DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Januar 196$

Nr. 1

33. ;\rg.

STYRMANDSLAUGET

ARRANGERER

Nytår 1965

TOSKEGILDE
LØRDAG DEN 30. JANUAR KL. 18)0
N. O. H. Strigcl

/964 har været
et godt dY for D. S. R.

medlemstallet er steget,

ONSDAGAFTEN
ONSDAG DEN 20. JANUAR KL. 20,00

ALVERDENS MI KE

Forfatteren Børge Mikkelsen:
SØFOLK FØR OG NU
arn:mgøl': Bang

ONSDAGAFTEN
ONSDAG DEN 3. FEBRUAR KL. 20,00

Ulf Kaarsberg (»Tæ«):
OPLEVELSER FRA LANGTURE
Rel til ændring forbeholdes

arrangør: Willems

rottingetl er
gdel væsentlig fremad
med flere medlemstllre
og flere bddkilolllctre,
og pd kaprol1illgsballell
har vi vllIlder
en række sejre,

der lover
godt/or fremtiden.
Nye og store
opgaver vel/ter
i de kommende sæSOller,
ikke mindst jLlbilæet
i '67.
Lad 05 ikke hvile os
pd vore .. Zallrbær«,
mell lad os her
ved drski/tet øllske,
ar alle gode kræ/ter
md lorenes
i at bringe
endnu mere fremgang
pd alle felter
for vor gamle klllb.
godt nyrdr

ONSDAGAFTEN

formal/det!

ONSDAG DEN 17. FEBRUAR KL. 20,00

NÆRMERE PROGRAM
I FEBRUAR
arrangør: Boesen

•

Dyster fremtid for roerne i Svanemøllebugten
Roen/e fra kll4bbeme i Svanemøllebugten lull'

j

de sidste dr set deres

muligheder lor at dyrke rosportelI blive ,ndskrænket mere og mere.
Med de begrænsede udvidelsesmuligheder Københavns IzaVII I,ar mod
syd, md man gøre sig klart, al der i løbet a/ de næste 2().]O dr vil ske
store udvidelser med færgellavnswllæg nord for Ka/kbræ/Jdui/lO.Vt1en.

Om Nordhavnens fremtid skriver hav-

som noget ret nyl cn færgetrafik over

nemester J. G. Rode i janU3r-nummcrct
af KØBENH AVNS HAVNEBLAD bl. a.

relativt store afSlande. Der er tale om
bilfærger bide fra Finland, Sverige,
Tyskland og Norge med hovedvægten
på lastbiler eller sættevogne for sådanne og tillige om udvidelse af transporterne af rabriksnye biler fra Vesteuropa.
På længere sigl regner man med endnu en række bassiner for store ~kibe
med tilsejling fra kronel0bct og yderligere udvidc.1ser af anlæggene mod
Kalkbrændcriløbet. Langs dettes vestside kan skaffes gode bagarcalcr for
havnemæssii virksomhed, når overenskomsten om strandpromenadcns frie
beliggenhed udløber om 26 år.
Den store trafikforøgelsc. som disse
ny havneanlæg vil medføre, må selvfølgelig s tille krav til forbedrede tilkørselsveje. Sundkrogsgade vil ikke aJene
kunDe fooe hele området, og der har da

følgende:
.1 komplekset af ny aftaler mellem
kommunen og havnen findes intet di·
rekte om Nordhavnen, men det er jo
klart, al når udvidelsesmulighedcmc
mod syd og øst begrænses, må ekspansionen overføres hertil. Man må derfor
påregne, al de arbejder, der sidste vinler påbegyndtes øst for Kalkbrænderiløbet, snart vil b live efterfulgt af belydelige anla..-g i Skudehavnsområdet og
nord for 10 m-bassinet. I f0rste rækk~
vil komme en færdiggørelse af dette
ba~sins nordside og påbegyndelse af et
yderligere dybt bassin nord herfor.: Dc.
tailplanerne er endnu ikke udarbejdede, mcn de trafikanter, der t rænger hårdest på, er den almindelige stykgodstrafik efter traditionelle mønstre og

også længe været forudset en bro over
Kalkbrænderihavnens nordlige del med
tilslutning lil den ny !.Irandvej og den
kommende ringvej over Ryvangcns mjIitærc arealer, men detailrorhandlinger
herom mt.-d kommunen er endnu ik.ke
indk"dt...

ALFA LAVAL

•

DROST & RYE PETERSEN

Heimdalsgade 6
KØBENHAVN N.
Telefon TA 53 33

-::- . .

H. H. BRUUNS EFTF.

Hesseløgade 16
Uforbindende skitse over

Nordhavnsomr~det

KØBENHAVN

29 1779
ÅRBOGENS REDAKTION

slutter den 25. januar
venlig hilsen
BENT RASMUSSEN

Frydenda lsvej 33, V_

ø.

ADRESSELISTE
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget, Københa.vn ø.
Postgirokonto 3466

J ubilæumsfondens girokonto: 127970
Telefoner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer RY 35.040.

Hvorfor skal folk altid
brokke sig

Klubbens kOIl/or er åbent mandag, ons-

dag og fredag k!. 19-20.

Formalid: Borge Boesen, Brolæggerstræde 3, K. PA 8010.

Kasserer: Aage Ballg, Holsteinsgade 5,
TR 359.
Sekretær: Dall Nielsen. Klintevej 26.
Brønshøj. aE 3681.
Materiel/an'aIler: Peter WilckclI, Kagsåvej 45, Herlev. 944268.
Kapronillgsc1ze/: Palle Bli"kenberg,
D.S.R. Strand vænget, ø.
lnstruktiomroc1lcf: Bent Bred/llose,
Strindbergsvej 16, Valby.

ø.

Motions- og lUlIgtursrocllC!: ErlilIg Pedersen, Solitudc\'ej 8, 4. N.
Hus/arvafter: Jens JO/lanscn, D.S.R.,

Strandvænget, 0.
Uden særligt ",andat: Per lVii/ems,
Guldkløver\'cj 2, NV. Sø 2667 ef L kl. 19.
HAndbo1dsleder: Ole Borre Jorgellsen, Olgasvej I C., Vedbæk. 89 1906.
Arbogsredaktor: Bellt Rasmussen, FrydendaJs\'ej 33, V.
Træller: Ib Cllris/offersen, Bernstorffsvej 144, H E 7074. Telefontid. 7,00-7.30.

•

SUPPLERlNG:
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet
den 6. januar suppleret sig med Per
Millems.

•

Næste IIl1mmer af D.S.R. udkomm er dell 16. febnwr 1965. Staf til
detre lIummer skal I'ære redaktørell i hænde senest de" 2. februar.

•

Således udtalte kaproningschefen sig en
aften efter træningen, hvor et større antal mL-dlemmer var samlet, og hvor der
blev »skudt _ en del på bestyrelsen og
dens dispositioner. Jeg gav mig da til
atspeku1ere lidt over betydningen af
disse ord i relation lil, hvad der var
blevet brokket over, og jeg kom til den
konklusion, at del beroede på for ringe
samarbejdsvilje mellem »menige_ medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne.
Der er i alle foreninger altid .ct eller
andet_ der kunne være bedre, og som
ledelsen enten på grund af de ikke har
været opmærksomme eller ikke har ønsket det pågældende emne ændret i en
s~dan retning som det »kværulerende_
medlem onsker det. Det der så alt for
ofte sker i klubben er, at _kværulanten«
går hcn til den pågældende rochcf og i
1:-1 ofte ultimativt krav fremsætter sine
synspunkter, hvorefter roc.hefcn enten
blot rystende på hovedet går sin vej,
eller siger at hvis »kværulanten _ ønsker noget ændret, sl~r det jo frit for
at gøre del selv, i fuld bevidsthed om,
at det aldrig vi.! blive gjort af p~gæl
dende medlem. der enten ikke gider eller mangler de fornødne materialer!
fuldmagter til at handle.
Del er her jeg mener, at der kan sæt-

tes ind fra begge sider ved på den ene
side, at give JcdeJsen en chance for at
hore og gennemtænke forslaget , og p~
den anden side, at lytte lidt erter hvad
medlemmerne skulle have af ideer at
fremsætte, uden straks al afvise dem
som nonsens.
Størst er vel uroen for tiden blandt
kaproerne, hvoriblandt der fremsættes
røster om, at nu går D.S.R.s kapro-ningsafdeling helt nedenom og hjem,
men jeg vil da spørge de kaproere, der
er af denne mening, om hvorledes de
kommer til den slutning, og får da sva·
ret, at med »de og de_ chefer kan det
aldrig gti, og at de selv i hvert fald nu
v.il holde op mens .Iegen« er god. Jeg
vil da spørge, om de syntes det er retfa.'Tdigt over for en kammerat, ~om de
endnu ik.ke har sct j funktion, at stemple ham som uduelig. Jeg finder ikke
dette retfæcrdigt og vil i stedet opfordre
disse kaproere til på ajle måder al
støtte kaproningschefen, for man kommer nu ligegodt længst ved hjælp af
samarbejde, og for kaproningschefen
L'tl opfordring til ikke at g"re samarbejdet med de mange selvbestaltede
kaproningsprimadonnaer for svært, ved
at gå alt for udiplomatisk til værks
J.V.
O'/er for disse.

Annonceckspedition: Edm. Jørgensen,
Lundebjerggårdsvej 162, Skovlunde.

•
Skabe uden skabs kort, og skabe,
der ikke er betalt for i 1964. vil blive
opbrudt efter den 7. februar.

Oric/lferillgssektiol1ens s tyre:
Formand, Bellt IIfærsk, Vendcrsgade 7,
2., K, BY 2453 x.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjclkes Alle
7, N., ÆG 73 75.
Sekretær: Birthe Tlwgesell, Tåmvej 257,
2, Vanløse. Telefon 709804.

Trænings/øb
Træningsløbcnc fra Bagsværd Rostadion i samarbejde med rok lubberne
KVIK, K.R., SKJOLD og Skovshoved
Roklub fortsætter vinteren igennem efter følgende skema:
17. januar:
24. januar:
31. januar:

afr. D.S.R.
an-. KR.
an-. S.R.

7. februar:
14. februar:
21. februar:
28. februar:

aIT.
aIT.
aIT.
aIT.

Kvik
D.S.R.
Skjold
S.R.

Der kan Slanes fra kl. 9.30 til 10,30,
og s tartafgiften er 1 kr.

•

Kort Qvcr Haresko\.""en ( I :25.000) kan
købes på stedet (I kr.).

ADRESSELISTE
Dallske Sil/del/ters Roklub,

Strandvænget, København 0.
Postgirokonto 3466
Jubilæumsfondens girokonto: 127970
Telefoller: kontor RY 48, køkken og
medlemmer RY 35.040.
Klubbe/IS komoT er åbent mandag, ans·
dag og [redag kl. 19-20.

Fomumd: Børge BoeselI, Brolæggerstræde 3, K. PA 8010.

Kasserer: Aage Ballg, Holsteinsgade 5,
TR 3S9.
Sekretær: Dall Nielsen, Klintevej 26,
Brønshøj. BE 3681.
Materielfort'alter: Peter lVilcken, Kagsåvej 45, Herlev. 944268.

ø.

Kaprollingscl!e{: Palle Blil/kel/berg,

D.S.R. Strandvænget, ø.
lllstruktionsroche/: Bell! Bredmose,
Strindbergsvej 16, Valby.
MOliolls- og lallgtursroc/lc!: Erling Pe-

dersen, Solitudevej 8, 4. N.
IIlIs/arva/ler: Jem JO/latlSell, D.S.R.,
StrandvængcI, ø.
Ude" særligt mandat: Per Willems,
GuldkI0\'crvej 2, NV, Sø 2667 cft. k!. 19.
Hdndboldsleder: Ole Borre Jorgell'
sen, Olgasvej I C., Vedbæk. 891906.
Arbogsredaktor: Be"t Rasmussen, Frydendalsvej 33, V.
Træller: Ib Christoffersen, Bernstorffs·
vej 144, HE 7074. Telefontid. 7,00--7.30.

•

SUPPLERING:
Bestyrelsen har p.1 bestyrclsesmooct
den 6. januar suppleret sig med Per
Millems.

•

Næste mmllllcr af D.S.R. udko",·
/lIer del! 16. februar 1965. Stof til
dette /lummer skal være redak·
toren i Jlænde senest dcn 2. fe·
bruar.

•

Hvorfor skal folk altid
brokke sig
Således udtalte kaproningschefen sig en
aften efter træningen, hvor et større an·
tal medlemmer var samlet, og hvor der
blev »skudt. en del på bestyrelsen og
dens dL<tpositioner. leg gav mig da til
atspckulere lidt over betydningen af
disse ord i relation til. hvad der var
blevet brokket over, og jeg kom ti( den
konklusion, at det beroccle på far ringe
samarbejdsvilje mellem »menige« med·
lemmer og bestyrelsesmedlemmerne.
Der er i alle foreninger altid -et eller
andet_ der kunne være bedre, og som
ledelsen enten på l,'l'Und af de ikke har
været opmærksomme eller ikke har ønsket det pågældende emne ændret i en
sådan retning som det .. kværulerende_
medlem ønsker det. Det der så alt for
efte !:ker i klubben er, al _kværulanten_
går hæ til d!!n pågældende rochef og i
et ofte ultimativt krav frcmsæller sine
synspunkter, hvorefter rochc.fen enten
blol rystende på hovedet går sin vej,
eller siger at hvis _kværulanten_ ønsker noget ændret , står det jo frit for
at gøre det selv, i fuld bevidsl.hL'tI om,
at det aldrig vil blive gjorl af pågældende medlem, der e:ntcn ikke gider c l·
ler mangler de fornoonc materia!crl
fuldmagter til at handle.
Det er her jeg mener, at der kan sæt·

tes ind fra begge sider ved på den cne
side, at give ledelsen en chance for al
høre og gennemtænke forslaget, og på
den anden side, at lytte lidt efter hvad
medlemmerne skulle have af idecr at
fremsætte, uden straks at afvise dem
som nonsens.
Størst er "cl uroen for tiden blandt
kaproerne, hvoriblandt der fremsættes
ruster om, at nu går D.S.R.s kapronmgsaIdeling helt nedenom og hjem,
men jeg vil da spc,rge de kaproere, der
er af denne mening, om h\'orIedes de
kommer til den slutning, og får da s va·
ret, at med _de og de_ chefer kan det
aldrig gå, og at de selv i hvert fald nu
"il holde op mens .. legen_ er god. Jeg
vil da spørge, om de syntes det er ret·
færdigt over for en kammerat. som de
endnu ikkc har set i funktion, al stemple ham som uduelig. leg finder ikke
dette retfærdigt og vil i stedet opfordre
disse kaproere til på aIle måder at
støtte kaproningschefen, for man kom·
mer nu ligegodt længst "ed hjælp a[
samarbejde, og for kaproningschefen
en opfordring til ikke at gøre samarbejdet med de mange selvbestaltede
kaproningsprimadonnaer for svært, ved
at gå alt for udiplomatisk til værks
J.V.
over for disse.

Annonceekspedition: Edm. Jørgensen,
Lundebjerg~rdsvej 162, Skovlunde.

•
Skabe uden skabskort, og skabe,
der ik.ke er betalt for i 1964, vil blive
opbrudt efter den 7. februar.

Oriellterillgssekriollens styre:
Fonnand, Belll Mærsk, Vendersgade 7,
2., K., BY 2453 x.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjelkes ABC.
7, N., ÆG 7375.
Sekretær: Birthe TIrageselI, Tårnvej 257.
2, Vanløsc. Telefon 709804.

Trænings/øb
Træningsløbcne fra Bagsværd Rosta·
dion i samarbejde m ....'tl roklubberne
KVIK, K.R .. SKJOLD og Skovshovt:·d.
Roklub fortsætter vinteren igennem efter følgende skema:
17. januar:
24. januar:

31. januar:

arr. D.S.R.
arr. K.R.
arr. S.R.

7. februar:
14. februar:
21. februar:
28, februar:

arr.
arr.
arr.
arr.

Kvik
D.s.R.

Skjold
S.R.

Oer kan startes fra kJ. 9,30 lil 10,30,
og startafgiften er 1 kr.

•

Kort OVJ.'l' Hareskoven (1:25.000) k.,.'\n
købes på stedet (I kr.).

MIDVINTERFEST
Lørdag den 6. lebruar kl. 20

Bjørling
Quartetten
ml Lis Bjørling spiller
BILLETTER å KR. S ,-

kan købes ved
indgangen eller

forudbes t i Iles pA
tell. 1 S 88 89

Danske Studenters Roklub
SVANEM0LLEN - STRANDVÆNGET -

ø.

S-tog tilsvanemøllen - Linie 1 - 14 & 39 tilsvanemøllen

DA.NSKE STUDENTERS ROKLUB

33. å rg .

Februar 1961

Hr. 1

Den unge

ONSDAGSAFTE N
Onsdag den 17. lebruar kl. 20,00

redaktørs
lidelser

Skuespiller ved Det kongelige Teater

Som redaktør af Danske Studenters RokJubs medlemsblad burde man kunne vælge og vruge. mellem manuskripter, der er

Helge KJærulff-Schmldt
underholder

indsendt af blomsten af Danmarks ung-

dom - for \-00 en gennemgang af klubbens kartoteker, opdager man, at i hvert

'------ ----------------- ---- - 1

fald de [Jeste roser og tulipaner er medlemmer.
r
Men ak, postvæsenets mandskabsmangcl
skyldes ikke faren for at skulle forslæbe
sig på manuskripter til D.S.R.s redaktør.
Redaktøren henfalder i sine depressionsperioder lil fantasier om hvordan han ene
af kJubbens ca. 600 medlemmer trofast
mfmcd efter måned læser nærværende
blad. Dog, redaktørens kramJX'grlld
standser af og til, når venlige medlemmer
spørger ham: .Når kommer bladet?« S1I.
svarer redaktøren glad, at det kommer den
og den dag, og i den sidste lid er det så

kommet en uge efter. Men når så det hvide
papir er ble\'et forsynet med tryksværte,
og udsendt til de ventende medlemmer,
siger de samme mt.'<I1c-mmer som nylig efterlyste bladet, at det er et værre møgblad;
enten står der ingenting i det, eller også
har redaktøren skrevet næsten det hele
selv, e.Uer også gøres der vrøvl over, at han
intet har skrevet.
MedJemsbladet skal først og fremmest
være bindeled mellem bestyrelsen og mt.."dlemmerne, det skal annoncere de omciel·
le og halvofficielle arrangementer, men
derudover er der som regel plads til ar·
tikler skrevet af med.1emmernc. I er velkomne til at skri\'c læserbreve i stil med
frokostavisernes, redaktøren tager med
tak mod medlemmernes poetiske og lyriske [rembringeiser, ja, kan nogle male eller
tegne, så er også de velkommen, ligesom
artikler om klubbens ve og vel ervelkomne
Hjælp d..n stakkels redaktør til at vi
hver måned kan glæde os over et blad, der
er OS.R. værdigt.
redaktøren

Især for kaproere:

OPL YS N I NGSA FTEN
For kaprollillgsillteresserede afholdes tirsdag dell 23.
februar kl. 20,30 i klubhuset.
Ole Secher og Jørgen Krause vil fortæl/e hvad enhver

kaproer bør vide om legemet under træningen m. v.
og om kapronil1gsreglemelltet.
Mød op allesammen, det bliver i hvert f,lId ikke kedeligt.
Kaproningsudvalget

Benyt D.S .R .s køkken !
3ben mandag. torsdag inel. kl. 16,00 ti! 22,00
fredag lukket
Lørdag k!. 11,30· 17,30 -

søndag kl. 11,30· 16,00

Nyd SØNDAGS FRO KOSTEN i D. S. R.

Bordbestilling RY 35.040

•

Adresseliste

Langture; 1965

DansktJ SlIIde"ters Roklub.
Strandvænget, København ø.

Selvom det er vinter, er det ikke
spor for tidligt at tænke på, hvordan
man vil tiJbringe sin sommerferie.

Postgiro 3466
Jubilæumsfondens girokonto: 127970
Telefoner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer RY 35.040.
Klubbcns kontor er åbent mandag,
onsdag og fredag kl. 19-20.
FormalId: Borge Boesen, Brolæggerstræde J, K. PA BOIO.
Kasserer: Aage Bang, Holstdnsgade
S, ø. TR 359.

Sekretær: Dall Nielset', K1iDlcvej 26.
Brønshøj, BE 3681.
Materielforvalter: Peter Wilcken,

Kagsåvej 45, Herlev. 94 42 68.
KoproningseIlef: Palle BlinktJPlberg,

D.S.R. Strnndvængct,
rllslrukriollscllef:

ø.

Hvis der derfor findl."S medlemmer, som påtænker at taae på lang'
lur, villangtursrochefcn gerne i for·
bindeise med disse, således at alle,
i så stor udstrækning som del er
muligt, kan få deres ønsker opfyldt
med hensyn til tid og sted.
Det skal dog bemærkes. at man
skal opfylde nedenstående betingelser for at komme på langtur.
1. Være li jour med kO'ltingentbe.
talingen_
2. Hvert bddellold skal kwnte mon·
stre en langtursstyrnumd.
J. lIvert lIold skal indsende en WIsøgning om langtfir til bestyrelse".

Bem BrtJdmosc.

Strindberg,svej 16, Valby.
Motions- og IOllgtursrodtef: Erling

Pedersen, Soliludevej 8. 4. N.
llusforvalter: Jens Johal/se", D.S.R.,
SlI-andvænget, 0.

Endvidere skal der i forbindelse med
ovenstående gøres opmærksom på,
at der i begyndelsen af rosæsonen
vil blive søgt gennemført ct langtW"Sstyrmandskursus. (For første gang I
mange år).

Uden særligt mal!dat: Pu Willems,
Guldkløvervej 2 NV. Sø 2667 ert.
kl. 19.
Hdlldboldsteder: Ole Borre Jorge'lsen, Olgasvej I C., Vedbæk. 89 1906.

Arbogsredaktør: Bem Ras,rutiSim,
Frydendalsvej 33, V.
Træner: Ib Christoffersen, Sems.
torffsvej 144, HE 7074. Telefontid.
kl. 7,~7,30.

•
Næste nummer af D.S.R. udkommer
den 16. marts 1965. Stof Iii dette
nummer skal være redakt0ren i hænde senest den 28. februar.

•
Vintergymnastik:
mandag og torsdag kl. 19-20:
Statens Gymnastikinstitut, NølTe
Allc.
Onsdag kJ. 17,15-18:
GI. Metropolitanskole, Frue Plads.

Svømning:
torsdag kl. 20-21: Statens Gymnastikinstitut.

Hi ndbold:
onsdag kJ. 17-18: Idrætshallen, Nørre Alle, onsdag kJ. 18.15-19: Otto
M0nsted-ballen, Nørre AU~.

Lan8l1lrsrocllefen.

•

WAUWl
Vellykket fest lørdag d . 6 _feb .
Så lykkedes det aller efter en række
mere eller mindre velbesøgte fester
at skabe en rigtig D.S.R.-succes.
Poul HeTll111lg Rasmussen var hovcd.arrangor, og som trofaste hjælpere havde han Kield TI/orsen Sørensen og Olle Petlerse".
Musikken leveredes denne gang af
en båndoptager. og i de korte pauser
spillede Bjørling Quartetten.
Det lover godt for de kommende
fester, bvis Henning Rasmussen har
energi nok til al fonsæue som arrang0r, og hvis han kan finde et or·
kester, der er nittigere til at spille.
l,.

•
RONINGS janu:lr nummer har
redaktøren klippet følgende, som
han håber læ!.eme kan more sig 0ver:
_Tilslutningl."tl var virkelig fin; fra
næsten aUe egne af landet, en endog
fra Rudkøbing, var deltagere strnmmet hid_o
I

(Referat af kaprol1i/lgskllrslls
Køben/W\·/I).

SmAnotitser
SKABSKORT kan købes i k0kkenet
for 5,00 kr.

•
Dansk Forening for Rosport holder
instruktør- og trænerkursus i D.S.R.s
lokaler perioden 28. februar til 3.
april.

•
ONSDAGSAFTENERNE holder pause medens kursus er i klubben. Første onsdagsuften efter st:mderhejsningen bliver onsdag den 21. april.

•
Bestyrelsen vil gentage sidste års
_succes_I Ocn afholder rengøringsgilde søndag den 1I. april.

•
Slanderhejsningen er fastsat til søn·
dag den 28. mans.

•
Roernes håndboldsmesterskaber afholdes ligeledes søndag den 28.
marts.

•
Der alllOldes fester i O.S.R. lørdag
den I. maj og lørdag den 12. juni .

•
O.S.R.s jubilæumsfond modtager bi·
drag af enhver størrelse. GIRO 127970.

•
..\rbogen er på trapperne.

•
Udlejningen af Nivåhuscl og Gåsehuset for sommeren 1965 er allerede
begyndt.
Henvendelse om leje af husene til
ferieophold kan ske til klubbens kontor.

•
Stynnandslaugets torskegilde fik et
velJykket forløb. Der var ca. en snes
medlemmer til stede.

•
Dansk Forening for Rosports københavnskreds afholder ordinær generalforsamJing i D.S.R.s lokaler tirsdag den 16. februar.

•
Køkkenet er nu blet'el udstyret ml.'d
et par nye køle- og fryseskabe. så
mcdlcmlncme kan nu igen få kolde
øller ~ og sodavand.

