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DSR's årbog og jubilæet
Nytår 1967
Et tilbageblik på sæsonen 1966 udviser
klart og tydeligt. at D.S.R. på ny er
ved at linda sin vej på kaproningsbanerne, Idet vi Ikke tidligere I klub-bens historie, har haft så mange del·
tageiser og sejre, som I 1966.
Del er glædeligt for alle klubbens med·
lemmer, Ikke alene de der dyrker kap-roning. men også alle os andre, der
ser klubbens renorne på ny være på
hoJde med ..gamle dage_,

Som bekendt kan OSR I 1967 fejre slt 100 års Jubilæum, og årbogen for
1966 vII I denne anledning blive udvidet betydeligt i forhold til andre
lrs. Redaktoren vil I tilknytning Ul det hIstoriske afsnit appellere til 001·
dre medlemmer, der mener at have noget af Interesse, om at henvende
sig til
Bent Rasmussen, Tustrupve/ 4, VønlClse

DSR's årbog
ØNSKES:

Beretninger, artikler, essays,
Digle.
Tegninger
etc.
Endvidere masser af
FOTOS.
Alt har Interesse

HAVES:

Redaktion.

Desværre er vort medlemstal gået en
lilie smule tilbage, men en Intensiveret

propaganda netop I den kommende
sæson, vil måske gore sit III, al ... 1 Igen
kommer op pA de slore tal, selvom det
vel er for opllmlsUsk al tro, at vi kom-

mer op på krigsårenes og efterkrigsårenes meget store medlemstal.
Alt I all er sæsonen I 1966 forlobet tilfredsstillende.
VI står nu overfor jubHæumssæsonen
og lægger ud med storstilet stander·
hejsnIng sondag den 2. april I klubhuset, hvor vore velvillige donatorer
med klubbens protektor, Hans Majestæt
Kongen, I spidsen vil dobe den række
al nye bAde, det forhåbentlig lykkes
bestyrelsen yderligere at fremskaffe til
Jubilæumssæsonen.
Det er efter min opfattelse ikke kritJk,
der bærer vor gamle klub fremad, men
en positiv Indsats, og bestyrelsen forventer og glæder sig til et samarbejde
med alle medlemmerne. især I begyndelsen af sæsonen, for at gore denne
til en uforglemmelig oplevelse for os
alle.
GODT NYTAR.
formanden.

Bidrag mærket "Arbog" sendes til Ole Pedersen, OSA, Strandvænget,
ø. Telefonisk henvendelse kan ske til Bent Rasmussen, 746999.

Karneval i DSR
Lørdag den 18. februar kl. 20.00
koslume krlllveslll
Ma d o p -

og del bIIvar an enorm lucces

Skabskort
Den 1. marts vII skabe med forældede skabskort blive brudt op, og kun
disse, der har fornyet kortet i 1966 eller 1967 går fri .
Fornyelsen kan kun ske via kokkene! ved personligt fremmode.
Kanin fra 19661 Du,. erindres om, at skabspladsen kun var gratis f indmeldeisesåret.

Adresseliste :

Den ordinære

Danske Studenters Roklub,
Strand vænget, København ø.
Postgiro 3466.
Jubilæumsfondens girokonto:

generalforsamling

127970.
Telefoner: kontor RY 48, køkken og
medlc-mrner RY 35040.
Klubbens kontor er !bent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
fonnand: Borge Boeun. Brohrggu.
stræde 3, K. PA 8009 og BOla.
Kasserer: Aage Bang, Holsteins-

gade 5, 0. TR 359.
Sekretær: Bent Bredmosl:, Strind·
bergsvej 16. Valby.
Materielforvalter: Erik Foldbjerg,
Islevhusvej 17, Brh. BE 9151.
Kaproningschef: Palle Blinkenberg,

DSR.
Inslruktionsrochd: Soren Nielsen,
Fruevej 17. Søborg. Sø 2265.
Motion.s- og langtursrochd: Ole
Borre Jørgensen, Olgasvej 1 C.
Vedbæk. 891906.
J-Iusforvalter: Jens Johansen, DSR,
Strandvaenget. 0.
Uden særligt mandat: Poul Erik Jensen , Hyrdevangen JO, Bth. 60 1130.
Trænu: ib Christoffersen, Bern·
storHsvej 144, HE 7074. Telefontid
kl. 7 - 7.JO.
Arkivar: Dan H. Nielsen, Klinte.
vej 26, Brh. BE 3681.
Håndboldleder: Peter Wilcken,
Kags1vej 45, Herlev. 944268.

Gymnastik
Nørre Alle 51: Mandag og torsdag
kl. 19--20.
Metroannekset: Onsdag kl. 17,15-18.

Svømning
Finder også sted i Statens Gymna·
stikinstitut hver torsdag kl. 20.
Aktive medlemmer, der er il jour med
kontingentet, har fortrinsret.

FInbad
er åbent:
Tirsdag kl. 20- 22.
lørdag kl. 14 - 18.

Kaproningstræning
Tirsdag og torsdag kI. 18.30 f. eliten,
kJ. 19.30 f. beg. og motionister
lørdag kJ. 15
Søndag kl. 9.30 fra Bagsværd

mandag den 12. december 1966.
Det lader til, at en generalforsamling i D.S.R. ikke får den store medlemstilslutning, hvis der ikke er forslag om kontingentforhøjelse eller om optagelse af kvindelige medlemmer på dagsordenen; ved dette års ordinære
generalforsamling var der slledes kun mødt ca. 60 medlemmer. Formanden
bod velkommen og foreslog Henrik Schaumburg valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
Dernæst gav han ordet til formanden, der uddelte papirkniven til D.f .D.S.,
der var repræsenteret ved formanden for D.F.D.S. roklub, der på selskabets
vegne takkede for hædersbevisningen.
formanden bad dernæst forsamlingen mindes ingenlor P. Pollnu, der
var afg1et ved doden siden sidste geneulforsamling.
formanden gik dernæst over til beretningen om den forløbne sæson. Formanden omtalte bl. a. den storsUede kaproningssæson, klubben havde haft
med 40 sejre i 102 starter. fonnanden henviste i øvrigt til årbogen, hvad
der også vil blive gjort pi dette sted.
Norman-Ilansen havde nogen bemærkninger til formandens beretning.
Norman var meget oprørt over at bestyrelsen uden samtykke fra en generalforsamling, havde foræret en af klubbens bide, Cimbria, til Aarhus
Studenter Roklub. Dette var sket i forbindelse med en propagandatur København-Aarhus i begyndelsen af juni mined 1966.
Formanden svarede Norman, at blden var foræret A.S.R. som en jubilæumsgave, idet A.S. R. i 1967 kunne fejre 25 års jubilæum, og at A.S.R.
naturligvis lige som os fejrede dansk studenterronings 100 års jubilæum.
Aage Bang redegjorde nærmere for turen med Cimbria, som han havde
ledet, og oplyste, at alle udgifte r i forbindelse med turen var betalt af de
implicerede roere. Grunden til at det netop var Cimbria, klubben h;,vde
foræret AS. R. v;,r dels navnet, og dels at båden var blevet døbt af rektor
for Arhus universitet, professor E. H;,mmersh;,imb.
Wilcken mente, at der intet stod i klubbens love, der forbød bestyrelsen
at forære klubbens materid bort. Wilcken gjorde vrøvl over universitetsmatchen, som han mente var afviklet usportsligt. Endvidere ønskede Wilcken op lysninger om bådeværftets drift.
Norman-Hansen oplyste, at der intet stod i bådeværftets statutter om at
regnskaberne skulle fremlægges for generalforsamlingen. Norman onskede at generalforsamlingen skulle beslutte, at ingen bestyrdse mltte forære
ejendele væk, der tilhørte klubben, hvis disse ejendeles værdi oversttg l %
af klubbens samltde indtægtsbeløb på sidste regnskab. Denne beslutning
måtte dirigtnten afvise, idet den ville have form af en lovændring, og som
sådan skulle dens ordlyd have været medlemmerne I hænde for generalforsamlingen.
Dernæst fremlagde kassereren regnskabet. der balancerede med ca. lSO.(XX)
kr. Bent Rasmussen ønskede oplyst, hvorfor lrbogen v;,r blevet ca. dobbelt
så dyr, som den skulle være ifølge tilbud. Desuden syntes han, at udgif·
ten til kontorhjælp var urimelig, ikke mindst i forhold til trænerens gage.
Søren Nielsen beklagede sig over regnskabets sene fremkomst, og fremkom med et forslag til kassereren om udsendelse af kvartalsvise opkrævninger, der skulle gælde som medlemsbeviser.
Schaumburg svarede på. revisorernes vegne, at med de frister loven fastsatte til revisionen. var det kun med umenneskelige anstrengelser lykkedes
at få regnskabet revideret inden generalforsamlingen.
O. Sechtr mente, at vi villt kunne få større tilskud fra D.S.I., hvis kasseuren var mere påpasselig med at indsende ansøgninger og regnskaber
til tiden.
Formanden klarlagde, at grunden til den fordyrede 1rbog var, at den bog·
trykker, du førSt havde givet tilbud, ingen annonceagent havde, hvorfor
bestyrelsen for ikke at gå glip af annonceindtægten havde valgt en anden
bogtrykker. Oplaget på årbogen var ogsl blevet foroget. ligesom årbogen
var blevet storre end beregnet.

Dan Nielsen mente, at annonceindtægten faktisk var en
udgift for klubben. Bang oplyste, at timelønnen for kontorhjælp ifølge HK var 15,20 kr. i timen. Desuden måtte
man tage hensyn til, at klubbens kontorhjælp arbejdede
uden for normal kontortid. Vor kontordame brugte mange aftener og mange week-ender .
Til O. Secher svarede Bang, at han aldrig havde modtaget klager fra 0.5.1. over for sent indsendte ansøgninger. I øvrigt fik D.S.R. en betydelig del af D.S.l.'s midler.
Da der ikke var flere, der onskede ordet i forbindelse
med regnskabet, blev dette derefter godkendt.
Kontingentet for det kommende år blev fastsat uændret.
Man gik derefter over til valg af bestyrelse for 1967; denne fik følgende sammensætning:
Formand: Børge Boesen, kasserer: Aage Bang, sekretær:
Bent Bredmose, materielforvalter: Erik Foldbjerg, KAproningschef: Palle Blinkenberg, instruktionsroehef: Søren Nielsen, motions- og langtursrochef: Ole Borre Jorgensen og husforvaIter: Jens Johansen. Som revisorer
valgtes E. Haamann og N. Ii. Schaumburg.
Dernæst valgtes 17 repræsentanter til D.F.E.R. Disse blev
ud over bestyrelsens medlemmer: G. Schack, B. ~1øller,
O. Secher, P. Wilcken, N. Strigel, P. E. Jensen, P. H. Rasmussen, H. L Olsen og O. Pedersen.
Bestyrelsen havde indsendt forslag til ændring af loven.
Disse forslag, der kun var skærpelser af allerede gældende bestemmelser, kunne ikke vedtages, da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig. Dirigenten tillod dog, at forslagene blev behandlet. Der var ingen væsentlige indvendinger mod forslagene, bortset fra at Norman-Hansen ønskede at der skulle ændres en procentsats
i et af forslagene. Dette kunne bestyrelsen godt anbefale,
hvorefter dirigenten lod foretage en prøveafstemning.
Ved denne stemte alle undtagen en for lovændringerne.
Lovændringerne blev derfor sendt videre til endelig behandling på den ekstraordinære generalforsamling fredag den 16. december. Om forslagenes ordlyd henvises til
referatet af den ekstraordinære generalforsamling og til
optrykket af den nu gældende lov her i bladet.
Under eventuelt uddelte formanden sejrsmasten til kaproningsafdelingen.
Scullerpokalen mente bestyrelsen skulle blive hos Niels
Secher, der havde haft den siden 1964.
Kassereren tildelte Willem Håkansson "alligatoren" for
1%6.
Ib Christoffersen overrakte klubben en pokal udsat af
Aneto Sport, der skulle udsættes til et medlem, der viste
et godt adfærd i jubilæumssæsonen.
Per Reinholdt spurgte om lejeindtægten for værelserne
på 2. sal. Formanden svarede, at lejerne ingen leje betalte,
men at de virkede som inspektører, rengøringsassistenter
m.m.
Palle Blinkenberg oprettede en sejrsfond for jubilæumssæsonen, som medlemmerne og andre interesserede kifn
tegne sig på.
O. Secher kritiserede skarpt bestyrelsen, som han hævdede forsømte kaproningen, således kunne han ikke forstå, at fonnanden ikke mødte til kaproningerne, og formandens udeblivelse fra DM var ham helt uforståelig.
Secher så med bange anelser på jubilæumssæsonens forløb.
Formanden takkede O. Secher for kritikken, men mente,
at det havde været bedre, om Secher var fremkommet
med et forslag til ny bestyrelse, i stedet for at falde den
nyvalgte bestyrelse i ryggen.
Derefter sluttede generalforsamlingen med, at formanden

takkede dirigenten for hans ledelse af generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamling fredag d. 16. dec.
Til stede var fire bestyrelsesmedlemmer samt den gamle
redaktør.
De fra den ordinære generalforsamling overforte forslag
til lovændringer blev vedtaget eenstemmigt. Lovændringerne implicerer § 6, 10 og Il.

Protest!
Må jeg på det kraftigste protestere mod bestyrelsens sloseri overfor medlemmerne. Sidst her i december. Jeg ville
besøge klubbens hus, Gåsehuset i Allerød. Dette havde
jeg naturligvis meddelt bestyrelsen. Jeg ventede naturligvis, at mindst et bestyrelsesmedlem mødte op på Norreport station, for at sørge for, at jeg kom med det rigtige
tog, og for at ønske mig god rejse. Dette skete ikke, og
da jeg ikke er vant til at rejse med tog, gik det da heller
ikke bedre, end at jeg ved en fejltagelse kom med toget
til Holte. Dette bevirkede, at jeg kom til at stå tvivlrådig
på Holte station. Hvis ikke en venlig jernbandunktionær
havde henvist mig til toget til Allerød 10 minutter senere,
var det ikke sikkert, at jeg havde fundet Glsehuset.
Det er et utilgiveligt sløseri fra bestyrelsens side, at den
ikke møder op og sorger for, at klubens medlemmer kommer med de rigtige tog.
Uden hilsen,
Ove Usikker

Håndbold
Mens vore kaproere ruster sig til den kommende jubilæumssæson, er håndboldspillerne ene om at repræsentere
DSR i idrætskonkurrencer. På dette område er forberedelserne forlængst forbi, og resultaterne strømmer ind,
gode resultater:
DSR - Brandvæsenet
13-7
DSR - Sporvejene
14.. 10

DSR -

VKI

19·1)

Som man ser tre flotte sejre til at slutte efteråret på. DSR
indtager nu en delt førsteplads med ialt IO points for 7
kampe. Håbet om en direkte march gennem A.rækken
til metlemrækken eksisterer altså stadig. Der er maSser af
talent i den faste stab på holdet og med blot en smule mere koncentration i spillet, ville vi med sikkerhed kunne
klare os i mellemrækken. En væsentlig forklaring pl holdets fremgang i år må ses i, at vi udnytter den første time
i Idrætshallen til træningskampe mod hold fra A- og Brækken. Dette har givet holdet en kamprutine og ~vne
til at indstille sig efter nye modstand~re, som vi ikke tidligere har set.
PW

Angående annoncer i årbøgerne.
På generalforsamlingen oplyste formand~n, at bestyrelsen havde set sig nødsaget til at vælge en bogtrykker, der
havde en annonceagent. .

Formanden mente ikke, at klubben havde råd til at und·
være indtægterne af annoncerne.
Må det tillades mig at sperge, om klubben har dd til at
pynte årbøgerne med annoncer?
I juledagene har jeg foretaget f Digende udregninger:
Pris for årbog 1965: 13.158,80 kr., antal sider: 92, gennemsnitlig udgift pr. side: ca. 143,00 kr.
Antal annoncesider: 7 liz, udgift til annoncesider:
143x7 % = ca. 1070,00 kr.
Når det derefter af kassereren bekræftes, at annonceindtægterne har været ca. 1000 kr., er det vanskeligt for
mig at se, hvorfor vi ikke kan undvære annoncerne i
årbogen.
Må jeg i hvert fald håbe, at vi ikke får tegnet alt for mange annoncer til jubi læumsårbogen ?

DN

Kaproning
Kalenderen er vendt, og vi skriver 1967. Denne begivenhed er skelsættende for mange - ikke for os. Vi har allerede for nogle måneder siden vendt vor kalender, og sæsonen l %7 er i fuld gang.
Må jeg her som kaproer have lov til at sige tak for sæsonen 1966, som med hensyn til antal sejre var den største
i klubbens historie.
Dernæst vil jeg som kaproningschef bringe de bedste ønsker for det nye år samt advare mod at hvile på laurbærrene ved at minde om de lob, vi tabte i 1966.
Et blik på terminslisten vil vise, at der venter os store
opgaver i 1%7, lad os blot ikke være beskedne - det er
bl. a. på tide at vise, at vi også i otter kan gøre os gælden de internationalt.
Tilslutningen til vintertræningen var i efteråret så stor, at
vi m.hte dele os i to hold for at være i salen. Hvis vi
fortsætter som vi er begyndt, tvivler jeg ikke på, at vi
også på kaproningsbanen vil fejre vort 100-års jubilæum
på en værdig måde.

Terminsliste
21. 5. Maribo 1000 m
3.--4. 6. Bagsværd, Liibeck, Viborg.
17.- 18.6. Ratzeburg, Odense.
25. 6. Brabrand.
1.- 2. 7. Henley, Soro, Kiel.
8.- 9. 7. Rotsee (Schweitz), Maribo.
14.7. Nordiske Akademiske Mesterskaber, Bagsværd.
15.- 16. 7. Bagsværd Jubilæumsregatta.
22. 7. Å.rungen (Norge).
29.- 30.7. NM Mølndal (Sverige).
6. 8. DM Bagsværd.
10.- 13, 8. Canadian Centennial Regatta, Ontario.
10.- 13. 9. EM Vichy (Frankrig).
3. 9. Bagsværd Efterårsreg.

Indlæg, der ønskes optaget i februar nummeret, skal være
redaktøren i hænde senest d. 27. jan.
Henvendelse vedrørende bladets ekspedition bedes ske
til kontoret.

Klassificeringsforslag fra
DFfR's hovedbestyrelse:
Nle roere over 18 år er seniorer. Som senior kan roeren
starte i følgende kategorier:
Begynder. En roer er begynder til og med det år, hvor
han har vundet to sejre i begynderklassen. Vinder en begynder et senior eller elite løb, rykker han straks ud af
begynderklassrn.
Senior. En roer er senior n.ir han har vundet to begyndersejre og indtil han har vundet seks sejre i sen. eller
elite løb, hvorefter han straks rykker ud af senior klassen
og op som elite roer. Det samme sker ved blot een sejr
i DM, NM, EM, VM eller OL. Alle løb i .ibne kaproninger over 1500 m er klassificerende.
Elite. Eliteroer er enhver roer, der har kvalificeret sig i
henhold til det foranstående.
Som ove.rgangsregel gælder:
En tidligere. begynder er stadig begynder. Evt. tidligere
sejre overføres til det nye licenskort. En tidligere junior
er senior og tidligere sejre overfores som senior sejre.
En tidligere senior er e1ite roer.
Kommentarer v. kaproningsc:hefen:
Meningen med vore klassificeringsregler er at skabe
spændende løb og give roerne 51 lige forhold at konkur·
rere under som muligt. Vi har længe haft en begynder,
en junior og en senior klasse. Til sæsonen 1966 måtte vi
ved internationale regattaer følge FISAs nye regler med
andre navne og deraf følgen dr forvirring. Nu er disse
regler igen ændret som anfort ovenfor. Hvad angår eliteog seniorklassen med tilhorende oprykningsregler har
vi blot at følge dem, da de er vedtaget af FISA.
Dertil vil vi nu herhjemme lave en begynderklasse, som
vi har haft tidligere, dog med det nye, at der kun skal
een senior· eller eliteseir til, før man straks rykker op som
senior. Nan har sikkert ment, at man hermed har kunnet få de bedste begynderhold til at rykke op, i stedet for
at trykke begynderklassen gennem en hel sæson, som det
tidligere har været tilIældet.
Vi mener imidlertid, at det er uheldigt - af to grunde:
for det første vil man afskrække dygtige begyndere fra
overhovedet at forsøge sig en klasse højere
For det andet vil man risikere at nogle hold meget let f. eks. ved en mindre kaproning eller uden kamp rykker op i en klasse, hvor de alligevel ikke horer hjemme.
Vi mener, at ordningen ville blive betydeligt bedre, hvis
der krævedes 2, 3 eller 4 senior/elite sejre, for man rykkede op. Man ville jo stadig have mulighed for at oprykke
gode begynderhold. der kunne klare sig i seniorklassen.

PB.

Stofnød
En v.ir skal komme så skon og stille
om der ej sker en del ting hos os
hvem vil ej blues når grant det skues
Studentikosen har sovet godt?
Han ligger der trind som en medister
oh Bjarkemål - her må du gi' op
thi han ej aner at på ham lister
sig alderdommen - gak ud - sig stop.
Prentet af en, der mener det godt, me.n hellere
skulle være forplevet analfabet.

.,...................., ...
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Jubilæumsstanderhejsning
Ennver sejlads lår sit eget karakterlsti·
ske monster. Fak torerne, der bestem·
mar en tu r I en båd, de mange lorskeUlge personligheder, der blandes,
som ændrer sig lidt for at passe til helheden, og som alligevel medbringer
deres egne kanter, udgor turen. Og atle
disse faktorer giver ekspeditionen sin
særlige karakter, s4 man kan sige'
-Delle var en god, rar tur .. eller "Celle
var en væmmelig tur ... Helhedskørakleren bliver afgrænset og veldefineret.
(Steinbeck)
O.S.R. sejler ind I 81n snart meget om-.
talle jubilæumssæson. Skal deUe blive
en ..god og rar .. eller en ,"væmmelig"

tur? Ja, dette kan du være med III al
bestemme VI vII gerne mærke dine
"kanter .. I roklubbens daglige liv. Har
du nogle talenter, kan vi sikkert udnytte dem, og har du Ingen, er del sA megel des leuere al anbringe dig el sled,
hvor du kan gore nylte Henvend dig
Irygt til el bestyrelsesmedlem, der med
glæde vil sarge for. at du bliver beskæftigel. Der er megel abe/de. der
skal gores. Del bIlver nok gjort hvadenten du er med eUer ej. men for din
egen skyld - proval deltage I el fornojeligt arbejde til gavn for OSA og til
glæde for dig selv.

h

søndag den 2. april
Reserver dagen og mød op.

Kontingent
Kassereren råber vagt I gevær
De ny kontmgentsatser har nu været I brug aet tr og mt tilsynets-dende rekaplluleres'
AKTIVE. normeIt: 14 kr. pr. mtned - el. 168 kr pr. tr.
AKTIVE. under 18 ar semt værnepligtige menige: 7 kr. pr. måned.
AKTIVE, med over 10 trs uefbrudt medlemsskab: 10 kr. pr måned.
AKTIVE betaler yderligere 10 kr. pr. år til Jubilæumsfonden.
UVSVARIGT medlemsskab koster nu 1176 kr.
PASSIVE mindst 35 kr. pr. tI'
Nedsættelse el kontingent vil som hidtil kunne bevilges efter skriftlig
henvendelse til bestyrelsen med fornoden begrundelse.

Bladet Roning
er ved al bliVe et godt blad. Aedaktoren JorQan Krause yder en stor
og ofta vellykket Indsats. Medlemmer J OSA Slot dansk roning ved
at tegne et abonnement - kr. 15 pr. ir
Kom ned på kontoret og besku et proveeksemplarl

ingeniør Ole Scavenius
medlem al UK kommer I klubben og fortæller om kaproning filmforevisning.
Ikk&-kaproere vII kunne have meget udbytte al at deltage.

•

avt

Adresseliste :
Danske Studl!nters Roklub,
Strand vænget. København ø.
Postgiro 3466.
Jubilæumsfondens girokonto:
127970.
Telefoner: kontor RY 48, kokkt-n og
medlemmer 296360.
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Borge Boesen, Brolæggerstræde 3, K. l)A 8009 og 8010.
Kasserer: Aage Bang, HolstC'ins·
gade 5, ø. TR 359.
Sekretær: Bent Bredmose, Strindbergsvej 16. Valby.
Materielforvalter: Erik Foldbjerg,
Jslevhusvej 17, Brh. BE 9151.
Kapronil1gschef: Palle Blinke:nberg,
DSR.
Instruktionsrochef: Soren Nidse:n,
Fruevej 17. Søborg. Sø 2265.
Motions- og langtursrochef: Ole
Borre Jørgensen, Olgasvej l C,
Vedbæk. 891906.
Husforvalter: Jens Johansen, DSR,
Strandva:nget, ø.
Uden særligt mandat: Poul Erik Jensen, Ilyrdevangen 30, Brh. 60 11 JO.
Poul Ilenning Rasmussen, Slangerupgade 25.st. tv. TA 7916 y.
Træner : Ib Christoffersen, Bernstorffsvej 144, HE 7074. Telefontid
kl. 7 - 7,3IJ.
Arkivar: Dan Il. Nielsen, Klintevej 26, Brh. BE 3681.
Hlndboldleder: Peter Wilcken,
Kagslvej 45, Herlev. 944268.

Kaproning
I sidste nummer df dette udmærkede blad så jeg tIl min rædsel. at jeg Vil[
blevet forvist til bag!>iden i selskab med stofnod. Længe grundede jeg på
den tort, indtil redAktøren fik mig overbevist om, at sandsynligheden for ,
at et ikke keJthlnde postbud fik bladet anbragt i brevsprækken , diedes
at det faldt på /{uh:et med bagsiden opad, var større end 50 %.
For dog denne gang at være sikker på at blive bemærket har jeg gjort en
hel side, der især henvender sig til de. der endnu ikke har vovet skridte I
og meldt sig under fanerne; nelop i lr er der ;:hanee for at komme pl el
godt hold .
På nuværende tidspunkt ser det ud ul, at vi kan danne følgende hold: begynder-firer og otter, senior.firer, senior-dobbelt sculler, elite· firer med og
uden !>tyrmand samt olier. elite-toer med styrmand, elite single-sculler.
NAr ddu' blad udkommer, er der kun ca. p ~ måned til standerhejsningen
og udrlytnmgen ul Bagsværd; allerede nu må jeg forberede jer på, at der
Ikke bliver nog{'n påskeferie. I dagene op til standerhejsningen ma alle
mand i gang. og nlr stand{'rhejsningen er overstlet, er der ikke længe td
de forste st.1tt{'r. Niels Secher fl r chancen d. 22. april, hvor han er inviteret
til ~culler.re~atta pi Themsen .

lægekort!! !
Alle, der vil have lov al starte i år, skal inden udgangen al februar aflevere lægekort lil undertegnede.
Lægeundersøgelse foregår mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kJ. 18 (vær
præcis) i DIF's lægeværelse, SI aunings plads l.

Instruktionsmøde (mødepligt)
Fredag d. 24. 2. 1967 kl. 19.30 har Ole Scavenius lovet at fortælle om sin
egen tid Som kaproer, og hvad der i dag kræve .. for at kunne gore sig
gældende internationalt.

Program for jubilæumsåret
Lord. d. 18. febr .

Karneval.

Mand. d. 27. mariS

Rengaringsfest.

Sand. d . 2. april

Standerhejsning m. bldedåb.

Gymnastik

Tirsd. d. 13. juni

Nørre AJle 51: Mandag og torsdag
kl. 19-20.
Metroannekset: Onsdag kl. 17,15~18.

