
DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr.l Januar 1964 

Den ordinære generalforsamling 
10rs dag den 19. d ae. 1963 

Formanden bod velkommen og 
foreslog Arne Pedersen valgt til diri
gent, og Dan Nielsen til sekretær. 
Begge blev valgt. 

Punkt l pa dagsordenen var 10r
mandens berttning. Formemden om
tillte bl. .1, de m~ nge fællesarrcll\gc
menter. der er blevet afholdt l afvigte 
sæson. 1 eg vil dog ikke her referere 
formandens tale, men tillade mig at 
he:-t vise til årbogen, der udkommer 
en gang i februar mÅned. 

Eftel' f orm,lndens beretning rede· 
gjorde Thag<.'sen for klubbens øko
nomiske stilhng. Regnskabet viste i 
år el mindre overskud, og dette sky!d
tes, at kontingentindtægterne var ste
get, samtidig med at det var lykkedes 
a t nedbringe de fleste udgiftsposter. 

Thagesen omtalte de forskellige 
forandringer, der var sket i klubbens 
.admi nistration, og tilbageviste den 
kritik, der fra enkelte slder var rettet 
mod ham på grund af hans Inddriv
ning af restancer-

Efter bssererens forelæggelse af 
regnska bet, uddelte forskellige med· 
lemmer ros og kritik. Kritikken var 
næsten udelukkende rettet mod det 
overskud, bestyrelsen ikke havde Het 
brugt. Der bl ev .a { flere talere udtry kt 
sorg over 1l1agesens afgang. 

Dernæst gik miln over til valg af 
bestyrelse. Den nye bestyrelses sam
mensætn ing blev: Borge Boesen , 
Aage Bang, Eent Rasmussen, Emil 
Sørensen, Per \'Villems, Peter \Vil· 
åen. Dan Nielsen og Palle Blinken· 
berg. 

Til revisorer genvalgies I-[aamann 
og Schaumburg. 

Dernæst valgtes <;yv repræsen tanter 
tIl D.F.f. R. 

Un der sær] ige forslag var dels ind
kommet et forslag til kontingen :for· 
hojelse. og dels et forslag om opret
telse af en jubilæumsfond. 

No;man-Hansen havde stillet tor
slag om kontingentforhøjelse fra 9 tit 
Il kr .. dog således a t man efter uaf· 
brudt medlemsskab i 10 år skulle 
kunne få nedsat kontingentet til 7 kr. 

Efter en langvarig diskussion, hvor 
de unge medlemmer ikke kunne for
sta, hvorfor kun de skulle betale 
mere, og med de sædvanlige svar fca 
de ældre, der for de flestes ve.dkom
mende gav 100 kr. for en årlig rotur, 
enedes man om at trække Norman
Il anst>ns forslag tilbage til forde~ for 
et af Nvbolm-Poulsen stillet æn
dringsfors·lag. Ændringsforslaget var 
identisk med Norm,m-H;msens for
si ag, bortset fra ilt kontingentet d e ti 
første år skulde væct 10 kr. i stedet 
fur Il kr. 

Ved afst<:mningen blev forslaget 
vedtaget, . idet 90 var for, og 27 steln
te 11 ej eller blankt. 

Bestyrelsens forslag om oprettelse 
,lf en jubilæumsfond blev uden dis
kussion vedtaget med alle stemmer 
mod fire. 

De to nye paragraffer i lovene er 
gengivet andetsteds, 

Under eventuelt overrakte Boese.n 
sejrsmasten til Chr. Rasmussen, 
papirkniven til Knud Mikkelsen og 
all iga ~oren til Erik Sommer-Jensen, 
Strigel havde udsat et bæger, der 
overraktes D,lIl Nielsen. 

Peter Wilcken uddelte D.F.f.R.s 
ærestegn i sølv til Emil Sørensen, 
Niels Jørgensen og Jørgen HanSen. 

Generalforsaml ingen sluttede med, 
ar fonnanden takkede dirigenten. 

Dan Hendk Nielsen. 

Ansvarshavende for "DSR": 

Dan H_ Nielsen, Klintevej 26, 

Bronshoi. 

32. årg. 

Nye og yngre kræfter trådte til 
i bestyrelsen ved sæsonens 
start i 1963, alle opfyldt af et 

oprigtigt ønske om at bringe 
vor gamle klub ud af dødvande 
over smult vande til strygende 
medvind. 
Ingen har vel troet, at sæsonen, 
at en enkelt sæson, ville bringe 
den helt store fremgang 
for DSR. 
Det er dog mit indtryk, at det 
grundlæggende arbejde 
er gjort i den forløbne sæson, 
væsentJlgt af de yngre 
kræfter. 
Måtte den kommende sæson 
ved hjælp af dette grundlag og 
olle gode kræfter fro 
såvel unge som ældre bringe 
os ud af smult vande 
og Ind I strygende medbør. 

Godt nytår! N. L Boesen 



Redaktøren ønsker sine 
læsere et godt nytår 

Hvad sker der i foråret 
foruden de arrangementet, der er 

<lnnoncerd andet5teds i bladet, bn 
følgende datoer allerede n li reserve
res: Søndag den 15. mdrts: Ponton~ 
udlægning med eftedolgende fortæ
ring af medbragt madpakke-. Søndag 
den 22 . marts (Palmesøndag): Stan: 
derhejsning frokost og <luk.tion over 
brugt rotøj . 

Endvlde-re kan det nævne5, at 
D.f.f.R. atter i år har kursusvirksom
hed J kl uh bens lobler. Kursus flytter 
ind den 8. marts og bliver i fem uger . 

I øvrigt bedes medlemmernt! om al 

holde sig underrettet. gennem opslClg 
i klubben og "<Iturligvio; gcn!H~m 
medlemsbladet. 

Meddelelser fra bestyrelsen 
Der vd Ikke blive udsendt med

lemskort til medl emmerne. Kontin
gentk vitteri ngen gælder som med· 
lemsbevis. 

Kassereren gør opmærksom p~, at 
kontingentet på den ordinære gene· 
ra.lforsamling blev forhøjet til IO kr. 
om måneden for alle . Dog kan med
lemmer, der hM været medlem i mere 
end ti ar få nedsat kontingen te tit 
7 kr., hvis de udtrykker ønske derom. 
Medlemmer med over S .års anelcn· 
nitet vil Li brev fra kassereren . 

REDAKTØREN 
har mange nytårsforsætter, bl. a. vil 
han forsøge at fa bladet ud omkring 
den 15. i hver måned . For at dette kan 
lade sig gøre, ml bidrag til bladet 
være redaktor!!n i hænde senest den 
L. i m.1neden, For februarnU!I\merets 
.... edkommende slutter redaktionen sol, 
ledes lørdag den t. februar, 

Håndbold 
OnsdJg kl. 18,15 OM-hallen, 
Nørre alle . 

Svømning 
Tor~dag kl. 20-2 J : Statens Gymoa
<;tikins-tituts ~vømmehal, Nørre alle. 

Gymnastik 
,'Ylandag og torsdag kJ. 19-20 : 
Statens Gymnastikinstitut . 
Onsdag kl. 17,15-18: 
GI. Metropo!ttanskole, Frue Plad" . 

KAPRO N I N G EN 
Med det Jwe lir Slarter vintertræ

ningen (or alvor. O~så pa kapro
ningsbdn('n gælder mundhcd{"t : uKci· 
Ile Hexerei - nllr Behend igkeit". 
Vil man v<tre fremme i forreste ræk
ke l den kommende sæson er tiden 
II"Ide til at komme j gang og H ægte 
<1rbejd~sved p~ p"nde-n . 

For de, der er interesseret l at ro 
kaproning i år, og som endnu ikke 
har meldt sig under fanerne, er sidste 
frist torsdag den 23. januar. Tilmel
ding kan ske til trænen elll'r kapro
ningschef hver træningsatten , og op
lysninger kaprOninger vedrørende fås 
sammesteds. 

Har du lyst - så kom! 
Emil . 

Vintertræningen 
Tirsdag kJ . 19,15. Torsdag k\. 19,15. 

L0rdag kJ. 15,00, 

Søndag k\. 9,30: Løb i Bagsværd
skovene for de morgenduelige (om
klædning ved rostadion), 

NB. T orsd.ag den 23. jan uar begyn
der træningen først kJ. 20,15. 

I n stru kti ons ro ch efe n 
meddeler ... 

ill" nye medlemmer, der er under in· 
stru ktion, eller som endnu ikke har 
påbegyndt denne. vil modtage skrift
lig meddelelse om, hvornar de skal 
møde i klubben . 

.1/ medlemmer, der kan tænke sig at 
gå pa instruktørkursus bedes hen
vende sig til rochefen inden 20. jd
nuar. 

ÅRBOGEN 1963 
Ventes at udkomme i slutningen 

af februar måned . Arbagen redigeres 
l ar som tidligere år af Eivind Sie
verts, der modtager bidrag, save! 
te kst som foto. Red;} ktionen slutte-r 
.lJlcrede den 20. januar. 

Adresseliste 
D,msk", Studenters Rok I u b, 
Str.lndvængct, Kobenhavn ø. 
Kontoret er I LI k kc.t i vin tersæsonen . 

KQkken og medlemmer: RY 35 .040. 

formand: Børge Boesen, Rrolægge-r· 
srræde 3. K. PA 8010, 

Kasserer: Aage Bang, H o!steinsg",le 
5, 0. TR 359. 

Sekretær: Bent Rasmussen, Emd rup' 
vej 147, NV. Sø 5084. 

i\laterieljorval/er: Peter Wilcke-n, 
Weysesg,lde 32. ø. 29 '22 29. 

Kaproningschej: Emil Sørensen, 
c/o Madsen. Ærtevej 8, Bro. 

l nstrul</ionsroclJej: Per Willems, 
G\lldkløvervej 2, NV. Sø 2667 efter 
kl. 19. 

Motions- og langiursrochef : 
Dan Nielsen, Klinteve-j 26, Brh, 

Husforvalter: Palle Blinkenberg, 
DSR, Strandvænget, ø. 
Træner : Ib Christoffersen, Bern· 
storffsvej 144, HE 7074. Telefontid: 
kl. 7,00-7.30. 
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Nyt fra Svanemøllebugten : 

Arets første fest afholdes lørdag den 8. februar kl. 20 klubhuset. I anledning 

af datoen, vil festen blive afholdt som fastelavnsfest. 

Tøndeslagning - Dans - Underholdning -

11I11I111111I1111111111111111111111111111111111111 

Allerede nu kan vi bekendtgøre, at der den 7. marts vil være karneval DS R. 

På- og udklædning obligatorisk. - Nærmere i næste nummer af D S R. 

111111111111111111111111111111I1111111111111111111 



TORSKEGILDE 

I STYRMANDSLAUGET 

Den oye overstyrmand forsøger ilt 

fortsætte overs t y mland M ikkds sue

cesfuld(- ilITangementer med at ind

byde ti! torskegilde 

lørdag den 25. ;Ell1uar /964 kl . 18,30. 

MENU 

Hors d'æuvre poisson 

Gate.lII d'æ! pore 

Crepe suze({es 

Mocca 

Alt dette for en pris a f ca . kr. 10 
pr. næse. 

Tilmelding på tavlen i slyngelstuen 

eller telefonisk på RY 35.040 (tirs · 

dage og torsdage kl. 19-21) ~cnest 
torsdag den 23. januar 196-4. 

Overstyrmilndens sekre1ær 

styrmand 8ultkr. 

P.S. Folk fra skattevæsnet formenes 

adgang. 

Bestyrelsen går helt nye veje!!! 

Efter en række store successer med 
Jørdagsbilller 'vil bestyrelsen under

soge, hvor stOr energi medlemmerne 

har en søndag morgen. 

Derfor indbyder bestyrelsen sam f

lige medlemmer med koner. kærester 

o.lign. til et 

KÆMPE DILLE-

RENGØRINGS- GILDE 

søndag den 16. februar 1964 1<./. 9.30 
om morgenen . - Ingen en/ri!! 
Indgangene lukkes kl. 10.15. 

Efter et par timers muntert og in

teressant arbejde, samles festdelta

gerne pa den nyv<lskede veranda. 

hvor man nyder den medbragte mad

pakke, Klubben giver øl, 

fORMANDEi\l GJV/:.'R SNAPS! 

Annoncen er ah'orllgt ment l 

T.ag pigen med. der bliver kjlighed 

til en "vask-op" . 

Langtursgasterne rør' på sig 

Vi trænger til nogle flere fraktio
ner j DSR. Hver interesse må have: 
!iit talerør, og hvorfor skulle ikke 
]angtursroernt' finae sammen. Derfor 
blev der efter den ordinære general
forsamling stiftet en ny sammenslut
ning inden fOl" DSR ved navn "lang
tursgasterne" , Den blev sti ftet under 
uhøjtidelige former. og medlemmerne 
hestemmer selv, hvor højtideligt den 
skal tages. Med indtrykket fra klub
bens generalforsamling var det ikke 
svært at gennemfore et forslag om, at 
der ikke sk<ll betales kontingent. 
Fraktionens ledelse agter at plukke 
medlemmerne for det mest mulige. 
når det bliver llodwlldigt. Som med
lemmer kan optages alle tidligere, nu· 
værende og frem tidige langtursroerc, 
de sidste dog uden stemmeret. 

Til ledelse blev foreslaet og valgt: 
Borge Hart.:, skipper, Knud Mikkel· 
St'n, overgast (sekretær) og den til 
enhver tid siddende !angtursrochef. 
lods (æresmedlem) , 

Longtursgasterne 
holder møde tirsdag 28. jan. 

kl. 20,15 i k1 ubhliset. En n y lang
tu rsbåd til kl ubbe n er under byg· 
ning, og bestyrelsen har for længe 
siden lovet. at interesserede medlem· 
mer skulle tages med pii råd. A t den 
bliver bygget over samme læst s.om 
..Norge" og "Tjalfe" kan vist kun 
glæde alle , det er sødygtige bade. 
Men vi vil gerne have forslag ind om 
alle de sm,Hing, som gør en båd til 
en super-Jangtursbåd. J eg nævner i 
flæng : ryglæn for styrmanden, rum 
for opbevaring af værdigenstande og 
sJ. videre. Den, som har roet i den 
gamle "Storstrømmen" i Vording
borg, vil vide, hV.:ld jeg mener. Send 
forslag eJler men: ngsti1kendegi velst' 
lil sekretæren, Tør.'ucrgade 3. N . og 
de vil blive behandlet pol mødet. Bli
ver der tid tilovers, vil der bli ve vist 
lysbillede,r: løst og fast fra langture . 

Mik . 
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fra sin medarbejder i finbadet har /I t _I-
redakføren modtaget følgende rygle: 

DSR-revy 1964 ud.skeivu ~f'ftWe 
Det er endnu usikkert, hvornår 

revyen Hl' premiere, idet arrangører
ne endnu mangler enkelte tekstforfat
tere, skuespillere, akkompagnatører, 
scenearbejdere. billet- og program
sælgere samt en eller fJere instruk
tører. 

Det er således tvivlsomt, om revyen 
når at blive færdig, inden rosæsonen 
1964 begynder, men når rosæsonen 
1964 slutter, skulle vi i hvert fald 
gerne kunne indbyde til en sjov og 
morsom DSR revy. 

Ideen med at lave revyer er på 
ingen måde ny; i D<lnske Studenters 
Roklubs 47 års eksistens er der ,aJle
rede gået flere (2 ?) revysucceser 
over DSR's scene, og jfølge de med
virkende har disse revyer været over
orden tlig morsomme og fornøjel ige. 

Inden for en kreds af yngre med
lemmer, der ikke har oplevet disse 
succeser, har der flere gange været 
fremsat planer om at lave en revy. 
Men som så ofte før er det kun blevet 
ved snakken. 

N u derimod ser det ud til, at der 
kommer gang i sagerne: Et yngre 
medlem, der gerne vil være anonym, 
har hen vrndt sig til redaktøren, og 
bedt denne bekendtgøre for læserne, 
at den si kkert store skare af intelli
gente og selvsikre medlemmer med 
kunstneriske evner, nu har alle tiders 
chance for at spilde deres talent på 
de øvrige sikkert få medlemmer, der 
overhovedet ikke har forstand på vir
kelig scenekunst. 

Skulle der blandt den første gruppe 
af sympatiske mennesker, være en 
snes styk ker, der gider spilde et halvt 
års tid med at lave en revy, som få 
vil gide se, og endnu færre forstå, 
bedes de henvende sig til redaktøren, 
eventuelt i et brev under billet mærke 
"spildt mælk". Afskrift af eventuelle 
ansøgninger bedes medsendt. 

D.N. 

P. s. Folk. der har deltaget j revyerne 
i 1960 og 1941, kan selvfølgelig også 
få en chance for at medvirke i den 
nye revy. 

Hvem !aver udkast til den bedste 
madkasse til en båd af type som 
Norge eller Tialfe? 

Det er vigtigt, at der er ord en i 
madkassen under en langtur, at ikke 
alting ligger hulter til hulter. Smør 
for sig og rensenåle for sig. Madkas
sen mA kunne udføres mere raffine
ret end blot som en stor kasse. Kon
ditioner: Kassen udføres af træ med 
særskilt kølerum til kød og smør. 

I ndscnd tegn inger (eller -blot skit
ser) til klubben under mærket "Mad
kasse" inden den 15. februar. For5la
gene vil bl i ve bedømt af en uvildig 
langtursroer. Præmierne vil blive ud
delt ved et møde først i marts. 

De udvendige maximummål kan 
fas opgivet ved henvendelse til lang
tursgilsternes bestyrelse. 

l. præmie: en spegepølse. 2. præ
mie: et fuldkornsrugbrød. 

Mik. 

Langtufsro,hefen og redaktøren 
har i fæUesskab udsat en præmie til 
det af de indkomne forslag, der er 
mest raffineret, samtLdig med at dc:t 
er praktisk gennemførligt. Præmien 
er en halv flaske af en væske, der 
frem~til!es af D. D. S. F. 

D.jn. 

Upraktisk, hvis man har glemt saltet. 

BALTICA 
~T"KRT1\TG FOR ................................... 
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ORIENTERING Ansvarsh. Eor "Orieolt:ring"; 
Bent Mærsk, Vendersgade 7, 2 .. K. 
By. 2453 x. 

En genudsendelse: 

Hvad er DSR' s ski- og 
orienteringssektion 

Til underretning for årets mange 
nyindmeldte - og for den sags skyld 
ogs~ for en del af de ældre medlem
mer for hvem orlt'ntering er et ukendt 
begreb - skal vi fortælle lidt om 
orienteringsidrætten og om DSR's 
ski- og orien teri ngssek tion. 

Orien [eri ngsl ø~et foregår normalt 
i vore større skove, h vor det gælder 
om på vejen fra start til mål at opsøge 
en række pun kter (poster mærkede 
med r0d-hvide skærme), hvis place
ring i terrænet er n0jere angivet på 
et kort. Som hjælpemidler har man 
kort og kompas, samt sit eget hovede, 
sidstnævnte spiller normalt en domi
nerende tolle! Orienteringsløheren 
bl iver nemlig hele tiden stillet over 
for varierende opgaver, hvor logisk 
tænkning i kombination med erfi!
ring og træning fører løberen hurtigst 
frem. Det er således slet ikke til· 
strækkeligt blot at kunne løbe hur
tigt. - Orientt'ring<;ko "'ur ellt:el·W; 

~ l 
Ua~r. ;>:al~es at aIl e deltagere får 
Jæ. -n byrdlg konkurrence . 

Orienteringsidrætten dy rkes nor
mdlt i forårs- og efterårssæsonen og 
supplerer således på udmærket måde 
ros[.Jorten. 

Hvis du har fået eller får interesse 
fo:: at dyrke orientering, kan dette 
Il!lte::.t og naturligst ske gennem 
DSR's ski· og orienteringssektion, 
der tr tilsl uttet Dansk Orienten ngs
Forbund. 

Foruden at deltage i forbundets 
åbne løb arrangerer sektionen også 

æm ngslob , især udenfor den egent· 
lig .:- orienteringssæson, Vi løber så
ledes træning<;løb det meste af vinte
ren. Hertil benytter vi klubbens dej
ligt hytte "Gåsehuset" , d er er belig
"ende i nordkanten af Ravnsnolt 
skmi i N ordsjæll,1nd . Her tilbnnger 
- ~ kfionens aktive medlemmer mange 
hyggelige week·ends, hvor tiden går 
med træIlingsløb, traveture og hytte. 
li\" . 

. \Ile nye medlemmer af sektionen 
(det koster for øvrigt kun kr. 5,00 
om .iret at være medlem) er velkom
ne i "Gasehlbet", og de uerfarne 
kan her bll\'l' in d \'ict lori en teringclls 
my:>tericr. 

Som man vil bemærke, indgår også 
det lille ord "ski" i sektionens navn. 
I de senere år har skisporten lørt en 
noget tilbagetrukket tilværelse i sek
tionen, men nye skiinteresserede 
medlemmer vil have rig lejlighed lil 
skiløb j Ravnsholt skov og deltagelse 
j Dansk Skiforbunds kOIl kurren cer. 

Vi håber, at denne lille beretning 
VII få nye medlemmer til at inter
essere sig for en fornøjelig idræt. 

Den interesserede kan få alle op
lysninger ved henvendelse til sekti-
onens styre. B. M, 

DM i langrend 1964 
Odense Skiklub har i anledning af 

klubbens 25·år$ jubIlæumssæson af 
Dansk Skiforbund fået overdraget 
arrangementet af danmarksmester
skaberne i langrend 1964 i 15 km for 
herrer og 5-7,5 km for damer. 

Se ktionens medlemmer er også ind
budte til at deltage, og vi vil i denne 
anledning gerne opfordre de mange 
skjinteresserede til at melde sig 

eT n 
steåe. 

Tidspunktet for afholdelsen af 
mesterskaherne bliver første søndag . 
når sneforholdene tillader det i tiden 
12/1 -1/3 1964. Såfremt det ikke er 
mul:gt at afvikle DM i langrend 

senest den l/319M, VII løbene blive 
arrangeret på DANEBU 8-16/3 1%4. 

Træningsløb 
Vi håber illlerede j næste nummer 

af bladet at kunne bringe forårets 
terminsliste, der plejer at være det 
første forårstegn for alle orienterere. 

Terminslisten kan vel også minde 
en og anden om, al det ikke er for 
tidligt at gå lidT mere aktivt ind for 
træningen . første træningsløb i det 
n ye år afholdes fra Gåsehuset søn
dag den 26. januar, første start ca. 
kJ. 10. Under forudsætn jog af god 
tilslutning fortsættes træIlingsløbene 
hver anden søndag, indtil de åbne løb 
begynder. 

Der gøres endnu engang opmærk
SOm på, at "ektionens medlemmer 
kan del tage i Holtc-orientel'ernes 
træningsløb hver s~Jndag 1 Rude 
skov, mødested RudegSrd 5tadion. 

Når det er s kiføft· , er der også her 
god lejlighed til en træningstur på 
ski. 

Bent Mærsk. formand, Vendersgade 
7, 2., K. Telf. BY 2453 x. 

Ole Pockendal11, kasserer, St. Kon
gensgade 62, 3 .. K. TeJf. BY 35069. 

Birfhe Tnagesen. sekretær, Tårnvej 
257. 2., Vanløse, 

Sektionen ønsker sine medlemmer et GODT NYTÅR 

Fra en a.f vinterens ski/ure _ 
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PAUL rl E N~I'G RASMUSS~~ 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr. 2 Februal' 1964 

Skabe uden skabskort for t 963 er nu brudt op. 
Tøjet sælges på auktion efter stønderhejsningen 22. marts. Kom og byd po 
dit tøj! SKABSKORT FOR 1964 KØBES I KØKKENET HOS FRU LElfELDT FOR 5 KR. 

Umiddelbart efter redaktionens 
slutning mod tog redaktionen et ind· 
læg fra et af vore kendte medlemmer. 
Det var egentlig meningen at bringe 
såvel indlæg som svar i dette num
roer. Det har desværre ikke været 
muligt at f.l svaret fra den angrebne 
part frem i tide, og derfor hu vi be
sluttet at udskyde begge artikler . Jeg 
håber. at indsenderen kan se det for· 
nuftige j dette. 

Må vi i øvrigt indskærpe. at ind
læg til bladet når frem i hvert fald 
se.nest den dag, redaktionen slutter. 

Indlæg lil martsnummeret skal 
være redaktøren i hænde lørdag den 
29. februar kl. 17.00, efter dette tids
punkt vil redakløren nægte af mod· 
rage Slof. 

Langturs ro chefen 
Med henblik på even· 
tuel a fholdeJse af en 
fælleslangtur j som
mer. vil langturs
rochefen allerede nLI 

gerne i forbindelse 
med folk. der kunne 
tænke sig at deltage 
i en sådan tur, for at 
samle oplysninger om 
dels interessen for et 
arrangement. og dels 
på hvilken tid af 
sommeren det skal 
finde sted. 

La ngtursgasterne 
Prisopgaven om den bedste mad

kasse, der blev udskrevet i sidste 
n ummer af medlemsbladet, havde 
tiet en lidt for tidlig afleveringsfrist. 

Da vi ønsker at give alle, der sid
der og pusler med denne samfunds
nyttige ting, en ekstra frist. er kon
kurrencens afleveringsdato udskudt 
til den L marts. 

Angaende det planlagte møde i 
marts er der endnu hverken planlagt 
dato elltr program for mødet. Re
daktøren håber at kunne bringe med
delelse herom j næste nummer. 

Blazermæl'ker ...... .. . ...... 12,00 
Slipsenål.;: ....... .. ......... 9.00 
Knaphulsemblemer ..... . . ... . 6,00 

SE SMElRI UD! 
GA MED KLUBMÆRKER! 

Ansva.rshavende for ~ DSR - : 

Dan H. Nielsen. Klinte.vej 26. 

Bronsho;. 

32. årg. 

Meddelelser fra kassereren 
Der er nu oprettet en girokonto for 

jubilæumsfonden. Nummer og adres
se er: 

Giro nr. 127970 

Dansk studenterronings 
jubilæumsfond 

Strandvænget, Kbh. ø. 

fvledlemmerne anmodes om at be
nytte denne konto ved indbetalinger 
til fonden. Sidste rettidige indbeta
lingsdag er 1. juni. 

Medlemmer med over fem års anci
ennitet, som har modtaget skrivelse 
om at tilkendegive over for klubben, 
hvorvidt de fortsat ønsker at betale 
nedsat kontingent, bedes fremsende 
denne meddelelse så snart som mu
ligt, da dette vil lette kca.ssererens ad
ministrative byrde en hel del. 

Soldater se her 
Bestyrelsen har besluttet at for· 

tolke lovens § 6 stk. 2's bestemmelse 
angaende værnepligtige således, at 
værnepligtige, der forretter tjeneste 
uden for København. kan få frita
gelse for kontingentbetaling ved an
søgning lil bestyrelsen. 

Ved ansøgning skal angives, hvor 
n u værende tjenestested er. 



I ]l) JEit .A8: 'JL § lVJ[ AB: JR JK ]8: '][' D S R' s ven ner 
l den forløbne sæson erhvervede, 

sa vidt vides, 4 af klubbens medlem
mer idrætsmærket (2 s0lv- og 2 bron
remærket) . 

Det er jo tal af en sldan størrelses
orden, at man næppe kan fatte dem. 
Optimister past.lr, at det ikke skulle 
være urimelig svært i år at opnå en 
fremgang på 25 - måske 50 - eller 
maske endog 100 % i forhold til 1963. 
Idrætsmærkeprøven er inddelt j 3 
grupper . En del medlemmer har af
lagt prøve i 2 af disse grupper, men 
har derefter ikke fundet lejlighed til 
at fuldende prøven . 

Det skal derfor pointues, at der 
fil\des forskellige muligheder for at 
afsl utte prøveafJæggelsen: 

I gruppe l: Idræt. Her kan proven 
aflægges i roning. orientering eller 
atletik . 

l{oprøven kan aflægges I single
scuUer, 2 ~res- , 4 åres inrigger eller 
olter. Der skal roes en distance på 
2.000 nl, og f . eks. for single-sculler 
er maksimaltidt'n 9 min . 45 sek . 

Håndbold 
Medlemmerne gøres herved op

mærksom pa, al håndboldafdelingens 
hovedbegivt'nhed. nemlig roernes me
sterskabs-turnering, finder 5ted søn
dag dt'n 22. marIs 196f i Otto Møn
sted -Hallen i Nørre Alle . Arrangør 
er i år Skjold. Vi deltager med et hold 
i mesterrækken og et 2. hold _ Reser
ver venligst dagen og kom ud i hallen 
og tilskynd vore mandska ber ti! a I 
yde merc, end de kan . Del er festligt, 
folkeligt og særdeles fornøjeligt at se 
bersærkernt. T",g kone og skrigende 
børn med, samt alt hvad der kan 
larme . 

Ved cn fejltagelse er det i tidligere 
numre ikke blevet nævnt, at den 
ugentlige træning ud over fra kJ. 18,15 
i OM-Hallen tillige foregar i rdræts 
hallen hver onsdag fra kl. l7-18. 

M -j. 

Der vil hU ve arrangeret prøveaf
læggelse for interesserede senere på 
~æsonen . 

Oflenteringsprøven er bestået af 
den, der opnar 75 points i et ;lf DOf's 
kva;ificerende løb. 

I atletikprøven kan vælges mellem 
et stort antal øvelser ; prøveaflæg
gelse kan finde sted fra (;I . L juni på 
Emdrupborgs baner. 

Gruppe II : Gymnastik. Her er af
holdt en prøve i december , og en ny 
vil blive afholdt torsdag den 19. 
InMts kl. 19-20 pa Statens Gymn;!
stik institu t. 

Gruppe ! Il: lJ dholden ht'd. H er vil 
<"let være mest praktisk at vælge 
svømning, da denne prøve kan CIf/æg
ges umiddelbart efter gYll1nastikprø
ven Der skal for de TS-30 åriges 
vedkommende svømmes 1000 In pa 
35 minutter. ,"1 a n k.an også i steJet 
ro en strækning på 20 km med mak-
simaltid. . 

Det el' tilladt rit smugtræne! 
Nærmer~ oplysninger gives gemt. 

Smil. 

KA P R O N I N G E N 
Som bl' kendt består en otter af ni 

mand. Vi har de olte, men efterlyser 
den n iende: styrmanden. Skulle no
gen have lyst til at styre ell nylakeret 
b~d med en rugbr0dsmotor på 81,t4 
HK ude på Bagsværd sø samt ved 
regattaer i ind· og udland, er chancen 
der nll. Sæsonen starter omkring 1. 
"pril. Der kræves af den pågældende, 
at han vejer under 60 kg, saInt at 
han er i besiddelse af ct gennemtræn
gende orgiHl. 

Emil . 

Vintertræningen 
Tirsdag kl. 19,15. Torsd.1g kl. 19,15. 

Lørdag kJ. 15,00. 
S;:mdClg kl. 9,30: Løb i Bagsværd

skovene for de morgenduelige (om · 
klædning ved rostadion) . 

BALTICA 

afholder .\rlig generalforsamling med 
de sædvanlige gule ærter torsdag den 
5. marts i klubhuset. 

Udførlig meddelelse vil i øvrigt til
gå hVH enkelt . 

Vor gæst, Werner D.lvid Melchior, 
der er bosat i J erusaJem, vil kJ. 20 
tale om forholdene i Israel. Medlem 
mer ai DSR er meget velk omne til .at 
påhøre foredrag l-t. 

Svømning 
Torsdag kJ. 20 -21: Statens Gymna
stikinstituts svømmehal. Nørre Alle. 

Gymnastik 
Mandag og torsdag kl. 19- 20 : 
Statens Gymnastik institut . 
Onsdag kJ. 17,15-18: 
GI. f\1ctropolitanskole, Frue Plads. 

Ad res sel iste 
Danske Sfuden/es Roklub, 
Strandvænget, København ø. 
Kontoret er lukket i vintersæsonen. 

Køkken og medlemmer : RY 35.040. 

Formand : Børge Boesen, Brolægger· 
stræde 3. K. PA 8010. 

Kasserer: Aage B3ng, Holsteinsgade 
5, 0. TR 359. 

Sekretær .' Bent Rasmussen , Emdrup
vej 147, NV . Sø 5084. 

Materielforvalter : Peter \'(I ilcken, 
Weysesgade 32, 0 . 292229. 

Kaproningschef: Emil Sørensen, 
cfo Mildsen, Ærtevej 8, Brh . 

Instruktionsroehef: Per "111l/cms, 
Guldkløvervej 2, NV. S0 2667 efter 
k!. 19. 

Motions- og l.::mglursrocnef : 
Dan Nielsen . Klintevej 26, 8rh. 

Hus/olValter: Palle Blillkenberg, 
DSR, Strandvænget, ø. 
Træner: Ib Chrisfoffersen, Bern
storffsv~j 144, Hf 7074 . Telefontid: 
k\. 7,00-7.30. 



K Danske Studenters Roklub 

A 
har hermed den fornøjelse at 

indbyde til karneval 

i D S R's ·Iokaler i Strandvænget 

lørdag 7. marts klo 20 

R 
Udklædning obligatorisk 

\.~ 

N 
Et væld af præmier til de bedste 

kostumer 

Dansemusik fra kl. 20 

E 
Kom til sæsonens største 

arrangement 

• • • • • • • • • • • • • 
• 

V 
Billetsalg til karnevallet • 

• Billetter sælges i forslag rra J • februar. Der vi/ blive solgt 350 bJ!· • leller . Disse kan købes i klubben • JWl'r /ind .. g og ior.tdag kl. 19- • 21.30 og lørdag kJ. 14-18; end· • 

A 
vid"re kan billetter bestilles pr. brev • mod indsende/.se :li beløbet pr. kon· • lilnt eller check (in/d ekstril gebyr); 

billetterne vil her<!{ler blive tilsendt. • 
Bes/il/inger må være klubben i • 

hænde senest J. marh. • 
• 

• • • • • • • • • • • • • 

L 
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ORIENTERING 
Forårets terminsliste 
15. marts: Træningsløb, Hareskovw, 

Gladsa . ..:e Rostadion kl. 9.10·1 l. 
30. marts: Stjerneløb, Rude skov. 

S: april: DSR, 20. stifinderløb, 
kval. B, C. 

12 . .lpril: Lyngby IF, Sverige, kval. A. 
{9. april: Holte IF, kvll. A, B. C. 
24. april: Roernes kompcl.Sløb. 
26. april: Københavns IF, Sverige, 

kval. A, B. 
). maj: H ilJaod, kval. C. 
3. maj: Bjerglob, Jylland. 
7. maj: Sydsverigc-D~nmilrk. 

JO. lIlaj: Bal!erup pointløb. 
18. m~j: Helsingør Roklub. 
24. maj: Kredsmeslerskaber i stafet. 
24, maj: Klitløh, Jylland. 

Et læserbrev 
Per U?illems sender redaktøren Iv/gellde 
læsel'bre~' : 

! anledrllng al det billede. du har sal 
på bagsiden af "DSR", feler jeg trang !il 
at fremkomme med cl par bemærkninger, 
Det er rart at se, at ski J.fdelingen nar så 
mange medlemmer, der deltager i vinte· 
rens ture. 

Det er mindre rart, ai der ikke gennem 
bladet fremkommer meddelelse om s.\
danne ture. så man kan fa mulighed for 
del tageIse . 

Eiter et nøjere studie af billedet er det 
kun ganske f~ personer, der er mig beo 
kendt. og da jeg kommer jævnligt i sek
tionen, forekommer dette mærkefigt . Har 
sekiionen virkelig sl. mange medlemmer, 
der kun dyrker skisport? 

Med venlig hilsen pIV. 

Redak/øren svarer: 
Lokkemaden virkede, Per Willems bed 

på krogen 1 Sektionens form.and har gen· 
nem længere tid ledt med kort og kompas 
efter den rigiige mand til at varetage ct 
si vigtigi område af sektionens virke som 
skisporten. Styret erkender sin ringe due
lighed pa dette omdde, undertegnede må 
salcdes med beklagelse indromrne ikke at 
kunne stå på ski. Vi er dcrfor glade for 
\ViIlems' oprigtige interesse og ser frem 
til ct samarbejde. - Det omtalte billede 
slammer fra 194<>. aret for stiftelsen af 
DSR's ski;ektion . 

Obs. Af hensyn iH Per Willems og lige. 
stillede br.inger vi andetsteds på siden 
første (og sidste) lektion af vort lynkursU5 
i skiteknik. 

BIo!. 