Kaproning
Der fi ndes stadigvæk unge friske
fyre, der er klar over, al fjernsyn
og divan ikke er del rigtige sted at
tilbringe sin fritid - vel at mærke
hvis man er interesseret i sin fysiske ronn og si t velbefindende. Hudu Iii dem, og kan du ydermere lide
spænding, har du konkurrenceJysl
og viljestyrke, så kom og vær m<.-d.
Vintertræningen har været i gang
siden oktober, men hvis du ikke er
alt for skrøbelig, kM du endnu nå
at komme i betragtning, når ho ldene for sæsonen skal sammensæltes.
Vi er i øjeblikket ca. 30, der hver
mandag, onsdag og fredag kl. 19 og
lørdag kl. 15 samles i klubben for at
opbygge den s tyrke og kondition, der
er nødvendig, hvis vi vil gøre os gældende ved sommerens kaproninger
herhjemme og i udlandet. Søndag
formiddag k!. 9,30 mødes vi veloplagte og udsovede ved Bagsværd sø
for at løbe en lur i den friske luft
og udnyttc den del af dagen mange
andre bruger til under svære pinsler
a t svede den alkohol og nicotin ud,
som de har fyldt sig med nallen igennem.
Husk, hvis du vil ro kaproning, er
tobaksrygning forbudt, spiritus i
s tørre mængder er he ller ikke hddigtl
S~ snart temperaturen bliver lålelig, som regel sidst i marts, OC'8.vn.
der vi gradvis træningen fra Bag.
sværd. Af hensyn lil dem, der har
langt til Bagsværd, vil vi i forbinde lse med de af kaproerne, der har motorcykel eller bil planlægge en mlianel transport, og således ud nytte
helc kørselskapaciteten ...
Vi er i fir flere kaproere end \'i
har været længe, der e r på det nuværende tidspunkt udsigt til at dan·
ne en virkelig god begynderolter, en
bcgynderfirer saml en lelvægtsfirer.
Vor seniordobbeltsculler er så småt
begyndt lI""lrningen, og vore and re
sculle rfolk er allerede j fu ld sving;
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der kan blive lale om at s tille op i Det kan nævnes, at KVIK og KDbegynder- og j un iors inglescullcr, benhavns Roklub har bestilt ottere
ynglinge single-- og dobbeltscullcr. same sted.
En junior dobbeltsculler er også unVort øvrige materiel er i vinter
der overvejelse. Derudovcr vil vi
blevet omhyggeligt undersøgt og jsætte stærkt ind på at sammensætte
stllndsat. Den bt..,""ste af vore gamle
en rirer uden stvnnand.
Oliere, Ca ira, er blevet pudset op
Foreløbig har rølgcnde givet IUog stivet af og "il blive forsynet med
sagn om at ro kaproning i sæsonen
nye tigge. Dcn liggl'r nu blank og
1965:
skinnende og venll'r på endnu en
sejrrig sæson_ Vor n~'este Iocr uden
Søren Roset/kildc, lIe1ge Ib Olsen, er blevet afstivet, o\erfladebehand·
POIlI Erik let/sell, lorget/ OS/CIIlet og har fået nye sæder og rul l!>
Ield, Otto wre"'l.ctl, Chris/jall haner. Firer uden har fået nye og
Cllristetlstm, lellS Sl'I!1Irlillg Lar- længere ruJlebaner. Dc to nyeste fise", Gerner Max PeterselI, KIaIIS
rere med er blevet grundigt underNyllol"" Lars Svemlillg lArse", søgt og istandsat. Dernæst kommer
Michael Peler Vollquarll., Sven Nyluren til vor ældste dobbeltsculler,
1I0lm, Jø", Bent ScJmack Søren- der igen i år skal roes af vore yng.{e'l, Peter Cllristiall ldsgaard, Peste kaproere.
ler Andreas Krogsgaard CllristenI efteråret fik vi fra Pirscll j Ber·
sen, Troels HallIl, S ....end Stouge,
l a" Claus Tllygese'l, Erik T/n'ge- lin I" n~'e årer af typen Maco", såse", Erik Stillillg, Fin" Borri/, ledes al behovet nu skulle \-"Zre
POIII Ste"o Petersen, Niels Peter dækket.
Rosel100m, Emil /Ians S"rensell,
Vort maleriel er nu i så fin Sland,
Jørgen POIII Olsen, Niels Peter l orsom der i øjeblikket er økonomisk
gensel/, Asbj"", Torp, Petcr Falk
mulighed for. B011ger har lagt et
Islcl, K;æltl Bjermlll, 'ørge" Sestort arbejde i det, så pas på det ('Iler, KIalIs Lange, HallS Frederikdet er dyrt!
se'l og I b 'ørgen Kruse.
Hvis d er er nere end o,·ennævnle,
der har lysl lil at være med, må de
omgi~lCnde melde sig, og skal i hvert
rnld inden udgangen af februar være
i fuld gang m!..--d træningen.

Mater iellet :
Køb af en otler har endnu en gang,
på grund af den ml.1!cn krilik, \"a.'t'et
genstand for en gnmdig undersøgelse. En otter fra Cl uden landsk
værfl vil blhe ca. 50 Of, dyrere end
en båd leveret fra Cl af vore hjemlige værfler: d!!. man ydermere ikke
har sikkerhed for at kvaliteten blil'er bedre, hvilkel flere exempler viser, har man besluttet at lade båden
bygge på et af vore egne værfter.
Her e r man blevet Slående ved lIenry Larsen. Henry Larsen har en I~
bende produktion af outriggermate-tid og har i de sids te år leveret en
række både, der i kvalitet og hur·
lighed Slår mfll med de bedste fra
udlandet.

Sæsonens terminer er foreløbig fastsat så ledes:
Maribo Regatta: 29. - JO. mai_
Fordrsregatta; Ba gs\'ærd S0: 11. • /3.
iUlli.
Fye'lSregatta, Odense: 19. - 20. jl/lli.
Viborg-Regatta: 26. - 17. ;fllli.
Int e",ational Brabralul Regalta: 10_
- Il. il/Ii.
Intemat;onal Bag.n·ærd Regal/a: 17.
• IS. jl/li.
Nordiske Mesterskaber: Ar/lIIge",
Norge: 14. - 25. juli.
Dallmarksmt!Slcrskabsregalla. Soro
so: 8. augl/st.
Europames/erskaber lor herrer,
Deisbl/rg: 27. - 19. august.
Der er kutume for, <It de mandska·
ber, der s<lmmcnsællcs ved sæsonens
start, i hvert fald fortsæller til dan·
marksmesterskaberne.
P,B.

KRAGH 'S KØRESKOLE

10 % rabat ved aflever ing
af den ne annonce.

BALTJ:CA
FOR SIKRING

ORIENTERING
TERMINSLISTEN
for 1965
Sjælla"dskrcdsl!/Is lob:

28. maris

Helsingør Roklub, kval. C.

4. april

Lyngby I.F., kval. B. og C.

7. april

Hchingør RokJub, natl0b.

J I. april

KI P, kval. A og B. (Sverig.)

19. april

Stjcmeløb.

25. april

Holte LF., kval. A, København·Provinsmatch. (Sver.).

Tilmelding til løbene sker til Mærsk, By 2453 x, eller til
Birthe Thagescn , 709804 - senesi
kl , 18,30 mandagen før løbet, men
lilmeld alligevel i god lid og f. eks.
for flere løb af gangen.
Nærmere oplysninger om løbene kan
først gives efter al indbydelserne til
de enkelte løb modtages.

Startrettigheder for DSR 's
løbere

KM-stafet.

5,6 og 7. juni

Lyngby I.F., 3 dages 10b.

28.-29. aug.

DM. s tafet .

Dame A:

9. maj

Ballerup, pointløb.

5. scpt.

SKÆRMEN, kval. A.

12. scpt.

F.I. F., kval. B og C.

18. sepL

KM . nal, (S\-erige)

19. !oept.

Helsingør Roklub, (S\'crig)

26. sept.

ROK, kval. B.

J, akt.

KM, kval. A og B. (Sver.).

IO. ok!.

Københavns Skiklub, kvaJ.

A oge.

fl erre 8:

Kell 1-laJlslrnm,
P. E. Birk Jacobsen,
BL."l Mærsk .
Preben Nielsen.
Alle andre DSR.I0bcrc, bortset fra
oldboys, s tarler i C·klassen.

SKÆRMEN, nallOO.

17. okt.

K.F.1.U., kval. C.

24. okt.

DM-FM.

Sektionens kasserer -

31. okt.

KlubmeSlerskabsløb.

21. nov.

K.l.F., JættemiIen.

er meget k\.'<I af, at en hel de l a( med·
lemmeme endnu ikke har fundel det
passende 3t belale den koUossalc
sum af kr. 5,00 for medlemskab af
sektionen i år. Ja, d~r er !!oågar nogle
enkelte, der heller ikke har bclah for
den foregående sæson,

2. maj

Terrænsportsmesters kaber.

9. maj

Klitløb.

14. maj

Roernes Kompasløb.

16. maj

.Stafest_ i Norge.

22.-23. maj

\Vild \Vest.

22. aug.

DM·Feltsport.

16.- I7.okt.

NM i Norge.

7. nov.
14. nov.

Juniorlandskamp,
Sk!lne-Darunark.
Sydv. 2·mil.

Kursus for begyndere aDloldes lør·
dag den 6, og søndag den 7. marts

(der mødes på vandrehjemmet lør·
dag kl. IS). og der vi l blive under-

vis t i brugen af kompas, kortlære,
b:'lde teoretisk og praktisk.

•
Lørdag den 20. og sondag det! ZI,
//larIS

Hanne lIulganrd ,

13.okt.

Andre lob:

SjæIJandsk'...."<Is.en indbyder os til ori·
cntcringskursus for både damer og
herrer, sll\'eJ begyndere som viderekomne på Helsingør Vandrehjem,
Villa Moltke.

•

30. maj

O.$.R. (Sverige).

O RIENTERIN GS
WEEK-EN D

•

Ved sidste sæsons afslutning målte
4 af vore B·løbere rykke ncd i C·
klassen, mens kun L'CIl C· løber ryk.
kede op.
Starlrettighcdslislen for DSR ser
da således ud:

2. maj

Ansvarsh. for . Orientering.:
Bent Mærsk, Vendersgade 7, 2.• K.
BY 2453 x.

•

afholdes kursus for A- og B-løbere,
og wcek..enden vil blive trænings·
præget med øvelser i kompasløb,
nat løb, \'ariationslOO m.m,
Sektionen scr meget gerne en aktiv deltagelse fra DSR, og vi vil yde
deltagerne passende økonomisk til·
skud. Nærmere oplysninger kan fås
hos '>Cktioncns styre, og sidste frist
for tilmelding er IO dage før afholdelse af kursus.

•

•

SEKTIONENS STYRE:
Formand: Bmt Mærsk. Vendersgade
7,2,K, By 2453x.
Kasserer: Gert Pedersen, BjeJkes
AUc 7 N, Æg 7375.
Sek/iollC!.IIS giro: 68344.
Sekretær: Birt/IC TIlageselI, Tdmvej

257, 2, Vanløse, telf. 7098O-l,

Vi ber om, at det sker snarest!
Desuden minder vi om, at aBe løbere, der starter fo r DSR i oricn·
teringskonkurrcneer - i henhold til
seklionens love - i det mindste skal
være pa5sivl medlem af roklubben.

BM

•
TRÆNINGSUJB fra Bagsværd
Ros/adiOIl

•

arholdes hver søndag til og med den
28. februar.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Nr. )

marts 1965

Mens delte skrives falder s/Jeet! blidt
og vinterligt over Klil1levej, "'eli pd
spurvene lu/el' for vinduet kw/ man
se, at fordret er pd vej. Og mIr dette
engang i mariS læses, er sneen smel·
tet, og de smd villtergækker har

Standerhejsning
søndag den 28 . ma rts klo 11 ,00
studentersangerne medvi rker.
Efter standerhejsningen serveres

O\'crtaget sfleens rolle; de gule crQcus med deres illd/lOld af safran er

sikkert blevet spist af grdspurvene,
og kaproerne er sikkert begYIJdt at
tale om valldet i Bags\·ærd sø, kort
sagl, fordret vil være Qt'er 0$.
MotiOl,sroerne vil/ænges efter dlm
tørste filT pd Øresund, og langtursroerne er lallgt inde i deres drømme
om sommerens ferietur, og de 5011dagskaffedrikkende medlemmer pd
klubbens l'eranda vil i det skarpe
sollys kUllne se, at virtteren ikke er
gdel ubemærket Ilenover klubhuset.
Sagt med w/dre ord: Klubl/uset
trætIger ligesom andre huse og Ilytter til en hovedrengøring_
Normalt plejer ell }l!Ismor ;0 a.t
jage IIele familien ud af lIuset, melis
111m selv morer sig lIIed at hæ/Jge
malerierne skævt og anbringe trev_
ler fra karkluden pd prismelysekronen, mell sddall gør vi ikke i D.S,R.
_ ork Ile; - vi indbyder tvært imod
alle medlemmeme til at lage del i
fes/lighederne. Pd den andens/eds
omtalte festdag bliver der brug for
eksperter jndetlfor e/lIvert felt, sd
Ilvadentetl mali er eksperl i al pl/dse
vinduer, i øldriklling eller poret/tretligheder, bliver der muliglIed lor at
Id gavn af sine elmer.
Klubbe" vii sørge for dejlig varmt
sæbevQ1ld i spandevis, for klude og
koste og skrubber, kort sagt alt,
hvad der kan friste den fordrsretlgørillgsdjævel, der er gemt i os alle..
Bliver lillemor eller svigermor e/ler kæresten misundelig, sd tag bare
lleIe menageriet med. vi sørger for
babysitter til dell lille. for en god
stol til bedstefar og for renI sand
til kanariefuglen.

33. bg.

DET USANDSYNLIGE KOLDE BORD

•
derefter: Auktion over brugt rotøj .

Indbydelse
Bestyrelsen for Danske Studen ters Roklub har hermed
den fornøjelse at indbyde
med ledsager

herr

(bedes udfylat med blokbogstaver)
tiI

K Æ M P E rengørings G I L D E
søndag den 11. april kJ. 9,00 præcis
Pdklædning: Kedeldragt el. ligll.

Svar udbedes persolIlig d. 1// 4

Instruktørmøde
O,tsdag den 24. maris kl. 20,00
,
Alle tidligere instruktører bedes møde op.
Alle der kunne tænke s ig at virke som instrukt01·er i den
kommende sæson bedes også give møde.
Der vil senere blive arrangeret inS lnJ ktion af de nye

instruktørerl'

Rariteter
Eli ny rubrik startes. Re/erat af redaktionens første møde:
En februardag samled~ rubrik·
kens tre redaktører, Hans, H ngedom
og Thomsen. Efter i samdrægtighcd
og skjorteærmer at have fortæret
nogle pilsnere meddelte den første,
at han kwme tænke sig al skrive en
artikel om danskere i Paris. Da red·
aktør Hagedom på ingen måde hav.
de til hensigt al stå tilbage for sin
kollega ville hun også skrive sådan
en. Efter endnu ct par pilsneres tid
gav redaktør Thomsen tilsagn om at
finde på et eller andet. Kort efter
brød mødet sammen .

•
Adskillige dage derpå enedes red·
aktørerne Hans og Hagedom om føl·
gende indledning til artiklen _Danskere i Paris«:
Stort sct findes der i Paris to slags
danskere: Filistre og studc.nICI'". Med
denne inddeling stOr vi helt på r0mantikkens grund. Men i modsætning til den vil vi i vore respektive
artikler indtage en kritisk holdning
over for bej,,'ge grupper, antifilisteren
Hans i den første og antistudenten
i den anden.

Redaktionens seriøse medlem,
Thomsen, har på vores foranledning
anbefalet denne bog om de gode
gamle filistre og de gode gamle Studenter: Josepil VOII Eic/Jelldorff. AI
ell døgenigts liv. Han gav den f0L
ge/lde sklldsmdl med pd vejen: Den
er bevæget af opstemmet længsel,
som ytrer sig i følsom enfoldighed,
pikante optrin, hunde, der slår an i
fjerne landsbyer, nattergale, brave
karle, kåde mamscller, filistre med
lange næser og snadder. blånende
bjerge, der fjæler det fjerne Italien.
Dybt bevæget kunne han tilføje, at
den er optrykt i Gyldendals bibliotek (1928-30), og at den kan fås nedsat til 3,75 (sammen med Charmissos berømte fortælling om manden ,
der solgte sin skygge; to tyske r0mantiske fortællinger). Henned være hans anbefaling videregivet læs&

=.
I næste nummer følger så, om mu·
serne vil, Danskere i Paris l.

Han,
(civil/ist)

Hagedorn
(krematoriekandidat )

Thomsen
(sprogbmger)

Den 27. januar fyldte N.SR.s æres-

medlem Leif S. Rode 80 :.k Leif R~
de, der er en god ven af Dans ke Studenters Roblub HI;,. i dagens anledning overrakt papirkniven. OvenstA·
MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE ANGAENDE KONTINGENTBETALING
Pd grLllld tlr det overvældelIde arbe;_
de, som medlemmernes sløsen med
komingeluberalillgell medfører, Ilar
b estyreIs elI beslllltet at opkræve et
geby r pd 2.00 kr. for hver pdmilldetse, klubben sel/der til restanteml:.

Det har i de senere år været sædvane at sende et l-egningsindbctalingskort til medlemmer, der er
kommet met'e end 2 måneder bagud
med kontingentet. Såvel denne påmindelse, som de rykkerskrivelser,
der derefter udsendes, hvis medlemmet ikke betaler, vil altså herefter
blive påført et gebyr på 2,00 kr. pr.
stk.

•
Salg af emblemer m ,m
Vi I!ar 1111 aller klubbel/s embk/ller
pif lager!

Følgende kan købes på klubbens
kontor:
Emblemer, store ............... ..
Emblemer, smd . ..

6.50
6,0(}

'J,an
5,00
Bhru r mærker .. .
. ...... . 11,00
Mærke r til træningstøj .
3,00
Slipsl/åle ...... .. ..... .......... ... ..
Nøgler til kllj/)bell ............. ..

Træningsdragt er

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

47.5iJ

ende billede er taget ved en fest for
Leif Rode den 4. februar. På bilkode!
ses Gudmund Schack, Leif S. Rode
og Hannibal Feglu.

•
Morgenroning
Undertegnede har i hele sidste eherår dyrket roning mellem kl 7 og kJ.
S om mOl"brcnen og skal herved slå Cl
Slag derfor, nu da redak tøren efterlyser læserbidrag.
Fordelen ved morgenroning er evident. man er i bedre form resten af
dagen, man sp:u-er tid, for del Cl1&
ste man ellers kan lage sig for på
delle tidspungt er at sove, og da den
søvn man får om morgenen er værdil0s, så er det eneste alternativ r0.ning.
Desværre er mine rofællcr dette
rornr engageret i eksaminer og en.
treprenørvirksomhed i Gladsakse, så
det hyggelige samvær må seponeres
sj. længe, derfor efterlyser jeg herved medlemmer, der er friske til en
morgcntørn, så snart vi er på den
anden side af standerhejsningen.
Det er min drøm, såfremt vi er
nok, a t der kunne stå kaffe og rundstykker klar efter sådanne morgentogter. Erfaringen har vist mig, al
vejret er meget bedre om morgenen, flere gange har jeg oplevct at
se den eneste solstråle kJ. 7 om morgenen, ikke fordi jeg så efter roluren er faldel bcvistløs om, men fordi hlmmeJt:n resten af dagen har væ·
ret dækket af grå skyer.
Vel mødt til morgenroning!
Fi/lll Christense/!
INSTRUKTION AF NYE. MEDLEMMER påbegyndes snarest, og indstrukti~ vil tilgå på pågældende
medlemmer.

B
J
B
BIRGER
JØRGENSENS
BOGTRYKKERI
Trykning
og

annoncetegning

af :
Fagblade

Foreningsblade
Tidsski ifter
Lommebøger

Månedsblade
Jubilæumsskrifter
Programmer

882107
VINKELVEJ 4

KGS . LYNGBY

•

Stormgades Tæppelager

SHELL-SERVICE

vI Johs.

vI A. Sørensen

Laursen

•
Stormgade (hj. af V. Voldgade)

Hvidovrevej 249

Pa . 8000 - By. 8708

Hvidovre

Sommerbolig-Centralen
Vesterbrogade 106 A

Hollandhaves Vin- og Kolonialhandel

København V

Chr. XAII. 21

Telf. Hilda 858
Kgs.Lyngby

•
» Katalog med fortegnelse sendes.

H. J. ANDERSEN
SKOVDAL FJERKRÆ

Roskildevej 523
Herlufmagle
Glostrup

Telf. 03-75186
Telefon 962871

En hilsen fra

Frascati og Giraffen
•

Adresseliste

KAPRONING

Danske. Slfldellfers Roklub,

Slrandvænget, K0benhavn 0.
Postgiro 3466
Jubilæumsfondens girokonto: 12797t1
1 detoner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer R Y 35.040.
Klubbens konlor er åbent mandag,
onsdag og fredag kl. 19-20.
Formand: Borge Boesen, Brolægger-

stræde 3. K. PA SOlO.
Kasserer: Aage 8an8, Holsteinsgade
S, 0. TR 359.

Sekretær: Dan Nielsen, Klintcvej 26,
Brønshøj, SE 3681.
Materielforvalter: Peter WUckell,
Kugsåvej 45, Herlev. 944268.
Kaproningschef: Palle Blillkenberg,

O.S.R. Str.mJvængel, 0.

lrulruktiotlsche/: Seml Bredmose,
Strindbergsvej 16. Valby.
Motions- og /a1JgtursroclJef: Erling
Pedersen, Solitudevej 8, 4. N.

Dagene blivcr hastigt længere, og tI·
den nærmer sig, da vi nytter vor
kaproningsntide til Bagsværd rostadian, men .. før vi kan det, må alle
rigge, årer og spændholter m. m. g;1s
efter for slitage og eventuelle brud.
Nye :irer og rigge skal males o.s.v.
For ikke at brugc træningsaftencrnc, afsættes lørdag eftermiddag til
formålet. Hold dig ikke tilbage, der
er efterfølgende Hnbad og hyggeligt
samvær på verandaen.
Til levering inden sæsonen 1967 er
der hos Henrv Larsen bestil!:
en single-scullcr
en tocr uden ~trymand
en firer med styt'1T\3.nd.
Søndag den 21. februar deltog vi med
otte mand i D.A.l.s terrænløb med
Start fra Bagsværd rostadion. Jørgen
Sec1ler opn:'l.cde en femteplads i 1500
m for juniorer. - I 3000 m for idrætsfolk uden atletik·licens besatte vi 7
af de 8 føf"Ste pladser; vinder blev
POIII E. JenselI og nr. 3 Peter /slef.

*

I/ustorl'olter: Jet/s Johansen, D.S.R.,

Strandvænget, 0.

Uden særligt mandat: Pcr Willems,
Guldkløvcr,lej 2 NV. S0 2667 ef!.
k!. 19.
Hdndboldsleder: Oh: Borre Jorge/-

Kapranillgssty""a"d soges!
Kvalifikationer: Myndif411ed, 1wlllo.
rislisk sallS, vægt 4Q - 60., ingell al
dersbegrætt.5IIing, me" lyst til al være med, lnoor der skt:r tloget.

•

sf!n, Oig3.Svej { C., Vedba:k_ 89 1906.
Arbogsrf!daktør: Bent Rasmussen,
Frydend.-usveJ 33, V.
'træner: Ib C1lrislofl/!rs/!n, Sems·
torffsvej 144, HE 7074. Teldontid.
kl. 7,00-7,30.

*
O.S.R. udkommer den femtende i
hver måned. Stof til bl3dct sknl være redaktøren i hænde senest den
30. i den foregående måned. - For
uopfordTCt indsendte bidrag påtager bladet sig ikke ansvar. - Manuskripter indsendt uden returporto
returneres ikke.

Lægekort
HUSK!!! ajle, der vil starte ved kaproninger i denne sæson skaJ lægeundersøges og aflevere lægeattest
(OIFs røde lægekort) inden den 31.
marts. (Se opSlag i bådehallen).

*
Som nævnt i fonige nummer vil vi
gerne at alle, der r:'I.der over motorkøretøj skriver sig på den dertil indretlede liste i bådehallen med oplys.
ning om navn, adresse og det anlaJ
vedkommende kan befordre lil og
fra Bagsværd.

E F T E R L Y S N I N G:
p~ klubbens arkiv findes en meget fin (og sikkert ene·
stSende) samling af D.F.f.R.s årsberetninger og af bladet
Roning.
Desværre er der af en eller anden grund sket det, at ca.
lO 3rgange af Roning mangler.
Skulle der blandt læserne være nogen, der er i besiddelse af Roning fra januar 1948 til januar 1958 inel., vil
klubben være meget taknemmelig for at modtage bladene.
Eventuelle henvendelser bedes rettet til sekretæren.

Ved D.FLR.s københ.avnskreds gt>nL"
ralforsamling blev det efter forslag
fra os vedtaget at udskri\'C lob i bcgyndL'T-dobbeh-scuUer ved kredsens
kaproninger.
P.B.

*
Endelig ter minsliste
16. mai: Sprinterkaproning, Maribo
(1000 m).
12.·/3. jLl/li: Intcrnational forårsre..
regalla. Bagsværd.
20. jUlli: International Fyens-regatta, Odense.
26.-27. jl/lli: International Mariboregatta.
3.-4. jldi: International Soro.regatl3.
/0.·11. juli: Intcrnationnl .... rhw.·fCgalla. og drcngckaproning, Brabrand !>e.
/7·J8. juli: Internationale Køben·
MVns.regattn, B3.&'>\'ærd so.
24.·25 iuli: Nordiske Mesterskaber og
Nordisk Akademisk Mesterskab,
A.rungL.,l. Norge.
8. august: Danmarksmesterskaber,
Sorø !>Ø.
5. sep/emher: Efter:'l.rsroning, Bagsværd sø.
Kaprotlitlger i dt:/ sydlige Ildlatld:

29.·30. maj: Ltibeck.
1.-3. iuui: Internationalen Studen·
tenachter, Kiel.
J9...20. ilmi: Duisburg.
26.·27. jutli: Hamburg.
10.-1 l. iuli: Ratzeburg.
29. allgllst: Europamesterskaber,
Duisburg.

