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Vejrguderne var os vel ikke a1t for nådige i rosæsonen

1960, men til gengæld blev der fra så mange sider vist
en betydelig aktivitet på alle områder, at man har al
mulig grund til cn vis optimisme med hensyn til det
år, der endnu ligger ubeskrevet foran os.
En uventet økonomisk støtte fra flere ældre medlemmer
vil sætte bestyrelsen i stand til at løse opgaver, der hid::

til har måtlet udskydes til bedre tider. - Når dertil fø,
jes, at en stor skare af helt unge har givet tilsagn om at

hjælpe D. S. R. ud af et flerårigt dødvande, er der skabt
en solid basis for en begivenhedsrig sæson i 1961.

Vel mødt og god arbejdslyst.
Bjørn Møller

Forslag til ændring af Universitetsmatchen
Dette års dramatiske udfald af romatchen mellem ,-ore
to uni\'crsiteter har bevirket, O1It der ro.i 'ike en rad.kal
ændring I afviklingen af denne.
Det mest nærliCHcnde ville være at henlægge matchen
til to af vorc fineste kapronmc~baner, Bagsværd og Bra
brand. Dermed ville en mere forsvarlig 0R sportslig afvikling være SIkret ~ men hvordan med publikum? At f.\
folk ud hine steder for at se ct lob er
trods gratb
adgang - en umulighed. Det ville cl", være mere naturligt at afvikle lohet i forbindelse med en ordinær regatta,
men også her vil der apst! et problem. Løbet ville uden
tvivl kollidere med de to klubbers deltagelse i andre lob,
ug selvom dette ikke var tilfældet. ville romatchen, ved at
blive henlagt til en ddan regatta, ganske forfejle Sil m11.
Bortset fra at udvikle samarbejdet meUem de to umversiteter og øge de arrangerende dagblades økonomiske
mteresser, har man, ved at henlægge dette arHge lob til
havnene, sogt at kontakte et storre publikum, således at
kendskabet til rosporten blev fremmet. Derfor m1 arrangementct stadig finde sted pl vande, hvor man kan møde
det store publikum.
I ler i København har man i mange år drømt om at afholde kapronlOg p1 ~S0erne", men Iwer gang er det blevet til utopia - "Søerne"s mll var utilstrækkelige (ca.
500 m). Der er imidlertid mulighed for at realisere denne
drøml Romoltcherne er jo en privat kaproning, hvor !Okelen til internationale proportioner ikke er nogen nødvendighed, og en ændring af løbet kan formentlig derfor let
foretages.
Mit forslag går simpelthen ud pa at arrangere løbet
!Oom et 4 X 500 ro stafetløb, f. eks.:
500 In 4-1rers outrigger
I
500 m 2-årers inrigger
TI
500 m "i-årers inrigger
II I
500 m 4-årers outrigger ved hold I.
Hermed bliver løbet en match i ordets betydning, 'olmtldig med at publikum f.ir 4 lob i stedet for H. og de kan
tilmed folge det hele fra slart til m11.
Fordelen ved et sadant arrangement turde være indlysende. Besværet med at skaffe kvalificerede outriggerroere bliver mindre; interessen for denne matd\ bliver
hos klubbernes inrigger-roere storre, og vanskeligheden
ved boidtrransporten meUem København og Arhus bliver
mindre, idet det nu kun er en 4-;lIrers outrigj,ler, der skal
transportereS. Inriggermateriellet har de to klubber ved
hånden; ved benyttelse af dette. kunne m.ln evt. trække
lod.
Vanskeligheden ligger i, om Arhus er I stand til at
anvise en 500 m hane. Det indre af HSlippen" er sikkert
stadig egnet, idet vandet plejer at være roligt der, men
det er et sporgsmJI, om havnebassinet er bredt nok til
4 både (2 hver vej). Af mangel pJ storre lokal kendskab,
er jeg ude af stand til at fremkomme med andre forslag
i Arhus.
De nærmere tekniske enkeltheder vil jeg undg1 at
komme ind på, for forslaget evt. nærmere skal drøftes.

Calle.

Det er Inart længe .Iden
DSR revuen 1960 gik over de skr1 og særdeles vak·
lende brædder. En anmeldelse af denne kraftpræstation
såvel fra de medvirkendes som fra det elskværdige publikums side ville have været pJ sin plads, Inen da undertegnede , som det vil ses, efter forestillingen har taget
sig en kraftig ferie fra alt virke i klubben og først nu

udsender et nummer af bladet, har et sadant indlæg i nogen grad tabt aktualitetens interbse. Tilbage bliver imidlertid trangen til her at frembære en tak til de kamme·
rater, der trofast sled i det for at fore foretagendet igennem, det være ~I~ skuespillerne: \'\' ielandl, Kurt, Rode,
Bækmark, Erik Jensen og Preben Ilansen, der gladeligt
lagde krop og ~temme ul de særeste prOJekter, folkene
bag scenen, sminkose Karen og scenemester Strlgel, der
begge byggede hele den ydre ramme om fortstillingen
op, og sidst, mcn ikke mmdst, kapelmester og in ..truktor
Ohm Jensen, der med uirættelig ener~i sørgede for, at
hele foretagendet kom til at glide. Aldril-! skal jeg J;lemme
den næstsidste pro"e, bvor Ohm. segnefærdig bag klaveret med 4QO i feber, stædigt kerte forestillingen igennem
fra ouverture til slutningsscene, det skulle gores, for der
var et par sm1ting. der trængte til at blive pudset af.
Med sådanne folk omkring sig er det morsomt at arbejde i DSR.
En senl fremkommen, men velment og varm tak ul jer
alle!

&n.

Lørdag den 4. februar kl. 20 præcis

llnderholdning - dallS - tondeslagning Strigel hygger i baren m. rn.
Billetter å kr. 6,00 kan forudbestilles på
Tria 359 senest I. februar.

VIntergymnastIkken
er startet igen efter nyt.\r med de sædvanlige terminer.

Badstuen I klubhuset
er ~ben hver lørdag kl. 15- -17. - Efter bAdet er der
mulighed for en kop kaffe, cn ol og lidt hyggesnak på
1. sal.

Nu nærmer generalforsamlingen sig
og for at undgå, at medlemmer, der måtte ønske at md·
sende forslag til denne, skal komme til at begå fejl.
grundet ukendskab til lovenes formelle be!Otemmeh,tr
herom, vil vi allerede nu aftrykke disse.
Da lovene jo ydermere er blevet ændret i sidste sæson,
og I den ændrede skikkel,e kun er udsendt til de nye
medlemmer, kAn der være endnu større grund til at af·
trykke bestemmelserne om bestyrelo;e, );eneralforsamlinger m. m. her.
Bestemmelserne er følgende:

§ 7. &slyrelse,
Klubben ledes af bestyrelsen .
Bestyrelsen består af formanden, kas..'iereren, sekretæren, materielforvalteren, kaproningschefen, instruktionschefen, motions- og Iangtursrochden.

Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 2 medlemmer.
Til medlemmer af bestyrelsen kan kun vælges stemme·
berettigede. aklive medlemmer af klubben, og der skal
blandt samtlige valgte v.... re mindst 2 akademikere (ikke
polyteknikue) og mindst 2 polyteknikere.
Samme per.on kan ikke v.... lges til flere hverv mdenfor
bestyrelsen.
Bestyrel .. en leder og repræsenterer klubben i alle anliggender_ Den kan nedsætte udvalg til at lose specielle
opgaver eller III indenfor nærmere afgrænsede omr ad er
at udove bestyrelsesfunktioner (f. eks. mdenfor rochefernes og kaproningschefens forretningsområde).
I hvert enkelt tilfælde skal opslag herom s ke i bådehuset.
Alle spørw;mål mdenfor bestyrelsen afgores ved .. impel
!>temmeflerhed . Står stemmerne lige, er formandens slemme afgarende.

§ 8. Generalforsamlinger.
Genualforsamlingen har - indenfor de i loven afstukne grænser - den overstI.' myndighed indenfor klubben.
Generalforsa.mlingens afholdelse bekendtgores med 14
dages varsel
jfr. dog undtagelsen i § Il - ved skriftlig underretning til samtlige aktive og passive medlemmer og æresmedlemmer.
l mdvarslingen til generalforsamlingen meddeles tid,
sted og dagsorden. J forbindelse med indvarsimgen .!.kal
bestyrelsen meddele sit forslag til bestyrelse for det kommende år.
Forslag til generalforsam li ngen skal være bestyreben
i hænde ~enest 10 dage for generalforsamlingen og skal
I de sidste 6 dage for generalforsamltngen være fremlagt
pa klubbeM kontor, ligesom de g~nnem klubbens officielle meddelel.!.er eller skriftlig til hvtrt enkelt stemme·
berettiget medlem skal bringes til disses kundskab senest
3 dage for generalforsamlingen.
Kun aktl\'e medlemmer, der er .il Jour med kontingentbetaling, og som har været aktive medlemmer af klubben
i mindst 8 måeneder for den maned i hvilken gener alfor~amlmgen afholdes, har stemmeret - JEr. dog den i § 4
nævnte undt.1gclse. (Gymnasieelever).
Stemme på generalforsamlingen kan afgives personligt
eller ved skri ftlig fuldmagt til et andet Memlm'berettiget
medlem, dog således. at ingen kan mode med mere end
~n fuldmagt.
Generalforsamlmgen vælger en dirigent og en :-.ekretær.
der i forening aHatter referatet.
Besluininger og valg sker ved Simpel majoritet, herfra
undtages dog lovændringer - Hr. § 111
og beslutninger
om optagebe el1('r ehklusion af medlemmer
jfr. § 5.
Valg af bestyrelse sker ved skriftlig afstemning. med
mindre der kun foreligger et forslag til bestyrelse, I hvilket tilfælde afstemning ~kcr ved h~ndsopræk.J\ing. I alldre anliggender finder !>krjftlig afstemning kun sted, n~r
dlrlg~ntcn eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer
fordrer det.
§ 9. Den ordinære generalforsamling.
Den ordmære- generalforsamling afholdes lOden udgangen af februar hvert ar og med folgende dagsorden:
I)
2)
J)
4)
5)

Aflæggelse af beretning.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse,
Valg af formand .
Valg ilf kasserer.
Valg af sekretær.

6) Valg af materlelrorvaltcr.
7) Valg af kcapromngschef.
,s) Valg af instruktionschef.
9) Valg af motions- og langlursrochef.
IO) Valg af 2 revisorer.
II) Valg af repræsentanter til Dan~k Foremng for Ro·
sport. Bestyrelsens medlemmer er fodte repræsentanter.
12) Særlige forslag.
13) Eventuelt.
Kandidatemner til de forskellige tiUidshverv kan foruden .lf den fungerende bestyrelse - bringes i forslag
af ethvert stemmebe rettiget medlem, dog at sådanne for.,Iag kun kommer i betragtning, når de er skriftlige og
bestyrelsen i hænde senest IO dage for generdlforsamlingen - jfr. § 8.
Navnene pa alle i forslag braKte kandidater
hvilke
er de eneste valgbare
bekendtgorl"s som i § S angivet.
Det pahviler den fungerende bestyrelse at sorge [or,
at der brmges mindst så mange kandidater i forslag, at
samtlige tillidshverv kan blive besatte.

§ IO.

Ekstr.l0rdinære generaffors.lmllnger.

Be!>lyrelsen kan til enhver tid sammenkalde en ck<;traordinær generalforsamling og er pligtig dertil. nar mindst
20 medlemmer forlanger det.

§ Il. Lovændringer.
Generalforsamlinger er lIled hensyn til lovændringer
kun be~lutningsdygtige. når mindst '/:1 af de stemmeberettigede medlemmer er modt eller repræsenteret ved
fuldmagt. Er dette ikke tilfældet. skal der inden H dage
indkalde!> en ny generalforsamling med mindst 3 dages
varsel og samme dagsorden, hvilken generalforsdmling i
ethvert tilfælde er beslutningsdygtig,
Til vedtagebe af lovændringer kræves der mind~t :f j
af de mødte og repræsenterede stemmer.

Nogle al re.ultaterne Ira Bagsværd
EflerJrsk.lproningerne den -I. september 1960
JUDlor·/trer talte 7 deltagere. Kvik l besatte forstepladsen I fmalen. og Kvik II den sidste, Vindertiden : 8.19,8.
Placeringer i ovrigt: Skovshoved, Næstved, Norske studenter. Kvik sejrede sikkert. (Nr. 2: 8.35,6).
Dobbeltsculler blev også vundet af Kvik (8.42,8). Ogd
her \'ar der stor deltagelse (6 anmeldelser). l~la ccringer
lovrigt i finalen: t\øbenhavns Roklub, Blfkerod. Sonderborg og .. Stevns ~ .
Gig-alter, begyndere. Iler var glædeligvis 3 konkurrerende mandskaber, og Danske Studenters Roklub kunne - efter mange års skuffelser iltter tegne sig for en
sejr I dette lob (8.27,0) ... Skjold" havde den tro!>t, at de
slog Kvik og kun var knap 5 sek. efter D,S.R, Forh.lbentlig vil vi gense adskillige af disse 24 unge roere p~ vore
kaproningsbaner næste lr.
Også Single-sculfer bød pl stor deltagelse. Der var
Ikke mindre end IO anmeldte begyndere. I finalen sikrede
den lovende Thorkild Schou fra den lille Lindenborg
Roklub Mg Ingvar Norgaard·pokdlen med klart forspring
(4.45,8 mod 4.52,8) foran den energisk!! "KraftM fra Fre·
deriksværk. Derefter kom RonnI.' Roklub (selvsagt en
K~fOf!d) og Kalundborg. (Ole !lansen). Kvik5 finale·
deltager kom ikke i ml!. (flere af disse unge roere ville

være værdifulde deltagere Pol en firer. Og det er nu morsommere at ro sammen med nogen).
Begynder-firer havde kun tre deltagende mandskaber.
Bagsværd Roklub tog sig af sejren (9.00,3), og noget
efter sloges Lyngby og D.S.R. om 2. pladsen (9.08,9 Ol;

9.13,1).
Kun Io damer forsagte sig I Junior-sculler. .. Stevns" v.
Margit Christensen vandt over Fredtriksværk::; Karin
Pedersen. Klinkbygget sculler l'r ingen "naturlig" bldtype for kaproning - og slet ikke for damer - , selvom
de Io piger klarede sig smukt.
Junior-firer u. styrmand blev vundet af KVIk. Tiden var
8.04.5. Der var et godt stykke ned til nr. 2, Bagsværd, og
et endnu længere til "Skjold~. Ingen af holdene havde
endnu tilegnet sig den for bådtypen nødvendige teknik
og sammen roning.
I Drenge-firer - outrigget - sa man som altid i disse
lob megen ""gtig" og teknisk udmærket ronlng. Kvik og
Vordingborg kolliderede i hovedløbet, hvorfor der blev
omløb melJem dem. Her sejrede Kvik I ct spændende
opl0b med l/iO sek. (3.45,2 og 3.45,3)1 Bagsværd og
MSkjold" sloges i hovedløbet om 3. pladsen, som .. Skjold"
besatte, sidst kom I Iolbæk Roklub.
Toer m . .dyrmand vandt Lyngb}' o\'er Frederiksværk
og A.I.F., B.& W.~ Roafdeling. Det VM en meget sikker
sejr (9.28,08).
Drenge-sculler vandtes af den rutinerede Bent Andersen fra Hellerup. Også her stor deltagelse (8), heraf tre
fra Hellerup. I finalen så man .. Stevns~, Ringsted, lindenborg og Bagwærd, der sluttede feltet. Skade, at disse
ivrige og energiske drenge ikke kan få glæde af at ro
pl et hold. Bådtypen er ikke veJI.'gnet for drenge. Kunne
der så blot blive muligheder for en cravel-bygget båd
til hver af dem, ville deres udbytte dog blive væsentlig
større!
Også junior-single sculler var godt besat. D.SR. (v.
Niels jorgensen) vandt her sin 2. sejr. De ovrige var
Hellerup, 13.& W., Sønderborg og Korsor samt Sakskøbing.
Skovshoved tog sig af begynder-inrigger. Lindenborg
kæmpede gævt, men kunne altså ikke klare at sil konkurrenterne. Birkerød afmeldte.
Kvik vandt - atter engang - beg)/nder-otler (7.28,5)
over Bagsværd og "Skjold" _ Dejligt at se, at dog tre
klubber kan møde med otter·mand;,kaber.
Drengenes dobbel tsculler viste både stor ddtage6e og
megen kunnen, og især glædede det at se to jra Hellerup
forsage sig. De havde da også den tilfredsstillelse at
sejre (3.47,8 - en pæn lid), og har forhåbentlig opdaget,
at det er moorsommere at ro i Samme båd mod de andre,
end alene imod hinanden. Vordingborgs to Ivrigc drenge
var fint med, men måtte altsl ligesom kammeraterne i
fireren najes med en 2. plads. I finalen så man i ovrigt
Nykøbing F., Bagsværd og .. Skjold~, og både Sønderborg, Nyborg og Lyngby havde drenge, der har haft
glæde af at prove "rigtig" roning i den svære bådtype.
Marinekasernens m.lndskab vandt "Forsvarets inrigger" over Stevns fortet. Og i Travailleløbet, der som sædvanligt satte festligt kolorit over stævnet, sejrede Lyn·
ellen over de tre konkurrenter fra Lynæs-, Stevns- og
Middelgrundsfortct.
I det ogsl "festligt" betonede, men absolut smukt
roede, Bestyrelseslob over 500 meter (hal), sejrede Holbæk med Dirksen som taglre over Lindenborg, Bagsværd, D.F.D.S. og "Kvik". (Den sidste klubs folk bruger altså for megen energI på at få de yngre medlemmer til at ro stærkt). Hvor var i ovrigt sl store klubber

som Københavns Roklub, D.S.R. og Lyngby og .. SkJold~
i dette løb? l\"\an kunne dog glæde sig over at se gamle
roere som Scavenius og Brennum, Finn Abye Hansen,
Christian Christensen (fra Lindenborg) m. v. lege med.
(De, der Ikke er nævnt, kan selv tænke over, hvorfor!).
Stævnet .. lut ted c med Junior-olier, der vandtes af ...
(jo, rig-tig-t, det blev) Kvik (6.54,5) over Norske Studenter og "Skjold" .
O~ selvfølgelig var Kvik iJlcne anmeldt i Drenge-oner.
Mon Ikke der sn.ut er nogen, der finder ud af, at der er
en fornuftig forklarmg pa, hvorfor KVik kan vm de sl
mange otterlob? Samt at den samme forklarmg Sikkert
dækker det faktum, at denne klub har så mange .. gamle
k.1Procrc", der fortsætter med at ~ore et stort arbejde t
klubbe.n. Ogsa se.lv om de ikke har været "stjerner"
- - - Og så er "mtertræningen begyndt I

En enkelt af rev uens viser
mener vi bor finde lidt storre udbredelse end til det tll<;tedeværende publikum. Den blev fremfort af Preben
Ilansen i den bedste Pinafore-stil :
Som gron kan m var Jeg forst l SKJOLD.
1'1 roningens grundbegreber fik Jeg hold,
og snaft var jeg ved talent og flid
blevet junior pa mindre end et halvt åfs ud.
Fnrdi dc .lndn'S evner var sj El og små,
<;,\ endte Jeg med kors og bånd og stjerner pa.

l)et næste ar til KVIK Jeg drog,
og klubbens chancer I betragtning tog.
På otteren manglede der stærkt en mand,
og den sku ' )tarte i Au!>tralien for vort fædrdand .
Sit fædreland man tjene må,
hvis man ende skoll med kor.s og bånd og stjerner på.
Da Bagsværd III Machon drog af sted,
til EM, da var jeg skam osse med.
l\\en Lyngbys hold kom nu kraftigt op,
s å der sprang jeg over med et vældigt hop.
p" god placerlng man jo tænke må,
hvis man ende skal med kors og b.lnd og stJcrner pl.
Efterhilllden er jeg blevet ret bekendt,
og mange kammerater har mig ryggen vendt.
J!n klub har til stadighed dog Sotort besvær,
og så started' Jcg i toer·lob for DSR.
Blandt luner idioter Jeg nu færde .. ml,
men får stadIgvæk dog kors og bånd ....... .