Træningsløbet 26. januar 
Pockendahl og Kurt var bandæggere 

ved .årets forsle træningsløb fra G1sc· 
huset, og nilvde eJtcr et omnyggeligt for· 
arb<!;de udlagt s;\\le! en lang som en kort 

11 WOlJLQ SE />.. BIG 
MIE>'TAA'C 1'0 5TO? l'r\E 
L.E550tG wt-\E:)o.\ '(OLl'RE 
OrIOW\~ 5UO\ (?,RE!o.1 

IMPfW\ÆMB-lT ! 

bane i Ravnsholt skov. Deres flid blev 
da ogs.3 i rigelig grad belonnet, ved det 
at hele .3 mand mødte til s/art søndag 
form.idd.lg . 

Hvor blev de af. .111e sektionens flittige 
løbere: Røde, Birtne, Kell, familierne Hul, 

11 •• 

Ansvars}" for "Orientering" : 
Bent Mærsk, Vendersgade 7, 2., K. 
By , 2453 x. 

gaard og Nielsen, Søren. Dan. Garrigues, 
Erling, Per, Blinkenberg. Mik, Brulln, 
Munc.k, Per Willems. m . O.? 

i\'Je~te træn'nr;sløb llfholdes slIIJ(log d. 
23. fcbrUIll" fra f./jsehusel. sl:lrt fra kl. IO. 

8M. 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr. 3 Marts 1964 

Stander hejsningen 
I 

finder sted 

palmesøndag den 22. marts kl. 11,00 

Studentersangerne medvi rker 
Efter slanderhejsningen ~erverer fru Leifeldt 
frokost. Frokosten skol bestilles inden fredag 
d. 20. marts kl. 14. 

Efter frokosten aukllon over brugt rotøj. 

Den største fiosko 
Et Asger Jorns hillede .. dead drunken 

danes· et billede ~f danske studenter en 
søndag morgen? 

Er danske studcnkr dovne, ugidelige 
og se1vop!Jgne. eller er de d.!nske stu
denter virkelig så stæ.kt eng<lgerede stu
<!iemæssigt. at det er nodv~:1digt for dem 
at l;l:se hele sondagen . 

Det var ~d.danne spørgsmål. der lU mlede 
rundt j redaklorens hoved. da han for
leden son dag scgndæ:dig kastede sig p~ 
sit beskedne leje. efter hele dagen at have 
bakset med skoldhedt vand, sulfo. øl· 
flasker. terperItin. gul~'kludc og do. skrub· 
ber_ 

Redaktøren havde nem lig selvtolvlc 
deJr.lget i rengøringsfeskn i Danske Stu
denters Roklub. den klub sorn du også Lr 
medlem af. net bn ;n:\ske være på sin 
plads al oplyse. at der i medlemsbladet (or 
januar var en Indbydelse til dig om at 
hjælpe til med rengøringen af klubhuset. 

Bestyrelsen havde natu rligvis ikke ven· 
tet, at alle klubbens 6::>0 medlemmer ville 
kommt, mcn det havde være! \'orl hAb, at 
5 eller i hvert Ltld 3 % vdk mode op. 

Men ak. vi havde v~rtt alt for optj· 
mistIske - kun tre medlcmer vovede sig 
ud i det milimetertykh snelag for at be
give sig pi den lange rej~e ud til Sv,mt
møllebugten_ 

Disse tre tilligemed el fjerde medlem. 
der dengang boede i klubben, hjalp de 6 
fremmedte bestyrelsesmcdlemmt'r og dis· 

i DS R's historie 
ses koner med den mest nodve.ndige ren
goring af det store hus. 

Samtidig bør det bemærkes, li fru Let· 
feldt udover at "ervere te og kaffe til med
lemmerne j den følgende uge fik tid lil at 
v~sk~ og stryge gardinerne. 

Den siddende be~lyrelse kan således 
lrygt se fremtiden j mod~: det bliver en 
stor sæson for DSR. Klubhuset vil blive 
udnyttet som aldrig foe. Medlemmerne vil 
mode talrigt op til alle ~rrangemcnter -
både de romæssige og de klubmæssige. 

De stAkkels studenter, der før sad og 
fr(ls rundt OIn på små usle kamre, glæder 
sig nu daglig over at kunne sidde i !red 
og ro i klubbens læsts/u" eller pa veran· 
daen. Når de vil studere. er der ingen, dt'r 
forstyrrer dem, og vil de slappe af, er der 
mange muligheder. Forst og fremmt'st kan 
de ro, men desuden kan de spille sbk. 
dam. kort eller bill.ud, de bn læse i de 
bøger, der stAr i kh,bbens bogreol, eller de 
kan snakke med kammeraterne. 

Og sidst. mm ikke mindst, kan de sige 
til hinanden: "KiIn du huske den søndag 
i vinler, di! vi gjorde klubben j sland .. 
lænk hvor rodelog beskldl der ville h;ive 
v~r('l, la'is vi ikke havde {Jet glort renI". 

Der e,. ingen tviv! om. at m"dlemmern~ 
vil skåne lokalerne mest muligt. nu hvor 
de ved, hvor stort et "rbejde. det er <lI 
gøre rent! 

Dette glæder be.qyrelsell. 

Ansvarshavende for .DSR·: 

0,1"- J-I. Nielsen, Klintcv<:j 26, 

Bronshøj. 

32. årg. 

Forårets arrangementer 
datoer som alle 

studenterroere bør huske 

Sæsonen får forpremi<!rc ,,!lerede nu på 
søndag. når vi sbl have scullerpontonen 
i sit rette eJc.ment. Gammelt tøj bor rued
bfjnge~. 

Eiter dcnne til tider våde forpremIere 
1.1. r sæsonen SIn o (Hel e!le SI a rt med sta n
derhcJsningen, der som omtalt andetsteds 
finder sted pillmcsondag. 

De r c.r mu I igh eder lor at ko:n plett e re si t 
rOlldstyr p.l Auktionen etter standerheJs
"ingen. 

E(tcrmiddagen og aftenen pJ/mi'søndag 
står i håndboldens tjeneste. Roernes me
sterskaber afvikles denne dag i. OHo Møn-
5tcds-h,11len i None AIli:. Kom ud og 
vær med lil at he[)pe vore hold frem li! 
s~jre . 

(;;mglursgaslerne indkalJer inde i bladet 
til et møde. hvor sommerens langture skal 
p!an];egges og diskUkres_ 

Efter sidste forårs tor~dJg.',aft<:ner ven
der vi nu tilba.ge III arrangementer om 
onsdagen. Det er bestyre I sen s men ing at 
afholde medlemsaftener i klubben hver 
anden onsdag foråret igennem. Vi st<lrler 
onsdilg den 15. april. Onsdagsafteneme 
sk"l hver gang starte med en inrigger
kaproning i havnen, og l!. 20,00 vil der 
være underholdning af absolut højeste 
karM på veral1daen. 

Slyrmands/augel har planer om tn 5ilm

menkomst i .J.prH. 
Det første fælles roarrJngem~llt løber 

af stablen store bededag. hvor medlem
merne indbydes til at bese KøbcI:1h"vtt i 
forå rsso!. 

Den 7. lnaj er Kr. himmelfartsdag. og 
IrJditioncn tro Sil mies kobenhavnskredsens 
foere i Skodsborg. Også DSR vil delt,'ge. 

Lørdag den 2. maj fejrer vi foråret med 
en {orJcsfest i klubhuset. 

Selvom vi alle håber. ;lo! ove.nstående 
arrangementer vil s<I:n le medlemmernc. 
bil vi vist godt røbe. at de største begi
venheder i foraret iinde r stcd pa klub
bens fødselsdag den lJ. juni. Denne dag 
cr i år en lord.lg. og vm eftermiddagen 
afvikles Unil'ersite1smatdH'n mell~m Ar
hus og København5 universiteter. Moll
ch~[l finder skd i København: stedet er 
endnu ikke fastlagt, men det bliver sand
synligvis på Bagsværd S('. Om aftenen er 
der stor fødselsdagsfest SV,lncmølle
bugten. 



Håndbold 
!Jel ~r desværre ikke lykkedes at skaife 

lidem~ på c.c bmpc, sorn DSR sbl ud
tage i ved roernes mes'~rskabo?r palme
søndag. 

Rud Møller- jørgensen oplys~r. <1l J~r 
r1eJH al vært: Indlcdenu.: kampe fra kL 
t2 , og han venkr <It 5~ b"dc I og 2 . hol
d~t I [rndIHn~ . .:ler pl~jer ~t begvnde 
kJ. 19. 

Mod op i Otto ."'h,n stccl -H ~IJell r:>g m("c
vir!( lil ~I I'Lfl[le vo re holJ fr~m iii '><:J
rene . 

Er du kanin, 
I.)g har du ~ndllu ikk~ f.it! rn -ref . elter er 
du ':lIdnu ikke h~gYI\dt ,~t g.\ td instruk· 
11011 . mod d~ <-'p i klubben tu'sdag d~n 
17. ,narls kl. uno. 

HVI> du bn lide .l.t sidde J ,n bad Incd 
en dygtIg roer, meld dig sA III Instruk
lionsrochdcn, det si l,tI fortIlle DIG, 
hvorl<'ues DU k.ln delrage I oplæringen 
af de ny~ roete 

Træningsd ro gte r 
bil fra sa::SOOleI\S begyndelse kob~s i klub · 
btn fil (orde. Jghg priS Dragterne eT Irern
s tdlet. s ~ de:- ~r ~;t!rhg1 veltgnede JI ro l, 

og så vel dc~ ;dmtndelige trøje som (')Ver
tr.rkSIHIICI1. er pasyet DSR på ryggen . 

Pl i ~c!n [la rrænjnpdraglernc blivtr H,OO 
kr . 

KAPRONI NGEN 
T tlrcHdæggdscn af rcg"lta cc i J el' kom

mende sæson a I iuld gmg, og (oreh,big 
~r følgendc plitnlagt af interesse fo: os : 

6.-7. juni: forar sre2alla pil Bagsværd so. 

13 . juni . Uni"l'rsifef'l71alch m od A .. hlJS. 

20.-21 iuni : Stl1dcnlerm.,/ch i Groningen , 
HolI.md,? 

18 .- ·! 9, iuni I n/erna/ional Dagwærd
regatta , 

Dcn danske kapronings$æ50n starrer 
norm"lt med forårHcgattaen på Bilgsværd 
sø tørst i iun\. Kaprotrn~ går på v~ndet 

l!!ALTICA 
FOR ~ .I. 11 .K. .I. 1\1 ti 

OOlb-bolJfi 
! 5crll~mbc~ m~ncd ilfho!d'~r Kert~min(k 

Roklub en karrufling ler "G. mit drcl1g~" 
DSR har l'dligtrt' delInger i :l.issc mej en 
eukcl! båd , m en det ~ku Il.: v,1,' rc muhgt ,lt 
sJmle mindst en olie r og c\'~ntu t lt ogs5 
.\nt!rc ho ld , og dC'l er ,kkc for tidl.gt .11 
pabcgynde Irænmgt!n nu : kon n ed i klub · 
he t) il rsdag , torsdag elin IClrcl .lg og h nd 
det ~atnle "dtjente: tIænlllgslØJ f rem, tag 
d~1 med og vis de unge, ,\1 de .. gaml e 
drenge " ogs~ bn gore n,)gct ved det. 

l ngen ha" g-runu ril al være bange tor at 
blive "odel.lgt" . Ib Christoffersen iQrslar 
(lå bedste måde al atpass!: træmngen , og 
Irem fer air rIG\' al mærke den herlige 
farn e 111 m cis l' Jet er at vær~ t god træning 
igtn 

Chr. 

~!lcred~ sidst t marts måned , Dg cI!'r ior
lober saledes m.:re end 2 n.\nedn , fur 
m.lndsk~berne komme r i konkurrence og 
foler nlodslilndernc på tit'nderne , Ud fr a 
on~k~t om al få kClnkurrcnccr lidI Ildlig(:rt: 
er det blevet foreslået Konenh ;lVnskred· 
sen, <II m"n skulle urAngae t'n art for· 
prem ie rt p~ de.n egentlige sæson, nemlig 
en regalt,l midt i maj måned med lob over 
d ist.lncer på 500 og/eller 1000 ni, dis!an
cer, der ikke kræver sæsonelIS topfor:n , 
Sd "e .IIr<ll\scmen let skull~ gor~s SÅ en· 
kelt. at omkostningerne bliver minimale , 

Ideen er god og sync~ værd at r~.llisere; 
cl.:n vH uden tvIvl stimulere inleresscn og 
gCjstCll hos rOerne . 

Emd. 

Svømning 
Torsdag kl. 2('1---21: Staten s Gymn~ , ttk 
cn~!ituts -, \løml1~~h'll , Ncrrt AIl~ . 

Gymnastik 
f-hndag og ! ~ rsdag kl. 19-20 . St~ttns 
Gymna~lrk,tlstt!ul 
Onsdag k!. J7 ,lS-It\ : GI. .\olt>hopo)ttan· 
sko le, fr u.: Plad." 

Vintertræningen 
Tirsdag k \. 19,15. TorsJ .. s kl. 19,15 . 

LorJ.1g kL 15.CO. 
SOl1d~~ kl. 9,30 : L<)b l B.1g~v;c~dskovene 

f(.IT tic morb~ndudigt (Clmkl;l.'dning ved 
rostauIon '1. 

Adresseliste 
{J.l/l"ke Slud~nfers {<ok/ub. 
S!randvængct, Kobenhavn 0 . 

Kan tor~t er lukke! I vlnrersæsonen . 

Køkken og medlemmer : RY 35.040. 
formand: Borge Boesen, Brola::ggerstræde 
3 , K.. PA SOlO. 

KOIssercl' : .rlJge Bang. I-lolsleinsgade :\, ø 
TR 359 . 

Sekretær .' Bent Rasmussen. Erndrupvej 
147, NV , Sø 508·1. 

Ma!rrielfon'i1/Ier : Peler Wilckell, \V~yscs 
gade 32 . ø. 29 22 29. 

NYT FRA SPORTSREDAKTIONEN 
Kaproningschef: Em" Sørensen, do Mad· 
s~n, Ærtevej 8. 8rh, 

Sdv om vinterhalvåret rent romæssigt 
~r en dcd tid, sk~r der stadigvæk et og 
and~t i klubbctl - og omegn . b'\edlem· 
mernc diverterer sig med andr~ lormer for 
idræt. som håndbold, gymnastik. orientt
rings!øb og s;;gar skiløb (dog i\cke Mær,~k), 
Drr kan nu med relte løjes endnu en 
idrætsgren iiI samlin~en. nemlig terrænløb , 

J det af DA! afholdte terrænløb i Hare· 
skoven d~n 16. februar deltog- 1 llIand fra 

DSR . -- I løbet for idrætsfolk uden atle· 
tikstartkon , distance 3()()(l nI , viste senior
dobhcltscullercn, at den bn Jlldet end at 
ro. Kruse V.lT helt suveræn og vandt løbel 
i tiden II ;25 (s .< mme fid sOm vinderen ~f 
senjorklil~sen for atletikfolk) . mens Hans 
Frederiksen besatte andenpl.ldscn med 
tiden 12.! 9 - .men de deltager jo ogs.'l 
med flid i den olympis\c~ Iræning" , 

Smil. 

l/lslrukllollST'fXJ,et ; Per lVii/ems, Guld 
kloverllej 2, NV. Sø 2667 efler k!. 19 , 

Motions· og langtursrochef : Dall Nielsen 
Klintevej 26, Brh . 

flusforvalta ; Pal/e Blinkenbt!rg. DSR, 
Slr.lndvænget , ø. 

Træner : Ib Christoffersen, Bernslorffsve 
1+4, !-lE 7014. Telefontid: k!. 7.00-7,,30 
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Den ordinære generaHorsamling 
sLir der pil forsiden af sidste medlemsblad, og det skal indrøm· 
mes, at det er lykkedes redaktoren igennem sit ref~rat at Li. 
gl'neraliors,lmling.:n til at synes ordinær ogs.'! lid over de punk· 
Ie.r, S~nJ VM ord in~rc. 

U a ns et om dcnnc vlrknil\g er ti l slgt~t eller ikk e, mcner j~g . 
at rd ~rJtet bor korrigeres en del i hvert faJd tor c: enkel I punkb 
vedkommende, ner.llig bsscrercn~ forelæggelse af regnskabet. 

Bcmxrkningen, o m at k.ls'ierrren modtog l'OS og knl1k, da.-kker 
ikk~ OVN de! skete. Btnt T~age5cn bkv rost helt usæ~vanliBt 
.. I tt medle'll, som normalt Ikke bruger at lage den stddcndo: 
bc'Slyrelse under s:[\~ vinger, Ole S.:cI,,:r udt~!tc, al han ikke 
i de m"ngc jr, h.111 I,ar væ\'et medlem af kluhhn - vistnok 
30 år - bavde Sd ligncnd<: regnskab eller hort lignc,~de frem· 
læggelse ~r s,lInme, og hVild mere er, forsamlmgen v~r, at d.o>mme 
dIer den kr.1ftige applaus . som den umiddelbart derefter gav 
Th.lges~n , liisynda::lcnde til <)1IC'rllod enig med Ole' Secha. 

Krifikken bc'stod i det v;r;~nthge l, a( Bjorn ,'v\oll~r (tidligere 
mangcarig ka$s~rcr) bl. <I. udtrykte ,:an bcl--ymring med hensyn 
til det ovcr~kud på nogle f~ hUlldt'ede' k L . som regn sk.lh"t, stiv 
cft~r en udg,(t~pos~er; ng pa 10,000 kr. for b~d~ j ordrt, udvistc . 

810fn Molln V,)f af d~n overbevisning, al oversklIddet burde 
hil VI' værel skjuli , ldtt han mente ;tt vide, ai d~ bcvilgende 
instanser aJ~ne træffer i1fgorelscn om tilskud pli grundlag ~I 
dette ene lal t regn,k.Jbtl - hvor er det dog ukompliceret! 

Hvis ,ktte er grundtn til . ,11 klubbens regnsbb i de sid,t~ 
i hvert f.lld 20 år har udVist et underskud, dn vuicra IB 
1.(,'00 kr. lil 10,000 kr ., må det ~ iges . At de tldhger~ ka5sercre har 
lavet r~gnskab.:rnc s" godt, al jnlet medlem har opdaget . .II der 
har været tale om regn$kilbsrnil:~ :; is tilsløring. 

j\\ed disse to hovcdmdlæg lT\ener jtg, dt den nævnte ros og 
kritik til den ~fg.lde kassner et bel\'st bedre for ud store fler· 
t,\l ;,f medlemmer, som Ikke overværede gcner"lforS3ml,ngcn 

Dette mit in<llæ~ har cl formål udov<'r det korrigerende . Jeg 
mener. at det u gavnlIgt netop nu., hvor vi har fået en helt ung 
b~>1 yrdse. ~\ S,III.: p,i print ås~mp\et Thagc;cn , der på mindre 
end et ar v~J ~i1\ ndsats hJr gen n<:mhl,l\et det knæsatte prin.:ip, 
at mange år t bcst~'relSc'n er 1.-11 llt3dl' cndighed for at bestride tn 
!:ctruet post i klu bben. 

MJn kunne f n:;t~s lil at Stge, 31 dc! mod.',\lt~ kunne vzere 
tilfældet. 

Biol( J;!kobsen. 

Principper der tæller! 
Der er jo liere måder JI gore sig bemærket ?~ , Nogle har 

d~t prinCIp at forstlgc M arbejde fornuftigt, besirldtgt og loyalt 
for kJubbms vc OB vd pol en dl~t ~nden post, Andre har helt 
;ludre principper. 

Ingen er vd i tVivl om, at den nyvalgie bestyrelse t.lger stærkt 
ved lære af den hvidesi, som blev Belll Thagesen til dej under 
generalforsamling~n, og som l\nd<:rtegned~ på :lY gerne del
uger i. men intet fornuftsvæsen er vel heller ikke i tvivl om . at 
den nyvalgte bestyrelse aJrne vil lade fremtiden afgøre, hvilke 
principper og hvor mange prin~ipper eksemplet Thagesen har 
gennemhulle! , 

Såvidt huskes var bL a. Birk Jakobsen i færd meJ ilt gennem
hulle et princip på den ekstraordinære generalforsamling . 

Men det lykkedes ikke, Ak ja, som en læser af dette blad 
skrev i fjor : 

Kan m,m ikke komme ind forlæns , kiln ma" allid komme ind 
baglæns, 

B;øm Mallc-r, Børge l3oesen. 
tidligere kasserere i DSR, 

indkalder til mGdc TORSDAG DEN 19. MARTS kl. 20, 

På mødet vH blive drøftet pl;lner om en pinsetur og pla

nerne for samlflerens langture , 

Ved de: samme møde vil navnet p.1 vinderen ai pris

opgaven om d,"n bedste madk.asse blive oHentliggjort. 

Materiellet .. .. 
i almindelighed 

Klubben VII i denne sæson få tomyet Sin bådpark med tr~ 
hade . AUe badene vil indg.l. i molionsmatcriellel i Nordhavnen , 

Fra sæsonEns start vil der ligge ~n ny klinkbygget s"ulter 
klu, og .nden klubbens iødseJsJag vil d~'r yderligere blive leve
ret Io to-åres inriggere fra DSR 's bådeværft 

De sidste to bade vil blive bygget lig~som henholdsvis Hugin 
og TJa/fe, h vor-v"d boidt c!e:-n daglige m ')~ion,roning og alle 
lormer (or langiursroning blive r tllgoJ<:s<!1. 

Herudover vil medlemmerne kunrll' glæde sig ovn, al en hel 
del gamle arer af tvivl~om kv,\Htet tr bll!vet udskiltet , 

Som ~ædvJn1ig er der al mulig grund til at Indskærpe med· 
lemmerne, ,H omhyggtlig bch<tndl mg "f materiellet burde vært 
en selvfølge , 

l sæsonen 1963 kOSfede ved/i~e!toJde/sen af bJJene 50 are pr 
biidkilDmelo!r : kan dl'"l/e vilovlllige beløb blol nedbringes med , 10 
ore, vil .1.00(1 kr , være sparel. 

Rcngor;ng af bådene vil blive krævet i s~mm c omLlng som 
I 1'-)63, d\'s, alle lord"g .. og son' og helligdage, Der vil være 
fltore bukke til r~dlghcd pa rorpladsel\, idet kaproc'rne har fået 
nve stå.!bukke . 

. Al. materiellet m~d undtagel.se af enke t~ !angtursbilde vil 
være kl.H til standerhe;snlngcn. det indba;r('r, at op mod 100 
medlemmer bln komm~ ud al "0 sRmridigt, sa der ~r ingen, der 
l->ChOVH at holde sig Idbage ;Ir fryst for pladsmangel. 

Den ud;ti!l i o!\~redc b,-Id , DSR, ; Roskilde roklub, vil blive 
bragt hicrn lil hovcdr~paratt()n, En <tnde" ::>g bedre egn.:! b~d 
vi! ev~ntueli :>IiV( udlagl j en !lnden klul-. ved. lscfjordcn. 

Materiellet .... 
l særdeleshed 

l de sidste J O h har der gcnn<'snillig værd anskaf!cl for 
6,000 kr. mat~ rid om året. 

KllIbb~ns Hdpar!< er i d;Jg sWrrc tnd den sl~~ngt taget beho· 
ver ~t være, :n~n i hvert fald 40 bade m3 anses for nodv~[\digc 
for .li opr~thold~ motions· og kaproningen i del nuværende 
omf,\ng , Disse -:IO bjde med ,Irer kosler I dag t indkøb mrndst 
200,000 kr M' ~n "ir heraf se, ,11 del med den n 11 væ rt'Tl de inds~11 
og prtsnil'eau .. il (ilge ca . 33 .le al fornv bJdp;ukcn. 

Del sk.ll yderligere nævnes. al næ,~/el1 Ilal.'deJen af de lil for. 
nyelser anvend/e penge er liff/ydl krubben gennem tilskud og 
g.aper. 

Det er klart. at man v~d ,li bl ,ve ved med al reparere og 
lappe på de gamle bade (50 øre: pr. b;idkilo:neter) bn kl..-uc. sig 
i ~n .i.rræk ki' , mcn hVIS der ikke ... k.J.ffcs mulighed for eo betyde , 
lIg oget indsats m, Il. t. ny .. nsbHclser . vil vi efterhanden stj 
med tn s,lmling ~a!11Je rådne plimsollere i badeh..-dlen, og det 
vil bringe klu bbetl ud i C'1t økonomisk krise. 

Delte mdl,~g er ,krevet i et forfænpeligt hAb .om, at medlc!n , 
merne vil vise og.:t agtpågivenhed vea brugen ,it bådene , og tOI 
al de i hvert fald ,kke skal være i tvivl om, hvad be,styrtlsen 
kan bruge s.'lvel IO som 20 eller 30 tusind kroner til. 

Peter Wllcken, 

PS Hvad mener man om at kabe nogle plaslicb.'\dc??? 

REDAKTIONEN 

AF NÆSTE NUM.

MER AF DSR 

sh.!tter torsdag den 

26, mil riS , 

Indlæg til april · 

nummeret skal derfor 

være redaktøren i 

hænde senest denne 

dMo. 



ORIENTERING 

Forårets terminsliste 

15. marts: Træningsløb . Hareskoven . 

Gladsilxe rostadion 

kJ. 9 JO-ll . 

30. ITlMtS: Stjernelob. Rude skov. 

5. apriL DSR. 20. ~tiiinderleb. 

kval. B. C. 

12. april : Lyngby ff. Svenge. 

kval. A . 

19. april : Holte JF. kval. A, B. C. 

24. apnl: Roernes kompas løb. 

26. april : Kobenh.1Vns IF. Svt:nge. 

kval. A. B. 

J. maj : Hillerød. Kvit!. C. 

:S. maj: Bjergløh. Jylland . 

7. lnaJ : Sydsverige - Danmark . 

10. maj : Ballerup poi n tløb. 

18. maj: Helsingør Roklub. 

24. maj: Kredsme5t{'r~kab i stafet . 

24. maj: Klitløb. Jylland . 

I ilmelding ti! de .åbne løb kan ske 
skriftlig td Bent Mærsk. Venclersgilde 

7,2 .. K, senest mandag eller telefo

l1Isk p.1 By 2453 x nOI'malt mandag 

for løbet mellem kJ. IS og 19. 

Påbudet Oln fuld dækning af arme 

og ben under ori enteringsløb er st ,,

dig gældende. 

Startrettigheder for DSR's løbere 

Dame A: Hanne Hulgaard . 

Dame 13: Birthe Thagesen . 

Herre A: P. E. Birk Jakobsen . 

Herre B: Kell H.1l1strønL 

Erik Hulgaard . 

Søren Larsen . 

Bent •lv1ærsk . 

Gert Pedersen . 

De første åbne løb 

JO. maris : Stjerne løb. Rude skov. 
Indbydelsc endnu ikke 
modtaget . 

5. april: DSR's 20. stifinder/øbo 
hal. B og C. 

Mødested: Endeslev forsamlingshus , 
ca. 11 km syd for Køge ved lande
vejen mellem Endeslev og Vdby. 

Møddid : Søndilf; den 5. april kl. 9.00. 

Kort· DOF særtryk 1 :40.000 udleve
res uopklæbet ved sta rt . 

Instruktion opslås pa modestedet. 

Bane læggere: P. E. Bi rk J il kobsen og 
Bent Mærsk . 

Overdommer : Helge Høeg Rasmus· 
5en. 

Stævneleder: Ben t Mærsk . 

DI F's ærestegn tildelt Einar Voigt 

På Dansk Orienterings-Forbunds 
repræsentantskabsmøde den 23. fe
bruar .1fgik forbundets mangeårige 
næstformand Einar Voigt . DOF's for· 
mand Olaf Andersen h"ldede Voigt 
for hans indsilts for d.1Ilsk oriente 
ring og overrakte ham D.ansk Idræts 
forbunds ærestegn som en tak her 
for. 

VOlgt har været aktiv inden for 
dansk orienteflng lige siden oriente · 
ringssportens indførelse i Danmark 
omkring 1940. Han v;lr tncd fra star
ten af DSR's ski- og orienteringssek 
tlon, hvis formanu han har været fra 
1941-19':16. Voigt er holddanm<lrk~ 
m.cstcr i orientering 1942. idet har var 
med på DSR's vindende hold s~m
men med Bramsnæs, Htc og Jesper 
I-!v{'n . 

Ansv-'lrsh. for .Orientering" : 
Bent M.l!rsk, Vendersgade 7, 2., K. 
By . 2453 x. 

Ski· og orienteringssektionen be
nytter herved lejligheden til at ønske 
Einar Voigt hjertelig ti) lykke med et 
velfortjent ærestegn, og vi takker ham 
for hans indsats for orienteringen i 
DSR. Vi ønsker Vaigt en god rejse til 
Ægypten, men håber snart iluet at 
kunne træife 'ham i skoven. 

BM. 

Ny kredsformand 

Sjælli!ndskredsen har afholdt ordi· 
nært repræsentantskabsmøde den 8. 
februar. Af formanden Ivan Nielsens 
beretning fremgik det bl. <I .. at kred
sen nu ved arsskiftet bestlr af .. H 
klubber . og al der i 1%3 er løst 531 
licenser . Der har været afholdt 212 
løb med et samlet deltagerantal pa 
ovtr 10.000. Heraf har 21 løb værd 
abne lob med et .samlet deltagerantal 
på 3.774 løbere. 

Ivan Nielsen ønskede ikke genvalg. 
og som ny kredsformand valgtes P. E. 
Birk 1 ak(\bsen . Sek tionrn ønsker sa
vel Røde som kredsen til lykke med 
va lget. 

Fra junioruclvalget forelil et forslag 
om ændring ilf juniorklassernes al · 
dersgrænser. sAlt des .1t vi kommer til 
at følge den nordiske og in ternatio
nal e inddeling. Dette (orslag bl ev sat 
under .afstemning og vedtilget pa 
DOF's repræsentantskabsmøde den 
23 . februar. Der er .altså nll to junior
klasser: 
Yngre juniores: YJ 17-13 ar: 

banelængde 5---& km. 
Ældre juniores : ÆJ 19-20 år : 

banelængde 7-12 km. 
Ved DOF's repræsentanl,bbs-

mode vedtoges det desuden at søge 
FM stafetten ophøjet til DM. og 
endelig vedtoges det at begrænse del
tAgerantallet ved de indviduclle dan
marksmestersk.aber j orientering. sa
ledes at kun A-løbere har start ret. 

BM. 

Sektionens styre: 
Bent Mærsk, formand , Vendersgade 
7. 2., K. leif. BY 2453 x . 

Ole PockendalJl. kasserer, St. Kon
gensgade 62. 3 .. K. Telf. BY 35069. 

Bi rfhe TI1agesen, sekretær, Tårnvej 
257, 2 .. Vanløse. 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

!:iiir - '\o.n 
- -~ t:t/7·t:l.. 

A~.DfMIS~ .O~\ UB V POlY1H"ISK .OKlU~ 

Nr. 4 April 1964 

§ C lLT Jl.. Jl.. JG: JR JFit O N ][ N G1-

Ansvarshavende for nDSR~; 

Dan H. Nielsen, Klinkyej 26, 

Brønshøj, 

32. årg. 

J8-' O JR J8; l(J J[» 1[' 

Forbudet er først ude af kraft, når scullerroning bliver tilladt ved opslag, og scullerprotokol~ 

len er lagt ud. 

STYRMANDSLAUGET 
indbyder til middag lørdag den 9. maj k!. 18,30. Middagen 
vil bestå af stegte rødspætter med smørsovs. Bindende tilmeb 
ding til fru Leifeldt i køkkenet eller på telefon RY, 35040. 

Overstyrmandens sekretær, styrmand Bulder 

NU ER STANDEREN HEJST! 
Sønd4g den 22. mariS hejste Danske 

Studenters Roklub som den fcrste roklub 
I Danmark standeren for sæsonen 1964. 

Klokken Il,! S samlede et lilJe hundrede 
medlemmer og parorende sig pa forplad
sen om kri ng en til le il igh ede n fre m stille t 
snemand. 

Traditionen tro holdt Eormanden p. g . .1. 

det kolde YC/'r IOn bemærkelsesværdig kort 
tale, hvort 1i\11 bL.J. bad medlemmerne 
undskylde de bes\'ærlighed~r, som det 
hvert år giver at huse D.F.f.R.s kurser. 
Formanden omtalte samtidig den okollo, 
miske fordel klubben har af kurserne. idtt 
Dansk Forening for Ro~port yder tilsklId 
ti! opvarmning af klub1:cns lokaler. For
mandell nævnte videre, at vi fra Køben
havns havnevæsen har modtaget opsigelse 
på grunden i Sydhavner., hvorfor Yi sn~
rest må forsøge at få huset solgt til flyt. 
ning. 

Straks efter at standeren ved sludenter
sangernes hjælp var gledet til tops. og 
formanden havde udbragt et leve for 
DSR, gik tre både lid på sæsonelIS forste 
rotur. 

Efter standerhejsningen samledes en del 
af deltagern e på veran dac n, h vor fru Le i· 
kJdts traditionelle for~orne skildpadde 
vede r faredes fuld retfærdighed. 

De.rnæst var klubbens kasserer og kon· 
torchef, Bang, auktionarius ved den årlige 
auktion over eHekterne fra de opbrudt<: 
skabe. Det l'{kked~$ for Bang - til 4e\s 
ved hjælp a hans søn Henrik, der e1ter 

at have opnået hammerslag blev sendt ind 
i et tilstødende lokale for at lege - at fa 
hentet så mangl: penge hjem, at regningen 
for vask af brugt rotøj kunne blive betal\. 

Forhjbe:'ltlig er Ydndd. når dette læses, 
blevet så varmt, ;lt roningen for alyor er 
kommet i gang, og så også scullerroningen 
kan blive tillad t. - Sa m li dig er d~ r g r\HHI 

lit al sige til dl" nye ml"dlemDler' J sk'll 
pli ingen mudl' opgive hti.bel om al komme 
ud Ilt ro, sd,' o m I maske iii e r u h e tdige, 
n:\r r forventningsfuldt kommer lied i 
ktubben. Del er desl'Ierre en kendsger' 
ning, ø\ de flesle helst vil ro med dem, 
sum de kender i forvejen; grunden er 
sikkert, al de ældre medlemmer I"r mindst 
tlge sa generte ved Ilt lære nye mennesker 
at kende, som I er, o~ I skul derfor ikkl" 

skumme jer over øt bede de ældre nled· 
lemmer om at ro med jer. 

TIL DE ÆLDRE MEDLEMMER kart 
man ikke sige tit flok, at de skal prøve pil 
at huske tilbage på deres egen kanintid. 
hvor de havde svært ved at komme ud 
at ro. 

De/ er ilf afgørende betydning for klub· 
bens beståen, at alle er med til al holde 
pJ de nye medlemmer, og delte kan ikke 
ske, !lVis kaninerne gang på gang bliver 
afvist, når de vil ud al ro,' 

HUSK ONSDAGSAFTEN 
hve-r anden onsdag - første gang 

ONSDAG DEN 15. APRIL 

Roning fra kJ. 18,30. 
Underholdning på verandaen. 

SE PROGRAM INDE r BLADET 

STORE BEDEDAG 
fredag den 24. april 
skal alle studenterroere pil 

Kanaltur 
start fra pontonen kJ. 14,00 

Mød op og oplev Københavns 
havn i forarssol. 

KR. HIMMELFARTSDAG 
torsdag den 7. maj 

KØBENHAVNSKREDSENS 

~æ~~llstut ti~ 

Kastrup 
Nærmere ved opslag klubhuset 
Reser ver dagen! 



Kaproningen 
Når standeren e~ hejst og de lunere 

vinde holder d~res indtog, kommer del 
sørgmodige øjeblik, da klubben må deles 
i Io lejre: de mtTe og de mindre veltræ
nede kaproere med tilhørende både for
lægger residensen til Bagsværd S0 for ikke 
at gense de hjemlige gr~smarker, før 
sommeren går pa bæld, 

I vort fravær kan nye mcdkrnmer, der 
c:r kaproningsinteressuedc, tryg; henven
de sig til instTuklionsrochefen cHer til 
Peler Wi!cken og indhente oplysninger 
emnet vedrørende, samt eventuelt træffe 
aftale om instruktion i out rigget materiel: 
dt"r er jo mtlligheder (or at komme til at 
deltage j efter ards kaproninger! 

Vi savner stadig en let styrmand_ Er 
der ingen, der har en lillebror i passende 
størrelse? 

Vintertræningen er ophørt. 
l-:mil. 

Gymnastik 

Mere nyt fra 
sportsredaktionen 

[ bidende blæsl, kulde og kakkelovns
vejr afholdt K/f :umdag den 15, mads sil 
.irlige begynder/øb i Idrælsparken, Klub
ben var repræsenleret ved en løber i k/as· 
sen jor J7-18-Jrige . 