•
HlI ndbold:
Medlemmerne gøres hermed opmærk<.ommc p~, at håndboldafdelingcns ho\'Cdbegivenhed, nemlig RO·
ERNES MESTERSKABS_TURNE~
RING, finder sted søndag den 28.
ma.rts i Quo Mon~ted·Ha1len i NørfC
Alle. Vi deltager med 2 hold, og vort
føn>tc hold skulle gerne i år rykke
op i mesterrækken. H:'I.ndboldafdclingens daglige leder, Ole Borre Jurgcnsc.n oplyser at andenholdet vin·
der sine kampe. Borre oplyser, at det
ligesom sidste år bliver festligt, fol·
kel.igt og fornøjeligt at overvære, ~
reserver venligst dagen. Tag kone
og skrigende unger med.
De e"delige lider for kampeIIe er
tmdm! ikke oplyst, men de vil være
opsldet , klubbetl ved stallderllt:js·
"iIIgeII.

Orientering
Terminslisten:

pASKEBAL

28. marts: Hel singør Roklub, kval. C.

4. april: KIF, kval A og B (Sverige).
7. april: Helsingør Roklub, natløb.
11. april: Lyngby IF, kval. B Qg C.
19. april: Stjemcløb.
25. april: Holte I.F. kval A, Københavns·provinsmalch.
2 , maj: D.S.R. (Sverige).
2. maj: Terrænsporlsmesterskabcr.
9. maj: Ballerup poinlsløb.
9. maj: Klitløb.
14. maj: Roernes Kompasløb.
16. mai: "StaIcst _. Norge.
22.-23. maj: \Vild We:st.
30. maj: KM.stafet.
5., 6. og 7. jUlli: Lyngby LF. 3 dages
løb.

Førstkommende

~ bne

SKÆRTORSDAG den l s. april kl. 20-03
THE RYTHM CRUSADERS

spiller afvekslende med
QUISTELL - KVARTETTEN

•
? ?

Billetter

a kr. 5,00 kan

? ?

købes ved indgangen eller

forudbestilles pS tell. 15 88 89

løb

28. mariS: Helsingør Roklub
Løbsområde: Nyrup, Krogenbcrg
og Danstrup Hegn.
Mødested: Nyrup Skole, beliggen_
de \'ed hovedvej 3, ca I km N for
Kvistgård Første start kJ 9,30, 1800
m til stop. Kort: DOF-særlryk I:
40.000. Parkering anvist p lads.

Stor konkurrence

Danske Studenters Roklub
SVANEM0LLEN - STANDVÆNGET - 0.

S·tog til Svanemøllen • Linie 1 ~ 14 & 39 til Svanemøllen

4. april: K.I.F. (tcrmin:;lisICIl er æn·
dret)

L0bsområde: Terrænet om.kring
FrostavalIen.
Mødested: Frostavallcn~ friluftsgård 4 km NV for byen HOOr. Parkering m~ kun finde sted p~ anvist
plads. Mødetid: kJ. 10,30, første
start kl. 11,00, 1500 m til start.
Startafgift kr. 8,00 Kort 1:25.000
nytegnet med højdekurver.

Ousdag dm 7. april: Ila/løb, Helsingør Roklub.
Mødested: UcJsingør Roklub,
Søndre Strandvej, Helsingør
Mødetid : kl. 19, biltmnsport kl.
19,30. Samlet start for de enkelte
k lasser: Damer kl. 20, OB kl. 20,10,
HC kl. 20,20 og HB kl. 20,25. Tilmcldning til DSR seneste den 4.
april.
/l1db ydelseme til OVellllæl'llle lob
filldes ops!r1et pd opslagstavle,1 I'ed
klllbbells kOIl/or. Tilmeldil/g Iii lø~
belle sker Iii Mærsk, By 2453 x eller
til Bifil/e TIIagese'l, 709804 - senest
kl. /8,30 mmldagell for løbet. - Del skal bemærkes, at fl/ld rildæk/,illg af arme og bell wuler løbet
ikke /liere er pdblldt. - En tilføjelse
til sturtrelliglledslistclI fra si(/SI:
JO/l/Ja Nielse'l er ogsd B-løber.!

pASKEBAL
SKÆRTORSDAG den 15 _april kl. 20-03
THE RYTHM CRUSADERS

spiller afvekslende med
QUISTELL-KVARTETTEN

•
? ?

Billetter

Stor konkurrence

a kr. 5,00 kan

? ?

købes ved indgangen eller

forudbestilles pS telf. 15 88 89

Danske Studenters Roklub
SVANEM0LLEN - STANDVÆNGET - 0 .

S-tog til Svanemøllen - Linie 1 -14 & ..39 til Svanemøllen

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

AKADEMISK

.O~IUI

Q

M ..... oh ••• "". /O ...DSR"

POLYIUNIUIOKlUI

Hr. 4
Nu skal de dallske roklubber igen have nve
redningsbælter. Det er i"dlysellde, at vi skal

O ... H N, . I.-.

101~I.Y.j

april t 965

Onsdagsaften
onsdag den 21. april kl. 20,00
flavnellS udvidelser og fremtidelI for roklubbeme

at D.F.f.R.s hovedbestyrelse eller i"dstilling

i SvanemoUebugten.

De nye redningsbælter vil afvige fra de,
der i øjeblikket er i brug, ved ar kwme I'cn-

de en bevislløs, sd dndedrætsorgancmc komen glimrende egenskab.
Efter den J. april md kun de" ilY type benyt-

IIIer OI'CII vU/lde -

tes af D.F.f.R.s klubber.
Dette er meddelt klubberne i skrivelse af
18. marts, og samtidig opfordres klubberne
til inden l. april at beslille el an lal af de
lIye bælter. Grundel! til ut der nu skal ske
/Iogel i elt frygtelig farloplyses ikke, /I/fm
mUII fdr dog al vide, al hovedbestyrelsen
llar forllUudlinger i gUllg med en lel'erundør
(navII og adrese vil sellere blive meddelt).
Pd IlOl'edgelleralforsamlillgen dell 7. marts
l'idste mali 0l'er1,ovedel illlet om 'IVordall
StatelIs Skibstilsyns lIdIaleise om redningsbælter til rosporten viUe bil'e (trods orlogskaptajn U'ldel' ifolge pressen lIar lIafl redegørelsell klar side" november).
Vi synes, at man i en sd vigtig sag burde
oplyse klubberne om, I/vi/ke bevæggruIlde,
der ligger bag 1I0vedbeslyrclsells beslull1illg
om at købe IIOS netop dem/e mWI/yme leveralldar. Vi S)'lIeS, det ville ~'ære rimeligt, 1/Vis
110vedbestyrelsen ville ollelltliggore orlogskaptajn Undet/s redegørelse. og derigellllern
gil'e de enkelte klubber lejlighed lil at bedø""l1e om de vil kobe D.F.f.R.s redningsbælter, eller om de seJl' vifle fillde frem til
et bedre egllet sikkerl/edsmateriel.
12 dage er i I,vert fald alt for lidi lil overvejelser i en sd vigtig sug!

1,.",,,,,,

33. irg.

udstyre vore IUlIglllrsroere med de bedste
redllillgsbælter der ol'erhoL'cdet kali {ds. og
derfor kali man kUli se med liI/reds/led pd,

fra londslatlgtursud\'alget llar beslu/let krm
at godkende rednillgsbæltu, der er typegodkendt af Statens SkibstilsYII.

16.

Havllebygmesler J. G. Rode

Onsdagsaften
onsdag den 5. maj kl. 20,30
Program o/lelllliggøres "ed opslag

Store Bededag
fredag den 14. maj ska l vi alle p,§

kanaltur
start fra pontonen k!. 13,00
Mød op og oplev Københavns havn i for,§rssol

Langtursstyrmandskursus
Dct af alle længe venI ede og meget efterspurgte kurS/IS for
langtllrsstyrmænd l'iI I/U løbe af stabelen med første arrangement, som omfatter demonstratiOl! af genoplivningsforsøg,
onsdag de" 28. april kL 20fJ(J.
Opmærksomltedell henledes pd al det er el! I!oovelldiglled
al have deltuget i det af klubben arrangerede klIrsus for at
opnd stattIS som lallg/lIr.Jstyrmand.
Kurset I'il endvidere omfulte CII praklisk afdeling (med
kælllrillgsøvelscr etc.), som vil blive "elllugt til Niv4.
lallgt IIrsrocJ/ef cn

•

Rariteter

Da"skere udsæller rejse til Paris.
I stedet bringer vi er! kon historie:

SØREN
Søren var en rig dreng. For Sørens
far havde penge og havde så tit talt
i radioen om det fri initiativs guld-

alder. Sørens far var en indsigts
fuld mand, en fon.-gangsmand.
Søren havde det ikke fra nogen
fremmed. Lige fra helt lille, sagde
man altid i familien.
Søren havde studeret noget om
penge. For Søren skulle gå i sin
fars fodspor, trip, trap, værsgo.
Imidlertid havde der været den
mangel ved Søren, al han havde haft
en ven. Nu da Søren er hjulpet
frelst ud af sin krise, kan vi godt
tage bladet fra munde.n. I kke at der
i og for sig er noget galt i at have

en ven. Men denne ven var en særlig ven. Han læste også bøger, der
ikke altid handlede om penge. Søren
og hans ven havde kendt hinanden

fra barnsben, som man siger.
Sørens ven havde, som det er
gængs, ogs.'\ en mr. Denne far var
bager. Han var en tmnd,jovial
mand, der læs te trinde, joviale bøg.er, når han ikke var i bageriet.
Hans næse var slor og rund.
Alfabetet b lev en slags syndefald
for Søren. Hans forældre, d.v.s. hans
far. mente. at de li prakliske talteJ?l1
var nok. På sin ti-års foosclsdag fik
Søren Den lille købmand, og til sine
forældres store glæde blev han snart
[link til at snyde sine mindre søskende. Hans bedstemor ville have givel ham Peter Plys. men den blev

byttet til Sørens første rigtige lincal. Alt var stl.ledes godt
Hvis blot ikke Søren havde haft
denne ven. Han Hk også Peter Plys
på sin ti-års fødselsdag, og da Søren
fortalte sine forældre det, gik Sorens far straks hen til bageren og
sagde. at han kun ugerne vidste sin
S0I1 i selskab med hans, bagcn'TlS,
dreng. Livet var ikke lutter lagkage.
Sørens far regnede med Søren. Og
Sørens mor knuste en HI re, da S0rens far stolt viste hende Sørens Cør·
ste trecifrede multiplikation.
Men, forstå det hvem der kan. Søren fik læst b~dc Peter Plys og De
tre muskoterer sammen med bagerens dreng.
Og ikke nok med det.
Da Søren skulle konfirmeres. er·
klærede han lil sine forældres Corfærdeise, at han lrOCdc pl Vorherre.
Sørens forældre var nu kJar over,
at ckr for a lvor burde gribes ind. og
efter en stilfuld konfirmatjon (en
flaske sherry til præsten) flyttede
man til en anden by. For drengens
egen skvld.
Og Søren kom ind i en sund udvik ling.
Med årene lærte han. al fOf3gte
aJt uforklarligt og at forstå. at man
kun tror på Vorherre. hvis klienten
gør det.
Søren bk.v sin far op ad dage. Han
talte meget i radio og var en forgangsmand. 1 et og alt.
HallS

Bidrag /il RARITETER, protestnoter, tidsi"dstillede bomber fIf.m. sel1SCl/des til stud. mag. Hans J-1agcdorn Thomsen, RosenømsaJh.! 63, Kbh. V.

Roernes håndboldturnering
Stævnet afviklt::dcs samme dag som
standerhejsningen og som sædvan·
lig i OUo Mønsted-Hallen. Der var
rekorddeltagelse, og kampene varede fra kJ. 9,00 til 22,45. Også tilskuerne syntes at have formeret sig. i
alle tilfælde forekom larmen el par
grader højere end tidligere, selvom
del kan lyde ulroligt.
Vore to deltagende hold i henholdsvis 2.·holds·rækken og A-rækken opnåede pæne resultater, idet
de efter O\'erbevisende sejre nåede
frem til finalerne i de respektive
rækker, hvor de dog måtte se sig
slået. Det kunne fastsll'ls, at en væsentlig årsag hertil var manglende
kondilion; spillerne var nok trænet
til minuttet, men det var mest del
førstc minut.
En række atbud og uheld under
kampene var også med lil al svække

holdene, en enkelt. der O\'crgik Moth
i dt:n første A-række.kamp, var så
alvorligt (meniskskade) . al han målte indlægges på hospital.

Resultateme var i ovrigt:
H e.rre·2.-IIotds·rækkl'n

DSR·B&W
DSR-PCR
DSR - Skovshoved
Lyngby - DSR

9·6
12-6
8-3

10 - 5

Banedommerkursus
Det er ikke ak"!1e nødvendigt, at
klubben har gode veltrænede kaproere. den skal også helst kumæ stille folk til at lede og vejlede under
regattaer.
Derfor har klubben anmeldt tre
mand til banedommerkursus i maj
m:rncd; det er Peter Wi1cken, Asbjørn Torp og Chr. Rasmussen.
D~t vil være en kærkommen af·
lastning for de gamle vejtjente, og
lil tider o\'crbelaslede folk med vor
velkendte Jørgen Krause i spidsen.
B &C

•

Kaproeraften
Tirsdag aften, den 23. februar havde vi formået professor, dr. med.
Ole Secher og Jørgen Krause Iii at
fortælle dct nye kuld af kaproere,
og ogsl'l en dd gamle. om idrætsfysiologi og almindelige regler pl'l
kaproningsbanen.
Det var en lærerig aften. som vi
udoo tvivl er tjent med at følge op
til næste fir. Vi siger mange tak til
aftenens to forcd.rogsholdere for den
fornøjelige ml'lde, det hele foregik

p'.
Efter belæringerne

~v

klubben

te og ostemad lil de fremmødte.

kaproningsudvalgct

•
Idrætsmærket
Omkring 20 medlemmer har anagt
prøve (og b~ ll'let) i 2 af de 3 dici·
pliner. der kræves for at opnå idrætsmærket.
Roning udgør den 3. diciplin.
I sommerons løb arrangeres efter
behov prø\'c i roning over 2000 m.
1nteresserede bedes allerede nu
gi\'e I}'d fra sig.
Prøven kan aflægges i en af følgende bldtyper:
Singlesculler max. tid: 9 min 45 sek
9 min 55 sck
2·;lrcs inrigger
8 min 40 sek
4-åres inrigger
8min
4-åres outrigger
7 min
8-åres outrigger

Tiderne. gælder for 18 - 30 drige
Standeren ER /tejst!
Emil

•

Herre·A-rækken:
DSR·B&W
13-7
DSR· Risskov
18·2
Skjold·DSR
14·9
holdet, der sidste år rykkede ud
af mesterrækk,-'Tl. må siledes indstille sig på at tilbringe endnu Cl l'lr
i A-rækken.

Klubbens kontor
Kl/lbbells ko,lfor lIar bedt os gøre
opmærksom pd, al kontingentet for

passive medlemmer er 25 kr. pr. dr.
Udmeldelse kali kIm ske skriftligt
med en mdneds \'ursel til den l. i en
mt/lied.

Adresseliste

STYRMANDSINSTRUKTION

Da/uh Studenters Roklub.
Strandvænget. København

ø.

Postgiro 3466
Jubilæumsfondens girokonto: 127970
Telefoner: kontor RY 48, kuk.k.cn og
medlemmer R Y 35.040.
Klubbens kontor er åbent mandag,
onsdag og rredag kl. J9--20.

A;llOfdes i dl' af Strigel, KOIIgstlam og Erik Sommer-Jensen. Styrmallds.
instruktionen pdbegYlldes i begyndelsen af maj. - De nærmere tidspunkter
for itlStrukrionen ,'il blive meddelt \'ed opslag i klubbelL

Svava· og Scullerinst r uk t ion
Pdbegy"des ogsd i maj mdned; tidsptmkret vil bli"e bekendtgjort ved opslag.

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

Kasserer: Aage BOlig, Holsleinsgade
5,0. TR 359.

er ført cl jOllr. Medlemmerne betles pdse, at de er opført med de" rigtige
rettighed. Benyttelse af materiel, som man ifølge rettighedsliste/1 ikke IIar
ret til at benytte vil medfore bøde.

Sekretær: Dan Nielsl!lI, Klinle\'ej 26,
Brønshøj, SE 3681.

Malerid/orl'oller: Peter Wilckell,
Kagsåvej 45, Herlev. 944268.
Kaprollillgsche/: PaUe Blillkenberg,

D.S.R. SlranJvængct,

ø.

lllstrrtktionsclle/: Berit Dredmost!,
Slrindbergsvej 16, Valby.
Motions· og IIJ/lglursroclle/: Erling

Pedersen, Solitudevej 8. 4. N.
IIllS/an'ol ter: Jens Jollamen, D.S.R.,

Strand\'ænget,

ø.

Uden særligt tIIIHI/1m: Per Wiffems,
Guldkløvervej 2 NV. S0 2667 dt.
kl. 19.

Træner: Ib Cl/ris/offersen, SemstorfCsvej 144, HE 7074. Telefontid_
kJ. 7,00----7,30.
D.S.R. udkommer den rcmtcnde i
hver måned. Stor til bladet skal være redaktøren i hænde senest den
JO, i den foregående måned. - For
uoprol'drcl indsendte bidrag påtagcr bladel sig ikke ansvar. - Manuskriptcr indsendt uden returporto
relurneres ikke,

•
ARBOGEN
Arbogen skulle nu være samtlige
medlcm~r i hænde. SI;,.uUe der være nogen, der endnu ikke har modtaget hbogen, 1x.odcs de hcn\'CTlde
sig til sekretæren, der så vil M)rge
ror tilsendelsen.
Medlemmeme kan Oi,'Så rekvirere
ekstra årboger, hvis de i deres bekendtskabskreds har nogen, som de
eventuelt kunne interessere i klut).
bens arbejde.

•

SIKKE TIDER

Old boys kaproning

Roernes løbetid afsluttcs med isem
forsvinden fra de indre danske farvande. I de sidste to omgange erobredes ingen I. pladser, men i betragtning af konditionsni\'eauet på
denne årstid skal man ikke undervurdere rcsultaletTIC,
KIF's bcgyndcrløb i Jdrætsparkt:n
havde deltagelse af 6 DSR-roc.rc_
Bedst klarede Dag Iioig, idet han
pasM!J'(."dc målslrt.'gCIl som nr, 4.
Baru:ns længde 1380 m, deltagerantal ca. 20.
ViIIderIid:
4.17,8
Dag Thomasscn
nr. 4
4.28,6
p, Isld
nr. 5
4.29,4
[mil Sørensen
nr. II
4.44,0
16- 17 drige, di.itmrce I(){)() m
Vindcrtid: 3.13,0 nr. 3: Jørgen Scc·
her. 3.28,0.
I DAl's lIar~kovl0b den 28. ffi.trlS
deltog ligeledes 6 DSR-optimistcr,
denne gang i holdløb. Banens længde
var 3000 m, g<..'nncm bakker og over
mudder. Føret pa5Sl.."dc soldaterne.
udmærket, og Danske Livrcgiml-'nt
besatte de 2 første pladser med DSR
lige i hælene .

Så er det atter tid for de gamle
dr'coge at rinde ncd i klubben, forfiret nærmer sig jo med raske skridt,
og der er ikke Iæ.nge til den første
kaproning for Did Boys; det foregår på Odense kanal den 20. juni i
rirer med styrmand, og vi f."t' i den
heldige situation, at der kWl mangler de tre mand og en stynnand,
ror at være et hold.
Skulle nogen være inlereseret kan
henvendelse ske li.l træneren. Blmkcnberg eUc:r Christian.
Kcrteminderegattaen foregår enlen den 11. eller den 18. september.
udvalget

Dc.llagcnde hold : 8.
Danske Lh,TCgimc.ot l :
8 poinl
Danske Livregimenl II :
28 point
DSR
29 point
Vindertiden var 11,05, og be(lste
løber fra DSR ,-ar Dag Thomasscn,
der blev nr. 7 i tiden 11,35.
E.S.

•
Skal De til de kanariske oer
j Ar?
Så kan vi tilbyde Ocm et moderne
sommerhus med alle moderne bekvemmeligheder (ingen TV, køle.. kab, garage, vand etc.) til fantasi ·
priser. Sommerhusct er beliggende
direkle ud lil slrnndden i hyggelige
omgivelser tæl ved det idylliske- fiskerleje Slelten_
Huset udlejes i sommersæsonen
(weck.ends Wldtagct) lil den lalter·
lige Ja\"C pris af kr. 75 pr. uge (mandag til rredag inel.).
Hel'l\,---ndclse: DSRs drummchuse.

Slrandvængct 0, eller teleronisk
på RY 48.

Husk bådevask!
På lørdage samt søn- og helligdage er bådcv3sk obligatorisk. Det er s:1 ledcs ligegyldigt. om lJåden allerede er blevet
vasket en gang samme dag. - Bcslyrelsen vil i den kom-

Rengøringsgildet

mende sæson træde hårdt ind overfor enhver overtrædelse

søl/dag den 11, april IWl'lle samler
ca, 30 medlemmer, 11criblalldl mange
kaproere.

af reglementet. Det gældende reglement er opslåe t i både-

hallen, og kan desuden fås ud leveret fra, kontoret.

KAPR O N I NG
Så er »endnu_ en vinters træning
lil ende. Endnu i anførselstegn rordi det var forbavsende få af de gamle, der mødre op. På cnkcllc undtagelser nær er der unge friske kræf·
ter overalt, vi mangler erfaring og

rutine. men det bor kun anspore os
lil al gøre vort bedste.
Vinlcrsæsoncn gik godt, forholdene har ikke været ideelle og l
skal ha\'c lak fordi I har tnget besværlighederne med godt humØI".

Når dette blad udkommer, er vi
til dels begyndt at nytte træningen
lil Bagsværd rostadion. Dog vU vi
sommeren igennem bibeholde OlISdag som træningsdag i kl ubben.

Forårsfest
lørdag den l. maj kl . 20,00

Tcnninslisten kan nu suppleres
med IO. og II. juli: Simlången Inter·

Dans til

national Regatta.
Der er nu sendt foreløbig tilmelding til Illtcmatiollalell SltfdClllellaellter 1.·3. juni i Kiel. Holdets sammensætning \'il sikkert påvirkes af
feriemuligheder.
Der er nu kun en lille måned !il
den første kaproning - del er ikke
meget, når et begynderhold skal
snmmc.nroes, s~ pas på ikke at svipse for mange lræningsdagc. Vær
med til at give sæsonen en god stan.
P.B.

Harmony Boys
Entre kr. 5,00
Billetter sælges i forsalg, eller kan bestilles på
telefon 1S 88 89.

*
Resterende billetter kan købes ved indgangen
Universitetsfolk
ruster Eder
Er du universitetsstuderende, har
du nu chancen for at komme til Arhus og forsvare vore farver i Uni....ersilelsmatchen (otter) KøbenhavnArhus.
Datoen er foreslået til den 19.
juni. Alle kan komme i betragtning:
kaniner, afdankede kaproere eller
langtursrotter. Betingelse: at du er
\-ilIig til at lære at ro, kaniner har
fortrinsret.
Du skal være hurtig, der er rift
om pladserne.
Træningen påbegyndes, når holdet
er ~amlet, sene!>! først i maj.
Hc:n\--cndcl.sc: kaproningschefen.
Blink.

Smørrebrød,
øl ,
sodavand
og
spiritus
til
billige
priser.

~\
~

•
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Danske Studenters Roklub

Ski· og orienteringssektionen

SVANEM0LLEN - STAt-IDVÆNGET - 0 .

har ikke ønsket at medtage stof i
delle nummer af DSR.
Formanden Bont Mærsk vil derimod foranS"laltc ct .sch·stændigt ori·
cntcringsblad udsendt i april må·
ned.
red.

S-tog til Svanemøllen - Linie 1 -14 & 39 til Svanemøllen

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Hr. 5

33. irg.

Mal fV6S

Onsdagsaften
Ofre har vi forsøgt al prol'Obre læ·
sern/! til at {I/asende bidrag lil bladet, og del 'Iny været os en slor afæde, at vorl turll'idede nødskrig l februar-nummeret, IIar lokket ePl (orItdbemlig trofast medarbejder Ira
kHlIurfrolltcfI i blæk1mser,

onsdag den 19 . maj kl. 20,30
AMERICAN FOLKSONG EVENING
underllold",,,, af \-'ore amerikatuke ",edlemmer.

ALLE ER VELKOMMEN

Inspireret lIf denIle fallgst, vit vi
forsøge al lokke endnu Ilogie torsk
144 af dadl'Glldet. Nej - vi I,ar ikke

vore barn lUle tf ter aktive i"dsatser
fra med/emmem/!, men elter en li·

den passiv indsats.
Bestyrelsen lJaY visse bestræbelser
i gallS for al samle medlemmerne til
mediemsafietur, og som der er tdel
op for knap en siles medlemmcr, a/holdes disse medlemsaftelIer liver
anden onsdag. Medlemsafrc1lt!rne er
pd illgen milde (orbe/lOldt et! .m æl'er kreds af medlemmer, men en-

Onsdagsaften
onsdag den 2. juni kl. 20,30
Journa list Arne Hansen (Myggen)
Causerer over emllet Amerika.

ALLE ER VELKOMMEN

hver, der IIar lyst, kml møde op.
Programmet for disse medlemsa!.
tener. der populært benævnes OliS·
dagsa!tener, lIar i fordret w~ret ml"
get alsidige, spændende fra ,mderhold"ing af Helge Kjæru//f-Scllmidt
til foredrag om moderne malerkunst,
Formdiet med ollsclagsaftellerne er
dels at tmderllolde og orientere med·
lemmerne. dels al give de IIye med·
lemmer lejliRIled til at laide til j del
til tider IIoget særprægede selskab
- betydIlingelI af dette sidste formdl
burde std enhver klart.
Md jeg derfor mil/well' s a ni II j g e
medlemmer 01/1 aJ studere progr"",·
mcme for de kommende ol/sdagsaf·
tmer. Og kom sd lied i k/ubbe" tlødvelldigvis ikke liver gang, der
foregdr IIoget, ",et! i IIvert fald af
og lil.
".