I venner her, der gerne vil na op
på vor idræts <;tiges allerhojeste top.
Skal man vmde ~ig en Hun kende og flot pokal.
ml man aldrig være trofast eller loyal.
Stå i en klub ej fast, lad de andre stå.
I får stribevis af kors og bånd og stjerner PÅ

Klubbens lorskelllge Iraktloner
Vennerne og styrmandslauget har i den sidste del .lf
det svundne år holdt hver sin sammenkomst for deres
medlemmer. Vennerne afsluttede året med den sædvanlige ærtespisning, der samlede et ikke helt rmge anlal
deltagere, medens lauget fandt anledning til .lt sætte
punktum for 1960 med en julefrokost, der også fik et
særdeles vellykket forløb.

Ansvarsh. for ~DSR·: Adge Bang, Ilolslelll~g ... dc 5 I. ø. T e1f. Tri ... 35'1.
Ansvarsh. for .ORIENTERING": Kel! Christiansen, Tirsbækvej IS, Vanløse. TelE. DA 11605.
,. -.-~ t<-uo~ ...
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Ordinær generalforsamling
afholdes i klubhuset mandag d. 27. februar 1961 k!. 20 pr.
1) Aflæggelse af beretning.

Dagsorden

2)

i henhold til lovenes § 9.

3) Valg .lf formand .

Forl'iæg~else

.1) Valg af

<lf regno;kab til godkendebe.

ka~)ercr .

5) Valg af sekretær.
6) \' alg df malerielforvalt':-f.
7) Valg af kaproning!>chtC.

S) Valg af instruktlOnsro,hef.
9) Valg af motion.;- og langtursrochef.
IO) Valg af 2 revisorer.
Il) Valg af rcpræsenl,lnter til O;lIlsk forening for Rasport.
Bestyrel~ens

medlemmer er fodle repræsentanter.

12) Særlige forslag.
13) Eventuelt.
Bestyrelsens fo~lilg tIl be:.tyrelsc for arel 1961 er følgende :
formand: Bjorn f.\ oller.
Kassere r: Borge Boe .. !.'n.

Sekretær : Aage Bang.
Naterie[forvalter ~

}. Norman-I lansen.
Kaproningschd: Peter W·ilcken.

InstruktionsrocheL N O. II. StrigeL
Motions- og

langtur~rochef·

Knud j\\ lkkclsen

Desuden agter bestyrelsen at supplere

si~

med Arne Pedersen .

Det reviderede regnskab er fremlagt til gennemsyn pa kassererens kontor de sidste tre dage
for j.:ene ralforsamli ngcn.

Vedr. Bangs blad
Dette er et lille hjertesuk fra et medlem. der gennem en
årrække med mere eller Især mindre regelmæssige mellemrum er kommet i besiddelse af ovennævnte skrift. der
udsendes under dæknavnet .. medlemsblad for DSR".
Uden p.1 nogen måde at ville underkende det store og
ofte utaknemmelige arbejde, redaktionen udforer. vil jeg
dog mene, at der på en række punkter vil kunne mdføres
forbedringer til gavn for dvel klubben som dens med·
lemmer. De idet følgende stIllede forslag vil ('her undertegnedes mening gore bl.adet både bedre og billigere og
samtidig aflaste den nuværende redaktion.
Bladet bor som hovedregel udkomme en bblemt dag I
hver mlned. Detle er nødvendigt. hvis man overhovedet
skal kunne regne med, at medlemmerne er ordentligt ari·
~nt~r~t om, hvad der sker og ~r sket i klubb~n. Det vill~
ganske giv~t også vis~ sig at være betyd~ligt n~mmer~ at
få stof ind til redaktionen, hvis alle vidste. at den sluttede en bestemt dag i hver måned.
Bladet bor trykkes på rota print, idet dette indebær~r
en lang række fordele. Dels er metoden billiger~ og nemme re, og dels vil man bh ve i stand til at bringe billeder
og tegninger uden stor~ ekstraudgifter til c1icheer. Endvidere vil bladet m~get let kunne ombrydes, s~lv umiddelbart for trykningen, hvad der vil age muligheden for
at bring~ aktuelt stof.
Bladet bor bring~ annoncer. Jeg tænker her på gennem~ående annoncer, arbejdet med tegningen skulle dufor
ikh blive afskrækkende stort. Til gengæld vil man kunne
få dækket storsteden af udgifterne til trykningen,
Bladets redaktion bor udvides med mindst el medlem
hentet fra de yngre årgang~. H~r,,~d vil man dels kunne
anast~ den nuværende redaktion, dels bringe nyt liv i
foretagendet og måske i højere grad få udnyttet de muligheder for at aktivisere medlemmern~, som bladet giver.
For at få et bedre blad må man under alle omstændigheder forlange, at klubbens medlemm~r medvirk~r i langt
hOJere grad, end det er tilfældet nu, men det u lige så
kbrt, at initiativet til en forbedring af de nuværende til!!otande bør udgå fra redaktionen, og det er dette initiativ,
man hidtil har savnet, og som hermed efterlyse...

Peter Fuld.

let flossede rakener suser over firmamentet. Kort !idgt,
bladet er hidtil udkommet i takt med beglv~nh~derne i
DSR. og det står Peter og hdns venner frit for at skabe
mange fJere begivenheder at skrive om, og dermed foroge dntallet af Arligt udkommen de numre. (For de ikke
fægtekyndige kan oplyses. at Sidstnævnte \'dr nposten).
Næste angreb, der sættes Ind mod bladets udseende,
er svær at parere. Svær fordi vi her kommer IOd p.i etsporgsmål om smag og behag. Selv modtager jeg fra mOlnge Sider en sand syndflod af rota printede publikation~r,
og jeg finder, at skal vi spare så meget, kan vi ligeså
godt tage skridtet helt ud og lade bladet duplikere. Der
er efter min menIOg ikke megen forskel i resultdtet.
Noget andet er, at et par bille-der og en enkelt tegning
ville give bladet en gevaldig ansigtsloftnlOg. Til mit forsvar i denne henseende tjener, at j~g flere gange på
generalforsamlinger m. m. har slået til lyd for, at der
blev Slillet et par håndøre til rådighed til dette formål,
men hidtil uden resultat. Måske det nu fremkomne i forbindelse med en bjugprædiken den 27. ds. vil give bonus.
Na'!>te hug er dårligt ført_ Dersom Peter tror, at der i
Danmark findes en salespromotor eller markedsanalytiker, der vil kunne overbevise erhvervslivet om, at en
væsentlig stigning i omsætningen vil fremkomme gennem
en reklamekampagn~ i DSR's medlemsblad, vil jeg meget gerne tale med vedkommende. og det vil Danske reklamebureauers brancheforening sikkert også. Den an·
noneeindtægt, klubben kan opnå. Ur vi gennem årbogens
mange faste annoncører, og der er ikke nogen som helst
mulighed for at presse citronen yderligere.
Til den afsluttende altack kan bemærkes, at når redaktoren ikke sænker sablen og forlader posten som en slagen mand, er det, fordi han gennem mange års bitre erfa·
ringer har lært, at mOln ikke i denne sag, som i så mang~
andre i DSR kan synge med Johs. Ottesen: "For de gamle
",om faldt, er der ny overalt Jeg kunne slå operaslaget
om mig og skrid~ nu, Peter, og du kunne notere en sejr,
men jeg aner, hvad fremtiden så bringer og skuer en
Pyrrhussejr.
Derfor hænger jeg på, så længe jeg kan hage mig fast.
Medmindre der dukker en mand op, der magter jobbet
bedre, og som har tid og lyst til at gJ i gang.
Det forste kraver meget nemt at honorere. Det sidste
har hidtil vist sig at være næsten umuligt.
Bang.
M

•

Parader og riposter

Fastelavns'esten

Oven)titende har ramt redaktøren i hjertekulen. Efter
al have konsulteret en dyr speCIalist, og efter nogle dages
kærlig rogt og pleje i hjemmet har han forelobig genvun·
det lemmernes brug. og drager nu i felten under kampråbet: .. Kan man ikke undgå en skandale. må man gå i
spidsen for den".
De fremforte hug "il I det følgende blive sogt pareret.
og riposter sat ind hvor mulighed gIves. De ærede læsere
bedes som dommere folge matchen opmærksomt, notere
touchees og respondere den 27. februar. - Efter en lidt
kluntet finte i form af et let gennemskueligt godmodl~t
skulderklap, sætter Peter i indledningen ind med et kraftigt stod mod et blottet punkt : Den uregelmæssige frem komst af bladets numre. Hertil er kun at svare. Det er
få bladfolk, der er i en så ulykkelig situation som undertegnede, der lider under - år efter år - at måtte kanstalere agurketid i henved 6 af kalenderens 12 måneder.
Når lejlighed gives. griber man så chancen. hvorefter de

den 4. februar samlede ca_ 50 deltagere, der fik en gæv
aften ud af det. I begyndelsen var stemningen måske lidt
mat, men efterhånden blev deltagerne varmet op, og ved
tøndeslagningen var den i nærheden af kogepunktet.
Kattedronning henholdsvis -ko nge blev Jytte og Ebbe,
der hver belønnedes med en flaske madeira_
E:n ting glædede oprigtigt denne aften. Det var at se
nogle yngre medlemmer, der sammen med fru Leifelt og
Strigel trofast sled i kokkenet og i baren uden at EJ andet
ud af det end fornemmelsen af at have gjort en indsats
for klubben og for os andre.
Sådanne folk har vi hidtil ikke været forvænt med .

Vlntergymnaltlkken
forl3ætter til udgangen af mdrlS med de vanlige terminer.

K APR ONi NGEN
Træningen fortsætter under ledelse af Ib Christoffersen (OR 2405. inden 17.30).
Tirsdag kJ. 19,30 i klubben med gymnastik.
Torsdag kl. 19,30 i Klubben med gymnastik.
Søndag kl. 9.30 i Bagsværd med h,b.
Der er finsk bad efter træningen alle tre gange.
Tilslutningen har indtil nu været god, men endnu mange flere medlemmer burde gore sig selv den tjeneste at
være med. Specielt efterlyses flg. medlemmeer: Sve nd
Hansen, Karsten Olsen, Torben Mark Hansen, Milrnann,

\Xlarnic Jensen, Per Claudi \Vesth, Torben Munk, Per
Lund Ttoft og Jens Christoffersen. Ring til OR 2405.
Vi har brug for mange - mere eller mindre aktiveroere I år, idet vi udover universitetsmatchen mod Arhus
og nordisk akademisk mesterskab skal afvikle matchen
mellem Københavns universitet og Polyteknisk Læreanstalt.
Hvorvidt disse matcher skal afvikles traditionelt eller
å la Calle, må blive en af den ny bestyrelses første opgaver at afgøre.

Skulle der være en enkel!

Man må imidlertid ikke glemme, at det er ikke hele
den akademiske ungdom, der kan overbevises om, at forskud på tusindårsriget kan indkasseres i Strandvænget,
og af dem, der kommer indenfor, er det ikke alle. der
falder til rette i den specielle jargon, der dannet inderkredsens omgangstone.
Et rodfæstet foretagende som DSR vil altid have en
tilgang. Den kan svinge med konjunkturerne, men den
vil være der.
Skal vi ikke slå os lidt til ro med dette faktum, og
bruge lidt mere energi på at more os i hinandens selskab.

der endnu ikke har fået tømt sit skab. er tiden nu inde
til at indhente det forsømte. Om ikke ret længe går praktiske og grundige folk i gang med at rydde ud i omklæd·
ningsrummene. og fundne sager i ikke-tømte skabe bortauktioneres som sædvanligt ved s tanderhejsningen.

Hå ndbold
De sidste resultater har været:
2. hold DSR - H 37 10-6.
l. hold OSR - FOBI 8--21.
Sidste kamp er mod Skjold den 26. februar og bliver en
slags generalprøve på roernes mesterskaber, der afholdes
den 26. marts i OM-hallen. DSR er arrangør og titelindehaver. så vi benytter lejligheden til at opfordre medlemmerne til at møde frem såvel til træningen som til kampene.

HUSK!
Kun medlemmer der er 6 jour

Tanker om klubllv og tilgang
Undertiden er det faldet mig ind, om vi ikke i DSR
er ved at få ligesom visse yderligg~ende politiske og religiøse retningers medlemmer, der på deres felt mener at
have fundet sandheden i tilværelsen, og som derfor for
enhver pris skal viderebringe deres enorme viden til
sagesløse medmennesker.
Vi, der danner klubbens faste kerne. erkender vor
gæld og mener, at det er uomgængeligt nødvendigt at
propagandere og skabe liv. Vi vrider hjernerne for at
gøre noget, og vi bebrejder os selv og hinanden, hvis
resultaterne ikke står mål med vore ønsker og drømme.

med kontingentet ha r stemmeret
på genera lforsa mlingen.

ORiENTERiNG
Vejret var ej sødt, men surt,
mærkes ej dog ved en spurt!
Sondagsvejret har været jævnt darligt i de forløbne
måneder og har ikke indbudt til de store udfoldelser
indenfor orientering ~ undtaget de to dejlige frostdage j
januar. Dog har man søndag formiddag kunnet finde
medlemmer af bestyrelsen, enten ved Hareskoven eller
Rude Skov, pjaskende rundt hehr i erkendelse af sandheden af ovenstående, at vejret aldrig er særligt slemt,
når man først sjokker j det, ja, det kan ligefrem blive til
en vane, som at børste tænder, - endda også det med
at komme op kl. 8,30 sondag morgen!! Man er velkommen til dette sondagsbad, idet vi siger:
Den, som ikke spæner nu,

Sondag d. 16. april: RIF - kval. A - B.
Søndag d. 23, april: lIolte - kval. /\ • B - C.
Fredag d. 28. april: Kompasløb.
Sondag d, 30. .1pril: 17. Stifinderlob - kval. .\.
Søndag d. 7. maj: Helsingør - kval. C.
Torsdag d. II. maj : KM staf"t.
(Kr. himmelbrtsdag)
Dejligt at se, at vi nu skal i skoven igen - Iwer søndag - hvis man har lyst, øg for at snakke lidt om sagerne inden DOF·s arrangementer begynder - lægger sektion .. n ud med to overkommelige klubløb fra .,G,isehuset"
Søndag den 26. februar S.1mt
Sond,lg den 12. marts .
Løbene gennemføres uanset vejret, og bestyre!s .. n for\'enter at se en stor procentdel df sim' 75 medlemmtr med
hustruer, bom, p;'lrorende m, v.

spæner aldng.
Hvad gør du?
Som Illall endvidere s('r af nedenstående foreløbige terminsliSte, bliver der snart mulighed for .H prøve sme
kræfter. Forårssæsonen kommer altid mere pludselig, end
ma nventer den, og vi håber ,1t se mange td kluhlobene,
idet vi atter i år med vanlig optimisme stærkt regner med
foroget tilg-ang af nye orienterere.

Folk bli'r fler og fler,
laves orienterer merl
Ilermed godt nytår og god forarssæson !

På sken 1961
Sjællandskred:.cn a fholder atter j år sit plskekursus i
Skåne - det er alle tiders friluftsferie - men der er
cg:.å mange om budet - sidst!.' ar matte kredsen sige nej
til flere ansagere, så det gælder om at bl.'slutte sig i tide.
Endvidere forlyder det, at DOF holder banelægger·
kursus på Bornholm og i øvrigt kursus pa Idrætsskolen i
Vejle, men nærmere oply~ninger hl.'rOIll foreligger ikke.

11, StiIinderlob

På bestyre1.scns vegne

Kell.

Repræsentantskabsmød e

I DOF's sjællandsk red s
Til repræsentantskabsmødet I DIF"s lokaler lørdag den
28. januar var modt ca. -tO repræsentanter. DSR var r('præsenteret ved P. L Birk Jakobsen, som mødte mcd
fuldmagt for Kell Christiansen.
Der var intet sprængstof i dagsordenen og alt forlob
da også roligt. A lle valg var genvalg, og det eneste virkelige diskussionsemne var sporg:.malet, om hvorvidt man
skulle foreslå ændring af DOF"s rcglement~ bestemmelse
om, at juniores kun kan være løbere i alderen 17- 18 år.
I\'\an onskede fra flere sider aldersgrænsen nedsat til i
hvert fald 16 år, idet det efter DM 1960 havde vist sig,
at 23 af de 35 anmeldte juniores havde været under 17 år.
Spørgsmålet vil blive behandl"t på DOF's repræsentantskabsmøde sondag den 19. februM på Nyborg Str.1nd,
hvor formanden vil repræsentere sektionen.
"Rode".

Som nævnt i terminslisten afholder DSR den JO. april
sit .irligc lob i Sverige. BaneJæggere er vore ,.:.ven:.k ter·
ræn eksperter": Erik Jorgensen og Jesper Ih·en Il\ ..d
Svend Nielsen .;;om assistent .
•VB: I forbmdelse med ovennævnte notiTh sendes herved en særmelding til vore tidligere medhjælpere \'ed
Stifind .. r1øbsarrangementerne : Neddd <lIlerede nu 1111 stru, kæreste, p,irorende eller andre hilldringer. <lr week·
enden den 29.-30. ilprll er optaget!

Formanden
kan hver son dag træffes til træmngslob
Rudeglrd stadion.

Rude Skov fra

Velstanden stiger i vellærdsstaten!
Nu har endog civilingl.'nior Knud (-'\ikkl.'lsen næ<;tformand - fået telefon: LU 5855.

vor

Foreløbig tørmlnsllste :

Bestyrelsen

Sondag
Søndag
SøndAg
Søndag
Søndag

Poul Birk JoIcohsen, formand, kasserer, l:Ijodstrupvej 59. \·"nlos!:.
Knud j\\,kkelscn, næSlformand, Tomrerg.tde 1, N Lu 5855.
Mogens Ii,lut, MariC'ndalsvej 52 H:I, F.
Kell Christjansen, Tirsbækvej 15 L v.• \'anlo)e.
D.l 11605. Postkonlo nr. 6"1#.

d.
d.
d.
d.
d.

5, marts:
12. marts:
19. marts:
26. marts:
9. april:

Holte - træningslob.
Helsingør - træningslob.
KIF - træningslob.
Næstved - åbent løb.
Lyngby - kval. B - C.

Ansvarsh. for .DSR": AJ/o:c Bang , Holstcinsgolde ~1, O. Telf. Iria 159.
Ansvarsh. for .ORIENTERING": Kell Chrisli,lnStn, TirsbækvC'j IS, Vanlose. Telf. DA 11605.
, .
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AKAOEMISK ROKLUB

M E D L EMSBLAD

FOR

29.ARGANG

POLYTEKNISK ROKLUB

DANS K E STUDENTERS
MARTS 1961

Vi er klar

til at starte sæsonen 196 I

søndag den 26. marts kl. 11,
hvor

STANDERHEJSNINGEN
finder sted.
Som sædvanlig afholdes fælles frokost

på verandaen.
Frokostanretning kan bestilles i køkkenet
senest den 24. marts.

ROKLUB
NUMMER 3

•

Tanker om ••

.,.