Reception kl. 10 - 12 i klubhuset. Om aflenen sammenkomst for medlemmerne

Lord . d . 17. juni

Festmiddag pl Universitetet. Om aftenen fest i klubhuset. Dans i to etager. Papa Bues orkester spiller.

Fred. d. H . jull

Nordisk Akademisk l-lesterskabsroning på Bagsværd kl. 18.30.
International JubiJæumskaproning, Bagsværd.

Svømning
finder ogd sted i Statens Gymna·
stikinstitut hver torsdag kl. 20.
Aktive medlemmer, der er a jour med
kontingentet. har fortrinsret.

FInbad
er åbent:
Tirsdag kl. 20 - 22.
Lørdag kl. l4 -18.

Kaproningstræning

Tirsdag og torsdag Id. 18.30 r. diten,
kl. 19.30 f. beg. og motionister
lørdag kI. 15
Søndag kl. 9.30 fra Bagsværd
Køkkenet er åbent j forbindelse med
træning.

Lord. d. 15. juli
Sond. d . 16. juli
Lord. d. 9. sept.

International Jubilæumskaproning, Bagsværd.
Fest i klubhuset søndAg aften
Universitetsmateh i Arhus.

Lord. d. 16. ".ept.
Lord . d. 28. okt.

Studentermatch.
Standerslrygning.

BALTJ:CA
FO

. SIKRING

K
Udklædning obligatorisk fine præmier til de bedste
kostumer

A
DSR

R

Påklædning knap
så obligatorisk 1 fl. whisky til
bareste quinde

Klubhuset
lørdag den

18. februar

KL. 20.00

E

ROY BAYLESS'
konsortium
spiller til dansen
ID~: Dragter fra klubbens

A

start 1867.

ENTR~ : 5,00 kr.

L

,KAN VI BRUGE!!
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KAPRONING

' CHEFEN. _

•

Sejrsfonden
i 1966 blev en stor succes, selvom ideen først blev reali·
seret let stykke ind i sæsonen. DC'r er indkommet omkring
4000 kr., som nu er ved at blive brugt til istandsættelse
af Kongestuen.
I år er Sejrsfonden ·67 alleredC' på nuværende tidspunkt
en realitet, idet den ny kaproningschcf lod en tegningsliste cirkulere ved generalforsamlingen. Dct var ret nedsilende at se, al kun et par stykker af, hvad man kalder
Hældre medlemmer", tegnede sig for et bdøb; det l.':f dog
dem, der tjener penge, og da man ikke mærker så megd
Iii deres aktive indsats for klubben, ville det være rarl til
gengæld at bemærke .. de åbne lommers politik",
Sidste .sr var der kun få, der bC'nyttede sig af tegningsblanketten her i bladet. Vi er 51 naive at håbe på bedre
held denne gang , Pengene bliver brugt efter kaproningsafdelingens sko n til et for klubben og klublivet fremmende formål.

Afsluttende t.ale af formand/m, der inviterer alle op i v,u·
men tIl et glas sherry og d lel traktement.
.\f'.!ullende orkestermusik
Vor protektor. II. t'\. Kongen har lovet at overvære høj tideligheden s.unt dobe den ene af de nye ottere.
Vor standerheJ!)nmg er samtidig landsstanderhejsning, og
vi forventer, at Danmarks Radio ,,·iI lave en udsendelse
herfra

Gymnastik, håndbold
•
og svømning
ad mortem?

Fyld ud, klip og send ind:

Navn
Adres~

Pr.

~jr

kr.

.

Pr. DM

kr.

Pr. NAN!

... _ ..•.. kr.

Pr. NM.

kr.

Pr. EM

.

kr.

Fril Danmarks Ilojskole for Legemsøvelser ved rektor
Ilermod Andersen er der tilstillet os en yderst nedsUende
meddelelsf'. Dennes indhold gor det klart for os, ilt vi i
lighed med mange andre idrætsorganisationer og skoler
må undvære lokalerne i Otto Mønsted hallen og i St,ltens
Gymnastik Institut på Nørre Alle. hvor vi hidtil har drevet ovennævnte idræt, fra dterlret 1967.
I tøjskolens begrunddse for denne drastiske forans talt.
ning er det sligende antal devhold på denne samt Univusitetets Studentergymnastiks behov for træningstimer.
D. 1t. f. L. har gjort sig smerteligt klart, at dette skridt
kan betyde døden for adskillige klubber og helt slå bunden ud af mange skolers svømmeundervisning. DSR glr
vel ikke neden om og hjem til efterlIret, meD det er klilrt,
at hvis der ikke findes en erstatning. vil klubben være et
par charmerende faciliteter fattigere.
Der eksisterer byggeplaner, som tilsigter en fordobling
af idrætslobler, og henvendelsen munder ud i ct udtryk
af håb om, at Illan inden føje år, igen skal kunne tilbyde
lokaler til udlejning for forskellige idrætsklubber.

h
Progrdm for

Standerhejsning
den 2. 4. 1967.
Start kI. 10.30
Orkestermusik.
Underholdning ved .. Studentcrsangcrnc".
Velkomsttale (formanden).
Tale af formanden for "Dansk forening for Rosport"

Knud Olsen.
Standeren glider til tops.
BIdedåben introduceres (formanden).
Bldedåb - ca. 20 nye både døbes.
Dåbstale af vort æresmedlem, fonnand for MDansk Idræls
Forbund" Gudmund Schack .
Korsang ved .. StudentersangerneM: .. Bær den lange b-ld
af skuret" Oohs. V. Jensen} hvortil vore to otterhold
- hvis vejret tillader det - vil indlede sæsonen.

STATUS
rnden vi smider det gamle lr helt væk s kal forelægges re,"uhard af en sidsle statusopgørelse.
Det har vist sig, at ildskillige medlemmer har uhvervd
et idrætsmærke j 1966. Op til jul blev uddelt 6 bronze,-I
sølv, - 2 guld I - 1 guld 2 - og et guld 3 mærke. De
heldige medaljetagere til disse var : Finn Borrit, Poul
Erik Jensen, Klaus Lange, Poul Madsen, OUe Pedersen,
Niels Rosenbom, Erling Pedersen, Peter Jelsgård. Otto
lorentzen, Jorn Snrensen og Emil Sørensen.
For de, der vil være med i legen k.m oplyses, at der ilrrangeres gymnastikprøve og udholdenhedsprøve i svømning
i marts ml ned . I~roverne vil foregå på Statens Gymnastikinstitut i Norrealle, om muligt torsdag den 16. marts
k!. 19.00. Der er plads til ca, 40 deltagere. og ,lUe har fortrinsret
EHS .
•

ORIENTERING
Meddel.lser fra D.S.R:, Skl- og orlente,lngn ektlon ved K. Hallstrøm

Sektionens styrelse:
Formand: Kell HalIstrøIn. }onstrupvej 147 pr. Ba.llecup. Tlf. 97 49 29.

Kasserer: Gert Pedersen, Belsager 103. Greve
Strand. Tlf. 90 1655.
Sekretær: H en ning Jacobsen. Egmont Kol. vær!.
542, Nørre Alle 75, Tlf. TR 4575. lok. 542.

Først øns ker styret alle medlemmerne et rigtigt godt
nytår.

Om generalforsamlingen
Onsdag d. JO. nov. afholdtes sektionens genera lforsamling. En talrig skare på 9 var mødt op. Pkt. l valg af dirigent - Mærsk blev lykkeligt overslåcr, hvorefter man
fortsatte med ph 2 fonnandens beretning. Måske p. g. a.
at formanden var indisponeret. eller fordi det, der var at
sige om årets aktivitet var lidt tami, men i alle tilfælde
blegnede beretningen fuldkommen mod den aktivitet, der
senere udfoldede sig under pkt. 4, sektionens virke fremover, hvorunder man forsøgte at klargøre, hvori dette
burde bestå, i en sådan grad, at man nærmest sprang over
det ellers i vore dage så interessevækkende punkt, regnskabet, der straks blev godkendt, måske fordi de fleste
havde skævet til saldoen, der var positiv, men Gert fik
ganske vist fortalt, at årsagen hertil især var overskuddet
fra Stifinderløbet.
Og dernæst pkt. 4. Jesper Hven undlod ikke at p pege,
at han tre gange havde modtaget tryksagskuverter i lukket
stand, for hvilke han pr. gang havde måttet bløde stort
kr. 0,60 og havde gjort det alene for sin aldrig svigtende
interesse for indholdet. hvilken tale kassereren straks honorerede med kr. 1.80 at kreditere Jespers konto - hvorilf nu formanden aF bitter erfaring har lært den ku nst,
kuvertlukning, og lover at anvende den i fremtiden. idet
han dog håber, at det er blevet en slags byttehandel, hvorved Jes per til gengæld har lært formandens telefonnummerl - Også den kunst at skrive i bladet "hver gang~
blev bragt frem for fo r um, som med glubende interesse
kastede sig over delle emne og fik konk lud eret: "At ellers
kunne de ivrige medlemer ikke vide. hvornår de kunne
komme ud at løbe", hvilket alle enedes om lød ret og
vist. fonnanden vil dog atter hu ikke undlade ,lt dryppe
lidt malurt i bægeret ved, for det første atter som ovenfor
at påpege nutidens udmærkede kommunikationsmiddel ,
telefonen. men også dernæst nævne , at der til det omhyggeligt annoncerede "Julekispus" med arrangccet frokost
meldte sig fire til frokosten og i alt deltog fem i selve løbet, et antiklimax, yderligere forstærket derved, at vi
kun har afholdt dette ene klu barrangement i årets lob.
hvo rfo r fremmødet måske nok virker sk uffende, selvom
jeg ikke udpræget vil sige overraskende, yderligere når
man erkender, at Gåsehuset. med nutidens transportmidler ikke er .. langt væk~. Om den linie for styrets virke, der
iovrigt blev a fstukket refereres videre i årbogen.

Iler skal kun berettes, at Gert og Kell p.a.tog sig at .urangere StiEinderløbet i Sverige, samt at vi, under pkt. 5
valg af styre, blev gem-algt, og det væse ntl igste, at s tyret
i stedet for Birthe, der jo er rejst til Amerika, suppleredes
med et af vore unge medlemmer, Ilenning Jacobsen, nyt
blod til stammen, hvorved vi mener atler i lr at kunne
klare dl.' et styre vedkommende opgaver på rimelig vis.
Kell Hal/strøm

Skispon
Det skal bemærkes. ai der vinteren igennem p'\ lørdage
og søndage med ganske få dages varsel arrangeres skikonkurrencer, hvortil kan tilmeIdes ved henvendelse til
formanden. Både enkeltmands- og stafetløb i langrend
samt de øvrige discipliner. Især bemærkes, at også anmeldelser fra andre end sektio nens medlemmer modtages
med glæde. Sidste år deltog jo med succes et hold fra
kaproningsafdelingen.

Vinterens træningsløb :
Datoerne for resten af vinterens træningsløb fra Bagsværd Rostation ser ud som følger. Det bemærkes at
starttid som sædvanlig er mellem kl. 10.00-11.00, samt at
kort koster l kr. og slartafgihen er 0,50 kr. at erlægge ved
start.

12/2 S.R.
19/2 D.S .R. Preben og Jonna lægger banerne .
26' 2 Skjold.
N BI Det er iøvrigt ikke for tidligt nu at begynde trænmgen til forårssæsonen I
Terminslislen er kommet i foreløbig udgave og ser ud som
følger :
19/3
Lyngby A. C.
2 eJ. 19/4 Stjerneløb.
12 /4
Skærmen Nat10b
16/4 K.I.F. B.C.
23/4 f lolte A. Sverige.
,26.'4 Ilelsingor Natlob.
30 4 D .S.R. B. Svrige. Man bedes venli gst reservere
denne dato.
7/5
Ballerup Point1øb.
13 og 14/5 Evt. Lyngby.
15/5 Helsingør Internationalt.
21 el. 28. /5 K.M . Stafet.
20/8
Hillerød B.
26-27/8 D . f.\. Stafet.
3/9
Sorø A .
10/9 F.I.F. B.e.
17/9
K.F.I.U. e.
13/9
K.f.t Natlob. Sverige.
24/9
Skærmen A. Sverige.

l /IO T.K. C.
8/ 10 D.M.
15 / 10 Helsingør B. Sverige
22 / 10

K.M . A. Sverige.

29/ 10 N.M.
5/ 11
19/ 11

" " "'0' ........... , ..~

Klubmesterskabsløb.
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Standerhejsning
erhOldes I år

lYKKEN er at bo f el land med årsti·
der.
Snart vii de blå drenge alter klove Øresunds vande og somme vII sammenbidt skumme als ted loran en snerrende motorbåd. Fagre dage hos frænder
! Norden - sol over skov og skær.
Musklerne er alt begyndt deres kåde
leg under blege huder. Lokkende kalder eventyret. Hver mand på sin post
og bådens lidenhed til trods skel Ingen

modgang os kue.
1967 byder på spændende opgaver og
mulighed for store oplevelser for få sd
vel som lor mange. Men Ingen har ret
- blot lordl han nu engang er blevet
roer - til et opleve en stump al alt,
hvad dette år måtle have al byde på.
Velan - bare detle at melde sig Ind
er en handling ud over det sædvanlige.
men det medlorer, har det vis t sig, kun
muligheden for noget. Menneskelivet
er en malstrøm. Med en sm ule inltraliv
er du midt l det. Fråds blot - men du
skal ud af lænestolen og rækkehushaven! Splid ej livel l tilf reds slovhed og
konformitet.
Vor lid er massemenneskets Ud, men
sam tidig har udviklingen potenseret
ethvert menneskes mulighed for livsudfoldelse.
Lad 1967 blive et aktivitetens rekordår
h

SØNDAG D. 2. APRIL KL. 10.30. -

HØR DET -

HUSK DET.

Programmet blev oflenlliggjort I februar-nummerel af bladet og tilsendes
med årbogen.
Største bådedåb I mands minde.
Gå Ikke glip! - der er 100 år til næste gang I

enlig hed

R
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-

det ved alle

r

Klubben skal renses
for ovenstAende begivenhed

od

lober a' stablen.
Smog ær merne op og kom.
Gratis ol og smorrebrod.
Bestyrelsen ligger 'or rest
Ikaplobet.

Hyggeligt bliver det
om lolkel Iylkes
ved bugnende borde

i højeniofIs hal.

2. pASKEFORMIDOAG
Mandag d. 27. marts kl. 10,00

Ske hvad der vil
ol skal der Ilt

•

mg

•

Adresseliste:

Kaproningen

Danske Studenters Roklub.
Strandvænget, København ø.
Postgiro 3466.
Jubilæumsfondens girokonto:
127970.
Te!efoMr: kontor RY 48, k"kken og
medlemmer 296360.
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Borge Boesen, Brolæggerstræde J, K. PA 8009 og 8010.
Kasserer: Aage Bang, Holsteinsgade 5, ø. TR 359.
Sekretær: Bent Bredmose. Strind·
bergsvej 16, Valby.
Materielforvalter: Erik Foldbjerg,
Islevhusvej 17, 8rh. BE 9151.
KaproningscheE: Palle Blinkenberg,
DSR.
InstruktionsrocheE; Søren Nielsen,
Fruevej 17, Søborg. Sø 2265.
Motions- og langtursrochef: Ole
BOrrl~ Jørgensen, Olgasvej
l C.
Vedbæk. 89 1906.
Husforvalter: Jens Johansen, DSR,
Strand vænget, ø.
Uden særligt mandat: Poul Erik Jensen, Hyrdevangen 30. Brh. 60 1130.
Poul Henning Rasmussen, Slangerupgade 25,st. tv. TA 7916 y.
Træner: Ib Christoffersen, Bernstorffsvej 144, HE 7074. Telefontid
kJ. 7-7.30.
Arkivar: Dan 1-1. Nielsen, Klintevej 26, Brh. BE 3681.
Håndboldleder: Peter Wilcken,
K,1gsåvej 45. Herlev. 94 42 68.

Kfassi/iceringsregler.
Resultatet af mange og lange forhandlinger foreligger nu i følgende forslag
fremsat af D. F. f. K 's kaproningsudvalg og vedtaget på D. F. f. K's hovedgeneralforsamling d. 5. marts 1967.
Ad § 9.
Ved udskrivning af løb for mænd inden for hver af de i § 7 nævnte kategorier af bådtyper sondres mellem tre klasser:
Senior B (begynder),senior A og Elite.
l. Senior B er enhver roer, der ikke for L januar det pågældende år har
vundet Io sejre i senior B-/ob eller en sejr i et højere klassificeret løb.
Se endv. pkt. 2.
Senior A er enhver roer, der for d. I. januar det pågældende år har
vundetmindst to sejre i senior B-løb eller en sejr i et højere klassificeret
løb, men som ikke har vundet seks sejre iall i senior A eller eliteløb.
Se endv. pkt. 2.
Elite er enhver roer, der før d . l. januar det pagældende ar har vundet
seks se;re i senior A - eller dUeløb . Se endv~ pkt. 2.
2. Enhver senior B - eller senior A-roer, der vinder et dansk, et andet
nationalt elle r et intern.1UonaIt mestersk.lb, klassificeres næste år uansel
øvrige anf;]l sejre som elite-roer.

Gymnastik
Nørre Alle 51: Mandag og torsdag

kJ. 19--20.
Metroannekset: Onsdag k1. 17,15-18.

Svømning
Finder også. sted i Statens Gymnastikinstitut hver torsdag kl. 20.
Aktive medlemmer, der er å jour med
kontingentet. har fortrinsret.

FInbad
er åbent:
Tirsdag kl. 20 - 22.
Lørdag kJ. 14 - 18.

Kaproningstræning
Tirsdag og torsdag kl. 18.30 f. eliten,
k1. 19.30 f. beg. og motionister
lørdag kl. 15
Søndag kl. 9.30 fra Bagsværd
Kokkenet er åbent i forbindelse med
træning.

Ole Scavenlus
holdt d. 24. februar et inspirerende causeri over kapronings te knik og -taktik. De fleste af kaproerne var modt op og fik en
hyggelig og forhåbentlig lærerig aften.
Terminsliste: Siden sidste redaktion er Forårskaproningen blevet flyttet,
hvilket vi er regattaarrangørerne meget taknemmelige for. Vi har endnu
ikke modtaget samlede reg.lttapropositioner fra Sverige.
In denlandske
Udenl.1ndskc
ThI.' Scullers llead of the River Race
22/4
Maribo 1000 m.
London
21 /5
27/5- 28/5 Bagsværd
Liibeck
3/6-- 4/6 Viborg
Ratzeburg
Iljiilmsjo
17/6--18/6 Odense
24/6--25 /6 Brabrand
Universitetsmatch
Ilenley
Kiel
1/7- 2/7 Soro
Rotsee
Simlången
8/7- 9/7 Maribo
Nord. Akademiske
14/7
Mesterskaber, Bagsværd
15 /7- 16/7 Bagsværd Jubilæumsregatta
Arungen
23/7
29/7- 30/7 Nordiske l\1esterskaber
i Malndal
6/8
D<!nmarksmeo;terskaber
Bagsværd
Canadian Centennial Regatta
10/8- 13/8
Ontario
27;8
Drammen
Efterårsregatta
3/9
Bagsværd
Europamesterskaber. Vichy
7/9- 10/9
16/9
Studentermatch

HANS FREDERIKSEN
MALERMESTER
TE LF. 900781

•

KAPRONING

' CHEFEN. _

•

Nips

ÆV -

Bestyrelsen har foranlediget en produktion (Bing og
Grenda!) af et enkelt og nydeligt lille askebæger - hvidt
med en DSR-stander samt det mystiske talpar 1867-1967.
Ethvert medlem kan nu aftage et passende antal, hvorved
han ikke alene vil kunne glæde sig selv og sine rygende
venner, men også bidrage til at skaffe klubben en nettoindtægt på ca. 3000 kr. Et A-bæger koster 10 kr.(mindst}.
Henvendelse kan ske til køkken og kontor - personligt
såvel som pr. brev eller telefon.
Nyt tlE.nr. i køkkenet: 296360.

1 1964 - for fire år siden - startedes i DSR en Jubilæ·
umsfond, hvortil medlemmerne (aktive + livsvarige)
skulle betale mindst 10 kr. pr. år.
Med et gennemsnitligt antal ydende medlemmer på ca.
600 i 4 år skal der kun liden regnekunst til at sige:
4 X6OO X lO = 24.0::J0. Spørger man nu kassereren om,
hvor mange penge, der står på jubilæumskontoen, bliver
det opgivet til 8.000. Arsagen til denne diskrepans er ikke
svær at udfinde: Den er simpelthen Sløseri.
~led dette blad følger to girokort, der hver for sig straks
bør udfyldes og indsendes. Det er meningslost, at administrationen skat overbelastes i den i forvejen travle tid.

Nyt fra huset
Brystholder fundet i forhallen. Udleveres ved henvendel·
se til P. Madsen, OSR. Den vil kun blive udleveret, hvis
den passer.
løvrigt er der yderligere tegn på aktivitet på forste sal.
Der er snart færdigmalet, der er lagt tæppe på i kongestuen, og det tegner udmærket. Havde der været en plan,
havde vi været bagefter, men da der ikke foreligger en
sådan, går det udmærket.
P. M. er nu tvangsindlagt, og beretningen glider videre
ad et jævnt spor uden psykotiske digressioner.
Vor gamle scullermester Hans Frederiksen - fra den
berømte dobb.sculler "I-Ians og Kruse" - de små nordbagger, som Ib yndede at benævne dem - har lagt kaproningen på hylden for at hellige sig sin forretning og
sit hjem. l øjeblikket har 'o.j den store glæde, at se ham i
fuld sving bevæbnet med maler kost og andet til faget hørende. Klubhusets 1. sal er snart tip top i orden. Siden
står bådehallen for tur. Da Hans roede for DSR, var der
fart over feltet - ligeså nu. Istandgorelsen går frem med
stormskridt. På vandet var holdet berømt for dets stilrene
roning, og Hans har heldigvis overført sin perfekte stil
fra å ren til malerpenslen .

Karneval
blev afholdt som annonceret. Man bemærkede de lyse og
forhåbningsfyldte larver på plakaterne - samt det ringe
fremmøde. De sidste tre år er deltagerantallet til karneval
i DSR faldende efter en kurve, der asymptotisk nærmer
sig en hypotetisk abscisse. Eftersom de to forrige års arrangemeneter hu været vellykkede, kan de vel næppe
have udøvet en præventiv virkning. forklaringen skal
måske snarere søges bag medlemmernes fortænkte pande·
braske og krysteragtige brystben.
Med mindre en deputation af karnevalsglad ungdom
invaderer bestyrelsesmøderne og med papsværd i hånd
og horn i pande kræver karneval , er der stor sandsynlighed for, at disse transalpine lojer lider str.idøden.

God gas
Science fiction ud fra omstændighederne.
Kaproningsafdelingen scr ud til at fortsætte sin udvikling.
Såfremt det fortsætter på denne måde, har de vise profeter skuet frem og er kommet til følgende, tilfældigt udvalgte overskrifter fra avisernes sportssider i året 1970:
Sensation :DSR's elitotter udg.iet af de indledende heats!
Må nu gennem opsamlingsheat for at komme i kvartfinalerne i DSR's klubmesterskaber.
DSR's kaproningspræsident meddeler, at man hjemkalder
samtlige mandskaber fra Frankrig, Tyskland, Sverige,
USA og Sovjetunionen til deltagelse i klubmesterskaberne på Bagsværd S0.
Og fra året 1971:
Danmarksmesterskaberne må flyttes, da DSR afholder
klubmesters kaber i denne weekendl
Sæson ens storste robegivenhed:
DSR afholder åbne klubmesterskaber! Russerne meddeler, at de stiller fuldt hold.
Og senere, samme år:
Sovjets bedste otterhold slået af DSR's FrankrigsotterI
Fire DSR·mandskaber i finalen i morgen! DSR's Hollandsotter må dog p. gr. af bedste tid i semifinalen anses
som favorit.
(Forfatteren nlede desværre ikke videre. da der pludselig
kom to sygeplejere og hentede ham.)

P. M.

Hvis er du?
De herreløse cykler, der er blevet opstaldet på klubbens
domæne, vil blive bortskænket til skraldemænd eller an·
dre interesserede.

STANDERHEJSNING
Søndag den 2 april kl. 10.30 -

hvis nogen skulle have glemt det.

Indlæg, der ønskes optaget i aprIlnummeret, skal være redaktøren i hænde senest den 28. marts .

•

Kombinationer

Ønsketænkning

endnu en gang

Klubbens fornemmeste saison vil nu løbe af stablen hin
2. april med "roYOlI tilstedevæ.relse- . Som nyb.agt. og ny·
valgt instruktionsrochef kan jeg i denne anledning Ikke
undlade at fremkomme med visse betragtninger. Den
mest UARTIGE ml være de Ikke helt få kani ner fra
1966, der endnu ikke har opnået roret, mangel på instruk.
torer, mere fast plan for fællesronIOg vedr. kaninerne
og sluttelig den gamle kongstanke om en mstruktør pr.
hold, hvilket hold folges hele saisonnen igennem og helst
opnlr styrmandsret SOImme saison (afføder flere herlige
mstruktoremner næste saison).
Den arv, det er blevet mig pliagt at lofte (skam af eJ:en
fri viUe) &a Sommer J., vil jeg hellere redegøre for p.i et
nærmere fastsat mode, hvor jeg/vi pessimistisk set regner med ca. 40 fremmødte instruktoremner + alle gamle
fra sidste saison. Derfor, kære medlemmer med styr·
mandsret (og hcbt el par saisonners roer faring) , folg nOJe
opråbet i vort blad, nlr tidens fylde sker!

DSR har i mange ar været modstander af at lade k.lllroere
fra forskellige klubber dannt' hold. Argumentationen er
kendt af de kontraherede parter og skal ikke gentages

her.

Imidlertid tr der sket det, at Peter Isld har fået en opfordring til at træde ind på KVIK's såkaldte "Guldfirer"
(or al erst.atte .. Kæmpe", der af forskellige årsager ikke
kan ro på den båd.
Ihukommende holdets fine resultater på kapronmj,'Sbaner
Jorden rundt samt det forhold, al roerne sd" er en hlnd ·
fuld flinke fyre, kan du vt'1 ikh undre mange, at Peter
var villig Iii at gore (orsøget, der Indebærer en koneen ·
Irerd meget krævende indsats i to år under KVI KS nye
lyske træner, hvorefter vejen til 1\'1exicQ og Olympiaden
forhåbentl ig ligger åben.
Det skal ikke skjules" at DSR's bestyrelse kun ugerne
har mdvilliget i at fravige det hidti l gældende princip.
Det har kun været exislensen af meget slagkraftige ~rgu .
menter samt visse forhold, der ikke behover nærmere
omtale, der har gjort, at man har lbnet et lidet hul i den
dæmning, der er tænkt som beskyttelse af de enkelte
klubber og dermed D. F. f. R. mod den udvikl mg Tysk.
land o. a. har gennemglel og nu er ved at sætte en stop·
per fo r.
Een sv.ale gør ingen sommer, og dette skridt betyder ikke,
.lt der er skabt præcedens for, at DSR lader sine kaproere
kombinere. Alligevel ønsker vi Peter og hans kammerater
fra KVIK lykke på rejsen. Vejen bliver lang og mlske
tornefyldt, men det er jo ikke den ringeste vej, der er det.

Gymnastik etc.
Som meddelt i sidste nr. af bladet sl det en overgang Ikke
lys t ud for visse fraktioner af motioneringsafdelingen.
formanden lagde sig imidlertid i selen og ved listige ma·
novrer, der ville fl enhver lommeprokurator til at blegne
af misundelse, har han spredt skydækket noget, hvorved
han i hori'ionten mener at kunne skimte omridset af en
losning.
Lad os krydse tommelCigre for et Iykhligt udfald af fix .
fax erierne.
P.S. -

det er lykkedes formolnden al redde situationen !