Onsdagsaften
onsdag den 16. juni kl. 20,30
MEDLEMSMØDE
De" ha/vlræt/e besl.vrehe ""sker kritik (og ros) af for.
sæsonelIs "-rbejde og søger Impulser til restelI af sæsonen.
Mød op og d!!lllJg I diskusslolll'lI.

ALLE ER VELKOMMEN

Kr. himmelfartsdag
torsdag den 27. maj kl. 9,00
deltager vi alle j kobenhavnskredsens fællestur til
Skodsborg. Frokosten indtages j Bøllemosen, hvor
der afho ldes forskellige konkurrencer.
Mød omklædt ved pulten medb ringende madpakke
og eventuelle drikkevarer,
•

Rariteter

Kursus

RI/brikkel1 redigeres af HallS TIlOmsen, Rose"ønTsalfe 63, 2. sal.
Til

CIl

Kursus for kommende inst r uktø rer afholdes i maj
m åned. Eventuelle interesserede bedes rette henvendelse til instruktionsrochefen .

happel1 illg.

S'-"illlccn finder sted i et højt, hvælvet
rum i Nicolai k irke. Der er rejst et
stillads, behængt med tilmaIede fla-

ger papi r. øverst sidder ct par mand,
der uafladeligt med intervaller ptl et
sekund slår på en tallerken, gerne
dyb: tiden er sat j gang. Ca. 25 mennesker foruden de 5-6 ageronde er
samlet. Seancen bi!gyIldcr: en rigt
udstyret janitshar, ikJædl cowboy-

bukscrog rød-sort-ternet bluse,tager
fat på sine strålende instrumenters
højlydle og bevægede betjening,
mens en medhjælper stædigt ind·
vikler ham i om(ang.."rige bandager.
Samtidig fires et bord til stilladsets
top, ned igen. En deroppe vil have
en banan, der fastgøres til bordel,
der atter fires op og ntXL Ba.na.ncn er
indta.get. En gruppe har s.'un [ct sig
p;\ gulvet for at tælle ord i tranebøger, kunslkatalogcr 0.1. Sære ord
forkyndes. Lyset slukkes. En turistfilm fra Østrig projiceres op på knpcllClts hvidkalkede væg. Men en agent gM. bevæbnet med en botte rød
maling, til angreb på filmen. der nu
drillende Dakker om på \'æggc;n. Den
blå Donau skal skjules af rød ma·
ling. Rc:sultat: rød vmg. Der musiceres nu også på den ærværdige lysekrone, der hænger dybt n<:cl. i rummet. En stige rejses. Baglæns og piftende bestiges den. Seancen kulminerer: tre spande lyseblå mnling hæ ldos fra stiUadscts top ned over de
flygtigt advarede tilskuere, der ved
at måtte rubbe sig pludselig delagtiggøres i legen.
Kanwtc'n til Statens kunstfond er
slut, lyset kan tændes, værket er færdigt: et oprindelig hvidt rum nu
sprøjtet til ffiL'd aUe m u lige farver.
dets kyske en.kclthcd forstyrret a[
stilladset, gulvet flyder med IYM!blåt papir og biUcdcr fra Gyld(.'m:(.'\I
af agtværdige danske forf'atterc nlt'd
en farvet hæl i hovedet.
Fon'amUingcn indebærer da nogen
betydning, år 20 efter Hiroshima.
HallS.

Til nuværende og f remt idige
langtu l sgaster
FofjelOlI·bdth'lI 1965

Lfolge aftale m ...-d langlUrsrochcf~n
kan langturSl,':lsterne igen i år få
en loåres inrigger til rådighed fol'
en etapelur nmdt om Sjælland. Båden starter i <'Ir i retningen syd/0~1
for at kunne n<'l Sydsjælland hurtigt nok til at kunn\! indgå i pin<;(....
turen (se nedenfor). Selve bMen
bliver den nye plastbåd No Nanlc,
som \'il være særdeles velegnet, da
den næppe vil kr.l!ve nogen smrlig
vedligeholdelse p<'l turen. V<.."li starten fra klubben \'il No Namc blive
udrustet med telt og provinntkasse
(indeholdende primus m. m.) samt
forskelligt oblih'Iltorisk langtursudstyr. Del' vil på klubbens kontor
ligge en udrUSlningsli~h::. I slyngelstuc.n er opslået et skema, h\'orpå
tilmelding bl. a. kan ske, og h .... ol1lf
bådl.!ns rute og positjon vil fremgå.

•

KOl1gsdcllII.

Langtursroere
Hvi~

du i år hm'dc tænk.t at lage
på langtur i norske fun'ande, men
er blevet afskrækket af de udgiftersom er forbundet med en bådtransport til Oslo dier hmr man ellers
m.åtte 0n.~ke at starte turen. kan det
oply<,es. at der i Non.ke Studenters
Roklub liggcr to både, Fr...'Clcrik IX
og Håkon d. VII, som fuldt og hdt
står til di:oposition for mcd.Jc.mmer
af D.S.R. Ansøgning (på dertil indrettet b lanket) om lån af disse både
afleveres til langtursrochcfC'll.
Men det er jo ikke alle, der har
tid, lyst, råd eJler lejlighed t il at
ro i de udenlandske farvanclc, så
derfor har D.S.R_ oprettet en filial
i Skælskør, d.v.s. vi hal' udlå.rlt en
rob.id (fuldt udstyret med telt kogegrej m. v.) til SkælSkør Roklub.
dog med den klausul, at D.S.R. kan
benytte båden i weck-cndf."Il.
Anmodning om I~n af denne b~d
(lørdag-søndag) må ske senest torsdag aften til langtursrochefen.
EH1'.

Byphest
I weck-enden 4.-5. septcmber arrang.:n:r Da.nske Stud"'nters Roklub
i samarbejde med ell række andre
!>tud.:nterorganisnuoner og med
WUS som samk'Tlde organ en kæmpefest i latinerkvarteret. D.S.R. har
påtaget sig at indrclte m unkekældcrcn som krolokale under en eller
anden ronn. Poul Henning Rasmussen vil til dette formål gerne i
kontakt med folk, der mener at
kunne hjælpe til med udsmykning
og udl>kænkning. Interesscrede kan
henvende sig p,\ telefon 158889.
Pli.

•

Hvidt bliver sort
Rødt til bagbord
Opmærksomheden henledes på. at
fal""Vands.a(mæ.rkningcn nu skal Ja\'es om. For fremtiden skal de røde
bøjer flyttes O\'cr i bagbords side.
og de hidtil h\'ide bagbordsbøjer
skal mak-s sorte og flyltcs over i
:otyrbords side.
Ordningen har premiere i Limfjorden og vil cf t erh~ndcn blive
gennemfart overall i danske far\'ande.
Efter de n~e intem.'ltlonale regkr :obl vagerne i styrbords side altså være sorte mL'(\ en opadvendt
halmvisk i loppen. mens b.,gbords.
lIfmærkningen bHver røde med en
nccladvtUldl halmvisk.
l.tmgl ursrocllf!ff!tI.

•
Vandet er t i lmodigt
specic.lt vandel i Bagsværd sø. Vi
giver det hver aften 15000 oretæ\er
- 15000 gange smældes et årcblad
målbevidst i søens blanke overflade
og bringer os Clt stykke fn."TTlad.
men er det langt nok? Det vi l vise
sig \'ed den første kaproning den
23. maj p:.\ Muribo sø, hvor vi stiller
op i singlescu ller, dobbeltsculler,
firer med stymund og otter, i forskeHige klasser.
P. B.

NYT REGLEMENT
Rok lubbens reglement foreligge r nu i et nyt oplag. Der er foretaget
visse redaktionelle ændringer, der skulle udelukke fremtidige misforståelser. Det nye reglement er opslået i bådehallen og kan iøvrigt
fås udleveret fra kontoret.

•
•
Adresseliste

DUNK

Dallske Studenters Roklub.

Strandvænget, København
Postgiro 3466

ø.

Jubilæumsfondcms girokonto: 127970
Telefoner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer RY 35.040.
K/ubbe"s kaI/tor er åbent mandag,
onsdag og fredag Id. 19-20.
Formand,' Borge Boesen, Brolægge.rstræde 3, K. PA 8010.

Kasserer: Aage Bang, Holstcinsgadc
5,0. TR 359.

Sekretær: Dall Nie{se'T, Klintevej 26,
Brønshøj. BE 3681.

Materielfon-alter: Peter Wilcke".
Kagsåvej 45, Herlev. 944268.
Kaprorrjllgschef: Palle Blillkellberg,
D.S.R. Strnmlvænget, ø.

Illstruktiollschef: Bell( B,edmo,(c,
Strindbcrgsvej 16, Valby.

MOliolls- og lallgtursrocl!ef: Erling
Pedersen, Solitudevej 8, 4. N.
Husfo,valter: lellS Johallsen, D.S.R.,
Strandvængel, 0.
Uden særligt mG/l/lat: Per Willems,
Guldkløvervej 2 NV. Sø 2667 crt.
k!. 19.
Udet/ særligt mat/dat: POIII Henning
Rasmflsssen, Toldbodgadc 59, 4., K.

158889.
Træller: Ib Christoffersen, Bemstorffsvej 144, HE 7074. Telefontid.
kl. 7,00-7,30.

•
D.S.R. udkommer den femtende i
hver måned. Stof til bladet skal ,>ære redaktøren i hænde senest den
30. i den foregående måned. - For
uopfordret indsendte bidrag påtager bladet sig ikke ansvar. - Manuskripter indsendt uden returporto
retumpres ikke.

•

Skærtorsdag afholdtes fest i D.S.R.
H..:nning Rasmussen havde dc.nne
gang tomt bryg[!Crierncs lagre af
plakater m. rn. til at smykke loblorne med.
l anledning af påsken var der
rekvireret to orkestre, der skiftedes
til at _spille ... Det ene var et ganske almindcljb'1 orko..'Ster med trutte·
horn og klaver. Men d..:t andel! Et ukendt antal af efterkommer\!
af gamle danskere fro de vestindiske øer frembragt.e lyde på over·
savede oJicdunkc fra Esso. Det 100
sjovt, I1l(Jn højt. Sidstnævnte orkeSIers medlemmer vist\! også, h,'or·
dan man kravler under brændende
gardinstænger.
Foruden Henning sør~'l!<l c Jm-gcn
Danclund, Ole Jørgensen og Kjeld
Thorsen-Sørensen for at fes-tcns deltagere klappede.
Henrik.

•

Mere fest
Lørdag den l. maj var der aller
fest i D.S.R. Trods ah-orLig konkurrence fra Tivoli og Bakken. var det
Iykkcdc:s at samle ca. CIIl gros mennesker, der så ud til at more .!tig.
Det var de sædvanlige mL'11neskcr,
der tog slæbet med al pynte op. s tå
ved indgangen og i baren. Dot kunne
være rart, om nogle af de nye medlemmer kunne tronke sig at gh'e eD
hånd med vcd de fremtidige fesler.
Det er gratis, og Hl'nnlng bliver
ikke spor sur, hvis der kommer nogen og tilbyder en h:.\nd.
Hel/rik Il_

•

Styrmandsinstrukt ion
er p:'tbe-gyndt. Oellagclse kan ske ved
at man .!tkriver <;ig på den i bådeha!len opslåede liste.
Det bemærkes. al stvnnandsinslruktioncn tidligst kan begynde.. 3
måneder efter at rorel. Cl' opn:'tet.

•
Kraft durch Freude
For alle intt!rcsscrede al'l--angeros
der instruklion i outriggcrroning
hver onsdag kJ. 18,30. Eneste forudsætning for at deHage er roret.

•

Pinseturen 1965

INGEN GENNEMGANG!

Denne tur vil ligeledes i år blive
forsøgt arrangeret i SmMandsfarvandet. Da der kun vil kunne Crem·
skaffes et meget begrænset antal
både (max. S b!ide og sandsynligvis mindre) er det ,'igtigt. at inter·
esserede melder sig snarest muligt.
Pinsen falder i år i tiden 5.-7. juni
(inel.). Turen er iøvrigt omtalt j årbogen for 1964, hvor t..-vt. fremtidige
langtursg:lStt.T kan få en fornemmelse af, om det ville være noget
for Dem.
KOIIgsdam.

En dd medlemmer har i vinterens
løb tillagt sig dt.'11 uvane at bruge
køkkenet som gennemgang fra finbadJbådehal til slyngelstuen. Ocr
er nu opsat tydelib'C skilte. der forbyder medlemmerne at færdes på
køkkentrappen, ligesom køkkCJldøren vil blive holdt aflåset. Gå derfor med det samme gt!nncm vestibulen eller via terrassen, når du skal
op i klublokalerne.

BLADDØD
En forespørgsel til Danmarks slør·
!otc dagblade om le"ering af fricksemplar-cr til klubben har givel Cl
meget nedslående re.... uJtat.
To blade kunne ikke levere frieksemplarer grundet på deres økonomi. men tilbød rob.1.t. En avis
havde o\'cn.-nskom,s.t med samtlige
dagbl~dc om ikke at levere frickscmplarer, og en ville ikke. da del
vilJe give uoverskuelige konsekvenser, og ~lcn af de adspurgte blade
er :'tbenbart i mellemtiden gået ind;
de hal' i hvert fald ikke reagere!.
Danske StudCIlten; Roklub vil dog
fortsat, unnset konsekvenserne, le\'Cl-e Irick!iCmpl:u-er til dagbladene_

•
VIL DU RO GRATIS
Skuf lZye medlelIllIler lit klt.bbclI.
Tilgangen af ove m(.'Cl\cmmcr til
O.S.R. er i hoJ grad basen:t på
mund til øre metoden. Vi kan derfor ikke kraftigt nok opfordre medlemnh!llle til at hverve nye med\emmer til O.8.R.
I lighed med de tidligere år bl!lølUler bestyrelsen medlemmer, der
foranlediger nye medlemmer indmeldt med en månt..-ds frikontin·
gent; for at blive godskrevet en
måneds kontingctlt. skal man blot
bede det nye medlem om at udf) Ide rubrikken -.er indmeldelsen
foranlcdib'Ct af ct nuværende medIcm af DSR?
Indmcldclscsblankeller kan fås
udleverel fr::! klubbens kontor.

•
KLUBBENS KONTOR
meddeler
Væmcpligt

Medlemmer. der aftjener deres
væmepligt i Københ.avn og nær~
meste omegn bevilges halvt kontingent.
Medlemmer. der aftjener deres
værnepligt uden for Købcnhavnsom+
rådet, og som derfor kun kan have
ringe nytte af klubben bevilges frikontingent.
Begge disse regler gækler kun i
16 månødo..'t'. Værnepligtige sergenter og lignende kan således ikke få
nedsat kontingent i 2 år eller mere.
Forudsætningen for at få nedsat
kontingent er, at man mcdddor
klubbens kontor tjenestested og
tidsplmkt for indkaldelsen. I almin+
dcligh{,'d vi,l man kun få kontingent~
nedsættelse. fra det tidspunkt, hvor
anmeldelse til kontoret om værnepligten foreligger.

•
Scu Ilerinstru ktion
tirsdag kl. 17,00.

Så mange pr-æmier kan et
hold vinde på et enkelt år
Begyndcf'Otteren i 1954 vandt nem·
lig lal! 9 sejre i 20 starter.
AUer i år bar vi en begynder.

otter. Denne ",'c ouer vil sætte alle
årer lil for al overgå hin navnkundige otter fra 1%5. Bcgynderoucrcn
,'il starte med en forrygende sejr i
MaJ'ibo lil sprintkaproningcn, der
afholdes søndag den 23. maj. Senere vil holdet eventuelt deltage
,'ed en studcnlerkaproning i Kiel.

Klubben vil i øvrigt gllre alt for
at det fremLidjge danmarksmesterhold .!Ika! få det bedst mulige materiel. Klubben har nemlig hos bådebygger Henry LarS<..'TI i K0gc bestilt en otter, 2 firere med styrmand,
I loer uden Slynnand, I loer uden
sl)Tmnnd og en singlesculler.

o

98 ars
FØDSELSDAGSFEST
LØRDAG DEN 12. JUNI KL. 20,00

DANS TIL THE KEY NOTES
VIN & SPIRITUS I BAREN

ØL I BAREN?

Entre kr. 5,00

Danske Studenters Roklub
SVANEMØllEN . STRANDVÆNGET -

S-tog tilsvanemø llen.

ø.

Linie 1 • 14 & 39 til Svanemøllen.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Q

IQUUI

roIYII~"'U'O'IUI

Junt t 961

Nr. 6

33. lrg.

Onsdagsaftenerne
Stll(}ePlf, In'is du \'i/ ptl II01'et frem,
sd ro!

Især, hvis d it ledl har sig mavet frem
i ro!
for sd skal du se, s:kke mt/sker du

/dr,
bror/dt all det de herligste illderldrl
Og fedut forsvimler
fra mave og kinder,
- du gør lykke /,OS kvinder
far 2!

Swdellf, er dll "dge/! ell morgellstwrd.

sd ro,
meriS sole" s ldr op Ol'er Øresund,

og ro

frem med de I'ormer!de, lyse srrd/er,

sluttede med
MEDLEMSMØDET
ONSDAGSAFTENERNE STARTER IGEN EFTER
der var annonceret i maj-nummeret
ONSDAGAFTENERNE SARTER IGEN EFTER
SOMMERFER IEN - FØRSTE GANG
ONSDAG DEN 25 . AUGUST
P)\ GENSYN!

Langtursstyrmandskursus
Den praktiske afdeling af klubbens langtursstyrmandskursus vil blive afholdt i Nivå i week-enden 3.-4. juli.
Interesserede bedes henvende sig til
senest den 25. juni.

og drik af fufteu i dybe skarer,
- d e 1/ cocktail er bioIIdet
al skove" - og la/ldet -

l angtur~rochefen

La ngtursrochefen .

og solclI og I'alldet
-

og go'!

På klubbens kontor sælges:
Og drik d e II ag lag drell tal
'-ogro!

Ja, tag "~'mlc"e for en Idget "ar
- og ro!
Og (ætlk sd pd il/gell1inE - pas blot
laklell,

lad vallde t og bddclI og farte"

fil

magIen.
Hor, blodel det banker -

-

!

I fred di/le tallker - - !
- Og det slanker, det slanker
at ro!!
Bedste/ar.

Træningsd ragter (ny specia isyet model) ...
Rotrøjer med korte ærmer ..................
Klubmærke til rotrøjer .. ...................
Blazermærker .... .. ........ .. .................
Slipsn~le .......................................
Emblemer, store (med knap eller nål) ...
Emblemer, små .... ................. ...... .. " ..
Nøgle til klubhuset, depositum ............

kr. 47,50
kr. 8,00
kr. 3,00
kr. 12,00
kr. 9,00
kr. 6,50
kr. 6,00
kr. 5,00

Endvi dere modtages kontingentindbetalinger!

Gig- og outriggerroning
HVER ENESTE ONSDAG

2 hold: klo 18,3009 klo 19,30
Alle kan deltage! •

Rariteter
Rubrikken redigeres af Hans Hage.
dom Thomsen, ROSerIØn1S AUc 63.

Sprinterkaproning i Maribo
Søndag den 23. maj

By uden bæn ke

I år indledtes sæsOl1L'11 ca. 3 uger ste afdeling, som absolut "ar den
stærkeste, rcx.-.ctc Dag Thomassen,
tidligere cnd nor nult rru..--d en sprinKøln er en gammel romersk forterk.'Iproning på Maribo sø. Dista.n- Jens Svcnning Larsen, Blinkcnbcrg,
post, sit navn har den fm det 13- cen val- 1000 lJl for alle, og der var Gerner Petersen og cox Jelsgird sig
linske co[onia, koloni. I gadernes
til en tredieplads efter He lsingør og
start hver sjette minut! Dette \'af'
mønster erkender man stadig mili- nødvendigt, da der skulle afvikles
Maribo. Disse to hold viste e n metærlejrens to korsdanncdc veje, hvis omkring 40 løb på ~mmc dag.
get smuk roning ban~ over, og de
and endnu lever.
OptaktCn var ikke lo\·cnde. Vin- v.il ganSke givet være med i toppen
G~ man fra domkirken gennem
den var 1Jll.'gClt h5rd, og den blæste af begynderfirere i år. I anden afHohe Strasse, byens gågade, der
p5 tværs af den _rig tige_ bane, hvor· deling sejrede DSR (Ib Helge Ol·
engang var en af militærlejrens to for arrangørerne valgte al l:egge ba- scn, P. E. Jensen, J . Ostenfeld, Søhovedveje, til Nt..-umarkl, byens SIØf- nen 450 om, så der blev næsten ren Rosenkilde og c()x JI!IlS Rønne)
ste plads, vil det sl:'l. den opmærk- meds". Starten gik fra en bro \'cd
ml..'rl 3 sekunder foran Skovshoved.
somme fremmede, at i disse gader friluftsbadet, og efter tm kort rid- Selvom fdtet her var rel svag!.,
færdedes man fra det ene Sled til
slagning l..-'1lcdes \·i om at l;ngg.e vore tror jeg nok, al \'ort: mandskaber
det. næste, al på denne plads tager både o\'cr ved bådebro.:n, hvor del' glr cn god sæson i møde. I ynglinge
man sporvognen ud til sin respek- netop \'ar pinds til dem. H e n-cd op- dobbdt-5culler var von;: drenge
tive fors tad. Gågaden og den store
nåede \'j, al \'i kunne stille til start endnu for umt inen.*, og det blev
plads, byens centrale steder, .....,- gl.."Il- opvanncde og med tømte både!
_kun« CJl tredieplads t iJ Jørgen
nemgangsstationer, færdselsårer og
Førs te DSR-stnrt var i begynder- Møller og Cla.us Lange. som dog
menneskene deri intet andet end
IctvægtsfiT'l..'1', h,ror vi kun kun.ne stil- fulgte de andre hold helt til dørs, så
blodlegemer på vej. Omkring domle 1T1L--d 2. holdet. 1. holdet var for- de kan blive bedre, nir de vænner
kirken står der ingen bænke, .i gå- hindret p. gr. a. sYi,tdom o. a. Star- sig til den _nye« bld .
gaden mgen og på den store plads tefl gik godt, og ef\f•.-r 200 mNers
Sidste hold fra DSR var igen
kun nogle få ved stoppestederne. Af surfliding og 800 m '>purt s u-øg bå- Bjcnum og Tsldf, som denne gang
støj høres i gågaden kun den fra
f>lillede op i tx,-gynder dobbclt-5cuJdl.."-'1l i mål som nr. I - 6 \O sekund
skoene. Her tales ikke, man I~r fomn nr. 2. (DSR-holdet bestod af ler. Her m!Hte de imidlertid indtravlt.
Kjeld Thors.,,--n-S0I-cns.cn, Otto Lo- kassen: et nederlag i f Olm af en
Går man tilbagc gonnem Hohe
".·l1tzen. Peter J e lsgård og Christi- trcdieplad ... man skal imidlertid ikke
Strasse, forbi domkirken op ph Ho- an Røgild, cox: An'e).
uddukkende skuc hunden pl håhenzolJern-Broen, Europas mest trarene:
der var meget oJosc race,
Dct gik ikke dårligt:'re i junior
fikcredc jernbanebro, kan man langt
Vejret
gjorde naturlig\'is sit lil
dobbclt-scul1cr, hvor Kjeld Bjcrrum
ude mod nord se I. G. Farb<.--ns gi- og Peler 1 ~lcfr vandt (:n ret O\'cr- at diverse forsinkelser og uheld \'ar
gantiske skySkraber og mod 0st, legen sejr uden at have fO\!'t sig
uundgleligc, men i det store hcJe
men nærmere, de farvede skyer, de r
forløb rl.'gaItal.'TI udmærket og med
helt ud.
kommer op fra de kemiske fablik-,
3 sejre i 7 løb ha.vde vi grund til at
Dcs-væln~ måtte denne scjrsrækker i Deutz. Langt borte. i de ret- ke brvdes i næste løb, hvor Jørb'Cn
være tilfredse.
»Lelvægtcrc,,~.
ninger strækker sig das Ruhrg~biet, SL'Chcr måtte kæmpe mod ~vel konhjemstedet for flid og effektivitet,
kU!Tl..'"I1tcr og hård so ..om mod en
grossercrsocietclClts paradis. Med dårlig b:'td. Spændholtet gik i stvkSlahl und Eisen og med HandelsForåThkaproningen i Maribo er et
ker kort eftcr starten, og begge
gold, som to af Tysklands mest
swiwlcr "klemte_, <;t\. årem,c V'.lllSkl..... fri-s-k initiativ, som fortjener al musolgte cigarer hedder.
Hg qøllC.
Iigl kunne skiws. Det blev dog til
Kører man ad a u tobanen lang.... en pæn 2. plads efter Stege, og mon
Deltagcbcn \';lr god. bortset fra
Rhinen mod syd ul Bonn , er land- ikke Jørgen k.'In forbedre delte, når dl! store københavnske roklubber.
skaberne flettet i rør og tanke, af btl.d(.'11 bli\'er i orden?
Dette mL'<1fortc bl. a., at \'i var uden
glas, beton i spænd og aluminium.
T begynderfircr var eler to afdL... konkurrence i bcgynderollcr og IctMen så e r de t også s lut. Med
P. B.
linger mL'<1 en DSR-båd i hver. I for- vægtsotIer.
Bonn er man pludselig i det Tyskland, rejsebroc huremc fabler om,
gamle spraglede huse, marked i de
krumme gader lørdag fonniddall"_
Og ganske nær forjæucr Siebt-'ngebirge Siegfrieds Rh in.
Vil DU være en af de Olle, der ..,kal forsvare lææanDen bid drwg.
stal tens farver i studcnLermatchen, er del NU tid at
oc--sulle plads (der er endnu nogle siddepladser kdige!). Du fir nærmere orientcring ved at møde i klubOnsdagafte n den 19. ma j
bell førstkommende onS<iag (den 23. juni) kJ. 18,30
eller
,",xl hL'11\'endelsc på kontorei.
til at påhøre sang og musik fra vore amerikan ske medlemmer var
mødt ca. 50 medlemmer.