I sidste nummer af bladet blev der bragt et indlæg om
kIubliv og tilgang. Grunden må være den, at red. ikke
har haft stof nok, da indlægget var en forbier, (just hvor
formanden i januar nummeret har omtalt et "mangeårigt
d0dvande~ i klubben, endda på første side). Jeg kender
ikke forfatteren til ovenfor nævnte indlæg, men hans ind·
stilling var som Bangs:
"Lad os ta' det stille og roligt, lad os hellere danne en
fast sovende kerne. Gud fri os for at komme til at diskutere noget som helst, vi må hellere lade være med at foretage os noget. - Næh. lad os gamle kernemænd sam les
på verandaen og svinge med konjunkturerne og bajerne,
mens klubben går ned i horisonten.
Lad os dramme om fortiden og håbe på fremtiden. så
skil.! det nok altsammen gå
Ad •...•.. til.
E. Birkmark.
H

-

.. Det som lysner
over vangen, er det morgenrod". Dette spergsmål. hvor~
med Chr. Ilostrup indleder si n hOJskolesang til Vallekilde, kan man vel OgSA stille sig selv, når man har læst
Erik Bækma rks ovenstående fordommeise af den påståede solnedgang for DSR, og derved måske kommer til
at synes, at hAn og hans venner star som forårsbebud('rn~
med lofte om grotid for klubben. Imidlertid må man
desværre fastslå, at de fleste af de tidligere i historien
kendte reformatore r og samfundsrevsere dog, såvidt mig
bekendt, i hvert fald har ejet evnen til at læse indenad
og opfatte det læste, men selv denne ga ... e er stakkels Erik
beskåret. Meningen med mit ind læg i sidste nr. var at
påpege, at det i en klub som DSR ikke er kvanriteten,
men kvaliteten af medlemmer, der ger det. Det har sålænge dansk s tudenterroning har eksisteret, været de få,
der bragte klubben fremad og lil sejr, på kaproningsbanerne som på andre felter . Erik vil sikkert pa sit område gå o ... er i historien som horende til disse. H an horer
så afgjort til de prædikanter, der "vokser i kjolen", som
Kaj Munk udtrykte det, men hans anstrengelser på indeværende tidspunkt bringer beklagelig ... is mine tanker hen
til et andet sted i Ilostrups forannæ ... nte hojskolesang,
nemlig tredie ... ers, hvor digteren konstaterer, at:
"å nden basker over sletten
tungt som aldrig før".

Tilslutningen var god ca. 60-70 medlemmer, heraf
nere man ikke har set længe.
Efter valg af dirigent, lrs. Carlo Larsen, aflagde for·
manden ber~tni n gen.
Regns kabet blev godkendt efter nogen diskussion om
mindre detailler.
Derefter valg af bestyrelse, der for året 1961 fik følgende sammensætning: formand: Sj. t\loller, kasserer: B.
Boesen, sekretær: Aage Bang, materialfor ... alter: }. Norman-tlansen, kapron inschef: P. \Vilken, rochefe r: N. O.
H . Strigel og Knud Mikkelsen, uden særligt mandat:
Arne Pedersen. Sa valgtes repræsentanter til DJJ.R.
Da man var nået gennem denne del af generalforsam~
lingen, overraktes Paplrkni ... en til Eri k Haamann og
Sejrsmasten til Niels Jorgensen (tillykke begge).
Som et forsinket lyn fo 'r E. Bækmark op og forsøgte
fort ...ivlet at gøre rede for et forslag til en tiltrængt
ænd ring af klubbladet, til hVilket Bang besteg podiet og
parerede med sine sædvanlige historier og lignelser. l lerefter blev generalforsamlingen hævet, og "man gik i de
tilstødende lokaler", hvor klubli ... et udfoldede sig ved
bistand af thI.', ol. billard og raflebægre. - Arets ,.hojdepunkt" var passeret til akkompagnement af Kurts og
"Rode"s glade pludren .
Bækmark.

PS. Må det være tilladt her på medlemmernes ...egne
at takke bestyrelsens medlemmer fo r udførelsen af del
utaknemmelige arb~jde i det forløbne år.

H,wn , fastelavn, a. d. 1961.

En berigti gelse
Vi kattekonge af 4. februar a. d. 1961 til Danske Studenters Roklub og mangeårigt medlem udi samme forening af gode dannemænd,
ll af...er udaf hveranden-månedstidendet DSR.s Sidste
udgjivne og udi Staden Eord elede exemplari med højligen
for undring erfa ret og erkjendt, at man ej mm udnævnelse og hyldning til kattekonge af bemeldte dalum retteligen hafver beachtet. Men derimod hafver Tidendet til
stor skade og molest for de udi foreningen herskende
kransekagelige fore hold udnæ ... net Ebbe til kattekonge.
Efterdi de skjete s kader endnu kunne rettes, dommes
tidendet DSR i nåde til efter land og riges presselovat
indfoje til kundgjerelse dette br evarium, idet overskriften
sku ll e være: .. Gerhardt ble ... kattekonge".

B,mg.

Under ...or kongelige hånd og segl
Gerhardt.
Til Unges Bedste Og Rigets Ga ... n.

Generalforsamlingen 1961
man råber og skriger,
bestyr'lsen skal gl,
så ... ælges en ny,
der besUr af de samme
Ja, flere gik vel med mere ell er mindre revolutionære
tanker op til genera lforsamlingen, men da denne lob af
stabelen, viste det sig, at den som sædvanlig fik et rol igt
for løb .

Ta k
på kaproernes vegne, fru Leifeldt. for thebryggeri i vin·
terhal ... året. Også Strigel er vi tak skyld ige for behagelig
køkkenhjælp og marmeladebistand. SamtidIg må det kan·
stateres, at de nævnte aftener har haft god tilslutning,
men fastslås, at de r er plads til flere.
Medlem

Vedr. Bangs paradenummer m.m.
De enkelte medlemmer, der endnu folder bladet ud,
vil måske have opdaget, at der i farfrige nummer af klubbens officielle organ blev fremfort en række forslag til
en ansigtsløftning og effektivisermg af dette. Vt'! vidende, at der kun var tale om et skitseforslag, havde undertegnede dog håbet. at redaktøren havde t.aget stilling til
det fremsatte i en saglig tone, hvad enten han var posiIlvt eller negativt mdstillet til tanken om redaktionelle
ændringer.
Heri blev jeg (selvfølgelig) skuffet.
Bang skriver i indledningen til Mt svar, at han, trods
hirdt ramt, foreløbig har genvundet sine lemmers fulde
brug. Dette vil jeg ikke bestride. men man kan kun beklage, at hans svar ikke lod vente på sig, indtil også de
mere ædle dele af hans legeme var komm~t i nogenlunde
funktionsdygtig stand. Som hans svar nu foreligger på
tryk med løvefod der og gesvejsninger og garneret med
udkog af fædrel;mdssange, kunne det lige så godt være
skrevet på en linie.
Hvad kan det nytte?
Det er jo alt, hvad der står i en hel spalte.
D~t var et initiativ, jeg efterlyste. ikke en træt, gammel
mands melankolske betragtninger.

EPIGRAM
Først var han dreng, så bl~v han charmør.
Forst var han roer, så blev han redaktor.
Først var han go', så blev han inferiør.
Forst Sol' han tju, men så Sol' vi BANG.

Desværre stillede Skjold kun med 6 mand, så selvom
vort hold var spækket med en reserve, giver udfaldet af
denne kamp ikke tilstrækkelig oplysning om vor chance i
roernes turnering. l-holdet har herefter vundet iah 4
kamp~ af 9. og har ialt opnået 8 points af 18 mulige. Ikh
strålende. men i betragtning af holdets kvalitet ganske
godt.
II-holdet vandt sin sidste kamp over F.D.RI. med 7-3
og opnåede således ialt 12 pOints af 20 mulige, Holdet
har vundet de sidste 4- kampe og bor ikke uden grund
roses for den indsats, det på det sidste har ydet.
Herefter er kun tilbage at sige: på gensyn i OM·hallen
den 26. marts 1961, hvor klubbens ovrige medlemmc:r på
~n for dem dejlig passende, pASSiv måde vil kunne U
lejlighed til eventuelt at hjælpe deres klubkammerAter
frem til sejr. Om ikke Andet kAn man i hvert fald love de
fremmødende et syn, de ikke ser hver dag.

M-J.

Kaproningen
Lad det være sagt straks, VI har egentlig ikke lov til ilt
være utilfredse med tilslutningen tJI og den energi, der
udvises ved træningen. Det synes, som om vi står bedrc
rustede til den kommende sæson, end vi har gjort i fJere
år, men mAn skal jo aldrig slå sig til tåls med det allerede opnåede, især når man ved, At der g~mmer sig ad·
~killige emner blandt de nye lrgange. Men det er NU,
I skal komme ud af busken, hvis I vil have noget ud af
det i den kommende sæson.

Peter fuld.
Trænmgen foregår for tiden således:
Ovenstående skal redaktøren g.lnske undlade at kom·
mentere, men tillader sig til opbyggelse og fortrøstning
for Peter at henvise ham til Mattæus-evangeliet kap, S,
vers 3.

Tirsdag kl. 19,30 i klubben med gymnastik og finsk bad .
Torsdag k!. 19,30 i klubben med gymnastik og finsk bad.
Søndag k!. 9,30 i BAgsværd med lob og finsk bold,

Vedr. håndbold

Endvidere arrangeres der gigroning fra klubben hver
lørdag kJ. 15.00, såfremt vejrforholdeM er gunstige. Det
fremhæves, at INGEN må gå på vandet, uden at der
foreligger tilladelse fra en rochef.

Alle kJubbens medlemmers opmærksomhed h~nl~des
på den kendsgerning, at roernes årlige håndboldturnering finder sted sondag den 26, mart$ 1961 i Otto Møn sted-hallen i Nørre Alle.
D~ indledende kampe begynder kl. 12 og vedvarer til
ca. kl. 18, hvorefter finalerne begynder kJ. 19 og slullcr
ca, kl. 22_
DSR stiller som sædvanlig med to hold, et i mester·
skabsrækken og et i 2_-holdsrækken.
Da vi vandt pokalen sidste år I IUcsterskabsrækken,
og da 2.-holdet også vandt sin række, har vi noget at
kæmpe for. Derfor opfordres også alle til at møde talrigt
op og sætte lidt kulør på dagen .
Der er gratis adgang om eftermiddagen, medens ad·
gangsbillet til aftenforestillingen kan loses for den ringe
sum af en krone.
I øvrigt kan man meddele, at Københavns I Und bold·
forbunds turnering nu er sluttet for vort vedkommende.
l-holdet vandt sin sidste kamp over Skjold med 14-3.

Om afdelingens arbejde skal flg. meddeles :
12. februar: Deltog vi med tre mand i Hareskovløbets
begynderkLasse og blev nr. 6, 8 og 12 af 20 deltagere.
(Distance: 2600 m, føre: mudder tilsat betydelige mængder pløre).
t8. februar: Gik på vandet for forste gang (altså gig).
21. februar : 15 deltagere tillobetræningen i Bagsværd .
(Der findes altså endnu medlemmer, der kan stå tidligt
op om søndagen).
Det er blevet besluttet at hovedreparere en af klubbens
to gamle ottere, dette arbejde vil være tilendebragt inden
sæsonens start. Herefter skulle vi disponere ove,r virkeligt
tip-top materiel inden for alle bådtyper. Tilbage på vor
ønskeseddel står nu en cravelbygget sculler, således at
begge vor~ to dygtige scullerroere kan få de helt rigtige
træningsmuligheder .

Ansvarsh. for .DSR": Aage Bang, J-I olsttinsgade 51, ø. Tele. Tria 159.
Ansvarsb. for .ORIENTERING" : Kell Christiansen, Tirsbzkvej 15, Vanløse. Telf. DA 11605.
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S3B er det al sas eket . ..
DSR' medlelIlsblad har ekHtet
udae(nde. "Faset en BT- ek Q.!l sigtslet'tninel1, som det engang
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Stør:Jhdelen 'lf le frerrødte medlemmer saml .8 ef~er standerhejsningen til den
sædvanlige frokost pa l. l.
Efter frokosten Bavne e man
'31kkert den populære "lukt1on
ov!'!r brugt rotøj . Der. e bl 'v
i ke afholdt i aar , i et v
iaete nar havde ~ore .get en
aaa gennemgribende ra zia , a
der ikke var noget ri eligi
udbud i sar . Dagen al ttede
derfor !!led almindelig -7
snak Z"JJ dt om ved bor lene .
Mange a:f de yngre medle:r er
forlod f0vrig~ klubbe~ pas t
r" t dligt tiospunkt, :ie
roernes h~8ndboldme3t rs b
lOtto "ønated- n.'3.1 en kaldte
aa
_ s .edvlrken.
_________________ e .

ROERNES

haandbold MESTERSKAB
I
r saave~ so ~idlire
'e
r n d dette arrungeICe~
odt af ~tor tilslutning og
en særlig hyggelige atm08f~ 
re , der er karakteristisk •
., r roere mødes . Dette sar
• vne fandt som sædvanlig
"ed Palmesøndag i Otto M.' '3tei- hallen 0t blev Rrr'w
et af SR . Stævnet !":
u ~ærket forløb, og ~n k
roligt roee den il:re<!a af
l
er ed Rud MIIlller- Jørger n 1 apidaer., der ~_k alt til
klapce.
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a r . o BOm kan tn&e 5 arnan
ba de . Det er rart , at der eta1i~ f~ndea medlemmer med inlti at v . Dette gælder egaas Plemming o 'ler har .forsynet vores
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"Bl" stren:le f r!"·" s0p,er 'IIed arbej.tl.er •••
~rundet ægteskab vil vor
nuværerde med~rbejder , (som
iøvrigt var højt kvalificeret), falde fra , derfor søger
vi en handleKRAFTIG ung mand
til en ledende stilling , med
store fremtidsmultg eder . Alder underordnet , et~dlum underordnet , roniny, underordnet .
Henvendelse -iden t Inrnl'e raf.I.e ln vend_g . Svar ed efekrift at enbef . ti DSR, b ll .
mrk . D. Ruk oldet .
- "- ":-- nSFA!.J}"
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ER AA. P:'!":
l'700
)-.verdage : 1300
lørdage : 1300 - 1500

K()~;"'ORET
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E
Ældre , endnu opretstaaende
klaver flIP _ e. , evt , byttes re.ed
tandbørste , 6 bruv.te toere kan
indgas. 1. mdelen .
A~:"(l"

- ... -

OFFTCHS'.

ve

Ert· r 111'. erI! tids svær syg·
ie' er vort msngeearige medlemsblad sfgaaet ved en voldsom død .
Be'ravelsen
r ikke fundet ste
i øtilhed .
Bang
Wt1cken
BEkmark

- :,.l , S A

Der l. . I8.rts ' .... og -r
e
8 mand i ·re klasser i KIP ' s
begynder-terl'sin10b i Fælledparken . - seniorkissser. nasede
vi felg ~e placeringer :
Kruse nr . 5, Emil Sørensen nr .
B og l . einze nr . 11 Bi' 20
startende .
Udover den egertlige kaproningatræning pas Bagsv~rd s~,
t~nes d~r allerede nu i gigbande med de folk , der 3kal del
tage i universltets- og studentermatchen , ~enne træn og find
sted bver lørdag kl . 15 og on8d
kL19 .
Paa sar.~e tidspunkter vil
der vl!re lejlighed for alle ka
roningBintere8ser~de til at faa
instruktion 1 g1gbaade .

F!"a ,"Ol'

~~ren
~odt~get
j

dslrudte medarl ej
r y.etfor!3-0g
r vi
. 1 e,de :
A

KOMMER BLADET

en postgang for sent?
r

'r~

Rochefen meddeler ...

Kaproningen
D

t

der bl v

V~ 'li tertrrer. ngen ,
oV"r~tllaF't, alle kap-

roerne
r lagt bunden til den
kondi ticn , cer 1 som.t'erens løb
p,erne 31:1:.11e give gode reml! t't-

ter , ar rr.uli"'he,-:er:m~ er der, ee
bare raa ']l''2:11re-f'lreren, nOBet
nyt for DSR , 'len 1 hØj grad
8h;-r;~:i"'t, det er l',erfra, de
store hold nk31 hentes. Dermed
vve il~ -8 !lagt, at man ikke kan
r... ive en st;or kaproer, i'ol°-:l.i
man ih:e ar begyndt som drengeroer . men det er en fordel at
begyr.ue i

er. tidlig alder .

Endvidere har vi en begyncrfirer, der kan ko~e til at
tale med om placeringerne,hvis
de fortsætter , som de er begyr.d t . Det er bare kedeligt! a t
der ikke er bare een mand t~l.
der kan afse tid og energi til

træning paa Bagsværd so , saa
kunne vi nemlig lave en otter,
der ganske givet ville kunne
gøre sig gældende, og maaake
endda akubbe KVIK ned fra den
trone, hvor de snart i maope
aar t.ar siddet.

Krokodillen slap ud ...

Det er med beklagelse , at
vi rosa erkende, at omtalen af
generalforsamlingens ene et e
oplivende moment druknede i
den almindelige ka~pgny i
sidete nUÆmer af bladet.
Til oplysning for de medlemmer, son;: ikke del tog 1 generalforsamlingen, maa vi derfor meddele f0l~ende: Under
punkt " Eventuelt" gik kassereren paU talerstolen for at
overrække klubben en krokodille (dog udstoppet) , som arkitekt N . O . H . Stri~e1 havde udsat Bom en evigt vandrende
præmie (et "trofæ"), der tildeles for et aar ad gangen
tll et medlem udenfor bestyrelsen , Bom i det paagældende
aar har gjort en indsats for
at fremme klubliv og hygge i
klubbens lokaler. "Trofæet"
skal uddeles af kassereren i
eamraad med Strigel o~ skal
altid staa i klubbens lokaler .
Det er en morsom og ori ginal ide , som Strl~el her har
fostret , og vi kan kun beklage , at dette punkt udgik af
gereralforsamlingareferatet ,
SSR ~eget ~ere som dette paafund var et af de faa oFlive~
de under anrets generalforsamling .
Til s~ut kan vi meddele ,
at Strigel har skænket et antal s01vpl~der, som efter tnd p,r'lver1 ~ ~ mod tuernes n vne
akal lscere6 ae. "Trot'æ
"
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.F0::i. :ude unge roer
r
aer indvilliget i at gaa pas
jælpein~truktorkursua : Per
Willems, Jergen Hoimann Jenen, Preben Ueistga:qrd Hansen,
t;ri II Dnhl .l3ækIL:n·k og Erling
Hedegaard Pedersen .
Dei:Jl'.der. kan det oplyses, at
der er to nye rochefer, nemlig
Preben . Hansen og Jørgen H.
Jersen . Med hensyn til det f~r
ete er der kun tilbage at hanbe , at der vil blive brug for
d.csse .
non .

uren

CAMBRIDGE

I aen' orr8 ken er der Jo
som bekendt i
t ~yndt besat,
her har vi kun Ib Kru.se, der
kan gere a~g gældende, og gid
han maa være lidt mere heldig
Eksperterne navde
opet
i aer end i fjor, },vor han blev
favoritten
Oxford
som
vinder
slaaet ~~d eet sekund ved Dar.i den traditionelle universimarksmeaternkaberne af Rans
tetsmatcb mellem Oxford og
Prederiksen fra ~agsværd .
C~bridee . Men sejren gik
Niels J0rger.ner.. der i
helt uventet til Cambridge ,
fjor som begyrder slog ait
eom vandt i tiden 19.18 min. ,
navn fast med ~yvtommersøm , i
fire
baadelængder foran Oxsine løb med kltnkbypget scultori , via ene roer (6 ~an)
ler , var et nar gange dir kte
brød SflJ'lIDen ved 6,200 . Ma-::ur.eii ~g. me trods ,jet bevarechen
blev som aædvanlir, ai'vikde han moralen og kampmodet , og
let pas Themsen mellem p.·~tney
jeg tør nok si E' , at han vel'
broen 0[, Cheswick , en trækden begynder , ier naaede det
ninr
paa 6 , 778 m.
bedste resulta' vej DM, nemlig
Paa Cambridge-holdf>t delen tredieplads i dobbeltscultog to amerikar:ske stu ent.er
ler sammen med ULiertegnede , og
aR
pas Oxford- holdet fler&
det endda efter kun en uges
oiympiaderoere.
sammentræning. Vi blev sisset
Oxford - Cambridge match af KR og KVlK , mer kom foren
en er jo en IOe aarig gammel
forrige aars iJarm'lrksn:eclter ,
traditio~ der startede i lB29
Hellerup, der ranede over at
være slanet af et hold fra nSR . og fortsatte indtil 19~ nv orefter der blev en paus p~a
Som I klln fo r staa , er mulighederne for en god sæson til 20 aar. Man fort~ntte cstchen
i 1856 og har roet sidl'n.
stede, det ville jo Vi:ro rari ,
I 1872 blev denne "boat om de sidste 2 Bars frl'cS'lng
figttJ" aarets ctørote rosen ville blive forts' t og ydereation idet det var et "d~dt 
ligere forstærket .
l"'b". Indtil 191}'i, havde CamChr .
bridee vundet 5 sejre o Oxf'Jrd 4".
Bæk-

sejrede uventet

NY

:n;RIGGE~TYPE
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Der vil fOrS0f:;SV1S blive
fremstillet en for:rspændt 110 rigger, al 'Osa'; 1 smae med out riggerne. K~ge baad~værf~ ha~
paataget sig bygnin~en, o~ b~a
jen skul~e væro !'!l'rd~- l !:It dten af 1962. Hvis ~ .f. f . R
finder ba:tden st!!r: nok, vi ...
de fremtidige lnri-cere masake
~a

cravel-~~conen .