Var udsend/e medarbejder berell"r om 
løbet: 

Trods dd kolde vejr lagde løberM hårdt 
ud. Niels Seener lagde s ig iførergruppen 
fra starten og sørgede for. "I lempoet 
blev boldt oppe efter de før~le 100 meters 
sprint. Konkurrenterne målle give sig ~n 
efter en, og Secher~ vindertid blev 4 min. 
22 sek, en forbedring at den hc5t~tnde 
rekord p~ 9 sek. 

K lF's (ormand overrakte præmien - og 
er der noget at sige til, at han var ude 
med snøren? - der var ikke bid i denne 
omg':lng. 

E. S. 

BESTYRELSEN OG 1R80GtiN 

I den nylig udkomne årbog hilr den 
nuværende bestyrelse lundet anledning til 
at fOje en efterskrift til min beretning om 
kassererens arbejde i 1963 , Del oplyses i 
efterskriften , at bestyrelsen ikke deler de 
synspunkter, som undertegrH'.de giver ud
tryk ior i beretningen. I en arbog f 01 
1963 turde dtl rclevrlnte imIdlertid være 
de synspunkter. der delcs al den besty· 
relse, der .sad i 1963, og ikke hvad den 
nye bestyrelse mener. 

I øvri);t ville jeg have fundet det natu.r
ligt, hvis de\) nuværende bestyrelse pa e~ 
eller andet tidspunkt h.avd~ orienteret mig 
om, at den .)gtede at ftemkomm~ i .ir
bogen med tn I'itersbitt til min bereining. 

Benl Thage5en, 

Holdet om on5d"g~n kl. 17,15-18,00, 
GI. Metropolilanskole. Frue Plads, fort-
sætter april maned lid . Holdene m,)ndag .lP O '::IC O Jf{: O ~ ][~ lLT JR J~ J8-: N C JE 
og torsdag er ophørt. 

Svømning 
er ophørt, 

HUSK AT KONTINGENTET 
ER 10 KR. OM MÅNEDEN 

Langture i 1964 
Tænker du på at tage på langtur med 

en af Dansk Forening fer Rosports ud
stationerede både sbl 1.JlIgtursrochefen 
hermed mcdd~le . al de.r i førsk omgang 
bliver {orde!t både mellem de ansøgere, 
der har indsendt ansøgning ind~n l. maj_ 

Vi! du derfor være sikker pa at få en 
bad på det ønskede sted og tidspunkt, er 
det ikke spor fOl tidligt at begynde at tæn
ke på sommerlangiuren. 

Ansøgninger til D.FJ,R., der indkom
mer efter den L maj. vil naturligvis ogsa 
blive behandlet. 

Der er langtursbåde sl.iltionl:r~1 i fol · 
gende byer: Skive , Silkeborg , Fredericia, 
Kolding, Sønderborg, Middelfari, Svend
borg, Nyborg, Roskilde, Vordingborg, 
B,\ndnolm, Slesvig og Rensborg, d man 
ser, al der er både i næsten ethvert dansk 
langhlrsfarvand. Ved al benytte D.FJ.R.s 
både sparer du transporten - og afl.Jster 
samtidig klubbens makrieJ. 

Ansøgninger om lån ai bådene skal 
skrives pol cn sm:ig blanket, der k .. n fås 
ved henvendelse til langtursrochcfcn , 

Findes det enkelte roere. Jcr godt kunne 
tænke sig :'It komme på langtur, men som 
ikke har lunde! nogle kammerater at ro 
med, vil langlursrochefen med glædt for
soge at hjælpe m~d samlingen a f hold. 

Ikstyrelscn udskriver 3 konkurrencer , 

I. [-'or del hed!ile sorl-hvld bJlJede, 

2. For del bedste fllr\lebllJede, posIII v 

eHer ne~"lh'. 

3. I-'lIr dfU bedste serie 1IA 10 til 12 bil· 

leder rra en langtur, en kllpronlllg el. 

lignende, 

Langtursraere 5e fled 

Jomfrusejlads til Norge 
J'o,;orges Roforbund har hcdt os om. at 

hjælpe med transponcn af en ";ly tO-Ares 
langtursbåd fra Købcnhavn tilOslo. 

Båden hliver for cjeb!ikkct bygget hos 
Carl Poulsen j Odense og bliver færdig 
en gang i JIIaj mhed. 

Skulle der blandt DSR's mange lang
lursroere v~re nogle hold, der kunne tæ.n
ke sig al holde ierie i maj, juni eller {OT
ste ha!vdel af juli, kan de gøre NR en 
stor tjeneste ved al ro båden til Norge. 
Samtidig Hr de sdv lejlighed til at ro i 
en helt ny båd. Turen kan naturligvis d~
les l f1erc etaper, og eventuelt bn bAden 
bliv~ trilnsåorteret pr. skib til GQteborg, 
s.sledes at er kun bliver tale om den vel
kend te l<! ngtu rsslr .1:kni og Gøle borg-Oslo. 

In teresserede bedes henvende sig lil 
Dan, helst i løbet af april mhcd, 

HUSK AT KONTINGENTET 
ER 10 KR. OM MÅNEDEN 

Der vil i hver ~i de tre konkurrencer 
blive uddelt præmier . 

Billederne indsendes til DS R elle r il f
leveres direk\e til et h~s!yrclsesD1t:dle.m . 

Dommere er : Kai Rich, der har vundet 
v~rdens()mspæn de n de fo tokon k u nI' nee r, 
2 medlemmer af beslyrelsen. 

Alle bil deltage , Sidste irist for ind
sendelse er 30. september 196-L Alle bil
leder, der ønskes tilbageleveret. må være 
tydeligt m<l'rket med navn og <1drcssc. 

Willems. 

Ad resse I i ste 
Ddl1ske S/udenler.o Roklub, 
Sttandu:nget, København ø , 

Køkkt-n og medlemmer: RY 35 .040, 

formanå .. Borge BOi>sen. Brolæggerstra:de 
3. K , PA 8010. 

K asserer : Aage Bang, Ho!ste,"sgad~ 5, ø. 
TR JS9. 

Sekretær, Bent RasmIlssen. Emdrupvej 
1+7, NV , Sø 5084 . 

Malerielforvalter: Peter Wilcken, W/eyses
gade 32, ø. 292229. 

Kaproningsch~: EmIr Sørensen, c/o Mad
sen, Ærtevej 8, Brh, 

lns/rukljon'SToc~f: Per Wil/ems , Guld
ktovervej 2, NV. Sø 2667 efter kl. 19, 

MOlions- og /anglursrochef : Dan Nielsen. 
Klintevej 26, Brh . 

Husforvaller : Palle BJinkenberg, DSR, 
Strandvænger, ø_ 
Træner: Ib Christoffersen, Bernstorffsvej 
141 . !-lE 7074. Teldontid: kJ. 7,00----7,30. 



Principper, der tæller! 
Er OtngJngsl()n~n i DSR ændre t ? "En 

kedelig k.HI " har vel .lltjd kunnet anven
des i en Snæver situation , Med de to tid
ligere kassereres indlæg i sidste nummer 
.lf medlemsbladet opdaser man imidlertid, 
at man nu på tilsyneladende Samme, ufor
bindende måde kan beskylde et medlem 
for ilt benytte andre principper ('nd loyali
tet mod klubbens ve og vel, korl sagt 
forst.ået som værende illoyal. 

Dett!: kan da ikk~ være rigtigt. Jeg hå
ber , at det stadigvæk er nødvendigt med 
en nærmer~ argumenta tion og dokum~n
t .. tion for at gl sl langt som til be~kyld. 
ninge.r af denne arl. 

Derfor vil jeg anmode Bocsen og Bjørn 
Moller om at uddybe og helt konkret an
give, hV.1d der ligge..- bag deres bemærk
ninger i svaret lil Birk Jakobsen . Sol stort 
ting må åbenbart være sket i bestyrel sen 
og dens periferi . .lt det kræver en mere 
detaljeret forklaring end hidtil givet til 
de menige medlemmer. 

Lad os få denne - så konkret som ITlU

ligt - fo\' al få fjer;)et de mærkelige tan
ker . man umiddelbart må la om de t-re 
skribenters adfærd i DSR, eller deres ver· 
bolle præstationer i s ldste nummer af med
lemsbladet. 

Erik Agergård, 

SVAR TIL AGERGARD 

Mon ikke Agergård vil fors!.l . al ind
beggene om loyalitet mod klubbens \'e og 
vel slet og ret betyder omtanke? 

At sætte p~ print, at regn skabet tf til 
s løret , kan efter mil} opfolHelsc kun betyde 
m.\J\gel på omtanke . 

Delle burde være nok lil uddybning 
overfor Agergkrd . 

Rerge Boe_~en . 

Gadekæret 

Af .llling elsker jeg især 

del glade lil/e gadekær, 

hvor hele byens andl'{lok 

det fine selskabs stok 

hver aj/rns/und 'Hg glæder ved 

lil egel .-jd, sin Jndrighed, 

h~'or Iwer cm gJs, der plasker ned, 

og vandet slår til næs/e bred, 

b/i'r blandt de andre straks bekend, 

som .. umisktmdeligt" lalen/. 

Du frl!'di!lige gadekær 

hvor næstens fejl som lose fjer, 

mells de i grumsel sejle om, 

gI 'r stof lil mangen grundig dom .' 

Du hyggelige gadekær 

foruden klipper eller skær, 

IlVor elsker jeg dil ltlllkne bad, 

dil fede dynd, dit andemadl 

jeg lil din pris is/emmer kæk 

med frøerne et iube/kvæk 

og snadrer med i ænders kor : 

.. Min lille dam - hvor c!r dll storlU 

F. B. 

HUSK 
ER 10 

AT KONTINGENTET 
K R. O M M A N E D E N 

Jb.'C A\. JE\t ~ J~ V I-\\ JG JG J8: ']C 

På forhj.nd blev der Sil gt milnge , i virke 
ligheden helt morsomme ting om ,uran
gøremt's overblik over :situationen, og de 
medlemmer, der fredag lften beredvilligt 
ville hjælpe med udsmykningen, fik især 
lejlighed til at komme med morsomheder, 
da enhvec form for værktoj, som o . lign. 
totalt manglede . Ikke desto mindre blev 
der t.1get !lTundigt revanche om lørdagen, 
og om aftenen var hele klubben festlig 
og hyggelig og (som sædvan lig) udven
digt smukt illurninerd. 

Om selve aftenens forløb herskede der 
på forhånd nogen usikkerhed, men {olk 
kom, og de var all~ - til visse skeptikeres 
overraskelse - virkeligt gennemført ud · 
klædt, og da de åbenbart også havde JDcd
br.ag t godt humor, blev det , for ca . 200. 

- en kæmpesucces 

alle tiders aften i DSR. Ikke mindst det 
udm;erkede orkester (Flamingo KVitrtlrl 
fen) gjorde sit til at skabe den gode stem
ning. Af aftenens begivenheder kan næv
nes. :It DSR (naturligvis) vandt en øl
stafet over et hold norske medicinere, dn 
var på besøg. "The Possement Stornpers" 
spillede til kJ. 'l, mell trods dette var dN 
ryddet fuldstændigt op ,Illerede kj. n . 
(Ikke mindst takket være Strigel. der slet 
ikke var j seng) . 

Det kan altså lade SigJ0re at lave kilr
neval i DSR. På trods _ en vjs usikker· 
hed med "ntallet af tilstedeværende er det 
g,lnske givet arrangørernes gevinst (Blin
kenberg og ~~ R_l~), at tiet blev en s i god 
.lffen . 

- d2n anden halve Ras. 

ANGÅENDE KONTINGENT 

KONTINGENTET for a!<: ti~ medlemmer 
andrager tO kr. om måneden i alle årets 
12 måneder. 
Efter uafbntdt aktivt medlemsskab i 10 oh 
kan konlingenftl Iledsættes li·l 7 kr. ma
ned-lig. dersom ønske ht!rom fremsættes . 
De medlemmer. der pr. III 1%4 havde 
erhvervet ret Iii bet.lling af nedsJt kan · 
tiogent, og som ønsker at bevare denne 
ret , bedes snarest give meddelelse herom 
til klubbtns kontor Ovir. den tidligere ud
,endte cirku.Jæreskrivdse). 

AKTIVE MEDLEMMER, der ikke er 
fyldt 18 .ar inden udg.lngen af kalender 
året s~mt aktive medlemmer, der aftjener 
værnepligt som menige. beta'ler halvt kon
lingent. 
V..ernepligtige medlemmer , deT forretter 
tjeneste uden for Købe.nhavn, kan ved 
ansøgning t~1 bestyrels(fi blive ftit ... gel for 
kontingent j dttte tidsrum. 

Fra el af klubb.'ns medlemmer, der har 
opgivet navn. adre_'iSC og medlemsJlummer 
iii redaktøren , hitt' vi mod/aget følgendR 
ind/;r-g_ Indsenderen har ikke fmsklrl al 
være anonym. men afslarer sin idenlitet 
i slutningen af artiklen. 

For.1nlediget af en polemik i sidste num
mcr ;Jf DSR skal jeg tilbde mig at hen 
lede læsernes opmærksomhed på H . C. 
Andersens - til alle lider aktuelle og 
IctfJtteligc - eventyr. 

lad mig g ive en lille prøve på, hvad jeg 
menu . Tillad .1t jeg citerer det }jHe even
tyr fra .. Nye Eventyr" fra 1848: Vand
dr.ibtm med Cn for forSlaclighedens skyld 
- Jet omskrivning. 

Vanddråben 
Du kjender d.) sagtens ct Forstørrelses

gl.ls , s;udant et rundt Brilleglas , der giOT 
aliing hundrede Gange: støru end det er? 
NaJr man tager og holder det for øjet 
og seer paa en Vanddraabt ude fra Dam
m en, saa seer m.m ove = tusinde underlige 
Dyr, som mali ellers aldrig se~r i Vandet, 
men de ere der, og del cre virkeligt. Det 
seer næsten ud, som en hel Tallerken fuld 
af Reier, der springer mellem hverandre, 
og de ere saa glubende. de river Arme 
og Bt:en, Ender og Kanter af hverandre , 
og dog ere de glade og fornøiede, paa 
deres Maad~. 

Nu var der engang en fv\and, som alle 
folk kaldte Krible-Krable. foc del hed 
han. H an vilde ~ ltid have det Bedste ud at 
~nh\'e r Ting, og naar del s let ikke vilde 
gaile, saa log han det med Trolddom . 

Nu sidder han ej) Dag og holder s it 
Forstørrelsesglas for Ø,el og se"r paa en 
Vanddraabe. der var tagen ude fra en 
Pytvand j Grøften. Nei hvor det kriblede 
og krablede der! alle de tusinde sma.1dyr 
hoppe~c og sprang, trak i Iwerandre og 
a.ld at hverandre . 

. Ja, men d~t er jo afskyeligt". s;Jgcl.e 
Krible·Kr.lble. 

Ak ;a, [lU hvor historien for alvor b/i
l' l'r spændende. må I:i desværre sluHe for 
denne gang, 

Men fat mod! I næsli? nummer af med
lemsbf.we/. der udkommer deu 7. mai. 
fortsættes eventyret, 

For at bladet kan udkomme præcis, må 
:>101 ti! maj-nummeret være redaktøren i 
hænde s enest den 20. april. For folk, der 
benyIler postv:4!s en€/, betyder det . il/ bre
vet skill pos/es senest dagen for, 
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Palmesøndag, den 22. marts, randt 
roernes arl ige h ånd boldturnering 
sled i Otto Monsttd· Haj kno 1. holdet 
tog sig af palmerne og l. holdet af 
søndagen. 

Turneringen var arrangeret ilf 
SKJOLD og dermed i de bedste hæn
der. Som folge af god tilmelding, var 
det et stort program at korne igen
nem, men tiderne blev fint overholdt. 

Vort 2. hold liandt først over KVIK 
med 6-4 (2-1 ved halvleg). Willy 
scorede 4 og Borre 2 mål. Næste 
kamp var mod Lyngby II, der først 
havde vundet ove[ SKJOLD med 
4-----3. T første halvkg. der endte 3-1 
til Lyngby, blev dommeren meget 
upopulær hos vore spillere. bl. a. ved 
at underkende et straffe kast sat ind 
af Willy. Ja, så vrede blev de 7, at 

2. halvleg endte 7-0 til os og kam
pe:1 dermed 8-3. Heraf scor~de Blem 
3. Borre 3, Nymark og Stouge hver 
l mål. I finalen vAndt vi efter behag 
med 12-3 over Skovshoved Il. Her 
scorede Willy 5 (et straffe), Blt'm 4 
og Borre 3. Ld over de nævr.te spil· 
lere deltog Søren, som god målmand, 
og Orla som solid stopper. Vi fik 
hermed vor første aktie i den sidste 
år udsatte pokal, der sn art vil kunne 
beskues i klubben. 

Vort berømte 1. hold hylder som 
den græske pige mottoet: Aldrig om 
søndagen. Fremhæves må dog straks 
malmanden Arne. uden hVIS indsats 
nederlagene havde været 3~ gange 
Sd store, men hvad hjælper en mod 
seks I Forst la bte vi til Skovshoved 
(der i øvrigt I final en vand t over 

ORIENTERING 
FØRSTKOMMENDE ABNE LØB 

/2. april: Lyngby / F.s ].J abne 
orienleringsløb. 

Mødested.. "Bygd rgJrden". 4 km 
nord for Norra Rorum l Skåne 
(veJ ve i kryds i N orra Rorum køres 
mod n~rd ad vejen mod Tyringe). 

M ",defid: KJ. 10,30. forste start kl. 
ll.OO. Samlet start i alle kl asser. 

Karl: Særtryk l :50.000 Lldlev~res ved 
stilrt. 

Klasser; HA 13 km, HB lO, He 8, 
DA 7, DB 6, DC 5. YOB 9, ÆOn 
6 km. 

Startafgift: Kr. 5,00. 
Bustransport arrangeres ikke. j'·ied· 

bring tojbøjle. 

/9 april: Hol/es jubllæums/øb 
. ,BO/vI-/øbet"' 1964. 

M.xlf!sled: Vemmetofte skole. der Jig
ger ca. 350 In NV tor Vemmetofte 
kloster. 

j\-fødetid: Kl. 9,00, 
K ørt." l :40.000 udleveres klubvis på 

saml ingspl"dsen. 
Klasser: HA 13,5 km, HB [\.5, HC 

8.5. DA 8,5. OB 7,0. DC 5.5, YOB 
9,5, ÆOB 7.\ km. 

S/Mlafgijl: Kr. 6,00, 
DC har 900 m til start; HC, DA, 

DB, YOB, ÆOB har 1800 m iiI start. 
mens T-l A og H B transporteres til 
start. 

BALTICA 
I • SIKR.ING 

0K, og dermed fik pokalen for anden 
gang) med 6-10 efter 0-3 ved halv
leg. T rautner scorede 3 (heraf 2 straf
fe), Niels 2 og Peter l. r finalen tabte 
vi til Lyngby med 7-9, efter at h.lVe 
vundet 1. h.alvleg 3-1 og senere før
te med 5-2. Her scorede T rautner 3 
(t straffe), Niels 2, Moth l (straffe) 
og Nors 1. Ud (lver de nævnte del
tog Collat7; i keglespillet. 

Vi er nu igen i den eftertragtede 
A-række, hvis pokal vore spillere 
åbenbart hellere vil ha ve end mester
rækkens. 

Vinder i A-rækken blev ARA fra 
Arhus, der næste gang skal i mester
rækken, i damerækken B C ..... \XI og i 
drengerækken SKJOLD. 

Træningen fortsætter april måned 
med i O. M.·hallen fr~ kl. 18.1S-/9. 

M-J. 

Ansvarsh. for "Orientering": 
Bent Mærsk, Vendersgade 7. 2" K. 
By. 2453 x. 

TERM I NSLlSTEN 
12. april: Ly ngby I. F.. Sverige, 

kval. A . 
19. april: Holte l. F., kval. A, B. C. 
24. april: Roernes Kompaslob. 
26. april: Ko ben havns I. f.. Sverige, 

kval. A, B. 
3. maj: Frederiksborg r. F., k val. C 
J. maj: Bj ergløb . Jylland. 
7. mai; Svdsvenge - Danmark. 

IO, maj: Ballerup pomtlob. 
18. maj: Helsingør R(\kl u b. 
U maj: Kredsmestersbb stafet. 
24. nlaj: Klitløb .lylland. 

Da DS R 's kontor er åbn et og har 
kontOl·tid mandag aften. sker Indril 
videre tilmelding til de .åbne oriente
ringsløb ved personlig eller telefonisk 
(RY 48) henvendelse til kontoret 
mandag mellem kl. 18,30-19,jO. Husk 
at clnglve i hvi I ken klasse, der slartes. 

Sektionens styre: 
Benf Mærsk. fonnand, Vendersgade 
7, 2., K. Telf. BY 2453 x. 
Ole Pockendahl, kasserer, St_ Kon
gensgade 62, 3., K. Telf. BY 35069_ 
Birfhe Thagesen. sekretær, Tårnvej 
257, 2., Vanløse. 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nl'. 5 

Kampen om 
de ny studenter 

H VERT AR, omkring den 
tid, hvor studenterne 

springer ud, ove:be byrdes post
budene med mængder af tryk
sager. der fortæller Minervas 
børn, h vor god Qcn og d<:n bar· 
bersæbe er, og at studenterne 
enten køber deres bøger hos 
den ene eller hos den anden 
boghandel. 

r år vil postbudene i det stor· 
københavnske område endvide· 
re få til opgave at uddele et 
ekstra stort og flot n ummer ar 
herværende blad. For selvom vi 
a.Jlt'red nu, hvor sæsonen er en 
måned gammel har modtaget 
indmeldelser fra over )lÆ snes 
n ye studen tenoere, har vi plads 
til mange snese endnu. Vi ved 
alle, at en dej vil finde ned i 
DSR af sig selv, men vi synes, 
det er synd for dem, der aldrig 
har hørt om DSR, at de også j 
fremtiden skal undvære rospor· 
ten og klublivet i Danske Stu
denters Roklub. 

Omtalte propagandanummer 
udkommer i begyndelsen af 
j lIni, og vil blive udleveret til 
de n ye studenter. 

Ønsker du at agitere tor 
DSR. og ønsker du at kunne 
underbygge din begejstring for 
rMporten med billeder og tekst. 
der kan berettige dine overtalel· 
ses forsøg, kan du gennem klub· 
bens kontor bestille ekstra·eks· 
emplarer al propagandanumme
ret. Af hensyn til beregningen 
af bladets oplag, bedes du op' 
give, hvor mange eksemplarer 
du ønsker inden den 19. maj. 

dan. 

Maj 1964 

AIl,warshavelld~ :or .DSR": 
0.111 li _ Nicls~ll. Klintevej 26. 
Brønshøj. 

32. årg. 

Vil fremtidig foruden om lørdagen være åbent hver onsdag 
fra klo 17 til kl. 20. 

Bådevask er obligatorisk 

hver lørbag saml på søn- og helligbage. 
øeite gælber alle båbe, også selvom båben er 
vasket en gang allereoe. 
CUnblabelse vil uben varsel meoføre bøbe. 

Onsdag den 13. maj kt 21 
Musæumsinspektør GALST E R viser film og 
lysbilleder fra Nationalmusæets lukkede ar::: 
kiver. Alle er velkomne! 

Onsdag den 27. maj kl. 21 
Politikommissær G R E D S T E D taler om ung~ 
domskriminalitet i og uden for Danske Stu:: 
denters Roklub. Alle er velkomne! 

Velkommen til stjernearrangementeme I 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Svonemøllebugten • Strondvænget 
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Nærværende blad. DSR. udkommer 
en gang månedlig. 

Henvendelser vedrørende bladets 
postekspedition bed~ ske til kon
toret. 

Ligeledes bør henvendelser angå
ende annoncer til bladet ske samme 
sted. 

Juni-nummeret forventes at ud
komme omkring den 1. juni. 

Indlæg til dette nummer skal være 
redaktøren i hænde senest fredag 
den 15. maj kj. 19. 

For uopfordTel indsendte bidrag 
påtager bladet sig ikke ansvar. Manu
skripter indsendt uden returporto 
retl1rn eres i kke_ 

Styrmandsinstruktion 
er påbegyndt. Tilmelding sker ved 
tegning på listen, der er opslået i 
badchaJlen ved pulten. 

JDt O 

Også i ar kan nlan se de himmelbil 
arer bearbejde vandet i HO!gsværd sø, hvis 
man lægger vejen forbi pJ en af disse 
lune majaftencr, der er s..1 sjældne, og 
som nydes i de fredelige omgivelser. 

Foreløbig tr;enes i følgende bådtyper og 
klasser: 

Begynder·otter. junior·Hrer uden styr
roan d, senior-do bbeltscull er, junior-do b
bel tscu Iler, d renge·dobbeltsculler, sen ior
singlescu lier, j u nior·singlescu Iler, og 
klinkbygget singlescuUer. 

Vi regner llalurligvis med at stille op 
HI forårskapron:ngen med alle disse 
man dskabcr. 

Størsteparten al årets regattaterminer er 
nu fastlagt. Her er et uddrag af termm$
listen: 

6.-7. juni: Forårskaproning, 
Bagsværd so. 

13. juni: Univel'Sitelsmalchen 
Arhus-København, Bagsværd sø. 

H. juni: Regatta i Maribo. 

GIG-RONING 
hver eneste 

ONSDAG 
kl. 18,30 

Det tilstræbes at danne 
faste hold. 
Instruktionen ledes af 
I b Christoffersen, 
Emil Sørensen og 
Pekr Wilcken. 
Kaproningstræningen vil 
fremtidig også blive afholdt 
i klubben om onsdagen. 

Scu II eri nstru kti Olt 

påbegyndes torsdag den !4. maj kJ. 
li-19, hvor man blot møder op. 
- Tilmelding er ikke nødvendig -

][ N G 

20.-2 L jun;: Duisburg-regatta, Tyskland. 

21. juni: R«gatta i Odtnse. 

27.-28. juni: Regatta på Viborg 
Nørres0. 

4.-5. juli; International Sorø-regatti!. 

11.-12. juli: Halmstad-regatta. Sverige. 

18.-19. juli: InternatJonal Bagsværd
regattA. 

26. juli: Arungen-rcgatta, Norge. 

1.-2. august: EM lor damer, &sbaan, 
HollAnd. 

5.-9. august: EM for herrer, Bosbaan, 
Holland. 

23. august: DM pa Brabrand 50. 

6. september: Efterlr5bproning, Bag
sværd sø. 

ca. I. oktober: OL i Tokyo, Japan. 
Emil. 

Ak, hvor forandret 
Ser man sig lidt om i bådehallen, kan 

man ikke undgå at lægge mærke til det 
anselige lag stav, der i vinte.rens lob har 
samlet sig p~ de ubenyttede både. Børster 
man støvet væk pJ de 0Vel'Ste hyldet. kan 
man være si heldig der at finde en af 
klubbens gamle kap-roningsbade. Gennem 
bådehallen strækker sig saledes. fra vesti
bulen lil portene. en 19 meter lang, slank, 
afrigge t otte r. lydend e n a >met .. Bl u e boy ~. 
"Bille boyw har ikke været sa heldig som 
sin f ranske kollega "Cl·ir a", der er blevet 
stadset op, har fået lange rullebaner og 
således kan gå for at være et tnoderne 
fartoj. Bortset fra nogle pokaler og el par 
hæderkronede medlemmer er disse både 
noget .li dct ældste klubben r.åder over. 
De blev nemlig dob! for 27 år siden, den 
6. maj 1937. Siden da har de til S<! 111 men 
stillet op i over 200 kaproningsløb. og de 
har hjembragt mere end SO sejre til klub
ben. Et uopgjort antal af klubmedlemmer 
har roet i dem, en af bådene er eLm marks
mester, og sidste gang den stillede op j et 
løb, til efterårskaproningen ; 1963. vandt 
den en sikker sejr - hin efterål'Sdag for
stummede for e-n .stund de roster. der taler 
om at forære dem til teknisk museum. 

.Ca·ird." er atter i år pi vandet. og som 
i 1937 forsøger 9 energiske rtXre al fa 
den til at flyve over banen. Ca-ira? 

Ad resse I is te 
Danske Studenters Roklub, 
Strandvænget, København ø. 

Kon/or: RY iS. 

emsø. 

Der er et bestyrelsesmedlem til stede 
klubben hverdage kl. 17-20 og 
lordage kJ. 14-17. 

Køkken og medlemmer: RY 35.040. 

formand: Børge Boesen, Brolæggerstræde 
3, K. PA 8010. 

Kasserer: Aage Bang, Holslcinsgade 5, ø. 
TR 359. 

Sekretær.' Ben t Rasmussen, Emdru pve j 
147, NV. Sø 5084. 

Materielforvalter: Peter Wilcken, Weyses
gade 32, ø. 292229. 

Kaproningschef: Emil Sørensen, do Mad
sen. Ærtevej 8, Brh. 

lnstruktjonsrod~f: Per \Vil/ems, Guld
klovervej 2, NV. Sø 2667 efter k!. 19. 

Motions- og [ang/ursroche{: Dan Nielsen, 
Klintevej 26. Brn. 

Husforvalfer: Palle Blinkenberg, DSR, 
Str.andvænget, ø. 

Træner: Ib Christoffersen, Bernstorffsvej 
144, HE 70U. Teldootid: kl. 7.00-7,30. 



Annonce 

Ferieophold tilbydes 
Skal De ikke til Mallorca i h? 
SÅ kan vi tilbyde Dem moderne sommer
hus med alle moderr.c bekvemmeligheder 
(ingen fjernsyn, køleskab, garage, vand 
etc.) ti! fJnlasjpris l 
Sommerhuset er beli!;gende direkte ud til 
stranden i hy!fgelige omgivelser tæt ved 
det idylliske fiskerleje Slet1en. 
Husd udlejes i sommersæsonen (week
ender undtaget) til den l.llterlige r,lVe pris 
a( 60 kr. pr. uge (mandag til fredag). 
Henvendelse: DSR·s drommehuse. 
Strandvænget, 0. eller telefonisk pJ Ry t8 
(svarer SClm regel mellem kJ. 17-20). 

Kassereren 
gør endnu engang opm<erksoln pol, at kon
tingentet e r IO kr. om m.ineden, såfremt 
mal) ikke har begoeret kontingentnedsæt· 
telse. 

Indbetalinger til jubilæumsfonden bedes 
venligst tOlctaget over postkonto 127970, 
Dansk Studen It: rronings j u bilæu msfon cl, 
Strandvænget. o. 

GiroindbctalinJ;;sko::t til jubilæumsfon
den vil være indlagt i juni-nummeret ~f 
DSR. Kontingentet (or passive medlem
mer er mindst 2.5 kr. om året. 

SKAf ET NYT MEDLEM 
OG RO GRATIS I EN MANED! 

RtgJen Ira sidsk år, om at man Lir en 
maneds kontingent godskrevd, h..-is man 
foranlediger et nyt medlem indmeldt, gæl
der stadig. 

Vanddråben 
I sidste nummer ~a'ste vi om trolden 

Krible-Krable, der igennem et for~tørrel
sesglas betragter dyrelivet i en ddb", 
grøftevand. Krible-Krable ser, hvordan 
smådyrene river lemmerne af hverandn: 
og endog spiser hinanden; dette får Krib
Ie-Krable til at udbryde: "Ja. men det er 
jo afskyeligt (~ 

- og sd. fortsætter vi historien: 
. .Ja. men det el jo afskyeligt", sagde 

Krible-Kr"ble .• Kan man ikke fOlae dem 
til at leve i Fred og Ro. og hver passe 
Sit'?u og han tænkte. og tænkte, men det 
vilde ikke gaae, og saa maatle han trolde. 
~Jeg maa give dem Couleur, at de kunde 
blive lydelige l" sagde han, Ob saa hældte 
han ligeSQm en Draabe rød Viin i Vand
dr3aben. men det var Hexeblod, det aller
fineste Slags til to Skilling; og saa blev!! 
de underlige Dyr rosenrøde over hele 
Kroppen, det s.a.ae ude som en h~el Ro· 
klub af m~gne Vildmænd. 

Jivad har du der?" spurgte ell anden 
gammel Trold, som ikke havde Navn, og 
det var det fine ved ham. 

"J a, kan Du gjette, h vad det er" sagde 
Krible-Krabl~, .,saa skal jeg lade eLg ud
r.laoe ril Sk.1tkal1lJT1errnester over det; men 
det er ikke let at unde ud af, na.H man 
ikke ved det". 

Og Trolden, som inte1 Navn havde, saae 
igjennem sil Forstorrelsesglas. Det silac 
virkeligt ud. som et stort Hus, hvor aJle 
Mennesker løb om uden Klæder l det var 
gyseligt, men endnu mere gyseligt at see, 

Okt boys 
Træningen for old hoys roere. deT kUII

nI' tænkt sig at starie i Kerteminde, lore· 
gAr hyer tirsdag aften fra vort smu kke 
nye rthtadion i Bagsværd, nlØdetid kl. 
,~. 18,30, . 

Kom til Bagsværd og oplev løvspringet 
fra søsiden, det er den aUerskenneste tid, 

der st~r for døren, slanke lækre nyistand
satte både ligger og ve~ter pa at Li stø
vet skyllet af. 

Den eneste betingelse for at ro oId boys 
er. at man er fyldt 32 Jr. Ti! slut skal 
uge bema:rkl'S, at der er vannt vand i 
haderummene. 

Øvrige oplysninger Us h.os Ib Christof
fersell, Emil Sørensen eUer 

Chr. 

Til medlemmer af Studenterforeningen 
For -lI fremme forståelsen af vor vid

underlige idræt. roningen, blandt Studen
terforeningens mcdlemmer, vil klubben 
soge dJnnet en fr<tktion i Studenterfor
eningen. der jo tidligere havde en selv
stændig roklub. der sammen med andre 
akademiske roklubber blev sUet sammen 
til Akademisk Roklub. Sencre blev Aka
demisk Roklub og Polytckninsk Roklub 
sUet sammen til Danske Studenters Ro
klub. Sd en rofraktion j Studei1tcrforenin
gen vil jo ikke være noget helt nyt i S/u
d en te rforen iogen. 

Jeg opfordrer hermed alle medlemmer, 
der samtidig er medlem a t S/udenterfor
eningen om at sende tilsagn eller under· 
skrive sig på en liste. der er fremlagt på 
DSR's kontor, hvorpå man bekræfter al 
være r.ledslifter al Stude.nterforeningens 
roiraktion mtd formål: 

l. At frem me forstlie Isen af den &5 iske 
sundheds betydning for ens velbeun
dende henmder roningen som den spe-

hvor d-en Ene puffede og slOdtf den An· 
den. h"or de nippedes og snappedes. bede 
hinanden og trak hin;!nden (rem. Hvad 
der var nederst skulde øverst. og hvad der 
yar overst skulde nederst I 

.. See l sel: l h J ns Bc en er læng~ re end 
mi!!·' hak l væk med det l der er En, som 
har en lille Knop b,\g øret, en lille uskyl· 
dig Knop) og de hakkede i den, og de 
trak ham, og de aad h.un for den lille 
Knops Skyld. 

Der sad En ~aa stille som en lille Jom
fru og 0JISkede alene fred og Rolighed, 
men sa skulde Jomfruen frem. og de Hak 
hende, og de sIede i hende, og de aOld 
hende. 

.Det er overordentligt morsomt". s.a.gde 
Trolden .• Ja. men hvad trOr du, det er?" 
s\)urgte Krible-Krable .. ,Kan du CindI' det 
ud?" n Det kan jeg godt see l~ sagde den 
Anden. ,.Det er jo DSR eller en .\Ilden 
stor Foren[ng, de ligne .io allesammen 
hverandre. En stor K!ub tf det1~ 

,.Det er Grøftevand l" sagde Krible
Krable. 

la, Jer kan De selv se. man kan sa
mænd have megen fornøjel.se af .at tage 
Andersens gamle og evigtaktuelle even
tyr frem fra boghylden. For folk med 
kendskab til forholdene i DSR og med 
mindre kendskab til Andersens produk
lian, kAn jeg anbefale følgende, som kan 
læses IJled stort udbytte: Dandse , Dandse 
Dukke min. - De smaa Grønne. - Der 
er Forskjel. - l Andegaarden. - l Bør
nestueo. - Loppen og Professoren. -

cielle idræt ID ed mottoet: • Tag det med 
ro, tag ned og ro j DSR"". 