•

Po ly t 'er og Ing 'er se her

GLADSAXE SKØJTEHAL
~bent

hele Aret

besøg også Skøj tepavi lIonen

Glasfiberfabrikken
*

JACO

HOTEL SKODSBORG SØBAD
TIl. (Ol )80 33 Ol

Strandvej 225

*
HOTEL NEPTUN AIS
Tlf . BY (Ol )8900

Sct. Annæ Plads 18

Tlf . (09)119705

Næsby, Fyn

OK-JOLLER
Komp let mMl Elvlu'øm Mjl og eUe fjneuer

kr. 3800,-

PIRAT JOLLER
KC>n'IpI~

med Elvw'ørn 1411 og .11" finesse,

kr. 7110,1965's"roen 'uld oplagt Natst ..... rie
p'begynd,u Ul ,,1t...
rn-n bestil I god tid 1011.., for 1966.

J,e,.

MASTE OG BOMME
k,," yl , !.dlg I.....,. 111 .. mm.

I.~e

pris kr. 385,- og kr. 125,M.".., It!" Irtm.....t IH Elvsl'''''' sejl
og ~ askforst ... kning

HENRIKSENS JOLLEVÆRFT
Bredballe Strand · Vej le - Danmark - lif. Vej le ( 0581 )8321
Prisliste, oml.ttendoo

bQl~

byg-

gesæt, dekspresm, m .•e"des

,."Iog
pA

'Ofl.~ _

AU" priller .b Vejle

ukl. oml.

•

Københavns Yacht- & Mo torbåds-Værft

vi

LM Speedbåde
i glasfiber, armeret plastic, synkefri

Borge Olsen

Tlf. RY 906

Stubbeløbgade 7

Nybygning - Reparation
Ophaling og vinteropbevaring

~

LM Camping

H. P . Petersen
BSdeværft - Nyborg

Tlf. (055)92111

Tlf. (0931) 658

.
Langelinie Pavillonen

.

•

Adresseliste

Det går for hårdt

Danske StudeIlters Roklub,
Strandvænget, København 0.
Postgiro 3466
Jubilæumsfondens girokonlo: 127970
Tele/olier: kontor RY 48, køkken og

IIJ::JH I
.. ~

--

-.

medlemmer R Y JS,Q4{I.
Klubbens kO'llar er åbent mandag,
onsdag og fredag k l. 19-20.

'",

---

:t

Fomrand: Børge Baese/!, Brolæggerstræde 3, K. PA 80 10,

Kasserer: Aage Ballg, Holsleinsgade
5,0. TR 359.
Sekretær: Dall Nielsen, Klintevej 26.
Brønshøj, BE 3681.
Maleriet/orva/ter: Peter \Vilcken,

Kagsåvej 45, Herlev. 9-' 42 68.
Kaprollillgsclle!: Palle Blillkellberg,

D.S.R. StranJvænget,
/IIstruktiOIlScllCI:

ø.

Be'"

Bredmose,

Strindbergsvej 16, Valby.
Motiolls- og lallgtursroclle(: Erlillg

Pedersen, Soliludevej 8, 4. N.
H usforvallcr: Jens lollallsen, D.S.R.,

SIr3ndvængcl,

ud over materiellet, og der udvises skødesløs hed og ligcgyldjght:d, især
fra de ældre m(.-dlcmmcrs side, idet mange gerne \'il undlade at spule
btld efter ture på lørdage .!t.'1mt søn· og helligdage (dette gældt.!r i.sær scuJlcrog mol'gcnroc-me). Op- og ncdbæringL'fl går stærkt ud o\'cr Mdcnc; man
lader båden h...·ilc ptl klædningen mens vandet lænses, eller man benyller
btldcvognc.n. og søl''gcr for at g:\ bagJæn..<;, så der Cl' ~torc chancer for at
falde O\'er \'ognen, ~ man kan tabe båden. A.rcrnes maling skrn.bcs så vidt
muligt af, \I!d at man lader tlren skure hen o,'cr pontonen med kOn\'l!k.si·
teten nedad. Prøv venligst at bch..\ndle materiellet med mere omtanke og
tonoigtighcd, det er meget dyrt!

ø.

Uden særligt mmll1at: Per lViIIems,
Guldkløvervej 2 NV. Sø 2667 eft.
k!. 19.
Udel1 særligl mWldat: Per Willems,
RaslIHISSSCI1, Toldbodgade 59, 4., K.

158889.
Træller: Ib CllristoffersCll, Bems·
torffsvej 144, H E 7074. Telefontid.
k!. 7,00-7,30.

•
D,S.R. udkom mer den fem tende i
hver mtlned . Stof til b ladet skal være redaktøren i hænde senes t den
30. i den foregående måned. - For
uopfordret indsendte bidrag påtager bladet sig ikke ansvar. - M anuskrip ter indsendt uden returporto
returneres ikke.

•
Scu Ileri nstruktion
tirsdag k!. 17,00.

•

Universitetsmatchen

Hvidt bliver sort
Rødt til bagbord

Så er vi klar igen ti.! al for.svarc
vort gamle univer5het. Forlydende
om stigende aktivitet i dt.'f1. Jyske hovedstad skræmmer os ikke, vi er
stærke som alchig før!
Nok er vort materiel gammt'lt og
vore roere eks-:\.I1lCnstrnvk, men
sejn:viljcn fomægtcr sig ikke.
Stillingen i kampen om Politikens
præmie er før ::'t.rets dyst: Københavns uniVCrsltClI 9 sejre, Århus
universitet 5 sejre.
Akdicinenlc Cl' igen i år i O\'er·
tal p::'t det københavnske hold.
Matchen er i år henlagt til Bra·
brand 50, og d ..'I1 afvikles J0rdag
den 19. juni kl. 16,00. Jydcmc har
stiledes fOI'delen af hjemmdxme,
men dctte 1\.10 du ....ære 01..'(\ til at
komp•.>nsere ved at mode op og
Mølle vort hold psyki-.I..

dcn i siru.tc nummer af det ellers
udmærk(.-dc blad skrevne artikel
med ovenstående o\'C.rskrift har
Inngtur.rochcfcn bcg::'tet en [Ol' ham
beklagelig fejltagelse, idet h.-m skri·
ver, a t vagerne i styrbords iloidc har
opadvclldte halmviske i toppen og
vab-rcme i bagbords side har /lcdadl'elldle l!almviske. Dette er faktisk s:\ forkert, som det overhovedet
kan være, idet det Cl' bagbordskostc.ne, der har opadvendte halmvj·
~ke og styroordskostcne, del' har
n...--dad\'endte ditto.
Med H'nlig hilsen og i h::'tbct om
at hr. langtun.rochefe.n ikke laver
flere aJ den slags utilgi\'(!lige fejl·
tagelser.
Medlem 'Ir. 575.

SVAR:
Kære..nl'. 575.
B::'tdc n..-d.,kturen og langtur..roche.
fen har været ~ nakken af !>æller·
nis.-.en, der har indmmmet, at det
er ham, de t· har været p:\ besøg.
retl.

P. B.

Styrmandsi nstruktion
er påbegynd t. Deltagelse kan s ke ved
at man skriver sig ptl don i bådehallen opsl:k-de liste.
Del bcJlla}I'kes, at stynnandsinsuukLioncn tidligst kan begynde 3
mAnedcr efter a t roret er opnået.

HUSK JUBILÆUMSFONDEN

GIRO 127970 Dansk studenterronings jubilæumsfond ,

•

Strandvænget ø.

Nordiske Akademiske mesterskaber i roning
23 . nordiske studente rmesterskab i ron ing og 37.

nordiske mesterskab i roning afvikles p! "rungen
rost adion lørdag den 24. ju li
For 8. gang kan Norges landbrukshøgskolcs idrettslag og Norske

Studenters Roklub indbyde til kapr'Oning på Arung<.'1I rostadion; samtidig afvikles her NM og NM1. Når
Norske Studenters Roklub står som
medarrangør af stævnet, er mb't'J1
fra D.5.R. i tvivl om, ':11 slævMt vil
forløbe på betlo;.te måde under Sigurd Banb'S kyndige ledelse.
Jl.rungl.'I1 rostadion blev indviet i
1957, forresten også med NAM: den-

, • 'O)'

gang \'andt Norge en fortjent sejr.
Siden cl::\ Cl' der af\'ikJet 7 årungcnrepttaer, og når roerne i år
kommer til A.rungcn, vil de kunne
opleve en mærkbar forbedring af
forholdene ved banCll. idOl man har
fået færdigopført nye ornkla.'(ln.ingsrum og bådchu_~.
Disse bygninger har været megt.'!
savnet af s..... vel roere som arr,lng0ror. Ptlllgene til bygningerne er føn.t
og frcmmc:,t skaffet fra Oslo og ÅS

.eJ

ArU/Tgen sø.

kommuner. Særlig glædeligt har det
været for arrangørerne, al Oslo er
gået fuldt ind for Arungen, Der har
været mange og delte meninger om
del rigtige i 111 sætte penge i el
fælles reb"auasloo for Osloområdet,
men mange ;.\rs overt.alelser har altså nu omsider båret frugl. Arungen
hvdcr jo ogs..... fra n.... turcns hånd på
glimrende forhold for CIl n.--g;JuaOOne. Vandet er ovemlt fra 8 til 20
meter dybt, og søen er ca. ISO me·
ler bred og ca. 2.500 meter lang.
Slarten foregår for tiden fra en
pontonbro, men med tiden kan der
arrangeres cn opfv1dning, så star'ten bliver absolut fasl. Ved mfll~t
cr der el 20 meler højt fjeld, som
giver muligheder for de mest ideelle tilskueru-ibuner.
Nordiske Mcsterskaber 1965 har
været en afgon.'lldc løftestang for at
kommunerne er gået ind for udbyg'
ningen af Arungen rostadion, ligesom det har virket i sanune retning, ni hans kongelige højhed kronprins H"3..r.lld har erklæret sig villig
til at være stævnets ærespræsident.
For Norske Studenters RokJub er
det nalurlibrvis en speciel glæde at
kunne afvikle studentermcstcrskabet på egen sludoolerbane, og man
håber fra NSR's side på en bn.-d
tilslutning [m studcntcnueme fro
de ,wrigc nordiske lande.

J dr er del Norges IlIr lil al arrrlllgere de Ilordiske mesterskaber i roIlillg. Mesterskaberne af/IO/des

pil

Anmgell rostadio/! i forbi lidelse med
del! 8_ imemaliOllllle Anmgcllregalla

i week-elJden 24.-25. jlili .

•
SEJRENS PRIS
I Nordisk Akademisk Mestcrsk.<lb i
roning kæmper de nordiske lande
om en pokal, der i 1954 blev udsat
af Oslo universitet. Pokalen tilfalder
det land, som først vinder pokalen
ti gange. Vinderlisien ser således lid:
1954: Danmark. 1955: Danmark. 1956:
Sverige: [957: NOl),>e. 1958: Danmark_
1959: Norge. 1960: Norge. 1961: Norge. 1962: Danmark. 1%3: ingen vinder (Danmark, Norge og Finland
sank). 1964: Norge.

Efter el otterløb.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

33. årg .

Mr. 7

I dr 1920, dett 13. jll/li, indviede Danske
Studenters Roklub et nyt klub/ms i
Kalkbrænderillavnell. l

anledning af
indvielsen havde Johannes V. Jensell,

der l!avde stærk tilkny/nillg til D. S. R,

skrevet si" nu sd kendte sang: ..Bær
den lallge bdd af skuret«:

Bær den lange båd af skuret!
Væk med hat og vest samt uret!
Ud af tiden, bort fra byen,
stævn mod sundet under skyen!
Solbeskinnet sprøjt for boven,

pejling fjæmt af kysten, skoven
et med t>ølgon, blæsten, skummet,

solen saltet, dybot, rummet.

Sådan trak med lyst de gamle

åren i en råskinds hamle.
Stærk var søen, stærk blev hånden,
øjet vågCllt, åben ånden.
Luft i lungen, kar ske vener,

udsyn, mnkhcd, stramme sener!
Mænd på toft..:r bygget landet.
Vend som de dit blik mod vandet.

International Maribo Regatta
26. - 27. juni
Pi.'! grund aI s tærk blæst blev
21,6 pct. af løbene afkortet til
1000 m. En del af bådene
bordfyldtes og m:'itte slæbes
i land. men hel,ligvis skete in·
gen pt:.rsonskader.
Lørdag: Vor ynglinge dobbellSCUller (Jørgen Sccher og
Klaus Lange) havde om efter·
midda.gc.n tilkæmpet sig en
plads i [inaJeløbet, hvor de
indfriede hovedparten af vore
forventninger ved at blive nr.
l i tiden 4.05. 1, 5,6 sek. efter
Nakskov RokJ ub og 8 sek. foran Nakskov Skibsværft. Næ·
ste D.S.R. deltager skuUe have
væ.ret vor nve sculler-rn."'l1ld,
JørgL>t1 Erik.'itrup, men beklagelib"Vis var han gået ud under forsøgs- og opsamlings.
løb.
Han er jmidJcrtid meget
ung. stor og enert.oisk, så vi er
sikre iXI-. at han kommer frygtelig tilbage. I junior dobbeltscuJJer fik vi dagens første
sejr ved Bjcrrum og lsief, der
meget overlegent roede i mM
6 sek. fomn Sorø. Lørdagens
sidste løb var bcgynder01ter.
hvor vi sejrede med de sæd·
\'anlige to l:a1gder over de
sædvanlige
modstandere
Skjold, Kvik og Lyngby. Tiden 6.313.
Lørdag nat opscndte vi stille bønner om skikkeligt vejr,
for b.-'tde dobbeltscuHer og beo
gynderotter skulle i gang med
sæsonens hidtil vanskeligstc
opgave men vejrguderne
svigtede totalt. Dobbeltsculloren, d .. r for første gang
skulle stille op i Sl.'fIiorklas-scn, s..'lnk før s tarten og rnfluc
forsmædeligt slæbes i l.a:tul cf-

ter en moto l-båd, h vorved den
fjne båd fik en lækage.
Begynderouct\..'1l gik til start
i u.sædvun1ig god tid - for at
få nerverne under kontrol og ankom til 2000 starten kun
for at op<hlge, nt deltagcme i
tre l øb lå og ventede: i de
krappe søer og den Sl.æ.rke
blæsl. Vi lagde os så med næ·
scn i vind(.'Il og frus med anstand en time, h,'orclter vi
opfattede. at løbsledcJsen havde bestemt, at resten af løbene skulle starte (ro 1000 metennærket. Vi roede så derover og hyggede os i sivene et
kvarters tid. E t par lag eHer
startcn var gået, enedes b.'lgbord om at tage sæsonens
største fællesugle, men b.-'tde.n
holdt sig mærkelig nok oven
~'ande og vi kom i gang ibYCrJ.
Alle mand i båden havde nu
f~et bl<X\ på tanden og der udviklede sig - reverenter talt
- en ædel kappestrid om ct
internt mesterskab i "uglefangning«. De sidste par hundrede meter \'3.r vandet en
smuk, roligere og vi trak ind
på Kvik og Skjold (dler en
velvillig indstillet tjJskuers
mening) - dog lykkedes det
Os ikke at tage "to længder
på 25 meLer« - sådan som vi
tidligere havde gjort det. Dct
kone af det lange: En tn-dieplads - foran Lyngby og K.R.
Vi håber p:\ revance i Simlången. I single sculler for ynglinge klarede Jørgen Sccher
(''Il u,,--diepJads hjem (13 anmeldte) i tiden 4.50.7 eftcr
Stege og Vegesacker Ruder-
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Rariteter

AFSKED

Rubrikkl.'f1 redigeres af Hans Hagedom Thomsen, Rosenom.... Alle 63.
Mali ke/Uler Ulallige boger og film
om det raske liv for "umdfolk i
kOllgerrs klæder. )IrsagelI lila/ del/Ile herlig/lCd forklares tlf lIt'dellsld·
ende korte Ilddrag

al

Jacob

/Ji/J!-

sel/s rOll/ml ..soldaten: (se "ærmere i sidsle tltlmlller af Perspektiv' .

_Takten er del som f0r.t og :.id.>l
indpr..cnt~ og indek.scrccrl':S j del
indkaldte Mambkab. Soldaten skal
vænnes lil al handle blindt på Kommando. Derfor gaar Dres.-.urcn ud
på i ham at udrydde alt pcr~on.Jjgt
Initiativ; h."ln skal gor~ til Avlomat. Eller reltere: han skal rt.-duceres til et luvc.restaaandc Væsen, en
Organisme, der kun forc.l..'lgcl' Refleksbevægelser.
Et indirekte Bevis herpa.... er den
omstændighed, at de be<bt 0Cga\'t....
de Mennesker har mindst Sans for
Takt. l derl'.S Følelser og Tanker er
der stadig Ebbe og Flod; derfur bli''er deres Bevægelser urolige, ucn')·
artede. D~ er derfol' langsomme til
al komme i Trit, mens <;.Iøv~ Bøn·
derkarle meget ~narl man:hercr
taktf~l.

Denne

Leven paa Konunando,
SoldatCfl.!> B~indC'be,
tillige An~\'ar.>rølelsc.
Han brinl:,'CS tilbage til et mere hamligt Mandpunkt, Lydigheds;,tandpunktet. Bamligheden ytret' ~ig paa
IO maader: I. Soldaler bliver, naar
han er o\'erJadt til sig !;Clv, mere
impu1sh, mere insunkunæssigi sine
Handlinger; 2. han bliver rnCTC sorgløs - en Omstændighed, der har
bragt adskillige for l agltagcl~"!>C ....
Soldaterlivet som lULler Frejdighed
nc blottede Skribcnler til al ,-kildre
og Livslyst udt."fl .saa meget som at
undersøge de all andet end heldige
Aarsager ul denne SorgJoshcd .•
som rover
rover ham

N1r jtlg i min !.koletid skrev fri .. til
om diverse emner, gn.looe jeg altid
for, al andre end min dan·.. k.lære.r
skulle læ:<.c h,dd jeg havde skn."Vct;
det skete af og ul, al minI! ~..
kammerater lik sig ct billigt grin.
Denne frygt. for al andre !.kulle læ·
se det ..,luddcr, som jeg !>krev, na·
g....-dc mig !>Iadig, da j ....-g skl"t!'V del
føn..tc nummo.:r af mcdleffi.'>bladet.
Denne frygl har nu forl.ldl mig.
For n.-daktøren af D.S.R.s nx.-olems·
blad folC!!l det, som om bladet kun
udkonuner I I.'( ek!;Cffiplar, det n....
dakwn.:n fik. Annonccr om froJles·
ture ~ulteror i, al rocheh..'1'I, der
cr arrangør, mooer op uden ~Lt kun·
nI! finde l'n tn..-didlland. Quod Ic.u:{
faill.lUmqlle ... lt. Akad .... mjske med·
lemmc.r af D.S.R. udtaler: . Mt.-d·
Icmsbladet læser jeg ikke, for der
står ikke nogo.:l i del!. Quo!. d.:us
pcn.lerc \'uh, PL;US dementat.
Den ... n...... le glæde riXlakl0ren har
af !>it ur lxjde, er de mån ....-dligc ..,Iagsmå.! ffil.'1;! bogtl;'kkeren for at få
bladel ud ul pal· dage efter udgi·
\clsesdatOCfl.
Når. eller reLlere h,is, dette læses, har n."tllk.toren truk ket sig ry.
stende tilbage for:ll nyde sin opium.
Til !.icb,1 m.å del væt'\! tilladt at
trm.te .. in efterfølger: Iføl~c med·
lemmer, der .står krcd.~ af bestyrelsen nær. er blad!:!t nu bIcvel så
dårligt. .-'>Om del t.'T muli~L Derfor
er den m'o.: redaktør garanteret fremgang. Og t."fldnu en t;ng, jo.:g lover
at vilJe l;c..,c de frcmtidi,bTC nUITIre.
Det er nemlig ..,å mrt, at Imv!.! (:Il
læser.

SIDSTE NYT!
Som m ....-dddt i en stor dl.."! af dap·
pressen har vi fået vor otter ødl....
lagt under lmn .. port til Simlången.
Sk.aden cr s.:.\ ah"orlig, at d!.!1L ikke
kan udbt."!lres på kor·t lid. Vor anden Olier, Bluc Boy, vi l imidlertid
blive moderniseret inden n .."ganaen
pl SOml<lg, således at \"ore dvglige
begyndere {år t.'1l ærlig chance for
at gure ... ig g-.cldcnde.

Redaktør til medlemsbladet søges!
HENVENDELSE TIL BESTYRELSEN PERSONLIGT,
ELLER TELEFONISK TIL PA 8010, PA 8009, TR 359,
BE 3681, RY 48, RY 35.040, sø 2667, BY 182S,
15 88 89 eller 94 42 68.

Fyns-Regattaen

Lørdag den 19. juni om eftennidda1>'l>n drog vi aUc (otteren, letva..'gtsfin.'ren, dobbc1l"'Scullercn og
ynglingcdobbdtscullcren) af Sled
fra Bag."wærd mt.-d Odense -'>Om måJ.
Vejret var ikke noget al prale. 3/.

og en ..th vcstlig kuling ha,·c\c. en
mindre heldig indflydelS<.'. på det an·
tikverede folke\ognsrugbn.xl, som
otteren blev transporteret i. Trods
modvinden n!lede vi frem til Oden·
se uden næ,·ne\'ærdige fon.inke.lser
\'o!(1 otlctid{·n, og IWl" ble'.' ,·i india~>erel p!l ,-andrchjcmmt-"1. Efter at
vi havde fundet OS til relle, gik vi
i b\c!l1'" tholi. hvor vi morede os på
forskellig vb.

Næ<;te mol'g<..-n, efter at hu,·e fåcl
morgcnm::;J (kaffttl ..magte. ræd-sclsruldt l. drog \; ud ti.l Odcn..~ ka·
nal, hvor regattaen fandt Sh."Cl. Ba·
nen var ifølge speakeren den bedste, der fandtes, h,;lkt.-'1 vi i.kke var
tilbøjelige til at gin: h.'Ull ret i. Dc
høje .. kråningcr langs knn.-!len gur
nemlig, at man intet holdepunkt
har på turen ud over de uulstrækkelige markcrin,bocr for h,'cr 500 m.
Meget kraftig sidevind og en ponlonbådcbro, der sank, n.1r en otter
blev båret ud, .-'>alte prikken over
i'el.
Lc.tvæg~fircrcn lagde for med en
s.id.-'>tcplaw, i begynder, og senere
fulgte de succesen op i junioddassen.

Dobbeltsculleren bestående af Is·
lef og Bjerrum vandt b.1de i bt.>gyn·
del'· og juniorklassen. I dobbclt~u1·
ler for dreng!.! startede 11 m.·llldska·
ber. Jørgen Sccher og I-I ans u,.nge
målte <;.C sig: ..,I;:\el i ind ledende heat
efter 1..'1\ I'IOgCt Jl'lC.lykkct start. Som
et plaster på såret ,·andt Sccher
singk"iCUller for drcnb,'C meget O\·cr·
Icgent.
OlIeren ..,mede op både i ix.-gvn·
der· og 'ioCfl.iorklasscn. og i 1x.-gge
kJas.scr sejrede den stort. Dagens
st0l'~te bcgi,·t."flhed s,"nICS efter bifaldet al domme at være, nt ,'l ban·
kede ..,ven!>kemc i fodbold.
Efter al scniorotterløbel, da.gens
sidsle, var afgjort, blev jeg '-midt
i vandet, bådene blev pa.kkcc, og vi
korte hjo.:mad. På færgen ga\' klubben bl dejlig og tiltrængt middag,
og vi \'ar i Bap\'ærd ,'cd ll·tiden.
om 3/tl."flCJl.

Dyrk
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FOR LANGTURSBISSER
INFORMATION SERVICE
Lån af klubbens bi\de til ture, der
strækker sig ud over 61 dag, kan
kun ske efter bevilget ansøgning
til bestyrclsen (Iangtursrochefen).
An.S0gJting om It\n af bM sker skriftligt på dertil indrettet blanket, der
er fremlagt ved pulten. Ansøgninger
om week.endture skaJ være afleveret senest torsdag nIten. Ansøgninpb1a.nkeuen skal udfyldes om·
h}-ggeIigl; del er Ikke nok at anføre,
at holdet er Nielsen, Petersen og
Olsen, både fornavn og medlemsnummer skal opgives. En ansøgning
er først be\ilget, når holdet får besked derom.
Samtlige holdets medlemmer ska l
"'''ære a jour med kontingentet.

langture og week-end ture
Sæsonen 1965 har fået en god start
h'''3.d angår weck..end og langture.
Sæsonens indledtes med at cl hold
log på Kristi Ilimmelfartsfcric med
D.FJ.R.s Md i Bandholm. r hælene
på dette hold fulgte så redaktøren,
der log på en uges pinseferie. Aldrig har redaktøren roet så langt på
I u~. Over 165 km! Redaktøren foretog sin tur, der egentlig skulle
have været en ferie, sammen med
Hikansson og Hagemann i klubbens nyeste skib. pl:u;tbiden, der
blev lc\'cret i dette fomr. GnJndcn
ti.! at ferien ikke blev en udpræget
succes var, at lIåkansson har nogen
\'tIerst mærkcligc interesser, Foruden for at gå lange ture, er han
vderst interesseret i store sten, våde
så\-el som tørre, og i øer, især øer
med mærkelil!C navne. og i særdeleshed øerne Lilk"Ø, Kalvø. Kejø og
Flatø (der. hvor Flatøbogcn er skrevet). Disse fire øer lå lidt fra vor
egentlige rutc. m en da \; havde de·
mokrati i biden, fik Håkansson selvfølgelig sin ,-ilje.. (Ha~mann og redaktøren var imod). På turen med
plastbåden, som redaktøren er svoren tilhæn!1'cr af. fik vi lejlighed til
at pl"0\"e en anden af klubbens n\'an<;l(affel~er, som redaktøren 5vn~
er en bemærkning værd. Klubben
har indkøbt et antal gule, oppustelige. skotske pølser. Dis.,o;;e udmærkede indretninger bærer betegnelsen
.Roll a boat .. påtrykt; deres for.
mål er således klart. Disse polM!rs
fonn:\l er al erstatte klubbens uund-

SKIBSKOKNYT
J Wilfred Christe/ISens bog
»Roeren pli fangfart. stdr
der et afsllit om madlav-

nillg pd en lallgtur, Der sldr
bl. a.: .Sørg famd for, at
mindst en af /toldet lIar
lært at tilberede 5--6 Ilærende, I'arme reller( f. eks.
koldskdl, frugtgrød og ·supper, fiske. og kødretter med
grøntsager
og
sat/cer).