Festmiddag
.tfholdes lørdag d. 17. juni pl Universitetet, Frue Plads,
K. Prisen for deltagelse bliver ca. 75 kr. og alle, der øn·
sker at deltage bedes meddele klubben dette snarest mu.
ligt. Koner o. lign. kan medtages. Ilusk at der er fest i
klubhuset efter spisningen. KVIK har lovet at stille hele
sit klubhus til vor rldighed for de medlemmer, der
ikke bryder sig om den støjende ungdomslarm. Fest i to
etager. Polpa Bues orkester underholder fra kl. ca. 23.

OBS!

OBS!

Den i sidste nummer annoncerede idrætsmærkeprove
finder sted torsdag den 30. marts kI. 19.00 præcis. Det er
i Statens Gymnastik Institut på Nørre alle det foreglr .
Det er absolut sidste mulighed for Instituttet lukker do.
rene i for os - for bestandig?

E. II. S.

Soren Nielsen

Håndbold
Den forlobne sæson har givet DSR's håndboldspillere
anledning til en vis tllfredshed, omend det nu kan siges
med sikkerhed, at der ikke bliver nogei af opryknlOg til
Mellemrækken. Den øjeblikkdige stilling indebærer, at
vi kun kan nl en delt 2. plads med Vanlose II .indbold·
klub, og dem har vi desværre tabt til.
Resultaterne i år har været:
DSR - GSIF
8 - 14
DSR - VB
14 - "
DSR - Holkoah
16 - 17
Det har knebet meget for holdet at holde sammen gen ·
nem hele kampen, og de to nederlag ml da også henføres
hertil.
I kampen mod GSIF volr vort hold foran med 4-0 og
senere med 8--7 og tabte alligevel 8--14. Man kunne f.i
mistanke om svigtende kondition, men selvom denne ikke
er overvældende god, er den dog på mindst samme niveau
SOm modstandernes. Næe, koncentration og sammenhold
udbedes venligst.
Trods dette nederlag, var chancen for oprykning dog sta·
dig til stede ikke mindst efter sejren over VB.
Et nederlag til llakoah var nodvendigt, og da undertes:·
nede med bekymring imode.d holdt1S eventuelle opryk·
ning til den betydelig mere krævende Mellemræ.kke,
ans å jeg det for nødvendigt selv at deltagt for at opnl et
passende resultat. Det vu yderst nervepirrende, men det
lykkedes uden anvendelse olE selvmll, idet vi tabte med
de nævnte 16-17.
Skal jeg være helt ærlig, ærgrer det mig, at holdet ikke
har kunnet præstere den smule mere sammenspil , der
kunne have givet oprykning og begrundet håb om en god
præstation i MeJlemrækken .
Under alle omstændigheder ml det anses for en udmær·
ket præstation, at DSR i sin forste sæson i A· rækken
opnlr en placering i den bedste trediedel. Man hOlr da
ogsl truffet beslutning Om at tilmelde sig DIIF's pokal·
turnering.
P. \'(.'.

Motions- og langtursrochefen
overvejer at lade afholde en instruktionsaften, hvor l'mnet
".utificiel ventilation" vil blive behandlet af særdeles vel .
kvalificeret personel.
Hus k på det - dagen et'" onsdag d. 19/4---67.

ORIENTERING
Medd.lel • • r fra D.S.R:. Sid · og orlenterlngllelctl on ved K. HaU, trøm

Sektionens styrelse:
Formand: Kell HaJlstrøm, Jonstrupvej 147 pr. Ballerup. Tlf. 974929.
Kasserer: Gert Pedersen. Belsager 103, Greve
Strand. Tlf. 90 1655.
Sekretær; Henning Jacobsen, Egmont Kol. værl.
542, Nørre Alle 75, Tlf. TR 4575. lok. 542.

Nu gælder del om al få luftel benløje'
Et umiskendeligt tegn på forårets s narlige komme og
dermed tiden for de åbne løb , er udsendelsen af indbydelserne til disse. Vi har som den første og eneste end nu
modtaget indbydelse til Nordisk og Dansk llovedløb
d. 26. marts i Nordjylland.

Mødested:
Tilkørsel:
Kort;

Klasser:

Restauration HAMMERH US klo 9.30
Hovedvej A 14, Il ,l km. nord for Alborg
(I. start kJ. 10.00)
1:25.000 nytegnet efter DOF kortnorm
med gule marker og hvid skov.
Kortet udleveres uopklæbet ved ankomsten (størrelse A 4)
Herre A- ca. 12,5 km.

B
• 10.0
.C.8.0.
Yngre Old boys 8.0 km.
Ældre Old boys 6.0 "
Dame AO ca. 7,0 km.
Dame B
6,0"
Turister
5.0 ..
0) HA og DA er samtidig eliteklasse for
norske, svenske og finske løbere.
Vedrørende anmeldelser til De åbne Løb:
I almindelighed gælder, at det skal anmeldes til vores
sekretær Henning Jacobsen senest mandagen før løbet
kl. 1900.
- Obs! - Hvis andet ikke er anført! - for ovennævnte
løb skal anmeldes senest den 16/3.
Orientenngskursus og \'Veekellds :
Som det ses af lerminslisten ned<.'nfor arrangeres et par
orienteringskursus. Tilmeldelse og oplysninger herom
kan indhentes hos formanden. Det kan nævnes, al Weekenden d. 11.- 12. er tænkt som en konkurrence og hygge
weekend. Parorende kan medbringes, idet der forefindes
et antal fAmilierum. Sled - Nordisk Lejrskole, Hillerød
Ost. Anm. senest d. 6. til formanden.
Kursuset d. 18.-19. er for drenge og piger !J- IS år.

Skisport :
Ifolge SAgens nAtur hAr der ikke været afviklet nogle
af de pætænkte lob herhjemme. Med sne kAn oplysninger
om evt. løb indhentes hos formAnden, idet indbydelserne
hertil bliver udsendt med gAnske kort varsel. For in teresserede kAn nævnes, at der arholdes løb i Sverige.
N.ll.! Der har været Afholdl generAlforsamlinger for bide Sjællandskredsen og forbundet, hvortil vi har sendt
repræsentanter.
Den endelige terminsliste er som folger:
NBI Husk at reservere den JO. april. DSR Lob.

Termlnsns.e
5.

m.uts

11.- 12. marts

18.- 19. mArts
2.

9.
12.
26_

23.
6.
JO.
7.
15.
21.
28.

april
april
april
april
april
april
april
maj
maj
maj
maj

Damejuniorkursus - arr. af dameudvalget - Gåsehuset.
Orienteringswcek.end - Arr. Af
Ilohe. Hillerød og Helsingør i
Iliilerød
Begynderkursus for drenge, piger
og juniorer - arr, Af kredsen i
IlcJsingor
Slagelse
Lyngby
A C
Skærmen, natløb
KIF
B C
1101te, Sverige
A
Helsingør, natlob
DS R, Sverige
B
Ballerup, pointlob
Ilelsingor, international stafet
Stjernelob
KM - stafe t

IliIlerod
20.
august
il
26_- 27_ august
MD/ Ff.' - stAfet
september
3.
Sore
A
IO.
september
FIF
BC
17.
KFIU
september
C
23.
september
KM - nat Sverige
september
24.
Skærmen, Sverige
A
l.
Til jubilæumslolY
oktober
il
8.
oktober
DM/ FM
I l.
I-lelsingor, Sverige
oktober
B
oktober
22.
KM, Sverige
A
28.- 29. oktober
NOM, Danmark
5_
november
Klubmesterskabslob
19.
november
Jættemil
Samtlige lob med kvalifikationer samt Slagelses løb er
pointl"b.
Og hermed god fornojelse!

BALTJ:CA
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Nr. 4

Kanaltur
St. BEDEDAG FREDAG d . 21 . 4.
modes vi alle hl årets lorsta. velarrangerede kan.nu f. Mod o mklædte

ved pulten kilO.
Borre

De nye både
otter

Slelpner

otler

L••

lirer u.

Aslaug

l irer m.

Andromeda

lirer m.

PolluJ(

db. sculler

Kristi himmelfartsdag

Chflsco

torsdag den 4. mal .rfangerer kredsen den lradltionsrige lællelllur Itl

to'er u.

U"

Skodsborg

lo'er u.

Skuld

Det er min lanke, at v i I år skal have liere deltagere end Skovshoved,

lo'er u.

Ve rdand l

der sidste år dellog med 114, så del er vigtigt, al også du deltager

lo'.r m.

Grene

Algang Ira klubben kilO.

sculler

Kappe

Borre

sculler

lambda

firer Inr,

Thor

firer im.

Balder

lo'er Inr.

Falner

lo'er plast
to'ør plast

PR
AR

Udsalg

sculler

T"

Restoplaget al DANSK STUDENTEAAONING 1867 - 1942 over

sculler plast. Omega
sculler plast Gamma
sculler plast

illustreret bortsælges l or 15 kr. pr. stk.
Henvendelse til klubbens kokken eUer kontor

'to

sculler pløst. Teta
sculler plast

Omikron

motorbåd

Togo VI

Køkkenet
holder lukket mandag
Fra den t8. april serveres m iddag kl 18.
T irsdag - Iredag åbenl kl. 17 - 22.
lordag kl

11.30 - 17.

Sondag kl. 11.30 - 16.

•

20q

sider

Kaproningen

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget. København 0.
Postgiro 3466.
Jubilæumsfondens girokonto:
127970.
Tcldoner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer 29 63 60.

Klubbens kontor u ibent
tirsdag og torsdag kJ. 19 - 20.
Formand; Sørge Bo~cn. Brolæggerstræde 3, K. PA 8009 og B010.
Kasserer; Aage Bang, Holsteinsgade 5, ø. TR 359.
Sekretær: Bent Bredmose, Strind·
bergsvej 16, Valby.
MaterieIIorvalter: Erik Foldbjug,
(slevhusvej 17, Brh . SE 9151.
Kaproningschef: Palle Blinkenberg,
DSR.
Jnstruktions rochef: Søren Nielsen.
Fruevej 17, Søborg. Sø 2265.
Motions- og langtursrochd: Ole
Borre Jørgensen. Olgasvej 1 C,
Vedbæk. 891906.
IIusforvalter : Jens Johansen, DSR.
Strandvænget. ø.
Uden særligt mandat: Poul Erik Jensen, Ilyrdevangen JO, Brh. 60 Il JO.
Poul H enning Rasmussen, Slange.
rupgade 25, st. tv. TA 7916 y.
Træner: Ib Christofferst'n, Bernstorffsvej 144, HE 7074. Telefontid
kl. 7-7;50.
Arkivar: Dan H. N ielst'n. Klintevej 26, Brb. BE 3681.
Håndboldleder: Peter Wilcken,
Kagsåvej 45, Herlev. 944268.

FInbad
er åbent:
Tirsdag kJ. 20 - 22.
lørdag kl. 1-4 - 18.

Gode billeder
fra
standerhejsningen
Red.

HANS FREDERIKSEN
Tel!. 900781

Mennesket t'lsker f.ut. spæ nding, rek.order, konkurrencer, - s tadig ~ tær
kere, stadig hurtigere.
Roerne har i 100 år It'vei med i denne udvikling, og skabt det hurtigste
fartøj ul vands, der ikke fremdr i v~ med sej l eller maskinkraft.
Outriggeren er med sine 15 kg pr. roer en avanceret konstruktion, et
pragtfuldt styk ke håndværk, og et hårfint kompromIS mellem styrke og
vægt, den er skor som en æggeskal, men holder alligevd til at roeren med
hele si n styrke i ben, ryg og arme fUr åren gennem vandet.
Enhver med lidt kendskab tIl dynamik vil hurtigt kunne regne ud , at en
båd der er så let i forhold ti l roeren og som desuden skal bevæges i en ustabil ligevægtsstilling, kræver både teknisk kunnIm og koncentration af
roerne. Da outrigget materiel desuden er meget kostbart (en otter koster
ca. 16.1.XXl kr. og en åre ca. 400 kr.) er det klart. at de t kun må benyttes
under kyndig vejledni ng og instruktion.
I DSR har du rig mulighed for dyrke outriggerroning, og dersom du
er mdstiltet på at brugt' det meste af din fritid de følgende 2 til 3 somrt'
kan vi love dig en pragtfuld tid som kaproer i selskab med gode kammerater til den daglige træning og ved kaproninger i ind- og udland.
Roere der begynder træningen i april, maj eller juni vil i år få mulighed
for at stille op ved ottermatchen mod Arhus UniverSItet d. 24. juni, ved ef·
t t'rårskapronlngen på Bagsværd 50 d. J. september samt ved Studt'ntermatchen i otter mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske
Højskole d. 16. september
Er du interesseret i på denne måde at U fuldt udbytte af di t kontingent
02" mere til. kan du kontakte undertegnede, vor træner Ib C hristoffersen
eUer Ilelge Olsen. Vi vil hde sommeren være til stede i klubhuset onsdag
mellem kl. 16.00 og 22.00. Instruktion af nye medlt'mmer i outrigget materiel sker samme dag mellem kl. 16.00 og 18.00.
PaUe Blinkenberg, kap ron ingschef.

Rolnstruktører!

Efterlysning

Malermester

Er du medlem?

Vi tilbyder stadigvæk gamle "ubrugte" kaniner fra 1966 og en stadig voksende bunke af nye
og Dnsker roinstruktorer en masse.
Vor afholdte kapronIngstræner Jb Christoffersen bar lovet at instrut're i
bassinet onsdag den 19. 4. kJ. 19.00 prc.
N;\r t'n s;\dan kapaCitet vi l give os det sids te "finish" kan vi ikke være an·
det bekendt, end al møde op i hobetal. Naturligvis alle gamle Instruklorer
fra 1966 og tidligere + mange sty rmænd, der i år vII opleve det absolut
spændende at have et romandskab der folges helt fra første året.llg og
resten af saisonen.
Soren Nielsen.

BALTICA
FO · SIKRING

Standerhejsning
S"ndag d. 2. april afholdtes stand erhejsning med bådedåb.
Bestyrdsen - med formanden som primus motor - hav de gjort sig megen umage for at lave et arrangement, der
kunne stråle omkap med den attråede forårssol, og lad
det være sagt med det samme: Det lykkedes ove r al forventning.

KI. ca. IO.JO startede den kunstneriskt: underholdning.
Medvirkende var 40 studentusangere og 25 Hjemmeværnsmusikere.
De karske melodier i forbindelse med det strålende vejr,
de muntert smældende danske nag, Øresund. der var
lækkert blåt og de 24 nye både gjorde d bcotagende md·
tryk på de ca. 400 medlemmer med påhæng, der var mndt
op.

Protektor, J-I. M. Kongen kom punktligt kl. 11, og efter at
han havde skridtet fronten af bldedobe re af, besteg for.
manden talerstolen, hvorfra han i en prisværdig kort tale
bod vdkommen og foranledigede standeren hejst, hvilket
markerede indledningen til vor jubilæumssæson, samtidig
med at det var landsstanderhejsning, hvorfor formanden
D.FJ.R. Knud Olsen også havde et par ord at skulle ha·
ve sagt, og Danmarks Radio med Gunnar "NUM Hansen
tunsmitterede.
Den imponerende række på 24 nye både skulle nu døbes.
Vor protektor indledte med at navngive den ene af de to
ottere "Sleipner". Derefter gik det slag i slag, og i løbet
af et kvarter var alle bådespidser vædet med friskt hav·
vand. Niels Secher og Peter Isld gik med dobevand og
nye lyseblå klubjakker, der fra nu af forsøges gennem·
fort ad frivillighedens vej.
Klubbens æresmedlem Gudmund Schack besteg derpå
talerstolen, og i U, men velvalgte ord takkede han på
kJubbens vegne alle, der havde medvirket til at gore denne
standerhejsning til den oplevelse, dd havde været.
Sæsonen skulle nu for alvor indledes, og til den ende S0
satte en snes kaproere i nyvaskede lyseblå træningsdrag·
ter de to nydobte ottere og gled bort til tonerne af Johs.
V. Jensens "Bær den lange båd af skuret" samt .. Anchors
away" fremfort af henholdsvis Studentersangerne og
Iljemmeværnsorkestret. Det var virkelig en gribende af·
slutnmg og suk hortes (ra mange gamle medlemmers
struber, da de mindedes de:re:s unge år som aktive: roere.
formanden besteg nu talerstolen for sidste gang og tak·
kede af, samtidig med at han benyttede lejligheden III at
minde gæsterne om. at klubben inviterede: på smørrebrod
og et glas rødvin i de nyistandsatte, indbydende: klublo·
kaler. Mange tog imod tilbuddet, og de følgende timer
var der et mylde:r af medlemmer på 1. sal. som det kun
sjældent ses.
Joh - det Volr en dejlig dag I

Bådedøberne
Il ans Majestæt Kongen
Fabrikant Knud Abildgård
Professor J. L. Mansa
Iløjesteretssagforer O. Bondo SvaM
Overborgmester Urban I-Ianse:n
Professor f\logens Fog
Læge Axel Mathiese:n
Civilinge:nior L Norman·llansen
Professor Carl Age Nørgård
K<lmmerjunker Svend Volkersen
Fuldmægtig Arthur Christiansen
Direktor Knud Olsen
Pianofabrikant Bjørn Moller

Udsnit af

bJd~p.uk~n

Ambassadør Franz I-fvass
Dlrektor H . B. Krogh
Landst~tssagforer Aage Pe:t~rsen
Adm. chefredaktør Arne Ejby~ . Ernst
S<lgforer, cand jur. Erik Becker
IlavnedirektQr Aagt' Hendrup
Direktør Sv. \Vorm -Peterscn
Direktør F. Aa. II<lnsen
Fru Karen Gelbjerg-I-Iansen
Træner Ib Christoffersen
Grosserer Gudmund Sehack

Fællesroning
Da fællestræningen sidste ar blev en ubetinget suece... vil
der atter i år blive arrangeret fællesroning hver tirsdAg
og torsdag. Vi lægger ud tirsdag d. 9. maj k\. 18.30 og håber at både nye og "gaml~" igen vil møde op og være med
til al tomme bådehallen .
\Villumsen

Håndboldspillerne
bar vundet Roernes Håndboldturnedng. Pokal til
ejendom_ To luck!

16 mm filmsoptager ønskes
til koproningsinstruktion

LAN -

LEJE -

KØB

811nkenberg

Ad jubilæet
Reception i klubhuset kJ. IO - 12 tirsdag d. 13. juni.
Vi håber, at der vil komme mange mennesker med vel ·
spække:de tegnebøger, for det er dyrt at afholde jubilæum.
Store tomme: borde bliver stillet op i festsalen, hvor ven ner af klubben og dansk idræt har l~jlighed til at fylde: op
med alskens rare sager.
Festmiddag lord. d. 17. Juni på Kbh.s Universitet. Pris
ca. 75 kr. Indtegningsblanket tilsendes senere.
Kunstnerisk underholdning af Studentersangerne og
!-t<lnnah Bjarnhof.
Om aftenen fest i to etager i klubhuset. Papa Bues band
s piller.
"

ORIENTERING
Medd.I.I.er ha D.S.R.'. Ski· og orlantarlngssaktlon ved K. HolIslram

Terminsliste for forårssæsonen
En del indbydelser til forårets lob foreligger, dog kun
ffemtil maj. De vigtigste oplysnmger om dem er medlaCd nedenfor.
Søndag d. 16 . •1pril: København - provinsen
Mødested:
Ost re Skole, Skovsogade, Slagelse.
Folg hovedvej AI, drej til venstre ad Skole·
gade og rolg afmærkningen.
Nodetid :
Forste start kJ. 09.JO.

Klasser:

lIA HB HC ÆOB YOB DA DB DC

Banelængder: J.I Il
8
7
9
9
7 6 km
Korl :
Sært ryk 1 :25.000, formal 26 x 16 cm.
Søndag d. 16. april: Inf . Jubifæumsoricntering \', Asljunga
folkskola . Oplysninger hos formanden.
Fredag d . 21. april St . Bededag, KOMPASL0RET I ;;ko·
vene ved Vemmetofte.
Ilurebane ca. 10 km. Damebane ca. S km.
Roere rra DOF's A-klasse er velkomne.
Særtryk l :4Q.IX)().
Kort:
Mødested:
Vemmetofte skole ved vejen SpjellerupVemmetofte (ca. 300 m nord for Vemmetofte kloster).
Søndag d . 23. aprit: .. BOM-LØBET"
Klasser:
IlA IIB HC DA DB DC YOB ÆOB Vel.
Banelængder : 12,5 10.0 7.0 7.5 5.2 5.0 9,5 7.5 4.0
Løbskart:
l :25.1X)() (kurvekort).
Samlings- og modested: Asljungaskolen. c.... 50 km. fra
I lclsingborg ad hovedvejen til Stockholm
(skærm ved vejen).
Første start:: KJ. 09.40 og der er ca. 1100 m fra omklæd·
ning til start.
Søndag d. 2J. april: Dansk Hovedfob
Mødested:
Vrøgum skole (ca. 2 km nord for Oxbol).
Anmeldelse: Senest sondag d. 16. april.
Onsdag d . 26. april: Natløb
Mødested:
Ilelsi ngot Roklubs hus. Sdr. Strandvej.
Helsingør.
t\-\edetid :
Kl . 19.30 - afgang til start kI. 20.00.
Klasser:
Damer IlA OB IIB Jun.
Banelængder: 5.6
9.8 6.9 6,9 6,9
Eftersnak:
Eher løbet snak og præmieuddeling til en
kop kaffe og en bid brød i roklubben.
Anmeldelse : Senest d. 21. april.
Søndag d. JO. april. Det 2J. STIFINDERLØB v. NY LLSTOFT A. '15 km øst for IIeisingborg.
Mødested ;
Fabrik ad vej mod nord over bro fra lI ylJs10Eta på vejen mellem Klippan - Per..torp.
Se videre nedenfor.
D. 7. maj:
Ballerup pointlob.
D. 15. maj:
lIelsingørs internationale stafet.
D. 21. maj: Stjernelobet.
D. 28. maj: K. f\1. Stafet.
Vi har fra .. København-Norges Imien" som introduktIonsreklame for nogen tid siden modtaget 2 invitationer hl
.. En sklsondag på fjeldet" alt betaIt. Gert og jeg modtog tilbuddet. idet del skulle være 2 fra
de respektive klubbers styrelse.
Kl. 17.00 lørdag d. 2. dpril - afrejse fra Nordhavn. ankomst kI. 7.00 til Brevik og 2 timers bustur til "LifJeld
N

(i3OO m's fjeldterræn), hvor der var planlagt en 25 km's
orienterrndr skitur. P. g. a. snestorm måtte vi reducerr
den til ca. 12 km, mrn terrænet C't enestående. $l vidt vi
kunne se.
Bus derfra kI. 16.30 og bådafgang kJ. 19.00
med planmæssig ank. til København 9.00 ! I - Det var en
dejlig tur - fint, fint planlagt. - De øvrige indbudte var
ligeledes fra skiklubber, iøvrigt gode bekendte fra orientering. så det gik hyggeligt for sig!
125 kr. for
En så d;m tur koster ind. bus ca. 110 + 15
rejsen I ~klsæsonen. Vil man selv kore og tage bil med,
Ur 4 deltagere en bil gratts med - (2 halv pm for bil ca.
55 kr.). Alt i alt eh'1. en god mulighed for skiarr. Iii nmelig pris i fremtiden.
Vi fik iovrigt kontakt med en nordmand fra omrldel deroppe - tidligere orirnteringslober. som var villig til at
være turieder pl længere dagsture indover vidderne. E'ndvidC'te blev vi lovet kort med typiske norske O·løb
angivet.
Måske var et O-løb i Sydnorge også en fremtidIg muligK. H .
hed - alt i alt en udbytterig tur.

Obs! - 2 begivenheder, der
vedrører alle! Ob.! - og.å y.t.raner
Nemlig: l) Kompaslobet d . 21. april - St. Bededag.
2) Stifi nderlobet d. JO. april.
Vi har i en lang årrække i videst muligt omfang deltaget
i roernes kompas lob St. Bededag, med meget varierende

Men status Qvo er. at:5 roklubber, Vording·
resultater.
borg, Helsingør. DSR i lr sth ligt. med hver" sejre på
vandrepræmien (et stort sølvfad) som vindes lil ejendom
ved 5. sejr.
Vore placC'tinger de sidste år hu været ringe og sidste
år havde Vordingborg vundet, men afgørelsen blev ud·
skudt 1 år p. g. a. fejl i postplacering.
Vi har for oplevet. at folk, der længe ikke har haft et
kompas i hånden har udrettet storbedrifter. Jvnf. Sven
Nielsen. der ri år vandt i Tokkekøb. - Vi opfordrer da
hermed alle. der endnu kan holde pl et kompas, om at
stille op for at give de 2 ,andre- klubber den !>tørst muligr
konkurrence og være med til evt. at præstere en holdsejr.
(De 4 bedste tæller sammenlagt).
li s I/strøm

Det 23. stifinderløb
afholder VI I år. - Gert og Kell er banelæggert'.
Vi har fået en god kontakt med en svensk klub - O.K.
Skarmfi nd erne i Hyllstofta.
Vi har afsluttet banelægningen og har tilbage det egt. arrangement.
Vi opfordrer hermed dt'. som hM lyst til al hjælpe os som
officials. til straks at henvende sig til formanden, diedes
at vi e-r sikre på at have den side af sagen i orden.
Det er et dejligt terræn VI har fundet ul lobene. Der er
2 timers transport derover med bil, idet H yllstofta ligger
ca. 45 km. øst for IIeisingborg.
Vi har fået lov at Une den svenske klubs hytte nær startstedet. hvor der er overnatni ngsmulighed for de, som har
lyst til en week-endtur.
Banelæggerne .

.,.............".' . .

•
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Reception
100 år

afholdes

Nu sker det omsider.
Dansk studenterroning nærmer sig sin
fødselsdag .
100 Ar bliver barnet, men del er vel
elterhånden gået op for de fleste
I 1942 - under besættelsens åg - fej' redes 75-Aret. Megen festivitas udlol-

dedes I den anledning -

tirsdag den U . juni I klubhuset

kl. 10 -

12.
særarrangemenl: se opslag

og bedst al

alt var det fremmode, medlemmerne
præsterede. Talrige og festtigt klædte
fylkedes de i Odd-Fellowpalæet III fest-

middagen.
I år - et kvart århundrede senere holder vI lest på Kobenhavns Universitet. Der kom 600 til forrige arrangement, og der er plads til et lignende
anlal i år.
Men vil de komme?
Dengang var situationen jo en ganske
anden. og heldigvis lever dansken nu

I fred med sig selv og verden. Vi ken
ikke få både f pose og i sæk, men hvad
er der galt, når der skal en verdenskrig og en besættelse til, lor danske
studenterroere slutter op om deres
klub?
De synes måske Ikke, det har så slor
betydning, men Danmark har stadig
brug lor karsk ungdom og sejge sener,
Hvad Bondo Svane sagde I sin lesttale
dengang, har stadig gyldighed :
- Mægtige opgaver venter på os, der
skal være med I forste række lor at føre
et Iril Danmark frem. Derfor er det, vi
har brug for hver kraftreserve, vi kan
samle, for styrkelsen al vilje og nerver
og lor Iriskhed i syn og tanke, og derlor har vor Idræt det videste perspektiv
som el led I vor dygtiggørelse lit opfyldelsen af de krav, som vi skal og mA
opfylde i fremtidens Danmark~.
Dette var alvorsord 1 en alvorstid.
I virkeligheden er vor tid Ikke mindre
spændt, hvilket Intet tænkende menneske vel kan være uvidende om,
Hvis vi Ikke vil synke om I slav ligegyldIghed overfor alt og alle er det på lide Igen al lytte til Bondo Svanes kloge
ord.
- og tage ved lære af dem!
h

o

Arhundredets fest
-

g igantis k nallefest

17. Juni kl. 21 - 04.

Lokaler: DSR's lestsal
DSR's bådehal
KVIK 's feslsal
Hyggemusik i KVIKs lokaler
Dans til to orkestre i DSR's lokaler

Ent re: 7 kr.
For deltagere I middagen på universitelet er der gratIs entre tn lesten,
ligesom der arrangeres gratis transport mellem universitetet og klubbeo.
reserver dagen

reserver dagen

reserver dagen

reserver dagen

Styrmandslauget
afholder

»Jubilæums blåt
h edag den 19. mal kl. 18.00
Sædvanligt traktement Incluslve punchesold
Pris pr. kuvert kr. 10
Tilmelding TR 359
RY 48 -

alten

296360
senest den 17. maj
Alle medlemmer af klubben er velkomne.
Bang

•

Kaproningen

Adresseliste :
Danske Studenters Roklub,
Strandvængd. København ø.
Postgiro 3466.
Jubilæumsfondens girokonto:
127970.
Telefoner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer 29 6J 60.
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Børge Boesen, Brolægger.
stræde 3. K. PA 8009 og 8010.
Kasserer: Aage Bang, Holsteins·
gade 5, ø. TR 359.
Sekretær: Bent Dredmose, Strind·
bergsvej 16, Valby.
Materielforvalter: Erik Foldbjerg,
Islevhusvej 17. Brh. BE 915l.
Kaproningschd: Pallt' Blinkenberg,

Tilføjelse til terminsliste:
16. -

18/6: Amsterdam.
27/8: Goteborg 19.000 m.