2. At fremme den kulturelle debat i Stu
denterforeningen. 

). Der ma ikke i fr.1klionen diskuteres 
politik i lighed med i DSR, men irak
tionen må gerne aktivt deltage i Stu
dentedoreningens politik, herunder 
studen terforeni ngs yalg. 

Med hensyn til kontingent: fordøbig 
intet. Med hensyn ti! underskrifter, fore
lobig! alle medlemmer af begge forenin
ger, nunds! 25 underskri [ter. 

Stiftende generAlforsamling vJl blive 
noldt så snArt godkendelse som fraktion 
Eoreligger fr.1 Studenterforeningens side. 

Kun medlemmer af b~gge foreninger er 
st em meberettigede. 

Den røde løber, 

Den store Søslange. - Et Blad fra Him· 
len (for red.lkforen). - Klods-Hans -
m.m. 

TIdligere bestyrelsesmedlemmer sbl 
,!Ilbefales : Den sidste Perle. _. fem fra 
m Æriebælg. - Fly1tcdagen. - Gjemt 
er ikke glemt. - Hv.cm var den Lykkelig
stc_ 

Medlemmer af den nuværende besty· 
relse kan trygt læse: 

Alt paa sin rette Plads. - Hurtiglober
nc., - Springfyrene. - Bomesnak. -
Solskins-Historicr. - Og for medlemmer, 
,om går med et bestyrelsesmedlem i ma
ven, kan godt allerede nll g.1 i gang med 
E. eks. Marionetspilleren. - Flaskehalsen. 
- Om tusind Aar - eller - Pen og 
Blækhus. 

Formanden k.ln med stort udbytte b· 
ste sig over: Den standhaftige Tinsoldat 
- eller - Hvad Fatter gør -. 

Thagesen bØf læse: Ærens Tornevej -
og Røde burde have læst: Den uartige 
Dr<!ng, 

Men Arne P. bar sikkert læst: Hvad 
man kan hitte paa - og den helt rigtige 
lekture for kassereren er vel nok: Fugl 
Phønix - og - Suppe raa en Pølsepind. 

Et par stykker har læ-st: Hun duede 
ikke - og - Pigen som tr.\adte paa 
Brødet - og tog konsekvensen deraf. 

Et eventyr. jeg indtrængende vil anbe
fale for samtlige medlemer, c-r: Venskabs· 
pagten. 

J cg selv har læst: Oldet.\·r - og afslø
rer mig dermed som 

N(}r.~, medl. 1614. 



ORIENTERING Ansvarsh. for .,Orientering"; 
Bent Mærsk. Ve.ndersgadc 7. 2., K. 
By. 2':153 x. 

3. maj: 

3. Jndj: 

7. maj: 

10. maj: 

18. maj: 

24- mai: 

-
Z 
fn ... -en .... 
m 
Z 

Prede~lksborg 1. F., 

Bjergløb, Jylland. 

kval. C 

SydSVerige - Danmark. 

Ballerup, poltltsløb. 

Helsingør Roklub. 

Kredsmesterskaber stafet. 

24. maj: Klitløb. Jylland. 

30. nlaj: Kredsens præmiefest. 

Tilmelding 1:[ løbene kan ske til 
I'v\.ærsk eller ved personlig eller tele
fonisk. hmvencelse til DSR (Ry 48, 
evt. Ry 35040) mandag me-11em kl. 
J 3,30 og 19,30. Husk dt angive j hvil
ken klasse, der startes. 

D SR's 20. Stifinderløb 
Sti fi nderløbet den 5. april indledte 

I å r orien teri ngssæsonen og var hen
lagt til skovene ved V.lUe (Gunde
rup Kohave, Vallø Storsko\'. Almin
devængc. og Tureby Hestenave). 

Skoven er for sl vidt køn og af
vekslende, men ikke særlig kuperet, 
og bane! ægn ingen vanskeliggjordes i 
høi grad af mange vildthegn og tæt 
vCJn et. 

Det blevet stort arrangement. da 
vi havde modtaget 309 anmeldelser, 
bl. il. havd e vi stor deltå"gelse fra Syd
sjælland -Lo lbnd -Falsterkredsen . 

p ,; grund af det tidlige tidspunkt 
fot' løbets afvikling valgte vi som sam
lingssted Endeslev Forsamlingshus, 
da dette bød på gode forhold. Til gen
gæld var tilgangsvejene til skoven 
vanskelige og lange. og vi måtte ar
rangere bustransport for s..1mtlige 
løbere, savel ti \ starter som fr;" mål. 

Imidlertid afvikledes arrangemen
tet fjn t. da en stor og arbejdsvillig 
st\, rke af official t havde meldt sig til 
tjeneste. Banelængder og vindertider 
fremgar af følgende oversigt: 
DA 7,4 km. Bodil Jakobsen, DR. 

1.22.1 J. 
DB. 6,7 km. Inge Hartmund, Holte 

1.19.1 l. 
DC 6,7 km. Aase Kristensen, Ori· 

ent 1.'10.38. 
HA 13,0 km. Erik BrUhl, SNIK. 

1.35.40. 
H B 11,4 km. Ebbe Holm, KS 

1.35.38. 
HC 7,3 km. Jens Peter Jensen, 

SI ageise 1.04.29. 
YOB 8.5 km. Knud Jensen, ROK. 

1.03.l4. 

ÆOB 6,7 km. Nids Sondrup, 
Holte 1.06.54. 

YJ 7.1 km. Mogens Jørgensen. 
Holte 1.02.16. 

ÆJ 10,2 km. Jørn Steffensen, 
Helsingør 1.37.31. 

Kompasløbet 
Roernes KompaS'løb stofe bededag 

den 24. april foregik i Heicde Over
drev (I-halse) i dejligt forårsvejr. for 
arrangementet stod KR. 

Til trods for at D$R mødte med 11 
deltagere, var vor præstation en stor 
skuHelse. og vi måtte se os hensat til 
5. pladsen i hol dkon kurren cen for 
herrer (4 bedste lobere) om det ud
sa He sølvfad til minde om overrets
s.agfører Hans Madsen: 
1. Vordingborg 5.22.20 
2. Helsingør 5.27.44 
3. KR 5.32.54 
4. Skjold 5.37.45 
5. DSR 5.37.52 
6. Skovshoved 6.07.2':1: 

Individuel vinder af den ca. 9 km 
Lmge herrebane blev Peter Nyboe fra 
Viborg Roklub i ~iden t.00. 

J onna Nielsen opnåede den bedste 
placering af DS R's løbere ved en 3. 
plads i dameklassen. 

DSR's resultater ved dette års 
kompasløb ma visr siges at være 
bundrekord for klubben. Arsagen tH 
fiaskoen kan vel i forste grad søges i 
det fil ktum. at de andre kj ubbers ori
enterere i stigende grad går aktivt 
ind for orienteringssporten, mens de 
Heste af DSR's løbere stadig betragter 
det som en ren søndagsfomøje\sc at 
deltage i orienteringsløb. B. M. 

BALTICA 
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Ansvarshavende for "DSR": 
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VELKOMMEN 

I DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

dette nummer af Danske Studenters Roklubs med
lemsblad er specielt tilegnet dig. Vi ved godt, at 
du netop nu har mest travlt med eksamen, og at du 
bagefter får mindst lige så travlt med at feste. Men 

vi tror all igevel. a t cl u kan få t id lil at kigge ned 
tilos i Danske Studenters Roklub. 

VI er for øjeblikht ca. 600 medlemmer, men vi 
har plads til mange flere, så du kan trygt komme 
ned og være med.' 

Du vil naturligvis spørge dig selv, hvorfor du 
skal dyrke idræt, og hvorfor du netop skal kaste 
dig over roningen. Disse spørgsmål forsøger vi at 
give svar på på de næste sider. 



Hvad D S R kan tilbyde 

sine medlemmer 

DSR er en ,lf d~ mest alsid ige foreninger. der star aben 
fol' sllldenterne. I kl u bhus.:t \'ed SvancmøJl e bugten og 
ved Gladsakse RostadIon ligger over 50 bade til med 
lemm ernes dispos Ition . Disse bade dækker allE typer af 
robade . fra sIngItscullere td DItere, fra brede langturs
bade !lI slanke, eleg;mle kapronIngsbåde. S1I hvad enten 
man vælger kaproningtn, mutionsroningen eller langturs
roningen, vil der næsten altid være mulighed for ilt få 
en b.1d. 

Klubhuset i Strandvænget indeholdn i stueetagen fo r 
uden b.idene omkl,eJningsruln og badermn, herunder en 
sauna, Pli forste sal i klubhuset ligger den store festsal, 
hvor klubben i .lrets løb samler sine medlemmer til fester, 
der ikke kan beskriver, men simpelt hen bør opleves. 
Desuden er dtr den store veranda med udSigt over sun
det og havnen, klublokalane, hvor m<ln kan læse, spille 
skak, billard eller blot sludre med bmmeratcrne. I restau· 
ranten kan man købe middilg f t! en overkommelig pris, 
og desuden kan man selvfølgelig købe Ihe. kaffe, øl, 
smørrebrød etc., .lit ril rimelige priser , 

Er vejret godt, kan man sidde pa de store terr.lsser, der 
omgiver h uset på tfe sidc{. 

p~ anden sal er der foruden gæsteværelser for frem· 
mede roere en stor afskærmet terrasse. dt't er reserveret 
soJbadere , 

foran klubhuset ligger to store græsplæner. hvor "pla:
neroerne" holder tiL 

Kaproerne holder hele sommeren III på Ba~s\'ærd sø, 
hvor de træner til kaproninger i ind- og udland under 
ledelse af klubbens Iræner. 

for week-end roerne ligget Nivå ·hus et tilpas langt ha 
København tiL at man både får en rotur og får tid 1il at 
nyde livet. Nivå-huset er abent fo·r alle klubbens med
le'mmer, og kan uden for week -tnderne lejes til ferie
ophold . 

Derudover ejer klubben endnu en week-endhytte, Gåse
huset i Ravnsholt skov ved Allerød, hvor medlemmerne 
i for- og eftt'råret kan slappe af og nyde nilturen. Gåse
huset er de$uden tilholdssted for klubbens orienterings
I",bere . 

Uden for rosæsonen, der strækker Sig fra april til okto
ber, dyrker klubben gymnastik, svømning, håndbold og 
orienteringsløb. Alle medlemmer kan deltage I disse ar
rangementer, der ikke kræver ekstrakontingent . Kap
roerne holder vinteren igennem formen vedlige gennem 
kaproningstræning med gymndstik, vægtløftning og ro
ning i robassinet. 

For den student, der virhlig vil have noget ud af Sin 

fritid er Danske Studenters Roklub derfor den helt rig
tige klub. 

Og alt dette far miln for et kontIngent af kun 120 kr. 
,lrli,;t. 
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Medlem af Danske Studenters Roklub 
bliver du lettest ved at komme ned l klubben og 
udfylde en Indmeldelsesblanket. Har du ikke tid til 
.:.elv at komme. SkriV da blot tilos, sa vil du .få 
td~endt en lndmt'ldclsesblanket. 

Vll du Vide mete Om DSR, kom da blol ned en 
atten, og bliv vist rundt .lt et bestyrelsesmedlem . 

:\J{fTS FØRSTE Idrætsmæ r ker er uddelt. De blev erhver
\'t"t af Otto Lorentzen, der fik bronzemærkrt, og af Ej 
Vind Olsen, der fik sit første guldmær ke. Begge g .. nnem 
forte disclplJnern e svømning (a rletl kg ru ppen). gymn a
stik og svømning (udholdenhed) . 

E. S. 

fORARSKAPRO~!NGEN nærmer sig -- ude p.å søen 
øg<;.S kadencen i bådene langsomt - og man håber, SOffi

metider forgæves, at bådenes hastighed øges tilsvarende. 
Allerede inden sæsonens start har vi ændret på hold
sarnmensætningen grundet sygdom; blandt andre har vi 
mistet Steno - Ivng og uhelbredelig kaproer siden 1961 
- der måtte kapitulere - og indordne sig hospitalslivet 
for et kortere tidsrum. 

Ved forårskaproningen på Bagsværd sø l0rdag den 6. 
jun i, hvor der startes kL t8 ,00, og søndag den 7. juni, 
hvor der fortsælIes k!. 14,00, stille:- vi, S3 vidt det er 
mul igt. op i følgende løb : 
Senior single-sculler ved Jørgen Hansell. 
Senior dobbelt-sculler ved Hans Frederiksm og Ib Kruse. 
1 lIniot sir.gle-sc lilJer ved Kje Id Bjerrum . 
Junior dobbelt-sculler ved Nids Scener og 

Jens Bjerrehuus . 
Junior firer uden styrmand: Peter Jelsgaard, fm il Søren

sen, Ejvind Olsen og J. P. Olsen. 
Begynder firer: Mikael VolJg uartz, C. D jurhu us, Palle 

Blinkenberg, Jørn Sørensen, J. Rønne Hansen. 
Drenge dobbelt-sculler : Jørgen Secher og Jens Filskov . 
Begynder klinkbygget single-sculler og single- sculler for 

ynglinge. 

LØRDAG DEN 13. JUNI kl. 15 ,OC afvikles UNIVER
SlTETSMATCHEN mod Århus. For at alle kan fa en 
kærkommen lejlighed til at opleve skoven, medens bøgen 
endn u er lysegrøn, er otterløbet hen lagt til Bagsværd so, 
hvor der er en fin udsigt fra tilskuerpladserne. Efter den 
spændende opløbskamp vil det vindende universitetshold 
få overrakt sølvfaklen. Det glæder vi os til! 

Vi har for øvrigt planer om at deltage i fel~ende kap
roninger med et eller flere mandsbber : 
13.-14. juni: Maribo·regatta. 
20. --21. jllni: DlI isburg-regatt;l . 
21 . juni: Fyns·regatta. 
26 .. 27. og 28. juni: Bosbaan, Ams terdam . 
27.-28. jtmi: Viborg·rega Ita . 

I. --4. itdi : Royal Hen I y Regatta . 
4. -s . juli: Sorø-regatta . 

11. ·- 12. jul i: Slmlllngen.r~ga tta . 
18. -19. juli ; ! n tern .. t iona.l Bagsværd·reg att a. 
26. juli : Arungen ·regatta, Oslo_ 
2. augu$t : Nordiske Akademiske Mester.,kabe; 

i Stockholm. 
Emil. 
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Onsdagsaftener 
Onsdag den 17. juni 

kl. 18,30: Tøm bådehallen. 

Vi vil forsøge, om vi kan få alle både 

ud på en gang. 

Derfor behøver vi også din hjælp. 

Kl. 21,00: Medlemsmøde. 

Bestyrelsen ønsker kritik af forårets 

arbejde og vil forsøge at 

samle impulser til det videre arbejde. 

Onsdag den 24. juni kl. 21,00: 

Lørdag den 13. juni fejrer D S R sin 

97 -års fødselsdag 

Dagens program: 

Kl. 15,00: Gladsakse rostadion 

Universitetsmatch 
København - Århus. 

i\1usik fra kl. 14,30. Gratis adgang. 

Kl. 18,00: J\'liddag på Universitetet 

for de særligt indbudte. 

Kl. 20,00: 

Kaproningsaften Stor fødselsdagsfest 
Kaproningschefen vil gerne i forbin::: 

delse med alle, der kunne tænke sig 

at ro kaproning. - Der vil blive vist 

-I D S R 

Gør den 13. juni til en festlig dag for 
film fra træningen, og Ib Christoffer::: 

sen vil fortælle om kaproningen. Danske Studenters Roklub 



Redaktionen har bedt nogle ill vore medlem
mer om al skrive om deres syn på DSR. og om 
den betydning klubben har hi/II for dem. 
Fra klubbens formand gennem mange år. 
grosserer Gudmund Sr!lack. har vi modt aget 
følgende : 

Nltls Bohr. havde i sin ungdom været en Ivrig og frem
ragende Idrætsmand. og han glemte aldrig den betydning. 
idrætten halidQ haft for ham selv og hans kammerater. 

Da Dansk Idræts-Forbund for nogle ar siden fejrede 
er jubilæum. var Niels Bohr blandt bidragyderne til en 
eng uete i .. Idrætsliv" . 

Han skrev heri bl. a. : 

Ikke mindst for den stIlderende ungdom, af hvil
ken der kræves stillesiddende og ofte ensomme 
studier i mange af dagens timer. er idrætten af gan 
ske afgørende betydning. Selvom det er længe 
siden. kan jeg aldrig glemme. hvaci fodriskelse og 
styrkelse mange af os i de unge år fandt i den 
livsglæde og det kammeratskab, der udfoldede sig 
på fodboldbanerne, til hvilh vi hastede fu fore
dragssa;e og studerekarnre. 

Disse ord kan også vi studenterroere tage tilos. Ingen 
kender bedre end vi, hvad morgenfriske ture på Øresund, 
langture i danske eJler fremmede farvande eller en vel 
gennemført træningstur i outriggeren betyder for ens 
arbejdsglæde og hele velbefIndende . 

Professor Kn ud Secher. gen nem hele sit li v en fortaler 
for studenterroningen. understregede ved enhver lejlig· 
hed rosportens betydmng save I konditionsmæssigt som 
psykIsk for studenterne, ikke mindst i eksamensperioder. 
Eksamenslæsningen er jo i virkeligheden også en form 
for træning. 

Motion, kammeratskab, glæde og afveksling i en på 
mange mdder monoton tilværelse, det er noget di det, 
Danske Studenters Roklub byder sine medlemmer. 

Derfor svarer jeg altid. når nogen siger, at de ikke har 
t id til .at dyrke idræt: 

- Kære ven. du hu ikke tid lil a t lade være! 
Ve! mødt i Danske Studenters Roklub . 

Gudmund Schack . 
formand for Dan;;k !duets-Forbund. 

Plæneroere. 

Træning . 

DET ER INGEN KUNST at skrive om rosportens glæ
der, men at gøre det så kort, som lerlghedcn her nødven
diggør, det er faktisk svært. 

Hvad skal man dvæle ved, hvad skal mao springe over? 
for provinsstudenten. der i 1923 meldte sig ind i DSR, 

og som ikke havde andre tilholdssteder udover et Irjet 
værelse. Kanntbalkøkkenet og Studiegården. blev klub
ben et hjtm - <.Jmpelt hen . 

Dt'f fandt han kammerdier. af hvilke en tække blev 
venner for livet . VI er mange, der holder sammen den dag
i dag fyrretyve år efter. /'viell det er en værdi, sotn vel 
iørst med tldt'n vil forstas for alvor af jer, der i dag er 
unge . 

For jer er det selvfølgelig nutiden, det gælder. Og det 
centrale i klubbens liver vel for jer. som det var for os, 
den dagJ:ge roning, week-end-turene, langturene, kap
roningen. kJublivet. 

Jeg har prøvct det hele; men kaproningen kom til at stå 
mit hjerte nærmest, selvom jeg aldrig d rev det til mere 
end at blive en halvduelJg træl1Jngsstyrmand. 

Vel - der var vid underlige morgener på Øresund, når 
man under store åndelige og legemlige lidelser hal/de 
adlydt vækkeurets IMmen klokken sC'ks, der var S00-

dagsture op langs kysten, som stadig står klare i erin
dringen, der var en enkelt langtur - om end så beskeden 
som Issefjordcll rundt - med to gode venner, der var 
fes1er i det for/ængst nedbrændte bådehus i Kalkbræn
Jerihavnen. som V'lst nok formede s:g ganske .. nderIedes 
end jeres i dag. men der var intet som at sidde ved roret 
i en otte:-, når holdet var sammenfoet, og der var musik 
i båden. 

J'vtange timer har jeg tilbragt i klubben. mange timer 
tør jeg sige. at jeg har an .... endt p fl den j den årrække, 
hl/or jeg sad j bestyrelsen; men ikke en har jeg fortrudt. 

Jeg ka~ stå inde for, at studenterroningen ikke blot 
bringer en øjeblikkelige glæder. men også værdier for 
hele Itvet. Og jeg kunne godt lide at se ham. der nogen 
sinde har fortrudt', at han blev medlem af Danske Stu· 
deniers Roklub . . 

Axel Lllndqvlst. 
direktør i Dimsk Idræts-Forbund. 



Her tilbringer studenterroeren sin fritid 
,-

Nivå-huse!. 

GJsellusc/ ved Allerød. 

Klubhuset; Sfralldvængef. l 
L-__________ ~ 
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MNgenroningen har mange tilhængere. Klub
bens kasserer, cand. {ur. Adge Bang. skildrer 
her, hvordan dilgen starler lor ham: 

l'v\orgen ud for Københ.avn. Klokken er 6,15. 
Det har regnet i nat. 
Vi er på ve' ud gennem Kalkbrænderih.avnsløbrt. 
Skyerne hænger tunge og grå inde over byen, og oppe 

ved Charlottenlund regner det kraftigt endnu. 
Men nede over Saltholm har aprilsolen haft held til at 

splitte skyerne. Et s tort stykke blå himmel får sundets 
krapsøer til at skifte nuance, og da vi er pol højde med 
Benzmøen glider vi ind i solstriben. 

H er er stille og fred fy Idt. Ingen l yde hores inde fra 
bven. 

. Ude over Stubben flakser en hal\' snes hætte- og sølv· 
måger rund! i luften og kaster sig af og til mod vand
overfladen. Der mA være et par fisk inde pa grunden. 

Lidt længere ude jager et gråand epar i hastig flugt 
nordefter hen over vandoverfladen. 

Styrmanden misser mod solen for at komme klar af de 
mange opfyldningsmærker. der er lagt ud her, hvor hav
nen skal udvides. 

Med udvidelserne fOr'Svinde-r hyggen. Det lille løb 
under broen nordfra ind i Skudehavnen er allerede fyldt 
op og forsvundet. Her kunne man ellers tidligere liste 
båden igennem om morgenen og olit'rraSKe ænderne, når 
de morede sig med at ballancere pa de flade f[ ydebøjer 
til lystfartøjernes an kertove . 

Det bliver stadig vanskeligere for den, der elsker de 
krummelurede veje. 

Men Sundet bliver aldrig fyldt op, og nu breder Køben
havns yderhavn sig ud for vort blik, tindrende i morgen
solen. 

Lodsb.åden er på Sin vante plads ovre ved Kroneløbet, 
og inde på bølgebryderen ved Stubbeløbet star en rnlig 
sildemåge he~sll n k en i grublerier. 

PrDfessor jørgen Dich. der har roet langture 
1 en menneskealder. har sendt følgende hilsen 
lil de kommende langtursroere: 

H VIS NOGEN VIL PASTA, at det er bedre at tage 
p.i. tommelfingeren til Rom end at ro langtur tH 

0.-;10, kan jeg ikke protestere. Man har lov al foretrække 
kultur for nalur eller selskab og spektakel for ensomhed 
og ro. I min '.mgdom havde vi ikke noget valg, for ingen 
kun ne t<!ge til Rom, og kun de færreste havde råd til 
Berlin eller Hamburg. Om det derfor var nød e!ler lyst, 
der drev os til søs, er svært at afgøre - men nåf så 
mange af dem, der i deres ungdom valgte at bakse med 
søen, bl iver ved selv op i deres hoje alder, er d et ikke for 
at genopli ve ungdommen. thi det er um aligt, men fordi 
langtursroningen stadig er lige fristende og lige for
førende. Det dragende er ikke blot havet, kysten og vej
ret. men at sætte sine kræfter og opfindsomhed op mod 
n atllTens styrke. Der er mange langture, d er er forløbet 

Der lyder uldne motordllnk inde fra Skudehavnen. 
Fiskerne gør kl ar til dagens don I. 

SÅ styrer vi lige på Skaktøen. Denne sære tingest. der 
rager lodret op af vandet. lidt nord for Kronc-Jøbet, og 
som folkeviddet har givet tilnavnet "Kloak-Capri". 

Vi hviler lidt på årene og afventer morgenens rendez.
vous. 

Der kommer hun! Majestætisk glidende ud il f soldisen . 
Det Forenedes PRINSESSE MARGRETHE for indga
ende fra Oslo. Vi har snart oplevet delte syn mange mor
gen er, men vi bliver ald rig trælte af det. Noget sm li k· 
kere skal man led e I ænge efter. N avnl ig når solen giver 
sit bidrag til sceneriets udfoldelse. 

Da hun er vel inde i løbet, drejer Vt bagbord over og 
glider hjemad. Snart rammes vi agterfra af hendes kraf
tige bovbølge. Kadencen ved årene sættes op, medens 
bad en ryger .af SId i en stejl vin kel. Surfriding og H awai· 
fornemmelser på en hverdagsmorgen. 

Men søerne glider væk under os og stormer videre ind 
mod Benz.inøen. hvor de slutter af ! en korl kraftudfol
delse, der sender skummet til vejrs. 

.så er alt igen roligt, og snart er vi pa ny indt' i Kalk
brænderihavnsløbet. Vi passerer en sandsuger for udgå
ende og vinker en hilsen til matrosen på dækket. 

Da fløjten pifter 7 på Nordhavnsværftet er vi j Lyst
bAdehavnen og lidt dter glider baden til pontonen. 

Dagen har Het en god start. 

De fø rsle morgenroere på vej. 

l stadig si rålende sol fra morgen til aften. De toner aJle 
sammtn j bevidstheden til en solbrændt salighed. Men 
der har været andre lure, hvor søen viste tænder. vinden 
var imod, og regnen piskede, som man husker fra dag 
til dag og mange gange fra time til time. De var som en 
bjergbestigning, hvor der stadig var nye vanskeligheder 
og stadig ny glæde ved at overvinde dem. 

Der er vel ikke mange idrætsgrene. der minder sa meget 
om hinanden som langtursroning, skiture fra hytte til 
hytte og bjergbestigning. Man er overladt til sig selv og 
indstillet pli at tage naturen, som den viser sig undervejs. 
Den, der ikke kan lide ndturen pI godt og ondt, skal 
lade være. 

Langture er som et billede på livet. Der kan ikke være 
sol altid, men der er en mærkelig glæde ved at klare mod
gangen. Den. der t.lger let p~ langtmen eller livets van· 
skeligheder, har tak tisk ove(vundet sig selv og I ært sig 
selv at kende - og begge dele skal efter sigende være 



svært, dog muligvis kun fordi så få har prøvet og derfor 
j kke har opdaget, at det er lettere, end man tror. 

Man lærer også sine rokammerater at kende. De, der 
går på og er i bedst humør, når vind og vejr er mest 
allerhel vedes, og de. der jamrer og giver op. Langture 
sorterer sine fol k. J cg husker engang, vi startede på den 
svenske vestkyst kJ. 7 om morgenen i øsende regn og stiv 
blæst. En båd sank i brændingen, cn anden havde glemt 
at sætte bundproppen l, men langt om længe var alle tre 
både kommet ud. Så blæste det yderligere op. Et hold 
råbte, at nu var båden fuld af vand, og forsvandt mod 
kysten, og væk var det ude af syne. I en anden båd be· 
gyndte en at bede fadervor, en anden råbte pa mor, men 
styrmanden syntes, det var det mest spændende, han 
havde været med på, og sad og sang. Med trusler og 
forbandelser fik vi dem hen, hvor det var mer<e forsvar
ligt at lande. Da vi :-læste d.1g havde fået samling på hol
dene, var der kun to hold, der roede videre. Det ene var 
relegeret. 

Men tro ikke, ,lt det er farligt at ro langture. Det er 
nemlig ordnet så viseligt, at en to·ares bJd kan tage bety
deligt mere so, end unge langtursroere tør ro ud i. Derfor 
er gode råd overflødige. Der tindes ganske vist en regel 
om, at man ikke må ro længere ud end l kilometer. Det 
svarer til. at bjergbestigere kun må gå 1 kilometer til vejrs. 
500 meter ud eller op kan være livsfarhg, og 3 kilometer 
kan være sikrere end en biltur til Roskilde. Dumme råd 
kan ikke erstatte fornuftig omtanke. Selvom det nok 
kan ga uheldigt, sker der derfor ingen ulykker. Selv er 
jeg kun kæntret en gang (fordi båden var uden bagage), 
og en gang er etåren blevet skyllet over bord, og en 
anden g<1ng måtte vi ofre fouragen for at øse med blik· 
boksene, men der har aldrig været nogen fare på færde. 
Jeg- har derfor heller aldrig hørt, at nogen har haft brug 
for rednings bæl terne. 

Naturen er dog mere end hav og vind, det er ogsa 
l ivet. Søens fugle bliver vore venner. Havmågen, storm· 
mågen, svartbagen, hættemågen, tjalduren, der træffes 
overalt, og skalleslugeren, der vogter om sine unger. 
Blandt ænderne er der troldanden, fløjlsanden og grå
anden, men der er i øvrigt så mange, at selv ikke "fugle
bogen" hjælper. Man kan hænde at træffe en lappedyk· 
ker, men ,1Jle roeres bedste ven er klyden, som man kan 
lokke helt ned til baden og hilse pa ved at efterligne dens 
stemme: men den er desværre kun en sjælden gæst. 

Langtursron i og .'r tilsyneladende ensformig. Dag til dag 
de samme åretag, men styrmanden har nok at gøre. Han 
skal finde vej i det mylder af øer og skær, der er ved de 
norske og svenske kyster. Man kan godt ro uden søkort, 
men det er et stort plus LIt hav;' det med, Og gud nåde 
den styrmand, cler ved skiftet ikke nøjagtig bn angive 
positionen. I øvrigt er der en evig afveksling. Det er ikke 
blot havet og ,'ejret, men også kysten, der stadig er ny, 
og de u tallige gøremål fra morgen til a hen. der holder en 
j en stadig - og stadig afvekslende - funktion. Morgen
mad skal laves, teltet pakkes, båden stuves, og så begyn· 
der ski f tene for at finde et lækkert sted til middagshvile : 
en l un lille Vig, hvor man kan dase i sandet, eller en 

runding i skæret, der passer til legemets fa.;on. Her tager 
hver sin "klods" med saftevand. Så går dft videre for at 
finde den "ideelle" le jrplads. Teltet skal stå nær ved 
vandet, det skal have både aftensol og morgensol og -
ingen mennesker. Byer skal man undgå, og skal man på 
"dansbane" , bør man slå te! t i fredelige omgivelser og 
tage det sidste styk ke til fods eiler med tom båd. 

Middagsmilden kan man godt gøre noget ud aL Man 
b~høver ikke som Tryde at putte spegesdden ned i sød
suppen, fordi det hele skal ende samme Sled. Der kan 
laves lækre ting og sager af hvad som hejst, når man 
forstår at trylle med olie, essenser og krydderier. Nogen 
bn Ikke leve uden kaffe. Vi har aldrig smagt det. Safte· 
vand er lettere. Spiritus har vi aldrig h"dt i båden, men 
heller aldrig sagt nej til, når vi blev trakteret j land. 

Der er noget livsaligt ved at sidde foran teltet med 
aftenpiben tændt eller slentre rundt og opdage omgivel· 
serne. Så er det tiden til at nyde fJoraens skønheder og 
mærkværdigheder. Tæt ved havet kan man træffe fjeld· 
ærenpris og fjeldl im urt i al deres beskeden hed, den li il e 
stenbræk, den kødfulde sct. hansurt, potentilen, gederam
sen, kattehalen og den kæmpestore kvam eller det island· 
ske mos, der bliver grønt, når man tygger på det. Man 
træffer åkander i ferskvandssøer lige tæt ved havet og 
soldug i de små myrer, hvor insekterne holder til. Det er 
derfor godt at ha ve en flo,ra med. 

rnden man går i soveposerne, plantægger milo næste 
dag - og selvom vejret er dårligt, går d"t næsten altid 
efter planen. 

N år turens sidste tag er t.1get, lover man hinanden: 
næste ar skal vi ud igen. Det gjorde vi ogsa i sommeren, 
hvor tre gamle trolde var 200 år tilsammen. 

Jørgen S. Dich. 
professor ved Arhus Universitet. 



Lektor Frode 13ramsniEs 
fra Danmarks Tekniske 
Høfsh1le interesserer sig 
for Studen termatchen, der 
hvert år roes mellem 
Polyfeknisk Læreansi alf 
og U niver sitetet. Lektor 
Bramsnæs er desuden ell 
I\."rig orienteringsløbcr, og 
et" danmarksmester i hald
orien tering. 

I SKARP MODSÆTNING til det aklive og herlige 
sportsl iv, som udfolder sig på mange udenlandske 

llniversiteter - især j England og Amerika - ser de dan· 
ske universiteter og højere læreilnstalter det ikke som 
deres opgave at sørge for, at sport og motion går hAnd 
i hånd med de boglige studier. ;\1an går her i landet 
ikke en gang så l.angt Som til at indrette de mest enkie 
sportsf aei)1 jleter i forbindelse med undervisningsanstal· 
tern e. Opførelsen af den tekniske højskol e i Lundtofte 
er et slående e ksempel herpå. 

Der har ikke været mangel pa henvendelser fra de 
studerendes råd. Ved opførelsen i trediverne af DTH 
på 0stervold indskrænkede pol y te kni kerrådet sig til at 
forlange en bes keden gymnasllksal. Også dette blev afvist 
som staten uvtdkommende. 

På den anden side er der mtet, der tyder på, at studen· 
terne i udlandet er fagligt mindre dygtige end l Danmark. 

Men nar det er sådan herhjemme, er det vigligt, at 
stud<.'nterne tager sagen l deres egen hånd. Danske Stu· 
denters Roklub er vort hedste eksempel pa, at dette er 
sket, og jeg kan varmt anbefale de vordende polytek· 
ni kere a t meld e sig ind her. For resten er det vist den 
eneste studentersportsorganisalion, hvor der samtidig er 
lejlighed til et virkeligt klllbl iv. 

Jeg skal ikh slå på det sunde ved sporten, for mange 
studenter kan beViseligt leve foruden, og man kan ved 
roning meget vel få ondt j ryggen og efter et orten terings· 
løb komme til at halte slemt. Men jeg vil pege på, at 
fysisk velvære, selvdisciplin, godt kammeratskab, evne til 
at omgås andre og eventuel del tagetse i klubbens ledelse 
er noget, der også kan blive af uvurderlig betydning 
senere l ens erhverv og private liv. 

Det er Ikke blot rospor!, der drives i DSR. For godt 
en snes år siden toges orientering op med succes. Siden 
er denne sport drevet llled stor begejstring af en gruppe 

Hvert år roes en match mel/em akademikere 
fril de nordiske lande. Sidste år afholdtes 
malchen i Finland. På grund af en kraftig 
blæst kæntrede tre af de fire både, og kun 
Sveriges }lOld gennemførte løbef i en tid, der 
var over det dobbelle af den normale for 
distancen. Poul Steno Petersen - en af de 
danske kæmper - beretter om lut'en: 

nLand«-NAM-færden til Finland 
Forberedelsen: 

DA ISEN BRØD OP sidst i april uden for borgen ved 
Bagsværd sked kæmperne snekken i vandet under meget 

medlemmer, som fjnd<.'f, at det er god afveksling i vinter
halv,het. Mange polyteknikere, for hvem anvendelse af 
kort og kompas falder naturligt, har udmærket sig i kon
kurrencer. Orientermgss.ektionen har desuden den herlige 
skisport på sit program. 

Endelig er der vintergymnastikken med gralis mldig
hed for eftcrfolgende svømning og finbad. 

Studenterromatehen Polyteknisk Læreanstalt mod Kø
benhavns Universitet er et kapitel for sig. På billedet ~es 
det berømte trofæ. paraplyslativet, der d esværre for øj ('
blikket står pol Universitetet, fordi holdet derfra vandt 
sidst. Man kan undre sig over, at polyteknikerne med 
deres sans for styrke og snilde ikke oftere har vundet 
denne match. Paraplystativet må snarest muligt tilbage til 
Læreanstalten. Dette er endnu en grund til, at så mange 
polyteknikere som muligt snarest bør melde sig ind i 
D.;mske Studen ters Ro kl ub. Ve l mødt! 

Frode Bramsnæs, 

lektor ved Danmarks Tekniske Højskole, 
p. t. formand for F.agrådet for den 

Kemiske Ingeniørvidenskab. 

g .. ot. Vinterens træning med vægte og de opbyggende 
lege under Ib's ledelse havde givet dem et overskud af 
kræfter og energi, som meget naturlJgt gav sig udtryk i 
en livlig snakken. 

Mange somre siden var det, at så kyndIge folk blev 
samlet i en båd! Erfaringen og den høje teoretis.ke bega
velse hos mandskabet gjorde det derfor let for rorgæn
geren at tilkæmpe sig et sæde, som var praktisk for hans 
hverv ved linerne. Hermed var nat:.Jfligt for alle også 
diskussionen om for og agter bragt til ende. 