Tænk pd vitami"er.•
Det kalt dog af og til
I'ære rarl med /Iogie virkelige festmdlrider. Md vi

allbefale:

Helstegt pattegris
En gris på 3-5 uger renses meget
omhyggeligt. øjnene udstikkes. Grisen skoldes og skrabes, mund, øre
og tæer børstes med en s tiv bør,;te;
skylles, tørres gnides med salt og
fyld es ml.-d skrællede, småtskårne
æbk-r og opblødte svedsker, even'
tueLt tilsat noget sukker, hvorefter
grisen syes sammen. Benene knækkes og bøjes ind under dyret og
den støttes fra siderne med et p.a.r
gulcr0ddcr for .ikke at vælte. Grisen pensles ni.."CI smeltct fedt og
s tiUes i en hed ovn: vand, eventuelt
en rest suppe, tilsat salt og soja
hældes ved, og grisen overhældes

værlige bådevogn. når ml..>dlemmerne er på ferie. I stedet for, som
man gjorde i fortiden, at bære bå·
den r
havstokken op på s trand·
bredden. kan man nu blot finde
"RolJ a boah frem fro bagagerumnu~t, puste den op, stige ud af båden, løfte bådens sp ids, lægge . Roll
a boat_ ind under spidsen, lade to
af roerne løfte let op i agterenden
af båden. og Jade dem skubbe ganske let til båden, og se - nu ruller
båden! Når pølsen så har bevæget sig så langt, '3.t »Roll a boat_
har bevmget sig fra spidsen ind under båden. kan de to roere, der løftede let op i bagt.>ndcn bevæge sig
op til forenden af båden og løftc
ganske let i denne. På denne lette
rn.ide kan man f~ båden t ranspor·
leret Cl.L 15 meter. Skal båden længere, er det indreuet så smart, at
_RoU a boah kommer frem fra
agterenden af båden, hvorfra man
kan bære den op til spidsen, og gø-

"I

med s kyen; derehcr dryppes Clcn
ikke mere, men pensJes med smellet fedt, for at sværden ikke skal
springe. Efter ca. 2~/. times forløb
hældes s kyen fra, skummes, sies og
jævnes.
Ved anretningt'Jl stikkes en citron i grisens mund og et par sved·
sker i øjnane. Ørene sættes op med
et par træpinde. Grisen bæres hel
ind i teltet og præsenteres for forskæringen. $eNcres med franske og
hvide kartoner og evt. rødkM (kan
fås på dåse, rødkålen altså).
T.i1 desscrrt anbefales noget let,
som f. eks. brændende pandekager
eller crepe suzeltes.
Maitre coq du bord.

re, som beskrevet ovenfor. Hele hol·
det var vildt begejstret for denne
snilde op[inddse. l beskrivdsen
ovenfor har redaktøren gJemt at gøre rede for, at man selvfølgelig før
man bærer båden i 1Md tager bagagen ud. Når man miler båden,
bliver mM fristet til at lade bagagen blive i båden. til den kommer
på land, men det er forhåoc"lltlig
klart for enhver, at båden ikke er
bygget til at agere trillebør. Tag
derfor venJigsl bagagen ud, før J
ruller b~den på den St!Vlrte _Roll
a boat ...
I pinsen var 6 hold samlet til
fællesudflugt omkring Femø og
Fejø. På grund af det ret blæsende
vejr, var alle holdene ikke samlet
på noget tidspunkt. Plastbåden har
efter pinse været benyttet til endnu
en uges ferietur, og det er herefter
maningen~ at båden skal cirkulere
i de sydlige faNandc som føljetonb.-\d.

DANSKE ST11DENTERS ROKLUB
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KOMBINEREDE HOLD
ENDNU ENGANG
DSR har tidligere her i bladet, så-

vel som på genernlformrnlingcr

la-

~

get afstand fra l..ombinen.-de holds

adgang til at ,-inde danske mesterskaber. Nir \'i trækker dette \.'11llle

frem igen. skyldes del presseomlaIL," af ho\'(~bestyrelsens planer om
at danne en kombineret olier bl de
nordiske mesterskaber, en plan, der
dog ikke blev realiseret, da nogle af
de implicerede klubber nægtede al

deltage.
Gennem pressen kunne man få
det indtryk, al hovedbestvrcl~n
søgte al ,vinge klubberne lil al kombinere.
Vi har forelagt Knud Obcn de
omtalte prcs.seudtalelser, og han
kunne naturligvis ikke vedstå nogen
tvang fra hovelbestyrclscn<; ~idc.
idel man uden videre havde taget
klubbernes afgørelse lil cfh.''lTctning.
Knud Olsen skriver i sit ",'al" til
OSR: "Det \'il vel kun "ære i pn..kc -.ærlige tilfælde. og kun hvor
del drejer "ig om, at danske roere
!ibi repræsentere \"Cd NM, EM OS!:
OL, at OFR's ledelse vil rore.l~
klubberne at kombinere hold, og da
kun i fonn af en henslilling ...
Vi lror naturligvis ikke, at h0vedbestyrelsen hverken har eIler
lil udøve pres på klubberne for al
få dannet kombinl"J'l-'(\c hold, og
n~r Knud Olsen til pressen udtaler.
al det er ledelsens OP~'3vC 31 rinde
frem til de bedsle hold.er vi Qi'iå
hclr (-nige.
Der er bare det med m~dcn at
gore det p~.
Vi tror stadigvæk, at man v,,'<I al
kombmere sig frem lil de bct!<,le
hold på længere sigt vil Wldcrmi·
ncl'\! grundlaget for kaproninp:'·l1.
idel man vil svække klubbcmt'!<i in·
tereS$C for sclval skabe hold a!

Kanindåb
LØRDAG DEN I J. SE PTEMBER KL. 17.

JlreL'i kaniner er person lig im·i tcret.

Klo 20
stor

Kaninfest
The Jokers

Entre 5,- kr.

klasse.

$\'ækkcr
man
klubintcr(,.... ..,~n,
<;\-ækkcr man dansk roning.
p.

•

Kaproningskommentarer
Ynglingl,'rocrnc har hVerken h,'ad

antal eller rc..sulLal ang.·\r udmær·
li.cl .. ig .... l·rli~. M!lv om der er opn~c( en Tælkc pæne placering!!!".
Fn:mhæ\'cs her

~,kal

Jm-gc.:.'O 5c.-'chcr,

dcr i.,ær i .. inglcscullcr h.ar opnået
gode rc:-.ull.\!cr. I-km har blde tclnik og kondition i fineste ordl'n, og
n:\r del ikke er blen!1 til nl'rc sejre.
skylde, det først og fremmest, at
han Ikke

r,,·,isk kall hamle op med

de bcdst\.' i klu!)scn.
LCI\'3.'gl~(in:rcn har i bc~!\'ndclsl'n
al ... æ.wncl1 roet enkelte 1"\'.1 gode løb
ud!.'n d01l al
pJacl-rin~cl'.

nd opsigb\ockkcndc

Efter aflak blev hoJdel

opl0'.1 cncr Sorøn.'galtacn.
Dobbdl~ullcrcn, Bjcrrum og Islev, vi ... lc ... ig fru l>UrtCll al sæM)nen al ,-ærc cl \'irkcligl trumfkort.
I smukkc.,>lc "til \'olndt delte bt..~'Tl
derhold t'1l lang række ~irc i såH!!
Ix-,g~ndcr- '>Om junior dobbclt.sculJer. Del var dClfor med \'i~ forh:'tbning..:r, man ....1 frem til holdets
muligheucr n:d de dan .. ke me;tcr!okabcr, hvor DSR jo har vundct
dobbcll\Cullcl' fire I!.r i træk. Vi.'>~
uon·rcll...."tcmmel<,cr mt.'df0l"I": dog.
at holdet oplø.. lo.: .. dlcl' en nage!
wagl:r..: indsats vLxl Køhenhavnsrc·
Ii,Htacn. Hcrdter trådte I b Kruse
ind n::\ holdet og IrænL'tIc ....1mmcn
rnt.'d Bierru.lll 111l."(1 hcnblik på DM.
Som det frem!!,::\r af n.· .. ultatlislcn
hUedes del ikke <It fd bragl hol·
det i tihtra:kkclig fonn til at klare
opgaven.
1k'1f:'>'nderolh:!I'C1l må "'cI bch.'Snes
som år..:t .. rund, pludselig var den

der. otl.:-ren, som man gennem de
.s<..-nere :'Ir har gjort ..å m~f!e forgæ\'es forsøg p::\ at ,labIl.' p..1 tx...
nene. Ml.'tI kapronin~..,(;hden Palle
B1inkcnbcrg i .. pid ....:n bl...,tod holdet
iø\'rigt af Jen .. Sn!nninj.: Lar..en, Dag
Thomasscn, Gl.-mer Max P..:lcr.cn,
Jørgen O<;lcnfeld, Poul Etik kn-.cn,
Hdgo.!' I b Ol~ og Son.'f1 Ro<..cnkildc
med Torb!.'n l-ian~n som co"<. IA:ltc
holds str::\Jcndc n!!>ulwl..:r er så me·
get merL' bemærl...:ls<.·M-ærdigc, når
man tager i bclragtnini!, nt dl..'r pI!.
holdet Cl' 4 kWliner og 3 cfter::\l">bc·
g:ynd~'re. T<!knikl'n Cl' \"1..'1 ikke ;tll for
lilråknd.... mcn dctte opv ...je.., af kondition. krafl og cn dL'j1ig bmpvilje,
da \'cl ror en '"Ior del 01::\ libkri·
Vl.~ det gode kamnwrat..k.tb på hol·
det. Det er cl tvpi.,1. Oltennand'-"kw, store kraftige folk, 80 kg bøf
i snit. så der ... ker nogel, nflr ~h'('rne
bliver d'-Pf>Ct Ila"dc vi dog blot
hafl den nv..: otter i år, .....1 <;kul\!:
man ha\'('" sct løjer. r\u måtte holdl"
nøjl'" med ni "ære li!!!.' \'l.>d at ... kab.:
de helt slore sen...ationer.
Der er nO<.:d, dcr tvuer på, at
klubben har fået en mulil,!hed for al
skabe (.'('t elllT nl're hold af virkelig
kla~. For .. tor oplimi ... me \ il nok
være kl.,indi~t, for ,'i har f"r set
\'irkclig 10\'(·nUo.!' studl·nt!.'rhold, der
var .. pinet for allc \'inde i den løl·
g<.-ndc ..æson. Men \'i har lov til at
håbe, at heldige omSlændigheder og
fornuftig k>dcbc vil gøre det muligt
al bevare de flC';tte uf vorc nuvæl"Cll·
de begyndere.
Det ville jo være rarl, ikke ll1ind~1
nu op lil jubilæet. om "i kunne leV\.'
op lil det bt..>d .. le i vor kapl"Oning~·
tradilion.

Elterårskaproning
pS BAGSVÆRD so den 5. september kl. 13.
Kom og hep DSR.

KVIKMATCHER
Onsdag den 8. september k!. 19,00.
Vi har »Bolsjeglasset«, vi vil osse ha' »5pejlet«.
Venskabsmatchen udkæmpes som sædvanlig i 4-~rers
inriggere med opløb i Kalkbrænderihavnen.

2

Kapron ingsresu Itater
3.-4. juli:
Begynder letvægtsfircr: nr. S af 9
hold .
Dobbcll'>Cullcr, ynglinge: diskxalili·
Cc!!'!.!I,
Bcg~'ndcrfircr: I. Skjold 2. DSR 3
L~ngb~ 4. DSR, ialt 13 hold.
BL~'nderoncr: I. DSR 619.7. 2.
L~'ngby 635, iaIt 4 hold.
Singk">(:ullcr. vnglinge: I. Naltsko\
SI.ibs\'ærft 4.035. 2. DSR (Jul'\,'{'n
&:chcrj 4.17.0, iall 15 hold.
Anden juniorfircr: l. Skjold 7.1»5.
2. Lvngby 3. og 4. DSR, ialt 9 hold.
SlUO

."imldll/lell /0.-11. juli:
Junior dobbeltsculler: I. DSR.
2.

L~-lIgb~'.

Senior dobbeltsculler: I. DSR 8.00.1.
2. Stockholm Poliscn 8.082.
Junioroll~r: l. KVIK 657.7. 2. OSR
7.085. 3. Lmgb\' 7.61.1.
Brahraml 10.-11. jufi:

YngJingc dobbclt~lcr:
Viborg.
2. KR 3. DSR.
Ynglinge 'Singlcsculler: I. Sonder·
borg. 2_ DSR.
K.11,(-'II!w\·lIsregattaclI: 17 -18. jl/lI.
Junior dobbellsculkr: I. Lmgbv
7.12.4. 2. DSR 7.15.4, iah IO hold.
Jun.ior ou.. r: I. Nercus 6.05.8. 2. Fa·
\'oritc IInmmonin 6.10.0. 3. KVIK
6.10.1.4. Njord 6. 11.6.5. DSR 6.13.0.
ialt 9 hold.
B<'l,'Vndc.r dobbeltsculler: L DSR
7.13.4 2. Holbæk 7.15.4, ialt 8 hold.
Bl.'gynder Olier: l. DSR 6.18.4.
2. b'ngby 6.22,4. ialt 6 hold.
Senio!' dobbt."llscullcr: l. Komb. hold
652.1. 4. DSR 7.17.2, iah 9 hold,
Senior otter: l. AlIemania 5.58.5. 2.
Skjold 6.05.3. 3. Molndnl 6.1054. KVIK 6.14.4. 5. DSR 6.19.9, iall
8 hold.

Arwu!clI 24.-25. juli:
/l,;ordi.sk akademisk mesterskab i fi·
rer: I. Norge CNSR) 6.s.l. 2. !)an.
mark CDSR) 6.58. 3. Finland. 4_
SVl!rigc.
Rcg.... ndcr otter: I. DSR. 6.23.9.
2. Strom.<;lad 635.0.
Junior olier: l. DSR 6.17.8. 2. KVIK
6.19.4,3. HannO\w 639.9.
S~rø

8.

rW~flst:

Danmarks~tcrskabcr:

Dobbeltsculler: I. Komb. hold 7.06.6.
2. Lmgby 7.09.4. 3. DSR 7.18.5.
Otler: l. Skjold 6.2Q.2. 2. KVIK 6.23.4
3. KVIK 6.25.8. 4. DSR 6.26.2.
Andre løb:
Junior..ol1er: l KV IK 610.0. 2. DSR
6.23,1. 3. Viborg 615.8.

Adresseliste
Danske Stude/lters Roklub,

Strand\'ænget, København
Postgiro 3466

ø.

Lørdag, den 18. september

Jubilæumsrondens girokonto: 127970

Telefoncr: kontor RY 48, køkken og
medlemmer RY 35.040.
Klubbe"s komor er åbent mandag,

KI. 15,00: STUDENTERMATCH.

Universitetet mod Polyteknisk Læreanstalt.
Distance 3200 m.
Opløb ved Knippelsbro.
Tilskuerne holdes underrettet om løbet
gennem hojttaleranlæg,

onsdag og fredag kl. 19-20.
Fomlund: Børge BOesCIf, Brolæggerstræde 3, K. PA 80 10.
Kasserer: Aage Baf/B. Holsleinsgade
5,0. TR 359.
Sekretær: Dall Nielsen. Klintevej 26.
Brønshøj, BE 3681.

KI. 20,00: SAMMENKOMST FOR KAPROERNE.

Materiel/an-alter: Peter Wi/cken,
Kagsåvej 45, Herlev. 944268.

Om muligt endnu bedre end den plejer at

Kapro1lingsche/: Palle Blillkelfberg,

være.

D.S.R. Strnml\'ænget. 0.
l/lStruktionsc/lel: Betlt Bredmose,
Strindber-gsvej 16, Valby.
MOlio"s- og IUlIgll/fSrochef: Erlillg
PederselI. Solitudevej 8, 4. N.
Hllslan-alter: Jens Johansen, D.S.R.,

Strandvængel, 0.
Udelt særligt lI.mlllllt: Per Willem.",
Guldk10\t'r...ej 2 NV. Sø 2667 crt.
kJ. 19.
Udell særlr'gt mallrIat:

Poul

IIilIg Rasmll.Hclf, ToldbodgadI!

11 ...1159,

4.. K. 158889.
Træner: Ib Christoffersen, Bern~
torffsvej 144, ilE 7074. Telefontid.
kl. 7,00-7,30.

Håndbold
Sæ~onen

starter onsdag den 8. september kl. 18,15 i
Dlto Mønsted hallen.

Gymnastik og svømning
begynder Iii ok tober.

Køkkenet
genåbner cfter reden den I. september.
Middagsservering rra 6. september.

D. S. R.'s SKI. & Orienteringssektion
EFTER ÅRETS TERMINSLISTE
28.-29. aug: DM..stafct.
5. Sl'Pt.: SKÆRMEN. kval. A.
12. scpl.: F. I.F.. kvaJ. B og C.
18. sept.: KM-nat. Swrige.
19. scpt.: Hcl.~ing0r R., S,·crigc.
26. 5CpL: ROK, hal. B.
3. ok!.: KM, hal. A og B, S\'crib't".
IO. okt.: Københavns SkikJub.
kval. A og C.
13. okl.: ~SKÆRMEN, nat løb.
17. okt.: K.F.I.U .• kval. C.
24. okt.: D~1 og FM.
31. okt.: Klubmcstcnikabsløb.
21. okt.: K.I.P, Jællemilen.

•
TILMELDING TIL LØBENE
sker til t\tær\k, BY 2-'53,,; eller til
Birlhe Thagcscn, lif. 709804 - ~
nest kJ. 18,30 normalt mandagen rør

løbet, med mindn.- andet er næ .... nt,
NB: Sektiollell moeltager ikke efter.
anmeldelser.
Nærmere oply.millRl'I' 01/1 løbellc ,-il blivc opsl!lct på ops.lalr>la.... lcn
\t.--d klubbens kontor j Slrandv:cngel, ellerhånden som indbydel~rnc
til dc enkelte Jøb modtages. Såfremt
de redaktionellc forhold lillader det.
vil oplysningl''- om J0bcnc bli .... e givc! her i bladet.

•
FØRSTKOMMENDE
ÅBNE LØB
5, sept. SKÆRMEN, .Eflerdr,~l"bch,
kval. A.
Løbsområde: Ih:'S<..--dc skov. m.
M0d~ted: Skolen i Tok!.\'ærd, 600
m !'yd for landc\.:jen NæSI\'l"<lRønnOOc. Parkering kun på de an·

\'jstc plad<,cr og ikke på ,·ej<..'I1 ud
for skolen.
Korl: DOF--særtl"\'k 1:40.000 udlen......
res uopkJæbct "'.'<1 "IOp.
FUnilc .sWrt kl. 9,00. f""'lc bu!>afgang kl. 8JO,

12, sept. PA,V Arhus, . Djurs/a/lds·
løbet_,
Internationalt lob på Dju.... land.
Mødcstl."<I: Ritd Perlen, Eg!>mark pr.
Ebeltoft ml."<l cafeteria og mulig.
hed for ovcrnatning ..
Mødetid kJ. 8,30, .~t.u-tafgift kr. 9 (!),
Kort: .særtryk 1:25.000.

Tilmelding lit DSR :;,enest Jordag d.
4. scpl.
SEKTIONENS STYRE:
Formand: Bent Mær..k, Vl'nden-gadc
7,2., K. BY 2543x.
Kasserer: Gert Pcdascn, Bielkc..
Alk 7, N. ÆG 7375.
257,2., Van I""". TIL 709804
Sekretær: Binhc Thagoen, Tdm\cj

Klubkaproning
afholdes søndag den 3. oktober med det saxhanlige program. Nærmere
i næste nummer.

Kontingent
Kassereren anmoder endnu en gang, omend uden meget håb, medle mmerne om al indbetule skyldigt kontingent. Meget arbejde kunne spares
for kontoret, hvis der b lev nogle færre at rykke. Ved udsendelsen af opkrævning tillægges 2 kr. i adminislration'iOmkostningcr.

Gefion
har 25 års jubi læum og holder fø d!>clsdagsfcst i DS R, den 4. oktober.

byPHesten
søger
frivillige
1 dagene 28 . og 29. august sætte r de københ avnske studenterorganisationer hele Lati ne r kva r teret o mkring Frue Plads og Regense n på den
anden ende. byPHesten bliver en gentagelse af de studillefester, der i

1952 og 1955 blev en meget stor succes.
byPHesten b liver en virkelig københavnerbegivenhed med masser af
underholdning, dans til mindst 8 orkestre, masser af barer og serveringsstede r o .s .v .
Formålet er at indsa mle penge til World University Service, de studerendes og kand idaternes internationale hjælpeorganisation .
Det bliver en KÆM PEFEST med omkr ing 50.000 deltagere - m indst!
HVIS DU VIL VÆRE MED - bliver VI glade, og DU få r en morsom optakt til efterårets arbejde.

Besøg D.S.R. 's bar i Studiegården
•
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Hr. g

Septem b er t • •

s

33.

UDTALELSE OM UDTAGELSE
Klubkaproningen vi! som sædvanlig tjene som udtagelse til
deltagelse ved
kystmesLCrskabcrne.
Vi gør i denne anledning udtrykkeligt opmærksom på, at del
i år er de nye såkaldte Knud 0regler, der er gældende.
Deltagelse i bådtyper. hvori
man ikke vil udtages. må derfor
absolut frarådes. såfremt man
ikke alternativt er villig til at
starte i noget helt tredje som
kombineret hold.
Man forstår således, aL en vis
meningsløs flexibilitet er et af de
gennemgående træk i reglerne.
De nye regler har endelig en
genial slutparagraf, der lyder:
alle utilfredse og forbigåede
mandskaber (kvinds kaber) vil få
tilbudt en plads på en satans
(satans e r indføjet af skribenten.
da dette udbrud faldt ham i munden. da han første gang hørte om
reglens anvcndelse. Siden har han
opdaget, at ordet falder mundret
for de fleste i denne sammen·
hæng. Derfor er udtrykket trods
dets uoriginale oprindelse beva'
ret) kombineret otter.
Det er naturligvis svært at se
ideen med de.nne sidste regel,
men her må man trøste sig med,
at sådan har vi almindelige mennesker altid haft det, når vi stod
over for nye, geniale idecr. Hvem
forstod Picasso for 60 år siden?
( Det gjorde han jo ikke engang
selv.) Man kan sige mangt og meget om disse nye regler, men man
kan i hvert fald ikke kJage over,
al de mindsker spændingen, hverken på den ene og slet ikke på
den anden måde.
skidtmads

Klubkaproni ngen
Finder i ~r sted i str~lende solskin
SØNDAG den 3. oktober
Indledende heat Fra kl. 9,30
Finaler Fra kl. 11,00

Der er udskrevet løb i flg. klasser og bådtyper:
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

4-åres inrigger, klubmesterskab.
s ing le sculler, over 32 år.
2-åres inrigger, klubmesterskab.
4-åres inrigger, lodtrækningshold.
single sculler, klubmesterskab .
2-åres inrigger, over 32 år,
Fakultetsløb, gigFirer .

Distancen for samtlige løb er 750 m.
løbene afvikles i Kalkbrænderihavnen med opløb ved Svanemølleværket.

Tilmelding sker på de
ster.

slyngelstuen opslåede li-

Efter kaproningen serveres kl. 13,00 det store
kolde DSR-bord.
Finbadet vil være åbent.

•

~rg.