DSR.
Instruktionsrochef: Søren Nielsen,
Fruevej 17, Søborg. Sø 2265.
'Motions. og langtursrochef: Ole
Borre Jørgensen. Olgasvej l C,
Vedbæk. 891906.
I-fusforvalter: Jens Johansen. Rubinstei nsvej 4, SV.

Uden særligt mandat: Poul Etik Jensen, Hyrdevangen JO. Brh. 60 1130.
Poul Henning Rasmussen, Slangerupgade 25, st. tv. TA 7916 y.
Træner; Ib ChristoHersen, BernstorHsvej 144, HE 7074. Telefontid
kl. 7 -7.30.
Arkivar: Dan H. Nielsen, KIi~te.
vej 26, Brh. BE 3681.
Håndboldleder: Peter Wilcken,
Kagsåvej 45, Herlev. 94 42 68.

Jubilæumsfestmiddag
Lørdag den 17. juni kl. 17.30 pJ. Kbh.s Universitet.
Tilmelding : På medfølgende gi roindbetalings kort.
Tilmeldingsfrist: torsdag den 1. Juni .
Pris: 80 kr. kuverten.
Betalmg: Pl tilmeldingsbl.mketten.
Koner, kærester etc. : Velkomne.
Underholdning : Studentersangerne, korte taler.
Program: Tilsendes deltagerne.
Menu : l stk. m. rejer, hvidvin - helstegt oksefilet, rødvin m. fro ssen fløde. portvin;sherry - kaffe, kognakllikør.
Påklædning : Festdragt/ klubdress.
Efter middagen : Fest i klubben (se denne).

Bestyrelsens ønskeseddel:
Tilskud til -

Blazere
Blazere i klubbens officielle farve vil
nu kunne erhverves for ca. 200,- pr.
stk.
Tilbuddet er givet på betingelse af,
at vi afgiver en samlet besti1ling, sJ.
skulle du være interesseret, bedes du
udfylde nedenstående bestillingsseddel og sende den til klubben senest
l . juni.
Hvis der opnås fornøden tilslutning,
vil du blive tilsagt til måltagning
klubben først i juni mlned.
Undertegnede

bestiller

hermed

karamelrand

eller :
f.\urerarbejde.
blikkenslagerarbejde ,
opvaskemaskine,
støvsuger.
skrivemask ine ,
badstue og -ovn.
pejs.
telte,
vægtstang m. kuglelejer,
firer inr., firer gig, to årers inr" dobb. sculler gig,
to årers plast. 2 X plastsculler,
otter, firer m . stm., to'e r u. stm., single sculler.

1 stk.

blazer.
navn
adresse
til.

BALTICA
FOR SIKRING

en god anden halvleg, og det gik fu 5-5 op til 9-5, hvoref.
ter Skjold fik lov til at pynte pl resultatet til 9-6.
Blandt tilskuerne sås den tidligere leder Rud MollerJørgensen, der med stor mterC'sse studerede de mange
nye nærkampgreb, der var kommet til siden hans tid.
(Skjold fik 3 straffekast).
Næste akt bliver d Landspokalturnermgen.

Roaktlvltet I april
Bådtype
Sculler

Toer
Firer
Otter

lait

Bådekm

Medfemskm

399
728
178
J5

2184
890
115

IJ20

1608

199

Peter Wifcken .

Kaniner .. • • Instruktion

Håndbold
Glimrende afslutning pJ sæsonen
Som tidligere nævnt mistede vort l. hold ch.1ncC'n for oprykning ved et nederlag til bundholdet HAKOAI [ med
16-17 i den næstsidste kamp.
Det hjalp derfor ikke. at holdet præsterede noget af det
bedste spil i sæsonen i den sidste kamp mod det tidligere
divisionshold KSG. Iler vandt vi en klar sejr på 14-10
ter en flot 1. halvleg (som sædvanlig) med foring 10-2.
Den endelige stilling i A-rækken blev herdtu:
l. KFUM
17 point
2. vue
14 point
J. GSIF
14 point
4. DSR
14 point
S. SIF
13 point
Placermgen 2-4 blev afgjort efter resultaterne i de ind·
byrdes kampe. hvor DSR havde klaret sig dårligst. Som
det vil fremgå af ovenstående. var DSR kun eet mll fra
oprykning til mellemrækken .
Trods de tidligere fremfortC' beklagelser over holdet!>
manglende koncentration er der al mulig grund til at være tiIIreds med det opnåede resultat, der må betragtes
som vort håndboldholds hidtil bedste placering.
Da interessen blandt spillerne synes at være stor for at
fortsætte til næste sæson, og da der yderligere synes at
være for'itærkning på vej, kommer vi nok ikh uden om
opryknmg til næste år.
NJ.ede vi ikke heJt til tops i KllFs turnermg, lykkedes
det til gengæld ved Roernes Mesterskaber, der som sæd·
vanlig afvikledes i Q{\1·hallen, denne gang med Skovs·
hoved som ;!,rrangor. Arrangementet blev også i år en
succes og havde samlet rekorddeltagelse, hvilket nodvC'n diggjorde at de indledende kampe i 2.-holdsrækken mltte henlægges til Idrætshuset.
På grund af en hel del afbud var DSR ikke i stand til at
stille noget ligefrem frygtindgydende 2. hold på benene,
og efter en let sejr 5·1 over et 6 mands hold fra Skovshoved mltle holdet ned med nakken 0-7 til B &. W, der senere tabtC' i finalen til Skovshoveds bedste hold. Der Vilr
iah Il dC'ltagere i denne række.
l herre mesterrækken viste DSR sig fra sin bedste side
og satte sig på mesterskabet for tredie gang siden 1960 og
vandt dermde den udsatte pokal til ejendom. Situationen for dette års finalestævne var den. at både DSR,
Skjold og ØK kunne vinde pokale.n til C'jendom. SJ. der
var faktisk tale om betydelig spænding.
Den indledende kamp mod ØK vandtes uden synderligt besvær med 16-8. Finalen mod Skjold blev betydelig
vanskC'ligerC'. I hele l. halvleg fulgtes holdene ad, for det
meste med DSR et enkelt mll foran, og stillingen ved
halvtid var 5·4 til OSR. Straks i 2. halvleg udlignede
Skjold til 5·5, og spændingen nåede sit højdepunkt for
ikke at tale om larmen fra tilskuerne, men sl skete det
overraskende. For første gang i sæsonen spillede holdet

er·

Rosæsonen er startet, og med den tilgangen af nye med·
lemmer. Vi h",r allerede da disse linier skrivC's, modtaget
57 mdmeldelser. Nen dette tal skulle gerne øges væswt·
ligl i løbet af sæsonen, så vi i vort jubilæumsår kan sil
alle rekorder hvad indmeldelser angår. Til sammenligning kan oplyses, at vi i 1965 havde ca. 170 indmeldelser
og i 1966 ca. 150.
Skal dette tal for 1967 være 200 eUer mere?
Det afgor du!
Har du venner eller studie(skole)kammerater, der ikke
ror, så tag dem med herned, vis dem klubben, såvel oppe
som nede, og lad os d se, om de ikke skulle lå lyst til
at stifte nærmere bekendtskab med DSR.
Det skal her erindres, at klubben ligesom tidligere år
skønner på din indsats ved at give dig I måneds frikontingent for hvert medlem du melder ind.
- lrskontingcnt: 12 nye medlemmer! Ilar du ikke i din omgangskreds emner, der kunne tænkes at ville ro, behover du imidlertid ikke fole dig gAnske
overflødig.
Alle de nye medlemmer, de andre skaffer. klubben skal
nemlig lære at ro, og hertil behover vi din hjælp.
Er du styrmand og kunne du tænke dig at give et nap
med ved uddannelsen af de nye kanine.r så kom herned og
tal med instruktionsrochefen eller vagthavende rochef.
Vi sorger for din instruktøruddannelse (pl 1- 2 aftener).
Det ene~te du selv behover medbringe er lysten til at gå
i gang med en spændende og morsom opgave i din klub.
Pd gensyn!
l -IR.

Festudvalg søges
Som skrevet andC'tSteds i bladet afholdes der den 17. juni
fest i klubhuset Samt i KVIK's lokaler.
Det er tanken, at der skal orkester såvel i festsalen som I
bådehallen samt eventuelt hyggemusik i KVIK. For at få
dette arrangement til at gl, skal der bruges en del medlemmer, der har lyst til at gørC' en indsats, dds i tiden
for og ellers dels på selve aftenen.
Kunne du tænke dig at gøre en indsats, for at denne sæsonens største fest sk",1 forløbe glat, mod da op på veran·
daen torsdag den 18. maj kJ. 20.00. Skulle du være interesseret, men forhindret denne aften, meddel da blot dette
PH
til bestyrelsen, hvorefter vi selv kontakter dig.

Styrmandsinstruktion
Der vil en af de nærmeste dAge tilflyde tavlen ved pulten
et snedigt udregnet tabelværk, hvorpå roere vil kunne re·
servere styrmandsinstruktion langt frem i tiden. Desværre
kniber det her gevaldigt med instruktører, idet der for ejeblikket kun har meldt sig 5 stks. (alle gamle bekendte).
Alle interesserede bedes melde sig til Strigel, Sommer-J ..
Henning RasmussC'n eller undertegnede - og gør nu al·
vor .11 det ,! f
•
Soren Nielsen

ORIENTERING
Medd.I.ls.r fra D.S.R •• Ski· og orlen •• rlng ... ktlon vad K. Hall.trom

FORARSSÆSSONEN SLUT
Tilb~Bt

er kun de mue spedtllc: lob, stollener. wild-wC:~1 08
pomllob samt evI. et lob i Norge. Der kan endnu nis Illmddm"
ul KM, - I sommuens Job vil ;analogt med Siæ,lc .h blive .arungnel lu::nlngslob. hver søndag (visn dage dkaldtc baddob) og
onsdo1g i Rud~kov.

Afholdte løb
Skærmene i Tokkekob Hegn, ti for (l~ temmelig ktndt t~rræn.
blev lidt af en vandgang for en del ,lf dehagc:rnc og 08\.1 for
unrltrtegncde. En af de sidste poster var anbrAgt mld, I Iljor!'
most', hvor vi endda vcd d.1g ahmndchgvis undlader ;1\ placcrt
po~ter. "1 vej til denne gik en IOMr umiddelbar! for.ln mIg I ul
~kuldrenc og kunne: ikke komme op, holn ,log gungren!: III "den
og - forsvandrl N", jrg fik htvtt holm op og lavtdr kon efter
noget lignende. da jeg omsidu bavde snirklel mig SOl meget omkring, 411 Jeg kunne se poslen og blev sl begcJstret. at jeg ogS.l
gik I, dog kun tillivcL Dcn I.S ved cn undfyldl grofl hvor m.llo.
i hvert liIf~lde fra den sid\', hvorfra Jeg kom. skulle hen lolng'
groften for at komm\' til den NJ., det odtlagdc IOn indtil delle
mbpunkt god plAcering
Slagelse lob, ved Slagelse, var for storstedelen et typi~k for.\nlob med en række ret "bM del~:.lra:k, men afsluttede iii tn dels
overra~kelse med et par enkelte sværere dclstræk_

Kompas/obel blev lidt af en orientcnng)mæssig fiasko. Af hensyn til jagt. m"tle baMme I sldstt oJebhk Izgges om ud i om,
kredsen af tn skov. der selv er meget .Iben for de herute omr"·
ders vedkommende. De IO km ble" vundet pJ. omkring 1.00 og
en del I.S der i nærheden. Ingen I seluinnen er udprægede sprintere, sI vi kom slet ikke med i toppen i .ir! Hm!
Bom/obrl lied Al!jungii i SIIUlge foregik for en gangs $kyld ,
for danskere ~lobbArt- terraen. uden de store sre.np.lrticr, som tr
er d viinsktlige. al lobe i for 05 d.;m~kcrc_

Stifinderløbet det 23. d. 30. april
Hu vi al'holdt ved lIyllstoft.a i Sverige. Alt kl.appede wm dtl
skulle. og vi v.ar. miske især 100kkel være Mikkel. der havde
tilbudt sin hjælp. tidligt pl faerde ved 17.00 liden. lian havde
u.get f1zskesteg og ga5app.ar.at med og kokkeren:de lordag .aften.
Vi havde Ilnt en hylle. i og for sig god, men uden \'and og tOIletforhold s..lmt kogemulighedcr, og det v.ar der e.nkdle.. der ikke.
hllvde provet for. Dc blev imidlertid Ut ind i hvordannel, af
Mikkel. der oste .af SLOe rige illnglurserhringer, SAml styrede
mJoI sondag. Voigt kom n;esten lige fra fest, fik et ko n og Cl
reglement i hånden. log sig en lille tur hen forbi slart 2. fik kon~Iateret .at det ikke var alle, der va r lige hurtige til at prikke
md. ville have. været ude .l t hb~ et pilt poster, syntes del var
for ddt til hans påkl ..... dning. og fungerede iovrigl udm ..... rket
i sil job som domme.r. der vu hans mission på dolgen. uml i
hvilken egensk.ab vi fik rig brug fo r holm unde r lobet. Af hans
problemer nzvner vi: Er posldef. el plateau ide ntisk med toppen
af en bakke, tn anke fra vinderen i ÆOB. er tn hoj lig enden
af en lilIem~. En lu en del af vore god\' A·lobere sa.ml Blobere der i skyndingen snuppede en d.amepost i nærheden af
deres. De mente. al det at poslen Il på en lUe., kunne berethge

pnstdcf. ~en hoj" Eller Er de l forbudt banel ..... gge rc al udl ..... g.
gc poster ved ~tO små hOje', når der I skoven er mcre end et
Med . .at der er ddanne og oven i købet tillade sig al placere en
po~t mellem de to. ~aml en pl den ene af de .andre 101 Nl, del
,id~te \'.ar fiktivt. - Pl rcsuh.atliSlen bet}'der det .Indel. ,11 en
stor dd af A. B-loberne blev diske.1. hvilkel tfter Rodes mening
k.an beVirke Cl lidi odiosl efterm ..... le. for man von dien I .almlnde·
lIghed tilfreds med lohel. og sc:lv Synles vi også. ~e"'folgc:lig
for en stor dtl lerr ..... nets skyld. at del Vllr blt"et nogle gode
h.lOtr.
Det værsle VM imidlertid at ell post. Ilr. 2 pa A B b.llnen. blev
~tjllet midt under lobet. hvilktt Ikke gjorde det Ict for de, som
kun havde den tilbageværende ung al holde sig lil. som milf'
kerlng af pOSl~n. Fkre bndl den dog og gennemforte lubet . Der
m.1 laves erstatning~lob for kvalifikation i B·kl.llisen evt. i um·
.:trbejdc med Holte. der ~kill lave et for C-klasstn Alle praemier
blev dog uddelt. idet dommeren mente • .at de riguge \'Indere. om\lændighederne taget i btlr.agtning. alligevel \'ar fundet, Ikri
von banc:læggerne fuldlud enige mcd barn. De)Værre v.llr veJrt:!
ikkt godt i modsaetntng III om lord.agen. hvor posludlægningen
"ar foregået i strllende solskin. En be.v~et Wfi.'kendl

Kommende begivenheder
Vi hllr .anmddt hold hl Ilelsingurs Inlt.rn.uionale ~I.tftl i TeglMrup hegn fo r 1·mo1nds hold. pl kort efter ny europ:cisk kort·
no rm, ntmlig Gert. j\\ærsk, Erik. Kell. Interesserede kan endnu
nl ;1.1 melde sig hertil Endvidere lil Sljernelobet hvortIl tndnu
Ikke er kommet indbydtl\t.

Anmeldelser
Der anmelde.s fremtidIg! III Gert Pedersen , og SCntM m.andagen
for lob« kJ. 18.00. hvis andet ikke er bemaerkel her i bl.adet,
Til wild ....e" sk.al s.1ledes .anmeldes senest SOlldag d 7.

»Løb i Norge«
J fo rts ..... ttelse af vores vmlertur til Norge ,Igttr vi al fosoge .. t
.urangere C'n o·tur til Norge i luni. Evt. ml.'d delt.agere fra an·
dre klubber for .at få rabat-foho dene i orden, idet vi d.1 pl Ko·
benhavn-Norges Uniell kan fl lemmelig god rabat. Udo\'tf den
derved vundne lab;!1 agter sckllone.n at give et tilskud. dog kun
for nogenlunde regelm.a:uigt lobende, siledes .III prISen )kulle
blive meget rimelig. Cll. 7Q-M kr. for en wetkend,
AJgang lordag kl. 17.00 med blden, bus til el norsk O-lob og rtlur med blden. kJ. 19.00, som tr i Kobe.nhavn kJ. C.ll_ 9.00 mandag morgen
In'eTUleTede bedes hem·tndt sig III fom.llnden.

Resterende forårsterminsliste
Den 21. maj: Stjernelobet (ingen indb. modtaget).
Den 28. m_j; KM Stafet_
Omkl. Lyngby Landbrugsskole - Hillerod. hede.·
riks ... ærksg_de.
P.arkcring ved ~killested hvortil selvlransporl
I. SI,)rt kl. 09.00.
Den ??? i Norge.
K. H.allstrom

Hans Frederiksen

TELEFON 900781

MALERMESTER

.,...................
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DANSKE STUDENTER.S R.OKLUB

juni 1967

Nr. 6

3S.6rgang

Lær at ro
Instruktion al 'rets kaniner foregår her
i klubben - som I de lIeste andre roklubber - llndrlggermaterlel.
Ar.egerne hertil er Indlysende og skal
Ikke drages Irem her.
Resultaterne er lige så klare: Omtrent
halvdelen ar årets nylndmeldtø medlemmer er ude al klubben, Inden der

HURRA
o

for de

er gået et år.
Naturligvis kan man ikke lasta lod dggerne aJene; andre forhold spiller Ind,
men mange al disse kan uden tvivl
lores IlIbege 111 det faktum - der ac-

100 ar

cepteres al mange anli-kaproere - al
man fo rst 'år den rette glæde ., roning
ved at ro kaproning et par sæsoner
eller liere og derved IAr Indarbejdet

VlleJfer DSR's 100 ltr. jubilæum, tirsdag den 13. Juni 1967, med folgende program :

det komplice rede sæl al reflekser. der

Tirsdag den 13. lunl

gor, at folaget bliver et harmonisk hele
og ikke en række af enkelte muskelkontraklloner - all. styret af en anspændt bevidsthed.
Klubben ville gå neden om og hjem
hvis alle kaniner skulle ro kaproning,
så derpå må vi renoncere. Derimod
ville det være realisabelt at lede alle
prove al ro i outriggel materiel en
eller flere gange Ilobet al deres lorsle sæson I klubben. Da vandet på
Øresund olle er meget uroligt vil man
næppe kunne afholde regelmæssig instruktion der. Bagsværd so er derimod
velegnel omend beliggenheden jo kan
rejse visse prakUske vanskefJgheder,
der dog sagtens kan overvindes, hvis
viljen er der - den mangler loreloblgl
Vi mangler endvidere Instruktorer
Det er klart, al vore to trænere Ikke
kan afse tid iii at Instruere kaniner
Klubben rider ovef en stor stab a'
gamle kaproere, der udmærket evner at
give de nye medlemmer Indblik I -den
retle (oteknlk_,
Delte munder ud I en appel til eldankede kaproera og -styrmænd' _R_k
klubben en hl_lpende hånd på dine
gamle dage - huak hvad klubben har
glvel dlg._
Henvendelse lil kapronlngschelen. redakloren eller el bestyrelsesmedlem.
h

K!. 10 - 12: RECEPTION I KLUBHUSET.
KI. 19

JUBILÆUMS· ... RM ... D....
Alle klubbens blade runder samlet Tuborg Havn. Alle kan
deltage l armada'en, der bliver larets storste danske robe·
givenhed. Mod op og vær med l

KJ. 21.

F00SELSO ... GS-CHOKOLAOE med rom på verandaen
Hyggepianist etc.
Pris pr, deltager: Kr, 5,-.

Lurdag dan 17. lunl
Kj 17.30:

JUBILÆUMSFESTMIOO"'G pA Kubenhavns Universitet.
Pris pr, deltager: Kr. 80,- Inkj entr6 tif festen i Klubhusel

Kj 21 - 04 ' GIG ... NTISK N"'TTEFEST i klubhuset
Dans til to orkestre.
Pris pr. deltager ; Kr. 7,-.
FESTUDVALGET.

Kaproningen

Adresseliste:
Danske: Studenters Roklub,
Strand vænget. København ø.
Postgiro 3466.
Jubilæumsfondens girokonto:
127970.
Telefoner: kontor RY 48. køkken og
medlemmer 29 63 60.
Klubbens kontor er Jbmt
tirsdag og torsdag Id. 19 - 20.
formand: Borge Bot'Sen, Brolæggerstræde 3, K. PA 8009 og SOlO.

Kasstrer: Aage Bang,
gade 5. ø. TR 359.

Holstc:ins-

Sekretær: Bent Bredmose, Strind·
berl."Svej 16, Valby.
Materielforvalter: Erik foldbjerg,

lslevhusvej 17, 8rb. BE 9151.
Kaproningschef: Palle Blinkenberg,
DSR.
Instruktionsrochef: Søren Nielsen,
Fruevej 17, Søborg. 144165.
Motions- og langtursrochef: Ole
Borre" }orgconsen, Olgasvc:j I C.
Vc:dbzk.891906.
IIusforvalter: Jens Johansen, Rubinsteinsvej 4, SV.
Uden særligt mandat: Poul Erik Jensen, H yrdevangen JO. 8rh. 60 11 JO.
Poul Henning Rasmussen, Slang~.
rupgade 25, st. tv. TA 7916 y.
Trænu: Ib Christoffl!rsen, Bernstorffsvej 144, HE 7074. Teldontid
kl. 7 -7,30.
Arkivar: Dan H. Nielsen, Klinte·
vej 26, Brh. BE J681.
Håndboldleder: Peter Wilcken,
Kagdvej 45, Herlev. 944268.

tvivl
Sorte, truende skyer samles om re·
daktorens pande. Han er i et svært
dilemma.
Tilsyneladende er nn en til at læsl!
indenad for nl!dadgående mdenfor
medlemsstanden af vor akademiske
klub.
Som eksempel nævnes opfordringen
i dette blads forrige nummer til at beo
nytte et særligt girokort til samtidig
indbetaling og tilmelding til festmid·
dagen pl Universitetet d. 17. 6. Det
er kommet mig for ore, at du var
medlemmer, der lod det med rodt
stemplede girokort gå direku i ~det
russiske arkiv~ i den tro, at det blot
var bestemt til den ordinære jubilæ·
umsgiroindbetaling.
For f. . f.. f .. i h .. h .. h .. - skal
vi lave bladet om til et tegneseriehef·
te? - eller endnu værre : Et blad I
øMadison Avenue" stil?
h.

i Maribo
den 21. mai
afholdtes sprinterkapro·
ning over 1000 m,
Modsat sædvane artede
vl!jrguderne sig nogen·
lunde; dog var der rd
stærk sideso Eu JOO til
~ m og det generede vo·
rI! urutinerede to'er hold
overmåde.
Hele styrken vu taget til Maribo. D. v. s. Elite· og begynderotter, dlte fi·
rer, Sl!n. A dobb. sculler Silmt elite sculler.
Der var ingen otterløb for begyndere. s å de roede firer, som Finn, Anders,
Poul, Bjarne, cox: Flemming vandt i fin stil.
Morten og Preben vandt sen. A lobet, men var alene anmeldt i elite dobb.
sculler.
Niels Sechu måtte indkassere et nedl!rlag fra Egon Pedersen, Freduiks·
værk, men han tog revanche ved Forårskaproningen.
Elite. firtr (Bent, Tom, Romer, Dan, cox : Kim) vandt deres løb foran halvdelen af elitcotteren og Fredensborg som 3.
Eliteottertn vandt en komfortabel sl!jr over Nakskov Skibsværfts Roklub.
Endelig startede vi i diverse to'er lob, hvilket dog ikke kronedf!S med cuc·
h
ces.

Forårskaproningen
ResultaternI! af vinterens og forårets arbejde var lige ved at virk!! over·
vældende, 6 sejre ved forårskaproningen på Bagsværd So, samt 3 andenpladser, hvor det drejede sig om U sekunder eller tiendedele heraf før vi
havde vundet.
Lordagens forste lob : begynder-firer, bltv suverænt vundet af Finn Baard·
sen, Anders Holm Nielsen, Poul Madsen og Bjarne Due ml!d Karsten
Schmidt som cox. Med lav kadance og dejligt gennemtrukne tag gled de i
mål flert længder foran nummer to, begynderotterens lette halvdel bf!S4itte fjerdepladsen i samme lob bl. ,1 . sUet af KR, som de dog havde besejret
i formiddagens indledende heat.
BeJ:'ynderotteren er i år blevet trænet af Kristian Rasmussen, en håndsrækning, vi er meget glade for.
Skønt begynderne viste gode takter om lordagen, kneb det med at komme
ud af hullerne i sondagens otter·lob. mr blev sat mtre til i starten, end det
var muligt al hente pl en oplobsspurt I den vanskelige medvind, og resultatet bitven andenplads 6{lO sek. dter Kvik.
I dobbelt ·sculler fik vi en kraftig revanche fra Danmarksmf!Sterskabet i
1966. Preben Ramsgaard og Morten Storgaard har i år trænet Flittigt trods
eksamenslæsning, men skont de roede et smukt lob og effektivt forviste
Lyngby til trtdiepladsen, måtte de se sig sUe t af Niels og Jørgen Secher,
der Ikke på noget tidspunk lod sig true.
I søndagens Senior A·lob fik Morten og l)reben til gengæld en sikker sejr.
Vort nye elite·lirer mandskab viste allerede fin roning ved spnnterkaproningen i Maribo, og de skuffede heller ikke vore fOI'Ventninger i søndagen.s
race, hvor de roede et vcldisponl!ret lob, og i det vanskelige vand afviste
de uden vaklen tn slutspurt fra KR. I loldet strokes af Dan Haslov med
Ole Romer på trepladsen efterfulgt af Tom Holmbl!rg og Bent Serup PI!'
tersen, Kim Julebæk provtr at koncentrl!re sig om jobbet som cox.
Nids Secher tog sig igen af single-sculleren med tn sikker føring fra start

BALTJ:CA
FOR SIKRING

til mål; man kan kun have tillid til at den sag er i de bedste hænder. Hans nærmeste konkurrent Egon Petersen
fra Frederiksværk er i glimrende form, men har ikke
kræfter nok.
Elite firer uden styrmand blevet opgør mellem os og KR.
Poul Erik Jensen, Helge Olsen, Gerner Petersen med un dertegnede som stroke havde flere på hinanden folgende
gange søgt at få vor nye Henry-båd under kontrol; det
var ikke uden mavdcrildren, at vi lagde os vd startbroen.
Starten forløb hæderligt og op til 1000 meter havde vi
spidsen forrest. Her øgede KR og i tillid til vor slutspurt
sogte vi at holde det rolige glid; JOO m fra mål begyndte vi
spurten, men KR var os alligevel for stærke og gled i mål
en længde foran os. Kviks guldfirer, hvor Kurt Helmut er
erstattet af Peter Islef, havde helt tabt humøret og kom i
m,U mange længder efter,
Revanche fik vi i otter, søndagens sidste løb, Skjold havde
Sammensat en otter til lejligheden, Kviks otter mønstrede
bl. a. den rekonstruerede guldfirer, Som vi havde ventet,
var der mest liv i KR, - der må være noget særligt over
luften i Sydhavnen. Vi lagde ud med en knaldhlrd start
og førte pænt ved 250 m, da løbet blev afblæst. Tilbage.
Næste start gik knap sJ. godt, vi fulgte med til 1000 m hvor
Kvik begyndte at falde tilbage. Belært af vort nederlag
ved Df.1 i 1966 koncentreredevi os 100 % om spurten lige
efter 1000 m. Vort nye hojtaleranJæg var en god hjælp.
De s idste 1000 m blev roet i en hurtigere tid end de første
på trods af det urolige vand, en dejlig sejr at hjem fore, et
godt grundlag at arbejde videre på .
Blink.