Det er klart, at et sådant hold må gennemprøve nye 
metoder for at finde den stil, der passer bedst. Krængnin
gens indflydelse på farten bl cv grundigt undersøgt, lige
som styrmanden hjalp med at nedsætte modstanden ved 



at søge de steder, hvor bølgerne VM lavest. Efter tre· fire 
IIgers forsøg iandt man frem 111. at holdet kom hurtigst 
af sted med en roning, som visse sammenlignede med 
den konventionelle, hvad ang.'!r balance, kurs osv. 

Ud/uren: 

DA høvdingen Peter meddelte tidspunktet for det iirlige 
togt, som skulle rettes mod Finland, opstod der straks 
en livlig diskussion angående udnyttelsen af de rige mu
hgheder, som var forbundet med et ophold undervejs i 
Stockholm . DiskUSSIOnens grundlag blev dog myndigt 
fejet td side af Peter, som illlerede havde lagt et program, 
d"r på en foTtflr.lig måde f(\fenede den okonomiske side 
df sagen med den tlds- og romæssige. 

Bevæbnet med madpakker og soveposer samledes styr
ken morgenen t il torsdag den attende jul i på hovedban e· 
garden, hvorfra turen gJk td Henslngør·HclSlngborg 
overfarten og vider{' mod Stockholm. Efter <It have for· 
vundet følgerne af det tidlige tidspunkt, kunne Inan nu 
opdage, at deltagerne i togtet var: Pettr Wllckt-n i sin 
sædvanlige uni/orm (karakteristika : CIgar. klubmærke og 
paraply), Jørgen Olsen - med fo~ografiappaTrltet et eller 
andet sted på maven, Elvil)d Olsen camoufleret bag en 
bog om natlonaløkonolni. Poul Petersen - endnu Ikke 
vagen, Jørn Sørensen fordybt't i udenlandske ugebJ<lde. 
medens Jens Rønne Hansen og Nuller (H. Mal) drøftede 
cl€' kvindelige rejsende over en sodavand. 

Hen på eftermidd.agen nåede:; Stockholms hovedbane
gård (- ba,J<lah ji:isses!!!), og efter en gang VMm mad 
gik turen Videre {ril Nordbaneg,irden mod Norrtiilje, 
hvorfra baden til Turko (Abo) Jfsejlede. Medens nogle 
sov i de magelige stole om bord, lod andre sig friste af 
hadens ullokke1ser, som f. eks . restaurant og biograf, 
hVQ,nmod de lod sig skræmme bort fra sauna'en af en 
kvinde, der mindede dem for meget om en sværvægts· 
bokser, 

Træning. 

Næste morgen, fredag den nittende. gik VI i pragtfuldt 
vejr j land. efter at koppeattesterne fra dr. Mathiesen 
var synet. De dobbelte ruder i toget viste, at vi nu nær
mede os vort nordlige mål, Tampere (Tammerfors). Un
der udVIkling af enornle rogtnængder, raslende af sted 
med rasende fart og med togføreren hængende i fløjte
strengen, passerede vi en hel del gr,mlræer, mindre byer 
og nogle af de berømte søer, som gav Peter lejlighed til 
at {;. afløn for sin hang til væddemål, idet han tH enhver 
tid var villig til at holde på, at vi inden fem m inulter 
kunne se en sø . 

Holmgangen: 

Pa banegården l T ampere b lev vi mod taget a f K B jorn.· 
stram og Auvo Har,kwort fr.a rodd-sektionen i Finlands 
abdemiska ldrot!sforbund, som kørte os tjl vort opholds· 
sted i kollegiet Domus YKK. hvor vi blev indkvarteret 
meget flot i to -mands-værelser. 

Om eftermiddagen tog vi ud til valpladsen Kilukajarvi 
for at rigge båden til. Gorm havde haft en anstrengende 
tur med alt materiellet til NM og NAM p~ de clarlige, 
ode veje fra TlIrko, men naturligvi!:o var han som altid 
I strålende humør. 

Leben på bådep/;ldsell. 

Vi prøvtde vandet ved at ro banen Igennem en gang 
med hver af de to styrmænd. Da roningen .if og til hæm
medes af slvbevoksningen, hævdede Rønne, at banen var 
smal og dårligt afmærket, indtil hiln. efter at have pudset 
brillerne, opdagede en række bøjer et stykke længere 
ude i søen. 

Efter disse strabadser tog VI bussen tilbage til Domus 
YKK for at indtage aftensmaden. hvis kulinariske kvali 
teter mange på forh.ånd h,wde betvivlet. Enhver tvivl 
blev dog gjort til skamme, og alle spiste med velheh.ag 
i mægder, som forholder sig omvendt proportionalt med 
størrelsen af manden. hvorfor Rønne så "fgjort stillede 
serveringen på en hÅrd prøve. Det var først efter et par 
d,1ges optræning. man kunnt> hamle op med de danske 
styrmænds madglæde. Den aften blev dtt kun til en 
kort tur i byen, inden nlan lige sku' prøve, Onl madrdssen 
ku' bære. 

Programmet tillod Ikke, at man hummede: sig fra senge
halmen senere, end at man kunne na frokosten klokken 
ni; derefter havde man nok at gøre med at transportere 
de velnærede styrmænd hen over banen under progr.am
punktet .,mojlighet till Iraning". 

Kl. 13,00 blev vi hentet j bus fra Domus YKK til en 
sightseeing tur rundt i byen og nærmeste omegn . Den 
fi ns ke arkitektur beund redes, statuer fotograferedes, ud· 
sigtstårne bestcges og under ledelse af en svensktalende 
dame demonstreredes et originalt friluftsteater, hvor til · 
sk lIerpladserne kunne drejes og derved rettes mod for ·· 
skellige kulisser, der var opstillet j det omkringliggende 
skovareal. Rundvisningen sI u Itede på tilskuerpladserne 
ved Kauk.ajarvi, hvor vi overværede de nordiske mester
skaber, Her vandt Hans og Kruse som bekendt deres 
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nordiske mesterskab ved i en meget elegant stil at ga I 

mål langt foran de nærmeste konkurrenter. Opildnede 
af at se sol megen fin roning, besluttde vi os tii at give 
en smagsprøve p~ vores evner, da de andre var færdige . 
Tilskuerne havde dog på det tidspunkt f Jet !lok af dansk 
roning, så de gik. 

Nu nærmede det store sldg sig, og efter en kort rad
slagning besluttedes det, at Peter skulle tage i byen med 
nordmændene, som vi anså for vorc værst~ modstandere, 
Der SK uJle han sol spendere det nødvendige antal gen
stande på dem, og sørge for, at de først sent fandt tIlbage 
til Domus. Ideen var jo sådan set god, men på et eller 
andet tidspunkt må der være indtrådt en erlndnngs
forskydnmg hos Peter! Nordmændene kom tidligt hj~m 
- og J pmlig ædru tilstand, medens Peter tørst kom 
hjem noget senere! - Grunden til. at vi udelukkende 
havde koncentreret os om nordmændene var, at de havde 
revanche til gode fra sidste år. Finnerne havde vi ganske 
vist ikke se!. men vi havde hørt, det var et letvægtshoJd, 
SJ ... Svenskerne havde vi set. 

Se! v gik vi tidligt i seng dter cn HUe tur i byen . 

Søndag den 21. j ul i oprand t. Forsigtig, lettede m"n på 
gardinet for at vurdere vejret. Atle flagen e udenfor stod 
smældende i vinden - fandens osse! Na, hurtigt i tøjet 
og over for at få noget morgenmad. Vi skulle ro ind· 
ledende heat i juniorfirer k1. 9,20, så der var ingen tid 
at spilde. 

Der var temmelig kraftig modvind, og vi matte nøjes 
med en fjerdeplads blandt fem startence, efter en ind· 
S<lts, ~om Peler karakteriserede som "deorill)erende dh· 
lig" . SeJv var vi heller ikke tilfred~\:. Mt~ bersærhrgan
gen begyndte nu at få sit tag i os: knurrende, skulende 
og småbidende i aren vandrede vi hvileløse omkring, 
den rette k<tmpånd var ved <lt komme :or dagen. Peter 
be~lllttedc, at v; ikke skulle ro opsamlingsheatet, VI satte 
alt på et brædt - Nordisk akademisk mersterskab! 
Dette løb skulle indlede den internationale regatta, og 
starten skulle ga kl. 14,00. 

Den ulidelIge ventetid indtil da blev udfyldt med et 
besøg på Medborgarnogskolan og afslapningsøvels~r på 
værelserne. Ved frokosten mæskede styrmændene sig som 
sædvanligt, overvåget ilI syge blikke fra roerne, hvis fOr
nemmelser i maveregionernc forhindrede dem i at ind· 
tage fodemængder af betydning. 

Vinden var j melkIntiden vokset td en kraftig blæst, 
himlen var helt overskyet, og det var teolInelig koldt . Da 
vi nåede ud til Kaukaiarvi. så søen alt andet end smilende 
ud, !nen det passede os udmærket, for hvad hjembringer 
større ære e>od at sejre under vanskelige forhold? Efter 
at h,lVe fået de sidste dd med på vejen, lykkedes det <It 

få manøvreret båden væk frd pontonen på trods af blæst 
og søgang. Nuller, der som erfaren kæmpe og student 
nu skulle styre i stedet for Rønne, manøvrerede sin båd 
ned mod $tarten, idet h<ln hele tiden måtte passe på ikke 
at få for mange bølger indenbords. 

Efter målet har banen et ""fløb" på ca. 500 meter, og da 
der V:af modvind, vil det sige, at bolgerne har ca. 2500 
meter til ar vokse på. indtil de nål' sf<ll'ten. J o nærmere vi 
kom denne. cesto sværere blev det at holde bølgerne ude. 
Nede ved starten nåede bølgerne lJanede højder, så da 
VI endelig havde form let m ualmindelig sløv finsk soldat 
til at lag~ Imod b;iden efter flete foq;æves fOf$Øg, hvor 
vi måtte ro væk igen, beordrede Nuller alle mand til pum· 
peme. Vi øsede !ned huer og hænder, sa snart der blev 
en pause j opretnwgerne. Billedet ved <;tarten var i det 
hele t<lget ret kaotisk, da bølgerne hele tiden slog op over 
startbroen, og starteren havde svært ved .11 råbe holdene 

op og få dem Jagt på linie, alle hold havde fuldt op at 
gøre med at rette ind og øse, samlidigt med at det var 
svært at forstå de gurglende lyde, der kom ud fra tragten. 
Da øsearbejdcts håbløshed var ved at ga op for os, var 
der en eller anden, som bemærkede, at starteren havde 
hævet Haget - vagt i gevær J Et sidste dcsp~rat brolog 
start gik. Kaskader af vand stod fra riggene og spidsen 
ind over mandsbb og båd. Skvætbordet pressede vandet 
td vejrs, og vinden bar det hen over hovedet pa d og to, 
hvorI.' fte~ det væltede ned over tre, fire og styrmanden. 
Vinden og bølgerne gjorde, at det V.lr lige så anstrengel\de 
ar føre åren frem over knæene SOm at tage taget. Da rul· 
lesæderne kørte i vand, var enden nær, og da skvætbordet 
sl?rang under presset fra bølgerne, Sild vi i vand til livet 
- dejligt va,mt efter dem kolde vind. Hele holdet var 
med et opløst I grm - både over den komiske situation. 
lOel) vel også af ærgrelse. 

Etter nogen ud listede svenskerne lorbi os for kvart 
fart. Da VI blev fisket op og sejlet til må!e>!, p<lsserede vi 
forst nordmælldene, som v",r sunket ved 1600 m, og der
næst finnerne. som silnk ved 1800 m. Kun svenskerne 
fuldførte i en tid, som vi~t ingen fik taget. Der afvikledes 
senere et Juniorløb fra 1000 m, men dereher aflystes 
reg,ltt"en. 

Efter en kort drøftelse blev milJ\ enIge om ikke at ud
r.lbe nogen sejrherre i N :\t"l, hvorfor vi log pokalen med 
hjtn, igen. 

Det var pragtfuldt at komme i S il. t:. n a efter den omgang, 
og appetitten manglede ikke, da der bagefter blev ser
veret varme polser og ol. Senere på aftenen fik vi en 
smagsprøve på det søde liv l Tampere. hvor desserten var 
et besøg på den sommerestaurant, hvor NM·deltagerne 
festede. Vore finske konkurrenter og arrangørerne gjorde 
denne aften til en intereSsimt og festlig oplevrlse. 

[-{ iemreisen: 
Manda.g den 22. 010 morgenen startede hjemturen mod 

T urku. Sejlturen \'la Alilndsøernc gennem Skærgården 
foregik i stille vejr med bagende sol. så vi nød turen, 
mageligt henslængt i liggestole på soldækkene. I Stock
holm blev der tid til at bese centrums nye forretnlOgs· 
kvart<:r under Peters s<tgkyndige ledelse, afsluttet med "n 
hyggelig kop the på et konditori. Inden toget ,)fgik. lyk
kedes det Tørn og Olsen at tømme> e>n kiosk for alt spise
l ig t; til gengæld fyldte deres e He kter godt op i 50\' e

vogns kupeen. T u rens sidste etape var f ærgeuverf arten fra 
Iv\almø tidligt tirsdag morgen. Her udspilledes de gri
bend~ afskeds5ce~er, d~r var en følge af de mange timer. 

(f orls~ltes "idi! 11 fornt:den Iv.) 



F.n gammel kaproer, profes!:.or Olc Sech!!r. 
bl. a. danmarksmester i firer med stvrmc1nd og 
I olier skriver følgende: 

RON l N G, ~om den tilbydes studenter i DSR, betyder 
motion, frisk luft, velvære og samvær med "åndsfæller" 
i tiltalende omgIvelser. /V\otionen er uundværlig for os 
.alle, når vi ikke Ur det gennem vort arbejde. Vi er nu 
en gang ikke skabt tIl at sidde stille på en stol. hænge på 
en cykel eller elt knallert eller sidde i en bil. Det er nød 
vendigt at befinde sIg godt, at være veltilpas, om man 
det meste at dagen skal "studere" ved forelæsninger dier 
pS sin "hybel". Hvorfor så ikke benytte chancen til at få 
motion, nar den kan f.ås på en behagelig og specielt en 
billig måde . 

Roning, synes VI, der dyrker den. er den bedste form 
ior motion. Man får gennemarbejdet all~ sine muskler, 
behøver ikke at yde mere end meln har lyst, kondition og 
hd bred til, og roturen kan kombineres med en svømme
tur og et solbad. En tur langs kysten en sommerdag er 
noget, der er værd at prøve, og det forekommer mig nu 
umiddelbart mere charmerende end at springe rundt på 
en tennisbane og have vanskelighed ved at ramme en 
bold, som er alt for lille . Der er noget Rousseau 's mcd 
"tilhage til naturen" over det at befinde sig på vandet 
I luften. i solen og se , hvad man kan yde. Ikke engang en 
smart sportsvogn kan kompencere for det velvære, man 
føler efter en god motionstur i en robåd. 

Kan man tænke sig en bedre sommerferie (og billigere!) 
end den. der kan tilbringes langs de danske, norske og 
svenske kyster i en rohad med ovematningc'r i et telt? 
- eller en week·endtur til Nivå? 

Der findes nogle, for hvem konkurrencemomen tet har 
stor betydning: glæden ved at perfektionere sig i sin 
idræt, yde det bedste og prøve kræfter med ligesindede. 
Disse energifyldte har muligheden for at dyrke kapronin
gen. Hvem kan undslå sig for at have dyrket konkurrence 
på et tidspunkt? Det ligger vist dybt i os alle, delte at 
.. se, hvad vi dur til". Som drenge v.ar det hurtigløb, kast, 
man prøvede kræfter for at se. om man kunne "klare" 
de andre. Den senere uddannelse og udvikling er en 
kontinuerlig række af .,hæmninger", som samfundet på· 
fører 05 . Vi søger at frigøre os for dem på forskellig VIS, 
og idrætspræstationer er en af måderne . 

Kaproning er nok d en eller en a f de Idrætsgrene, der 
krævt'r den største kondition, da den kr a ttpræstation, der 
skal ydes indenfor de 6-8 minutter et løb pil 2 km varer, 
er meget betydelig. For .at klInne yde denne, m.1 der et 
meget intenst træningsarbejde til, som umiddelbart fore
kommer mange kedeligt, monotont og alt for tidsrøvende. 
Det er ikke rigtigt. Enhver ting er lige så interessant. som 
man selv gør den til. Hvad tid angår: Hvem af os bru
ger ikke mindst 2-3 timer om dagen med "ingenting"? 

som ville gå inclen vi igen så hinanden om aftenen ude 
på B.agsværd . 

:\t turen romæssigt ikke gav det resultat. man havde 
håbet, kan kun lægges vejrguderne til last. På alle mader 
var d('t en godt tilrettelagt, godt gennemført, meget in
teressant og festlig tur. Æren for dette strålende arrange
ment er først og fremmest Peters. For det meget behage
lige ophold, den fine forplejning, de mange gode arrange
menter i Tampen" og det kammeratlige samvær takker vi 
Finlands akademiska IJrottsforbunds roddsektion . For
håbentlig er vejrguderne venligere stemt næste gang , vi 
mødes p'\ valpladsen med vore nordiske vt'noer. 

Steno. 

Årets j'ersle /lir. 

og den bn lige så godt anvendes til idræt. Anvendes 
tiden -fornuftigt, bliver der også tid til at nstudere"_ Men 
kedeligt? Nej - træning er en filstand af stigende kon
dition, som tillader idrætsudøveren betydelige kraftpræ· 
stationer med den mindst mulige .anstrengelse . Det er en 
tilstand, Som giver personligt velvære og samtidig en 
utrolig beherskelse ,lf kroppen. Træningen er for lige så 
stOl' en del et sp0rgsmål om opøvning af en spe.:icl og 
forfInet teknik, som særlig indenfor roningen l'r baseret 
pa holdteknik. spørgsmålet om at virke og ..løfte" i flok. 
Del er noget sptciel t for roning, at et godt r{'sultat hel t 
er afhængig af det, at man skal stole fuldt og fast på 
hinanden, og det er ingen ringe opdragelse at få. Holdene 
inden for roning består af 2. 4 eller 8, og der er s~ledcs 
muligheder nok. for enspændernaturen er der også mulig· 
heder, idet singlescull ercn giver lejlighed til på egen hånd 
at prøve kræfter. 

Kaproning er selv folgelig for en stor del et tempera
mentsspørgsmål. et spørgsmål om vilje til at gennemføre 
og til dt vinde, men er et stuuie ikke også det? Idræt og 
især konkurrenceiJræt anses af mange, og da næsten al
tid af dem, der aldrig selv har prøvet, som noget slø
vende. hvor intelligens er overflødigt. Der er brug for 
intelligens for selv at finde frem til den rette teknik og 
taktik.og det hold, som har fundet fre:n hertil, vil være 
det med de bedste muligheder. 

laurbærrene , det At vinde, er ikke kun et mål i sig selv, 
men mere et mål for inds.atsen . Hvordan skulle denne 
ellers kunne vurderes, hvordan skal fremskridtet ellers 
kunne målt5. Konkurrencens mål er nok det at komme 
f0rst, men sadan er det også på <llle livets andre områder. 
Af en eller anden grund vil mange lægge noget odiøst 
i idrætsfolkenes trang og lyst til "t komme forst og sætte 
rekorder. Delte syne.!> ikke særlig logisk. når vi på alle 
.andre områder søger at sætte rekorder. Det er derfor 
ingen skade til at møde frem til dagliglivets konkur
rence med en god kondition . 

En vel tilrettelagt træning, en god teknik, en klog tak
tik og en stærk vilje er de ingredienser, som er nodvcn
dige, og som skulle appellere til studenter, savel som så 
Ina nge andre, der har ønske om at dyrke konkurrence
idræt. De samme egenskaber har samfundsborgeren brug 
for i livets store og alt omfattende konkurrence. Kap
roningen kræver dette i rigt mål. og DSR byder på mulig
hederne for Jem, der har lyst. 

Ole Secher , 
professor, dr. med . 
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Den bedste måde man kan tilbringe en ferie 
{Ja er i en robåd i selskab med to gode venner. 
Her beretter en Ivrig langtursroer. clI'ilinge. 
nier Bent Thagesen. om en tur i svenske 
farvande: 

På langtur med de "mere erfarne" 
DETTE ER DEN FØRSTE skrevne beretning fra arets 
even tyrlIge langtu r i en toare rs i n rigger gen nem li kendte 
farvande fril Goteborg til StrOmstild. J3eSil'"lningen ud
gjordes af Rode. der som befalhavare furte baden sikkert 
over vand save! som over land. Arne P .. der fungerede 
som kok, undtdgen nar h,ln ikke gad lave m,ld. samt 
Thagesen. der var med som elev. 

Allerede den første a hen i Goteborg Hk vi en forsmag 
på de genvordigheder, der kan mode en udlænding i det 
fremmede. Kun imod forudbetaling lykkedes det Rod<: og 
undertegnede at få er v;-erelse for natten. Arne har maske 
gjort et mere stil igt i nJtryk. l hvert fald iik han en nor
mal behandlIng. selvom det ganske vist var på et andet 
hotel. 

bredder fr~ den mest charmerende side. Humøret var 
højt. medens vi lagde Goteborg bag os med raske åreug. 

Hen på aftenen I~gde vi ind i en vig på nordøstsiden af 
Bjork6. Her fandt VI den dejligste lejrplads. Bjarko Iigg~r 
indenfor det militære skyddsområde. hvor udlændinge 
ikke må komme, og kJn anbefales på det varmeste. 

Næste mo rgen startede vi med ikke at gå i vandet ... Det 
gar man ikke på langtur fra Goteborg lil Stromstad''. 
docerede Røde. Arne og Røde havde et par år tidligere 
sammen med Kurt prøvesejlet den selvsamllle rute og 
VIdste cerfor alt om bngtuf fra Goteborg tI! Stromstad, 
hvi l ket cle på !Il tet tidspu n k t 1"0 rsøgte at skjul e for mig. 

D.lgens mål var Kdkorna. et PM holme lige nord for 
Mustrand. Ifølge ,.de 111ere erfarne" frembød Kråkorna 
den bedste lejrpl.lcls ptt disse breddegrader. Det viste sig 
imidlertid uheldigvis. at det havde regnet en enkelt gang 
indenfor de sidste par måneder. således ~t de mosbevok
sede lavninger. som dækkede holmene, k u n var egnet til 
le.i rplads. hvis teltet blev funderet på pæle. Sagt i al be
skeden hed: un dertegnede f and t en mere tradlt ionel lej [
plads på Koen. 

Samme eftermiddag spadser~'de Røde og jeg ('n tur 
over klipperne in cl td ,\'~arstrand. N æste morgen var det, 

Koon. 

Vores robåd kom til Goteborg næste morgen med par
ketten "Dora". Toldpapirerne måtte j eg tage mig af, al 
den stund Arne og Røde som danske jurister øjensynlig 
ikke havde det fornødne grundlag til ilt kunne besIdde 
udklarering af rohåde i Sverige. De forsøgte <It dække 
over deres uformåen ved a t insinuere. at jeg ville øve mig 
i at tale svensk. 

Himlen var overskyet. og det snuskregnede det meste 
~f dagen. indtil vi fik båden i vandet Da var det. som 
ville" vejrguderne byde os velkomne i vores rette element. 
Solen brød frem. og Gotaelvfjorden viste sig og ~ine 
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man fandt en ung kvinde myrdet i Marstrand, men da 
var vi forlængst over alle bjerge. 

I magsvejr går det gennem skærgården. Abne vande 
skIfter med snldlle sunde. Store øer veksler med små 
holme. Snart ror vi forbi nøgne klipper. snart passerer vi 
en læfyldt vig, hvis landside er bevokset med græs og 
buskads. En lystsejler eller en motorbåd ligger fortøjet 
til en kort .1nlobsbro. l visse omdder florerer sommer
husene. Til tider dukker et I ille fiskerleje op. Her ligge'r 
husene tæt ved siden af hinanden. enhver afsats tjenlig 
til byggegrund er udnyttet. 



Omkring Hdkafjorden holder tørfisk eM til. Pa øde øer 
i pas:,;ende afstand fril. menneskeboliger hænger de udspi. 
lede fisk. I tusindt.al hænger de i store teltformede sta· 
tlver, således at sol og vind kan få fat. luften er stærk 
J disse farvande . ,lVlen det mærkeligste var, at stanken 
holdt sig næsten uforandret også efter, af vi havd~ lagt 
tørfiskområderne bag os . Arsagen viste sig' at være Rødes 
gammelost. .. Ost som rotTe på langtur fra Goteborg til 
Stromstad spiser den". 

Ved middagst!d anduver VI Kyrkosund . Langs begge 
sider af det ganske smalle sund ligger de røde fiskerskure , 
bygget halvt ud i vandet, gavl ved gavl. 

Mollosllnd·Gullholmen·Lys~kill . ..De mere ef Lune" 
kendte Iwer en pynt, vi rundede . Røde lod sig end ikke 
narre af sine egne øjne, når han vidste med sig selv, at 
forucle lå vand og ikke land. En enkelt gang mistede han 
dog troen i sidste øjeblik. Td <Ilt held for os andre. 

Kurs en lægges. 

Som stynnand lykkedes det mig j et tilfælde al gøre de 
stedkendte bet. Med stor snedighed salte jeg kursen mod 
Shetlandsøerne. Men b;\gefter påstod Arne og Røde selv
følgelig bare, at jeg ikke havde kunnet finde ud af kort 
og kompas. 

Turens bedsle lejrpJads? Så ubetinget den lIlle bugt pa 
fastlandet nord for Grata. Det var her. Røde gik i vandet 
for tørste gang. Samme eftermiddag ophørte gammelosten 
med at lugte. 

Smogen, Nordens Venedig . Her blev Arne? og Røde 
barberet for forste gang i en lige. De skammede sig over 
for mig, fordi de havde fået så lidt skæg på så lang tid . 
Efter kranierenoveringen satte vi som gode søfolk kursen 
mod den nærmeste cak Befalhavaren sørgede omsorgs· 
fuldt for sit mandskab , idet han gentagne gange fore· 
spurgte, om ka Hen var frisklavet, hvom år kagerne sidst 
var støvet af. hvor gammel servitricen var , etc . En dan
sker kan tillade sig at sige næsten hvad som helst til en 
svensker. Alt opfattes pr. definition som en vittighed, når 
det er en dansker, der siger det. 

Med strygende medvind gik det gennem Sotenkanalen . 
Det begyndte at blæse op, og selv den svenske fl~de søgte 

ly indenskærs_ Vi klarede de næste dages stormvejr ved 
at bære båden over land et par gange . Røde er en hund 
efter at bære både. En morgen bankede han spygatprop· 
peme i med sådan en kraft. at der gik læk i båden. Så 
kunne båden kun hæres. tr(lede han. Desværre havde 
Arne hæfteplaster med i uanede mængder. 

Under utallige strabMlser m. v. nåede VI endelig Strom
st;td . Vi begav os straks til mllnlcip:tlbadet, hvortil vi fik 
;\ugang form ede1st dobbelt t.a kst . Arne retu ro crede til 
Gaceborg næste dag for at ordne de juridiske formaliteter 
vedrørende vores udrejsetilladelse. Røde og jeg standsede 
i Str6mstad et par dage for nærm~re .It undersøge elasti· 
(itetskoefficienten dE den lobil' roklubs gulv, hvor vi til
bragte de næste nættN. 

Søndag morgen tn trede jeg angbåten "Goteborg" for 
<It årvåge hjemtransporten af vores båd. IO timers sejlads 
tilbage næsten den samme rute, som vi havde roet på 
10 dage. En morsom a/slutning på en herlig langtur . 

Thagesen. 

Henvendelser lil 

Danske Studenters Roklub 
bn enten ske lil klubbens kontor , 
Strandv,:enget, ø, RY 48 og RY 35.040, 
elle,. fil formanden, 

landsrelssagfører Børge Boesen, 
Brolæggerstræde J, K. PA 8010. 

Bestyrelsen bringer alle, der har medvirkel til delle 
blads frembringelse og distribution sin hjerteligste tak. 



ORIENTERING 

ORIENTERING 

er evne til at fillde ve; i terrænet. 
Som hjælpemiddel anvendes kort og 
kompas. Det er verdens mest besnæ
rende idræt, - en idræt, der passer 
alle, gamle og unge, mænd og kvin
der, - en/Iver bestemmer selv. nvi/
kel lempo ha.n ønsker: langsomt, rask 
el/er lynhurtigt - - --- . 

Det giver glæde og friskhed af be
væge sig i /la/uren, og et orienterings
løb er meget morsommere end en a/
mindelig spadsere/ur ad kendfe veje. 
Man oplever skoven p.l en hel ny 
måde, snad går def frem gennem høje 
graner, snarf gennem lyse bøge, for 
lidt efter ,1/ skifte fil krat, moser eller 
kær. jVlan støder på en idyllisk skov
sø og finder en fortryllende sti, hvis 
tilstedeværelse man ikke dnede. 

Al/id tillokkende, interessant og 
spændende - ja, orientering er altid 

spændende, uanset om man går, små
løber eller styrfer af sted i konkurren
cens hede. Spændingen består i del 
uvisse: "går jeg rigtigf", - "hvor er 
det højdepunkt", - "er det den af
safte grøft", - ,,findes den røde 
skærm. der angiver posten, i den 
grantykning" - -. -

Og orientering er tillige en gavnlig 
idræt, som man har stor glæde af. 
l'\iå~ du behersker kort og kompas, 
kan du færdes frit i naturen. Du be
høver aldrig at være bange for ilt 
fare vild i skoven, du kan gå på 
svarnpejLlgf. hvor du vil. og når sneen 
om vinteren dækker vej og sti. færdes 
du alligevel med sikkerhed i terrænet. 

Orientering giver dig frihed, - en 
frilwd, du Ilar s/ar glæde af hele 
dil lIV. 

("DSR", 19Hj. 

Ansvars il. for .. O rien le ri ng" : 

Bent Mærsk. Vendersgade 7,2., K. 
By. 2453 x. 

Hvad er 

et orienteringsløb? 

Orien teringsløbet foregår normalt 
i d~ større skove, enten herhjemml! 
eller i det mere vildsoIlune svenske 
terræn. Det gælder om på vejen fra 
start til mål at opsøge en række pUI\k
ter i terrænet (poster markerede med 
rød-hvide skærme), hvis placering er 
no jere angivet på et kort. 

Som hjælpemidler har man kort og 
kompas. Løberen bliver hele tiden 
stillet over for varierende opgaver, 
hvor logisk tænkning i kombination 
med erfaring og hurtighed er afgø
rende for et heldigt udfald af kon
kurrencen. 

Orienteri ngsidrætten er således en 
idræt tor individualister, da løberen 
kun har sig selv at stole P,l, det er en 
idræt, der ud vikler til se! vstændighed. 

Orien teringskonkurrencerne, som 
bliver arrangeret under Dansk Ori
enterings-Forbund. inddeles i klas
ser, således at alle deltagere får jælln
byrdig konkurrence. 

Orien/erlllgsbaner 

i Hvalsøskovene. 

Kompasløbef 1957 

arr. af DSR. 



Hvad er 
DSR's Ski- og 

Orienteri ngssektion? 

Orienteringen dyrkes normalt for
år, e frt>rår og vinter og supplert>r så
ledes på udmærket måde rosporten, 
der jo har højsæson om sommeren, 

Det er derfor naturligt, at roklub
bern e i særlig grad har in teresseret 
sig for ot'ientningen, og DSR har da 
ogsa været med fra starten for om
trent 25 år siden. 

DS R's ski- og orientermgssektions 
hovedformål er at arbejde for fremme 
af orienteringsidrætten og dermed be
slægtede idrætsgrene bl;mdt DSR's 
medlemmer. Sektionen er medlem af 
Dansk Orienterings-Forblind og 
Dansk Skiforbund, og sektion ens 
medlemmer kan derved deltage i de 
åbne konkurrencer landet ovt'r. 

Desuden arrangerer vi selv træ
nings/øb især uden for den egentlige 
orienteringssæson, og hertil benyttes 
ofte klubbens hytte "Gåsehuset" , som 
er beliggende I nord kanten af R.wns
halt skov . Gennem disse løb kan nye 
medlemmer få vejledning og træning. 

Vi håber, at denne beretning vil få 
de nye studenter og medlemmer af 
DSR til ogs~ a t i n teressere sig for 
orienteringen. Sektion en optager så
vel aktive som passive af DSR , og 
kontingentet er sa lavt som kr, 5,00 
årlig. 

forårssæsonen for orien teringsløb 
er nu 51\.>[1 forbi, Inen vi starter på 
ny i løbet ar august måned , 

Indmeldelse i DSR's ski- og orien
teringsseklion kan ske ved henven
delse lil sektionens styre eller på 
klubbens kontor . 

1. posl mdpnkkes . Hau/ foto 

Foreløbig terminsliste for efteråret 
':>. august: 

16. <lugnst: 

19. august: 
23. august : 
23, august: 
30. J.ugust : 

6. septC'mber : 
9. september: 

13. september: 
19. september: 
20. september: 
27. september: 

4. oktober: 
IL oktober: 
18, oktober : 
)" -) . oktober : 

HJul fol. 

Helsingør, trænmgsløb. 
SNIK, træningsløb. 
DSR natløb i Ravnshalt sko\'. 
Holte, instrukt ionsløb, 
OM i feltsport. 
Dj\\ stafet, 

Skærmen. 
Skærmen natløb. 
fIF , 
K i' \-I\allø b (Sverige) , 
H elsinger (Sverige). 
KFIU. 
KM (Sverige) , 
S~JK. 

KS. 
DM-HL 

Sektionens styre 
Rent }v!ærsk, formand, VendersgJ.cle 

7 '2 , K. Telf. By 2453:.:. 

Ole Pockendahl, kasserer, SI. Kon
gensgade 62 3 , K. TeJf. By 35.069_ 

[3irthe Thagesen, sekretær, Tårnvej 
257 ~, Vanløse, Te li. 709804. 
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FØDSELS 
DAGS 

FEST 
efter universitetskaproningen lørdag den 13. juni. Kom 

og hjælp os med at fejre 97 - års dagen. Dans kl. 20 -?? 

Entre 4 kr. I en pause vil 2 både blive døbt. - Danske 

Studenters Roklub, Svanemøllebugten - Strandvænget. 

* * * * * * * * * * * 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

NI.'. 7 

Sii er U n iversi tetsmatchen -
den danske pendant til den gen· 
nem pressen og fjer'nsynet me
get omtalte rornatch melJem 
Oxford og Ca~bridge - ble
vet afholdt for H. gang. 

Da detle ældg;tmle "bo.H
race" i påsken blev afholdt for 
136. gang, skrevet dansk dag
blad i tilknytning til sin omtale 
af matchen, at miln herhjemme 
havde forsøgt at lave et lignen 
de opgør mellem universiteter
ne i Købennavr, og Arhus, men 
elet var aldrig blevet en publi
kumsucces. 

Dette viste s;g at holde sti k; 
kun et lille hundrede menne
sker havde fundet ud til Bag
sværd sø, der, for mig at se. er 
meget skønnere enu Themsen. 

Nok har København kun l 
million indbyggere mod Lon 
dons 9. og nok har den danske 
rom.ltch ikke de samme hun
dredårige traditioner bag sig. 
men alligevel kan jeg ikke lade 
være med at spekulere på, hvor
Ior den engelske match n yder 
sa stor interesse hos det danske 
publikum. som den opmærk
somhed, pressen og fjernsynet 
yder matche!,. tyder på. 

Lad nu Ingen tro, at jeg øn
sker direkte transmissioner gen· 
nem radio og TV, eller syv
spaltede Qversk rifter i dagspr~5-
sen, men jeg kunne brændende 
ønske at vide, hvad den engel
ske match kan give det danske 
publikum , som vore hjemlige 
mangler. 

PO'\'H~NI~~ RO~lU8 

Juli 1964 

DSR's 
køkken 

Ansvarshavende for "DSR"; 

Dan l-L Nielsen . Klintevej 26, 

Brønshoj . 

Hverdage 

lørdage. 
Søndage .. 

. . 

32. årg. 

kl. 16,00-22,00 

kl. 11,30-18,00 

kl. 11,30- 17,00 

MIDDAGEN BEDES SÅ VIDT MULIGT BESTILT I FORVEJEN 

HAR DU INGEN AT RO MED? 
På medlemsmødet den 17. juni blev der fra et af de nye medlem

mer udtrykt ønske om bedre muligheder f(lr at komme ud at ro. 

Efter forslag fra Erik Sommer Jensen har forskellige medlemmer 

påtar::-et sig at stå lil disposition for kaninerne til de nedennævnte 

tider , 

H. Skifter Andersen : 

Niels O. H . Strigel: 

Eri k Sommer J eosen : 

Henning Rasmussen : 

Jens Bruun: 

Knud Mikkelsen: 

mandag k l. 18.30. T tlf. TR 35.138. 

ugens 5 første dage kl. 18.30, 

mandJ.g, onsdag og fredag k\. 18,30. 