Vi er med
paa noderne
Iudl
t.'-'ldet v'
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i dette nr . af

f'nne en «tlang
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ar A rhus Roklub fort nrevet metoden,
men !'eaul-'-at"rne er ifI . orly n.n erne il El telt gode.
'{
en fraler,dsvinc var holast
Bom foreskrevet mellem de to
,,"'l'_ i

gjol'de de H:mrdlgste

T'eT o

forsøg paa at komme ind tIl
1;illi, p'sn u.den rf,:;J'.lltat .

Ro(rne drev fra land.
VeQ kæntring og ved :o1'dfylo.njng er le nok aaa ber,'mte 1131'0' a1t8aa ikke saa ea-

de, Bom El bliver gjort il,
vel at mærke, naar der er fralandsvind, 8aa alp.ne det maner til forsigtighed .

Rold derfor land aBE t~t
Bom muligt (det staar der for
øvrigt 1 langtursr~glemertet) ,
d .i g tidig har den fordel,
_,t vin "en ilrke generer jer.
Er1' 1'1
n viser, at tæt under
l "d er der
t\'odt som vindstille, men selvfølgelig skal
der v~re lidt, ier kan akær~e
.:;'·or vinden.

etersen og
'Jen .
- - mande~
den tyske guldotter, dukkede o~ 1 iS
-. P skedag dire te ankommen
fr Japan. aan be 'laU øjebl kk ligt at d'la +iggøre de
danskf" rotrllnel'e, (som for tiien er"
'lrsus i DSR), i
sin kolos~le viden om konk'lrrenceronlne .
SR' s træner
hristo!
~eraen samt kapronlngschef
Pet r Wl1cker. var tilstede unr foredrHp:et, d,
ener begge
at have fundet'"
, .30m kan
bruges ved vor
træning .
*-~ . Jf
I

- at lave
et medlemsblad
ør

"'e

1)::'30

kke> d t

bare.

ov.

Hvis vi br ... nger vi ·· tl.ghevi er pjattede . Hvis vi klipper 1 andre
blade, er vi for dovne ti at
skrive selv - hvis vi ikke
klipper, er vi for glade for
vort e e •
Hvis v~ 1. ke optrykke r
indlæg, er vi hensynsløse over·
for medle~erne - hvis vi gør
det, er bladet fuldt flt vrøvl.
Og saa er der maaeke nogen, der iltke vil tro, at vi
ar klippet dette i et andet
:,la. - men det har vi .
der, ai er mM,

at

fI.HA/- ••
KRISTnl [MM .LoFARLS ESr 1
Roklubben "S':JiLD"
Per SvendsEold,ytmeorkeeter
i festaalen .
Otto Francker's orkester
i

baadehallen .

Begge steder synger
';A'I' RUSSELL

Entre: kr. 4,50

KRlS"

: 'MELFARTSFESr

PAPA

BUE

and 1'.ie vikings
underholder i K V I K
den 11 . maj 1961
afvekslende med
SA:;'LINGs Jazz-band.

s

SKAT.ELE ... ,SE

So reraa1et i As-Kla~ring
har ef t r'·o·.".,.et et andragende

fra sl'ibsejer

A:'l~e

Andersen,

,;ue::'slrinde, on; fri tagelee for
at betale' 1 ndeskat for sin

ski bshund • ••
HviS enkelte af klubbens
med~errmer skull~ paatænke et
indsende et lignende andragetl de til Direktoratet for Københavns Skattevæsen, beklager vi
at maatte medd le , at det iflg .
D. f . r . R. 's langturareglement
er forbudt at medtage passagerer, ertl..lder hunde i baadene.

fr·

or

l

alen pas 12-6 efalvle~ . Det
ene tod !lf: S0r,'
. Hein""e, ars, ',r{ilJørgen iel en.
og r:i Is il
en .
. hold klar de sig
tabte i en
meget spænder.de kamp til
5~JOLD. der senere v~~ t
inalen, med 1-8 .
ArrBnEementet har hidtil
kuu omfattet klubber fra Københnvuekredeen , men i aar
fik stævnet et særligt indslag
gennem deltagelse af et hold
fre. Aarrl.l.S Roklub , der gennem
et par spændende kacpe sikrede
sig sejren i Herre A-rækken
og dermed ret til a.t deltage
i meaterrækken næste aar . Pas
gensyn. )

POTllanden, Bjørn Møller,
der overv~rede saavel eftermiddagens kampe Bom finalen
om aftenen, overrakte de sejrende hold præ~lerne .
Resultaterne i de enkel te
finaler blev :
Herre 2. ;,old:
Skjald-Hellerup
Herre- ungdom:
-~n~by-SkQvshoved

"e:-re A-l"'Pkke:
Aar' !s-n""FDS
Ja. e-r!!' _ke:
lJR- LR-II
Herre-!Lezterrække:

TISR-

by

9-2
10- 4

7-\

'-J
12- 6

L ben tter lej:"'igteden
til at ~inde medlemmerne om,
at vi fortsæt~er april maaned
ud i Ott.o ønAtea-hallen onsdag k . l ,15.
PW .

ORIlENTlERI
Her aer De det magre resultat af R lAKTIONEl: S henvendel'ls
til orienteringssektionen .
Det er jo ikke særlig meget
"stof", vel 11

-

Ansvareh . for "DS~'
Aage Bang, Holsteinsgade ~,J . TR 359

29 . sarg .
nr . 5
AKADEMISK ROKLUB

POLYTEKNISK ROKLUB
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Cambridge uværdig 1
af B a n g
I den man
~::b:~~'~1'~"~o.~:~'~~;"81
se kwme
den
glædesbudakab , at C~'b;'l,ig;;
otter
var anmeldt ~~:ml(~:;;~~;'~".1
i den internationale
regatta pas Bags~d den 15 .
og 16 . juli . Arran~emen~et var
kommet 1 stand takket være 101 ...
Sørensene gode forbindelser tl~
engelsk roning, Og det meddeltes Videre, at CambrLdgee meget
stærke hold ville give baade
danske og tyske mandskaber nok
at ee til . Den følgende dag
blev nyheden fulgt op af et
interview med Københavnakrp.~
sens formand , der bl . a . udtalte
"Vi er ael vfølgelig atraalende
lykkelige over , at se Cambridge
komme hertil , og vi glæder oa
meget til at ae de dygtige englændere i funktion ".
Oven paa disse udtalelser
kom aaa i BT for 9/4 den overraskende meddelelse, at Københevnakredsen havde afslaaet det
engelske tilbud om deltagelse
i regattaen . Afslaget blev begrundet af hr . Carl Sc~~idt,
der udtalte . at man havde daarlige erfaringer med univer3itetehold . Ofte blev der stillet
med helt andre r oere end de,
der var med i opgoret paa '!'hemsen , og " sommerferiegæster" v11
man ikke have med , dertil er
arrangementet foT' dyrt .
Rent bortset fra, at vi
inden for dannk studenterron... ng
vil være meget interesseret i er.
med eksempler underbygget redeg0relse for paastanden om , at
et engelsk universitetsbold
skulle negligere interr~tionale
kaproninger , maa ~an paapege
det uheldige i fremkomsten af
de her faldne udtalelser . ne
giver offentligheden - og ae
andre - et Ubehageligt intryk
af , at den ene haand ikke rigtig ved, hvad den anden foretager aiF .

STYRMANDS.k

scullerinstruktioner paabegyndes d . 18. maj og derefter Lver torsdag.
non

ORKENTERKNG
:ntro:1uk an: n t ,r hermed fornøjelsen af at aabenbare en heJt ny løbende hulvieder, der kaater nyt lys, ea~:
vel Bom mørke over ~ngE afklarede problemer, 3amtidig med at
den helt revil",r.'r opfat;~elaen
a!' de laf'1I1
dl', 1~ : ra mange
T A li:" !!

Da det }:~r være' os ge.r.ske umuligt at naa at rette
te en personlig tak til de
mange hundrede , der paa
forskellig maade har viet
redaktionen der~s takn
melighed 1 anleoning Bf
det fornyede medlemsblad
tillader vi os herved at
bringe vor ,oreløb Re tak .
rei!.

PS. Skulle 1er e"'inu vllrre
nogle enkel te, ler ,.ndnu
ikke har fase' Qagt tak,
!r:,tn det naas en.fnu da vi
gi'r den en +ak til i ~te nr.

'Cl-

synspunkter , samtidig med at ,ien s8IDIllenfatter
det bele til et stort prOblem
(ee titel)- et probleæ - 11g~
omkring centrum.Vær med l1ge fra starten
~det er den vej~: bliver tra
te selvom i starter midt i,
~g vii all1~evel fortryde det.
~orskelli7e

HVOR ELItH DE AF ,

I den senere t..td har man
skrevet meget, baade i udland.
og vist nok osse herljemme om
den et"aende ,saavel som lebende mangel paa kvalificerede
or~enterere.- Problemet kan
skarpt adskilles ved de 2 k~n
(det ene er meget kennere end
det ~det) - ~et gælder forresten dem beg~e !) .- Saa derfor maa V1 starte ved det, je
kender bedst til. HVOR ELI'H
DE UNGE PIGER AF???- Især de,
so~ har gennemgaaet Je grunctær~ende begyndelsesgrunde og
har værat ude til eet løb ? De bliver væk - SlMPELTHID~. 
ar t aty"ke tid siden f~rtalt en eller anden aViS, at
lt<.'lrtll. II.

---------------------------------------------------~~-----SLAGSANG
FOR
DA1~S KE

ST01ENTERS ROKLUB

Skal vi prøve iår?

Bær den lange baad af skuret!
væk med t_st og vest samt uret!
Ud af tiden , bort fra byen ,
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J . Norman- Hansen
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K a Il r o n 1 n

c h e f' :

}let. a l' "1leken

Weyeesgade 32 , Ry 2374v

Roohefer l
N. O. H. Strigel
BrammiJogegade 3
K. M.ikkelsen

Tømrereade

J , LU 5855

I n '" p e k t e r :
C. A. 3jella

Njalsgade 75 , SO AQ6

T r te n e r :

Ib Christoffersen
DR 12 & 2405

Bt~vn mod sundet under skyen !
solbeskinnet aprejt for boven ,
pejling fjernt af kysten , ekovenet med bølgen,blæeten , ekummet.
801en , esltet , dYbet , rummet!

Saadan trak med lyet de Bamle
aaren i en rs.skinde hamle .
St~rk var 80en , stErk blev haand n ,
0jet vaagent,aaben Randen .
lurt i hlngen, karske vener ,
udsyn , rankheu , stramme sener !
mænd pas tofter bygger landet .
Vend som de j t t blik mod vand.e t !
den lange baad af skuret!
med hat og vest 8~t uret!
Ud af tiden , bort fra byen ,
et~vn mod oundet under skyen!
Solbeskinnet sprøjt tor ~ over. ,
pejling fjernt af kyster. , skovenet med bølgen,blæsten , sKummet ,
solen , sal tet . ~bet . r'unmet!
~r
v~k

Johannes V. Jenaen
1921
Skrevet til en oldekotsk , msasle oldskandinaviak melodi :
tyr hæb ue , ye tyr ye odin , se
oplyoninger af ~eorg Ste~hene ,
aarbog for nordisK oldkyndlphed 1875 .
I'ette fandt vi i 75aflr:J bogen og da der side~ dennes
udglvels~ er kommet en del nye
medlemmer randt vi det r·meligt
at geno] ryk·
denne ægte roersang .

Træninr~n til de to matcher A&rbus - Xbhvna Unjver~ite 
ter og Kbhvna Universitet mod
Polyteknisk l~reanstslt har
været i gang i lanr. tid , og
alt tyder pas at kvaliteten
af de mandSkaber , vi kan atille med 1 aar , vil være en del
over middel .
Trænir.~en er tilr~ttelagt saa50 A A
VE
AAR E N
led~s. st Universitets hold
1.
l:!!\r muse'..lJ 1.nepe tør
mod Polytekr~kerne træner fra
ieore a n·r ':IC: a.sro roerjubi - KR med Kurt som Pirst St r uke .
.l.æum.. a .ster Dtartede i Stv.den· POlyteknikerne tr~ner fra nSR
terf'oren np:ena rok:':'D 1 l 11
med Poul Forh som leder . Holdet
og t>.ar s :ien vll,ret trofast over det mod Aarhus deltager i kapfor øin dr·,t , saaledee at han
ronlngatrll!nin.~en paa BaI?sværil .
stadig l:ører til de flittigste
So~ felge af de daarli~e
i klubben .
er"!' rin·e1· man har taft m. h . t .
Den daClige 8cullertur er
baneforholdende pan den tradi obllgatortsk og supplereø ofte
~ionelle ~træknlng med opløb
med lerielkn;:: ture . til lykke
ved GI. lyetbaadehavr. , har man
med jubilæet og tak tor de ~~n i a~r valgt at trække kapro ge aars trof~ate virke .
ninren længere ind 1 havnen ,
saaledes at opløbet bliver a middelbart fe·r Knippelsbro ,
25 aars 0lvirkaomhed l ! !
hvor tllslruerforl101dende efter
Børge Hartz , hvem kencer
anlæggelsen at den nye k~jgade
ikke " onkel B0r ' ve" , fejrer
er ~ar.ske fortræffelige .
d . 27 . maj 25 aars jubilæum paa
Som æan aer , er der gj ort
Carlaber/:: .
Hartz hører til de faa trofaste en tel del for at brln~;e o.e
trsdl tionsrige matcl".er ,~: .:. en
og hans livlighed og store
cedre gæne , og det er derfor
hjeelpaoml'eC! samt gode hum0r,
sætter alle højt . Hvor Hartz er bestyrelsens haab , at klubbens
medle~er i højere grad end
er er ,ler fest e l. omvendt
Børge Hartz meddeler. at der tidligere vil slutte op o~kring
holdes reception Gl . Carlsberg- dette 8r8.ll8"emer,t .
veJ 5. mellem IODO og 1200

I FORBIFARTEN
75 a r
En

k~ndt

sk>kke~se

fra DSR's inder krede,~hv .

do~-e~

kammerjunker Sv .
Volkersen . fyldte
d . 2~ - 4 "1) aar .
Hr . Vol kerser. er
sin alder til troda, levende in!ereeseret i alt r.vad der for~ 
gaar i klubben og er stadig
aktlv roer . Sæsonen igennem
kan man 88aled86 treeffe "Dommeren " 1 klubben , og hane til ·
stedeværelse ved fester og
sammenkomster er legio .
En sent fremkommet , men varm
lykønskning frembr1nFes herme d.
red .
D, 28 . maj •••••

afholdes kanaltur . Efter turen bliver der fællesspis ning paa terrassen . Frokost
kan bestilles , bos Fru Hansen, inden turen .

1'OUl·It.1 K, ..M1z~ , ~~""",,,,,,,,,,,,.hm
A>rho.t. .........

Bl''1ge I!tIftlljJ.vr_... ,

Kapron·
Por alle kapronlneainter
Berede er ~cr mulighed tor
fas 1n8trJKtl~n 1 gigbes
er on8d~ og lerdap kl . l; .
REJAT'IA • EF.M:NEI{

Tidepunkel'terne for karronine erne i jun: m .or.ec. er ... 1 .
3.- 4 . jUIll Forasrskapronl' g
raa aj:"s"lu'd. air- .
11. jUli SturiE'n erk'lJ.'" r l ~ ,
Yn11'l'c' ,1;>1'0
- . Jun , Od 'nBf> kanal.

Fra panlidellg kilde meddet al Nors har holdt sin
Pol ter sbend •••.••• . •.• den VR.r
god
--"Tømmermald"

atcherne ber.ynder ..•
ta' 1 huske da Samaon vandt
7 løb 1 træk? eller da StriBels
bNl gjaldede i Kalkb~l'derl 
~evnen , saa pol~tiet ~3a~te
aer.de forstærkn _flg til "Kæfert On~cag

krydse:'ne" ?

Ler vil blive l~Jlighed til
at genoptage gamle trnditioner

0& skabe nye , naar vi genopta€er onsdagsmatcherne den 17 .
maj k!. 19 .
Holdende vil som aædvanl1g
bl:ve sammensat ved lod treknine og der gives henhold~vis
PS . Han er 10vrigt ogsaa blevet 3, ., 0/' l point til m'-l1ldskabet
Filt .
i de tre bedste baade . Sæsonens
bedste
Bom tidligere faa
,'~~-------------------~- tildelt vil
en er:r.crinpspræmie .
Efter roningen er der samD"enkors·
!la l.ssl med hY&I!.e
og danc me de medbragte piger .
dele~

Rochefen meddeler ...

ar

lo!

,v
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./f'nd • Li&nsk _rie!'!teriJ'!P's-

forl,uIld .
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Ligesom paa kredsens generalforsamling i januar diskuterede man spørgsmaalet om aldersgrænse for juniores , og
denne forbindelse undgik man
heller ikke den BarliFe DM storvask . Banelægningskonkurrencen,
som synes at have stor tilslutning i aar , blev ligeledes diskuteret .
Som et nyt punkt pas proBr ammet kom det europæiske samarbeJde inden for orienteringen.
Det~e punkt gav sig anledning
til menincstilkendegivelser, da
det specielt synee at være østlandene , som sr interesseret i
samar~ej1p.t . l denne forbindelse
kom man iud paa epørgsmaalet om
økonomisk hjælp til de eliteløbere , som skulle deltage i
arrangementer 1 disse nye lande
Der fremkom en række mere eller
mindre acceptale forslag til at
fl'elllskaffe disse penge til
D. O. F.' s slunkne kasee , Og man
enedes om at lade bestyrelsen
arbejde med sagen .
Mødet , som ved l2- tiden havde været afbrudt af en frokostpause , der i0vrigt altid er vardifuld tii at faa udglattet
eventuelle personlige meningsforSkelle , bævedes ved 4- tiden
og delta•.:erne gH hvert dl a11med en god orientering om det
i den fo r løbne sæson passa rede
og med et tilpas indblik i
fre~t1dsplanerne indenfor sporten .
P. B. Jacobsen .