Jubilæumsgave
fra klubbens protektor H, M, Kongen
Klubbens protektor, l-Ians Majestæt Kongen, beærede
vor klub onsdag den 24. maj d. å. ved at deltage i en fro·
kost arrangeret af klubbens bestyrelse, I frokosten deltog
klubbens tidligere formænd, vort æresmedlem Gudmund
Schack og Bjørn Møller.
Protektor skænkede ved denne lejlighed klubben et billede af sig selv som roer, malt af maleren August Torslef,
der ligeledes deltog i frokosten. Maleriet, der er malet i
1948. er efter protektors ønske ophængt i bestyrelsesværel·
set.
Påny har klubben erfaret protektors store og varme interesse for vor klub.
Børge Boesen

Bestyrelsens ønskeseddel:
For at lette medlemmerne med at finde på ideer har bl"
styrelsen skrevet en lille ønskeseddel, som medlemmer og
venner af DSR kan studere:
Murerarbejde,
bl ikkenslager a r bl' jde,
opvaskemaskine,
støvsuger,
badstue og -ovn,
pejs,
telte ,
vægtstang m, kuglelejer,
firer inr., firer gig, to årers inr., dobb. sculler gig,
to årers plast, 2 X plastsculler,
otter, firer m. stm" to'er u. stm., single sculler.

Jubilæumsfestmiddag
Lordag den 17. juni k!. 17.30 på Kbh.s Universitet,
f..lenu; l stk. m. rejer, hvidvin - Helstegt oksefilet, rødvin - Kardmelrand m. frossen fløde , portvin/sherry Kaffe, cognac/likør.
Den kendte koncertpianist Herluf Aurvig underholder.

Preben Røjel skriver festsang .
Pris: 80 kr. kuverten ind, transport og adgang til festen i

DSR.
Påklædning : Festdragt/klubdress (evt. morkt toj).
Deltagerne til jubilæumsmiddagen vil en af de nærmeste
dage få tilsendt trykt program m. m.
NB! Efter:mmc1delse vil kunne modtages indtil tirsdag
I J. juni men kun på klubbens kontor mod samtidig aflevering af kuvertprisen.

d.

Fødselsdagen
Som det er bekendt, fejres tirsdag d. 13. juni DSR's 100
års fødsel sdag, Da klubben jo - trods alt - er en roklub
er det meningen at starte aftenen med en ro.armada, hvor
alle klubbens både skal samlet på vandet.
Ved optælling har man fundet, at der iah er pldds til 119
mand, Armadaen formeres fra kJ. 18.45 og de første , der
møder op i bådene er sikre på at komme ud.
KJ. 21 samles man på verandaen til hyggeligt samvær og
fødse1sdagschokolade , Et af klubbens medlemmer har lovet at sætte sig til klaveret. lovrigt vil der blive lejlighed
til medlemmernes frie udfoldelse,

Roaktivltet I• maj
Bådtype

Bådekm

Toer
Sculler
Firer
Otter

1054

Medlemskm

3162

lIH

llH

592
4

2960
36

lait

2774

7282

April

mo

3608

April/maj

4094

10890

Orientering
Under Hallstrøms vilde protester inclusive trusler mod liv
og ejendom har red, besluttet at samle stof fra O·sektionen i næste nummer af DSR. l'

100 år

1867

1967

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
fejrer dansk studenterronings 100 års jubilæum med

GIGA T·
ATTEFEST
LØRDAG DEN 17. JUNI KL. 21 -

04

(Musik fra kl. 20.30)

Dans

PAPA BUEs
JAZZBAND

•

I

3 etager til:

RHYTHMMAKERS

DS R-festsalen

DSR-bådehallen

PETER CRAMERS
KVARTET

3 barer
KVIK-festsalen

,

ENTRE: KUN 7,00 KR.
Danske Studenters Roklub, Strandvænget, ø
•
Bus 1, 14 og 39 samt S-tog til Svanemøllen
. ' . . . . . 0 • • "" . . . . . . . . . ..

DANSKE STUDENTERS ROKLVB
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Adg.: 5 kr.

Reception
BIdrag Iii btldgave Ilt OSR er modtaget a' følgende (v. O. Sachar) :
Danske Sludentar. Idrætsforbund,
AkademIsk Skytteforening,
Anonym giver,
Poul Hansen (Den fri KObmand),
Universitetets Studentargymnastik,
H. Uklars Nlelsttn
S. E. Albertus
Ib Frauchen
E. G. Nyhegn
Knud Norlyng
Hugo Grumme
H. Gundtolle-Bruun
Ib Olsen
Peer Pærregaard
Mogens Hee
C, Næsh Hendriksen
Jorgen RoJel
Kaj Rojel
Frants Hvas.
Preben Rojel
Jesper Hven
Gudmund Sch8ck
Henning Jensen
Ole Secher
Erik Johannesen
Yrsa Secher
Erik S. Klersgaard
Alfred Schullz-Nlelsen
E. Kjerrumgaard
Kjeld Kllntoe
Max Sarensen
Inga og Jorgan Kr.usa
Orla Teglers
Flemming Telsner
Ove Lange
Knud Terslev
Knud Lund
Niels Lundliv1st
C. F. Thorup
Kaj Traulsen
Herbert Marcus
Erik Weeke
K. R. Mølgaard
lait 16,200 kr.
Øvrige pengegaver fra :
Københavns Magistral: 10.000 kr.
Dansk IngenIørforening v. elv, Ing. aerg Bach: 7.000 kr
K. R.. Kvik, Hellerup Roklub, Skjold, Skjolderlauget. Roskilde Roklub
og Dameroklub, Skovshoved Roklub, Gellon, 0 . 1, F., E. Becker,
Gustav Foersom og Co. A/S, SkandinavIsk Motor Compeni.
S. E. Albertu s, B/otn Moller, Otto B/errum, Peter Krag, Baltiea
ForsIkring.
Skandinavisk Motor Compani : 25 ", rabat pi molo r
Damernes Roklub : Vase
D F f R's Sjællandskre<ls : Vase
Gladsaxe Kommu ne: 6 fl . vin
Norske Studenters Roklub: Salvplade
Svenska Akademiska Idrotlsforbund : 'h spændholt m. solvplade
Følgende havde glædet os med blomster :
Carl S/elle, Ruth og Preben Calberg, Elva Fjeldbo, C. Johansen (Byekspressen), SAS Roklub, DFDS Roklub. Kbh.kredsans langtursudvalg,
D F f R: Dirlgenlhammer
Kbh.kredsen : Baro--, lermo-- og hygrometer
Arhus Studenterroklub : Solvkæde
Bagsværd Roklub ' Stander
Lyngby Roklub : Stander
Telegrammer: Mange, mange fra ind- og udland
Bestyrelsen og Jub!læumskomlteen takker på det hjerteligste for opmærksomhederne
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Adresseliste:

Kaproningen

Liibeck

Danske Studenters Roklub,

Strandvænget, København ø.
Postgiro 3466.
Jubilæumsfondens girokonto:
127970.

Telefoner: kontor RY 48. køkken og
medlemmer 296J 60.
Klubbens kontor er lbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Berge Boesen, Brolæggerstræde 3, K. PA 8009 og 8010.
Kasserer; Aage Bang, I-Iolsteinsgade 5. ø. TR 359.
Sekretær: Bent Bredmose, Strindbergsvej 16, Valby.
Materielforvalter: Erik Foldbjerg,
Islevhusvej 17, 8rh. BE 9151.
Kaproningscht:f: Palle Blinkenberg,

DSR.
Instruktionsroehef: Søren Nielsen,
Fruevcj 17, Søborg. 144165.
Motions- og langtursrocht:f: Ole
Borre Jørgensen. Olgasvej l C,

Vedbæk. 89 19 06.
Husforvalter: Jens Johansen, Rubinsteinsvej 4, SV.

Uden særligt mandat: Poul Erik Jensen, Hyrdevangen 3D, Brb. 60 11 JO.
Poul Henning Rasmussen, Slange.
rupgade 25, st. tv. TA 7916 y.
Træner: Ib Christoffersen, Bern·
storffsvej 144, HE 7074. Telefontid
k!. 7-7.30.
Arkivar: Dan H. Nielsen, Klinte·
vej 26, Brh. BE 368l.
Håndboldleder: Peter Wilcken,
Kagslvej 45. Herlev. 944268.

HANS
FREDERIKSEN
M a lermeste r

Tlf. 900781

FE S T 16. 7. kl. 20
FE ST 16. 7. kl. 20

FE S T 16. 7. kl. 20

Vore tilmeldinger ril den

+1. Internationale Uibec·
ker Ruder·Regatta var
disponeret ud fra den for·
udsætning, at vi ville mo·
de en stærk tysk modstand. Denne udeblev
ganske, kun i firer m. sim.
sås et hold, der kunne le·
ve op til de tyske roeres
traditioner.
Spurgte man nogle af de tyske roledere, fik man det utvetydige svar,
at jagten efter rotalenter til Tysklandsotteren havde odelagt meget i de
enkelte klubbers og træneres arbejde. Dette er en udvikling, man må have
for eje, når man her i Danmark ul er om at kombmere sig frem til tophold.
Det var derfor ikke vanskeligt for os at slæbe 8 sejre hjem. Otteren fik ved
sin sejr i ll · Elite adgang til Eliteløbet med det klingende navn Senats·
achter, som vi vandt uden at ro os ud.
Niels og Jorgen vandt overlegent over en enkelt dobbelt·sculler fra Ratze·
burg. Elitdireren klassificerede sig ligesom otteren gennem II·Elitelobet
til søndagens Elitelob, men kunne ikke rigtig finde spurten og måtte end·
da se sig distanceret af KR, Som de s log ved Forårsregattaen. Jorgen og
Niels vandt henholdsvis begynder og Elite single·sculler i fin stil.
Brodrene Gaard henholdsvis Preben Ramsgaard og Morten Storgaard
vandt endda meget overlegent både lordagens og søndagens Senior·A·
lob i dobbeltsculler.
Blink.
Følgende tider blev opnået i Uibeck :
4.16.5
Elite dobbelt·sculler
Eltte otter:
Elite firer m. stm.
4.52.0
Senior A dobbelt·sculler

4.53.5
-1.53.0

Viborg
Under hele elitens fravær var det op til begynderne at repræsentere
klubben på en dansk kapronings bane.
Om lørdagen stillede halvdelen af beg.otteren op i sen. A firer u. Da
1800 m. var roet, så det ud til at blive en sikker sejr. men pludselig fik
finn en voldsom trang til at måle vanddybden med åren. Da dette nod·
vendigvis tog sin hd, måtte vi nojes med en andenplads efter Randers.
, sen. A otter modte vi Viborg, Randers Og Albo rg. Løbet blcv roet som
et slags handicapløb, idet Viborg, som jo var på hjemmebane, fik foræret
en længde af starteren. llandicappct viste s ig at være stort nok, og beg.otteren måtte se sig slået med en bådsspids.
Om søndagen opnåede Trautner, efter en del forviklinger, en tredieplads
i single. Beg. otteren fik endelig den ventede sejr ved at s lå Alborg med
et par længder.
Sen. A fire.ren tog en vældig revanche for nede.rlagene om lørdagen,
idet de vandt sikkert over Viborg, der igen fik foræret en længde af
starteren.
I beg.. firer blev vi henvist til en tredieplads efter Alborg og Skjold. For
holdet var det en trost, at de fik lovning på en ny båd, som det allerede
kunne stille op i ugen efter i Goteborg.
, Goteborg blev der roet 500 m. om lordagen, og her fik vi to sejre. Forst
i jun. firer og dernæst i beg. otter.
Søndag sta rtede med indledende heat i beg. firer, hvor vi havde begge
både med, en i hvert heat, og uden ar overanstrenge sig nåede de begge
finalen. Om eftermiddagen gentog vi sejren over Halden i jun. otter. 1
firerløbet besatte vi både forste· og andenpladsen. Alt i alt et flot resul·
tat begynderne præsterede.
Dines~

BALTICA
•

FO . SIKRING

Amsterdam d. 16.-18. juni
fr~ag morgen startede 28 roere og MBumlerC''' fra Ka·
strup luhh.1Vn med Amsterdams lufthavn MSchipho'" som
forste destination. lykken stod os bi, så vi landede i god
behold 1 h. 40 m. senere. Fremover bor der gøres en ind·
sats for at lå samordnet roe rrejser til fjernere liggende
egne af kloden, således at disse kan foregå i fly fremfor
de ubehageHge og Eormdestruerende bilrejser. OBS: Od
er megd farligere at rejse med bil end med fly og ikke
rN megd billigere.
FredAg aften startede Niels, Nicis og Jorgen samt Mor·
ten og Preben i Argo Sprint i henholdsvis single E, dobb.
E og dobb. A. Resultatet blev meget tillredsstiUende, idet
Niels samt Morten og Prebrn vandt og bradrene Secher
besatte en andenplads.
Lørdag startede otteren og blev nr. 2 efter Nereus - 17
sec. senere, livilket jo ikke var et resultat, der kunne måle
sig med de øvrige holds indsats. Vi håbede på revanche
om søndagen, men igen måtte vi Indkassere et forsmæ deligt nederlag - eller rettere en andenplads - denne
gang 14 sec. efter Nereus.
Elite firer blev nr. J om lørdagen. En meget fin procstation ydede den - der var krig på kniven lige til det
sidste, og havde det ikke været fordi der kom nogle bojer
I vejen, er det ikke givet, at resultatet ikke var blevet bedre. Om søndagen vandt firerens overmænd elite firer u.
sbn. overlegent, og sandelig om ikke vore gutter vandt f
elite firer.
Sen. A. dobb. sculler klarede en .mdenplads i land om
søndagen efter at have kVolhficeret SiR til finalen j et indledende heat om lørdagen. Også dette var en meget fin
indsats. De to fyre var fuldstændigt roet ud, da de passerede målstregen.
Lørdag blev Jørgen og Niels igen nr. 2 efter et godt,
hårdt lob.
Regattaens hovedlob: Elite single sculler "I Iollandbeeker" var imødeset med megen spænding. Den hollandske
presse regnede med hård kamp mellem \Vienese (nr. 2
ved VM) og Grooth, medens man ville holde et vlgent
øje med Niels Secher. Det blev sagt, at Wienese var endnu bedre roende end ved VM i Bled sidste år, hvor han
jo klart distancerede Niels. Denne gang skulle det ilnidlertid gå anderledes. Fra først til sidst havde Niels foden
pl situationen og roede et virkeligt s mukt og veldisponcret løb. Hver gang \'(I"ienese forsøgte at hale ind på
Niels' forspring, gik denne op i ti stærke og havde igen
sølvvinderen, hvor han ønskede det. En imponerende
indsats. Til præmieoverrækkelsen efter lobet ville jublen
ingen ende tage, da det bln Niels' tur. En sådan fanta stisk stemning vil overhovedet ikke kunne findes i Dan mark.
En oplevelse at være til regatta i Amsterdam.

Fødselsdagen
Som aUe artige børn var DSR på sin SO-årsdag og Dansk
Studenterronings 1000årsdag begunstiget af fint vejr. Solen skinnede fra en skyfri himmel hele dagen, og der var
stort rykind i klubhuset til de forskellige fødselsdagsarrengementer.
Ved receptionen om formiddagen ds talrige prominente
gæster med Hans kongelige t fojhed Arveprins Knud j
spidsen. Blandt gæste.rne sås endvidere den tidligere formand for Dansk Forening for Rosport, direktør F. Aa.

Hansen, overborgmester Urban Hansen, en deputation
Gladsaxe Kommunalbestyrelse, direktør Axel Semler,
direktør Svend \Vorm-Petersen, ingeniør Berg Bach fra
Alborg Roklub, Arthur Christiansen fra Københavnskredsen, Dansk Idrætsforbunds næstformand I I. Bredfelt,
Danske Studenters Idrætsforbunds nye formand Ole Secher samt repræsenl.lnter for en lang række roklubber her
I København. t\lange af klubbens medlemmer med bestyrelsen i spidsen var ogs! ul stede, og pianisten Ole Erling
og vor uforlignelige bartender - Strigcl - sørgede for
førsteklasses stemning. DSR modtog en lang rockke gaver
far nær og fjern. og gavebordet Volf et tydeligt bevis på
den hengivenhed og interesse, der vises vor klub fra mange sider.
Om aftenen havde en kreds af medlemmer stablet et
morsomt arrangement på benene. Som det vil være fremj:;ået af sidste nummer af bladet samt farvestrllende plakater i klubhuset, havde denne s kore kreds af medlemmer
fået den tossede ide, at samtlige klubbens både sk ulle ud
på en fødselsdagSlur til Tuborg havn og retUf. At du
ikke vaf så tosset en ide endda, så man på bådepladsen
k!. 18,45, da }ubilæumsarmadaen skulle fonneres. Der
var sort af mennesker - og pl en lille halv time var 31
både, bemandet af 107 mand, på vandet og klar til at s tå
ud mod Tuborg Ilavn. I spidsen roede universilets-oUeren styret af Boesen og derefter kom syv 'I-årers inriggere,
elleve 2-årers mriggere, to gig~flrere og Jucunde og III
slut Ormen med Krause som stroke. t\1ellem de forskel lige båd grupper var der puttet otte scullere md. Alle bJ.de,
der kunne bære flag, førte splitflag, og det så fantastisk
flot ud. da armada'en stod havnen ud. Ved velvillig assistance fra Iljemmevæmet, repræsenteret ved løjtnant
B. Ibholt, var der radioEorbindelse mellem Soesen I rorerotteren, Bang j den forstI' 2-lrers Inrigger og Henning
Rasmussen på klubhusets tag, og takket være radioforbindelsen lykkedes det at nl Tuborg Havn I samlet formation, - men så var det ogsl sket. Udfor Tuborg llavn
kæntrede en sculle.r, fordi svirvlen knækkede. Roeren blev
omgående halet ombord i en lock 2-lrers inrigger, hvor
han blev S.lt til at ose. D.l armada'en havde vendt ud for
I lellerup I lavn, var der endnu en sculler, der kæntrede
og til trods for, at han var så heldig at kæntre lige i nærheden af Bang, som i blide vendinger fortalte ham, hvordan man så gør, nåede den stakkels mand ikke at komme
op i sin sculler igen, for en anden læk inrigger havde
snuppet ham til at ose. Ak ja, men alle de1t.lgerne havde
det sjovt, selvom det sj noget tilfældigt ud, da armada'en
vendte tilbage til klubhuset. Boesen fik den tuditionell e
vandgang for godt styrmandsskab, og ved 9-tiden samle·
des deltagerne på verandaen til fodselsdagschokolade med
rOIll og flødeskum. Ole Erling underholdt igen, Schaumburg holdt en morsom og tankevækkende fodselsdag-stale
om alle de skore mennesker, man kan trocHe i DSR, og
senere gav Hartz et fornøjeligt eksempel på, hvordan
styrmændene i fremtiden vil orie.ntere roerne over indbyggede højtale.re i bådene, ligesom flyvepassagerer bliver
underholdt af luftkaptajnen.
Det blev en hyggelig aften og en god afslutning på en
stor dag.
Hans F. t\\ortensen.

Om at lære at ro
I sidste nummer af OSR's medlemsblad kunne man læse
en manende appel til medlemmerne om at melde sig til
kaproningstræning, for $l kunne man lære at ro (at sige:
hvis man tog ud til Bagsv~rd so).

Konsekvensen heraf må være, at af DSR's store medlemsskare kan kun det fåtal, som har tid og mulighed for at
hellige sig kaproningen, ro, medens alle de andre, som
dyrker motions- og langtursroning, ikke kan det_
Uagtet ledelsen af klubben i det officielle organ altså går
ind for dette synspunkt, undsu man sig ikke for at krzve
kontingent af alle de mange medlemmer, som man ikke
har lært at ro -1 Nu u dette "slogan" jo dukket op med
års mellemrum gennem lange tider. - Del er blevet opfundet længe inden klubbens nuværende bestyrelse så
dagens lys og fik arbejdet sig ud af vuggens væde.
Og nu som dengang må lrsagen til, al poslwalet kan
fremsættes, være det samme: at det står sløjt til med
DSR's instruktorers kvalifikationer -1
Hvis de medlemmer, som kunne tænke sig at gå ind i instruktorarbejdet (et af de mest taknemmelige jobs i klubben) sorgede for at uddanne sig ordentligt, ville postulatet være uden mening.
Hvis DSR's instruktorer sogte optagelse på frem for alt:
D F f R's 8-dages kursus, ville de lære: l) hvorledes et
rotag skal være, og 2) hvorledes man oplærer de nye medlemmer til at udfore taget rigtigt (+ en hel del mere, man
har brug for, når man skal gore andre til roere),
Hvis DSR opbygger en stab af således skolede instruktorer, kan man også give de ikke kapraende medlemmer
en forsvarlig op0vning i ro-idrætten, og så kan al snak
om at komme til Bagsværd for at lære at ro, forstumme .
Den eneste forskel. der bliver, er - foruden naturligvis
træningsprogrammel - en Slorre eller mindre grad af
perfektionisme.
Jeg vil meget stærkt opfordre de medlemmer, som kunne
tænke sig at gå ind i instruktionsalbejdet, at søge denne
uddannelse. - Først og fremmest naturligvis for deres
skyld, som de skal lære at ro, - men ikke mindre for

deres egen skyld. - Man finder der mange værdifulde
ting til egen personlige gavn og glæde.
H. "1, l-\oJler.
Anm.:
Red, forelægger ikke manuskriptet af bladet til godkendelse hos bestyrelsen, så det er ikke givet, at denne fuldt
og helt kan acceptere de luftede meninger.
T ak for indlægget.

Sejrs fonden
Endnu en opfordring til at yde - oven i de talrige andre.
Betinget af kaproernes flid og deres heldige dage på kaproningsbaner over hele jorden - såvel som i Sverige vil vi kunne opbygge en såkaldt sejrsfond, hvor gavmilde
medlemmer og andre med interesse for vor jubilerende
klub kan tegne sig for et bestemt beløb pr. sejr, som blå·
trøjerne haler hjem.
Nedenstående blanket bedes benyttet.
På forhånd iak.
Det indkomne beløb vil blive brugt til et for klublivet
stimulerende formål. Foreløbig er det på tale at sæt le finbadet i stand.
Navn
p,. sejr
p'.
p'.
p,.
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Husk jubilæumskaproningen
på Bagsværd den 14.-16. juli (inel. N. A. M.)

HUSK

KAPRONINGSFEST

festen

søndag den 16. juli

kl. 20
Hver mand haver at medbringe

Medbring

KVINDER

.
I

et par quinder.

5,00 kr .

5,00 kr.
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August 1967

Nr.7

Den tradltionsfyldle

Kvikmatch
afholdes I 'r

onsdag d. 6. sept.

Udtagelse

med oplob I

Det er sA let at gore del rigtigtJ
Hyorfor så gore det galt?
Blandt hovedbestyrelsens rigtige og
fornuftige dispositioner ved udtagelsen

af holdet Ul EM I Vlchy var der een,
der mi fA selv prøvede roere til at tage
sig Ul hovedel Vort hold I dobb..culler,
Morten Storgaard og Preben Rams-

gUld, har nu gennem Io sæsoner vlsi.
at det kan være med, nAr det gAt
stærkt Ved DBn Internationale Jubllæumsregatta placerede de sig fini kun
aliet al Niels og Jorgen. En enkelt
gang (Sor0) blev de slået af en kombination, der Ikke eksisterer mere.
D.FJ,R. har gang på gang udtalt sidst I en skrivelse udsendt lU alle
klubber, at OM Ikke er udtagelse,'ob,
men at et sikkert vundet DM glVilf præference.
Hvorfor udtages et hold. der Ikke tidligere har vist noget som helst, efter
el løb. der blev aMklel i en meget
kraftig og diskriminerende modvind,
der tydeligt giver et tungt hold fordel?
- For slet Ikke at tale om vlndforde-IIngenl
Hvorfor Ikke gore det rigtige - at udskrive et udtagelseslob, sådan .om
man har gjort det i firer m. stm

P. 8 .

Kalkbrænderihavnen
Kl.

19.00

9.-10. sept. kæntringsøvelse
- horer til de oveiser, der går forud for opnllelsen af den attråværdige
LANGTURSSTYRMANDSRET.
Det er velsel, at deltagerne bevæger sig III Nivå pr. 2 et. • åres Inrigger,
men cyk- og bilister vil Ikke automatisk blive udelukkede fra .. Iesten-.
Del anbefales stærkt, al alle. der kunne have lyst tlI at be--ro Jordens
skonne strande, allerede nu sætter sig I sving.
Motions- og 'angtursrochefen.
nærmere oplysninger v, Benl Bredmose

Studentermatch
lørdag den 16• • eptember kl. 1S
alholdes I år I gig-otter I Kobenhavns Havn med oplob ved LangelInie.
Studentermalchen er en kaproning I olter mellem Kobenhavns Universitet og Danmarks Tekniske HoJskole, der afholdes hvert år. Dagbladet
Politikan var med blandt Initiativtagerne og yder stadig matchen moralsk og pecunler stolle.
Trofæet er det stkaldte .. Paraplystativ". der er slortl
t år er der en føjelig mangel pA polyteknikere III al bemande den stolte
båd, og enhver polyt, der har lyst til al prove, kan Il chancen. Sidste
Ar vandt polyt'erne lovrigt, selvom de ogs' dengang havde vanskeligt
ved at skalfe roere - sil kom og meld ler - polyt'erl
Henvendelse til Poul Madsen et. PaJte BlInkenberg, OSA.
OM AFTENEN EA DEA STOA FEST I KLUBBEN •

•

Adresseliste:

Kaproningen

Dansk~

Studenters Roklub,
Str.a.ndvænget, København ø.
Postgiro 3466.
Jubilæumsfondens girokonto:

127970.
Teldoner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer 29 63 60.
Klubbrns kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Børge Satsen. Brolæggerstræde 3, K. PA 8009 og 8010.
Kasserer: Aage: Bang, Holsteinsgade 5. ø. TR 359.
Sekrdær: Bent Bredmose. Strind·
bergsvej 16, Valby,
Materielforvalter: Erik Foldbjerg,
Islevhusvej 17. 8rh. BE 9151.
Kaproningschd: Palle Blinkenberg,
DSR.
Instruktionsroehef: Søren Nielsen.
Fruevej 17, Søborg. 144165.
Motions- og langtursrochef: Ole
Borre Jorgensen, Olgasvej l C,
Vedbæk. 891906.
I1usforvaIter: Jens Johansen, Rubinsteinsvej 4, SV.
Uden særligt mandat: Poul Erik Jensen, Hyrdevangen JO, 8th. 60 11 JO.
Poul Henning Rasmussen, Slangerupgade 25,st. tv. TA 7916 y.
Træner: Ib Christoffersen, BernstorHsvej 144, HE 7074. Telefontid
k!. 7 - 7,30.
Arkivar: Dan H. Nielsen, Klintevej 26, Brh. BE 3681.
Hlndboldleder: Peter Wilcken,
Kag$lvej 45, lierlev. 94 42 68.