Telf.350541. 
efter aftale. T cif. I S 88 82. 
efter aftale. Telf. RY 2400. 
mandag kl. 19,00. 

Er du flere gangr kommet forgæves ned i klubben. kan du nu 

være sikker på al komme ud at ro, hvis du aftaler rotur med et af 

de ovennævnte medlemmer. Et godt råd: Er der ingen nede i både

hallen, så kom op ovenpå og se: for den ihærdige vil der næsten 

altid være muligheder for at finde nogle rokammerater. 

Styrmandsinstruk tionen foregår hver mandag og torsdag kl. 18,30. 



NÆRVÆRENDE BLAD. DSR, ud· 
kommer er. gang manedlig. 

H ellv{'llclclsc' r vedrørende bl adets 
poste kspedltion bedes ske td kon
toret, 

LIgeledes bor henvendelser angå· 
ende annoncer til biddet ske samme 
sted, 

For uopfordret indsendte bidrag 
patager blauet sig ikke anSvar. Manu
skripter indsendt uden returporto 
returneres ikke , 

Augus! .nu11lmerd forventes at ud· 
komme omkring den 14. august. Ind
læg til augustnumllleret sk,11 være 
redaktøren l hænde senest onsdag 
den 29. jul i kJ. 19. 

D. S. R.s JUBILÆUMSFOND 
Giroblanketterne, der tr Indlagt i dette nummer af DSR, kan 

kun benyttes til indbetalinger til jubilæumsfonden. 
Ifølge lovvedtagelsen på generalforsamlingen den 19, december 

[963 sbl samtlige aktive medlemmer, der er meldt Ind l klubben 
inden den I, februar betale 10 kr. til jubilæumsfonden. Man har 
naturligvis Jov at befale mere end de IO kr., ligesom passive med
lemlner, og medlernmtr, der er meldt ind senere enc den l. februar, 
er velkomne til at benytte girobl.anketten . 

Kon t ingen tmdbetalinger kan ske til bes! yrelsesrnedlemmcr eller 
ved selv at udfylde en girobL~nket pa posthuset. Danske Studt'nters 
Roklub, Stranclvænget, ø. - GIRO 3466. 

Det oplyses videre, ,1t kontingentet er 10 kr_ om mÅneden, Der "_=_ 

er adskillige medlemmer. der i begyndelsen af året kun har Ind· " 
betalt 9 kr., og som derfor skylder klubben et p,u kroner. Kassere- " 
re.n vil være glad, hvis medlemmerne forespørger kontoret, om de er ! 
a jour med kontingent. Vor kontordame er .at træffe pa kontoret :_~_: 
mand.1g og onsdag aften k1. ca, 18- ca . 21. -

~ ; 
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Jh.C A~ lP Jtit O N ][ .N (:,r J~ N PA BESTYRELSESMODET den l. 
jllni besluttede bestyrelsen at sup
plere sig med CIvIlingeniør Bent 
Bredmose, Bredmose vil især virke 
inden ror instr\.!ktioll$fOchefens ar· 
bejdsområde. 

Sæsonen er i fuld gang_ Forårs· 
kaproningen på Bagsværd har fundet 
sted . M.arlbo-regattaen er afviklet. 
univcrSitetsmoatchen mod Arhus er 
roet. Som del kunne forventes, har 
vi ikke vunde! alt, hvad VI har stillet 
op i, men aJl~ har været med der, 
hvor kanlpen foregik, 

l Forårskaproningen opnåede vi 2 
lorstepladser, 2 andenpladser. l tre· 
dieplads samt diverse andre placerin 
ger . Klubben vandt ved sin senior · 
dobbeltsculler, i begynder ·klinkbyg· 
get sculler Vrlndt Niels Secher (der 
var 19 startende både) og i ynglingt· 
klin k bygget sculler opnåede J ens 
Bjerrehuus en fin andenplads (lO 
startende ). 

[ Maribo-regattaen nAede vi resul
tMmæssigt set ikke de store højder. 
Regattaen VM særlig om søndagen 
begunstiget af en frisk brise, så frisk, 
at banen måtte kortes af lil 1000 m. 
Dette gav flere uveQtede resultater, 
bl a. blev vi i seni0f-dobbelt sculler 
hc Il VIst ti I fiHcleplads .. n; der V,:tf dog 
5 st.utt!nde bade, Vor drenge.dobbelt 
sculler, der indtil nu har været tvun 
get til a t stille op i ynglingdob, op 
n~ede også en fjerdeplads. Efter <It 
h.ave opnået en andenplads l begyn
de r·singl e sculler, startede Niels 
Secller for første gang i j unior-singk 
se ulJer og klarede sig udmærket på 
de 2000 m. 

Emil, 

UNIVERSITETSMATCHEN 
forløb l år uden uheld af nogen art. 
Der gik under løbet op for Koben' 
havne(ne , at de var Arhusiitnernc 
overlegne_ Sølvfaklen få r derfor lov 
at blive sI3ende på Københavns Uni
versitet endnu et ar. Ved matchen 
fungerede som starter \X'iII y Kruse 
- og som banedommer Ole Se,her; 
disse h VfTV var således i de bedste 
hænder. I den efter matchen efterføl
gende stil roning over 500 m for klub
veteraner over 70 år beViste Galster, 
I-I agerup. Pallner og V olkersen, at 
der stadig er k~udt i de g'ilmle drenge. 

Den traditionelle universitetsmid
dag under ledelse af prorektor Mo
gens fog og rektor ved Arhus Uni · 
versitet, Erling Hammersh<!imb. blev 

indtaget i Gobelinsalen , i pauserne 
mellem de mange taler. Mellem gæ 
sterne til højbords sås repræsentanter 
for DFfR. Københavnskredsen, Uni
verSiteterne samt Politi ken, Også for· 
mændeJle for de to ro kl ubber var til 
stede. Talerne uddtlte både drøje hug 
og afsk.\f1H' roser, bl. a. eflerlyste Ole 
Scener idrætsanlæg i forbindelse med 
bygningen af de nye højere lære
anstalter, H vor er de? 

Under midd<'lgen uddelte Bo Br"m· 
sen fra Politiken præmier til de kø· 
benhavnske roere, et smukt træfad 
med solvplade til hver. 

- Og sa var der fest i kluhben. 

Smil. 

Adresseliste 
Danske Sllld~n/eTs Roklub, 
Slr,mdvænget. Københ,wn ø. 

Kontor: RY 48_ 

Ocr er normalt et bestyrc-lsesme.cllem til 
stede i klubben hverdage kl. 17-20 og 
lørdage kl. 14-17 . 

Køkken og medlemmer: RY 35.040. 

Formand : Børge Boesen, Brolæggerstræde 
3, K. PA 8010. 

K dsse.rer: Aage Bang. Holsteinsgade 5, ø. 
TR 359. 

Sekre/æn Benl Rasmussen, Emdrupvei 
147, NV. Sø SOS·f. 

Malcrieljorva/ler : Peter Wilcken, \'(leyses
gade 32, ø. 292229. 

Kaproningschr1: Emil Sørensen. elo Mad· 
sen, Ærlevci 8, Rrh . 

In .• truktiortSTochef: Per Willems, Guld· 
klovervej 2, NV. S3 2667 efter kl. 19. 

Motiolls- og langtursroduf: Dan Nielsen, 
Klinlevcj 26, Brh. 

Hu5forvdlter : Palle Blinken berg, DSR , 
Strandvænget. ø. 

Uden særligt nI<ll1ddl ; Bent Brl'dmose" 
Strindbergsv~j 16. V~Jby , 

Trællff; J b Chris/offersen. RemstorHsvej 
144, Hf 70H. Teldontid : kJ. 7,00-----7,30. 



Terminsliste er. gang fil , 

l L-Il. jul!' Si ml.lngen-rega Ita, NOGET OM EN SÆRLIG ROFORM 
lS.-19. j ul i : Bagsværd ·rega Ita. 

26. juli; Aru ngen-regatta . 

2. august : :'\.1 .\M, Stockholm. 
2. ,iUgust: HagA-regatta . 

23, august; DM i Brabrand. 
29. august; I-}jelms jo·regatta , 

30, august: ~'\a l mø-regatta . 

2, septern ber: Old-boys·regatta, 
Kerteminde. 

6. september: Efterarskaproning. 

Bagsværd. 

Der lur .allerede nu meldt sIg Ilert' 
ll\ltresserede til deltagelse i efter årets 
kapronmger. Træningen starter for 
alvor ca. 1. august. Det er meningen, 
at holdene fr.l Universitetet og Lære
anst alten til Studen termat,hen sidst 
i september skal bestå af rene begyn. 
dere. Holdene sammensættes L sep
tember, men interesserede kan melde 
sig a lierede nu! 

Emil. 

Der e r rn~ske et eller .andet af de 
nye medlemmer, dtr ver et tilfælde 
har hørt noget om. il t der også he r 
l klubben dyrkes en afart af ronin
gen, der går under betegndsen kap
roning. 

Da det er mit indtryk, at det kun er 
de færreste kaniner, der får noget 
som nelst at vide nerom, skal det 
meddeles, at DSR også dyrker kap
ran i ng, og at dette fInder sted på 
Bagsværd so hver aften uden undt,,
gelse. Undtagen om lordagen, natur
ligvis, da man ror om eftermiddagen, 
ligeso:n om søndagel\. hvor man dog 
ror om formiddagen. 

Som det vil fremgå af ovenstående, 
ror man j det hele taget. temmelig 
ofte, Dår man dyrker kaproning. Det 
gør man, fordi der er tale om en kræ
vende sport, og så naturligvis fordi 
man hurtigt bliver bidt "f den. 

De fleste nye medlemmer aneI, som 
~agt, ikke noger om k,lproning, lill· 

over ,H cle har en iornemmeJse af. at 
det er temmelig anstrengende og kræ-

DSR's fødselsdag den 13. juni 
Under kaproningen er der gjort 

rdc for Univet'sitetsmakhen og mid· 
dagen p.a Københavns Universitet, sa 
her skal blot berettes om ft'sten i 
klubhuset om aflenel\. 

Festen var ikke en af de største, 
men en ret godt besøgt fesl. Delta
gerne morede sig udmærker. ikke 
mindst Arnus-roerne, der dog ikke 
kunne hamle op mod københavnerne 
l en alstafet. Derimod vlsle det sig 
senere, at enkelte af dem kunne ned-

svælge enorme mængder ostemadder. 
l en pause blev to nye bade døbt i 
fe~tsalen. Rektor for Arhus Univer
Sitet, Erling Hammershainlb dobte en 
langtu rstocr Cimbriil, og prorektor 
Mogens Fog gaven $culler navnet 
.. Epsilon". 

Om søndagen samledes roerne ha 
Arhus og København til en fro~ost 
på verandaen, og søndag aften rejste 
roerne tilbage lil Arhus. 

ONSDAGSAFTENER 
Efter sommerferien starter vi igen onsdags

aftenerne - første gang bliver: 

Onsdag den 5. august kl. 21,00: 
o o o o o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o o o o o 

ALLE ER VELKOMNE! 

vel' en masse tid. Jeg vil dA også 
straks advare de kaniner, der er vant 
Iii ilt komme let ril alting, mod at 
deltage. for dem ligger der kun skuf
felser forude; men skulle der være en 
eller anden, og helst en syv-femten 
stykker blandt de nvere medlemmer, 
der hu lyst tIl at tage chancen og op
leve, hvad det vil sige at ro k.>.pro
ni ng, sa har de alle tiders mulighed 
n u, hvor vi silmle.r hold til årets 
eflerårskaproning, del' finder sted på 
Bagsværd $0 søndag den 6. september. 

Der har allerede meldl sig 8 mand, 
men da vi kan bruge op til 24, er der 
stadig en god chance for på en for
holdsvis let made at opleve, hvad kap
roning er. 

Tilmelding kan ske til ethvert be
styrelsesmedlem eller til k lubbens 
træner. (Bemærk at flere af dem har 
telefon). 

Eller kom ud på Bagsværd rosta
dion og se efter dem med de bl å .\rer. 

PW . 

Informationsservice 
Som det vel ~r gåe-t op for de fle

ste, er der i klubben blevet opstillet 
et nyt te1evlsionsapparat, og en stor 
antenne p.'1 taget, så modtageforhol
dene både for Danmark og Sverige 
nll er helt ideelle. Nu behøver folk 
derfor ikke mere at blive hjemme for 
at se fjernsyn, men de kan i stedet 
komme ned og hygge sig med os au' 
dre og hjælpe med at betale fjernsy
net, da det er et .. kron e- kigge·fjern
syn". 

Opstillingen af fjernsynet er for
anlediget .lf Styrmandslauget - men 
hvad er Slyrmandslauget? - Styr
mandsTauget er en fraktion af DSR, 
som arbejder for klublivets fremme 
på 1. og 2. sal. bl. a. ved afholdelse af 
laugssammenkomsler i og uden for 
sæsonen. 

Som medlemmer .lf Slyrmandsl<lll
gel kan optages ethvert medlem af 
DSR, der har styrmandsret. og som 
i øvrigt findes kvalificeret af J.'lugs
styrelsen. 

Ansøgning om optagelse I lauget 
kan ske ved hen vend else til overstyr
manden kontor, A . Pedersen, Admi
ralgade 20. K. TeJf. MI 4238 (årligt 
kontingent. kr. 10,-, at betale pa 
GIRO 95200). 

Overst}'rmandens sekretær, 
sl.vrmand BIdder. 



Omelet surprise 
Den vågne læser, der ~r begyndt Sit 

eftersyn af det Clltid med længsel ven
tede medlemsblad, har nu i ca. 10 
minutter vredet sin hjeme for at fin
de ud af, hvad en Omelet sucprise er. 

Hvis han venter at få svaret her, 
bliver han skuH et, for redolk teren veJ 
det heller j kke. 

Der kan kun siges. at det er noget 
med at ro, og det er vist nok vældig 
sjovt. Grunden til, at dette skrives, 
er, at der blandt efterårets roarrange
lTlen ter vil være en Omelet surprise. 
AlTangørerne venter som altid stor 
deltagelse. 

OBS! Da man ikke kan forvente, at 
aJle arrangementer bn nil at blive 
bekendtgjort i medlemsbladet, beder 
vi alle interesserede hol de sig under
rettede om opslag i klubhuset. 

II.R StU D ,,;t I 

PAU L HEN NI NG ~ A SHUS S~~ 

TO LO BOO -" DE 59 " 4 
6 ;'1} 

BALTJ:CA 
I • SIKR.ING 

']C JR. AE N J[ N Gr § JO> JR A\. Gr 'JC JE: JR 

i klubbens farver er igen på lager. Desværre er prisen ste~ 

get til 47,50 kr. Træningsdragterne er specielt fremstillet med 

ekstra lang trøje, der dækker lænden. Enkelte løse trænings~ 

trøjer med lynlå~ og påsyet D.S.R. på ryggen udsælges for 

27 kr. 

Husk D.S.R.s jubilæumsfond, GIRO 127970 

ORIENTERING 

EFTERÅRETS 
TERMINS-

LISTE 

Træningsløb: 
12. og 26. juli : Teglstrup hegn. Møue· 

sted: Helsingør Spot!sunions om
klædningsrum ved 2 km stencn på 
GI. Hellebækvej i Hdsingør. Start 
og mål her. Mødetid kl. 9-10. 

9. august: Teglstrup hegn. Mødested: 
Ellemosebadet p.1 vejen fra Hel
singør til Julebækhus k!. 9.30. 
Arrangør: Helsingør Roklub. 

16. august: Tokkckob hegn. Møde· 
sted: Bloustrød skole kl. 9,30. 
Arrangør: SNIK. 

23. august: Rude skov. Mødested: 
Rudegård stadion kJ. 9,30 
A rrangor: Holte Id rætsforening. 

Anm~ldelse til ovennævn te træ
ningsløb sker pa mødestedet. Start· 
<ligi f t kr. 1,00. Kort kan købes på ste
det. Der et lang og kort bane. 

Ansvarsh. for .O:ientering": 
Bent Mærsk, Vendersgade 7, 2., K. 
By. 2453 x. 

Åbne løb: 
19. august: DSR - natlob. Ravnshalt. 
29.-30 . .august: DM og FM stafet. 
6. september: Skærmen. Hvalsø. 

Kval. B + mærke. 
9. september: Skærmen - natløb. 

Hareskoven. 
13. september: FIF. St. Dyrehave. 

Kval. C + mærke. 
I3. sepkmber: D jurslands!~b. 

Koben ha Vfi-Provinsmatch. 
19. september: KM - nilt. Sverige. 
20. september: Helsingør Ro kl ub. 

Sverige. Kval. A + mærke. 
27. september: KFIU. Sjælland. 

KVill. C + mærke. 
4. oktober: KM. Sverige. Kval. ;\ 

+ B + mærke. 
11. oktober: SNIK. Sjælland. Mærke. 
18. oktober: KS. Tisvilde. Mærke. 
25. oktober: DM og FM. 
l. november: K1 ubmesterskabsløb. 
15. november: KIF - l-mil. 



fIR Si UG. AlU< 
PAUL ~ENNING RASMU5SEN 
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:rJ:&NSKE 

Nr. 8 

M"1l hlif 1.1:'J/ge fryg
le/ /11. det skulle ske, 

mell del kO!!1 tJlllgel/el 

b"g plz redtihløren. fil 

de,· .rIet lil/d stof Vtli' 

IJldkoml!lel/JL <I"gl/st

li1lrf1Ylierel af DSR 

Der ti' selvfølgelig 

anlIOlIcer f D,. jeJftH. 

fæLlp!llIre og olildagj'· 

tlfUller, IJUd "del! pc! 

)lugen ;iit/de til beJ/æg

le den hQ;e kvalilet lIf 
DS [(lIi'I (lil gemen/el' 

ne, r]!!I",-, red.1.~I(j1 el! 

alliKel'el, at det l'ni' 

for lidI ;11 jyide de j 

slder !lied. Delle el 

gtllnd ell I,L den ItU! e 

)))æl! gde (/ f lmderLø' 

dlf'! Jlof, der jy/der 
sprill efli e. 

Derfor, kære læ.fi?· 

re, delle hal! mali jk.f;i! 

byde jef, Jill må du 
flere velJIUfVIli? aJ'j,k

ler ibi'ldet - og dem 

Jkal l Jk;lve; fm·tæl 

om en almindelig mo· 

IlowllJf, en dag pt) 

kaproningsb4J1en el/er 
DITJ en weekend-lur -

elle,. send nogle gode 

billeder - Redaktøren 

veiiler Jpændl/ 

STUDENTERS ROKLUB 

August. 1964 32. årgang 

o 

KANINDAB OG -FEST 
afholdes lørdag den 29. august 

Dagens program: 

KI. 17 ,00: 

Årets kaniner døbes 

KJ. 20,00: 

Efterårets første fest 

Dans til stort 

orkester 

Årets kaniner er 

perso ni igt i nvitere t 

RtseTver dagen og mød op - og hyg med åretJ kaniner .I 

Omelet surprise IX 
fortæres søndag dm 6. sepJember 

spisetid: kl. 9,45 

påklædnlf1g: rotøj 

medested , pulten I bådehallen 

pris: uden betaling mesterkOk: Bang 

Kom og smag, der er nok til alle!l! 



Nærværende blad DSR Medlemskartoteket 
Nærvært:nde blad, DSR, udkommer en 

gang månedlig. 
Henvendelser vedrørende bladers post

ekspedition bedes ske til kOntoret. 
Ligeledes bøl henvendelser 2ng~encle 

annone~r til bladet ~ke samme sted. 
September· nummeret rorventes at ud· 

komme omkring den 10. september. 
Indlæg til dette nummer skal være red · 

aktøren i hænde senest onsd:lg den 26_ 
august. 

For uopfordret indsendte bidr>lg pata
ger bladet sig ikke ansvar, Manuskri pIer 
indsendt uden returporto returneres ikke. 

Rettighedsl isterne 
er pr. J. august ført å jour og med

lemmerne bedes selv checke listerne, der 
er ophængt i bldehaJlen. 

Eventuelle {ej 1 eJler manglet sbl straks 
meddeles kontorer. 

Det bemærkes, at k u n den højeste 
rettighed er pHørt listerne; sclr der ud 
f ar et n<l vn scu lIerretti ghed 11, betyd er 
det altså, ar vedkommende har styrmands
ret, og har lov at benyltc s[vrl "svavaer" 
som scullerne i II og III klasse . 

Ny båd 
Klubben har anskaffer en ny to· årers 

inrig~~1 i glasfiberarmeret plastic. 
B~den er prøve>ej Jet (ra Vord ingber g 

til DSR. og aJle de, der har medvirket 
ved hjemlransporcen, har vleret tilfredse 
med b~den; den eneste fej I er en kniv· 
skarp langrem, der gør det ydersl pine· 
fuldt at bære b~den . En enkelt har væ

ret sli begejstre! for den nye båd, nemlig 
Hartz. at han har deltaget i samtlige del
stræk af ruten. 

"c'est pire qu'un crime, 
c'est une faute" 

1 sidste nummer af herværende blad var 
der indløbet en fejl. Det dreier sig om 
Henning Rasmussens telefonnummer, der 
var :torørt (orkert. Det rigtige nummer 

Ved gennemgangen af medltmskarto · 
te~et er der for en del medlemmers ved
kommc:ndc: visse mangler m.h .t. joto_ 

Nye retligheder vil først kunne imøde
kommes ved aflevering 3f ri vellignende 
folO . 

Møntfjernsynet 
Ideen med opstil I iog af et fjernsyn 

med mentboks er blevet misforst~et af 
en eJler anden. 

Det var meningen, ~r pengene i bak · 
sen dterMnden skulle betale fjernsynet, 
men en enkelt har åbenbart misforstået 
dette, og troet at boksen var fuld; ved
kommende har nemlig pa egen hånd 
sørger for IOmnmgen ved hjælp af en 
sk ruetcækker el. lign. 

For det første har Styrmandslauget mi
stet de ca . ISO kr ., der formodedes at 
være opsamlet, og for det andet hor Styr
m-andslaugeL malte bekoste en ny mont· 
boks, 

For fremtiden vil boksen blive tømt 
med korte mellemrum; VI h~ber, at den 
uautoriserede bokstømmer læser dette, og 
forstår, at deL for (remtiden ikke er ulej
ligheden værd at forgribe sig ~ fJern
syner. 

Efter 14 dages langtur: 

er l) 8889. Ilo/for t mon !()lk kIggel JJdtrn !,Il Of) 

Husk at betale til Jubilæumsfonden ! 
Der er åbenb.1rt adskillige medlemmer, 

der Lror at biOfagene t il jubilæl1ITlsf on
den er irivilligf; dette er "0 stor mlsfor
sl~e1se! p~ generalforsamlingen i decem
ber sidste ~r blev der vedtaget, ~t alle 
aktive medlemmer af DSR skulle betale 
10 kroner årligt til jubdæum.s(onden. 

Klin ca. 16 % har pr. 1. ~ug belalt. 
ulgtet at beløbet forfaldt til betajing pr. 
l. febru3C! 

Glæd kassereren og ind betal bid raget 
til foodens postkonto. GIRO nr. 127970. 
Blanketter til kontoen var indlagt i JuJi
nummert! af DSR. 

Efterårets program: 
Onsdagsafrenerne er nu godt i gang. 

men på grund af sommerferien har det 
Ikke været mu hgt at tilrettelægge pro
grammet j enkelthecer. Der er onsdags
aftener den J 9 . august, den 2. september 
og den 16. september. Programmerne for 
de følgende onsdage h~ber vi ~t kunne 
bringe i september-nummeret. 

Er du klar over, at du bør unde dig 
selv en frilftf"n i DSR om onsdagen. 
Kom ned og ro en tur, spis din middag 
og g~ j finbadet ~ og derefter - hver 
anden onsdag - oplev den absolut lødige 
onsdagsklubaften. Gør du rlet, glr resten 
af ugen som en leg. 

Pit deL romæssige område vil der ud 
Iwer Omeletten biive afholdt en r æltes· 
tur (l\Jdt i september, men m§lel for den· 
ne udflugt er endnu ikke fastlagt. 

Skolekaproningen og STUDENTER· 
M ATCHEN bliver afholdt lørdag den 
J 9. september. 

Klubkapronmgen vil i ar forsøgsvis 
blive afviklet en. søndag formiddag; da
toen er foreløbig i astsal til den -4. okto
ber . 
Standerstrygning~n vil som de foregå

t"nd~ h foreg~ i f akkeJskær, og de for
rige hs .succes med andespil vil natur
ligvis bl ive fulgt .Jp. Standerstrygningen 
vil finde sted den 21. oktober. 

Adresseliste 
D,ITlJke S/liden/el ] Rokil/h, 
Strandvænget, Københ:tvn 0, 
Kontor : RY 48. 
Klubbens kontor er ~bent m~ndag og 
onsdag kj. 18,30-20,00 samt lørdag ef
termiddag. 
Køkkl'n og medlemmer: RY 35.040. 
FO/!lumd: Børge BOt?un, Brolæggerstræde 
3_ K. PA 8010. 
KdJJern: Aage St,ong, Holsteinsg,de 5, 
0 . TR 359. 
S~krelæl': Benl R<lHllJ/Jun, Emdrupvej 
1..J7, NV. S0 501:-4 . 
l\lraJe,.,elfl)J"~·aller : Pele,. JI/'"'/cken. Wey
sesgade 32, ø. 29 22 29_ 
KaprollingHhef: Emil Soremeli, elo 
Madsen, Ærteve; 8, Beh. 
lnslwk/;oJ/Jehef; Per WillelJl], GuldkJø
verve) 2, NV. Sø 2667 efter kJ. 19. 
Alo/ionJ- og lang!/lr.rrochef: OlliJ Niel
ml, Klintevej 26. Brh. 
Hm/arlla/ler : Pal/e BJil'lkenberg, DSR, 
StrJndvænget, ø. 
Y'æl1er: Jb Ch"/JIOffel"Sen, Bernstorffs
vej 14'1, Hf 70t4 . Telefontid: kI. 7,00 
-7,30. 



Husk oJZsdagJtt!tenerne 
den 19, auguj t og 
den 2, og 16. Jeptember 

Ja, Ja /Jtll' de. ,;kke meJ<" officil-It og 
hrtlvofflrle/J ;Iof, ug foy Ikke <lI ladl' 
OPt?1' t?JJ hah, iidf ni.!. /Jbi!:(ktr'L'~I, bril1.gH 

rfd,'l.t: I f P NI lIuXeJ ,;f/)j, Jom »QI1 norm"l, 
ikke lir/fe bringe'. 

Mm kom ;klu ol; bt.'bre;d ham tI!?/ 

bage/ler, id er dig se/I', der ej' gat!1 e/t'er 
JIU gUl i 

LANGTURSSTVRMANDSKURSUS 

For al opnå langtursstyrmandsret kræves der foruden at man 

har deltaget i mindst en ferielangtur, at man har deltaget i klub
bens teoretiske Dg praktiske kurser, 

Det praktiske kursus vil blive afholdt i Nivå en søndag i sep

tember. 
[]et leoretiske kursus bliver afhold,t i klubhuset og vil strække 

sig over 2 aftener, Interesserede kan få nærmere oplysniflger ved 

henvendelse iii langtursrochefen, 

Kobberbryllup 
Allerede nu bn VI meddele, at (hv. 

redaktør Bent Rasmussen og frue, '~.Ian. 

da R~smussen. født Pdcfsen, kan holde 
kobberblyllup den 1, Februar 1976. 

Bryllup 
Endvidere bo Jet meddeles, at klub· 

beos mMcrJlllcforvaller, hr. Peter Wil· 

cken, søndag den 22, august 1964 agter 
at Indgå i den hellige ægte~tand via Vor 
Frelsers Kirke. 

Ejendomsnyt 
Fra absolut p%dclig kilde e( det bk

vel Qpl)'st, at Peter Wilcken vil H et {ar
ligt hus, Foreløbig v.J hsn dog blive bo
ende i Weysesgade. 

D. S. R.s statistiske departement 
har udarbejdet en statiJtik over roakriviteten i D. S. R. i 
fønte halvdel af 1964 

D. S. R.s faste fotograf 
DSR's faste f otogr~( har gjort et stort 

kup! Det er lykkedes ham uset al {oto

gcafere klubbens hes:yrelse v~d dens sid· 

ste møde. Redaktøreri har J30t bilkdet, 
og kan for forste gang vise et billede ~( 
k lubbens inderkred~. 

Staristikken, der ses j grafisk form h~r· 
oVer, viser benyttelsen af de forskellige 
b~dtyrer. nemlig scu liere (pU(lktcrd). 

lolrts (fuldt optfllkk{:t) og Encares (Slip 

let) , 
DIagrammet viser b~cltypcrnc:s k,lorn<.:· 

terbenyttdse som (unktion ai dJroernc 
Man scr trde1ig (se diagr.~m), ar mens 
fireåresb:ideoe aben bart benyttes mest J 

begyndelsen af sæsonen, ?{cager in1CIC5' 
s<.-n for denne bådtype senere pli Sieso' 
nen. Dette mener den statistiske J fde· 
ling, hænger 5~mmen med, at denne bld· 
type bruge~ mest lil Instrukt;on, og da 
de f lc:ste nyindolcldclst:r kummer I be· 

,~yndelsefl af sæsonen, forklarer det ud· 
mærket formen at den stiplede linie, 

_\ohrl ser end \'idere, al sculJerroningen 
(puokter.::t) i år tors, kom i gang midt 
i maj, Dette hæoger sammen med rofor· 
bu.ddel i den (ørstI' rdlled. 

Brusen af to1res badene h3r \'~re-t jævn 

gennem hele fOfsæsonen (-'15° hældning) 
- Jog ser man tydelig, al de [k,te roere 
har holdt sommedeiie (ra omkring den 
26, junj. At kurvens hældning ikke er 
blevet endnu mindre tnd de ca. 30e', 

skyl<les de mange feridure. dtr er gen 
I)cmfocl i denne b~dtype 



STUDENTERMATCHEN 

UNIVERSITETET MOD POLYTEKNISK LÆREANSTALT 

afholdes lørdag den 19. september 1964 i Københavns Havn 



Hu A r 
~A U L HE N I NC ~4 SHUS S ~ N 

r QLDB O OG~ OE SQ-4 K 
o ~4 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

NI',9 

Ved ellyopameslerskllbeme j 

"oning, der Met' afviklet l 

Amsterdam, stillede D,mmark 
op i fem bå.dlyper. 

En fillalepltlds f/edEilrIJku//e 
tjeTle som billel lil T ok;!). 

Finctlepladserne lil Eilrj kall 
de/vil t'lluler ejler Ir/be j ved 
den lodtræknlngJ der Jam
mensætler holdene Iii de ind
ledende be,,'-

En f on/mJet ankel kaN d el
t"J medvirke :iL en f(Jt/'/ilgeL· 
se af de opnllede reS/JIJale-r. 

E f t er elJropmn e s t en kabelJ1e 
ind/tillede Dansk Forming 
for RO.fPOrl de mandskabe ... 
de mente hrwde "klclSU" lil 
udtagelse til rJlympiadeu i 
Tokio. 

Vor dohbelt·sadler ble1) 
som eneJ/e hold ikke irtdstil
let af D. F. f. R" hvorl'ed del 
blev udelukket fra NIl/li ghe
den af af blit'e hlds,il/et 4 
Dtl!!!Ihlrks Olpnpiske Komite. 

H/Jorddl) D. F, f. R. {lfgØ!'. 
hvil hi! hold der hal' "klane" 
og hvilke der ikke har, .iIi/r 

os ikke ganrke kl,1rl. 
lv[an går rII"d! !lied e/1 for· 

nemmelse af, al D. F. j-. R, / 
tvivL5tiljælde fUr "plat elle'" 
kf'oJle", Dem1e gang blev del 
,,/::1'one" !oute gang, og 
"pL(/f' emden gang, eller var 
del orrlL'endt.' 

VI mener ikke D. F. f· R. 
har l/"lIffel en re/færdig af gø
,.c!se. 

Ansvarshavende for "DSR": Don H. NIBIS8n, KHnte\leJ 26. Br0nsh"J 

September 1964 32. årgang 

Klubkaproninoen • • • 
er i å r henlagt til søndag den 4. ok taber kl. 10.00. 

Der ar udskrevet løb i følgende klasser og bådtyper: 

1. 4-åres inrigger, klubmesterskab. 

2. single sculler, over 32 år, 

3. 2-årcs inrigger, klubmesterskab, 

4. 4-åres inrigger, lodtrækningshold. 

5. single scu\l er, klubmesterskab. 

6. 2-åres inrigger, over 32 år, 

7. F ak u Itetsløb, gig-firer. 

Distancen for samtlige løb er 750 m. 

Løbene afvikles i Kalkbrænderihavnen med opløb ved Svanemølle

værket. 

Efter kaproningen serveres kl. 13 det eventyrl ige kolde OSR·bord. 

Finbadet vil være åbent til kl. 12.30. 

Læs alt om den 19. september på side 4 

Studenternlatch SkolekapronillO Fest 



Kaproning 
For de, der ikke læser dagspre~sens sportssider eller kun fordyber sig i referaterne 

af de mange fodboldhmpe, skal nævnes nosle af de bedre resultater, klubben har 
opnaet i den sidste m~neds tid. 

Ved Jen InterniltlonaJt- Bags\'ærd.reg~tt3 i dagene lB_ og 19. juli var vi rf'præ..sen
teret i senior single-sculler, senior dobbelt-sculler, junio( single-sculler samt e>egynder 
firer. 1 sculler opn~ede Jørgen Hansen en pæn andenplads i tiden 7,3 LO, kun slået af 
Har:lld Kr&kenes fra Norge, hvis tid var 7,27 .2. Hans Krl.l~e vandt dobbelt-sculler i 
tiden 6,:">2.:">, og de var hele 20 sek. for20 de nærmeste konkurrenter. Delte gav dem 
- mærkeligt oc,k - en fortjent plads på EM-holdet til Amsterdam. Junior-sculler blev 
et drabeligt opgør mellem Norske og Dans;':e Studenter. Lorentz BrinLk og Niels 
Secher var i h~rd, udmarvende kamp banen over, o.g først kort for mll form~ede 

Secher (lt trække sig fri i en spurt, der knækkede Brillck 
Vore begyndere opnkde en femteplads. 
Den 26. juli deltog vi j Arungen·regartllen wd Oslo, hvor Sechc( atler opnfiede elI 

sejr i j uoior-scuJlcr, mens begynder-fire-ren opn;\ede en tredjeplads, idet de blev slået 
af Viborg og Erster Kielcr Ruder (lub. 

Søndag den L august stillede vi op I Hag;lreg:lltae-n i Stockholm. hvor o~så NAM 
blevaiviklet. Her opn~ede I'i 3 sejre (oruden l ~ndeopJacls . 

De tre ~ejre tegnede Sfcher sIg for, idtt han vandt b~de be:gynder-, junior- og Senior 
single -sculler , Samtid Ig forbedrede han h"ner<,ko(den med 20 sekunder; den nye btlne
rekord er på 7,17 .9. Både hos Norske Studenter i Oslo og hos Akademiska Roodfor
eningen t Scockholm opkvede vi i øvrigt en storslåer gæstfrihed og hlælpsomhed. 

Det nrstc Slure sJag, vi hJ[ delt<1.get i, er EM j Amsterdilm . Som bekendt ble\' vor 
dobbelt-sculler nr. g, efter hårdE heat og mcd en forstuvet ankel. 

Ved danmilrksmesterskaberne p~ Brabr'lnci so stillede VI op i ~enior c:obbdt-$c\Jl 
Jer og senio( single-sculler. i sidste med to ma.ndskaber. Det blev til to danmuks
mesterskaber og en trediep lad~ . 

Klubbens danmarksmestre anno 196·1 er: 

Dobbdl-jwlfer : H,tIIJ Ftidi'fiklell , Ih Jø.-gen K'-/lJe . 

Smgll1-_c odle,·. N/eli Hemy SecheJ. 

Hans og Kruse har dermed sammen vnnclet deres ijerde mestc-rsbb i næk ((Ir klub
ben - en flot præstation. Pokalen dtr roes om er i øvrig~ Knud Sechers mindepobl. 

Som de fori'cgåcnde år var Hans og Kruse heJt suveræne og vandt deres løb mt-<l 
hele IO sekunder foran Sv<:ndborg. 