Efterårsk apron ingen
Havde man som studenterroer
sat næsen op efter CD flot sæsonafslutning, blev man i sandhed
ikke skuffet. Der blev sat ct me-

get flot punktum for en af de
bedste sæsoner, DSR har haft i
mange år. 25 små blå vimpler var
det blevet til ved de hidtidige kapronjnger. og yde rl igere 4 gled til
tops på rJagstangen efter denne
kaproning. Inden Kvikmatchemc
står DSR denned med 29 sejre
og en lang række fin e placeringer. Men del cr ikke alene det, at

vi har vundet en lang række gode
løb, der er grund til a l glæde sig

over, men al langt de fl este løb
cr blc\-el vundet af begyndere,
hvorved man får god grund til at
nære ganske store forventninger
ti l de kommende sæsoner.
I ju niorfirer med stynnand besatte halvdelen af begynderotteren en fin andenplads eftc,' Kvik,
der har vist sig som Danmarks
bedste juniOlfirer,
Juniorfirer uden blev en meget
fin triumf for DSR, der efter n ot
roning kom i mål som en su \'eræn vinder. Her var det en glæde at notere Niels Sechers come
baek efter hans alvorlige benbrud. De to firermandskaber forenede sig i juniorotter. dagens
størs te løb. og vandt her efter not
og effektiv roning en sikker sejr
foran KR.
Begynder gigoller har gennem
en række :11' bragt os skuffe.l ser
ved knebne nederlag, men i :1r
lykkedes det at hive sejren hjem
foran Skjold. Det samme mandskab forsøgte også lykken i bef:,rynderotter. men det val' for stor
en mundfuld for det urutinerede
mandskab, og boldet sluttede
sidst, sl:1et af Skjold og Kvik,
Derimod lykkedes det for DSR's
efterårsbegyndere i firer at nå
først over mållinien i kampen
mod KR. Det ret tunge mandskab roede i en langt lavere kadanee end mods tanderne, men til
gengæld var vandarbejdet ikke
.så lidt mere effektivt.
Man må nu håbe, at en række
af disse nye begyndere vil få lyst
til at fortsætte næste år. hvor de
slap.
For det gjorde de godt.
Også i s ingle sculler for yng,
linge nåede vi en flo t placering,
idet Jørgen Seeher besatte en
smuk andenplads i et felt på 14.

Med ovennævnte resultater slu t·
tede DSR som klart bedste klub,
Vore resultater var iøvrigt:
Junior firer (S deltagere):
KVIK 7.21.8. 2. DSR 7.33.2.

l.

Begynder gigoller (2 deltagere):
1. DSR 7.49.8. 2. Skjold 8.00.0.
Toer uden s tyrmand (8 deltage,
re): l. Bagsværd 8.0 1.0. 2.
Skjold 8.08.8_ 3_ KVIK 8. 11.9.
4. DSR 8.25.5.
Begyndel' singlescu ller: (7 delta.gere): l. Holte 4.27.4. 2. Nak·
skov Skibsværft 4.38.0. 3. Ring.
s ted 4.49.4. 4. DSR 4.50.8.
Begynder fire l' (2 deltagere): I.
DSR 8.03.9. 2. KR 8.09.4,
Junior firer uden (4 deltagere):
I. DSR 7.08.8. 2. Næstved 7.28.2.
Ynglinge singlescul ler (14 deltagere): I. Hellerup 4.06.8, 2. DSR
4.11.4.
Begyndcrolter (3 dellagere): l.
Skjold 7.06.0. 2. KVIK 7.17.4. 3.
DSR 7.34.0.
Junior otter (5 dellagere): 1. DSR
6.35.8. 2. KR 6.4 1.2.

•

Håndbold
Sæsonen begyndte onsdag den
8. !:ieptember i Otto Mønsted-hallen i Nørre Alle. Der trænes herefter Iwer onsdag kJ. 18,15. Des-

værre er vi ble\'c.t opsagt fra vorl
lejemål i Idrætshallen. der vil således ikke blive nogen træning
fra 17-18.
Vi opfordrer de kaniner og an·
dre. der kan gribe, til at møde
frem. Der er nogle huller på vore
to turneringshold, der skal fyldes
ud.

•
Svømning

Sæsonen begynder torsdag den
7. oktober kJ. 20.00. For de nye
medlemmer skal det oplyses, at
det foregår i svømmehallen på
Statens Cymnastildnstitut i Nør·
re Alle.
På grund af erfaringerne fra
s idste :1r, hvor tilstrømningen
flet"C gange var for stor, medde·
ler bestyrelsen hermed, at aktiv\!
medlemmer, der er a jour med
kontingentet, har fortrinsret. I
lighed med sidste sæson vil der
finde kontrol sted ved indgangen
til omklædningsl'Ummct.

•

Gymnastik
Fra den første oktober starter
vinIergymnastikken. Det bemærkes, at alle medlemmer kan del·
tage på det eller de hold. der passer dem bedst.
Timerne er fordelt således:
Mandag og torsdag kl. 19-20:
Statens Gymnastikinstitut i Nør,
re Alle.
Onsdag kI. 17. 15-18: CJ. Me·
ll'Opolitanskole, Frue Plads.

KVIKMATCHERNE
Som vi var enkelte, der havde
turdet håbe, hru' vi nu både Bo lsjeglasset og Spejlet i hus.
Bolsjeglasset blev vundet sikkert med flere længder af følgen·
de hold: P. Falster. T. K. Berning, Finn Holten og Heine Joensen med Jens Filskov som cox.
Der val' mere spænding i løbet
om Spej let, hvor DSR's sejr kun
var på cen længde. Holdet var:
Gert Hougård. Gemcr Ma.x Peter·
sen. Poul Madsen og Lars Sven·
ning Larsen med Leif Bering Mik·
kelsen som cox.
Hermed blev klubbens sejrs·
antal bragt op på 31, hvad der er
del højeste siden 1935, og som i
det hele taget kun Cl' overgået
to gange tidligere i DSR's historie.
Efter matcherne var der hyggel igt smørrebrød.!>bord i DS R,

hvor man fejrede 70 års jubilæet
for Bolsjeglassets indst iftelse.
Ved samme lejlighed ovenrakte
KVIK 's fomland Bjørnbak en
stander til DSR i anledning af
K VI K's forestående 100 års ju·
bilæum.

•

Kaninfesten
Vi er igen i å.r oppe på ca. ISO
nyindmeldeJser , og af de færdigroede var dcr fremmødt et halvt·
hundrede til dåben. Den foregik
under ledelse af Hartz og slullc,
de, som det sig hører lil. med cn
stor vandgang. Altid en sikkcr
publikumstræffer.
Ved det efterfølgende fællespølsebord ble\' kanintalen holdt
af klubbens formand.
Dansen om aftenen havde sam·
Ict 180 deltagere .

•
2

Vintergymnastik
Som det har været tilfældet de
senere år, vil træner Ib Christof·
fersen igen i år lede den indendørs vintertræning, der finder
sted i DSR hver tirsdag og torsdag kJ. 19.30 saml lørdag klo 15.00.
Programmel er specielt tilrettelagt med henblik på næste sæsons
kaproning, hvorfor alle

LØRDAG DEN 18. SEPTEMBER

er datoen for afholdelsen af Arets

STUDENTERMATCH
Starten gAr klokken 15,00 ved enden af Nokken.
Opløbet finder sted ved Knippelsbro.

kapro-

ere og kaproningsinleresscredc
bør møde frem lige fra starten,
der finder sted torsdag den 7.
oktobcl".

Motionister, der ønsker en træning med mere vægt på kraft og
kondition end tilfældet er i de
almindelige gymnaSliktimer,
også velkomne til al deltage .

er

Tilskuerne vil blive orienteret om matchens
forløb gennem højttaleranlæg.
Mod op og vær med til at holde liv i en god,
gammel tradition.
KI. 20,00 samles Arets kaproere til en hyggelig
sammenkomst p,§ verandaen

•

Adresseliste
Danske. Studenters Roklub,
Strandvz.ngcl, København ø.
Postgiro 3466

Jubilæumsfondens girokonto: 127970
Tefefo,u.r: konlor RY 48, køkken OS
medlemmer RY 35.040.
Klubbens komor er åbent mandaK,
onsdag og fredag kJ. 19-20.
Fonntmd: Borge Boeserr. Brolægøcr.

stræde l, K. PA 8010.
Kasserer: Aage Bang, Holsteinsgade
5, ø. TR 359.
Sekretær: Dml Nie.lstm, Klintevej 26,
BrøDshøj, BE 3681.
Materielfon'alter: Peter Wilcbtl,
Kagshej 45, Herlev. 944268.
Kaproningsclle/: Palle BIi"kenberl,
D.S.R. StranJvænget, 0.
ltutruktioPlscllt.f: Betlt Bredmose,
Slrindbergsvcj 16, Valby.
Motions· og fatlgwrsroc:l!e/: Erlin,
Pedersen, SolHudcvej 8, 4. N.
Hus/ort/aller: Jetls Jollansetl, D.S.R.,
Strandvænget, ø.
Uden særligt mandat: Per Willems,
Guldkløvcn>cj 2 NV. Sø 2667 cfl.
k!. 19.
Udetl særligt mtJltdat; Poul Hen·
ning RasmussetI, Toldbodgade 59,
4., K. IS 88 89.
Træner: Ib CII/"is/offersen, Bems·
torffsvej 144, HE 7074. Telefontid.
kl. 7.00-7.30.

Europamesterskaberne
i Duisburg
Vi iler straks med al lvkønske
Lyngby Roklub med europame·
sterskabet i Toer uden stymland.
De fleste var vel noget skeptiske
med hensyn til holdets chancer,
da de kun havde en god måneds
sammenroning bag sig. Men del
viste sig altsA. al den rutine. hol·
det havde erh\'en:et ved EM i
Amsterdam (3. plads) og OL i
Tokyo (nr. S) kunne op,-eje den·
ne mangel. Efter el knebent ne·
derlag til Østrig i indledende
heat, vandt holdel Sil opsamlings·
løb og nåede dcnned som eneste
danske hold lil finalen. Her pres·
sede Lyngby de førende østrigere
op til 1500 m, hvorefter de trak
sig fri og sejrede meget overbe·
visende.
Til orientering For interesserede gengives nedenfor Lyngbys 500
m tider i de 3 starter:
Indledende: 1.42.14, 1.47.06,
1.49.76, 1.42.96.
Opsamling: 1.40.04, 1.46.53,
1.48.16, 1.45.06.
Finale: 1.45.90. 1.56.98. 1.57.94,
1.48.50.
Her har vi ,'irkelig et hold, der
kan dhponere sit løb. Roskilde i
tocr med og KR i fil'er med måtte
nøjes med at være lige ved cn
finaleplads. P .... forhånd var der
stillet visse Forventninger Iii Ros·

kilde, men det viste sig endnu en
gang. at o\·c.rlegenhed på hjemmebane ikke slår til i det skrappe
internationale selskab. Man kan
jo blot tænke pol vores egen dob·
beltsculler.

•
STANDERSTRYGNING
med efterfølgende

ANDESPIL
er foreløbig faslS<1I til al finde
sted LØRDAG DEN 30. OKTQ.
SER KL. 20,00. Resen'er dagen
og husk at tage konen med.

•
PARKERING
Det er efterhånden ikke så
sjældent, der er mangel på pladser foran klubben. Vi skal dc.rfor
henstille lil medlemmerne. at de
parkerer så pladsøkonomisk som
muligt. Stil altså bilen vinkelret
på vejen og så læt sammen som
muligt. Førere af tohjulede køre·
tøjer bodes henstille disse på for·
tovet foran klubben_

•
NÆSTE NUMMER
Stof bedes tilsendt redaktionen
senest den 30. september. Konvolutten bedes mærket PAP IR·
KURVEN nederst i venStre hjørne.
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ORIENTERING
Meddelelser fra D.S.R. 's Ski- og orienteringssektion
Ans\"3rshu,'cnde for Orientering:Bent Mærsk, Vendersgade 7, K.

Efterårets
terminsliste
18. scpt. KM~nat. Sverige.
19. scpt. Helsingør Roklub,
Sverige.
26. sept. ROK, kvaj. B.
3. okt. Klubmcsterskabsløb.
IO. okt. KS. kval. A og C.
13. okt. SKÆRMEN, natløb.
17. okt. K.F. I.U.• kval. C.
24. okt. DM og FM.
31. okt. KM. kval. A og B,
Sv~rige.

21. nov.

K.I.F. Jællemilen.

TILMELDING TIL LØBENE .. .
sker til Mærsk, BY 2453 x eller
til Birthe Thagesen. lif. 709804
- senest kI. 18.30 normalt mandagen før løbet, med mindre andel er nævnt.
NB: Sekt;olletl modtager ikke

af alle, der ønsker at løbe parløb.
Kort: I :25.000 udlc\'erc~ opklæbet \'ed stnrt med alle po~ler
indtegnet.
Posterne er markeret ved røde
lygter. Alle løbere skal medbringe
nøjte under løbet. Løbere uden
fløjte vil blive nægtet start.
Der arrangeres overnatning på
mødestedet, lufLmadras og sovepose medbringes. Ocr kan fås af·
tenkafe og morgenmad (kr. 10),
Overnatning og foq)lejning ska l
også anmeldes.

19 . sept. Helsingør Roklubs
27. åbne orienteringsløb.
M0dested: Sktiralid Turh.thotcl.
Mødetid: kJ. 8.45, f0r~tc start kl.
10.30.
Kort: I :50.000 (gamle kort).

26. sept. ROK 's åbne orienteringsløb , kval. B:
Løbsområde: Brorfelde Skovene,
Mødested: Gården .Pcdersmindec, Tilkørsel ved 13,6 km stenen
på
lande\'ejen
Holbæk-Sorø
(rød skærm). Tilkørsel fra vest
- frakørsel mod syd. Parkering
kun på anvist plads. Rygning p~
gården forbudt.
Mødetid: Første start kJ. 9,00.
HA transporteres ti l start. øvrige
klasser: 1 km til s tart. Der m~
beregnes tid til indtegning af indhegninger og forbudte områder.
Kort: DOF-særtryk 1:25.000 udleveres uopklæbet før start. Starttider tilsendes klubberne senest
fredag. På grund af brændenælder tilrådes lange benklæder.
NB: Anmeldelse til DSR senest
10rdag den 18. sept.

el t eranm et d eIser.
Nærmere oplysninger om løbene vil blive opslået på opslagsta\lcn ved klubbens kontor i
Strandvænget. efterhånden som
indbydelserne ti l de enkelte løb
modtages. Såfremt de redaktionelle forhol d tillader det, vil oplysninger om løbene blive givet
her i bladet.

SEKTIONENS STYRE

RESERVERET

Formand: Bent Mærsk, Vendersgade 7, 2.. K. BY 2453:"<.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjelkes
Alle 7, N. ÆG 73 75.
Sekretær: Birthe Thagesen, Tårn\'ej 257, 2.. Vanløse. Tlf. 70 98 04.

Førstkommende
åbne løb
la. sept . Kredsmesterskab
natorientering , Sverige.
Mødested: Goransborg, 4 km
Sø for N-Rorum ca. 65 km fm
Htilsingborg, ca. 55 km fra landskrona. Mødetid: k!. 18,45. første
start kJ. 19,30. Klasser: HA 9.5,
HB 8,5. OB 7,5 og damer 5,5 km.
I 5,5 km klassen kan der startes

•
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB

V
Nr •• 0

roLYT!~"'!··O~W '

33. årg.

OKT. .965

PENGE ER IKKE ALT II I
Men der hersker i bestyrelsen en
udbredt mening om, at det i hvert
fald er en meget nødvendig forud~
sætning for overhovedet at kunne
fl et foretagende som DSR til at
løbe rundt. Ethvert medlem vil
kunne overbevise sig om, at der er

store mangler ved klubhuset og
bådparken på trods af de forbed ringer og nyanskaffelser, der vitterlig har fundet sted gennem de
senere år.
Selvom meget kunne afhjælpes
gennem en mere positiv og agtpll.givende holdning fra medlemmernes side, står der dog meget tilbage, der kun kan klares ved hjælp
af penge.
Penge, som bestyrelsen ikke har
været i stand til at skaffe på grund
a~ de stadig stigende driftsomkostnmger.
Kære medlem, se på de foreg~cnde års regnskaber og bemærk,
at kun cirka halvdelen af klubbens
indtægter stammer fra kontingentet. Resten kommer hovedsagelig
fra en fast kreds af ven ner og donatorer.
Trods den betydelige Støtte klubben således modtager, vil vi ikke
være i stand til :lt klare de kommende :\rs investeringsbehov uden
en kraftig kontingentforhøjelse.
Bestyrelsen agter derfor at frem sætte et vidtgtl.ende forslag herom
ved den kommende generalforsamling.
Selv med en forhøjelse på 40 °/0
af de bestående takster vil DSR
stadig være mellem landets billigste roklubber.
Bestyrelsen arbejder for tiden
meget energisk med at fremskaffe
tilsagn om tilskud og gaver i anledning af 100 ars jubilæet i 1967.
Medlemmerne mil. Ogs3 yde noget.

STANDERSTRYGNING
finder sted

LØRDAG D . 30 OKT. Klo 20. 00
BEMÆRK venligst tidspunktet. Som det efurhinden er blevet en tradition stryger vi standeren I fakkelskOl:T og projekterlys.
Efter ceremonien p1 forpladse.n. glr vi op pl
verandnn og surter pio de.t nore

10 dejlige kornfede OI:nder
og fine rOl:kkegevlnlt. Slutspil om en Itor kurv med
diverse lækkerier. Hele det
muntre foretagende vII bli_
ve ledet af nyrmandslaugeu gr1 eminence. Arne
Pedersen. Det hu hidtil
vOl:ret bide morsomtog hyggeligt.

ANDESPIL

HUlk at uge konen eller den forlovede med!

Benyrelsen offentliggør datoen allerede
nu, for at de medlemmer, du ensker
at stille fonlIg til lovOl:ndrlnger eller
bestyrelsesposter, kan have dIne Indsendt
Inden lO. oktober. VI gor opmærksom
pio, at !rlnen fent udlCllber 10 dage In·
den generallorsamllngen. men beStyrel.
sen hiber- gennem denne forhfondlmeddeleise It kunne spare udlendelslI af
1000rl1g meddeleis. til medlemmer.

Ordinær
generalforsamling
• Ihold .. I klubhuH'

Som det fremgir andetsteds vII bestyr·
elsen fremsætte foresl~g til kontingentforhøjelse .
Ueuyrelsen forulag ,11 ny bestyrelse vII
fent blive bragt I nzste nummer al bladet,
men vi l Inarest blive opsliet I klubben .

ONSDAG DEN 8. DECEMBER KL. 20. 00

•

STUDENTERMATCHEN •• !
Det var dejligt at konstatere, at
vi endnu et
stod i den situation,
at der var rigeligt med emner til
de tO hold. Flere _selvskrevne_
måtte således efterlades på kajen.
Lykkedes det s~lcdcs rent romæssigt at holde endog særdeles
godt liv i matchen, så kneb det
mildest talt med den mere offi-

ar

cielle deL
Det må være en af den kommende bestyrelses opgaver, at få
denne match til at blive en begivenhed, der tiltrækker sig offent-

lighedens interesse og de højere
læreanstalters bevågenhed.
Men det kræver arbejde at 111
resultater her, så længe man kun
går halvt ind for sagen, skal man
i hvert fald ikke vente at se kajen
SOrt af mennesker.
Det er let at SC, at der mangler
publicity omkring matchen, men
også forbindelsen bagud til de studerende er det galt med. Hvormange udover de deltagende roere
tror man har kendskab til matchens afholdelse på universitetet
og læreanst alten. Lad os håbe pit
lidt initiativ, vi skulle gerne have
lidt liv omkring denne dyst her
op ti l studenterroningens jubilæum.
Tilbage ti! matchen. Denne blev
afviklet i tort men ret blæ5cnde
vejr, nærmest medvind. Begge hold
kom godt fra start, men det viste
sig snart, at universitetet havde
lettcst ved at finde den rcrrc ry t-

mc, og de trak langsomt mcn sikkert fra polyrrerne. Inden Langebro var forspringct 2 længder, og
dette agedes lidt til m:'1let ved
Knippelsbro, der nåedes i tiden
[O.JO. Polyteknikerne brugte 10.J9.
Herefter har Universitetet iah
20 sejre mod 18 ril polyteknikerne.
Det sejrende hold besrod af:
Niels Svcninng Larsen,
Jens Svenning Larsen,
Jørgen Hinsby,
Tom Hinsby,
Jørgen Ostenfeld,
Poul Erik Jensen,
Helge Olsen,
Soren Rosenkilde,
cox: Christian Røgild Nielsen.
Efter Studentermatchen afvikledes igen i :h en Skolekaproning.
Der var tre deltagende hold, og
efter en spændende kamp sejrede
Soborg skole og fik dermed revanche for et tidligere nederlag.
O~s3 her rræng"r vi til en saltvandsindsprøjtning. Tntercssen er
der, organisatoren mangler.
Til slut viJ vi bringe en tak til
den trofaste skare, der mødte frem
ved m31et og kun gjorde meget
lidt vrovl over, at man hayde sparet hOjtaleranlægget.
Sidst men ikke mindst en tak til
KR for husly under den afsluttende træning og til Hans Bastian,
der førte banedommerb3.den. Den
tilhorte ogs~ KR.
Vores havde astma.

HANDBOLD
Owe )pil dr.rkes af en enonn ~k.He
hver onsdag k. 1S.15 i Ono Monstedh~lIen i Norr<' a!1~ .
Vi har Hel ny rr~ner efter John Ludvig, nemlig Ove Kræfting. Han user
del P;l;':n!.

*
SVØMNING
rinder sted j Statens Gymnaniki05titit
i Nørre alU.
Hv..r lorsdag kJ. 20.
Som tidligere meddelt har akri\·e med·
lemmer, de rer ~ jour med kontingentet,
fortrinHet til deltagebe.

*
GYMNASTIK
GT;) pl !laflen krzver motion mellem
mlltiderne.
Vi kan tilbyde arm- og andre oojninger lil følgende lid og ned:
Mandag og torsdag k!. 19·20 i Norre
alJ~.

Onsdas k!. 17.15-18 i GI. Mmopoliramkile.

*
FINBAD
Trods klubbens vaklende finolnter vil
man d.la:ng.. strøm h.lV!'S hold.. lbtnt
som flllger:
Tirsdag klo 20·22.
J.ordag k!. 14-18.
Re.>t;l!![cr bede§ bade med djrlig Un!·
vittighed.

KLUBKAPRONINGEN .• 1
Vel udeblev det annoncerede solskin, men alligevel var vejret bedre,
end vi er forvænt med ved klubkaproningerne. Det var gråvejr med
svag vind, der Iod banen ligge pænt i læ. De stedfundne arbejder med
forlængelse af kajen, der har været en ulempe for den daglige roning
p. gr. a, gennemløbets nedlæggelse, var en stor fordel for dcue arrangement. Man var således i stand til at starte med 9 hold på een gang,
da tværmolen til inderhavnen er blevet sløjfet.
Ib Christoffersen havde udstukket start- og mållinien efter kompas,
og han fungerede selv som starter. Bancdommer var Niels Jørgensen og
m!ldommer Dan Nielsen.
Resullalerne blev; Toer med styrmand, klubmestersksb: Gerner Max Petersen,
Palle Blinkenberg, cox. Torben Han~en. 9 hold deltog.
Firer med 5lyrmand, klubmesterskab: Palle Blinkenberg, Poul Erik Jensen,
Niels Secher, Gerner Max Petersnn, cal. Jørgen Sether. 3 hold deltoJl.
Singlesculler, klubmesterskab; Niels Secher foran Palle Blinkenberg. 5 deltagere.
Lodlrækningsllrer med styrmand; Jørgen &!cher, Steen M:ldsen, Helge Ib Olsen, Gerner Max Petersen, COI. Sleen Jørgensen.
Fakullelsløb; Medicinerne med følgende hold; Asbjørn Torp, Helge Ib Olsen,
Niels Steher, Søren Rosenkilde, cox. ehr. Røgild Nielsen.
Arrangementet må betegnes som vdlykket. Delslore kolde bord havde samlet
over 40 deltagere.

2

*
KØKKENET
(her

t:r

Jet igen).

Vi er startet pl en frisk og holder
abc:nr som fo!ger:
Indtil 30. okrober:
ManJag: til torsdag: kJ. 17-22.
)'redag: lukket.
Lordag og ~ondag: kJ. 12-17.
Ffu·r I. november:
Tirsdag
roridag; kJ. 19-22.
lardag: k , l2-i7.
Ingen middagut'rv<,ring udenfor 5:'::Sonen.
K[ublok.a.lerne ,·il igen i le være opvarmede, ~.i vi opfordrer medlemmerne
III at mode frem ogsl udenfor rosa:sonen.
Be§tyrclsen har fra!. s<,ptmJber ~n5at
fru A. Voigth som okonom1.
Medlemmerne opfordres endnu en
gang ril .tr holde bedre orden i lokalerne
og til at bringe brogt scrvi.:e tilbage lil
kokkenet.

0\

•

KAPRONINGSTRÆNING • • •

KAPRDNINGSSTA TI STI K

Ingen bør hvile pl b.urba:rrcnc_ Vint~n:nenjnj:;cn er bt'1;yndl og findrr lIed i
klubben hver tirsd3.(: Ol: lOrJ,bg H 19.30.
Illrd;l.S kJ. IS.
Den forcglr i dCI ~dv.lnlige reSi med
Ib Chrinoffcnen lom IC<.lH.

Ovenlgt over kaproninger I 19'5

*
ADRESSELISTE
D.nuh Studenten Rok/Mb,
SUJ.ndvzngcl, København ø.
Post~irø 3"66.
Jubilzum)fondl'DS girokomo: 127970.

Tdcjcmcr: kontor R Y 48. kokken og
medlemmer R Y 35.040.
Klubbc,u kontor er J.Oem mand",!:,
dag og fred .. g Id. 19-20.

I"orm.md Rø..,r B~Jt"n,
de J, K PA 8010.

on~

Brol;rg:~ct5lrz

AoIgc B.mt;. Holstcin~g.tdc 5.
TR 359.

K.Jlurl'r:

ø.

Se/nt/orr: D,nl

Nidsrn, Klinte'-") 26,

Brooshoj. BE. 3681.
MiJurid/orvilfttr: Pelt,. \'fri/riten,
vej 4S, Hulev. 944268.

K;a.;.~·

InJlr"kIlOnJrh~f:

Brnl BuJmoJt, Strindbcrgsl'fj 16, V;alb)'

MotlQ/IJ -og llJnglurJmc:bt/: Erling PedtrUII, $Qliludevej 8, 4, N

jms

joh.JnJrn.