FInbad
Tirsdag kI. 20 - 22
Lørdag k!. 14 - 18

Køkkenet
tirsdag - fredag inel.
lbent kJ. 17 - 22
middag kr. 6 fra kJ. 18
BESTIL MADENIII
lørdag kJ. 12 - 17
søndag kl. 12 - 16

Ferielukning
20/ S -

410

inel.

Kontingent
14 kr. pr. måned elltr
168 kr, pr. år.
l nyt medlem skaffet =
l mlneds fri kontingent
Passive: mindst 35 kr. pr. år

Aktive:

Odense
Den 18. juni deltog begynderafdelingen i Fyns·
regattaen i Odense. På
grund af en infektion i foden var Dines desværre
ude af træning, men heldigvis var Per Jess og Peter blevet enige om al opløse deres begynderdobbeltsculler, da Per Jess havde fået kolde eksamensfodder, 51 vi havde kunnet træne hele ugen med Peter. Vi v.lnclt derfor
begynderotteren. Den ene halvdel af otteren roede derefter senior A firer.
hvortil de havde kV.llificeret sig efter et hårdt Indledende heat om formid·
dagen. Imidlertid måtte holdet se sig s lået med en længde af Liibeck efter
et spændende oplob, hvor vi distancerede de øvrige danske både. Ved en
enig fejlt.lgelse holdt vi for tidligt op med at ro, hVold der nær holvde kostet
os andenpladsen. Senere måtte holdet ud igen. denne golng i sr.nior A firer
uden, men Iræthed efter de forr.g1ende Lob, kombmeret med en modgående
damper hjalp os til r.n andenplads (af to). Den anden halvdel af olteren
var i begynderEIter blevet slået ud af Alborg og Viborg i indledende heat.
En skønhedsplet på turen var det, ilt Dines ikke var med. Vi var imidlertid
enige om at blive ved med at ro med Peter, et faktum. der har med fort,
at Dmes har meldt sig ud.
P. M.

Brabrand
Igen ved Brabrand-regattilen holdt elite-otteren hviledag, idet kun halv·
delen modle op sondag eftermiddag for at være med i det afsluttende
ouerlob. Endnu engang modte begynderne alle mand af hus sammen med
elite-fireren og Jorgen.
Lordagen bral;te elite-fireren et nederlag i firer uden, hvor KR vandt
med 3 længder uden al kunne trues alvorligt. I begynder (irer gik det
bedre, "'; fik en sbderseJr p.i godt en længde Eoran Randers. Tiderne \'ar
bådC' lord.lg og son dag fme, p. g, a. dels ideel medso, dels en gavmild lid tager, og endelig er der begrundet tvivl om, at banen var 2000 m. lang.
Ogsl sondag var forholdene ideelle. Solen var fremme, og svenskelandskampen kunne mærkes både pl antallet af tilskuere og transistorradioC'r.
Begynder-otteren lagde godt ud med en klar sejr over KR efter et godt
lob. Elite-fireren var opsat på at folge successen op, men efter 20mstarter
slog konditionen (og nerverne?) ikke til, og det blev kun til en tredieplads,
dog kun 0,6 se.:. efter Roskilde, der overraskende vandt. I senior A sculler
roede Jorgen et godt lob, men hvad hælper det, når den som sædvanlig
suveræne KR-mand roede det endnu bedre. Andenpladsen var dog lige
så sikker som førstepladsen. Begynder-fireren imodeså sit lob son dag med
stoisk ro (hidtil ubesejret i begynderklassen etc.), men hovmod stlr for
fald. I bestyrtelse over kun at fore med en spids ved 500 m., fortsatte vi
med en basken, der ville have gjort enhver svommdugl gron .af mlsun·
delse, og Alborg kunne lige s1 stille liste afsted lil en klar sejr. Elite·otterlobet blev roet af et hold bestående af elite-fireren og halvdelen af eliteotleren, der der sondagstræningen på Bagsværd var taget expres til
Brabrand. De to halvdele kunne dog ikke rigtigt finde sammen og blev
henvist til en andenplads 2 1 ;! længde efter KR.
Ah i alt en god og lærerig regatta.
Anders,

BALTICA
FOR SIKRING

6. august
- danmarksmesterskaber på Bagsværd Sø. solskin og rygende modvind.
To titler måtte vi nøjes med. Jorgen og Niels i dobb.sculler og Niels i single - selvfølgelig er man ved at sige.
men det er dog en bedrift at vinde to mesterskaber samme
dag i en modvind så stærk, som man sjældent oplever
den på Bagsværd Sø.
Otteren gik fint - de første 500 m., hvorefter rytmen
lige så stille forduftede. Efter 1(xx) m. var vi bagud med
en længde. Det stod pludseligt klart for alle, at otteren
var ved at ro sit sidste lob. og at dette ikke kunne blive
nogen succes. Dct var otte trætte roere, der padlede over
målstregen.
Den rekonstruerede elite firer kunne ikke gøre sig gældende. Dertil havde den trænet for kort tid.
B"'gynder-fireren blev slået af et udmærket hold fra Alborg. Skade at de skal ro i udtjent materiel. I begynderotter var dt urørlige.

Man bedes melde sin deltagelse
til WILCKEN på tlf. 944268
eller skriftligt til samme, adresse Kagsåvej 45, Herlev.
Der ønskes følgende oplysninger: Navn, adresse, telefon.
fødselsår og -dag, studieretning og -numme r.

Gør det med det samme
Der et endvidere sat opslag op i klubben, hvor man ligeledes kan indtegne sig.

Peter \Vilcken.

P. B.

Vellykket fest
Som annonceret overalt afholdtes i DSR's klublokaler
stor fest efter den Internationale Københavner Regatta
den 16. juli 1967 kl. 20,00.

l sidste nummer var listen over ydere inkomplet.
Der manglede en pengegave fra H. M. M øller.

Håndbold
Håndbolden begynder 6 september
Septembe r rykker næ rmere og dermed håndboldsæsonen.
Det var med stor sorg og bekymring, vi mitte imødese
afdelingens fremtid, efter at DSR ved forarssæsonens
afslutning modtog opsigelse af lejemålene i Nø rre alle.
Men sorg har vendt sig til glæde, idet det ved stor velvilje Era Studentergymnastikken er lykkedes for klubben
at få følgende timer til rådighed:
Onsdag, klo 19,15-20,00 i OM-hallen. (Begynder 6. sept.)
Fredag, kl. 20,00-21.00 i Idrætshallen. (Begynder 6. okt.)
Bemærk de ændrede tidspunkter.
Den sidstnævnte time vil blive forbeholdt for holdspillere.

Nye deltagere til vore turneringshold

søges
Der er i år i et udslag af den almindelige oploftede jubilæumsstemning blevet anmeldt to hold til KI-lF's turnering, og det er derEor bydende nødvendigt, at flere af
klubbens håndboldinteresserede kommer ud af busken.
Da der yderligere i år er blevet indført licenskort for holdspillere, må jeg have kontakt med spillerne snarest muligt.

Den sejrrige flok studenterroere kom dryssende fra k!. 20
til k!. 22 iført de res medalUe, der i dagens anledning var
forsynet med et dannebrogsfarvet bÅnd, der satte den i
stand til at kunne bæres hængende _around the neck_.
Foruden en livlig flok danske roert' var der et par stoute
russere, nogle Eorhenværende verdensmestre fra Ratze·
burger Ruderdub (man skal passe på, når m.1D holder op
med at ro kaproning), tjekkiske dameroere samt nogle
meget underholdende hollændere, der som altid imponerede ved deres alsidige evner. Hvad angik underhol·
dende optræden stod de finske NAM deltagere ikke tilbage Eor nogle. Med deres kaproningschef, Johann Hel!mann, i spidsen gjorde de deres til, at en festlig stemning
bredte sig hos de ca. 300 mennesker, der var modt op.
Uden at lade sig gå på af danskens udtalte uviljt' mod
at synge i flok foredrog disse nordens friske sonner den
ene smældende sang efler den anden, hvilket til sidst fik
vor ven Strige1 til at fylde nogle bajere i halsen på dem.
men om det var for at smøre eller stoppe, fandt vi ikke
ud af
J Per Krogens Trio (orgel, guilar. trommer) havde vi fun det et udmærket orkester, der kunne spille Hhvad folk
kunne lide", så der var livlig aktivtet på dansegulvet
hele aftenen.
fru Voight kunne mærke på salget af cigaretter og andre
tobaksvarer. at det hovedsageligt var kaproere, der var
festdeltagere, og ved afholdelsen af den populære olstafet,
som havde B.,ng til starter og dommer. så man da også
Ib Christoffersen i livlig aktivitet for at holde sine roere
væk fra rækken aE ølflasker, der var opmarcheret foran
de deltagende hold (I-lolland versus Danmark). Ved ud·
foldelse af megen offervilje fra sidste mand, Olle, lykke.
des det de danske kæmper at komme i mål en slurk for
hollænderne, der hellere ville have ol i bugen end over
skjorten.
KI 01.00 begyndte folk at liste af, og k!. 02,00 sluttedt
orkest.ret.

KOM PRÆCIST

Efter Studentermatch
den 16. september kl. 15

FEST
i DSR's klublokaler kl. 20

Danske Studenters Roklub,
Strandvænget,

ø.

Bus 1, 14 og 39 samt S·tog til Svanemøllen

Entr. 5,- kr.

•

Sorø

Bagsværd

I Sorø den l. og 2. juH var det begynnerene, Lasse l smgle
sculler og senior A dobbeltscullerlagel, der representerte
klubben. Udmerket hje1p fikk vi <lY Sten Madsen, som
fungerte som lagleder første dag.
Lørdag gikk lopene under meget gode forhold. Den første
dyst h",dde begynnerene i firer med. Til vår egen og an·
dres overraskelse ble vi i innledende Jep henvist til en
tredje plass efter Alborg og Soro_ ~len t'fu~r at to lag
hadde trukket Stg (ra oppsamlingsheatet. gikk vi direkte
i finalen. Denne g;mg gikk vi ul mer konsentrert og med
innbidt vilje til å gi et bedre mntrykk. Ved 1000 m. hadde
vi Alborg under kontrol og glkk over mål 11 '2 lengde
for ... o.
Dobbelt scullerbget leverte et Hort Jop i elite ved å U en
annen plass.
Søndag ponet litt kedelig ved ",t Lasse kom for sent til
siu innledende lap om morgen.
For holdene var denne dag mindre gode. Hard vind og
store bølger rett inn fra styrbord pl de første 900 m. gjor·
de, at tidene ble en dej dlrligere eno dagen for. første
lap gikk i begynner otter, hvor vi hadde ingen vanskeligheter med å slå KR, som var eneste matstander. I senior
A dobbelt-scuUer vant Preben og ~\orten sikkert. Be~
gynnerfirereo stilte så opp i annen senior A. Til manges
overraskdse gikk vi, efter meget hard kamp, over mål et
sekund foran. Hele feltet lå på linje helt til 1500 m., sl
spendingen var stor.
I del hele var det en vellykket og godl planlagt tur.

Begynderafdelingen og damtfireren deltog naturligvis og·
sl i den internationale jubilæumsregatta pi Bagsværd sø.
Begynderfjreren modte arvefjenden Alborg, der altid er
nærmere på os, end vi synes om, men vi vandt endnu
eng.;ang. Damefireren v.1ndt deres senior A løb efter mllfoto, et begreb, der blev afgørende i flere lob, bl. a. elite
otter, hvor det viste sig, at DSR havde vundet, og dermed
kvalHiceret sig til dansk repræsenlant i NM i otter. Preben R. og Morten S.glrd havde valgt at afmelde senior
A dobbeltsculler til fordel for elite Do., hvor de dog
ikke kunne slå 2 Sechers, der atter var efter USSR. Elite
firer uden kom ikke i finalen.
Om søndagen t.1bte damefireren i elite løbet, mens begynder otteren vandt ved at sil en ny kombination, SkjoldVordingborg. Niels slog Ivanav, Kr1kenes og Engelbrecht
i elite single, og elite otteren vandt efter overraskende at
være slået ud i indledende heat. DSR blev udtaget til NM
i single og dobbeltsculler samt aner.

Finn.

Maribo
Den 8. og 9. juli deltog begynderafdehngen, Preben og
Morten samt damefireren fra Lyngby i k.;apronlOgen på
Maribo So. Begynderne v.;ar anmeldt j begynder-firer og
aller. Anden senior A firer saml elite otter. Preben og
Morten i senior A og elite dobbeltscuUer samt som et
eksperiment, i begynder-toer. P1 campingpbdsen havde
vi strålende vejr, på b.;anen var der ret høj so. Nej, ikke
omvendt. Da begynder-otteren var alene anmeldt i alterløbene, var den kun repræsenteret ved den i visse kredse
kendte begynder-firer (Batman fireren). Dette viste sig
dog at være fyldestgørende ,
Farste lob, vi deltog i var begynder· firer, som vi v.;andt
Andet løb, vi deltog i var sen. dobbeltsc., som vi vandt
Tredje løb. vi deltog i var elite dobbeltsc., som vi vandt
Fjerde lob, vi deltog i var Il sen. A firer, som vi v.;andt
Femte løb, vi deltog i var begynder-toer, som vi vandt
Endvidere h.;avde vi som nævnt, vundet begynder~o tteren
og elite otteren uden kamp. Dette gav os 7 pokaler, og da
vi inclusive styrmandeo var 7, stillede vi naturligvis op til
fotografering med hver sin pokal midt på pladsen. Da
endvidere. damefireren havde vundet deres to lob, var der
udelt glæde i lejren inden opbrud.
Der er ikke. meget al sige om selve lobene, idet de alle
blev vundet ret overlegent. Betegnende for vandet var del,
at Nakskov skibsværft med deres meget tunge hold, som
vi slog i Odense, vandt senior A og II eli le fireren i tider,
der var ca. 10 sec. bedre end vore.

P. M.

P.

~I.

Aarungen
.\ rungen regattaen fandt sted den 22. og 23. juli i strllende solskin. Begynder-otteren repræsenterede DS R, og
darncfire ren fra Lyngby var tilfældigvis til samme regatta.
Dette medforte en masse avisænder, såsom "Den kombinerede damefirer LyngbyfOS R"'. " Lyngbys fænomenale
begynder-otter". Om lord.;agen vandt vi begynder~otteren
over StrømstOld, mens damefireren måtte se sig sUet af
Norges NM-repræsentanl efter en diskutabel !otart. Om
'>øndagen vandt \.j begynder-fireren med 5 længder på
grund af, at naboholdet, Tønsberg, tyvstartede krafllg!,
d kraftigt, at vi var bagud med l længde efter 5 tag. Dette havde vi aldrig oplevet før, sI vi blev bange og knok.
lede op til dem, forbi dem, og langt forbi dem . Jeg tror,
de blev sidst. I højtalerne talte de om, at DSR's damefirer
var ble.vet nr. 2, og i aviserne læste vi, al DSR havde
vundet den sidste styrkeprøve i firer uden inden Nt\l
ved Arungen regattaen . Meget motsomt.
Vi havde vore egne blide med til Norge, og efter pllæsningen, der foregik ved, at man med håndkraft hejsede
bliden e fu k.;ajen op til soldækket, var der pludselig en
olE roerne, der kom i tanke om, at hans jOlkke hang i NSR,
hvor vi havde overnattet. Der var kun 40 minutter, til
blden gik, sl han Iånle i hast en tier til en taxa og tog
af sted. Da afgangstiden nærmede sig, begyndte vi andre
at flokkes ved rælingen for at se, om han nåede det. Nu
taler nogle af os ret højt, sl inden længe stod der mange
flere: interesserede tilskuere og kiggede efter ham foruden os. Pludselig tog de I. klasses I'lndgangen, og han var
endnu ikke kommet. Under høje jubelrlb tog de derefter
2. klasses landgangen , lian var endnu ikke i sigte, og
væddemllene var efterhlnden ret hoje. Vi var kun 5 me-

HANS FREDERIKSEN
Maie rmeSIer . Tlf. 90 0781

ter fra kajen. da han kom sprmtende om hjørnet under
høje tilrlb. Men pl det tidspunkt var der intet at gøre
for ham. og han kunne kun vinke farvel til os.
Pludselig. mens vi sad og spiste et par timer senere, kom
han hen og satte sig ved vort bord. til stor forbavselse
for os. Det viste sig 51. at en dame havde sat ham om bord
i en hydrofoil-rutebld. der gik til Horten, hvor vores fær
ge ogsl tager passagerer om bord. Da hydrofoilb1den
gik meget hurtigere end færgen. var han diedes nlet til
Horten i god tid. Men hvordan han klarede drn uden
penge, forstår hverktn han tUer jeg den dag i dag.
P.M .

Jubilæumsfestmiddagen
pl Københavns Universitrt lørdag den 17. juni.
Universitetets smukke!. traditionsfyldte festsal dannede
en værdig ramme om DSR's jubilæumsmiddag, der havde
samlrt ISO festklædte deltagere. Vr:d ankomstr:n blr:v festdrltagerne modtaget af 16 unge ror:rr:, du med rr:jste 1rer
dannr:de spalier p1 Universitetstrappen. Kl. 17,30 lukkedt
BOHen dørene op ind til festsalen og bod deltagerne til
bords, og sl snart .lUe var kommet til bords, sang Studenttrsangerne. Hvorefter Boesr:n foreslog, at man afsendte
en tcltgrafisk hilsen til vor protr:ktor Hans Majestæt
Kong Frtderik IX. Alltrtde inden middagen var forbi.
indløb der et tdrgrafisk svar fra Kongen mtd alle godt
ønsker tU DSR og deltagerne i festen. Preben Rojel havde skrevet tn festsang tillejHgbtdtn, og den blr:v afsunget
under medvirken af gæsttrne samt pianisttn_
Med Schaumburg som en fortr.dfdig toast-master og til
tonernt af Studentusangtmes mangr smukke sange afveksltnde med koncertpianisten Herluf Aurvigs musicr:ren st~ sttmningen hurtigt, og dtt var et meget inspireret
selskab, der næsttn lndeløst lyttede til højesteretsSAgfører
O. Bondo Svane's pompose festtalr:, der havdr: mange POlraller til festsalcms smukh malerier og talerstoltns græske inskription i relation til vi akadtmikeres store behov
for legemlig udfoldelse. Aftenens næste taler, Gudmund
Schack, ovtrbragte Dansk Idrætsforbunds jubilæumsgave
- tn kvart million kroner - ganskr vist kun første afdrag i form af to præmir:obligationer, hvad der vakte stor
jubel i salen.
Formanden Borgt Boesen fik derefter ordet for at formidle en veritabel guldregn. Forst bltv to af DSR's trofaste mr:dlemmer udnævnt til æresmr:dlemmer. Det var
højesteretssagfører O. Bondo Svane og pianofabrikant
Bjom Mølln, der fortjrnt og med megtn applaus modtog
denne vor forntmstt hædtrsbtvisning. Arhus Studentn
Roklubs første og mangd.rigr: formand, Otto Bjr:rrum,
fik overrakt papirkniven som tak for dtt gode samarbejde
mellem ASR og DS R, og Bøttger - vor bådebyggn, som
i år fr:jrer 25 års jubilæum, fik ligeledts og med rette r:n
papirkniv. Endelige fik vor mangeårigr: gymnastiklærer
Morten Andersen sin fortjentr: papirkniv.
Præsidenten for Nord. Akad. Idretsforbund Kaj Tesch
hyldede derdter DSR og sluttede med at udbringe r:t ltve
for vor klub. Derefter talte formanden for Norske Studtnters Roklub Goffeng-Nielsen, og han sluttede med at
udnævne Borge Boesen, Gudmund Schack og Bjorn Mol~
Irr til æresmedlemmer af NSR. Endvidr:re bragte direktør
Knud Olsen, D f f. R., prof. Carl Nørgaard, ASR og prof.
J- I.. Mansa, 0.1. F. hilsner.
I ægtt roerstil og spækktt med morsomme anekdotu
(mr:n uden ukvrmsord) holdt Aagr: Bang derefter aUe

tiders tale for damerne og sluttr:de med at udbrmge et
leve for vore .Sømandshusuuu".
Ved afslutningtn på jubilæumsmiddagtn gav Studentersangtrne en smuk koncert, og til slut spillede IlerluE Aurvig to små klaverstykker. Efttr dennr: smukke middag
gik festdeltagerne gennem fakkdspalier på Universitetstrppen til de ventrnde busser, der fortt dem ud tilOSR's
klubhus i Svaneomllen, hvor fcsten fortsatte til dtn lyse
morgen .
I festsalen på 1. sal spillede Papa Bue's Jazzband, i båd thalltn, der var festligt pyntrt, spilltdr: The Rhytm-Makrrs
og i Kvik's bådthus. du var forbundr:t mtd vort klubhus
med tn flot bro, undtrholdt Ptter Cramers Kvartet. Du
var som sædvanlig en formidabd stemning overalt, og dt
omkring 600 drltagur:, du efterhånden var kommtt til,
fik tn gigantisk nattefest ud af det. Dtn varede lige til
solen var stået op over Øresunds blide vover, og forst ved
4-tidtn forlod de sidste Svanemølltn.
Hans f. Morttnsen.

NM -

S sejre i Mølndal

Den sidste week-end i juli afholdtes Nordiske Mcsterskabtr med international rtg.tt. i kølvandr:t O. t. søndag)
i Gottborgs sydlige forstad MolndaL
Dansk Forening for Rosport havdr: udtagrt trr: OSR-hold
til at rr:præsentere dansk roning, nemlig Nids Sechu i
singit sculler, brødrent Stcher i dobbsculler og tHte otteren som rosinen i pølseenden. Vi havde endvidert ;1.0meldt vor dite~ og begynder-firer om sønd;l;gr:n ved siden
af de hold, der også stilledt op om lørdagen. Resultatet
blev 8 start u mtd tre nederlag og S sejrt.
Dagspressen havdt pl forhlnd lagt op til en 100% d;l;osk
opvisning, og det holdt næsten stik. Kun otteren tabte
til et vdroende norsk kombinationsmandskab fra NSR
og Bærum (7 : 2).
Nf\\-deltagerne bltv transporttrtt sammen med dues
både i og pl to busser mtd afgang fra Bagsværd fredag
kl. 14. Vd ankommet til måltt bltv vi indkvarterrt på tn
skole i køjesenge. Lørdag formiddag blev for alle benyttet til at riggt bldt: samt komme tn tur på vandet.
NM startede kl. 16 og kombinationen Skjold-Kvik lagde
ud med en overlegen sejr. Derpå fulgtr: det slag i sl.g
mr:d komfortable sejrr: til allr: de danskt lag. Nan bandt
vist ikke Dannebrog af stjrsmasten. Styrmændent fik
hængt store laurbærkr.1nse af tgtløv om halsen, så dem
var der nok af i bussen hjem. Om otterlobu er dtr ikke
meget opmuntrende at berette. Nordmændene roede fra
os pl de sidste HXX> metr:r. Vi havde vist brugt rn lidt
for tung giring.
Om søndagen triumftrtde danske!n igen. I firu u. bltv
KR uretlærdigt diskvalificeret og Skjold-Kvik firrrr:n
vandt også den styrmandsløsr:. En anden mcstr:r, Haderslev, blev sUet af Roskildt i totr mtd stm. Vor tHtt oUtr
kom ikke i finaltn. idet dtn i indl. heat blev bcstjrtt af
KR og Skjold og i opsamlings-heattt måtte lide den tort
at ro lige op med dtn svenske otter, der kom i finalen, og
db besatte en fjndeplads dter Norgr:, KR og Skjold.
Søndag aften var der samlet præmieovtrrækkdse og imponerede svenskuDt ikke ved dtres roning, så gjordt de
det ved duts ydust imponerende præmier. Det var nærmtst, som man forestiller sig præmiune til et cykelløb.
DSR's nordiskt mestre 1967:
Single sculler: Nitls Stchr:r
Oobb. sculltr: Niels Stc~r, Jørgen Sechtr
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35. lIrgong

Tirsdagsaften den

Sidste Ar blev der gjort et forsøg pA
at gennemføre en stkaldl fadderskabs-

19. september kl. 20.00

ordning, hvor et el. flere medlemmer
gor en bl!.d i stand - og holder den I
stand - mod al have alorse/laret_ I

Ford Motor Co.

denne deres hjertebarn.
Dette Initiativ lob - som si meget i
OSA - ud i sandet Det viste sig, at dar
...ar aet medlem, der var Interesseret,
men de han I forvejen var stærkt optaget af klub og klubllv, tæller han egl.
Ikke med som »ordlnært medlem ...
Del ville være til ator glæde for alle,

om en sådan ordning virkelig kunne
blive gennemfart, således at de med·

Filmaften om biler og
bilproduktion
Fra hve rda gsb Il over l e Mons model 111 rum raket.

lemmer, der kunne have lyst Ul a' være
med, kom ud over det stadIum, hvor de
- med Bangs ord - køber sig for 168
kr. roning om Aret og dermed lader alt
være godt
Mange kan naturligvis Ikke holde pi at

stykke værktøj I et minut førend de
har gjort en mindre ulykke pA sig selv
eller de nærmest omkringstående. Helt
bortset fra den fornajeise tilskuerne
samt den kærkomne træning kommende sårlæger ville fA, kunne det nemlig
komme pA lale, hvis disse Io grupper
ikke er for forlystelsessyge, al arrangere et KURSUS I værktøjets rette behandling - især I tilknytning til reperation al gamle sAvel som nye robAde.
Dette arrengement vII være at flnde I
læ ., aftenskolelovens remmer og slledes uden væsentlige pecunlære besværligheder.
Klubllvel. som mange linder megel ve&senlIgt lor klubbens trivsel, vII jo I hoJesta grad stimuleres ved ovenstående
Idås gennemforeisa,
Der er naturligvis en masse andre proJekter, der vii kunne udnytte vort store,
dejlige klubhus. Er der blandt medlammerne somme, der har Ideer' dan retning, ar bestyrelsen maget lydhør.
Der går en fyr hernede, der har l)'fIt
til at starte en filmklub. og det er da
også en god idå. Men nAr man sporger ham, hvordan det gAr med den, vII
det altid erfares, at der intel er skel.
Er der mon et par stykker med Udt mere Initiativ, der kunne tænke l ig at
hjælpe?
Henvendelse til bestyrelsen el. red.

STUDENTERMATCH
afholdes '

Københavns havn
med oplob ved

langelinie
Start klo 15.00
Kom og hep l III

Fest i klubben
kl. 20.

Kam og mor d ig!! !