Ved repræsentantskabsmødet

19 . februar paa Nyborg Strand

:ncvalgtee vcrt erfar r.e medlem

Sket i klllbben : I april maaneC'
blev to medlelll1l'er idømt ':ar::n tæne resten af EII!Saner, 1~61

H. Høe -Rnamussen i D. O. F.' s

er jens - og amatørudvalg .
DSR har igennem en aerrække været reJ:'l'lE!senteret i dette
samt 25 kr . til reparat ion af
udvalg ved Axel Lundquiat , der
0delsrt ~ateriel , grunden var
siden forbundets stiftelse har
fIp . : En roer uden roret , l.n,>;er været fo~end i det vigtige udmed styrmanderet , passaR~r som valp . Ds Lundquis~ 1 aar havde
atyntand (ikke roer) , a piritus- ~nsket at trække sig tilbage
drikning i baaden , ødelapt mnfr3 poster. , kom Høe -- "liJlDuaeen
ter1el e . t . c .
straks pas ~ale . Endvider e blev
sekUonens formand (Røde) 1ndvnlf.t i hovedbestyrelsen , mens
Efter at rSRsculler ur ..td - E. Voigt . bes~yrelser.s mangefø r t et mislykket for~cg paa at
kuld~ejle tankdamper , beder vi
hermed medlemmerne ud.;., e 3if"
mere let vl'eltelige dM_pere for
yderl!vere eksperlmer.ter .

*"

TERM I ~r3Ll S 1. E

7 . maJ , Helsingør Roklub , kval C.
11 . maj , KM 1 Btafetorienterlng.
Mødested : Avnstrup SnnatoriUg ,
ca . 41 km B . 0 . for K. Hvalsø .
Fus fra Hovedbanegaarden Afg .
kl . 7 . 15 Anmeldelse til løb
ved Mikksl , Lu 5855 sen eet man
dagen før løbsdagen , dog for
stafetten senest fredag d . 5 .
maj . Vi haaber ma~ge melder til
her .- Det plejer at være et vir·
ke l igt fo rnøjeligt arrangemet~ .
14 . maj , Ballerup Gymnastikforen ing , pointal0b .
14 . maj , In~erLatlonalt 10b, arr .
af Viborg .
26 . august , Lands8tafet.

on'fflteringufktionen
Bestyrelse :
Formand , Poul Birk Jacobeen,
Bj0dstrupvej 59 , Vsnl0se .
Kasserer , samme
Næstformand , Knud Nikkelsen ,
Tømrergade 3 , 1•• Lu 5855
Mogens Haut , ~ar iendals v ej 52

8 , 3, F.

Kell Christiansen , firebekvej
15 , Vanl0se , Da 11605 , Postkol.to
nr . 6A344 .

ORIENTERING
(fortsat fra !oraiden)

nf er r,e1 flok , der havd.e
netr.r:aaet de allerførste grundtri Ti var deT kun et par til-

bage, og ad disse kunne man
efter lste løb finde een . -Det
er Jo ikl::e ret Olange .-Det mas
og skal gaa ud ovsr bane læg-

der være sa.a lrulgt mellem poeterne , det er jo alligevel saa
sjældent, man faar o.e 10 min . ' s
hvil ~aa en post (men peldigvis er der jo mange herre poster
ter, aaa det ga:,r endda) . -1;\en
hvorfor er der ses altid møg-

eeme, aer ikke kan skaffe alle de piger, der skal til, for
dog at faa nopen i maal . Noget
%"la der gøres r Skovene maa
finkæmmes - efter hvert løb bane læggerne maa have:mandskab

!

nok til at lede de vildfarene

pas rette spor . - Man maa lære
dem at følge nogle af de faste
r~Fle~,

(Bom kan blive noget edelagt
af for mSE"et "omI'lakken lt ) . I"'en vi fleste er jo trods alt;
(om ikke andet , aaa bagefter),
temmelig glade for orientering
og ~:rad meget OJ! i den , osse
for
er under oaadan et løb
kan opstaB et godt kamrera~skab
hvorv~d man nemmere kan udveksle
erfarir.ger og bekymringer - og.
sorgeres er paa denne maade letterp at komme igennem , naar man
er flere om at dele dem . - Jeg
er godt klar over at orienterinpring kræver noget af os, men
trvorrlan kan vi -finde ud af det ,
naar vi bli ' r helt væk i -problemerne inden vi rigtigt er
komme t i gang ?
MEN llVOFillAN MED DE UlmE M.rnll ?

der jo maa overholdes ,

det vil agaae være mere betryg~ende for de unge mænd (MÆND)
at ikke ageae de forsvinder •
Olen man~e finder det Jo umaadel igt (hvorfor mon ?)
svært at skulle til bestemte

poeter i bestemt rækkefølge . Eventyrlysten blusser let op ,
og man fasr lyst til at se nye
omgivelser , der er mange muligheder, hvad kan man ikke finde
pas ? Og hvor er d er ikke b~
for en sød orjenteringsløberske ??

Vi ved JO ikke meget om det

inden vi begynder; det er nogec
der vistnok skal læres , og det
kan man jo kun , naar man render
ru~dt i det (selvom det jo agga
~aa kan blive lidt for meget af
det gode) . Men saadan,- den
gyldne middelvej , og jeg synes
ogaaa , det ville være værdifuldt, hvie vi kunne høre lidt
om. inden vl begyndte , hvad
man kan og skal udføre , og evt .
osas, om betydnineen heraf .
Det vil give lidt mere maalbevisthed i den megen renden
rundt ! Desuden , kunne man ikke
gøre det til en frivillig sag .
om man ville tage den eller den
post, for tit er der jo meget
kønnere ved berrebanernes poster (selvom man jo ikke har
vidst det i forvejen) . Endviaer
kan et andet forhold OBse spir
le ind, at man søndag efter søn
dag p . g . a . al den friske luft
gang paB. gang risikerer , og er
~de for, at faa alle de nyerhvervede tømmermænd ud af
hovedet .
Det skal dog ikke indrømmes, at det har aine fordele at
g~a (el . evt . løbe) efter en
f~st plan.- ~en hvorfor skal

-

Stof til redaktionen mru være denr:e i11ænde
senest den 21 . i hver md .
Dog til juni nr . ine en d .

15 .

trist j skoven? Det er vel
nok , fordi det reRnep I ellel.'
fordi der ~r sea meget vand i
forvejen (ioar i Sverige) , eE,a
det bliver· t llelt- mudderba.~ ,
og hvis ikke , a,'l.2 f:lll.r man
aaemænd ondt i fødderne pas den
haar ds nolstøgte jord , eller
fordi man ikke eri træning .
.ER .MAN :DET (hvilket kan ske)
ln.ar man OSele ondt , fordi man
~~ber for stærkt og for langt ,
w&n bIi ' r forpustet , faar hjertrbanken og al det der, - og S8
faar man rerliptalt ondt i ho vedet af ogsaa at skulle tænk~
over at skulle :finde ud af l'ortet saa tit . Og hvad faa!' man
ud af det ? Ei'ter maalbevidat
flakken , staar man akkurat ,
hvor man 2tartede !
Som ilian sex , er det rent
praktiske forhold , der faar de
unge piger til at forlade banen
nen . Nogle af vanskelighederne
kan maaske ikke overvindes ef ter de angivne retrdngslj nier .
Men det ville være til ator
gavn , baede for de efterhaanden
talrige bane læggere saavel som
for selve skovenes tilstand ,

BALTICA
F O_I::.&.

De kan tit ikke engang finde
skoven, hvor løbet forl:ga.ar J
(selvfølgelig er de ofte mere
selvbefordrende , vi andre f01 ger hussen, hvis chauffør jo
tit er godt kendt) . løvrigt er
:forskellen ikke aaB stor , som
de gaa~ ar, tror , aea det anførte g~lJer OgSB& for dem .- Men
forskellen er der , og jeg slutter med et hurra fornden lille
forskel"
Med venlig hilsen og tak
for antagelig opta.gels e
Æ.

C. G. (vistnok)

IDÆLP!
Vær med til at holde ~ore
beade i en god stand ved at behandle dem samvittighedsfuldt
Husk at baadende S K A L vaskes
om søndagen efter bn;"g .

'O«U'

MEDLEMSBLAD

FOR

DANSKE

V

POlY TE KNISK 'OK l U.
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glrreis !Greg i(lJren'red!
Universitets- og
studentermatcherne
løber af stabelen

søndag den 11. juni 1961
Kl. 15,00: Skolt'kaproning m('lIrm S kobe nh.wnske kommuneskoler.
KL 15.15: Match i olier ove r 2000 m mellem Arhus og KøbenhAvns
u",ver~ltett'r.

KI. 15.30: Match i otter o\'er 3100 m mellem Københavns universitet og
Danmark .. tekniskt' hOJskole.
Kl. 20,00: Stor fest i klubhu3Ct.

PRÆMIEL'DDELlNG

ILLUMI NATI ON -

DANS

ENTRE: 3,00 kr.
OBSI Oplobsstedet for matcherne bliver ud for den nye kajgadt' ved Knippelsbro.

Mød op og vær med til at give dagen et festligt præg!

Ansv.ushavende for . DSR ". A.1ge Bang, lIol\iClO\gade

~ l,

ø. Tclf Tria 359.

AnSVolfSh. for _DS R"; Aolge Bang,

Holsleiosgade 5,
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Ansvarsh. for .Orientering":
Kell C hristiansen, Tirsbækvej 15,
Vanlose. DA. 11 605.

29. ÅRGANG

KANIN
Gennem det meste af sommeren har man med jævnlige mellemrum i den københavnske presse kunnet læse om den plage, speedbadene efterhånden er ved at blive på de danske kyster. Det har
navnlig været efter en af de meget Utallige sommersøndage. at der
er fremkommet artikler om, hvorledes sejlsportsfolk, roere, kajakfolk og så galt undertiden badende er blevet terroriseret af ungdommelige elementer, der lader hestekræfterne spille hen over vandfladen j et men: eller mindre afsindigt kryds mellem den øvrige
vrimmel under kysten. Er det tillige lykkedes fartøjets indehaver
at overtale en lastexklædt badenymfe til for en stund at deltage i
udskejelserne med den overdimensionerede flodepisker, er indslagene af dristighed stærkt omvendt proportionale med afstandene til
de sagesh,se, der chokeres og overdænges med kaskader af vand.
K.ampagnen mod dette uvæsen forte da også til en henvendelse til
de ansvarlige myndigheder om, at der måtte blive foretaget et eller
andet, for at denne trafik kunne blive stoppet og de ubesindige
kaldt til alvor. Sagen er blevet nOJe overvejet i offentlige kontorer,
og for nogle dage siden kunne man i dagspressen læse det glædesbudskab, at bjerget havde barslet. j\\en ak, desværre må man konstatere, a t en vanskabning har set dagens lys. En lille pjece med
vink og gode råd til speedbådsforere om, hvordan man op forer sig
korrekt til sos og undgår at skabe alvorlige situationer med riSiko
for menneskeliv og materiel.
Det forekommer ejendommeligt, at medens landjordens færdselspoliti forer en hard og malbevidst kamp mod demonterede lydpotter,
udborede cylindre m. m., skulle et par gode råd være alt, hvad der
behøves for at fjerne uvæsenet fra det vade element. Vi er da ogsa
en del, der mener, at der skal noget skarpere lud til. førend man
ser hovedbunden i denne affære. Et par raske bestemmelser om aldersbetingelser, straf og konfiskation ville sikkert være på. Sin plads
og betage de fleste lysten til at gøre farvandene usikre.
Det er måske at stille store krav, og nogle vil måske tænke, at
så alvorlige skridt er vel ikke plkrævede, fordi der sker lidt ungdommelige løjer hist og her. Trafikken på vandet er jo, når alt kommer til alt ikke så stærk sOln på landjorden, risiciene følgelig ikke
så store osv. Har man imidlertid f. ex. stået ved Vedbæk havn og
set, hvad der undertiden foregår en sondag formiddag, må man
indrømme, at en oplysende brochure ikke strækker til.
Mon ikke sagen bør overvejes endnu en gang på højeste sted .
Det er altid kedeligt, hvis man skal i gang med den berømte brønd.

Den årlige k.ninfest .fho"
des i klubhuset:
lørdag d. 9. september kl. 20
Arrangementet er i år lagt j hænderne på klubbens kaproningschef,
Peter \Vilcken, der bar lovet at stable
et ganske ekstraordinært program på
benene.
Enkeltheder kan selvsagt ikke røbes, forend på selve aftenen. Dog
kan det allerede nu afsløres, at man
vil få lejlighed til aftenen igennem
at glæde sig over Peters opfindsomheder, blot man erlægger den ringe
sum af 4,00 kr. pro persona.
Af hensyn til medlemmernes dis·
positioner for aftenen har man a(tvunget arrangøren oplysninger om,
at et danseorkester vil bidrage til at
forhøje (henhv. formørke) stemnin·
gen hos deltagerne. Man bedes tage
sit bestik herefter.

Da det er lykkedes at skaffe
plads til såvel Bolsjeglasset som
Spejlet i klubbens lokaler, har
bestyrelsen besruttet, at disse
trofæer skal tifbageerobres.
Dette finder sted i Kalkbrænderihavnen

ONSDAG D. 6. SEPT. KL. 19
Triumfen vil bagefter blive fejret i DSR's lokaler.

fra kap roningsfronten :

SØlVFAKLEN IGEN TIL AARHUS
INGEN SEJRE I N.A.M. OG N.M.
ET DANMARKSMESTERSKAB TIL DSR
Strå lende roerfest i DSR efter de nordiske mesterskaber
Kapro ningssæsonen slutter d . 3. sept. på Bagsværd.
Universitets- og studentermatrherden 11. juni blev afviklet under de
hævdvundne former. Det viste sig at
væ re en god ide at flytte banen ul
den sydlige del af K"benhavns havn.
da I"bene her kunne afvikles uden
at blive generet af havnens "vrige
trafik.
Som el helt ny t indslag indledtes
arrangementet I ;\r med en skolekapronIng mellem københavnske skoler.
Lobet stArtede ved La ngebro. og opløbet landt sted ud for tilskuerpladsen ved Knippel<;bro. Vinder blev
,\ \ unkegårdsskolen efter en hård
kamp mellem de unge mandskaber.
I matchen mellem Arhus og København blev Arhus vinder. Foringen
var klar allerede 100 m inden mål og
øgedes yderlige re. da der knækkede
en ;\re på den københavnske båd.
Efter denne sejr er Jyderne halet
godt ind på det københavnske for spring. Stillingen er nu 7-5 til København.
I studentermatchen vandt Københavns univers itet en klar sejr over
polyteknike rne.
M

Vi havde fra DSR's kaproningsledeIses side sat næsen op efter et
nordisk mestersk",b i dobbeltsculler
til Hans Frederiksen og Ib Kruse,
men selvom holdet roede på en relativt bedre tid ende de fleste andre
danske sejrherrer, matte de alligevel
se sig slået af brodrene Krakenes fra
Norge, der viste sig at være endnu
bedre end ved Olympiaden. hvor de
blev nr. 6.
Mesters kaberne blev i øvrigt en tri umf for dansk roning. idet 7 af 10
lob blev vu ndet af Danmark. Specielt må roklubben VIKING fremhæ ·
ves for deres to strålende sejre i toerlobene.
De nordiske akademiske mesterskaber blev afviklet i firer med styrmand og foregik i forbinde lse med

Under matchernes afvikling modtog vi en stralende bistand fra Københavns havnevæsen, Falck's rednmgskorps, toldvæsenet, marinehjemmeværnet og landhjemmeværnet. Fartøjer blev stillet til rådighed for dommere og starter, radiomateriel rigget
op til speakertje nesten m. m.
KJ. 18 samledes de deltagende hold
samt officia ls m. m. til den traditionelle stemningsfulde middag i universitetets gobelinsal, h\'or prorektor,
professor E. Dah l-Iversen, præsiderede ved bordet. Repræsentanter for
de hojere lærtranstalter hyldede studenteridrætten l almindel ighed og rosporten i særdeleshed. Chefredaktør
Hakon Stephensen. POLIT IKEN,
skænkede DSR tn ny åre til erstatning for de.n knækkede, og sluttelig
fik de to klubformænd lejl ighed til
- t raditionen tro - at aflevert d iverse artighedu.
Dagen sluttede med en gevaldig
fest i klubhuset.
de nordiske mesterskaber pl Bagsværd so. Som de t har været tilfældet de to foreglende lr, vandt Norge
repræsenteret ved Norske studenters
roklub. Dan mark kom p.l trediepladsen efter Finland, men foran Sverige.
Det skal her nævnes, at det sejrende
norske hold roede h urtigere end det
norske hold I Nordisk mesterskab.
Resultatlisten sl diedes ud:
Nr. I : Norge ........... 7.55,0
Nr. 2: Finland .......... 7.58,5
Nr. 3: Danmark _...•... 8.00.2
Vor letvægtsfirer repræsenterede
Danmark.
Efter mesterskaberne afholdtes regattamidd.lge i KVIK for deltagerne
i No rdisk mesterskab og i DSR for
deltagerne i Nordisk akademisk me-

sterskab. Under middagene fandt
præmie-overrækkelserne sted.
Dagen sluttede med en stor fest i
DSR, hvor i alt Cd. 400 roere fra ailI!'
fin nordiske lande deltog. Aftenen
fik et særdeles vellykket forlob og
gaven betydelig indtægt til klubben .
Flere yngre medlemmer under ledelse
af Pockendahl havde I ugen forinden
lagt sig i selen for at skabe en god
ramme om festen , hvilket var lykkedes til fuldkommen hed. Også pa
selve aftenen gjorde disse medlemmer en strålende indsats ved at passe
indgangen. baren e m. v.

Ved Danmarksmesterskaberne pa
Viborg so den 6. augusl skete der det
glædelige, al el Danmarksmesterskab
gik til D$R for forsle gang siden
1951. Det var vor dobbeltscu ll e.r ved
I ldns frederiksen og Ib Jorgen Kruse,
der Irak SeJre:n hjem. Holdet er nu
udtaget til EM i Prag. Derimod mlue
Chr. Rasmussen se sig besejret i
singitsculler. Også VOf letvægtsfirer
var i ilden og klarede sig fint i det
stærke (elt ved at sikre en femteplads
af 9 bade.
Kaproningssæsonen slutter som
sædvanlig første søndag i september,
hvor de nye mandskaber prøver
kræfter for første gang, og hvor de
~amle forsøger sig I nye' bad typer.
Kort sagt. I ler får man et fingerpeg
om, hvordan klubberne star rustet til
del kommende lr. Ved redaktione'ns
slutning havde DSR sa . . el en begynder-firer som en gig-olter i træning
udover de hold, der har træntt og
Startet gennem hele sæsonen.
Alt tyder d iedes på, at klubben vil
blive fy ldigt repræsentertt, og det er
med en vis optimisme, at vi ser frem
til søndag den 3. september.
Fra Foreningen for spastisk
lammede bom er der blevet rettet hen ... tndelse til Kobenhavnskredsens formand, hr. Arthur
Christiansen, om muligheden
for at fremskaffe brugte romaskiner til opøvcl~e af spastihre.
Det er tanken. at ma ... kinerne
skal benyttes i foreningens børnehjem.
llvis nogle af vore medlemmer har en sådan brugt romaskine, kan vi ikke kraftigt
nok opfordre dem til at sætte
sig i forbinddse med Arthur
Christiansen. Nye\andsvej 41.
København F.

Håndboldsæsonen for døren

WEEK · END FØLJETONEN

T tæningen begynder i Otto /\1011sted hallen i Nørre ,llle onsdag den
13. september klo 18,15.

BLEV SUCCES

Forhåbentlig: findes der kaniner fra
i år. der har lyst til at være med i
legen og skabe fornyelse på klubbens
2 turneringshold.

l idrætshallen begynder træningen
onsdag den 4. oktober kJ. 17,00.
Rud. Jørgensen mangler stadig
nogle enkelte trøjer. Disse hedes afleveret hurtigst muligt.