D.SR,

Stn.ndvlengel, ø.
UJrrl url'gl m,;/rId.. /.· Prr Willems, Gulclkluver\'ej Z, NV. Sø 2667 cfl. kl. 19.
Uden urligt mlJrld.u: Poul Herln"'g R..JJmumn, Toldbodgade 59, 4" K. 158889.
Tr,trler: Ib ChrIStoffers/m, Bcrnnorffsvcj
144. HE 7074. Teld"ontid kl. 7-7.l0.

H,mdboldldff: Ole Borre

Sprinter kaproning, Maribo
23/5
International Regatt.l.
Huskvarna, Sverige
66
'
Intern:nional For;i.rsrcgaua,
Bagsværd
12-13.6
International Fyns-Rcga[[a.
20'6
Odense
International Kaproning.
Maribo
26-27.6
19,6
Uni . . ersitetsmatch. Brabrand
International Regatta, Sorø
3-417
International Regatta,
Siml&ngen, Sverige
10- t 1/7
International ArllUs-Regaua,
Brabrand
10-11/7
International Kobenha\"nsRegatta, Bagsvzrd
17-187
NAM og Jnternational Regana. Arungcn, Norge
24-25.'7
DM og intern:uional Regana, Sorø
S;S
Efterårsregatta, Bagsværd
5.9
K vick*match,
Københavns havn
Sj9
Studentcrmatch,
lR'9
Københavns havn
lait:

KøpTQlUngschrf: P"lll' Blmlunhr.."
D,S,R., Slrand,'zngCI. ø,

Hus/on.·,mu:

D:l.to

Kaproning

jørgensrn.

891906.

*
Næ.te nummer I
Stof. herunder forslag til generalforsamlingen, bedes om muligt
tilstillet redaktionen senest 30. oktober.
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'J ~ge hold ~I1k.

Håndboldresultatør . . I
Turneringen er Startet. og indtil
nu er der opnået flg. resultater:
l. hold:
DSR*Aladdin 10-5.
2. hold,
DSR-Viben 111 8-16.
DSR-KH IO-I L

•
MATERIALET
Der ligger nu tO plaSttoere i vor
bådehal. Den nye langtursbiid, der
leveredes i forsommeren i Vor*
dingborg cr vendt tilbage efter en
tur til Norge. Udover detaljer ved
bådens indmad har der vx ret tilfredshed mcd disse både, der hidtil kun har ulejligct Bonger i meget få timer.
På DSR's bJdeværft begyndcr
man nu bygningen af en ny fircåres inrigger til klubben. Den bliver bygget som Viking.
MatericIforvalteren hiber, at

fle re medlemmcr vil lade sig in*
spircrc af det yngre medlem, der
har ist:\nds:l.t et ston antal schulledrer.

•
TIL LYKKE
Fru gardejer B. Boescn er ned*
kommet med en son .
Også formanden har det cfter
omstændighederne godt.

*
Olympisk Komlt6
Ved et ekstraordinært mode i
komiteen er tidligere fornland i
DSR, nuu:rende formand for Dl F
Gudmund Schack blevet val~t til
formand. Ved samme lejlighed
indval~tes et andet medlem af
DSR 1 bestyrelsen, nemli~ Axel
Lundqvist. Da DFfR's tidligere
formand F. Aa. H ansen blev gcn*
valgt til bestyrelsen, er roerne slledes stærkt rcpræsenteret.

•
3

ORIENTERING
Meddelelser fra D. S. R. 's Skl og orlenterlng.sektlon
Ansvarshavende for Orientering: Bent Mærsk, Vendersgade 7, K.
a

Sektionens ordinære generalforsamling!!!
SKI- OG ORIENTERINGSSEKTIONENS FREMTID - NY FORMAND - SEKTIONEN BESTÅET 1 25 ÅR - BØR SEKTIONEN
OPHØRE - - ??
Alle medlemmer, der er interesserede i disse vigtige sporgsmål, bør
mede op til den ordin~re gtrlcraljorsamling torsdag den Il. myuember kl, 20 i DSR's klubhIls, Strandvltllget .
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dagsorden ifolge vedtægterne:
Valg af dirigent.
Beretning om sektionens virksomhed i det forløbe å.r.
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forlobne år.
Behandling af indsendte forslag.
5ki- og orientcringsscktionens fremtid.
Valg af styre.
Eventuelt.

Det reviderede regnskab vil være tilgængeligt for sektionens medlemmer 3 dage forinden generalforsamlingen ved henvendelse til sektionens kasserer.
Til dagsordenens punkt 6 skal bemærkes, ;1.[ den nuværende formand
ønsker sig afløst, og at der endnu ikke har meldt sig nogen efterfølger.

Næstfalgende åbne lab ...
ll. okt. K.F.I .U ., kval. C.

Lobsomrlde: St. Dyrehave.
Mødested: _Bakkegården. i Kirkel te, parkering kun p3. anvist
plads.
Forste start kl. 9.00, ca. I km
til stop. Kort: 1:25.000, 19 18
om.
31 . okt. KTfdsmfSlfTSkabfr,
kval. A og B.

Lobsomri de: Vestlige del af
Hallandsascn.
MødeSted: Folg afmærkning fra
skærm, pi vejen Forslovholm-B!stad, ca. I km nord for Forslovholm.
Forste start: k!. 10.30, ca. 1600
m til StOp. Kort: l :50.000 med
hojdekurver, ca. 20 X l6 cm.

Sektionens nu ..
værende styre
Formand: Bent Mærsk, Vendersgade 7, 2., K. BY 2453 x.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjelkes
alle 7. N. ÆG 7375.
Sekretzr: Birthe Thagesen, T3.rnvej 257, 2., Vanløse. 709804.

*
RESTERNE AF
Efterårets terminslIstelil
17. okt. K.F.l.U., kval. C.
24. okt. DM og FM.
31. okt. KM, kval. A og n,
Sverige.
21, nov. K.I.F., jættemilen.

RESERVERET

*
Tilmelding til labene
sker til Birthe Thagcsen, 709804,
eller til Mærsk, BY 2453 x - senest
k l. 18.30 normalt mandagen før
løbet.

•
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Nr. 11

33. å rg.

NOV. 1965

øst·Vest, Bagsværd bedst !
De store kanoner arbejdn bag kulisRrne j denne tid. Enkdte af knaldene
har givet genlyd udenfor doren ....

Benyrelsen Indkalder herved til

Forleden kUIlnc man I~~e i spoftspressen, (man hlr lbenbart været i nofnl)d),
at hovedbC'~lyr ... !scn havde bl!s]utlet, ;at
de dansk/.' me>lcnkabcr i roning 1966

Ordinær generalforsamling

skulle afholdes pl Brabrand su.
Selvom denne n~ ikke kan amei for
afgjon fnr efter diverse !tencnlforumlinger, u del gan~ke imeressant ,H konSI:l.lerC, at man endnu en gang soger :1.1

skyde problemerne omkring Brabn.nd fra
sig vetl at holde en gulerod i form af
Cl DM frem. NIC.nc skridt bliver vd,

ilt

man Hr at vide, ;H man j tilhdde Olr
d!.Tli!;! vejr vil holde særlige udtagelsesløb pl Bagw:rrd. 55 vil det endelig v;ere
helt klan, hvad man efterhånden anser
el DM for indenfor hovl"dbe~t)'rehtn.
bd 0.1 gå lige lil .lasen.
Af vore robaner i dag er det kun IIJ.~
sværd, der er anvendelig til vigtige kaproninger, hvorfor DM indlil videre bor
:l.fholdes Mr h"en h.
Velt for Storebælt findes der beldal:eligvis ingen b:l.l1e, hvor der med rimdig
sikkerhed for ugunstige vejrforhold kan
:lfholdes vigtige kaproninger.
Vi ma in)istere pl, :u sponsli"e hensyn SKAL (;1 forud for 10hlp:llTiotiske,
og i konsekvens her:l.f bor m:ln opgive
enh"er plall om at sk;lbe swrstævner pl
de ven for Swrebælt eksiSlHende b:lner
og udelukkende anvende dem li! mere
lokalt beloncde stævner.
l 51edet bør man sætte ;llte kræfter ind
pl al ~kabc et helt ny ronadion 1 Midtjylland. Der er jo nok af muligheder,
nlr lilan betznker, at bilen er opfundet
og dernd har gjon beliggenheden ved
en Slørre by mindre væ~ntlig.
Nl, - del er jo IC!lcre sagt end glon,
men det SKAL gOTes.
H ovedbestrrelscn vil sikker! også have
lettere ved :l.t samle dansk roning om en
sldm opgave end ved al prove pl at
bilde os ind, al man hn :lfholde Slor.lu::vner pl de ebintrende haner
Hvorfor skal vi anvende ~'ore kræfter
,1.1 strides om 11belige kompromiser.
Vi vil gerne hev:lre troen pl, at DFfR
~tadig kan 1051' $tore opg:lver.
p:l
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D:lgsordrll."
1 Aflæ\gelse af beretning.
2. J:ore æggelse af regnskab til godkendelse.
J. V:llg af fonn:lnd.
4. V:llg af k:lsserer.
5. ValS:lf sekretier.
6. Y:llg af materielforv~lter.
7. V:lIS:lf bproning5Chef.
8. Valg:lf instruktionsrochd.
9. Vals af motions- og langtursrochef.
IO. Valg af husforvaher.
Il. VJ.lg af 2 revi~orcr.
12. Valg:lr repræ5Cnta111er til DrfR. ~tyrel5Cm medlemmer er fudte
repræsenlJ.nler.
13. Sa-r1ige fors!J.S.
H Eventuelt.
lIestyrelsen henleder medll'lllmerne5 opmærkmmhed pI de i lov~ne sivne bestemmelser vedrorende k:lndidalemner og forsbg.
Kontrol af slemml"hereniselse vil finde ned ved indgJ.ngen.
BSlyre!.len5 forsbg lil besænelo;e af lillid~h\eT\·ene ~r:
FormJ.nd: Borge Boesen.
KaS5cr~r: A:lge B:lng.
Sekretær: Bent BredmoiC.
MJ.terielforvaher: Lrik Poldbjerg.
K:lproning5<:hef: Helge Ib Oben.
In5lruktionsrochef: Erik Sommer Jen5Cn.
MOtionJ- og l.lngtl.lrnochef: Ole Uorre Jørgensen.
Husforulter: Jen~ Joh:lnlen.
Revisorer: N. H. S,hJ.umhl.lrg og Erik H Uffi:lnn.
R.eproesent:lnt~r: udovtr be5lyrelsen følgende medlemmer: G. Schack, O. Sccher, B.
Møller, N. O. H, Snige!, Chr. R:l5ml.lssen, P. Wilcken, Henning R:lsmussen, Olle Pedersen.
UEMÆRK DE STILLEDE rORSLAG.
Por der tilfælde, :1.1 den ordinære gener:llforl3.mling ikke er be,lurninS5dyglig med
hemyn til lovændringer, indvarsles lil
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 13. DE.CEMBER. KL. 20.00 I KLUBHUSET
l. V:I!! af diriselll.
2. Fon ag til ~ndring af DSR's love.
J. Eventuelt.

SiSt drrfor hujt.

BEMÆRK FESTEN, LØRDAG DEN 4. DECEMBER 1965 1

•

Bestyrelsens forslag til lovændringer !
Forslag l til ændring af komillgenr.

§ 6 ændres, så den f&r følgende tekst:

Kontingentet for aktive medlemmer er 14 kr. om m~nedcn og betales fra og med den måned, i hvilken indmeldelsen finde r sted.
Aktive medlemmer, der ikke er fyldt 18 h inden udgangen af kalenderåret, saInt aktive medlelTImer, der aftjener værnepl igt som menige, betaler 7 kr. om m3neden.
Sker indmeldelse i klubben cfter den I. september, er kontingentet
for tiden indtil nærmest folgende) I. marts dog kun 35 kr.
Aktive medlemmer kan blive livsvarige medlemmer efter uafbrudt
medlemsskab i 5 hele kalcnderll.r, når de som kontingent betaler 1000 kr.
en gang for alle.
Kontingentet for passive medlemmer er 35 kr. Om :iret og betales fra
og med det kalcndcrh, i hvilket indmelddscn finde r sted.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge hel eller delvis fritagelse for
kontingent.
I b3.dehuset skal der findes opslag om, hvor og p3. hvilke tider kontingentet kan indbetales.

Forslag 2 til ælldrirlg af kontingent.
§ 6 ændres, så den får følgende tekst:
Kontingentet fastsætres hvert 3.r på den ordinære generalforsamling
og vedtages med simpelt flertal. Besty relsen skal fremsætre forslag til
kontingent.
Kontingentet for aktive medlemmer betales fra og med den mlned,
i hvilken indmeldelsen har fundet sted.
Aktive medlemmer, der ikke er fyldt 18 ~r inden udgangen af kalenderhet, samt aktive medlemmer, der aftjener værnepligt som menige, betaler halvt kontingent.
Efter uafbrudt aktivt medlemsskab i de sidste 10 kalenderår kan kont ingen tet, hvis det onskes, nedsættes med 33 °/0.
Sker indmddelsc i klubben efter den l. september, betales for tiden
il.ldtil nærmest følgende 3\. marts et belob svarende til det passive kontingent.
Aktive medlemmer kan blive livsvarige medlemmer efter uafbrudt
medlemsskab i 5 hele kalendcr3.r, når de som kontingent beta ler 7 gange
det gældende årskontingent en gang for alle.
Minimumskontingentet for passive medlemmer fasrsætres hvert år
som nævnt for det aktive kontingent. Passivt kontingent betales fra
og med det kalenderår, i hvilket indmeldelsen finder sted.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge hel eller delvis fritagelse for
kontingent.
I bådehuset skal der findes opslag om, hvor og på hvilke tider kontingentet kan indbetales.
§ 9 ændres s3.ledes, at dagsordenens pkt, 2 kommer til ~t hedde: Forelæggelse af regnskab til godkendelse. FaStSættelse af kontingent for det
folgende år.
Under forudsætning af ovcnst3ende forslags vedtagelse stiller bestyrelsen folgende forslag til koncingelltsatser for 1966: Aktive: 14 kr. pr.
m3.ned. Passive: mindst 35 kr. pr. år.

FORSLAG f ra jells Brun
Vi hu modtaget folgend e:
bUlyrdun:
FrcmlOl:!tcr bcstyrt!ren forsLIg om kontingentforhlljelse p! <4 kr .• som varslet,
vil jeg henned fremsa:lle forslag om kontingentforhojelse p! 2 kr.
Jens Brun.

r"

*
MIsf orsIdeIse
Fra vis~ $ider er der i anledning af
den af beS!~reLJiI:n varslede kontingentforhøjelse, luftft en del utilfredshed. idet
m:ln var af den ophuelse, :It pengene
skulle anvendes dl afholdelse af eksorbitante festlighcdn i forbindelse med Studentcrroningens 100 lrJ jubilzum.
nestyrelscn onsker hermed mel;et kraftigt :1.1 tilbagevise sldanne formodninger.
Man har slet ikke tznkt sig feslligheder af opsigtH·.rkkende omfang. og
m;!.n har i hvert fald he!lrr ikke tænkt
sig, at de!~agelse i arrangementerne skulle
Virre gralLs.
D~t shl sIledes fanslls, hnd der iDVrigt .lllerede burde være fremglel, ut et
merprovenu på kontingentet skal anvendl!S til hl\·e,'ileringer i klubhusct og materiellet.
Muligheder for :1.1 fremsbffe midler
til ildanne fonnll pl det nuvaorende
budget, er blevet stxrkt forringe! af de
stedfundne prisstigninger.

*
jubilæumsfonden
l ;tnle<!ning af enkelte henvendemr
skal bcstyre[s.en meddele, ;tt storre bidrag
til fonden bn fradrages over skattebilletten, hvis indbetalingerne finder sted
gennem DrfR. Na:nnere oplY$ninger
herom gives ve<! henvendelse til kontoret.

*
GYMNASTIK
Opm.ærksomheden henledes pli, at Statens Gymnastikmstitut i None alle vil
Virre lukket i tiden 22112 til 22,'1 ind.
Der skal foregS visse ombygninger.
Timen onsd;tg k!. 17.15 i Metroanneks.et er u.t:ndret.

*
HÅNDBOLD

Forslag om kvinder

klubben!! !

Vi har modtaget følgende forslag ti! ændring af lovens S 4:
l. afsnit ændres, s3. det kommer til at lyde således:
Som aktivt ordinært med lem kan optages enhver, der har taget Studentereksamen eller adgangseksamen til Danm.uks tekn iske H øjskole
eller en t ilsva rende eksamen i udlandet.
Forslaget er sti llet af Per Reinholdt Kongsdam.

Rt'$HIt4Il'me:

I. hold:
2. hold:

DSR - H 61
DSR - use "
DSR-AJAX"
DSR- VB 3

6- 7
8-12
6-20
IH5

Som det skulle fremgl af ovennlende,
er der ingen gr1.lnd til, at e\·entuelle talentH sbl holde sig tilb;tge.
Træning i OM-hallen onsdag k!. IS.15l •.

•

ORIENTERING
DSR's Ski- og Orientcringsscktion meddeler, at træningslohene i
Hareskoven (ra Bagsværd rostadion afholdes hver søndag med
stan fra 9.30 til 10.30. Undtaget
herfra er sondag den 5112, hvor
der afholdes løb i Ravnsholt skov.
Mødested: Allerød kommuneskole
kl. 9.30.

*
Næste nummer I
Stof, herunder fOfslag til generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest lørdag den
27. november.
Redaktøren har modtaget talrige verbale henvendelser, men
endnu kniber det ikke så lidt med
at U lokket stof ud af verandaens
faste stok.
Der burde kunne skrives ct meget langt og lødigt indlæg om forskellen på marga rine og smør.
Denc interesserer tilsyneladende
mere end noget andet for tiden.

*
ADRESSELISTE
D"nsltt Su.dt?lurs Rokl"b,
Stl'llndvznsel, Koknh<lvn ø,
Poslgiro ,H66.
Jubila::umsfondens girokonlo: 127970,
.,tltfontr: kontor R Y 48, kokken og
meJlemmer R Y J5.04O.
KlubbtnJ komor er lbent m<lnd<lj;, OnJdag og freJ<l); kJ. 19-20.

Formand: Borge Bonen, Urolrcggernra:de J, K. PA 8010.
Kantrtr: ..'lagt B,mg, Holstein!g;ule 5,
0. TR 359.
Stkrtur: D.m Nitlun, Klintevej 26,
Bronshoj. SE 3681.
UoIuridjorf;.Jlter: Ptler Wi/clrm, K<lgsl.
vej 45, Herlev. 944268.

KapronmgJehel: P"lle Blinkenberr.
O.5.R., 5Irandv.l·nget. ø.
Instruklions,hej: Benl BreJmou. Strindbergsvej 16, Valby.
MariaM -og langrurJrocht/: EriiII, Pederu". Soliludevej 8, 4, N.
HUJjon:Olller: JeM
Str.lndvznget, 0.

joh.rme",

D,S R"

Udm ,,,rligl m..nd"l: Per Willems. GuldIdeverve, 2, NV_ Sø 2667 dt_ k!. 19.
Ude" lIrligt m.<rId"l: Poul He"ning RasmUJJen, Toldbodgade 59, 4., K. 158889_
Træner: Ib Chrmo!ferun, Bernnodfnel
IH. HE 7074. Teleiomid k!. 7-7.JO.
HJndboldleder: Ole
89 1906,

Borre

j",genft".

STANDERSTRYGNINGEN
J. NORM"N· HANSEN udllz"nt III z resmedlem . . •
St<lndemrygningell hndt sted ell blæ!>mde efterSruoften med f.l1:ndte hIlder pi forpladsen og lys p.l ~underen,
Et feuli~1 indsl<lg i arrangemenlet blev udnzvne!sen ;af et np rfesmedlem. De
fiesIl' I~de ve!. .II Norman-Hansen anerede v;ar zrt'l'medlem, men det ~kele alul
forst forleden d~g. Men bedre sent end a!dri~, Norman blev .:eresmedlem, og mgen
kan have gjorl ,it: mere forqent dertil, cnd netop han,
Norman "antJe sin rnkurihe i Ak.ldemisk. roklub (,kunt polytcknikcr) i 1908
og var medlem ;af ~strrel.scn fra 1909, Efter oprettelsen af OSR i 1917 blev NormJon ffiJolerielforv;J.!ter I 1927, en POSt han herdter bestred i J5 .u. Herudover har
Norman i en lrr;rkke ledet DSR', badevzrf!.
Indenfor kapronin.:en v;ar Nonnan vinder af lub allerede I 1909 og h.u i en lrrockke deltaget i de nordi~e studentermat,htr,
Allermest kendt er Nurm;J.n m<lu.e for de nzrmest uta!!i;:e langture, han hu &cn·
nemfon, og stadig gennemfører. Pi dellc omrlde h.u h<l'u induls h.dt umlddiil
bet\'dning for Idub~n.
Vi umker z...:omloln hjutelit: til lykke og udtr)kker onsket om, al han endnu i en
3.rrockke vil v;rre JoI finde
tO);1 i de nordiske fuvande_
Arrangementel med det c terrolgende andcspil havde i-lmlet mere end 50 dtlusere,
og der blev lrods fine przmier et p;rnt overskud lil Bang.
Arne Ped~rstn var cndnu en gang en glimrende arrangør

r..I.

ARBOGEN
Kon lid efter OSR for fonte

gJon~

hej,le ,in $I<lnder - sønd;ag den 17. april

1917 - u&.endtcs en ;arbo~. o.; delte er fonsJoI lige Ilden. "rbasernes hUlDrie kJon

imidlertid føres Izngere ulb;age, idet PolYleknt\k Roklub ud~ndte en lnkrtm;ng
i 1889. For P.R.·, vl'dkommtnde udkom 1rbot:eme dog for,t rcgelmz"igt fr.!. 1909_
Det er dleJe, en iCn'zrdig Indilion, der ligger bJog den lrlige udgivelse ;af l'Il
1rOO&. I oo!\erne er nedfcldet mange minder om mere eller mindre ufoll\lemmeligc
langture, ~ucce\rige kolproningslure, humørfyldte oplevelser; indtrznsende opfordringertil at udnYlle de muligheJer, klubben gl\'er, 1l<lIlSlikker og pessimistiske lrsbcretnlngcr, samt Cl enormt billedmateriale (c!ichierne finde\ systematiseTCt) osv. osv.
Årbop$JomJing~n ~iver IJommen meJ den i .lIlledning :l.f DJonsk Sludenteftoninj;s
75 hs jubil.l:um i 1942 udl(ivnc .OJ.Mk SwdcntcrronmJi;_ (430 sider!), og de i ovril\t
exi>lerende ukiVOllier, et n~l,en fuldkomment, og 11'1 lilt;ængeligt, hislorilk billl'dt
af dm klub, der er vore"
Sjzldent er mennesker1 frilid ben)"ltel bedre tIld pl den molde om hvilken Jrbo~erne berener!
Det v:u for et pn .lr siden St~rkl di,kuteret. om 1rbogerne ;af okonomuke og
indholdsm;r.ulge grundc burde ophore med .1.1 udJ"omm~ hven lr. Gid del <lId ri,
ml ske!
Vzr med til JoI ,'zme om lrbo~ernt:l fremlid, giv dit bidn~, non eller lille: en
:all h:ar inuresse,
lil!e histOrie, et fOloj;r:afi, en te!;nllll(, Cl dil(t
Tilugn om bidr"l( bedes u vidt muligt givet hunil\t.
ALLE HENVFNDI-.LSFR TIL~
Benl R;a$mus~cn,
I'rydendalsvej J3,
Kbhvn. V.
Telefon: HI 1229
• eller til M-styrehen.

Endnu mer e ORIENTERING I
Som galllke enkelte ml'dltmmer hu
opf;anet, hu OSR en Ski· og Orien·
teringssektion, der i ujeblikket f"ret en
ikke s;rr!lg opsi~liv;rkkende tih'Z'relsc,
men §om allise,'el j:enncm .\rene har
pra:neret en ra:kke j:ode relult,lIer.
Sids, v;l.ndt P. Birk JJokob)('n mester·
skab!'! for old bOYJ ved de nyliltl .Ifholdtc danske me~tenkaber.
Den 29, november k;an s~ktionen fejre
sit 25 ln jubil:l:um. Dene vil til$yncl<ldende ,ke i al slilhed.
Ml vi tillAde os ;u hl~. at den lidt
pessimisliske tone, der Ivnt:l :lt beheoke
sektionens ledrI." for liden. snJon ml
bli\'e <lnOSl ;af ;andre kbnge,
Og sl vil vi io,'rigt bringe en lykonJkning i h:ibet om bedrc mIer fremo"er,

KAPRONING
Szsonen '966 e r blgyndt ... !
Vintertrzningcn er beg)'ndt for l;enge
siden, sl det er bolte m~J al komme ud
af busken.

Trznlllgm fore!:!r foreløbig efler fol·
gende prol\ram:
lllrdJo~ 1..1. 14 l\; lOnd;a!: k!. 9.JO er
der ,,)lilli; og lob fn 8;agn'zrd ro·
~udion.

Tirsdag o, tondag k!. 19.JO er der
srmnJ'lik Ol: vZ'~nrrnmg i klubben,
LeJer; Ib Christoffersen.
Tilslutningen har hidlil ~%ret fin. men
m.ln ka'l altid bruge endnu flere, og in\('rtS<trede bedCJ snueS! mode f rem.

KØKKENET
Som lidi igere n;rvnt vil m.n holde
kokkenet .I~nt hele vinteren igennem,
do& mt<! indlkrcnkeJe lboinsslider. For
JoI f>ute en 51dan ordning okonomi1k for·
svarlig m! medlemmerne mode op og f.t
kas'>CJoppar;atet til at rin~e.
Kon ugt, ";lCr meJ III at holde gang
I klubhvcl vinteren igennem.
"bningstiderne er:
Tir,dal: og larsdag kl. 19-22.
Lørdag k!. 12-17.
Ingen middolguervering udenfor Ilt·
sonen,

-

- ORIENTERING
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