•

Adresseliste :
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget. København ø.
Postgiro 3466.
Jubilæumsfondens girokonto:
127970.
Tc:ldon,=r: kontor RY 48, kokken og
medlemmer 29 6J 60.
Klubbens kontor er "bent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Borge Boesen, Brolæggerstræde J, K. PA 8009 og SOlO.
Kasserer: Aage B.. ng, Holsteinsgade S. ø. TR 359.
Sekrdær: Bent Bredmose, Strind.
hergsvrj 16, Valby.
r.1aterielforvalter: Erik Foldbjerg,
Islevhusvej 17, Brh , SE 9151.
KaproningscbeI: Palle Blinhnberg,
DSR.
Instruktionsrochd: Seren Nielsen,
Fruevej 17, Søborg. 14 4165.
Motions- og langtursrochd: Ole
Borre Jørgensen. Olgas vej l C.
Vedbæk. 891906.
Huslorvalter : Jens Johansen. Rubinstdnsvej 4. SV.
Uden særligt mandat : Poul Erik Jensen, H yrdevangen JO. Brb. 60 11 JO.
Poul Henning Rasmussen, Slangerupgade 25, st. tv. TA 7916 y.
Træner: Ib Christoffersen, Bernstorffsvej 144, HE 7074. Telefontid
kL7-7;JO.
Arkivar: D.m H . Nidsen, K1intevej 26, Brh. BE 3681.
Håndboldleder: Peter WUcken,
Kags.lvej 45, Herlev. 94 42 68.

FInbad
Tirsdag kJ. 20 - 22
Lørdag kJ. 14, - 18

Håndbold
o nsdag kI. 18.1S

Svømning
fredag kl. 20.15

Gymnastik
tirsdag og freda.: kl. 19.15

Otto Mønsted Hallen

Kaproningen
70. sejr
Søndag d . 3. september
afholdt~ tuditionen tro
Efte.rårsregatta p1 det
smukke Gladsaxe Rostadion.
Efter1rsregattaen har altid været populær bos
kaproerne, og ogs1 i 1r
var stævnet velbesøgt.
DSR startt;de i 5 løb og
fik som rt;Sultat bt;raf 4 sejre og en andenplads.
første DSR start og sejr var sen. A dobb. sculler,hvor Preben og t\lorten
trak en overlegen sejr i land. I den anledning kunne m.. n undre sig over,
at NS R, hvis dobb. sculler jo er blevet udtaget til EM, ikke havde gjort
sig d~ ulejlighed at forsøge at låne cn båd.
En tim~ tid senere startede de to selvsamme roere s..mmen med brødrene
Seehu i sen A firer uden styrmand. Holdet førte ved 1500 m. med adskillige længder, men slappede s1 lidt af, diedes at konkurrenterne kom op
på kun at have en længde frit vand at indhente. Men pludselig tog fanden
ved Jorgen, der strokede, tempoet rog i vejrd, og i lobet af de sidste 100 m
distanceredes konkurrenterne med yderligere to længder. Holdet blev fortjent klappet over mål.
Det storste skuespil leveredes i beg. otter, hvor Sommer med megen flid
havde skrabet to ottere sammen. DSR blev i dette lob nr. et og to - af to.
En flot præstation. Det sejrende hold roed~ vel ikh synderligt kont, og
det var da også efter sigende ved at kæntre adskillige gange undervejs til
målet, m~n - - det gik.
Sen. A otter blev ~n kende mere spændende end roerne og vi andre havd~
regnet med, da feltet p.asserede 1900 m., hvor vi fort~ med en god halv
længde. D~r blev tagct en stor ugle, og forst 5 tag for m;\! kom der igen
glid i blden , og Kvik, der havd~ presset sig foran under udnyttelse af
uheldet, måtte igen rykke ned på andenpladsen. Lyngby blev tredie meget kort efter.
Denne s~jr i otter, der for øvrigt i Hgbed med sej ren i sen. A firer u. var
den tredie i træk i de respektive lob, bragte det totale sejrsantal på 70 og
ydermere jun . otter pokalen til ejendom.

Håndbold onsdag kl. 18.15,19.00
Gymnastik tirsdag og fredag kI. 19.15,20.00
Svømning fredag kl. 20.15m.00
Diss~ attråværdige aktiviteter foreglr i Statens
Gynastikinstitut. Nørre Alle.
Som det vel er kendt blev instituttet lukket for ca. 40 kIubb~r, men ved
enestående velvilje fra USG samt ved en rosvzrdig ihærdighed fra bestyrelsen ~r det lykkedes .at genåbne de stier, ad hvilke vi kan strømme
til vederkvægeisens haller.
Træningen vil for fremtiden foregå under USG, der still~r instruktorer
til rldighed.
Det er vigtigt, al der kommer mindst 15 medlemmer i gennemsnit til timune, der allerede er i fuld gang. j\h:dlemrner, der ikke er i kontingentrestanee har fortrinsret.

Kontingent
Aktive: 14 kr. pr. måned eller
168 kr. pr. år.
t nyt medlem skaffet =
l måneds frikontingent
Passive: mindst 35 kr. pr. år

BALTICA
FOR SIKRING

Hovedsagelig for 1967·
medlemmerne

Nyt fra UHA

Desværre vil det i år ikke kunne lade sig gøre at lave en
"Kanindåb", hvorfor bestyrelsen agter at forsøge nogd
helt nyt. En gang i oktober måned vil man inviten alle
årds nye medlemmer til cn dkaJdt .. mcdlHnSmiddag"
med efterfølgende introduktion af klubbens mangfoldige
virh. Prisen vil kunne boldes 51 lavt som 6 kr., og der
vil naturligvis blive lejlighed til at medes med de gamle
instruktører.
Næ.rmt.re om dette særlige arr.mgement vil tilgl 1967·
medlemmerne direkte.
b. b.

Billardturnering

Som noget helt nyt

præsentere~

underhold-

ningsafdelingen noget gammelt -

TIrsdagsaftener
den 3. tirsdag i hver måned.

Arrangementerne vil bestl af film. for~drag
etc. af almen interesse for klubbens medlemmer, og hver aft~n slutter m~d smørrebrød, ol
og snaps til den fabelagtige lave pris af kr. IO
pr. ddtager.

I løbet af vinteren vil der blive afholdt en billardturnering, idet man vil klre klubbens mester i .. Skomager".
T umtringen vil sandsynligvis starte i oktober måned, og
turneringsformen vil afhænge af antallet af deltagere.
Der vil selvfølgelig blive lavet særlige DSR-regler for at
gøre de enkelte kampe fuldkommen ensartet. Enhver vil
kunne deltage, og der vil ikke blive seedede spillere.

Det enddige program er ~ndnu ikke fastlagt,
m~n folgende ting er pl agendaen:
Luftfart, musik, bilindustri, film m. v.

b. b.
Tirsdagsahene.rne starter den

Kvinder i klubber
Efter i 100 år at have været en ren mandeklub synes jeg
og en del andre, at det nu er på tide, at vi ogd Ur det
andet køn med på de SAmme betingelnr, som gælder for
os andre. Det har jo været et jævnligt tilbagevendende
spørgsmål, der dog stadig er blevet nedstemt, ikke mindst
af konservativt indstillede ældre, der trofast møder op
ved hver generalforsamling og ellers ikke viser sig ofte
hernede i klubben.
Ajle I unge, som jeg i årets løb har roet med og øvrige.
som alle synes, vi skulle indlemme damer ogsl, ml være
klAr over, at skal det nogen sinde lykkes at U denne regel gennemført pl en generalforsamling, må I ALLE mode op og stemme ja for lbning for damer.
I jubilæumsskriftet for DSR ved jubilæumsregattaen omtales. at klubben ikke driver nogen fonn for seperatisme
og skel ved studiefag. Nej, men hvo rfor så fore sepeutisml' over for den del af studentervudenen, der udgøres
af det andet køn.
Der har her været anført økonomiske betragtninger, og
man mente ikke, al der ville komme nogle damer. f\Un
satte, for at det økonomisk kunne svare sig, at 50 damer
skulle indmeldes. 50 damer ville p. t. svare til ca. 700 kr.
månedeligt. Vi er ca. 600 medlemmer. Hvis vi fo rhojer
kontingentet l kr. kan mænd ene i forvejen sørge for, at
vi ikke Ur en økonomisk katastrofe el. lign. økonomiske
bagslag!
De mere subtile bemærkninger, der ogd altid fremkommer vil jeg ikke knytte kommentArer om. De skal horesl I
Jeg vil slutte med endnu engang at fo rsøge at understrege, at det er absolut strengt nødvendigt, at alle, der kan
og vil medvi rke til , at klubben lbnes for ALLE studen ter,
møder op pl generalfo rsamlingen og stemmer.
Jens V. Bruun.

19. september kl. 20.00
Progr",n for

aft~n~n : s~

forsiden.

Klubkaproning
søndag d. 1. oktober kl. 10.00

Kalkbrænderihavnen
Der udskrives f0Ige.nd~ løb:
To år~s inrigger klubmesterskab
fire år~s inrigger
Single sculler
..
Fire lres inrigger f. ikkt: kaproere (d. v. s. roere, der ikke
har startet for d. 3/9-67)
Fire åres inrigger (LodtrækningsIirer)
Single sculler (for ro~re, der er fyldt J2 lr)

Tilmelding i Slyngelstuen
fR IST til d. 27~ september.

Stor frokost på terrassen efter løbene

HANS FREDERIKSEN
Malermester . Tlf. 900781

Adresseliste:
D~nske

Kaproningen

Studenters Roklub,
Strand vænget, Kebr:nhavn 0.

70. sejr

Postgiro 3466.
Jubilæumsfondens girokonto :

Søndag d. J. september
afholdtes traditionen tro
Eftedrsregatta pi det
smukke GI;ads.u:e Rosta·
dion.
Efterlrsregattaen har al·
tid været populær hos
kaproerne, og ogd j Ir
var stævnet velbesøgt.
DSR startede i 5 løb og

127970.
Teldoner: kontor RY 48, køkhn og
medlemmer 29 63 60.
K1ubbens kontor er åbent

tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Bergl: Boesen. Brolæggerstræde J, K. PA 8009 og SOlO.
Kasserer : Aage Bang, Helsteins-

gade S, 0. TR 359.
Sekretær: Bent Bredmose, Strind·
bergsvej 16. Valby,
Materielforvalter: Erik Foldbjerg,
lslevhusvej 17. Beh. SE 9151.
Kaproningschef: Palle Blinkenberg,

DSR.
Instruktionsrochtf: Søren Nielsen,
Fruevej 17. Søborg. 144165.
Motions- og langtursrochd : Ole
Borre Jørgensen, Olgasvej 1 C.
Vedbæk. 891906.
HusforvaItu: Jens Johansen, Rubinsteinsvej 4, SV.
Uden særligt mandat: Poul Erik Jensen, llyrdevangen 30. Brh. 60 11 JO.
Poul llenning Rasmussen, Slange·
rupgade 25, st. tv. TA 7916 y.
Træner : Ib Christoffersen, Bem·
storffsvej 144, HE 70T4. Telefontid

kl. 7-7;30.
Arkivar: Dan H. Nielsen, Klinte·
vej 26, Brb. BE 3681.
Hlndboldleder: Peter Wileken,
KagdveJ 45, Herlev. 94 42 68.

FInbad
Tirsdag k!. 20 - 22
Lørdag kJ.
18

a -

Håndbold
onsdag kl. 18.15

Svømning
frtdag kl. 20.15

Gymnastik
tirsdag og freda&, kl. 19.15

OHo Mønsted Hanen

fik som resultat heraf 4 sejre og en andenplads.
Første DSR start og sejr var sen. A dobb. sculler,hvor Preben og Morten
trak en overlegen sejr j land. I den anledning kunne man undre sig over,
at NSR, hvis dobb. scuJler jo er blevet udbget til EM, ikke havde gjort
sig den ulejlighed at forsøge at Une en båd.
En times tid senue startede de to selvsamme roere sammen med brødrene
Secher i sen A lirer uden styrmand. Holdet førte ved 1500 m. med adskil·
lige længder, men slappede så lidt af, diedes at konkurrenterne kom op
på kun at have en længde frit vand at indhente. Men pludsdig tog fanden
ved Jørgen, der strokede, tempoet rog i vejret, og i lobet af de sidste 100 m
distanceredes konkurrenterne med yderligere to længder. Holdet blev ror·
tjent klappet over mil.
Det største skuespil leveredes i beg. otter, hvor Sommer med megen flid
havde skrabet to ottere sammen. DSR blev i dette lob nr. et og to - af to.
En flot prcrstation. Det sejrende hold roede vel ikke synderligt kønt, og
det var da også efter sigende ved at kæntre adskillige gange undervejs til
målet, men - - det gik.
Sen. A otter blev en kende mere spændende end roerne og vi andre havde
regnet med, da feltet passerede 19CO m., hvor vi forte med en god halv
længde. Der blev taget en stor ugle, og først 5 tag før mil kom der igen
glid i biden, og Kvik, der havde presset sig foran under udnyttelse af
uheldet, måtte igen rykke ned på andenpladsen. lyngby blev tredie meget kort efter.
Denne sejr i otter, der for øvrigt i lighed med sejren I sen. A fir er u. vu
den tredie i træk i de respektive løb, bragte det totale sejrsantal på 70 og
ydennere jun. otter pokalen til ejendom.

Håndbold onsdag k!. 18.15,19.00
Gymnastik tirsdag og fredag klo 19.15,20.00
Svømning fredag kl. 20.15.zJ.00
Disse attråv..:rdige aktiviteter foregår i Statens
Gynastikinstitut, Nørre Alle.
Som det vel er kendt blev instituttet lukket for ca. 40 klubber, men ved
enestående velvilje fra USG samt ved en rosværdig ihærdighed fra be·
styrelsen er det lykkedes at genåbne de stier, ad hvilke vi kan strømme
til vederkvægeisens haller.
Træ.ningen vil for fremtiden foregå under USG, der stiller instruktorer
til rådighed.
Det er vigtigt, at der kommer mindst 15 medlemmer i gennemsnit til timerne, der allerede er I fuld gang. Medlemmer, der ikke er ikontingentre·
stanee har fortnnsret .

Kontingent
Aktive: 14 kr. pr. mlMd eller
168 kr. pr. 1r.
l nyt medlem skaffet ""
l måneds fri kontingent
P;assive: mindst 35 kr. pr. le

BALTICA
FO . SIKRING

Hovedsagelig for 1967·
medlemmerne

Nyt fra UHA

Desværre vil det i år ikke kunne lade sig gøre at lave en
.. Kanin dåb" • hvorfor bestyrelsen agter at forsøge noget
helt nyt. En gang i oktober mlned vil man invitere aUe
årets nye medlemmer til en s!kaldt "medlemsmiddag"
med efterfølgende introduktion af klubbens mangfoldige
virke. Prisen vil kunnt: holdes så lavt som & kr .• og der
vil naturligvis blive lejlighed til at mødes med de gamle
instruktører.
Nærmere om dette særlige arrangement vil tilgå 1967medlemmerne direkte.
b. b.

Som noget helt nyt

præsentere~

underhold-

ningsafdelingen noget gammelt -

TIrsdagsaftener
den 3. tirsdag i hver måned.

Arrangementerne vil best! af film, foredrag
etc. af almen interesse for klubbens medlemmer, og hver aften slutter med smørrebrød, ol
og snaps til den fabelagtige lave pris af kr. 10

Billardturnering

pr. deltager.

I løbet af vinteren vil der blive afholdt en billarclturnering, idet man vil kåre klubbens mester i .. Skomager",
Turneringen vil sandsynligvis starte i oktober måned, og
turneringsformen vil afhænge .af antallet af deltagere.
Der vil selvfølgelig blive lavet særlige DSR-regler for at
gøre de enkelte kampe fuldkommen ensartet. Enhver vil
kunne deltage, og der vil ikke btive seedede spillere.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt,
men følgende ting er på agendaen:
Luftfart, musik, bilindustri. film m. v..

b. b.
Tirs dagsaftenerne starter den

Kvinder i klubber
Efter j 100 år at have været en ren mandeklub synes jeg
og en del andre, at det nu er på tide, at vi også får det
andet køn med på de samme betingelser, som gælder for
os andre. Det har jo været et jævnligt tilbagevendende
spørgsmål, der dog stadig er blevet nedstemt, ikke mindst
af konservativt indstillede ældre, der trofast moder op
ved hver generalforsamling og ellers ikke viser sig ofte
hernede i klubben.
Alle l unge, som jeg i årets løb har roet med og øvrige,
som alle synes, vi skulle indlemme damer også, må være
klar over, at skal det nogen sinde lykkes at få denne regel gennemført på en generalforsamJing, må I ALLE møde op og stemme ja for åbning for damer.
l jubilæumsskriftet for DSR ved Jubilæumsregattaen omtales, at klubben ikke driver nogen fonn for seperatisme
og skel ved studieIag. Nej, men hvorfor så fore seperatisme over for den del af studenterverdenen, der udgøres
af det andet køn.
Der har her været anført økonomiske bet ragtninger, og
man mente ikke, at der ville komme nogle damer. Man
satte, for at det økonomisk kunne svare sig, at 50 damer
skulle indmeldes. 50 damer ville p. t. svare til ca. 700 kr.
måneddigt. Vi er ca. 600 medlemmer. Hvis vi forhojer
kontingentet I kr. kan mændene j forvejen sørge for, at
vi ikke får en økonomisk katastrofe el. lign. økonomiske
bagslag!
De mere subtile bemærkninger, der ogd. altid fremkommer vil jeg ikke knytte kommentarer Om. De skal hores! !
Jeg vil slutte med endnu engang at forsøge at understrege, at det er absolut strengt nødvendigt, at alle, der kan
og vil medvirke til. at Iclubben åbnes for ALLE studenter,
møder op på generalforsamlingen og stemmer,.
Jens V. Bruun.

19. september kl. 20.00
Program for aftenen: se forsiden.

Klubkaproning
sondag d. 1. oktober kI. 10.00

Kalkbrænderi hav ne n
De:r udskrives følgende lob :
To åres inrigger klubmesterskab
..
Fire åres inrigger
Single sculler
"
Fire åres inrigger f. ikke kaproere (d. v. s. roere, der ikke
har startet føT d. 3/9-67)
Fire åres inrigger (Lodtrækningsfirer)
Single sculler (for roere, der u fyldt 32 år)

Til melding i Slyngelstuen
fRIST til d. 27. september.

Stor frokost på terrassen efter løbene

HANS FREDERIKSEN
Malermester . Tlf. 9007 81

DAN S KE STU DE NTE RS ROKLU B
VINTERSÆSONEN STARTER

med

FEST
i klubhuset

Lørdag den 16. september

kl. 20.00

Dans til
Peter Cramers
kvartet

som sædvanligt øl, spiritus
og smørrebrød til rene foræringspriser.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB, Strandvænget,
Bus 1, 14 og 39 samt S-tog til Svanemøllen

_'-''''0' .... , . .....' . .. ~

ø

•

DANSKE STUDENTER.S R.OKLUB

Oklobttr 1967

Nr. 10

35.6rgoog

Standerstrygning

Klubkaproning

lordag d. 4. november kl. 20

afholdtes

foregår i fakkelskær

sondag d. ,. aelaber og som sidste 'r i

Efter denne hojtidelige afslutnIng på en udmærket jubilæumssæson
er der pi l sal arrangeret AndHpll - med e.traUne pr. mier I anled·
ning af Jubilæet

strAlende solskin eller I hvert fald Ikke
regnvejr.

RESULTATER
Firer med styrmand - klubmesterskab:
I. Poul Madsen
2. Anders Holm-Nielsen
3. Helge Ib Olsen
4. Palle BlInkenberg
COlt Carsten Schmidt
To'er med styrmand - klubmesterskab:
1. Helge Ib Olsen
2. Anders Holm-Nielsen
cox Carsten Schmidt
Single sculler - klUbmesterskab:
Niels Henry Secher

Single sculler - old boys :
Willem F. Håkansson
Firer med styrmand - Ikke kaproere:
1. Ronald Clausen
2. Ander. OdgArd
3. Erik Sommer Jensen
4. Kenneth GJnger-Mortensen
cox Henrik Sorensen

Slarter
Ib Chrlstolfersen
Måldomme,.
Bent Bredmose
Peler JelsgArd

Visse medlemmer gir r oleblIkket med leberfantasler. De forestiller sIg
at lave Depraveret - DUferrentleret Divertissement med bl. a. sprtlekasino med firkort betJening.
Mon det bliver til noget?

Tirsdagsaften
den 17. oktober kl. 19.30
Der vises den franske film (danske undertekster):

LEVE FR I HEDEN
Instrueret af den berømte franskmand Rene Clalr,
elter lilmen servereIII der som sædvanlig smørrebrød.
p , s FInbadet er denne alten varmt Ira kJ. 18.00,

Borre foranstalter genoplivning
Den I ro- og andre kredse l i kendte Ib Christoffersen hølder tilskuerne
i inde. nir han Jonglerer med liv og dod,
n,..dag d. 7. november kl. 20

Ordensmarskal
Erik Foldbjerg

Frakosten.ngor.r
BiZabeth. Inger. Ulla og Strlgel.
hvem vi bringer klubbens hjerteligste tak.

Gratis middag
- hvordan?
bagsiden berelter

•

Adresseliste:

Kaproningen

Danske Studenters Roklub.
Strandvængd, København ø.
Postgiro 3466.
]ubilzwnsfondens girokonto:
127970.
Telefonu: kontor RY 48. køkken oa:
medlemmer 29 63 60.
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Børge Boesen. NørrevoldgadC' 6, K. FA 8009 og B010.
Kasserer: Aage Bang, Holsteins·
gade 5. ø. TR 359.
Sekrttær: Bent Bredmou. Strind·
bergsvej 16. Valby.
Materidforvalter: Erik foldbj~g.
lslevhwvej 17, 8rh. SE 9151.
Kaproningschef: Palle Bllnkr.nbug,
DSR.
InstruktionsrocheE: S"rm Nielsen,
Fruevej 17, Søborg, 14 4165.
Motions· og langtursrochd: Ole
Borre Jørgensen. Borgmester Schnej·
dersvej 73, Holte. 423272.
I-Iusforvalter: Jens Johansen, Rubinsteinsvej 4, SV.
Uden særligt mandat: Poul Erik Jensen, HyrdevangeD 30, 8rb. 60 1130.
Poul Henning Rasmussen, Slanecrupgade 25,st. tv. TA 7916 y.
Træncr: Ib Christoffcrscn, BcmstorfEsvcj 144, HE 7074. Tclefontid
kl. 7 -7;30.
Arkivar: Dan H. Nidsen, Klintcvej 26, 8rh. BE 3681.
Håndboldlcdcr: Pder WUCkCD,
Kagsåvcj 45. Hcrlcv. 94 42 68.

FInbad
Tirsdag kJ. 20 - 22
Lørdag kI. 14 - 18

Håndbold
onsdag kJ. 18.15

Svømning
fredag kl. 20.15

Gymnastik
tirsdag og freda6' kl. 19.15
Nørre alle
onsdag kl. 17.15 -

18.

METROPOUTANANNE},.
VINTERTRÆNING i DSR
tirsdag kl. 18.30 og 19.30
torsdag kl. 18.30 og 19.30

Niels Henry Secher
- som dhvert barn i Danmark ni eftuhånden kender, har i dtn forløbne
sæson været vide.n om i sin hurtige single sculler. Dagspressen h,lr været
fyldt med buttninger om hans bedrifte.r, og dcr vil i årbogen komme be
skrivelser af hans færd, mcn redaktionen bringer her sin hyld~t til
.. klubbens store son". Od er svært .at være på toppen, og efter Niels'
fremragendt indsats ved de Nordamerikanske M~terskaber var dtt ikke
urimeligt at regne med medalie i Vichy.
Der kiksede det, men jeg tror, Niels nu ved hvorfor, og til næste år???
Ja, - jeg tror på Guld.

Boafors
Ugen efter Niels Stchers i dagspressen s! omtalte præstation i Vichy,
drog en stor del af kaproningsafdclingen til hostregatta i Boafors, ost for
Falkenberg. Sidste år havde vi også deltaget i denne regatta,deng.mg i tre
løb, som vi allt vandt. Allerede da vi fik deltagerlisten, blC'v vi imidlC'rtid
klar ovC'r, at modstandC'n i år ville blive megd stærkC'rC' end sidstt lr. De.r
var diedes kun udgået et voksent løb, og der var tysk deltagt1st vtd
Lubeck. ligeltdes var de to stærkeste klubber I Sverigt, nrmUg Molnd,l!
og Oresjo, repræstnte.ret. Forste løb var senior fyra (Elitefirer), vi var
anmeldt og blev nr. to, slået .lE Molndal med h,llvanden længde. Trt'dje
løb var tvh junior (Senior A toer), som vi v.1ndt mtd fem længder over
Viinersbor~. I løb ftm, Att.1 junior (Stnior A otter), bltv vi nr. to efter
Liibecker RG 1885, slået med to længder. Lob otte, tvla ut.1n stn. (Elitt
toer uden), var vi ligt ved at vinde, mtn bltv slået med 0,4 sek. af Oresjo.
Fyu utan stnior (Elitt firer uden) var løb 11. vi ltd her det størstt nedtrlag, firt længder, det var vinderne af løb I, lt\oLndal. der vandt. De udgør
den ene halvdel af Sveriges stærkeste otter, Ort'sjo/Molndal. Løb n, fyra
junior (Stnior A firer) vandt vi med 0,1 sek. over LiibC'ck, det var simptlt.
hen dagens mest spændende løb. Måske undtagen for tilskuerne, idtt dt
svenske dtltagert, Vånersborg, blev distanceret med 32 sek. r løb 17, tvb
utan junior (Senior A toer udtn), fik vi kun en tredjtplads aE fem. Det
sidst!! løb, vi deltog i, V,lr Atta stnior (Elite otttr). Anmeldt var foruden
DSR, Ortsjo og Lubeck. lloldet gik i båden fast beslutttt pl at vindC',
selvom Oresjo nok er Svtnges stærkeste klubotter, og vi ikke kendtt Liibecks styrke. På grund af tidnød havde vi ikkt fået indstillet båden til
holdet, holdet havde aldrig roet sammen, lrerne var af forskellig længde,
noglt var gearet til toer med, andre til firer uden. Det vistt sig da ogsl
hurtigt, at vi ikke kunne følge med Ortsjo, der fortC' med halvanden
længde ved 1200 m. Styrmanden rapporttrede htrefter tn smule frtmgang.
Ddt!! resuhuedt i, at de sidst!! 500 m bltv rott fant,lstisk stærkt. Enden
på dtt hele bln en stjr pl 0,2 sek. over Oresjo, 15 sek. til Liibtck. Dtt
skal bemærkes, at hjemturen foregik under overholdelsC' af Sveriges
H-fartbegrænsninger. Det skal endvidtre bemærkes, at Boaforsregattatn
var en morsom regatta. Til slut skal det btmærkl!S, at klubben tr oppe pl
74 sejrt, et udmærkt't antal for tn klub, du i 63 havde 20 stjre, i 64
26 stjrt, i 65 31 sejre, i 66 40 sejre.

En jubilar
Den 15. sept. d. 1.
fejrede klubbens af·
holdte bådebygger
Axel Bottgcr sit 25
års
jubilæum
DSR's tjeneste.
Når klubben, dens
liv og virke er blevet en del af ens
daglige
tilværelse,
er der visse elementer heri. der er

grundfæstede.