ONSDAGSMATCHER IGEN
Succes'en fr.1 forsæsonen genoptages

Onsdag den 30. august begynder vi
på 2. omgang af onsdagsmatcherne.
Efter forsommerens kraftudfoldelser
har \V'esth, Dessa u og Fon ncsbcch
lagt sig i spidsen af det store felt,
men dog ikke længere fremme. end
at de kan indhentes endnu.
Vi opfordrer nu kraftigt de nye
medlemmer til .at møde frem og stifte
bekendtskab med denne side af klublivet_ Der roes i fire -åres inrigger
over 500 m_ Holdene sammensættes
ved lodtrækning. Efter roningen sam+
les vi på verandaen, hvor de r vil blive
arrangeret forske ll ig underholdning_

En korrektio n
J vor omtale af museumsinspektør
Galsters 50 års roer-jubilæum i sidste nr., kom vi i vor begejstring over
den sjældne mærkedag til at begå en
unøjagtighed. Det blev således meddelt, at Galster startede i Studenterforeningens roklub i 1911. Det ville
Galster h,we haft lidt vanskeligt ved,
da bemeldte roklub sluttede sin tilværelse i 1894. Galster begyndte rettelig i Akademisk roklub.

»N O R G E «, der s tartede fra klu bben 15 16 er nu n ået til
Skels kør. H å b o m a t b åden n å r bjem til Københa vn inden
langtur ssæsonen slutter.
Som en del medlemmer sikkert vil
ermdre. annoncerede langtur!>roche+
fen i maj-nummeret en såkaldt weekend foljeton. Pnncippet var, at en
langlursbåd fra DSR sommeren igennem skulle befinde sIg et eller andet
sted på Sjællands kyst, hvor den
kunne overtages og ros videre af et
hold roere. der havde lyst til en tur
uden for de hjemlige farvande. Der
blev i denne ide regnet med den
kendsge rning, at mange af vore med+
lemmer holder fri lørdag, således at
et hold har mulighed for at væ re
fremme i den provinsklub, hvor båden er stationeret, ret tidligt lørdag
og på denne måde få en lidt længere
tur ud af det .
Nok er det_ Tanken har vundet til+
s lutning, og vor gamle toer NORGE
startede fra klubben den 15. juni. 1
første etape nåede man til Køge. Der~
fra er turen glet videre rundt Stevns
til Rodvig, hvor båden blev "opstal+
det" j den loka le klub. Fra Rødvig
er ture n gået til Stege, Vordingborg.
Næstved og Skelskor. I den kommende tid vil NORGE gå videre til
Korsør, og så blive r spørgsmålet, om
der er chance fo r at den kan fortsætte nordpå og måske nå Sjælland
rundt. Dette er dog næppe realisabelt. Langt s narere er der mulighed

for, al de kommende hold atler vil
stikke næsen sydover med kurs mod
Kobenhavn. Der er dog også planer
om, at båden ros tilbage til Vordingborg. og derfra foretager nogle ture
ud til lollandske og falsterske kyster.
I givet fa ld kan den, hvis man kan
træffe aftale derom med den stedlige
klub, overvintre et sted på vejen.
Det er et godt initiativ, der her er
taget af Mikkel. og det er især gla:~
deligt at se, at flere af de helt unge
medlemmer har deltaget på de for skellige etaper. De får jo her en hid+
til ukendt chance for at blive indført
i langtursronmgen. Men ogd flere af
vore gam le rotter har grebet denne
chance for at komme ud på fremmede
strøg, hvo r klubben ikke er inden for
bekvem rækkevidde.
Som anført er der stadig muligheder for at tegne sig til turene. I slyngelstuen er ophængt et kort med den
hidtidige rejserute indtegnet. Et bekvemt indrettet skema giver mulighed for reservering. Til overflod har
endvidere tidligere hold i særlige rubrikker givet tips om gode lejrpladser, vanskelige passager m. m. på dehidtil gennemroede strækninger.
Der er alle incitamenter til at gå
i gang.

BALTICA
FOR

Vi beklager den skete fejltagelse_

Midt I regnen
Trods den dårlige sommer har der
været relativ god gang i den daglige
roning. Nivåhuset ha r været godt belagt og nogle langture er det da også
blevet til. Bolværkerne ved Nivå skal
i den kommende tid gennemgå en
omfattende reparation, der er stærkt
påkræ\'et, da vi ellers risikerer, at
der ikke er noget hus til næste år.

Redaktionen ,lf næs/c
nr. slutter 6. septbr.
Berettiget og uberettiget kritik af redaktøren
saml andre indlæg bedes afleveret inden
dette tidspunktl

Fra turen i havnen.

ORiENTERiNG
SKOVENE VENTER-SÆSONEN STÅR FOR DØREN
Sektionen søger kontakt med inter·

esserede kaniner; demonstration I
marken lI, - inside information onsdag d. JIl/ s'
Nu begynder orienterernes
efterå rs-sæson. For de gamle
lobere er kommentarer overflodige. En terminsliste er nok.
Vi håber, at adskillige af
årets kaniner finde r vej ti l orienteringsspo rtens glæder. Det
er en for træffelig sport, der fo rlænger sæsonen for de ivrige
roere og tilfredsstiller den, som
ønsker en smule konkurrencesport, uden at den kræver for
megen træn ing.
Søndag den 3. september afholder kredsen træningsløb i
Ravns holt. Der er således en
udmærket lejlighed for alle interesserede til al stifte bekendtskab med orienteringen, Starten foreg ,i r ved Ullerod skole.
men for alle d~ nye, som ikke
kender lokaliteterne, vil der
blive kørelejlighed fra klubben
hl. 9. Bagefter SAmles vi i Gåsehuset. Også orienterere skAl
orienteres. LAd os derfor tillige
umles i kJubhuset den forudglende onsdAg, dvs. onsdag d.
30. AUgust kl. 20. DA vil de vigtigste grundregler for orientering blive gennemglet. mik.
P . s. Det kAn i øvrigt oplyses, a l

vor gamle orienteringsbase er
blevet istandsat i sommerens
løb. Den vestlige væg i h ytten,
der var stærkt angrebet af råd,
er blevet delvis udskiftet og
forskellige andre arbejder er
blevet foretaget, således at hytten skulle sil klar til at modtage efterårets invasioner.

Sektionens styre:
Poul Birk Jacobsen, formand, kasserer, Bjødstrupvej 59, Vanløse.
Knud Mikkelsen, næs tformAnd , Tømrergade 3, N. Lu 5855.
Mogens Haut, Mariendalsvej 52 H 3,
Frederiksberg.
KeTl Chrisfiansen, Tirs bækvej 15 l v..
Vanløse. Da 11605.
Postkonto nr. 68344.

TerminslIste:
3. sept. Træningsløb i Ravnsholt
(start, Lillerod s kole).
3. sept. Ojurslandslob.
IO. sept. Skærmen, kval. C.
17. sept. Frederiksberg, kval. ;\ og B.
24. sept. Ilelsingor, kval. A.
(Hallandsasen).

30. sept. Natlob.
l. okt. Propagandalob.
8. okt. K. S., kval. C.
Nærmere oplysninger fås hos bestyrelsen , efterhånden som indbydelserne indløber.

Ansva rsh, for .DSR": Aage Bang,
llolslcinsgade S, O. TR, JS9.

Ansvarsh. for "Orientering':
Kell Christiansen, Tirsbækvej IS,
POLYTEKNISK ROKLUB

AKADEMISK ROKLUB

S.EPT.-OKT.1961

NUMMER 7

Dette arrangement vil i år blive afholdt

Lørdag d . 7. oktober
og med folgende særd eles omfangsrige program :

KJ. 15,00: K.lproning over 500 m med fig. lob:

Vanlose. DA. [1605.

29. ARGANG

STYRMANDS·
LAUGET
indbyder sint' medlemmer til

den å rlige

Lob 1. -I-årers inrigger (holdvis anmeldelse)
2. Si ngi!.' sculler (over 32 ar)
3. 2-årers inrigger (holdvis anmeldelse)
4. GigEir!.'r for Drenge (hold ved lodtrækning)
5. Si ngle sculler
6. 4-årers inrigger (hold ved lodtrækn., kun for ikke-kaproere)
7. Gigfirer (fakultetsløb)
8. 4-arers inrigger (over 32 år)
EvenluelIe indledende heat vi l blive roet fra kl. 14,00.
Anmeldelser kan ske pa opslået liste eller til en af rocheferne.

Kl . 18,00: Fællesmiddag (tilmelding
Ilerefter præmieuddeling,

kl. 18,30

køkkenet senest 4. oktober)

KJ. 20,00: Stor klub/esf, baltegn .i J kr.
f ler får de medbragte damer endelig chancen til Ionerne fra vort
nye husorkester : Tbe Star Band.
P. W.

Det er

lørdag 30. september 1961

D SR det foregår

Pris for krabber og diverse (exd .
drikkevarer) 10,00 kr. pr. kuvert.
Svensk akvavit til rådighed.
Ældre beklædning samt nødvendigt
værktøj medbringes.
Tilmelding på Tria 359 senest 27/9.

d.o.i.g.
Aage Bang.
Bent Mærsk.

Føljetonturen
slut for i år
Endnu mulighed for en søndogstur i
Sydsjælland
NORGE er nu lagt op for vmteren i Stubbekøbing roklub. SOm beredvilligt har stillet plads til rldighed. Vi har således en båd parat I
det rigtige langtursf.arvand til næste
år, og forhåbentlig bliver interts~en
for disse ture lige så stor næste lr,
som den har været i år. Der er roet
8 ture p.i i alt )50 km, og I betragtning af det dlrlige vejr er det fmt.
lJet er ogsa fint at se, at flere kaniner benyttede denne chance til .at
lære langtursbvcb charme at kende.
Lars Rich har således roet den længste distance på sammenlagt 205 km.
Vi takker de mange, som har bidraget til bådens inventar i form af
bestik, luftmadras og gamle sko m. Ill.
Adskillige har spurgt, om biden nu
også nåede Sjælland rundt i år. Det
hu DU aldrig værd meningen, al
den skulle helt rund I. Vi har ikke
noget mål udover den størst mulige
fornøjelse af turene, og jeg synes, det
er udmærket, at vi bliver fri for at
ro de lange strækninger over Fakse
og Køge bugt nu til efteråret .
Ilvis nogen far lejlighed tiJ at tage
en sondagstur i NORGE og se SydSJællands skove guJne, er de velkomne hertil, ellers siger langtursrochefen tak for i år og på genhør i majnummeret.
Mik.

Kaninfesten bd= su cellS
Arets kaninfest, der afholdtes lørdag den 9. september, blev for en
gangs skyld kabinernes og i der hele
laget ungdommens fest i DSR. Det
var de nye medlemmer, der i rigt
mål prægede aftenen, såvel på dansegulvet som i klubbens lokaler i
øvrigt.
Et godt orkester satte hurtigt stemningen i vejret. Det indlagte arrangement med "indvendig dåb" faldt
lidt uheldigt ud. Derimod var dd en
god og rigtig ide at arrangere amerikansk lotteri til fordel for den
brandhærgede Lyngby Dame roklub.
Der blev danset og festet til ud
på de små timer. Der var pænt pynlet j lokalerne, og huset var festligt
Illumineret, da man ankom.
Det var en god aften.

Vintergym nastikken
,t,uter l. oktober med de ,>ædvanlige teClluner:
Mandag og torsdag kl 19 -20: Statens gymnastlklnslltut. Nørre Alle.
Tirsdag og fredag kI. 17- 18: Statens gymnastikinstitut.
Onsdag kl. 17,15~ 18 . GI. Melropolitans kole. Frue Plads.
Torsdag kl. 20-21 : Svømnmg. Statens gymnaStlkinshtut.

LangtursstyrmandsArbejdet ved Nivåhuset
kursus shi(Jc.t ge(Jl ~enUl(J
forsøges igen 27. sept.
Sil. er der langtursstyrmandskursus
Igen. Vi st.arter onsdag den 27. september kl. 20 og fortsætter de følgende onsdage. Det forrige kursus.
der var annonceret i Juni, blev af ret
kort vaClghed, idet det vart'de et kvarter. Der kom to deltagere. Den cne
vidste egentlig tilstrækkeligt om langture, og den anden havde ikke lejlighed til at rO langture de første lr.
Vi håber på bedre deltagelse denne
gang, så der i alt fald bliver flere
kursusdeltoagere end -lærere. For at
det ikke skal virke for afskrækkende,
holder vi det
form af en studiekreds, hvor også deltagerne kan
komme med forslag og specielle
ønsker.
Det er, som bekendt, en forudsætning for en langtur, at lederen har
langtursstyrmandsret, og den kan
ingen få uden at have deltaget i et
kursus. Derfor mod talngt op den
27. september kI. 20.
MIk .

Gamle årbøger efterlyses
Dersom nogle af vore ældre medlemmer skulle ligge inde med ekst'mplarer af klubbt'os årbog lrgang
1920 (2 stk), og 1923, 1925 samt 1927
(l stk af hver) bedes de venlIgst sætte sig i forbindelse med formanden,
da man er meget interesseret i at
sikre sig disse til klubbens arkiv.llier.

•
HVER ONSDAG
Kl. 17 I Idrætshallen
KJ. 18,30 i Qtto Mønsted hallen

Redaktionen af næste nr. slutter d .
7. oktober.
Evt. reklamationer vedr. bladets
forsendelse bedes retlet til klubbens
kontor.

En stor del af det nordre bolværk
ved Nivåhuset er blevet ked af bekendtskabet med os og er stukket
til sos. Resultatet er blevet en kæmpemæssig indskæring i grunden, som
har truet husets eksistens alvorligt.
Nu er en kreds af medlemmer gået
i gang med at udbedre den skete
skade, og vi har fået stor hjælp, både
fra llelslngør skibsværft og fra klub·
bens gode bekendt, mgeniørfirmaet
Chr. Islev, i form af tl'kmsk bistand
og materialer på fordelaj:;tige vilklr.
Den værste fare skulle nu være afværget, men der vil fortsat blive meget arbe-Jde med yderligere- sikring.
Vi forventer, at alle Nivåroere giver
en hånd med i a rbejdet. Redaktøren
er glet i spidsen og har allerede tilbragt flere søndage i hullet, hårdt
arbejdende i sommerhede og bolgeskvulp. Tal med rochefeme om en
tur derop, der bliver multghed for
biltransport.
Mik .

Adresseliste:
Kontor og køkken: RY. 48.
Medlenuner: RY. J5040.
Formand: Bjorn Møller, Bredgade 54,
C. 1071.
Kasserer : Borge Boesen, Brolæggerstræde J, PA. SOlO.
Sekretær: Aage Bang. Holstemsgade
5. TR. 359.
Materielforv .: ]. Norman-Hansen,
Rothesgade 9, TR. 5384 .
KiJproningschef : Peter Wilcken,
\Veysesgade 32, RY. 2374 v.
Rochefer: N. O. H . Strige/, Brammingegade 3.
K. Mikkelsen. Tomre-rgade 3,
LU. 5855.
Inspektor: C. A. Sielle, Nj.llsgade

75. SU. 806.
Træner : Ib Christoffersen,
OR. 12 og 2405.

Fra kaproningsfronten

Efterårskaproningen gav ingen sejre

E.M. i Pragh

til D S R trods store forventninger
inden starterne

Ingen finaleplads
til vor dobbeltsculler
Hans Frederiksen
startede med høj feber
Som bekendt blev klubbens dobbelb;\;uUer beslående af Hans Frederiksen og Ib Kruse udtaget til at repræsentere Danmark ved dette års
Europamesterskaber, der afvikledes
fra 24.-27. augu!.t på Moldaufloden.
Det blev ikke til medat1ler eller Hnaleplacermg, men til en indsdts, der
\'isl mil karaktensere'!> som overrdskende god, og som til fulde bekræf·
tede holdets gode internationale
klasse. Stærkt medvirkende til hol dets gode ind!>ab var vel ogsa den
rutme, de Io roere havde erhvervet
~ig gennem starter I skrappe Internationale feher i Amsterdam, Essen
og Luzern.

Resultater:
lndl. he,lI : I. Schweitz. 2. Danmark
(DSR). 3 . . Frankrig. 4. ral en. 5.
Ungarn.
Opsamling: 1. England. 2. Belgien.
3. Norge. 4. Danmark (DS R). S.
Ungarn.
I indledende heat vdr df:.tdndcn til
vinderen }I ~ længde, i opsamltngen
3 længder. En forklaring p.i den lidt
svagere indsdts i opsamlingen må vel
soges deri, at Hans roede med over
38 graders feber. Om den danske
indsats i øvrigt må det siges, at aUe
de ovrige bådehold nærmest roede
under forventning. Kun Viking nl·
ede finalen i toer uden, hvor de blev
henvist til sidstepladsen.

Vi fortsætter træningen med
roning I gjgbåde hver onsdag
kl. 18,00, lord.1g kl. 15,00 og SOIldag k/. 10.00. Ved disse lejligheder vil Ib Christoffersen også
indvie deltngerne i det nye pro·
gr;Jm for vintertræningen. Alle
interesserede bedes møde frem .

Forny skabskortet Inden
1. oktober og undgå.
at skabet tømmes.

Sønd.ag den 3. september sluttede
kaproning ..:.æsonen med, at klubben
deltog i otte lob på Bagsværd so.
Som nævnt i forrige nummer af bladet, var del med en vis optimi~me. at
klubbens kaproningsledelse så frem
til denne dag, si det skal ikke skju+
les, at det var en stor skuffelse for
os, at DSR ingen sejre opnåede. Vi
havde specielt håbet, al vore begyn·
dere kunne sU SKJOLD i firer, men
selvom det kiksede (Skjolderne har
JO haft alle tiders sæson i år) er der
ingen grund til fortvivlelse. DSR har
I dag en bedre stab af begynderroere
end de fleste kobenhavnske roklub·
bero Af de øvrige resultater skal det
nævnes, at drengefireren endnu en
gang viste sig som et af klubbens
storste aktiver, og de roede sig med
vanlig energi til en Sikker andenplads
efter KVIK. Fremhæves må ogs! Mogens Munck for sin fine andenplads i
begynder klmkbygget sculler. f.-lunck
var oprindelig med pa letvæglsfire·
ren, men blev sat af inden forlrskaproningen. Dette slog heldigvi~ ikke
Munck ud, han gik i gOlng med scul·
leren og fik fortjent belonning for
sin energi. l drengeotter startede
drengefireren kombineret med Skjold,
et eksperiment vi gik ind for for at
give drengene en mulighed for også
at prove et otlerrace.

Triumf i kvikmotcherne
KV I Kmat~hcrne

om SPEJLET og
BOLC lI EGLASSET blev afviklet
onsdag den 6. september. Det blev en
god dag for DS R, idet begge trofæer
i år gik til os. Vi vandt bolcheglasset
ved hjælp af Hans DJurhus, Jens
Johansen, Jørgen P. Olsen, Bjarne
Roed-Petersen og Bent Mærsk (cox).
Det var et dose race, hvor KVIK
blev slået med en halv længde. f.lere
overbevisende var sejren i Spejl matchen. hvor Niels V. Hansen. Per H.
Christensen, Poul Stc'no Petersen,
Lus Filskov og som ,ox Jens Filskov
• besejrede konkurrenterne med ca. to
længder.
Trofæerne blev overrakt ved det
obligdte kaffebord, hvor vi i lr var
værter.

RESULTATLlSTL
Begynder gig-otter:
I. SKJOLD 7.35,5.
2. DSR 7, 4:1,3 (Serge Vogg, Iver
Kjær, Karsten Ilvidkjær. II.
Olstn, Ivan DeSSdu, Claus
IlylIested, Jens \X'esth. Lar~
Rich , (QX Kurt Nielsen).

e.

Toer uden styrmand:
l. lYNGBY 7.16,0.
2. DSR 7.21,8 (Hans Frederiksen, Ib Jorgen Kruse).
" både deltog.
Begynder single sculler:
l. llOLBÆK 3.56.2.
2. DSR 3,57,6 (f.\ogens Mun\;k).
8 både deltog.
&gyndcr firer:
l. SKJOLD 7.30.1.
2. DSR 7,37,9 (Niels V. l lansen,
Per II. Christensen, Poul
Steno, Ldrs Filskov, cox Jens
Filskov).
Drenge firer:
I. KVIK 3,35,1.
2. DSR 3,40,1 (Aage II . IIansen,
Niels Rosenoom, I'eter Jels·
gaard, Niels H . Secher, cox
Ilenrik Mai).
Junior single sculler:
I. llELLERUP.
2. DSR (Niels Jørgensen).
Begynder-otter:
I. SKJOLD.
2. DSR (Niels V. I lansen , Per
II. Christensen. l'eter Lau·
trup. Claus Hyllested, Jens
Westh, Lars Rich, Poul Steno.
Lars Fil!,kov, ,ox Kurt Nielsen).
3 både deltog.
Drenge·otter :
l. KVIK.
4. DSR.SKjOLD.
5 både deltog.