Secher har roet drengeroning de sidste 3 k dl)g ikke cravel-sculler. Med den ro · 
ning, Secher har vist I år. 'v;u re~ultatet ved DM ikh nogen tilfæJdig11l!~J. Secher 
førte løbet fra start til mRl og var kun truet 3f K jeld Mikkelsen fr'l Lyngb~. dee be
satte andenpJad$en . men5 J0rgen H~nsen i sltltsrurten blev henvise til 3. pL1dsen . 

Nærværende blad 
Næ-rv;cc(:nde blad, DSR, udkommer en 

gang månedlig. 
Henvendelser vedrørende bbdets post

ekspedItion bedes ske ti I kontoret. 
ligeledes bor henvendelser tlng~ef)Je 

annoncer til bl;;.det skt samme sted . 
For uop(ord~et Indsendte bidrag p~ta

ger bladet sIg ikke ~nsv~r. M~ nusknpter 
indsendt llden r"'hlrporto returneres ikke. 

Oktober-nummeret forventes at ud
komme omkrillg Jen I) . oktober; bidcag 
til bl,uld skal være re.daktøren i hænde 
,enc,t lør\hg den 26 september , 

Emil . 

Håndbold 
Håndboldsæsonen begyndte onsdag d . 

9, september. Run Moller-Jørgensen. de'l 
udmærkede leder ;tf h~ndboldJ(dclingcn , 

oply5er overfor redaktionen, at cl"r træ
nes hver onsdag fr:! kl 18,15 i Otto 
Mønsttd-hallen I N'.)rre Alle. Fra onsd.lg 
cI _ 7_ oktober: er der ogsl træning i Idræts
hallen i Nørre Allt kl. 17-18, 

Rud oplyser, at han kan bruge m;lnge 
nye folk, og at mall igen i 1r har anmeldt 
to hold ti I mes(er~bbsturneringen. 

K~m ud i Herre Alle en onsdag og se på forholdene! 

Svømning 
l vintersæsonen har medlemmerne .td

g<lng til wømmehaJlen i Statens GymnJ
stikinstitut hver torsdag kJ. 20-21. Det 
er gutiS, og der er ~dgang ril [inba<,1. 

S~'0mni ngen hegynder den \ . okrobef. 

Gymnastik 
lige ledes den J. oktober st~rter VInter

gymnastikken. ALI! medlemme[ kan uel
tage pil det elle~ de hold. der passer 
bedst. 

Mandag og r(lrsdag kJ. 19-20 : Statens 
Gymn;\stikinstimt, Nørr~ Alle. 

Onsdag k1. 17,15-1 il : GI. Metropoll
tanskoJe. Feue Plads. 

Sladig enkelte blazermærker lilbage ! Pris kr. 12,-

Adresseliste 
Dr//!Ik/! Sll/JollerJ Rok./nb. 
Straodvæogct, K",c,enluvn 0. 
Postkonto nr 3466 
'K.onlor ; RY 48 
Klubbens kontor er .1bent mand~g, on5-
dag og frtdag kJ. 18,30-20)00. 
Kokken of: niedlu1ltllff: RY 3~.040 . 

Formand : Borge BOfffn , Broiæggtrstr,,,,
de 3. K . PA 8010 . 
KttJJør('J': /I"Kc Bang, Hol,teinsgadc ~, 

0. TR 359. 
Sekrtuær : Bmt R,JJmIJJfe ll , F rydend3Is-
vej 33, V. 
M(/lfU~/fOI'I',)ltt'f : PeJr:r U···,}rk/!/J, \'<!ey 
sesglde 32, 0. 250 22 29. 
K'1prollinfJ(he! __ f.n/JI S(l/li'rHfIl, 

cjo Madsen, Ærtevej 8. Brh. 
I /lslrrlkllfiJlJchet __ f'er I/"'iihmf, Guldk lø
v~rv~j L, NV Sø 2667 efter kl. 19. 
iHo! ionr- Pl /tllJ~'11IY5rnrhel: D,m NIel
.' t'JI , KI intevej 26, Brh. 
HlIJjani,dll'l : PIlii!! B/!n.el'fI!Jerg, DSR, 
Strand v,l'nget, O. 
Ur/pli. 3J!rhf.'.' m,;"dtlJ: Bent Bredmo.<"l!, 
Stnndbtrgs~ej 16. V~lby. 
Ti t!'.'w·: I b ChrlSlofie/".fer/ , I3eroscorffs
vej 144, HE 7074. TcJdootid : kJ. 7,(1) 
-7,30 . 



Onsdagsaftener 

16. og 30. september samt 14. oktober kL 2 O. 

Program er slået op klubhuset. 

ORIENTERING 
redigeret af 

Bent iVIærsk 

Efterårets terminsliste Kredsmesterskab i natorientering 
19, september: KM - l1;1t. SverJge. 
20. september: Hel5ingør Roklub. 

Svnige. Kval A ~- m:erkr:: 
27, seprcmber: KF1U. Sj<flJanJ 

Kval. C ..., rnxrk(;. 
4, oktober: KM, Sverige. Kval. A 

+ B + mærke, 
ll, oktober: SN!K. Sjæll;H1d Mærke. 
l S. oktober. KS. TIsvilde. Mærke. 
2), oktober: DM og [-M, 

1 novc-mber: Klubmesrerskabslob, 
I '). november: K IF . 2·mil, 

Jubilæumsløbet 
sondag den 20. sertember 1%,4. 

M odested og . t j d: FK "n a p ph:lI1i1rluS 

stug;r. pl HJlhndsåsen kJ. 09 . ..j~. tørste 
~tart k I. 10.30. 

Start i a lie k!as~d, JobsledelSEn forbe
holder sig dog ret ti) at ~lil k 1:I~sc[ med 
få dehagere sammen. 

l.øbet er kh1.ssrfJ(erende for A·klasser· 
ne 5Jmt P.J;1,,'rkclob. 

P~klædning i henhold hl DOF· regu· 
lativ, 

Starta{ gIft: Drenge og pigEr kr, 2,00, 
juniorer kr. 3,00. øvrige' kr, 5,00. 

Der udsættes præmier ; forhold til 
deltager"ntalltt. Ingen hold præmier. 

Præmierne lldcleles umiddelbart efter 
løbet. 

Lørdag cl en L 9, se ptember 1964. 
Medested : Folkskobn, M3rgretorp U. 

:10 km fn Halsingborg. 
MOUttid: kl 18,45. Første start k I. 

20.00. 

Klasser og I):melængder- HA 9,). HB 
.'1,6. OR 7,6. JUN 7.-\, Damer ),4, 

Ke.rt: l: '50.000 (].;urvekort) ud l:"Veres 
opklæbet veJ start med ajle poster ind· 
pl"ikket. Posterne er markeret med røde 
lygter, og de vi] være bemandede. 

På..:':lædninp;: I henhold eil DOF regu· 
lativ. 

Udrustning: All" lohr!re Jk111 medbrin· 
ge JIØ]/t! fmdo' løbe/. LøbHi? liden }Iøl'< 
1:;/ blive IJægte/ J/.1rl 

Startafgift : Alle klasser kr. 5,00. 
Overnatnin,1;: Der ~rrilngeres OVtHlJt· 

ni flg pl skolen, lufcrm,dras og sovepos(' 
meJ bringes. JeHere morgenm::r.d serveres. 
krus, bestik og ta Ilerken medbringes. 

Overnatnmg f ar tUrister kan i begræn. 
stt omr ang arrangere;. Der tr mulighed 
for camping 

Anmeldelse til overnatning og forplej· 
ning jndsendes samt ;C\ig med anmeldelse 
til løbet. 

Pris for overnatning og forplejning er 
kr. 4,00. 

Præmier efter del!;;gcranta I. 

Anmeldelse til ovennævnte løb skal ske til fru Birthe Thagesen, Tårnvej 
257, 2., Vanløse, tlf. 709804, senest mandag den 14. september kr. 18.00. 

BALTICA 
I • SIKRING 



Lørdag den 19. september: 

kl.15 Studentermatch 

kl.20 

UNIVERSITETET - POLYTEKNISK LÆREANSTALT 

opløb ved Knippelsbro 

I forbindelse hermed skolekaproning 

Fest i klubhuset 
Dalls 'til 

Gunnar Mars 
orkester 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB, STRANDVÆNGET 



n ", I IIU ART 

P4UL HENNING RASMUSSEN 
TOL OBOOG AOE 5q - 4 K 
oJ, 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr. tO Oktober 1964 ll. årg. 

KØKKENET ER ABENT .. ,OGSAEFTERSTANDERSTRYGNINGEN 

mandag til torsdag kl. 16-22 

fredag lukket 

lørdag og søndag kl. 11,30-17 

Middag a kr. 4,00 serveres ugens 4 første dClge . 

lørdag og søndag ingen varm mad, kun smørrebrød . 

Desuden anbefaler køkkenet sig med kaffe, te, øl etc. 

Selvom sæsonel1 tlU gilr pil hæld, 
sker der stadig en hel del, som 
slLIdelllerroeren kan have )l)'lle 

af al \'iile , jo , nogen vil mdske. 
sige, al der 5ker tII!!!"e end i sæ· 
sonen. 

Kaproernl! har IYllkke! de slat/ke 
bdde pd lal1c1. men de fortsætter 
med vintercræmng i klttbhtlSel 
lH'er tirsdag og fredag. 

For dem, Iler 5yl1es al kaprol1;Jl' 

gel! er for anst rerlgcll{}e , er der 
molionsgynmasu'k liver 111m/dag 
og lorsdag kl, 19-20 i Seatells 
GYl1mastikil1~titllt i Nørre Alle, 
og hver Ollsdag kl . 17,15-18 i GI, 
Melrnpolitanskoll!, Frue Plads, 

Hver torsdag kan man åesuden 
komme gralis til svømllltlg kl . 20 
- 21 i Statens GymnaHikil1slitul . 

Der er hcil!llhold hver ollsdag, og 
i week.-enden er der orietlleril1gs· 
løb , 

Som der ses, el' der alle mulig
heder for al fa. I/oget for pmge· 
ne - ogsd om "interen. 

Sidsu: 
Klubbens generalforsamling er 
foreløbig fasrsat til Dr/snag den 
9, december kl, 20,00, 

Standerstrygningen 
foreg~r traditionen tro j F A K K E L S K Æ R 

lørdag den 31, oktober kl. 20,00 

Efter standerstrygningen er der slorl 

ANDESPIL 
på den opvarmede terrasse , 

ONSDAGSAFTEN 
HVER ANDEN ONSDAG 

Onsdag den 28. oktober kl. 20. 

Medlemsmøde III 
Mød op og gør vrøvl, og kom eventuelt med 

nye impulser ti I bestyrelsens videre arbejde . 



Nærværende blad, DSR, ud· 
kommer en gang månedlig. 

Tanker efter Englands- og 

H en vendeJs.cr vedrørende 
bladets postekspedition bedes 
ske til kontoret. 

Ligeledes bør henvendelser 
angående annoncer til bladet 
ske samme sted. 

For uopfordret indsendte bi· 
drag påtager bladet sig ikke 
ansvar. Manuskripter indsend t 
uden returporto returneres ik
ke. 

November nummeH'r ud· 
kommer 14 . november; bidrag 
til bladet skal være redaktø· 
ren i hænde st:nest lørdag den 
31. oktober. 

NY HANOBOLDLEOER 
Fra den 13. sept embe.r 1964 er Rud. 
Møller.Jørgensen dter eget ønske fra
trådt som leeer af klubbens håndbold
afdeling. 

Fra samme. dato er ledelsen over
taget af 

civilil1g. OLE BORRE JØRGENSH.,' 
Må vi benylle le.iligheden lil at takke 

Møller·Jørgensen [Ol' hans mange~rige 
udmærkede lederskab af afdelingen, og 
samtidig byde Borre held og lyk.ke med 
det vanskelige hverv, han har p<\taget 
sig. 

Herhjemme er al kaproning fra c·g med 
efterårskaproningen (ærdig for denne 
sæson . Det vil da være interessant at 
se. hvorledes brilteme afvikler deres 
kaproningssæson. Den starter i april 
og varer ti! begyndelsen a( juni. Juni, 
juli og august bruges kun til enkelte 
kvalJificercnde kaproninger såsom Hen· 
ley ~tc., ellers holdes der ferie . Sæ
sonnen begynder igen i september og 
til december. Karakteristisk er det at 
der den samme weekend aIholde~ f1er~ 
regattaer rundt om i landet, og at det 
ikke er klubberne der betaler, men de 
interesserede selv der betaler tilmel· 
dingsgebYTdet til deres respektive klub· 
ber, som da drager omsorg for at de 
bliver tilmeldt. Derved opnås al en del 
motionsroer også tilmelder sig. De mo
rionsroel' der ikke rigtig tidlige-rer .har 
kunnet tage sig sammen til det sidste 
skridt til at ofre den tid det tager at 
træne i f~r mAske blod på tanden, og 
tager for alvor fat på træninge.o, m"r 
de først har prøvet at deltage: kap· 
roning. 

Jeg mener det er for lidt at byde kap, 
roerer at de fra slutningen af a.ugust 

._. __ o __________ _ 

ALT AT VINDE --- KUN FEDT AT TABE 
Klubbens sekretariat har modtaget et 
brev fTa nogle organisationer, der kal
der sig henholcLlvis A.l.F. Phønix og 
Dallsk Gang Forhund. 

Brevet indeholdt en indbydelse til 
D.S.R.s medlemmer til at deltage i 
.Del! syvende interrz(/riOl1ale Øresutlds
marc/I«, der foregår søndag den 25. ok
tober. Ruten er far mænd 40 km og går 
fra HamleIs by Helsingør, til Gentofte 
Stadion. 

Ikke mindst da flere statsmænd ude 
j verden har talt Dm, at vi går for lidt, 
bør man benytte sig af chancen til at 
vise vore hjemlige statsmæod, at vi 
danske kan gå. 

Marchen er åbe!l for alle, sAvel mænd 
som kvinder, fra kontor, lager, arbejds
plads og forsvaret, dog kr--æves lægeat· 
test for deltagere over 40 år, De klas· 
ser. der kan int.::resserc D.S.R.s med
lemmer er: 

Klasse B, distance 40 km: Kapgangs
klasse for mænd, der ik.ke nar opnået 
bedre tider end 1 time SO min. på 20 
km, eller 4 timer 40 min. på 40 km, og 
kJa<;se C, distance 40 km: Turister, 
mænd der ikke dyrker kapgang som 
konkun-ence. 

Omklædning og start foregår i og ved 

Hc-lsingør Roklub. Tøjet køres i bil lil 
Gentofte Stadion. Her fjndes »opgan· 
gend, og her er omklædning og bad for 
dem. der fuldfører_ 

Det er iøvngt et løb, som oriente· 
ringsseklionen kan tage ved lære af, der 
er således tre forplejningsstationer LID

dervejs, ved Nivå. ved Vedbæk og ved 
BeUevue, der er arbejdersarnari((cr til 
at tage sig af ømme fødder, og - til 
beroligelse for eventuelle D.S.R.-delta
gere - officialsvogne. der samler even· 
tuelle skadede op. 

Deltagelse kos ler 3,50 kr. eller 6,00 
kr. for tremandshold. Starten går kL 
9,20, så der skulle være god muughed 
for at kunne nyde aftensmaden i fami
liens skød. 

Tiimelding til 7. internationalt! øre
sunrlsmarch formidles gennem lang· 
tursgkhefen til hvem intClresserede kan 
melde sig inden den 19, oktober. 

Benyt denne enestående lejlighed til 
under statkontrollerede forhold at op· 
leve Øresunds kyst fra den .. forkerte 
side--. 

Be-mærk Øresundsmarchens motto: 
ALT AT VINDE, 

KUN FEDT AT TABE! 
hl1. 

Sk otlan dstu r • • • 

ikke har flere muligheder for at stille 
op. Jeg kunne tænke mig at D.F.eR. op· 
fordrede cle forskellige rokrcdse rWldt 
om i lande!, !il at <lnangcrer lokale, 
men åben kaproninger, for alle der 
haver lyst og selv vil afnolde de for· 
skellige omkostninger, der er forbundet 
henned. 

Interessant var det også at se det sy
Sl~m efter hvilket man .avancerede op 
igl!nnem d~ forskellige klasser. Ved at 
vinde et begyndedøb, rykkede man 
<Jutom::ttisk op i juniorklassen næste 
løb. Efter 4 sejre i denne klasse er man 
~enior. For mig er dette. systems over
kgenhed i forhold til vores klan. Et 
mandskab, eler ville være stærkt nok 
Iii at gøre sig gældende i højere 'das
set', vil ikke som herhjemme ktUlne 
vinde alle løb i de mindre klasser. Sam· 
tidig vil man undgå. den store ophob
ning af hold i de mindre klasser. som 
lilfældet er herhjemme. 

Jeg finder ikke vores system rigLigst, 
og ,'il anmode bestyrelsen, om at tage 
problemet ti l overvejelse. for eventuel 
ændring af det nuværende system gen· 
nem D..F.f.R. Jells Bruun. 

ADRESSELISTE 
Danske Studel1ters Roklub, 
Strandvænget, Købt!nhavn ø. 
Postkonlo nr. 3466. 
KO/zlo,-: RY 48. 
Klubbens kontor er åbent mandag. ons· 
dag og fredag kj . 18,30---20,00. 
Køkken og medlemmer: RY 35040. 

FOYl/umd: Børge Boeren, Brolægger
stræde 3, K. PA SOlO, 

Kasserer: Aage Bang, Holsteinsgade 5, 
ø. TR 359. 

Sekretær: 8e1l1 Rasmllsseu, Frydendals
vej 33, V. 
MaIericiforvalter: Peler Wilckcl1, Kags
lvej 45, Herlev. 944268. 

Kaproningschef: Emil Sørensel1, 
c/o Madsen, Ærtevej 8, Brh. 

Irzsfrukt;onsc}ref: Per Willems, GuJd· 
kJøvervej 2, NV. S0 2667 efter kl. 19, 

MOfiotls- og langtursrDc1zef: Dan Niel
sen, Klintevej 26, Brh. 

Ht/sforvaller: Palle BlhlkeJlberg. DSR, 
Stnmdvænget, ø. 
Udell særligt mannat: Be1l1 Bredmose, 
Stri.ndbergsvej 16, Valby. 

TrællCY: J b Christoffersen. Bernstorffs
vej 144, HE 7074. Telefontid: 7,00-
7,30. 



KAPRONING 

Efter en sidste opblussen er kapro
niugsakt;vileten på Bagsværd død hen_ 
Den sidste måneds aktivitet gav sig 
udslag i, at vi i week-enden d<::n 29.-.30. 
august var involveret i løb i Kertemin
de, Hjelmsjo, Maribo og Malmo. I Ker
teminde blev old-boys-<>tter vundet at 
et kombineret hold KRlDSR_ T Hjelm
sjo blev det Lil 3 sejre - i senior dob
belt- og senior single-scuJJer, samt i ju
nior-toer uden styrmand, hvor de til
meldte svenske hold ikke mødte til 
til stare. Også i Malmo ble.v det til 3 
sejre, i j uoior dobbelt- og seo..iol' single
sculler sam I i junior-oner, hvor vi, for
uden at besejre Lyngby, h.jemførte 01-

terpoka.len til »evig odel och eie« for 
næsen af L.R, 

Ved efterårskaproningen vandtes dob
belscuUer, s..-unt junior single-sculler a~ 
den nybagte danmarksmester, der for 
tiden henligger på Rigshospitalets afde
ling 3 med benet i stræk_ Forhåbentlig 
et kort intermezzo. Vc-r nye gode be
gyntlerfirer ma It<:' ~l' sig ~l~\et :l f Skjold, 
der V(lr en tak bedre. 

Venskabsmarchen med KVIK den 9. 
september blev også hJ"k~,t af KVIK. 
Klubbeme delte broderligt. Von stær
ke kan.inhold beslående af Poul Erik 
Jensen, Peter Nielsen, Gustaf VaJenti-

Vi ntergymnastik 

Vintergymnastikken og -træningen \ 
klubben starter fredag den 9. oktober 
kj. 19,00. Vor træner Ib Christoffersen 
vil som indledning til trærungen fortæl
le lidt om kaproning. Alle, der er i be
~iddelse af den mindste lyst til at dyr
ke kaproning, vil her få lejlighed til at 
høre om betingelserne for at være med 
i legen. 

Alle er i øvrigt velkomne til at del
lage i gymnastikken, di.'r foregr,r hver 
tirsdag og fredag kJ. 19,00 i klubben. 

Emil. 

Omelet surprise 

Søndag dem 6. september var Bang ar
rangør af nfællesturen ... benævnt "Ome
let $urprise., Tw-en viste sig at være 
et orienter:ingsløb gennem Københavns 
havn. 

Fællestur slår i anførselstegn, fordi 
kun 14 mand deltog i roningen, mens 
6 mand var udstationeret i havnen, 

ner-Branth og Njels-Ole WiUumsen med 
Rønne ved roret vandt en komfon<lbe! 
sejr og hjemførte ABlocheglasse-l,,-, 
mens vor anden knninilfer på de sidste 
SO meter blev p.assel-et af Kv5k'erne. 
Holdet bestod af Christian Møller, Ole 
Petersen, Preben og Henrik fi~cher, 

samt - ~om stand-in for Knud Hedin 
- Chr. Røgild Nielsen. 

Samme hold vandt iøvngt en halv 
snes dage senere, og uden stand-in, sko
le kaproningen for lohannesskolcn. 

Kvik s01-gede for, at matchen afslut
ledes ved el hvggeligt smøt-rebrøds
bord. 

Studentermatchen den 19. september 
blev domineret af roerne; der sås dog 
{il skuere. lin i vers i te ts holdet. s læ r k t 
præget af SLUd. med.'er, var udmærkede 
strateger, men da de mødte arvefjen
den, skiftede de taktik (var det ver
ver?), og blev besejret af de mere kon
tante p<>lyt.'er, hvis hold dog ogs~ var 
domineret ilt maskll1studerc:ndc. SeJr
herrernes tid var 9 min. 46 sek, mod 
l'nle Plads. der blev nOleret for tiden 
10.03. 
Læreans~alten ved professor Ove Hoff 

h:wck denne gang overtaget ansvaret 
f 01- del kulinariske samvær, og fik som 
en påskønnelse heraf overrakt ~p,uil

pJyslativet" til ærefuld opbevaring, 
E. S. 

LEDIGE STILLINGERI 

Mænd lilbyde~ beskæfligelse 

Målmand 
Til at varetage renholdelsen af 
1'00 mål (ca. 3:<3 m) !>øg~ en 
yngre mand_ Vedkommende 
m,\ være indstillet på at på
tage sig søndags>wbejde, An
søgere med erraringtl- fra lig
nende job vil blive [orelruk
ket. 

Henvendelse til 
D.S.R.s hJndbo!dafdelhlg, 

OUo Møns/cd-Hallerl, 
ollsdag kl_ 18,15. 

KAPRON I NGS N y T 

Maribo Roklub vil i foråret forsøge at 
arrangere: en lOGO m kaproning som 
oplæg til sæsone.n - den nylig afvik
leck efterårskilproning va~ en slags ge
neraJprøve. 

Det er meningen at a~Tangementet 
også skal omfatte seniorløb. og det vil 
antagelig blive lagt midt i maj måned, 

Det er et i .. nltiativ vi har al mulig 
gnmu tIl al takke Maribo Roklub for. 

ehr. 

Styrmandslauget 
INDBYDER TIL MIDDAG 

lørdag den 17, oktober 1964 kJ. 18.00 

MENU 
Hors d'æuvre creve:lte 

Aloyau grille aux champignons 

Plat de fromage. 

Tilmelding kat! kUr! ske .s k rij rligt til Slyrmalldslallgets 
sekretær, styrmand Erling Hedegaard Pedersen, Solilude· 
vej 8, 4" N. - Sen.est den 15, oktober. 

BALTICA 
I • SIKRING 



ORIENTERING 
SEKTIONENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

afholdes torsdag den S. november kl. 20 i D.S.Rs 
klubhus. 
] hen hol d t i I ved tæg ternes § 5 og § 6 i ndka Ides her
ved til ordinær generalforsamling i D.S.R.s ski- og 
orienteri ngssektion. 

DAGSORDEN: 
I. Valg af dirigent, 
2. Bel'etning om sektionens virksomhed i de[ tOJ'løbne .1r. 
3. Forelæggelse ~f det H'viderede regn~kab for de[ forløbne ~l 
4. Behandling af incisendle forslag. 
S. Valg af styre. 
6. E.ventuelt. 

Det reviderede regnskab vi I være tilgængel igt for sek
tionens medlemmer 3 dage forinden generalforsam
I i ngen ved henvendel se t i I sektianens kasserer. 

Til dagsordenens punkt 5 skal føles, at sektionens 
nuværende kasserer, Ol e Poe kenda h I, ønsker a t træk
ke sig ti Ibage, da han er blevet gift og har fået hus, 
og så ledes ha r nok a t tage s i9 t i I. T i I ny kasserer fore
slår styret Gert Pedersen. 

D.S.R.s natløb i Ravnsholt 
D.S.R. indledte efter1\rets orienteril)gs· 
sæson ved at anangt're natlob i Ravns· 
holt skov. åbel1l for kredsens mlO'dlem
mel'. 

Sam lingsstedet var naturligvis Gåse
huset. og her (Jokkede~ onsdflg den 19. 
august omtrellt 90 løbere. Vejret var 
ualmindeligt fint og Gåsehuset illumi
neret i aftenens ankdning. 

Banelæggeren hJvde for;øgt sig med 
klass,,"vis sam let stan og valgfri post· 
følge i stanen og iøvrigt ~ør~et for flf· 
vekslende postplaceringer, En såkaldt 
svømmende, "græsplænc~ - på kortet 
afmærket som en sø syntes s~ledes 
at have overrasket en del af løberne, 
i ah fald al dømme efter deres og kon
tmlkortenes udseende efter hjemk0m· 
~ten. 

Vinderne af de cnkche klasser ble\': 

Herre senior: Eri k Bruhl, SN I K. 0.59.22 
(8 km). 

Dame sellior: Else Juul Hansen, Skær
men, 1.20.44 (5 km). 

JUDiores: Et;k Bi.llow-Olsen, Holte, 
1.19.34 (7,2 km), 

GId Boys: Mogens Halbye. A.S., 1.27.10 
(7,2 b:m). 

EKSPEDITION TIL 

LAPLAND 

Vi sendte i slutningen af august to 
mand til svensk lapland for at rekog 
nosere tenainet i og omkring Sareks 
nationalpark, CD.. 100 km nord for pol. 
cirklen. 

Med Stom SjOfallet som udgangs· 
punkt og med 8 dages proviant i ryg
sækken, påbegyndte ekspedilionen van· 
dlingen mod Sarek~ fjeldmassiv. Pli 
gn.md af unonD.1lt store vandmængder 
i elvene, forarsaget af megen n.edbør, 
blev vadningcn af d~ største a[ elevene 
umuliggjort, og ekspeditionen blcv des· 
værrt: snart stoppet i dens videre rrem
trængen . 

Ruten måtte lægges om ad lettere 
fremkommelige stkr. og en del af van· 
dringen f01'l:!toges langs Kungslecten. 
Ek~peditioncn bcsillgte bl. a. lokaliteter· 
ne Saltoluokta, Akse og K\'ikkjokk, og 
for~tog undcnej s, under store strabad· 
ser, et dristigt og vellykket udfald moel 
en af Sareks gl.:-tschere i Ponefjcldet. 

Vi vendte hjem fI(l lapland cn stor 
oplevelse rigere, og vi benYl tet· lejllg' 
heden til at anbefale andre at gøre en 
tilsvarende tur. Vi vil gerne være be
hjælpelige med raL! og oplysninger, 

Bir~er J~rge"sen . Kg' Lyngby 

Ansvarsh. for \)Orientering«: 
Bent Mærsk, Vendersgade 7,2., K 
BY 2453 x. 

ÅRETS 

DANMA R K SM ESTER S KA BE R 

afholdes d. 25. oktober. Der kon

kurreres i å( kun om individuel

le Danma rks- og forbundsme

sterskaber i orientering, da det 

ved forårets repræselllantska bs
møde i DOF vedtoges, at afskaf· 

fe holdmesterskaberne og i ste

det søge I and ss ta fetten ophø i et 

til DM. Ved re;)ræsentantskabs

mødet vedtoges det desuden, at 

kun A-løbere har startret ved 

Da nma rksmes ters k21berne. 

Arrangementet af årets mester

skaber er overdraget til DOF»s 

Fyns kreds. 

RESTERNE AF 

EFTERÅRETS TERMINSLISTE 

18. oktober: SNIK's 1. åbne oriente· 

ringsløb i Slagelseskov<., ... 

ne. 

25. oktober: DM og FM. 

1. november: Klubme~terskab.5l"b. 

22. novernbcr: Krr-'s 2 mile løb. 

.'/. 

Sektionens TræninClsløb 
15, nov. Cykleorienteringsløb, are af 

Mikkel. 

20. dec. Juleldspus i Gåsehuset. 
I samarbejde med Kvik, KR, Skjold 

og Skovshoved R arrangeres de5uden 

trællings/øb fra Bagsværd RosladiOJl 

flg. søndage: 29. nov. - 6. dee - 13. 
dec. - 27. dec. Start fra kj. 9,30 til 
10,30. - Startafgift ca. I kr. 

SEKTIONENS STYRE 

Be)lI Mærsk, fonnand, 

VenderSg"J.de 7, 2., K. B Y 24 53 X. 

Oli! Pockelldahl, ka5serer, 

Hcjrebakkel'ej 3, Værløse. 

Bio he TI/l1gese'l, sek retær. 

Tårnvej 257. 2 .. Vanløse. Tlf. 709804. 
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Indvarsling til generalforsamling: 

Bestyrelsen indvarsler l/Cym~d i /renhold lil lovelZes §§ 8 og o} til 

Ordinær -generalforsamling 
ONSDAG DEN 9. DECEMBER 1964 KL. 20 l KLUBHUSET. 

STRANDVÆNGET, ø. 

DAGSORDEN: 

r. Atlæg:g.else af beretning. 

2. Fore.!æggelse at regnskab til godkendelse. 

3. Vf\lg af formand . 
4. Valg af kasserer. 

S. Valg af sekretær . 
6. Villg af materielforv_ilter. 

7. Valg af kaproni..igschef. 

8. Valg af instruktlonsrochef. 

9. Valg af motions-- Dg langtursrochef. 

JO. Valg af husforvalter. 

Il. Valg af 2 revisorer. 

12. VaJg af repræsentanter li! Dansk Foreni ng tor Ro

sport. Be.styrelsens medlemmer er fødte repræsen· 

tan te·r. 

13. Særlige forslag. 

J 4. Even tuclt. 

Bestyrelsens forslag til bestyrelse for det kommende år: 

Formand; Børge BoeselI. - Kasserer: Aage Bmlg. Sekretær: Dal! 

Nielsen. - Mate.rielforvalter: Peter Wilcke!l. - Kapron:n-gschef: 

Palle Blinkel1berg. - Instruktionschef: Ber:r B,.edmose. - Mo

tions· og Jan~urschef: Erling H cc!egaard Peders!!n. - Hustor

valter: Jens Joha/1Sen, 

Endvidere agter bestyrelsen at supplere sig med Per Willems. 

Medlemmernes opmærksomhed henledes på at forslag. der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 

senest 10 dage fØl' generalforsamlingen, og ·på. at stemm~ret på 

generalforsamlingen bl. a . (orudsætter, at m<tn er il jour med kon

tingentet. 



Nærværende blad, DSR, ud· 
kommer t>11 gang månedlig. 

Henvendelser vedrørende 
bladets p05tekspedition bedes 
ske til kontorel . 

Ligeledes bør henvendc\"er 
llngaeC1d~ Jnnoncer til bladel 
ske samme sted. 

Fur uopfordret indsendte bi· 
drag pålager bladet sig ikke 
ansvar. Manus kripter indsendt 
uden returporto re t til fleres ik
ke. 
December-l1wnme.ret udkom· 
mer IS . december; bidrag til 
bladet skal være redaktøren i 
hænde Senest mandag den 3D, 
novemb~r. 

KAPRON1NG 

Med megen velvilje fra cl'herrer Posei· 
don og Helias gennemførtes klubkapro
rungen søndag den 4. oktober, l de 6 
løb, der afvikledes i løbet af formid
dagen og - ril stor fortrydel~e for 
maitre de cuisine Bang - den første 
del af eftenTl iddagen, deltog jalt 42 
mand. Der '::llev kæmpet på livet løs; 
i alle tre klllbmesterskabsløb var der 
sr.ledes mellem 6 og 8 deltagende hold, 
."J:ye uOl"todokse mel oder til at hale sej· 
ren hjem med blev anvendt med min
dre held . Et enkelt hold skjflech:-. plad
ser i båden wldervejs for til stadighed 
at have friske mænrl ved årerne, mens 
en roer ved navn Niels forsøgte al beo 
"ærte 4 baner ad gangen i et elegant 
slalomJøb. 

Klubrne-stre blev: 
Single sculler: Perer Is/ef. 2·åres in· 

JUBILÆUMSFONDEN 

På den ordinære generalforsamling i 
december 1963 vedtoges det - Som en 
lovændrin.g - at alle aktive medlem· 
mer skulle betale lO kr. ttl en jubi· 
l.!:'lImsft'TILI I )Wl: i <.It : n:r-t: l':Je .. til 
1C)67. 

Da det var en tilføjelse til lovene, be· 
tyder det, at j hven fald II> <Ii medlem· 
mernt: har været med ti) ?ot tage beo 
slutningen. 

Del er derfor med undren, at man 
konstaterer, at jubilæumsfondens ka
piLo'11 pr. L novc·mber endnu ikke har 
nlndet 2000 kr. 

De ca, SOD restanter har nu modtagc:t 
e.TI påminde.lse i ronn af en indbeta
I ings.gi rob Jaa.l\e l. 

Du har vel indbelalt dit beløb, eller 
du gør der i dag, ikkesMdt? 

r :gger: Søren Rosellki/de, I/) H elge Q/
sen og Jørgen Secher .... 4·årers inrigger : 
Carl D;urlwus, Emil SøreHsen, Palle 
B/inkellberg, lØJn Sørense~! og Jen) 
Rørm.e Hal-'!sen, FaklutelsJøbcl blev vun· 
det af DTH og sculler for drenge af 
Iørgen Sedur. 

Kaproningsbadene har i den forløb
ne sæson fået større eller mi.ndre sls'a· 
der, del· gerne skulle ltdbedres i vIDte· 
(c;m [")b. lmidlerti.d tillader det tYKke 
lag fedt og snavs, som både og årer er 
belagt med, ikke vor bådhåndværker 
Bøttger at komme ind til de beskadige· 
de dele. Kapron.ingsmaterie!let må ren· 
gøres, hVOlior der i forbindelse med 
vintl"rtræningen bliver udnævnt diver· 
se bådehold med l'er til ar rengøre di· 
verse både. Der er 50 liter petroleum 
til rådighoo foruden sagkyndig bistand 
fri! ffiiJtci"ia'Ic:valtcn:n: I{nc'edt m.'d· 
bdnges . Emil. 

ÅRBOGEN 
ud kommel ' .'om bekendt i ~lden slllnderhejsm~lgen. 

Alt &lOf. både a.f - og uden interesse har interesst:'. Det drejer ~Ig især 

om beretninger fra 1;:.n~Llfe : bc.n:tnlngcr fra kaproningslLire: anekdoter 
m, m. 

E~ldvidcre eftersøges mange billeder fra denne sæson. alle større.ser og 

typer. 

$:!lfl'cmt du mener, at du har lyst til at skrive et elle.r andel, eller så· 

fremt du har nogle billeder, giv mig da et foreløbigt tilsagn, ~~ ieg ved , 

hvad jeg h"r <It rette mig efter. 

ALLE HENFENDELSER TIL : 

BENT RASMUSSEN , Frydendalsvej 33, V .. eller D.S.R. , Slr<lndvænget, ø. 
Skriv f. eks . et kort med et telefonllummer hvorril jeg kan ringe. 

- giv dit bidrag t;l A. R B O G E N 

VINTERGrMNASTlK: 

mandag og torsdag kl. 19-20: 
Statens Gymna.;.tikinstitut, Nørre Alle. 
Onsdag kl. 17,15-18: 
GI. Me.tropoliranskole, F.me Plads. 

SVØMNING: 

torsdag kJ. 20-21: Statens Gymnastik· 
insti ru t. 

nR.NDBOLD: 

onsdag kj . 17-18: IdrætsluUen, Nørre 
AJle, cg onsdag kl 18,15-19: Otto Møn
sted·hflllen, Nørre Alle. 