ORiENTERiNG
Ny orienteringsaften Landsstafet 1961 en skuffelse for
1. oktober sektionen; men god placering I•
Træningsiabet ) gen.r.t« af
Djurslandsløbet
det gode vejr
Oricntenngsaftenen den JO. aug.
og løbet den folgende 1>ondag bragte
fem nye aktive medlemmer i (orbin delse med sektionen, og de har allerede deltaget I kvalificerende lob. Det
er en beundringsværdig aktivitet. Vi
glæder os til at se egsa nye navne
repræsentere DSR pa resultathsterne.
Vi har på fornemmelsen, at endnu
flere er mteresserede. Maske kunne
nogle af kaproerne tænke sig at holde
konditionen ved lige ved hjælp af
Orienteringen.

Derfor gentager

vi

spøgen. Oen I. oktober afholder
kredsen igen begynderlob. Denne
gang j T okkekob heb'll. Vi samles i
Glsehuset så tidligt som muligt.
Onsdagen for løbet. altså den 27.
sept. kl. 20. moder de, som ønsker
i.nstruktlOn og nærmere oplysninger,
i klubben, og her kan vi også træffe
aftale om e\'entucl transport.
Træningslobet den 3. sept. var
smlt besogt. Det blev strllende som·
mer denne dag, og det var i grunden
for v.umt til at lobe. Nogle poster
blev dog fundet af DS R, selvom
Ravnsholt hegn var vokset temmelig
meget siden sidst. De kendte steder
havde antaget nye former.

Velfærdsstaten
omfatter ogso Rødovre
Nu har selv vor formand flet tele·
fon, nemlig 707135.
HUSK AT deltas:erne i de kvalifice·
rende lob skal tilmelde sIg senest
mandagen for lobet td telef. LU 5855
eller RY 48.

Sektionens styre :
Poul Birk Jakobsen, formand, kasserer, Bjodstrupvej 59, Vanlose, telefon 7071 35.
Knud Mikkelsen, næstformand, T ømrergade 3, N. LU 5855.
Mogens Haut, Trorod.
Kell Christiansen, Tirsbæksvej 15 I,
Vanlose, DA 11605.
Postkonto 68344 .
•' ..... 0. 00'"'''''' UH

Landsstafet 1961
(26.-27.oug.)
Arrangementct, som var begunstiaf meget fint vejr, var I.lgt i hænderne pit skov karlene på fyn .
Sam[ingsMedet, Det danske 'opejderkorps' førertrænmg'ocenter .. IlyI kedam" ligger midt i et, omend ikke
stort, så dog set fr" et orienteringsr,ynspunkt. dejligt skovterræn.
t'10detiden var fa'ilSat til senest kJ.
20,30 lord.lR aften, og fOrSIl' start
skulle /,;"1 kl. 21. Spændingen var, som
altid ved en stafet, stor, især da der
var samlet start. KJ. 21,10 forsvandt
de 21 seniorloberI.' ud i terrænl.'t, og
11 :l time efter kom for.:.te mand i
mål, men <iå var det ogsl sket med
spændingen, idet nr. 2 forst kom md
tre kvarter efter vinderen.
Nellem dl' Il, som Ikke gennemforte den krævende bane pl 9,6 km
var vort holds forste mand, Btrk
Jakobsen (Røde). Han overskred
makslmahiden med tolv minutte.r,
hvilket bevirkede, at holdets to 0vrige
deltagere, Svend Nlel .. en og Kell
Christiansen på de to dag-etaper
kunne starte helt fri for nerver. Deres
placering var da ogs'\ (m, Idet de
blev henholdsvis nr. 6 og nr. 4 pl
deres etaper.
AI de iS startende hold i Ul' fire
~et

klasser - herre B, dame, old boys
og Junior, - f::eDnemførte kun 19
hold, og det skal nævnes, at herre·
klassen vandtes af Odense, der med
tte kvarters forspring Pd natbanen
var urørlige, samt at dameklassen
vandtes af DR.

Djurslandslobet 1961
(3. september)
Delte arligt tilbagevendende løb, er
et af de lob. der !>.lmler deltagere fra
he-Je landet, og deltagerantallet var i
år ,torre end nogen SlIldl', nemlig
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Interessen for seniorklassen var
særhg stor, idet løbet v;tr det sidste,
inden holdet til det fOfestål.'nde NM i
Finland blev udtaget, og de 34 deltagere blev ikke snydt. Banen - ~a.
IJ km - vat ganske afvekslende med
svære og lette poster og meget vari~
erende terræn - lobsomrldet U syd
for Stubbe sø ved Ebeltoft. Spredmngen var do\ ogsl stor i mll.
Vore deltagere, Birk Jakobsen og
Kell Christiansen, placerede sig som
henholdsvis nr. IO og 12, hvilket ml
!>iges at v:ære ganske anstændigt i det
gode selskab, men morsomt ville det
være, om klubben kunne monstre
nogle flere A-løbere end disse 2.
Bjak.

TERMINSLISTE:
17. sept.: Frederiksberg, kval A og B, Jyderup Realskole, starttider
opgives lørdag.
Ilelsingør Roklub, kval. A, llallandslsen NV hjørne ;af
24.
RøssJon, samme område som StiEinderlobet 1959, starttider
opgives lørdag,
Natløb.
30.
\. okt.. Begynderlob, Tokkekob l legn. Skovløberhuset pl bakken.
8.
K. S.. kv,,!. C.
IS.
Kredsmesterskab.
DM.
22.

BALTICA
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Ansnrsh. (or "DSR": Aage Bang,
IIoIstein5go1de S, ø. TR. 359.

POLYTEKNISK ROKLUB

Ansvolrsh. (or .Orientering":
Kell Christiansen. TirsbzkveJ 15,
Vanlose. DA. 11605.
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29. ARGANG

SÆSONENS

Det står altsammen i bladet. Når man i DSR har arrangeret et kursus, en tur eller en sammenkomst, kan man
være vis på, at halvdelen af de mennesker, der kunne
tænke sig at deltage, ikke har læst meddelelsen i bladet.
Jeg lægger stor vægt på den personlige kontakt og agi-

AFSLUTNING

tiltion, men miln skal ikke tro, at man kun kan tillade
sig at komme, når man er blevet presset dertil. Arrangørens hjerte fryder sig, hver gang en deltager melder
sig, men vi må gøre opmærksom på, at de forskellige

foregår

lørdag 4. november

foretagender fortrinsvis arrangeres for medlemmernes
s kyld. - - Jeg skal ikke lægge skjul på, ilt mit hjertesuk bl. a.

Kl. 19,30: Standers/rygning i fakkelskær.

skyldes den omstændighed, at langturs kursusets deltagtrantal blev fordoblet, dter at man havde spurgt de forskellige, der kunne tænkes at være interesserede, hvorfor de ikke kom den første aften. Så skal man på den
igen med første aftens pensum, hvis de nye skal have
mulighed for at få L-styrmandsret.

Kl. 20.00, Slon BINGO SPIL
med mange f1ottl~ præmier
(ænder, gæs m. v.).
Pris for 4 gennemgående
plader 5,00 kr.
Ekstraspil 1,00 kr.

Der foregår meget i DSR, og det sUr i bladet altsammen.
MIK.

Aftenen slutter med dansfIf

Onsdagsmatcherne
slut for i år
I.llt 56 medlemmer har deltaget
; disse arr.1ngemenler.
\ViIli Fonncsbæk se;rherre
Onsdagsmatcherne blev afviklet
for sIdste gang l år den 4. oktober,
hvor to fire ares både stred sig frem
gennem nallen.
Deltagelsen i disse matcher har
været meget fin, ikke mindre end 56
medlemmer har startet en eller flere
gange.
Disse pOIntkaproninger har også
virket som en udmærket fortrænmg
til Kvikmalcherne, som vi da ogd
vandt begge to.

vintergymnastikken
Mandag og torsdag kl. 19-20: Statens gymnastikinstitut. Nørre

AlI~.

Tirsdag og fredag kI. 17· 18: Statens gymnastikinstitut.
Onsdag k!. 17,15-18: GI. j\'\dropolitanskole, Frue Plads.
T orsd.lg kl. 20--21: S,'ommng. Statens gymnastikinstitut.

Det endelige resultat blev:
I. Willi fonneshæk
2. Jens \'Vesth
3. Jens Johansen
4. }. P. Oben

21 points
18
..
18
..
16 "

5. [mil Sorensen

15

..

fonnesbæk har denned gjort det
kunststykke at vinde for andet år i
træk.
Præmierne til de tu bedste blev
overrakt i forbindelse med klubkaproningen.

Vellykket
I.-styrmandskursus
afholdt i september

vort' bIde, ble" diskuteret. Vi afsluttede med lysbilleder, der viste den
mere fornøjelige del af langturslivet.

Vi vil soge et lignende kursus gennem fort til foråret.

Grundig gennemgang af
mund fif næse metoden. - Nvt
kursus p.lfænkes afholdt III forJret.

Bolværkskomiteen melder om god
fremgang for arbejdet ved vor truede
landejendom. Selve plankevæggen er
færdig, udfort efter alle kunstens
regler, og den har allerede modsdet
en mindre storm. Opfyldningen med
sten er påbegyndt. Det nederste lag
var allerede udfort, da arbejdet fik
en uforudset hindring. Da teglværkets store lastvogn med tippelad var
pa vej ind efter at have afleveret det
første læs sten, "ar den ude for et
uheld, der givetvis skyldtes, at vejen
på tangen var for smaL 51 matte vi
gøre den bredere, idet banketten på
den ene side blev gravet væk. Teglværkets inspektør har nu godkendt
arbejdet og atter tilladt kørslen med
sten. Vi ml være Sølyst meget taknemmelige for, at man der stadigvæk
"il hjælpe os pa trods af uheldet.
Strigel, Ib og hans kaproere har
trofast arbejdet adskillige søndage,
og sidst p'\ maneden skulle værket
være færdigt. Men vi undglr ikke at
gore noget ved den resterende del af
bolværket til næste år.

Der er i de forlobne uger afholdt
kursus for langtursstyrmænd, og der
har været en halv snes deltagere.
Første aften gennemgik M'l!rsk og
Strigel forskellige prakti~ke forhold
vedrørenut' langture , bl. a. båuereparation på turt', hvilket nu omstunder
stort set indskrænker 31g til brugen
af hæfteplaster.
Anden afte.n gennemgik \'Vielandt
første hjælp og genoplivningsforsøg
efter mund til næse prilll:ippet. Det
blev demonstreret pJ. en ma3kme. som
er en tro kopi af mcnne 3kets åndedrætsmekanisme. Det var godt, at
klubbens medlemmer fik lejliJ::ht'd til
at deltage i en sJ. fortræffelig og saglig f::ennemgang af de nyeste principper Inde nfor dette felt. Sikkerheden og de dermed forbundne discipliner ml være alfa og omega for
en langtursroer, og vi må overveje.
om vi ikke kun bor give tilladelse til
langture, hvis styrmanden har kendskab til disse nye metoder.
T [edie aften blev langtursreglementet gennemgiet, og de ulykker. der i
tidens løb er sket under roning med

Adresseliste:
Kontor og køkken: RY. 48.
Medlemmer: RY. 35040.
Formand: B/orn Moller. Bredgade 5-4,
C. 1071.
Kasserer: &rge &esen. Brolæggerstræde 3, PA. 8010.
Sekretær: Aage Bang, Ilolsteinsgade
5. TR. 359.
M.1lerielforv. : J. Norm;Jn-Hansen,
Rothesgade 9. TR. 538-1:.
Kaproningsche/: Petcr \Vilcken.
Weysesgade 32, RY. 2374 v.
Rochefcr: N. O. H . Strigel, Brammingegade 3.
K. Mikkelsen, Tømrergade J.
LU. 5855.
Inspektor: C. A. Sielle, Njalsgade

75. SU. 806.
Træner: Ib Christoffersen,
BernstorHsvej 144.

Klubkapraningen gennemført
med gode resultater
trods meget ugunstige vejrforhold
De ældre svigtede arrangementet,

RESULTATER,
Lob L FlreiJres inrigger, klubmesterskab, S deltagere.
Smørum, Niels Jørgensen,
Hein:e, Chr. Rasmussen.
cox : Fonnesbæk.
Lob 3. To-åres inrigger. klubmesterskab, 9 deltagere.
Niels Jorgen .. en, Chr. Rasmussen.
~ox : Fonnesbæk.
Lob 4. Gig·firer for drenge. 2 deltagere.
Jelsgaard, Blem, Ilvidtfelt,
Bjerrehuus.
(ox: Emil Sørensen.

Sæsonens forste turneringskampe
spilledes den I. oktober i OM·h.lllen,
hvor t. holdet opnåede uafgjort 9-9
med Steno. 2. holdet tabte derimod
2- 7 hl Schneekloth.

T rænmgen fortsætter hver onsdag
klo 18,15.

i OM ·hallen

men 6 løb af 8 planlagfe blev gennemførf.
KlubkapronIngen blev i ar alviklet
under ret ugun:.tige vejrforhold i
form af en strid blæst, der bevirkede,
at man matte afkorte distancen til
ca. 600 m. Da dette jo ikke er første
gang, idet man har haft dårlige erfaringer med vejret ogs! tidligere år, er
man Inden for bestyrdsen mdstillet
pl , at man fremtidig hor afvikle klub·
kapromngen omkring den 20. september.
Trods de mindre gunstige vejrforhold er der dog ingen tvivl om, at
lobene blev afviklet på fuldt ud
s portslig made. Ilertil bidrog såvel
en usædvanlig dygtig starter {Ib
Christoffersen) Som de enkelte badehold, der jo også for motionsroernes
vedkommende har fået en glimrende
startrutine gennem deltagelse i onsdagsmatcherne.
Der var udskrevet 8 lob, og herd f
bl~v de 6 roet, idet der des\'ærre ikke
viste sig at være tilstrækkelig interesse blandt de over 32-arige. Til gengæld var deltagelsen i de 0vrige 6 lob
god, hv •• d der vil fremga af resultatlis ten.
Det skal også fremhæves , at der
var meget stor jævnbyrdighed mel ·
lem de deltagende hold, intet lob
blev vundet med over en længde.

Håndbold

Lob 5. Single Sculler, klubmesterskab. 4. deltagere.
Chr. Rasmussen .
Lob 6. Fire-.ircs Inrigger. lodtrækningshold, 3 deltagere.
H. C. Olsen, Smørum senior,
J. P. Olsen, H. Ra .. mussen.
cox : Jens Filskov.
Lob 7. Gig-firer, fakultetshold,
3 deltdgere.
Mærsk. Steno, Emil Sorensen,
J. P. Olsen_
cox : Soren Carlsen.
Som dommer fungerede Poul Fogh,
og som udsmider huserede Peter
Wikken.
Bjorn Maller overværede opløbene
i bunden af Kalkbrænderih.lvnen og
foretog præuueuddelingen under festen i klubben samme aften.
Bjorn hyldede her især ehr. Rasmussen, ikke alene for hans Indsats
ved klubmester!!>kaherne (han vandt
tre), men især for hans betydnmg for
kapronmgen I DSR igennem de sidste år.
Christian har nu lagt kaproningen
på hylden. hvad h.lns kone og hlle
o:; on sikkert er gl.lde for, vi andre må
sa nojes med .lt habe, at han også
fremover vil kunne ofre en del af sin
fri lid på klubben. hvor vi har lært
ham at kende sam en strålende kammerat, der aldrig er bange for at l.lge
et nap med.
pw.

SENSATI ONSTlLBU D!
Som folge af et meget fordelagtigt
indkøb ser vi os i stand til at tilbyde

VORT NY MUSKELKURSUS
helt uden udbetaling.
Det hele ordnes i to ugentlige rater, der erlægges :

TIRSDAG kl. 19~0 og
TORSDAG kl. 19.30
i klubhuset, hvor Ib Christoffersen
tager imod.

LORDAG kl. 15.00
vil der, sl længe vejrguderne tillader
det, blive roet i gigbåde og givet instruktion i robassinet.
pw.

Salg - bytte
DSR tilbyder en firer uden styrmand (god ældre Pirschbåd) i bytte
for en brugt firer med styrmand af
tilsvarende kvalitet.
DSR onsker at sælge en dobbeltsculler (ny, gIdsfiberarmeret, llenry
Larsen b~d). lUden er bygget til et
tungt mandskab.
Eventuelt interesserede læsere bedes henvende sig til klubbens kontor
eller kaproningschefen.
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ORKENTERKNG
Træningsløb fra Gåsehuset God placering for DSR
Sektionens årlige
i løbet ved Røssjøn
hveranden søndag fra
generalforsamling
Svend Nielsen og Iloeg Rasmussen Onsdag 8. nov. kl. 19,30
29. oktober
God chance for begyndere
Med kreclsmesterskabet d. IS. ok·
taber slutter orienterernes officielle
sæson, men i anledning af den store
tilgang af aktive løbere fortsætter
sektionen med træningslob fra Gasehuset. Der bliver lob hveranden søndag, sj længe vejret tillader det, formodentlig indtil jul. Første gang bliver søndag den 29. oktober. Vi starter
ha Gåsehuset, hvor der også kan

købes kort. og de, som ikke har kompas, kan låne et af sektionen.
første start bliver kJ. 10,00,
sterne prikkes ind ved start.
mene inddrages ved to-tiden,
ses ikke gerne, at man starter
end kl. 12.

og poSkærså det
senere

Som ved onsdagsmatcherne bliver
der givet point efter præstationerne,

og ved den festlige afslutning, der
forhåbentlig kommer, bli"er der præmieuddeling. Vi vil dog lave to klasser, cn for HA og HB og cn for
resten . Begyndere har således også
en chance.
Vel mødt til en forpustet kappestrid.

MIK.

Terminsliste:
22. okt. Danmarksmesterskaber.
29. okt. Kredsens klubmesterskabslob.

29. okt. Løb fra Gåsehuset.
5. nov, Sydsvenska T våmil.
8. nov. Sektionens generalforsamling.
12. nov. Løb fra Gåsehuset.
26. nov. Løb fra Gåsehuset.
9. dec. Kredsens præmiefest
med andespil.

• ~ ..... o•• 0 . . .. . . . . '

...

bes.lfte forstepladser _
Løbet et /int arrangement fra
Helsingørs side.

i klubhuset

Helsingors lob l DS R's gamle terræn fra 1959 var nok sæsonens storste begivenhed. Alle tiders smukke
efterårsvejr og et godt arrangement
gjorde sit dertil, og maske skal de
nye svenske kort have en hel del af
æren. De bar rode og gronne farver
og hojdekurver, som almindelige
mennesker kan forstÅ . Nu er det ikke
længere svært at løbe i Sverige.
lobet begyndte ved soen, og alle
poster skulle prikkes ind ved start.
Posternes numre var ikke angivet på
monster kortet, hvad der fik nogle til
at vælge den gale omløbsretning.
Man startt.'de med at stige 100 meter,
undertegnede mest pa alle fire. Opstignmgen var nok umagen værd.
Der ventede en et herligt terræn med
store, fugtige moser og urskove så.
tætte. som man ellers kun har dem i
Afrika. Der var bemærkelsesværdigt
få poster, og det var ikke særligt
svært at finde dem. Vejene var ikke
til al tage fejl af, som det sJ tit sker
herhjemme, og moser og højder
trådte tydeligt frem i terrænet. Til
gengæld var konditionen og navnlig
vejvalget af altafgørende betydning.
Det var tit svært at afgøre, om en
mose kunne bære ens korpus, og
somme tider tog man fejl. Der var
nogle, der fik lært hoje knæløftninger den dag. Den naturligt vej til
mål førte gennem en privat have, og
den svenske ejer var meget hjælpsom
over for de udmattede danskere, der
kom vaklende mod mål. Jeg tror, beboerne i Skåne er meget forstående
for vor sport.
Vi havde den triumf, .lt Svend
Nielsen bes.ltte forstepladsen i Bklassen. medens Iløeg Rasmussen var
føfste veteran i mål.

MIK.

DSR's ski- og orienteringssektion afholder i henhold til vedtægternes §
36 ordinær generalforsamling onsdag
den 8. november k!. 19,30 i klubhuset
med følgende

DAGSORDEN ,
I. Valg af dirigent.

2. Beretning om sektionens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede
regnskab fOf det forlobne år.
4. Behandling af indsendte forslag.

5. Valg af styre.
6. Eventuelt.
Det bemærkes, .lt regnskabet i henhold til vedtægternes § 34 ved henvendelse tH kassereren er tilgængelig
ror sektionens medlemmer 3 dage
forinden generalforsamlingen.

lak.

Sektionens styre:
Poul Birk Jakobsen, formand, kasserer, Bjodstrupvej 59, Vanløse, telefon iO 71 35.
Knud Mikkelsen, næstformand, Tømrcrgade 3, N. LU 5855.
Mogens Haut. Trorød.
Kelt Christiansen, Tirsbæksvej 15 l,
Vanløse. DA 11605.
Postkonto 68344 .

Ansv.arsh. for .DSR- : Aage Bang,
iiolsteins8ol1de S. ø. TR. 359.

AKADEMISK ROKlUB

NUMMER 9

POlYTEKN1SK ROKlUB

Ansvilfsh. lor _Oriente ring· :
Kell Christiansen. Tirsbækvej IS,
Vanløse. DA. 11605.

DECEMBER 1961

Så er sæsonen slut.
Standeren er halet ned , for førsle gang i skæret af fakler.
Klubhuset ligger trist og øde hen . Bøttger pusler i bådehallen,
hvor det ene "skiv efter det andet bliver renset og lakeret,
for derefter formummet I pupper af brunt indpakningspapir at
sove vinll.'rsøvn til forårssol en kalder det pJ havet igen.
Det klubliv, der bliver tilbage i vintersæsonen, er henvist
til gymnastikasie. svømmehaller, robassin m. m.
Men ind imellem sidder vel mange af os i de lange vinter·
aftener og mindes sommerens glade oplevelser i og ved bådene.
En del fotos bliver vel også pillet frem og bekigget, når talen
falder pi DSR.
I denne forbindelse er det belejligt at gøre opmærksom på,
at der er et af vore ældre medlemmer, der år efter ir gør et
stort og fortjenstfuldt, men ikke altid lige taknemmeligt arbejde
med al sætte et varigt monument over den svu ndne sæson.
Han hedder Ejvind Sieverts, og monumentet hedder DSR's
årbog.
Det er et hestearbejde at lave denne årbog i en standard,
som den, hvori den altid fremtræder. og det ville lette Sieverts
meget om nogle flere ville sende ham bidrag i form af artikler
fra langture, kaproningsture eller bare nogle værdifulde bidrag,
der kunne karakterisere det daglige liv i klubben. Ligeså vil et
større udvalg af fotos, end det Sieverts sædvanemæssigt har til
sin rådighed være velkomment.
Giv derfor Sieverts den glæde, at han for en enkelt gangs
skyld kan have noget at vrage og vælge imellem, nJr han skal
i gang med jobbet. Dels fortjener han det i høj grad og dels
gavner det klubben, da årbogen i høj grad er vort visitkort.
Har du et bidrag sJ send det til Sieverts, Dr. Abildgårds·
alle Il, eUer ring til ham på NO 2635 x.
Hvad enten dit bidrag er brugbart eller ej, vil det blive vel
modtaget, for det er en opmuntring for Sieverts i hans arbejde
til gavn for os alle.
M

29. ARGAIIIG

si{)stll auall91l11lllllt
bliver

DSR's
JULESTUE
1961
med følgende program :
Kl. 19: Middag - b~tående af
Fru l lansens juleplatte
ris ,1 la milnde
Kl. 20: Kaffe - og underholdning
ved
.. cabaret les rameurs"
aftenen slutter med dans
Ah dette foregår lørdag d. 9. decem·
bero og man kan deltage, hvis man
er vilHg til at erlægge den beskedne
sum af kr. 6.00, og meddeler dette
på tlf. TRIA 359 senest 7. december.

Festligt og usædvanligt punktum for sæsonen Vennerne hor spist
Historiens første standerstrygning i fakkelskær.
Andespillet gav pællt overskud.
Der er mange tmg, der sagtens kan
lade s ig gøre, blot man ikke hænger
fast i gamle fordomme og betænkeligheder ved at skulle prove noget nyt
og ganske utraditionelt, mcn blot
med friskt initiativ kaster sig ud i de
foretagender og projekter, man går
og tumler med .
Hvem sku ll e nu f. eks. have troet,
at det ville blive en succes at afholde

andespil i OSR?
Hvem skulle endvIdere have troet,
at m"n kunne skabe en velkommen
fornydse af d<,n altid lidt triste og
vemodige sta nderstrygning ved at
henlægge denne til et tidspunkt efter
mørkets frembrud, således al denne
begivenhed, der plejer at blive biv!·
net af 5 til 10 medlemmer, i år havde
kaldt folk til huse I et sådant antal,

Adresseliste:
Kontor og køkken: RY, 48.
j\'\ edlemmer: RY. 350·10.
Formand: Bjern Metter, Bredgade 54,

C. 1071.
Kasserer: Borge Boesen, Brolægge.rstræde J, PA. SOlO.
Sekretær: Aage Bang, Ilolsteinsgade
5, TR. 359.
Materie/forv.:

].

Norman-! J,lnsen,

Rothesgade 9, TR. 5384.

Kaproningschef: Petcr \Vi fckcn,
\Veysesgade J2, tlf. 292229.
Rochefer: N. O. H. SIrigel, Bram·
mingegade 3.
K. Mikkelsen, Tomrergade J,
LU. 5855.
Inspekter ' C. A. Sjette, Njalsgade
75, SV. 806.

at ens tanker uvilkårligt gled hen pa
forårets standerhejsninger.
Men for at tage begivenhederne
den 4. november i kronologisk rækkefølge, så kan det meddeles, at vi
samledes i klubhuset kl. 19.JO og begav o~ kort efter ned pa forpladsen,
der V.lf overdådigt illumineret med
kærter og deslige, ligesom flagmasten
lå badet i et imponerende proJektorlys (hvad han dog ligger IIlde med,
den BOliger). Snart trådte (orman ·
den frem og udtalte de III lejligheden
.sædvanlige bemærkmnger Solmt ud·
bragte det traditionelle leve for klubben . Standeren. der i år havde en for
tidspunktet helt u!o>æd,'anilg lænj!de
(den milde eftersommer) blev halet
ned, og man begav !oig atter ovenp.i.
Folk tog nu plads ved bordene, og
snart beyndte splllcliden'ikaben s.\
småt at glode i oJnene. Det varede
dog lidt, inden man kunne komme I
gang, idet visse tekmske finesser ved
bankospillet forst skulle klarlægges,
hvilket skete gennem en (forholds·
vis) beher..ket diskussion Strigel Ol;
Bang imellem. Da denne var afsluttet, var s id ~tnævnte, der stod som
aftenen" arrangor, kommet så meget
til klarhed over, hvad det hele egentlig gik ud på. at han turde starte
spillet. Der spilled~ om ti ænder
samt rækkegevinster og i ekstraspillet var præm ien en forstærket frugt kurv, Der var gode mdsatser i spi llet, og gevin~terne blev Jævnt fordelt
ved bordene. BI. a. VM kaproning .. chefen (til Bangs util .. lorede ærgrel·
se) så heldig at vinde en and. Resultatet af d!.'t hele blev, at klubben fik
et overskud på ca. 300 kr.
Og det er jo også værd at lage med.

gule ærter

Rf?sult.lt : Store tilskud til
klubbens dtlft .
DSR's venner afholdi torsdag den
16. november den traditionelle mid
dag med gule ærter, æbleskiver og
solbærrom. Der var i år et meget
"tort fremmøde til vennemiddagen.
Tilmeldmgen havde været !>å slor, at
man af pb.dshensyn havde m.itt!.'t
melde ,lit optaget tIl enkelte, der kom
for "ent med tilmeldingerne.
Middagen blev båret af den sædvanlige hyggelige stemning, der ret
hurtigt QP~tod, takket være visse kærkomne subsidier. der rundhåndet
blev skænket af glade glVen~. kendte
og værdsatte for deres gavmildhed.
Efter middagen indtog man kaffen
og cognacen i salen, og herunder oplyste Schack, at der nu var 14.000 kr.
på vennernes konto. og samhdig blev
det bragt i forslag, at man skulle an·
vende en del af disse penge til en
dobbclsculler til klubben (ca. 7.<XXl
kr.) Desuden \'iUe man skænke klubben en ny motor til trænerbåden (ca,
3.000 kr.) samt et tibkud til indkøb
af kaproningsårer (1.000 kr.)
Pro~rammct sluttede med, at dir.
Ingolf Boisen, Minerva film, viste en
film produceret til det amerikanske
fjernsyn med optagelser fra Dan marks frihedskamp samt en fIlm fra
de tidligere Dansk-vestindiske oer.
Endelig vistes en rejsefilm ffol Italien.
Der er endnu en gang g rund til
at fremhæve den betydelige stotte, vi
n~ten hvert år modtager fra ven·
nerne. Det er glædeligt .ll se, at en
række ældre roere på en så god og
kontant måde siger tak for de år. de
har haft DR stadig har I ,"ar gamle
klub. Alle vi. der nyder Rodt ,lE denne indsats, foler trang til atter _t
sige et: Hiertellg tak!

Vintergymnastikken
Mandag og torsdag kl. 19-20: Statens gymnaslikinstitut. Norre Alle.
Tirsdag og fredag kl. 17· 18: Statens gymnastikinstitut.
Onosdag kl. 17,15· 18: Cl. Metropolitans kole, Frue Plads.
Torsdag kl. 20-21: Svomnmg, Statens J::ymnastikinstitut.

J'ræner: !b Christoffersen,
BernstorHsvej tH.

BALTICA
FO · SIKRING

20 sejre til DSR i 1961. Første DM siden 1951. Håndboldafdelingen

i fuld sving

God bredde i klubbens kaproningsaideling
i den forløbne sæson.
Da klubben nu officielt har af·
sluttet sæsonen 1961. finder jeg det
rimeligt at give medlemmerne en
kort oversigt over, hvad året bragte
DSR på kaproningsområdet.
Det kan fastslås, at kaproningen
stadig er inde i en fremgangsperiode.
som begyndte i 1959 og fortsatte og
forstærkedes i den forløbne sæson,
men nar sæsonen s kal gøres op, må
det vel siges, <lt det s nnrerc var bred·
den og mængden, end toprcsultatcrne, der gjorde sig gældende.
Ilcrmed folger nogle facts :
DSR deltog I 18 kaproninger.
DSR startede 74 gange (hidtil høJeste antal).
DSR viste standeren i Sverige.
Norge, Ilolland, Tyskland, Schweiz
og Tjekoslovakiet.
D5R vandt 20 sejre (bedst siden
195 1).

."'jre kampe afViklet med fole.
lige resultater

DSR v'lndt OM I dobbeltsculler
(første mcstersk.lb I IO år) og deltog
med hæder i slvel nordisk som euro·
pæi:.k mesterskab i denne bldtype.
DSR's forste drengefirer var mel·
lem de allerbedste i norden.
DSR havde 50 % fremgang i træ·
ningskilometre .
OSR havde 29 roere med i åbne
lob. Ilertil kommer )'derligere 20 i
private lob.
Det egentlige gennembrud for
klubben er ikke kommet endnu, men
der er grund til at nære tiltro ttl den
kommende sæson, nlr man ser, hvor
mange medlemmer, der møder frem
til træningen.
Det syne:. som om knallert- og
flimrekasseperiodens første betagelse
er ved at lægge 'lig (i hvert fald
blandt den akademiske ungdom) . og
at en fornyet interesse for idræt er
ved at melde sig.
pw

Drenge
fireren /.ir
overrakt
deres
præmier .lf

NSR's
formand
Elle/sen,
e/ter sejrer
ved
Aarungregattaen

Stor deltagelse
Et klip om os
i vintertræningen fra "LYNGBY DA[\\EROKLUB ~
-

også de lidt ældre moder

Deltagelsen har været fin med
over 20 hver gang. Ogsl en række
tidligere kaproere med "røde" i spidsen er modt frem for at fl maveskindet strammet, ja, sdv Mikkels og Arne P's stønnen har jævnlig kunnet
høres.
Kort sagt, der arbejdes energi:.k i
klubben hver tirsdag og torsdag kl.
19,00.
Også lørdag kI. 15,00 vil der være
lejlighed til en gang gymnastik, m den finnebadets glæder nydes.

Hjertelig tak
Medlemmer fra Danske Stud('ntCfs
Roklub har i anledning af vor klubs
brand .,fholdt amerikansk lotteri, og
vi takker for det os tilsendte beløb.
Studenter-roerne har ligeledes henvendt sig til Lyngby-Tlrbæk bladet,
der så velvilligt har sat en appel i
bladet om okonomlsk støtte til vor
betrængte klub. Vi takker Studenterroerne for det .. mukke initiativ og
glæder os sanltidlg over den kamme·
filtlige og sporblige .ind, der hersker
danske roklubber imellem.

Tilslutningen er meget (in i lr med
ca. 20 deltagere til hver træningstime.
t period('n siden sidsle nummer af
bladet er der sket flg.;
DS R-Skjold
9-9
DSR II-Cl K
5~
OSR l-Søborg
8-12
DSR I- LK
11-9
Rud - Ilans Jørgen ; ('t bøjet ribben.
Wilckcn - Børre; cl bojet alm. ben.
Som man scr, sker der Iii stadigh('d
noget i hlndboldafdelingen. Skulle
enkelte resultater virke foruroligen de. skal det her nævnes, ... t der ha,>
deltagerne vil kunne opnås dvel
lægehjælp som juridisk bistand.
Der fortsættes hver onsdag kl.
18, 15 (sl læn~e der er ben tilb.lge),

Fint tilbud fro D.F.f.R.
til klubbens træner
Ib svigter dog ikke DSR
Som det tidligere har været omt ... lt
i dagspressen, har Ib Christoffersen
modtaget en opfordring fra OFfR om
at lede en række week-end instruktions-kurser i vinterens lob. idet den
nuværende I... ndstræner har trukket
sig tilbage.
Det kan ikke komme som nogen
overraskelse for os, der kender Ibs
fremr.lgende egenskaber som Iræner,
at m.a.n inden for OFfR har rundet
ham kvalificeret til et sldant Job.
men det skal samtidig fremhæves, at
arrangementet kun gælder for vinteren, idet Ib heldigvis f"ler s ig SÅ
stærkt knyttet til klubben, at han
ikke under nogen omstændigheder
vil svigte de mange, der allerede nu
t.ræner under hans ledelse med henblik pl den kommende sæson.

Kontoret lukket 1. november
Klubbens postadresse uforandret
Strandvænget

ø

ORiENTERiNG
Kredsmesterskab i Ystad
Løbene fra gåsehuset
Her er terminslisten
15. oktober
- noget for begyndere Præmiefest i Lyngby Stående invitation til deltagelse
Løb i Klinteskoven
Træf aftale om transport lørdag eftm
i Holtes trænings/ob
5. november Træningslob('n(' fra Glsehuset har
Begge lob gav stor æstetisk nydelse
- men ellers intet
Kredsmesterskaberne afVikledes d.
15. oktober på Sandhammeren ved
y st:Jd. Løbet gjordt: sig især bemær+
ktt ved at foregå i et usædvanligt
smukt terræn, et vældigt lyngområde
med fritstående træer og ganske uberort af menneskehlnd. Måske' var det
noget af grunden ul. at DSR's del·
tagere blev temmebg længe i skoven.
0.5. november deltog nogle af sek·
tionens medlemmer i Sydsjællandskredsens lob i Klintcsk oven på Møen.
Også dette blev en stor oplevdse.
Naturen ved Møens klint er pragtfuld. med vældige højder og stOft
linier. Her var (or en gang skyld et
lob , hvor man kunne løbe helt efter
højdekurver, hvor stier og grøfter
kom i anden rækh. Det er jo tit, at
terrængenstandene er mere mIsvisende end vejledende, fordi de ikke passer med kortet. Næstformanden hav·
de mere fart på end sædvanligt og
blev nr. 6 i C.k1a5sen. Det siger aili·
gevel ikke ret meget, så jeg vil nojts
med at pointere de æstetiske nydel·
5('r.

god tilslutning, vi er 10--15 løbere
hver gang. Det er lette lob, også be·
gynderne gennemfører fint, hvad der
jo også var meningen. D. 10. december afslutter vi efterårssæsonen med
præmieuddeling og en beskeden jule·
frokost, men vi fortsætter successen
efter jul. d snart vejret tillader det.
for de nye og nysgerrige kan jeg
oplyse, at løbene foreglr hver anden
søndag (se terminslisten) med start
mellem kJ. IO og kJ. 12. Kort og kom·
pas kan Unes pi stedet. Gåsehuset
ligger på adgangsvejen til Ravnebo,
ct par kilometer uden for Ullerød ad
vejen til Farum.
Det er dog bedre at træffe aftale
om transport eller afhentning. 1fen ·
vendeise til klubben lørdag ef term id·
dag i badetiden, da vil der altid være
nogle til stede, der kan give de fornodne oplysninger.

P. S.
givenheder i skovene, så tænk

Poul Birk Jakobsen, formand, kasserer, Bjodstrupvej 59, Vanløse, tele·
fon 7071 35.

på, at sektionen også skal re-

Postkonto 68344 .

• , ............ ' .. n ..' . . ..

med

1 øvrigt har sektionens medlemmer

en st.\ende indbyde.lse: til at deltage
i Ilolte Idrætsforenings trænmgslob
i Rude skov hver sImdag i vinter·

halvåret. Mødested: Rudeglrd stadion ved vejga[!en, hvor Hillerødvejen modes med den gamle hoved·
vej 3. Mødetid: mellem kl. 9 og klo II
søndag formiddag. Man opSøger hu·
sct, hvor orientererne holder til, Ur
en starttid og kørt over skoven. Der
er fjnbad efter løbet.

llaut fratrådt efter mange års virke

Sektionens styre:

Kell Christiansen, Tirsbæksvej 15 l,
Vanløse, DA 11605.

IO. december fra Gåsehuset præmieuddeling.

Sektionens ordinære
generalforsamling

Har du billeder fra årels be-

Knud Mikkelsen. næstformand, Tomrergade 3, N. LU 5855.

9. december kl. 19,30: Kredsens
præmiefest, lyngby Idrætshus, hjørnet af Carlshøjvej øg Lundtoftevej.

præsenteres på værdig vis" årbogen.

Generalforsaml ingen blev afholdt
d. 8. november. Der blev aflagt beretning om sektionens virksomhed,
og det forløbne års regnskab, der ba·
lancerede med no kr., blev godkendt.
Sektionens styre blev ge.nvalgt, dog
med den ændring, at den nu kun
bcst1r af tre medlemmer. Mogens
Haut kan ikke i sin egenskab af vil·
la ejer afse tid til arbejdet inden for
styret. Sektionen agter at fortsætte
sin virksomhed i de vante bane;r.
Vi takker det menige medlem, som,
ganske vist af vanvare, modte op og
udgjorde tilhørerskaren.