!i..APRONJNGSTRÆNINC: 

tirsdag og fredag kl. 19 i klubhuset. 
Søndag k\. 9,00 a.fve.ksJe-nde løbetur fra 
Bagsværd rostadlon. 

KAPRQNf.Iv'GSNYT: 

PfI bC $ tyrcl:;e~rnC!)c\et den 5. novtmber 
ved toges de t a t nedsæt It' et kapro
r.ingSlldv:llg. 

Delle er nu nedsal , og det be$l~r af 
Emil SO\rens~n Chr. Rasmussen og 
P.1lk Blinkenbc-rg. 

ADRESSELISTE 

D{lIlske Sladell/c/'s Roklu.b, 
Strandvængel, København ø. 
Postkonto nr. 3466. 

KOIl/or: RY 4E . 
Kiubber.:; ),.onl<:r er <lbcnt manda;;, on5-
dag og iredag ;d. l8,30-20,OO. 

Køkken og me.dlen!fJ'rcr: RY 35040. 
Formtwd: Børge Boesen, Brolægger· 
stræde 3, K. PA 8010. 

K/u.serer: Aage Bal/g , Holsteinsgade 5, 
ø. TR 359. 
Sekretær: Bent RaSmtlSSl'H. Frydendals
vej 33, V. 

fV/llluielforvalrer: Peter Wilckm, Kags
åvcj 45, Herlev. 944268, 

Kaprcmirrgsche[: Emil Søn;llsell, 
clo Madsen, Ærrevej 8, Brll, 

b1.,lruktionSc!II:!: Per Willems , Guld
k.Iøvervej 2, NV. Sø 2667 etter kl. 19. 

1\lIOliol1s- og laTlgtursroc!lej : Dm! Niel
sen, Klinte-vej 26, Brh. 

J-Jmjorvalrer: Palle Bli~lkC!lberg, DSR, 
StrandvængC'l ø. 
Ude/! særligt manda l: Bertl Bred~'lOse, 

Strmdbergsvej 16, Valby, 

Træller.' Ib CJtriMQtfersen, Bernstorffs
vej 144 . RE 7074. Telefuntid: i,DO-! 
7.30, 



Den 
omvendte 

verden 'l 

Dette må kWlflI? sigt'os om det j dt' sid
ste "r forckomne mærkværdige forhold, 
at medens ingen studenter fra D.S_R.s 
kaproniog.safdeling har opnået sejre 
herhjemme, indgår studenterkaprot'r
ne pi\. andre klubber5 vindende tophold! 
Jeo vil her fremdrage en af de ti og. 
de~ bidrager til ovennævnte bt1klagt'
h~e forhold. 

Før 1961 er den svigtendt' tilgang at 
nve medle.Duner nævnt som årsag, men 
f~a sæsonen 1961, d.v.s . i de sidste iire 
sæsoner. har tilgangen af nye kapr<>
ere været så stor, at de((t! ikke kan beo 
~rundl! den manglende bredde: ~ rsag~n 
~1a øjensynlig da søges deri . a[ man 
fn\ D.S.R.s side ikke er tilstrækkelig 
o pmæTksom på de forhold . der for~r · 

5;\ger den ~tore fremgang . Til btl "". 
ning al delte skal nævnes et par eJ,;:· 
~empkr. 

Fra tle.re at klllbbc:n~ kap ro"re er 
eler i de sid$te par år frems<t t el velbe· 
~n.lIldel ønske om ai1 ~ k :\ l i'::~':;, ,'," l,)· 
~r u. stm. Bestyrelsen ti I ~idesæ l ter di ... · 
se ønsker og indkl4bcr .:n række fl~'e 

l angiurs både. 
Ved udgangen at sæsonen 19M var 

muligheden for d<JJlnds~n al en ~god" 

fin'r rn. stm. ti! sLede. hvorfor man 
kUJU1e forvente, at D.S.R .. beJært af ud· 
viklingen i andre klubber, ville dl 'Ør

te ,Ulskaffeisen af en !il fofTl1.åkt nøl1-
~' cndig båd. Bestyrelsen nar nu vedta-
2et, at D.S.R. skal købe en ny otter, 

- hiet denne handling har møde en 
bred modstand blandt aktive kaproere, 
er dette inrl!æg ment som en opfor
dring til alle kaproning,slnteresserede 
om at møc\e op ved den kommende ge
neralforsamling, så vi kan trt en efter
hånden nødvendig meningsudveksling . 

J. P. O/Sf'l. 

I ' le I/O ; k ilibht::lls ,'eslwller: 

ANC .... ENDE RYKKERSKRrVF:LSER 

Klubben må hverl ar bn.lge både tid og 
penge pa 0.1 minde en stor del af med
lemrneme. om, al' Lie- skal betale kon· 
tingeo! . 

B':-SLyrelsen overvejer meget alvor
lige om man fol' fremtiden skalop· 
kræve omlwstningsbdøb for hver på· 
mindelse medJt>mm~me modtager. 

SMedes vil el medlem med 3 måne
del'S restance modtage et Illdbelalings
kor-t l~dende på 32 kr. (3 x 10 kr. + op
krævningsgebyr 2 kr.) 

Noget om materiel 

Som et motto for denne sæson kU1UlC 

der ~tc'\ : i\!drjg t,,,1' s~; rå 0dd.lg! ~:l 

meg~t p~ "å kort tid. 
Det lyder ban~ I ti javel. men det er 

del sandt'lig også, helt indtil det van· 
villige .. 

Når man S('T i hv ilken tilstand med· 
lemmerne i mange tilfælde efterlader 
materiellet, ja, s il har man mere iyst 
til at tale om hærværk og utrolig an· 
sva rsløshed, end om hændelige ul1elcl. 

Del er vel kun få medlemmer, der 
læser dette hjertesuk, og maske slet in· 
gen af destruktøreme, men detle kM 
ikke æ~dre P~. at den tiltagende an· 
svarsløshed må få konsekvenser. 

For c.et første m~ bestyrelsen natlU'

lil?:Vis skærpe kontrollen med medlem· 
m-emes benvttelse at matel'ieller. Dette 
~r imidlenid meget vanskeligt og kan 
vel kun gerlllcmløre ~ , hvis med J em.rr er· 
T}~ ogs~ selv rager aktivt d el i dis,;c be' 
q)-æbelser, 

Det er efter alt at domme ct minere· 
1<11, vL ~bl til liv~, m~n dette mindre
(i,1 ,,:,delæggcr ti) g<':ngæld for tusinder 
<.II kroner på en enkelt sæson. 

Vi se~ gang på ~.lng håde, der !;eg,5f's 
inel nled flere tons grus og sten i bul1' 
den eller som er indsmurl.i' i olie. 

Scu Ikre ind.levC'l'es med bøjede. rigge 
og afrc\'ne karme. (Det er alIsA ikke 
blot de nye medlemmer, det er g.alt 
med, snarere tVo.P.rtimod) . 

Årerne er kort og godt møgbelorre.de , 
fordi de aldrig, gentager aJdrig, bliver 
aftørTet efter brugen - heller ikke i 
\Væk·enden . 

r år blev der taget en hel del nye 
årer i brug, og mnn kan ved selvsyn 
konstatere, at de ser ud i kanterne, som 
om de har været med i et større værts
huss lagsmill. 

Såda.:1 kWUle man blive. ved . 
Prøv selv at gå en runde i båctehal

len . 
Undertegnede nærer ingen illusioner 

om al clctte indlæg vil fremkalde andre 
reaktioner enu de selvretfærdiges h ar-

me,men det måtte bringes i håbet om, 
at en og anden vil være med Lil at 
hjælpe på de efrerhånden forivLvlede 
tilstande. 
D~r er desværre en dd medlemmer, 

der troT, at de for 120 kr_ (eller min
dre) om "ret har tilkøb! sig retten til 
<'It hUsere. i klubben efter forgodtbe
lindende , Følelsen <lf et medansvar er 
jo desværre Lkke noget, der er særlig 
t'remmeclende bbndt medlemmerne. 

Bestyrelsen hnr da også forlæ,ngst op· 
givet troen på at få en stølTe Jel af 
medlemmenw til at gøre en positiv fy
sisk indsats, men vi nærer sradig det 
forfængelige håb, at den rene ødelæg· 
gelse kan reduceres, ja endog bringes 
til ophør. 

Man skulle tro, at er medlem tænkte 
på, at ha!, er med til at betale, IlI'sd 
\"0 and~n ødelægger. 

Noc'-Je aaIlae får man det indtryk. at 
der i ~tedet for resOlmeses: ~Jeg v'il sgu 
osse ha noget tor pengene«_ 

Angående nyanskaffelser kan del iøv
rigt meddeles, at deT cl" bestilt 14 nve 
tlrel' Iii kaproerne, llvore!1er en snes 
kun lO 5r gamle årer vil bliVe ovcd'lyt
tet til inriggerne. 

Bl,!,Slvrelsen har be-Slilt endnu en tO
arers -inrigger i gl il sf-.berarmeret po
IveSTer. (De er næsten ikke til at tra m
pe hul i bunden på, men lad alligevel 
være med at prøve). 

Enddig har klubben bestilt en pla
stic·sculler til ungdomsroeme. Båden 
Icwres gennem D.F.f.R. på gunstige be
talingsvilkår. 

Bestyrelsen vil gerne gøre endru! me
re for al skaffe nvt materiel frem, men 
dels sætter økon~m.ien en grænse her
for, og dels kan det vel også af og 
til knibe med inspirationen, nåT man 
ser den kranke skæbne. der overgår det 
nye. materiel. 

Tag jer nu sammen! 

pw. 

BALTICA 
I' • SIKR.ING 



ORIENTERING 
EFTERÅRETS ORIENTERING 

Nu e.r eflerårc't~ oricntel·ingssæson næ· 
sten ~llll, og vi ser tilbage på DSR's ak· 
tivitet j efterAret. Vi sk<!l ikke Iræ·ttc 
læ~('rne med en opremsning a[ e[ter· 
årets mange løb, hvor de forflgik og 
hvorledes løbene var, thi dette bør kon· 
stateres ved e·n personlig medvirken, 
men vi gør n.:dc for aktiviteten af DSR's 
løbere ved hjælp af nedenstående sta
ti!)ti.k. Som man ser indeholder liSlen 
næsten udelukkende gammelkendte 
navne. 

Sæsonens dominerende resultat er na· 
turligvis Birk Jakobsens Eorbundsme
sterskab, som omtales andetsteds. men 
desude.n skal fremhæves Rødes l. plad~ 
i YOB i Viborg den l l. oktober og hans 
2. pi",' ., ved 1'~I·"' t i ,\j":rur r:;"f,ker den 
27_ september. Nævnes skal også en 3. 
plads i HC ril Preben Nielsen ved Skær
mens l",b i Hvalsø, samt Gere Peder
sens 3. plads i HS ved f.I.F.'$ løb i St. 
Dyrehave. 

Sæsonens resultater, elle!' reltere 
mangel på rcsul later. (ører ril en del 
nedrykning"r, mens d~r kUIl kan kun
stateres en en.kell oprykning_ Erik Hul
gaard, Søre[l L..,-u-sen, Gel-l Pedersen og 
Birthe Thagesen rykker ned i C-kJas
sen, mens Preben Nielsen rykker op i 
HS. 

EFTERÅRETS ORIENTERINGS· 

STATISTIK 

Klasse 
Antal 

starte)" 
Birk Jakobsen HA, YOB 12 
Hanne Hulgaard DA 
Birthe Thagesen DB 
Bent Mærsk HH 
Gel-t Pedersen HB 
Erik Hulgaard H8 
Bent Thagesen HC 
Erik Skilter 

Andersen He 
Jonna Nielsen DB 
Preben Niel~eJl He 
Kell Hallstrøm HE 
Søren Larsen HH 
Knud Mikkelsen He, YOB 
Ki rsten Balslev DC 
Hdge Høeg 

Rasmus~ ÆOB 
Hans Skifter 

Andersen He 
laIt 16 løbere med 

7 
i 
7 
6 
S 
5 

4 

3 
3 
3 
2 
1 

69 start. 

MESTERSKAB TIL D S R 

Røde forbundsmesler i O/d Boys 

Dan mark s- og forbunds mes ters kaberne 
l otientering den 25 . oktober var en 
stor lriumI for Birk Jakobsen. Røde 
va.ndt i fin sti! årets forbund smes ter
skab i Did Boys ved at gennemløbe den 
ca. IO km lange bane på tiden 1.29.01, 
foran Mogens Halbye, AS. Røde sikre
de herved sektionen dens første indi
viduelle mesterskab. Da Bodil Ja.'<:ob
sen ved samme Lejlighed vandt dan· 
marksmesterskabet for damer, blev det 
den helt SCore dag for familien Jakob· 
sen. Begge mesterskaber er veItortjen
te, og rier Jigger mange måne.ders ener
gisk træning ba.g . 

Mesterskaberne var i ~r henlagt til 
Høgildgaard Plantage IO km syd for 
Hern.ing, og arr;mgementet overdraget 
til DOF's Fyns kreds, der havde løs! op· 
gaven på udmærket vis. 

De vigtlgste reswt:uc\- var : 
Herrer (14,9 km). 1. Jørn Esbensen, 

00, I Al13. 2. Finn Pa.xncr_ KIF. 1.49.19. 
Dame!" (8,1 km) : L Budll .1aJ.;.oh ~cn , 

KIF, l.E IS. 2 . :vlariaoJjL! Sdbo, Holl<' , 
Ll9.17. 

Old Bo\" ~ (10.5 km): 1. Birk Jakob
s~n, DSR, 1.29.01. 2. Mogens Hatbye, AS, 
1..30. lq, 

TRÆNINGSlØB i HARESKOVEN 
Foruden t ræningsaktiviteten fra Gise
huse.t, som Mikkel stål- for, har vi i år 
engageret os i er samarbejde med ro
klubberne Kvik, KR, Skjold og Skovs
hoved om fælles træ.ningsløb i Hare
skoven med omklædning pil. Bagsværd 
Rostadion. Der vil være træ.n.ingsløb 
næsten hver søndag hele eftel"~rs- og 
vintersæsonen efter flg, plan: 

29. november: 
6. c\ecembe.r: 

13. " 
20. I, 

27. " 
JO. januar: 
1.7. 
24. " 

arf. S!\oyshoved 
" Skjold 
" DSR 
l) Skovshoved 
" Skjold 
~ Kvi.k. 
» DSR 
b KR 

31. )J i> Skovshoved 
7. februar: ~ Kvik 
14.,. li DSR 
21." " Skjold 
28, n ~ Skovs hoved 

Der kan s tanes fra kj. 9,30 t i I 10,30 
og startafgiften er ca. l k r, Løbskort 
kao købes på stedet. 

Ansvarsh . for "Or.ieThtenng«: 
Bent Mærsk, Venders gade 7,2., K. 
BY 2453 x. 

HUSK! 

Cykleorienteringsløbet til 

Gåsehuset 
den 15 . nov. Vi gentager sidste lrs suc· 
ces. Alle kan deltage. Mød op kl. 10,0(: 
ved regattapavillonen i Bagsværd, med
bl"in.gende ma.dpakke, cykle og kompas 
hvis et sådan haves. Nybegyndere vi! fa 
instruk tion pil stedet. 

Der køres fri! Bflg$l'ærd gcnnt'm sko· 
vene t II G åsehuset. ca 12 k m, og "l 

hygger os i huset om eftcrntiddagen 
Der vil blive mulighed. {Ol" hjerno·a ns. 
port af cyklerne med bil. 

Løb fra Gråsehuset for 

nybegyndere 
For aUc de nye dYTkere at Olienlerings
idrætten, der forhåbentlig nu strømmer 
til, vil del- 'vinteren igennem være løb 
fra Gåseohuset hver 14. dag, Der har i 
adskillige år været regelmæssige løb T 

Ravnsholt, og vi har haft maoge gode 
søndage og weekend'er deroppe. 

Da der nu også er løb i Hareskoven 
l· i l JøbL:l"\c fra Gdsehuset (ortrinsvi" bli· 
I·C an·angcrct for nybegyndere i Olien
teringssponeo . 

Første løb: søndag d. 2.2. nov., der· 
eher hver 14. dag. Start meUem 9,30 og 
11,00. [ begyndelsen tilmelding senest 
fredagen før til LUna 5855 eller til kon-
toret. Mik. 

Og så holder vi traditionen og arran· 
gerer 

JULEKISPUS 
søndag den 20. december kl. IO 

i Gåsehuset med efterfølgende med· 
bragt j ulefTOko:;l. 

SEKTIONENS 
GENERALFORSAMLING 

B;V' 

Ved sektionens ordinære generalfor
samling den 5. november valgtes til 
styre for det kommende år: 

Fonnand: Ben/ Mærsk. Vendersgade i , 

2., K, BY 2453:<_ 

Kasserer: Gerl Pedersen. B jelkes Alle 

7, N_ ÆG 7375, 

Sek lionens giro: 68344. 

Sekretær: Bir/ile Thagesel1 . Tåmv~j 

257, 2, Vttn løse. TIL - 709804. 
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OBSI 
På grund af den store tilstrømning, der 
i efteråret har været til svømningen, og 
da der i følge reglementet for lån a.f 
svømmehallen kun må deltage 30 per
soner, har bestyrelsen set sig nødsaget 
til kun at kunne give adgang til de 
første 30 akt ive medlemmer, der el: il 
jour med kontingentet. 

D.S.R.ls KØKKEN 

INDBETALINGER TIL D.S.R. 

For de medlemmer, der vil betale alle 
deres udgifter j forbindelse med med-

er lukket mellem jul og nytår, d.v.s i 
perioden 24. december 1964-1. januar 
1965, beg.ge dage inel. 

lemsskabet i D.S.R. på en gang, har vi 
udarbejdet følgende oversigt over kon
tingenter m . m . Kontingent 120 kr. år
ligt, eller for folk der har begæret ned
sat kontingent : 84 kr. Bidra,?' til juhi
læumsfonden: minimum 10 kr. for alle 
aktive medIerruner. Skabskort: S kr. 
laIt min. 135,- kr. hhv. 99,- kr. 

Onsdagsaftener 
Efter nogle ret »syge« arrangementer i 
efteråret har bestyrelsen lovet bedring 
for onsdagsaftenerne i foråret . 

I vinter og i foråret vil der blive af

holdt onsdagsaftener den 20. januar, 3. 
februar og 17. februar. 

Den ordinære generalforsamling 
Bestyrelsen lover ligeledes, at pro

grammerne for onsdagsaftenerne ligger 
færdige så tidligt, at de kan nå at blive 
annonceret i medlemsbladet. Cirka SO medlemmer havde in.dfundet 

sig til D.S.R.s ordinære generalforsam
ling, der blev afholdt i klubhuset ons
dag den 9. december. 

Formanden bød velkommen og fore
slog Arne Pedersen valgt til dirigent 
og Bent Rasmussen til sekretær. Begge 
blev valgt. 

Punkt l på dagsordenen var fonnan
dens beretning. Fonnanden fortalte 
kort om klubbens arrangementer i den 
forløbne sæson, lige som han omtalte 
kaproernes resultater, bl. a. vore dan
marksmesterskaber. I øvrigt henviste 
fonnanden til medlemsbladet og til 
årbogen; der lldkorruner til foråret. 

I tilknytning til formandens beret
ning ønskede en del medlemmer ordet. 
Thagesen udtrykte sin forbavselse over 
den tilskrift, som bestyrelsen havde gi
vet den beretning, han som kasserer i 
1963 havde skrevet i årbogen. 

Niels Jørgensen, Jørgen Olsen m. fl. 
udtrykte deres forbavselse over at klub
bens bestyrelse havde vedtaget at købe 

en ny otter, ligesom flere af talerne 
betvivlede det leverende bådeværfts kva
litet. Der udspandt sig en livlig diskus
sion, og forskellige meninger om in
struktion af begyndere blev luftet. 

Der blev endvidere rettet kritik mod 
den afgående husforvalter, der forsva
rede sig med, at han besad en nyop
rettet bestyrelsespost, og denne sæson 
derfor mest havde været brugt til ud
arbejdelse af et interesseområde. 

Kassereren forelagde herefter regn
skabet, der balancerede med 110.614,47 
kr. Restancerne var steget fra 4.000 kr. 
til 1l.OOO kr. hvilket kassereren fandt 
uheldigt, men samtidig beklagede han 
sig over medlemmernes skødesløshed 
med betalingen. Kassereren og hans 
kontorhjælp må rykke ca. halvdelen af 
medlemmerne hvert kvartal. I forbin
delse med lovændringen angående mu
ligheden fOl" nedsat kontingent for æl
dre medlemmer oplyste kassereren, at 
der nu kun var 78 medlemmer på ned
sat kontingent. Fortsættes side 3 
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SVØMNING 
uretfærdig1ud og realitet 

Det er med virkelig glæde man kon
staterer den øgede interesse for tors
dagens vintergymnastik og svømning, 
som den store tilstrømning til disse 
timer giver udtryk for. Vor gymnastik
leder M. Andersen har ingen problemer 
med at få ane deltagere til at bøje og · 
strække (eller gøre forsøg derpå), men 
svømmetiden volder os kvaler. Der har 
i gennemsnit været ca. SO mennesker 
til svømning og/eller badning hver tors
dag her i efteråret . Et så stort antal 
har man ikke kunnet mønstre i mange 
år, og dette må være årsagen lil klub
bens uvidenhed om de gældende regler 
for svømmehallens benyttelse. I timen 
mellem kJ. 20 og 21 må der nemlig 

ADRESSELISTE 

DattSke Studenters Roklub, 

Strandvænget, København 0. 
Postgirokonto 3466 
Jubilæumsfondens girokonto : 127970 
Telefoner: kontor RY 48, køkken og 
medlemmer RY 35.040. 

Klubbens kontor er åbent mandag, ons
dag og fredag kl. 19-20. 

Fornumd: Børge Boesel!, Brolægger
stræde 3, K. PA 8010. 
Kasserer: Aage Bang, Holstclnsgade 5, 
0 . TR 359. 
Sekretær: DG/t Nielsen, Klintevej 26, 
Brønshøj . BE 3681: 
Materielforvalter: Peter Wilcken, Kags
åvej 45, Herlev. 944268. 
Kaproningschef: Palle Blil1kenberg, 
D.S.R. Strandvænget, 0. 
Jnstrukti0l1srochef: Bent Bredmose, 
Strindbergsvej 16, Valby. 
Motions- og langtursroche/: Erling Pe
dersen, Solitudevej 8, 4. N. 
Husforvalter: Jens Johansen, D.S.R., 
Strandvænget, 0 . 
Arbogsredaktør: Bent Rasmussen, Fry
dendalsvej 33, v. 
Træner: Ib Christoffersen, Bernstorffs
vej 144, HE 7074. Telefontid. 7,00--7,30. 

Næste nummer af D S R udkommer den 
15. januar 1965. Stof til dette nummer 
skal være redaktøren i hænde senest 
den 3. januar 1965. 

Annonceekspedilion: Edm. Jørgensen, 
Lundebjerggårdsvej 162, Skovlunde. 

maximalt befinde sig ialt 30 medlem
mer i svømmehal og bad. Da det har 
vist sig umuligt at leje svømmehaJleo 
på andre dage og tider må vi med sorg 
i sind meddele, at der højst bliver luk
ket 30 medlemmer iod til svømning 
hver torsdag. Foreløbig vil man be
nytte den praksis, kun at lukke aktive 
medlemmer, der ikke er i kon tingen t
restance, ind. 

E.s. 

Da der fra flere sider er givet 
ud/ryk for, at mange medlemmer 
kun kommer til svønwing for at 
fd fin bad, gør vi opmærksom pd, 
at fil1badet i D.S .R. er dbent hver 
onsd(lg kl. 18-20, og hver lørdag 
kl. 14-17. Red. 

Den ordinære generalforsamling 

(fortsat fra side l) 

Kassereren omtalte den nyoprCltede 
jubilæumsfond, og også i forbindelse 
med denne havde der været vanskelig
heder med inddrivelsen af bidragene. 

Til kassererens beretning blev stillet 
forskellige spørgsmål, og Thagesen 
mente. at man i lighed med forrige år 
burde være strengere tU at sende re
stanterne til sagfører, ikke mindst på 
grund af den præventi~e virkning. 

Man gik herefter over til valg af beo 
styrelse. Den nye bestyrelses sammen
sætning blev: Børge Boesen, Aage Bang, 
Dan Nielsen, Peter Wilcken, Palle B lin
kenberg, Bent Bredmose, Erling Hede
gaard Pedersen og Jens Johansen. 

KAPRONINGEN 
Den omvendte verden! 

Dette må kunne siges om det i de s-idste 
år forekomne mærkværdige forhold, at 
medens det ved rotræningen ikapro
ningssæsonen · er kaproerne, der bevæ
ger sig i forhold til vandet, er det ved 
rotræningen i vintersæsonen vandet, 
der bevæger sig i forhold ti l kaproer
ne. 

Tak for i år. 
Hmil . 

KAPRONINGSTRÆNING 
tirsdag og fredag k!. 19 i klubhuset. 

Søndag kl. 9,30 afvekslende løbetur 
fra Bagsværd rostadion. 

Til revisorer genvillgtes Haam,\nn og 
Schaumburg. 

Dernæst valgtes 8 repræsentanter til 
D.F.f.R. 

Under punkt 14, eventuelt, uddelte 
formanden sejrsmasten til kapronings
styrmanden Jens Rønne Hansen. For 
Neils Sechers glimrende scullerroning 
i denne sæson, og ikke mindst for hans 
danmarksmesterskab, fik Secher tildelt 
scullerpokalen. 

Kassereren overrakte alligatoren til 
Børge Hartz. 

DiSkussionen om klubbens køb af 
kaproningsbåde fortsattes, og fra kap
roernes side blev der udtrykt ønske om 
nyanskaffelser i de små bådtyper. 

Generalforsamlingen sluttede med at 
formanden takkede de fremmødte med
lemmer og dirigenten. Dan Nielsen. 

Husk dit bidrag til årbogen! 

Fotografier, tegninger og beretninger modta

ges gerne - send dit tilsagn om bidrag til 

Bent Rasmussen 

Frydendalsvej 33, V. 
( 



RONINGS 

JULENUMMER 

Dansk Forening for Rosport udsender 
i år bladet RONING i et ekstranummer, 
der er ment som en pendent til de 
julehæfter, som andre sportsgrene ud
sender, f. eks. fodboldjul og cykeljul 
(der er ikke tale om en vittighed med 
sidstnævnte julehæfte, dt:t findes vir
keLigt). 

RONING's julenummer indeholder 72 
sider; der er interviewer med KVI K's 
guldmandskab og træner, der er .F. Aa. 
Hansens indtryk fra de olympiske lege, 
og der er en beretning fra en langt·ur 
(D.S.Rs årbog 1945), ja, der er sågar 
en artikel om Kaarsbergs tur til Grøn
land. (D.S.R.s årbog 1953; og vor træner 
Ib Christoffersen skriver om vintertræ
ning. Der el- således afvekslende læse
stof !-il hele julen, og ikke mindst for 
at kunne læse de to artikler, der er lånt 
fra D.S.Rs årbøger, bør alle D.S.R-ro- · 
ere købe mindst et eksemplar af' RO
NING. 

Julehæftet koster 5.- og kan kun be
stilles gennem roklubbens kontor. 

Det bør lige nævnes, at abonnenter 
på Roning ikke får tilsendt hæftet, men 
er henvist til at bestille det gennem 
klubben. 

SMANOTITSER 

Klubbens venner 

På. D.S.R.s Venners generalforsamling 
den 30. november bevilgede Vennerne 
7000 kr. til køb af en ny cravelotter. 

* 
Fest 

Forårets første fest afholdes lørdag 
den 6. februar 1965. Reserver allerede 
nu dagen. 

* 
Skllbskorl 
Skabskort for 1965 koster 5 kr. og kan 
købes fra årets begyndelse. Salget sker 
gennem køkkenet. 

* 
Ingen skilbskort 
Medlemmer, der har reserveret sig 
skab uden at have betalt skabskort, og 
medlemmer, der ikke har betalt skabs
kort for 1964, kan risikere at skabet 
brydes op, og at indholdet sælges på 
auktion efter standerhejsningen. 

Hvorfor er roaktiviteten så ringe? 
Når man spørger kaniner og andre 
medlemmer man af og til træffer, om 
de kan komme ud at ro, er svaret ofte 
nej. 

Når man derefter spørger dem om 
grunden hertil, får man næsten aftid 
svaret: »Jeg kender ingen, jeg kan ro 
med«, hvortil jeg svarer, at de bør 
komme til medlemsafteneme og de an
dre aftener, hvor der er speciel aktivi
tet, samt at de bør ofre nogle hyggelige 
timer på verandaen, hvor der ofte er 
rig lejlighed til at lære andre medlem
mer at kende, og hvor de måske endda 
kan finde nogle, der geme vil ro på de 
samme tjder, som passer en selv. 'Her
til svarer mange, at de ikke har tid. 
Ingen skal nu bilde mig ind, at de ikke 
ca. hver 14. dag skulle have tid til at 
komme ned i klubben i de par timer, 
som en onsdagsaften varer. Problemet 
er snarere, at de ikke gider, da de tror, 
at det er kedeligt, og at det kun er for 
særligt indviede. 

Dette er en stor misforståelse fra 
medlemmernes side! 

Da jeg kom ind i klubben, konstate
rede jeg hurtigt, at man ikke bare ved 
at gå ned i klubben kunne komme ud 
at ro. Jeg havde da det valg enten at 
gå hjem igen. eller at vente indtil der 

kom andre medlemmer, der vme ud at 
ro. Jeg valgte det sidste. Alt efter hvor
dan vejret var, satte jeg mig på plænen 
eller på verandaen, og der ventede jeg 
indtil der kom nogen. Jeg lærte hurtigt 
at tage nogle bøger med, som jeg kunne 
læse i i mellemtiden. Jeg måtte tit ven
te i. omkring en time, men der kom al
tid nogle jeg kunne komme ud at ro 
med, og det var meget ofte medlemmer, 
som jeg ikke kendte i forvejen. Efter 
ca. 2 måneders forløb havde jeg lært 
så mange at kende, at jeg kunne kom
me ud at ro hele dagen, idet j~ natur
ligvis aftalte nye ture med de medlem
mer, som jeg roede med. 

I dag kommer jeg kun på plænen og 
verandaen, når jeg har god tid, og når 
jeg har lyst til at snakke med »plæne
og verandaroerne«, for hvis jeg vil ud 
at ro, kan jeg nemt ringe til nogle af 
mine mange bekendtskaber, og finde 
to, der har lyst til at ro på samme tid 
som jeg. 

Jeg vil med. disse linier på det var
meste anbefale alle kaniner og andre, 
der har svært ved at komme ud at ro, 
at komme til medlems aftenerne. Mød 
op, og lær »de andre« at kende, og du 
vil aldrig mere have svært ved at kom-
me ud at ro! J. V. B. 

Skal de "gamle" være legeonkler, 

eller skal De lade være? 

Den 8. november havde orienterings
sektionen arrangeret fællestur til GAse
huset for alle klubbens kaniner. Man 
havde skrevet til hver enkelt kanin og 
bekendtgjort turen ved opslag i klub
ben, og det fremgik tydeligt, ae det var 
en turist- og præsentationstur, idet Gå
sehuset er klubbens hus og kan benyt
tes af alle uden at man skal føle sig 
forpligtiget til noget så besværligt som 
at løbe orientering. Der kom to kani
ner, og de havde det ganske hyggeligt 
sammen med de »gamle«. 

Jeg tror de fleste af os, som har været 
medlemmer af klubben i en menneske
alder, føler en mere eller mindre ud
talt forpligtigelse til al delagtiggøre de 
unge i alle de gode oplevelser og i al 
den glæde, som man kan have i en klub 

som vor. Når man ved et medlems
møde hører om, hvor svært det er for 
de nye at komme i kontakt med den 
hårde kerne, er man klar over, at nu 
må der gøres noget alvorligt. Resultat: 
Se ovenfor. 

Når orienteringssektionen arrangerer 
løb i Gåsehuset på en hverdagsaften i 
august for almindelige mennesker, nem
lig de øvrige københavnske oriente
ringsklubber, møder der 80 løbere, i 
D.S.R. er arrangøreme taknemmelige 
når der møder nogle enkelte velvillige 
medlemmer. 

Jeg håber, at ovenstående har provo- I 
keret en eller anden lil a t udtale sig 
om, hvorvidt man ønsker initiativ fra 
den ~hårde keme«s side - eller om 
man helst er fri. MIK-



ORIENTERING Ansvarsh. for »Orientering«: 
Bent Mærsk, Vendersgade 7, 2., K. 
BY 2453 x . 

Tilbud og efterspørgsel . TRÆNINGSL0B 

I slutningen af ok tober syntes hytte
chef Knud Mikkelsen, at det ville være 
synd for årets mange nye kaniner, om 
de ikke i tilstrækkelig grad havde kend
skab til klubbens dejlige weekendhytte 
Gdsehuset i Ravnsholt skov, samt til de 
glæder og adspredelser ol'ienterings
sporten kunne bringe dem. 

Mikkel udsendte derfor følgende ind
bydelse til samtlige af årets kaniner. 
Ca. 160 iaH: 

Tilbud til 
årets kaniner 

Søndag den 8. nov. vil orienterings
sektioner! præsentere klubbens week
erldhytte - »Gds ehuset« - i Ravns
holt skov ved Allerød. 

Der vil blive arrangeret samlet 
transport derop for alle der: 

CYKELORIENTERING 
Cykelorienteringsløbet den 15. novem
ber blev gennemført af en lille trofast 
skare i fint vejr, og alle kom igennem 
på pæne tider. Det viste sig imidlertid, 
at cyklen ikke rigtig er populær blandt 
nutidens ungdom. Mærsk foretrak at 
løbe hele turen og tre deltagere tog tu
ren i bil. Derfor skal der rettes en sær
lig tak til de tre som cyklede, nemlig 
Kongsdam, Thagesen og G arrigues. Lø
bet blev vundet af Garrigues. men ti
derne lå tæt på hinanden_ Pudsigt nok 
var bilisterne ikke hurtigere. 

Om eftermiddagen hyggede vi os i 

Gåsehuset, og jeg tror alle deltagerne 

havde en hyggelig dag. 
Mik. 

1. ringer til kontoret (mal1dag + fre
dag, kl. 18,30-20,30 pd RY 48}. 

2_ skriver sig pd den ved kOrlloret op
satte liste. 

Afg(mg fra klubben kl. 10,30. 

For interesserede vil der blive an
ledl1ing til en tur i de skønne omgi
velser og til begynderinstruktion i 
oriel1teri,.lgsspor!ul. Tag travesko (el. 
gummisko) og madpakke m ed! 

Redaktøren af "Orientering« var også 
til stede i Gåsehuset den 8. november 
for at være med til at instruere de man
ge kaniner, der formodedes at møde op. 

Redaktøren optalte imidlertid blandt 
det lille selskab kun to kaniner, hvoraf 
virkningsgraden af Mikkels initiativ 
kan. beregnes ret nøjagtigt til 1,25010. 
Mikkel måtte også aflyse den planlagte 
bustransport til GåsellUse l. B. M. 

STYRET ØNSKER 

S I NE MEDLEMMER EN 

GLÆDELIG JUL 

OG ET GODT NYT AR 

~ 

Træningsløbene fra Bagsværd Rosta

dion i samarbejde med roklubberne 

KVIK, K.R., SKJOLD og Skovshoved 

Roklub fortsætter vinteren igennem ef

ter følgende skema : 

20. december: arr. S.R . 
27. december: arr . Skjold 
10. januar: arr. Kvik 
17. januar: arI'. D.S.R. 
24. januar: alT . K.R. 
. ~ I. .ianuar: arr. S.R . 
7. fehruar : alT. Kvik 

14. februar: arI". D.S.R. 
21. februar: alT_ Skjold 
28. februar: arr. S.R. 

Der kan startes fra kJ. 9,30 t il 10,30, 
og startafgiften er I kr. 

Kort over Hare :<. kown (I :25.000) kan 
k Q)bes på stedet ( I kr. ). 

SEKTIONENS STYRE 
Formand: Bent Mærs k. Vendersgade 7, 

2., K., BY 2453 x. 

Kasserer : Gert Pedersen, Bjelkes Alle 
7, N_. ÆG 7375. 

Sektionens giro: 68344. 
Sekretær: Birthe Thagesen, Tårnvej 257 , 

2. Vanløse. Telefon 70 9R 04. 

Julekispus 
DEN 20. DECEMBER 

Arets julekispus vil forme sig som et såkaldt »Rabat
.løb«_ Nærmere instrukt.ion fås på stedet. Der vil blive 
samlet start kJ. 10,30. Hu!:k at medbringe julefrokost og 

»nisseøl«. 
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