Til

disse hører Bottger
med sit daglige virke rundt i bådehallen og på sit hyggelige,
særprægede
~kontor", der er overfyldt af en righoldig samling af
privat værktøj samt

diverse
rarietetcr,
heraf flere "med skudhu11er fra krigen".
Med den stilfærdighed og trofasthed, der hører til hans
mest fremtrædende egenskaber, har Bottger i de forløbne
år ydet en stor og betydningsfuld indsats for klubben.
Det er ikke få opgaver, han er blevet stillet over for fra istandsættelse af ikke altid Hge vel behandlede både
og reparationer på huset til særprægede projekter, når
skiftende bestyrelsesmedlemmers og festkomiteers originale indfald skulle bringes til udførelse.
Hertil kommer, at det vist er en kendt sag, at mange medlemmer gennem årene har nydt godt af Bøttgers aldrig
svigtende hjælpsomhed, når cyklen eller knalJerten skulle
repareres etc.
Klubben har allerede officielt søgt at vise Bøttger sin taknemmelighed - bl. 3. ved jubilæumsfesten, hvor han Hk
tildelt papirkniven, men vi er mange, der mere privat
mindes adskillige hyggelige timer i hans selskab og siger
ham:
Tak og hjertelig tillykke.
Bang.

Kunstigt åndedræt
Tirsdag d. 7. november kl. 20
vil Ib Christoffersen instruere j genoplivning ad modum
"mund til mund~ og "mund til næse".
Deltagelse i et sådant kursus er obligatorisk for folk. der
vil opnå langtursstyrmandsrd; men alle roklubbens medlemmer bør kunne metoden.
Som roer kan man s;\ let få brug for en sådan viden. Det
behøver ikke at skyldes eget uheld, men fordi vi dyrker
vor sport på havet. Badeulykker o. lign. kan stille krav

til en, og det m! være frygteligt at tænke på, at man på
grund af sløvhed eller dovenskab ikke kunne hjælpe effektivt.
De, der har modtaget instruktion, bør overveje, om de
stadig har kundskaberne present. Hvis ikke bør de også
møde op.
Husk den nu: Tirsdag d. 7. november kl. 20.
Borre

2. tirsdagsaften
den 17. oktober kl. 19.30.
Så ligger UHA atter i felten, og denne gang bliver det
en ren filmsaften, hvor der vises: Rene Clairs berømte,
bidende satire over storindustriens overrationalisering.
Fabrikken ligestilles med fængslet, arbejderen med fangen. Sagt på en anden måde; kom og oplev fUmen:
LEVE FRIHEDEN (forbudt for børn).
Det er selvfølgelig ikke meningen, at disse tirsdagsaftener
skal blive rene filmsaftener, og det kan allerede nu afslores, at SAS's reklamechef i november mlned vil komme herned og holde foredrag, Der er endviere planer om
at lave en rigtig Johannes V. Jensen aften.
I december mlned bliver der ikke nogen almindelig tirsdagso1ften, idet det er meningen at lave en rigtig hyggelig
julefrokost med alt til faget henhørende.

Ny bestyrelse
Den gamle bestyrelse er ved at blive træt.
Hvis DU horer til dem, der spørger - af hvad? - er du
måske manden, der vil kunne træde til og hjælpe klubben
videre frem,
Den afgående bestyrelse skal som en af sine sidste .. embedshandlinger" fremlægge forslag til ny bestyrelse, og
dette forslag, der naturligvis er under udarbejdelse, vil
blive offentliggjort i novembemummeret af dette blad.
Der er altsl endnu tid til at melde sig under fanerne .
Hvis du ikke selv mener at have tid, kender du måske en
eller flere, der vil egne sig.
PrØv selv ,lt gøre noget for at skaffe klubben en bedre

bestyrelse,
Ilvis der blandt medlemmerne er en eller flere, der kunne
tænke sig at tage sig af administrationen af
KAPRONINGSAFDELINGEN
må vedkommende endelig myldre frem . Det er faktisk
her, skoen for alvor trykker. Det skal helst være en så·
kaldt ",lfdanket kaproer men det er ikke nogen betingelse, da kaproningschefen og hans evt. hjælpere vil få al
mulig vejledning og støtte fra vore to trænere Ib Chn'stoffersen og Christian Rasmussen .
Vi kunne jo godt reklamere med alle de glæder og oplevelser, man som kaprDningschef er udsat for, men det kan
ikke skjules. at det er et af de travleste jobs i bestyrelsen.
Man skal t.age fat, have lederevner og tålmodighed, overbærenhed og fasthed. Det er faktisk en vældig god skole
at prove at ,ldministrere kaproningsafdelingen.
M ,

HANS FREDERIKSEN

Til generalforsamlingen

Malermester . Tlf. 900781

Den afgående bestyrelse agter at foreslå flg. lovændring:
§ 4 stk. l ændres til :
Som aktivt ordinært medlem kan optages enhver, der

•

har taget studentereksamen eUer adgangseksamen til
Danmarks tekniske Højskole eUer en tilsvarende eksamen i udlandet.

Onsdagsgymnastik

m,d SJ ELLE

i METROPOLIT ANANNEXET
k!. 17.15- 18.

Første tirsdagsaften
den 19. september.

Stof til bladet

Underholdningsafdelingen havde til sit første arrangement fonn1et FORD at sende en mand til DSR med
films. Ca. 40 medlemmer med folge var modt op kl. 20.
Der blev først givet en kort introduktion angående ideer·
ne med disse første nye (gamle) tirsdagsaftener. Hovedarrangøren Hans F. Mortensen fortalte om de emner, han
foreløbig havde tænkt sig at sætte på plakaten. Det var
relativt udmærkede emner - spændende sig fra Køben·
havns underverden til flyvning. Hensigten med disse aft.
ner er udmærket, men det kræver en del veltilrettelagt
forarbejde af hele staben. Det går ikke at begynde at
vride hjernen et par dage før bladet skal i trykken. Så
ender det med en eller anden film.
Altenens emne var FORD: Hverdagsbil, Le-f·hns racer
og Rumraket. Spændende tingl
FORDs udsendte medarbejder (det var også ham) ridsede op for os udviklingen af fORD-organisationen i
Danmark.
Forste film viste aJle faser i produktionen af bilen.
FORDs imponerende fabrikker, der selv laver det hele af
tilførte råstoffer, gav et imponerende indtryk af Amerikas
industris formåen. Ydermere var filmen godt lavet ;
Flotte farver, god kameraføring etc.
De to andre film var knap så spændende.
Der var ..larm på drengenM, og det gibbede godt nok i alle
de store drenge, der var mødt op, men de mange biUeder
af store paneler med blinkende pærer, der dækker over
et kompliceret elektronisk system, er jo ikke velegnet til
at bolde et publikum i ånde.
Efter forevisningen kunne man købe lækkert smørrebrød
samt øl og snapS. Men det var nu mest verandaens faste
stok, der benyttede sig af det tilbud.
Aftenen sluttede hyggeligt og stilfærdigt, og det har inventaret jo bedst af.

herunder forslag til generalforsamlingen skal være redak·
toren i hænde senest lodag den 28. oktober.

Billardturnering
Den i sidste måned annoncerede billardturnering starter
den 1. november. Medlemmer, der måtte ønske at deltage,
anmodes om senest den 31. oktober at skrive sig på den
opslåede liste i Slyngelstuen.
Som tidligere omtalt dystes der i det ædle .,Skomager~,
der jo er et gamble, hvor selv rene begyndere har chance
for at blive placeret.
T urneringsfonnen vil afhænge af antallet af deltagere.
De enkelte matchers tid punkter aftales direkte mellem
spillerne, men hele turneringen forventes afsluttes inden
udgangen af december måned_
b, b,

Husk Borres aften
tirsdag d. 7. november klo 20.
Hvad var det nu?
se side 3.

Gratis middag
gives til disse, der inden 1. november indbetaler deres
skyldige beløb til seirs/anden.
Indbetalingerne modtages af
Helge Ib Olsen, DSR og
Poul Erik Jensen, Hyrdevange.n JO, Brønshøj. 60 11 JO.
Antal sejre i 1967; 70, hvortil kommer 2 DM. og 2 Nf.\.
- i alt 74 sejre.

Kontingentindbetaling
Medlemmer, der er i restance, bedes hurtigst muligt
bringe denne ud af verden, da kassereren skal afslutte
regnskabet den l. november.

Orienteringsløb fra Gåsehuset
Selvom vi befinder os i bilismens tidsalder, vil det alligevel blive forsøgt, om Ikke det skulle være muligt at
genoplive traditionerne med orienteringsløb fra MGåsehuset~. første løb vil finde .sted søndag d. 29. oktober
med start fra kl. IO.
Opmærksomheden henledes på, at det ikke kun er for
øvede orienteringslobere, men at også nye ansigter er særdeles velkomne.
Til dette første, men forhåbentlig ikke sidste lob er der
sorget for en særdeles velkvalificeret banelægger,
Bulder.

Generalforsamling

Forslag til generalforsamlingen
skal være bestyrelsen og redaktoren i hænde senest lordag d. 28. oktober, da klubben ellers skal bekoste udsendelse af de for sent indkomne forslag.
Jvf. LOV for Danske Studenters Roklub § S stk. 4:
forslag til ge.neralforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 10 dage for generalforsamlingen og skal i
de sidste 6 dage for generalforsamlingen være fremlagt
på klubbens kontor ligesom de gennem klubbens officielle meddelelser eller skriftligt til hvert enkelt stemmeberettiget medlem skal bringes til disses kundskab senest
3 dage for generalforsamlingen.
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Bestyrelsen Indkalder herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
fredag den 8. december kl. 20 I klubhuset
Dagsorden Varg a' dirIgent og sekretær.
1. Aflæggelse el beretning.
2. Forelæggelse al regnskab til godkendelse. Fastsættelse a'
kon tingent for del 'Digende år.
3. Valg ., formand

.. Valg al kasser.r.
S. Valg al sekretær
6. Valg ., materielfoNalter.
7. Valg øf kapronlngschel.
8.
9.
10.
11.
12..

Valg al Inslruktlonsroche'
Valg af mollons· og rangtursrochel
Valg af huslorvaltar.
Valg ., to revisorer.
Valg af repræsentanteT Ul Dansk Forening 'or Rosport.
Bestyrelsens medlemmer eT fodte repr•••nlanter.
13. Særlige forslag.
, ... Eventuelt.

Bestyrelsen henleder medlemmernes opmærksomhed på de I tovene gIvne bestemmelser vedrørende kandidatemn.,
og forslag.
Konlrol al stemmebereltlgetse 'III linde sted ved Indgangen. Det henstilles. at medlemmerne bruger det I bladet
Indlagte girokort..
Kontingent lor 1968 10r.llla al bestyr. lsen til:
192 kr. for aktiv. (Ivarer lil 16 kr. pr md.) og
40 kr. for passive.
B• • tyr81 • • n. lorl la9 til b. . .U.I •• al tlllldl po.tam a ar 'ø lganda:
Formand .... ...
Aage Bang
.......
Dan Henrik Nlelaeo
Kasserer ....... ..
Ole Pedersen
Sekretær
Erik Foldbjerg
Materielforvalter
Peler Wll cken
Kapronlngschel
Instru ktlonsrochel
Henning Rasmussen
Motlons- og langtursfochef
Gert HougArd
Husl orvalter
Helge Ib Olsen
Revisorer
E. Haamann, N. H. Shaumburg
Ud over bestyrelsen følgende medlemmer:
Repræsen tanter
G. Schack, B. Moller. O. Sacher, N. SIrigel, P. E. Jensen,
BeatyratH na forslag til lova ndring::
B. Boesen, P. Madsen, P. Bllnkanberg. E. Sommer Jensen.
§ 4 stk. 1 ændres til:
Som aktivt ordinært medlem kan optages enhver, der har laget studentereksamen eller adgangseksamen Ul Danmarks tekniske Højskole eller en tilsvarende eksamen i udlandet.

Kaproningen

Adresseliste:
Dansk~ Stud~nters

Roklub,

Strandvænget,
2100 Købeoh.1VD ø. Postgiro J466.
Postgiro 3466.
Jubilæumsfondens girokonto:
127970.

Telefoner: kontor RY 48, kokhn og
medlemmer 2963 60.
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag k!. 19 - 20.
Formand: Børge Boesen, Nørrevoldgade 6, K. PA 8009 og SO lO.
Kasserer: Aage Bang, Holsteinsgade S. ø. TR 359.
Sekrdær: Bent Bredmose, Strind.
bergsvej 16. Valby.
Materidforvalter: Erik Foldhjerg,
Islevhusvej 17, Brh. BE 9151.
Kaproningschd: Palle Blinktnherg,

INTET
NYT
er

GODT

NYT

DSR.
Instruktionsrochef: Søren Nielsen.
Fruevej 17, Søborg. 144165.
Motions- og langtursrochef: Ole
Borre Jørgensen, Borgmester Schneidersvej 73, Holte. 423272.
Husforvalter: Jens Johansen. Rubinstcinsvej 4, SV.
Uden særligt mandat: Poul Erik Je:nsen, Hyrde:vangen JO. Brh. 60 1130.
Poul He:nning Rasmussen, Slange:rupgade: n, st. tv. TA 7916 y.
Træner: Ib Christoffersen, Bernstorffsve:j 144, HE 7074. Te:lefontid
kl. 7 - 7;30.
Arkivar: Dan H. Nielsen, Klinte:vej 26, Brh. BE 3681.
Håndboldle:der: Pde:r \Vilcke:n,
KagsåveJ 45, He:rle:v. 944268.

FInbad - D. s. R.
Tirsdag kI. 20 - 22
Lørdag kJ. 14 - 18

Håndbold -

None ,11,

onsdag k!. 18.15

Svømning -

Nørre: alle

Begyndere efterlyses
Kaproere er begyndere (
senior B-roere), indcil de har vunde:t 2 lob.
Som bekendt er klubbens 1%7-begyndere rykket op i næste klasse (senior A), så i 1968 er der plads til helt nye roere.

De f"rste 8-9 mand er begyndt med træningen, der endnu ikke er hårdere,
end at hvemsomhelst kan være med.
Bare interessen er der, kommer fysikken af sig selv.
EIterårsbegyndere: og andre, der stadig "kun" er begyndere kan også
være med i kampen om pladserne i otter, firer (2 stk.), Ictvægtsfirer,
toe:r m. st. (?), dobbeltsculler (2 stk.?) og singelscuJ ler. Det skal bemærkes.
at vægtgrænsen for letvægtsroere er 70 kg.
Mon det i 1968 bliver nodvendigt, at nogen ror mere end en bådtype?
Vi ses i klubben til træningen tirsdag kJ. 18.30 og 19.30. Er du i tvivl,
om du har tid og lyst, så begynd træningen for en sikkerheds skyld.
Forhåbentlig kommer aUe interesserede også til medlemsmiddagen fredag
d. 1. december. hvor vi vil bolde mandtal over begynderne .

fredag kl. 20.15

Gymnastik -

Sommer.
Nørre alle

tirsdag og freda,:: kl. 19.15
Metropolitanannex
onsdag kl. 17.15 -

18.

VINTERTRÆNING i DSR
tirsdag kI. 18.30 og 19.30
torsdag kI. 18.30 og 19.30

BALTICA
FOR SIKRING
•

ORIENTERING
M.dd.I.I •• r fra D.S,R•• Ski· og orlenterlng .. ektlon ved K. Halll'rem

SekUonen$ styrelse:
Formand: Kell Hallstrøm, ]onstrupvej 147 pr. Balle·
fUp. Tlf. 97 49 29.
Kasserer: Gert Pedersen, Belsager 103. Greve
Strand. TIE. 90 1655.
Sekrc:tær: Henning Jacobsen, Egmont Kol. vær!.

542. Nørre Alle 75, Tlf. TR 4575. lok. 542.

I bedste velgående:
Grundet inspirerende teksters udebliven de her i bladet
kunne man mlsh forledes til at tro, at Sektionen er af·
gået ved døden i sommervarmen . Det er imidlertid ikke
tilfældet. Her i efteråret har vi i s nit haft 10 tilmeldinger
til de forshlLige lob. En af vore .. gamle" kendinge , Haut,
har vist sig på banerne. og Henning er dter s it uheld klar
igen, i hvert tillælde enkt-Ite søndage, idet han var s å
uhddig på Natbanen til D.M . Stafetten at forstuve sin
rod og måttt udgå, Røde og Ktll nøjedes da med en hyggetur på Y. O . B. banen. Terrænet var i øvrigt sjovt, tæt
og ufremkommeligt, en af de U skove, der får lov at vokse
helt vildt. Vi har endvidere Uet et nyt medlem. der s ynes
at gå aktivt ind for sagen, nemlig Arne jensen , tidligere
atletikmand fra Arhus, der (orsøger at aflokke Orienteringssporten dens finesser med s torre og mindre held.
Dog nu til sagen hvis de, der ikke har vist sig på banerne
her i efteråret, skulte lå lyst til vintermotion.
N BI Dog forst : Bladet udkommer omkring midten af
måneden, stof(tt skrives sidst på forrige, indbydelserne
er kommet meget sent, ikke meget mtrt end 3 uger før
lobene, hvilket har betydet, at vi hver gang ikke har haft
s tort andet at byde på end den rå tenninsliste, .. .. og så
veteranernes brogede opltvelser. Måske kan vi ogd, n.lr
man er kommet sig over forstehåndsindtrykkene, få meningstilkendegivelser fra vore nyel

Træningsløb
liver søndag afholdes træningslob i Rudeskov ved Ilohe
orienteringsektion. Mødested Rudsskov Stadion ml. 10-1l.
Hver søndag fra 17. november desuden fra Rostadion i
Bagsværd i Ilareskoven, idet rokluhberne enes om disse
arrangementer.
Starttider som ovenfor.
Startafgifter: l kr. for begge tilfælde + for kort.

Klubløb
Søndag d. 26. november a.fholdtr sektionen løb fu Gåsehuset med starter fra kJ. IO. Lobet er tænkt som instruktionsløb for aJle nye, der mltte ønske det, idet de får en
erfartn mtd i skoven og slledts orienterer under vejledning af denne.
Alfe, dtr diedes har lyst til at ..snuse· tIl orientering,
er hjertelig velkommen, foruden de der bar prøvet og
gerne vil have et par yderligere fiduser! - Og så selvfolgelig også aJle de andre.

Søndag d . 17. december : Hvad er julen egentlig - uden
et rigtigt JULEKJSPUS - Det skal vi selvfoIgdig også
ha.v~ i år. - Som vor formand laver dem. Han har U et en
helt ny og strålende ide igen . Vi skal ud at lobe på nytegnede kort. Det er .så let , - ved vi jo alle - og det
synes vor formand , at vi trænger til i år !

Efter det lette løb er der s~lvf0lgelig julebord i Hytte.n.
Der kan arrangeres overnatning i Hytten, hVIS det ønskes,
melder der sig tilstrækkeligt til dette, arrangerer formanden des uden lørdag afttn et lille kort natlob - rigtigt
lob for mandfolk, - idet han har tænkt at genoplive tidligere traditioner med genstOlnde på posterne i stedet for
klip, de er ikke nemme Olt foretage om natten.
Som I ser : Vinteren er ikke på Ollle måder
tidl

d~n

mørkeste

K. II.
NBI Af hensyn til julefrokosten vil vi gerne bede om
tilmeldinger til julekispus.

Men der sker mere!
TorsdOlg d. 23. november Olfholder vi vores lrlige generalforsanlling i klubhuset kl. 19.30. - Sektiontn byder
som sædvanlig på en lille forfriskning til d~ fremmødte,
samt på det sædvanlige program, hvoraf vi kan næ\'ne:
I. VOllg af dirig~nt.
2. Formandens beretning.
J . Regnskabet.
4. SektiontDS virkt.
Herunder om næste års Stifinderløb, som jo traditionen
tro skal lægges i Danmark. Vi har primært tænkt på
Nordskoven ved jægerspris. Det er imidlertid svært at få

de nødvendige tilladelser, men Gert vil forsege. Som næst
prioriterede kommer Jyderupskovene og Hesede, hvoraf
jo sidstnævnte førhen har været meget benyttede, men de
sidste år synes at være glet noget i glemmebogen. Endvidere har vi, om det andet skulle glippe, tilbage kort og
omrlde fra løbet i år i Sverige, idet vi kun benyttede den
ene. halvdel af terrænet.

Skisport
Vi har flet vinterens priser for Norgeslinien, som jo
unægteligt rummer fristende tilbud for vinterture til Norge. Rabat pl rejsen, bil gratis med for hver 4 personer og
grupperabat for over 4 deltagere. Sommerens påtænkte
arrangement med O-tur derop blev jo ikke til noget
grundet for lille mulighed for rabat, og så fordi der ikke
inden for rimelige afstande fandtes o-lob. - Interesserede
bedes henvende sig til mig, da der givet vil blive arrangeret en tur derop, hvorvtd vi kunne finde det tidspunkt,
der bedst passer de fleste.
Nu god fornøjelse pl banerne
Kell HalIstrom.

Sæsonen er slut
Der var standerstrygning i Roklubben af 1867 - Danske
Studenters Roklub - og en fyldig repræsentation af
medlemmer med koner etc. var modt frem for at overvære
det højtidelige ojeblik, da st.anderen gled til jorden samtidig med, at de nederste sejrsvimpler igen vandrede mod
himlen.
I skæret fra levende lys og 2 X 1500 watt projektorer
fremhævede fonnand Boesen i sin sædvanen tro korte
standerstrygningstale, hvorledes den afgåede bestyrelse
havde gjort sit bedste, for at jubilæumssæsonen kunne
forløbe på en måde, der videreførte de stolte traditioner,
der nu i et århundrede er vokset frem i vor klub. For
fremtiden udtrykte formanden det ønske, at de kommende bestyrelser ville have traditionerne for øje i det daglige arbejde. Boesen benyttede lejligheden til at takke alle
de, der har gjort en indsats i den forlobne sæson - særlig
jubilæumskomiteen og bestyrelseskammeraternt.
Efter den udenders forestilling strømmede de 20 barske
op på verandaen til de 60 skrællinger, der havde holdt
pladserne varme imedens. og der blev nu afholdt andespil,
der som sædvanligt bln en kæmpesucces, arrangeret af
Strigel. Det bemærkedes blandt andet, at Peter Wilcken
vandt mindst J ænder, diverse flasker rødvin og et par
centiliter brændevin. Schaumburg fik de to kurve, hvilket
vakte almindelig, munter misundelse, og Bredmose fik
gevinst på alle tre rækker I samme spil og forlod salen
med alle lommer struttende.

ER DSR PARASITÆR???
I år har vi haft den største kaproningsafdeling i Danmark.

DSR har startet et utal af gange pl Bagsværd.

Der kræves ca. 80 mennesker til at administrere en todagesregatta.

Sl vidt vides deltager DSR med 3 -

tre -

hjælpere.

Dette forbold plejer ikke at genere andre end regattaledelsen.

Det er pJ tide, det generer nogle af klubbens ældre medlemmer.

Det er morsomt at være med .

Det sætter ikke skatten i vejret.

Man kan være med en, to eller tre gange på et år.

Man slipper for at modtage kvalmende taksigelser.

Det er oven i købet muligt, man kun får utak og vrøvl.

Til gengæld kommer man gratis til kaproning, men man
er ikke tvangsindJagt til at se på løbene, hvis man ikke er
interesserer.

Det er nemt at .. komme til fadet ":
Kontakt: Redaktor eller direkte .. regattabossen".
Carl Schmidt, - tlf. Sø 1520.

,

ORIENTERING
Meddelel •• , ha D.S.R .• Ski· og orlenterlngu.ktlon ved K. Hall,'rem

Sektionens styrelse:
Formand: Kell Hallstrøm, jonstrupvcj 147 pr. Ballerup. TH. 97 49 29.
Kasserer : Gert

Pedersen,

Belsager

103, Greve

Stund. Tlf. 90 1655.
Sekretær: Henning Jacobsen, Egmont Kol. vær!.

542, Nørre Alle 75, Tlf. TR 4575. lok. 542.

I bedste velgående:
Grundet inspirerende teksters udeblivende her i bladet
kunM man måske forledes til at tro, at Sektionen er .lfglet ved døden i sommervarmen . Od er imidlertid ikke
tilfældet. Her i efterlret har vi i snit haft 10 tilmeldinger

til de forskrIlige lob. En af vore "gamle" kendinge, Haut,
har vist sig på banerne, og Ilenning er efter sit uheld klar
igen, i hvert tilfælde enkelte søndage, idet han var .så
uheldig på Natbanen til D.1'1. St.afetten .at forstuve sin
fod og mltte udgå, Rode og Kell nojedes da med en hyggetur på Y. O . D. banen. Terrænet var i øvrigt sjovt, tæt
og ufremkommeligt, en af de U skove, der får lov at vokse
helt vildt. Vi har endvidere Uet et nyt medlem, der synes
at gl aktivt ind for sagen, nemlig Arne Jensen, tidligere
atletikmand fra Arhus, der forsøger at aflokke Orienteringssporten dens finesser med storre og mindre held.
Dog nu til sagen hvis de, der ikke har vist sig pl banerne
her i efteråret, skulle få lyst til vintermotion .
NBI Dog først ; Bladet udkommer omkring midten .. f
måneden, stoffet skrives sidst pl forrige, indbydelserne
er kommet meget sent, ikke meget mere end J uger før
lobene, hvilket har betydet, at vi hver gang ikke har haft
stort andet .. t byde pi end den ri tenninslis te, .... og 51
vcterant'rnes brogede oplevelser. Miske kan vi og51, nir
man er kommet sig over førsteblndsindtrykkene , få meningstilkendegivelser fra vore nyel

Træningsløb
Hver søndag afholdes træningslob i Rudeskov ved Holte
oricnteringsektion. j\\odested Rudsskov Stadion ml. IO-Il.
Hver søndag fra 17. november desuden fra Rostadion i
Bagsværd i Ilareskoven, idet rokluhberne enes om disse
arrangementer.
Starttider som ovenfor.
Startafgifter; I kr. for begge tiHælde + for kort.

Klubløb
Søndag d . 26. november afholder sektionen løb fu Glsehuset med st.uter fu kl. 10. Lobet er tænkt som instruktionslob for alle nye:, der måttr onske det, idrt de Ur en
erfaren med i skoven og slledes orientrrer under njlrdning af denne:.

Alle, der 51ledes har lyst til at "snuse" til oriente:ring,
er hjertelig velkommen, foruden de der har prøvet og
gerne vil have e:t par yderligere fiduser! - Og 51 selv·
følgelig og51 alle de andre.

Søndag d . 17. december ; Hvad ~r Julen egentlig - uden
et rigtigt JULEKISPUS - Det skal vi selvfølgdig ogsl
have i lr. - Som vor formand laver dem.. Han har Urt en
helt ny og strJlend~ id~ ig~n. Vi skal ud at løbe pl nytegned~ kort. Det er d let, ve:d vi jo alle - og det
synes vor formand, at vi træng~r til i ir!
Efter de:t lett~ lob er der selvlolg~lig julebord i Hytten .
Der kan arrangeres overnatning i Ilytt~n, hvis det ønskes,
meld~r der sig tilstrækkeligt til dette, urangerer fonnan den de:suden lørdag aften e:t lill~ kort natJob - rigtigt
løb for mandfolk, - idet han har tænkt at genoplive tidligere traditioner med genstande på posterne i stedet for
klip, de ~r ikke nemme at foretage om natlen.
Som I ser : Vinteren er ikke på alle måder den mørkeste
tid I
K. H.
NBI Af hensyn til julefrokosten vil vi gerne bede om
til Julekispus.

tilm~ldinger

Men der sker mere!
Torsdag d. 23. november afholder vi vores lrlige generalforsamling i klubhuset kl. 19.30. - Sektionen byder
som sædvanlig på en lilJe forfriskning til de fremmødte,
samt pJ det sædvanlige program, hvoraf vi kan nævne:

l. Valg af dirigent.
2. Fonnandens beretning.
J . Regnskabet.
4. Sektionens virke.
I l erunder Om næste "-rs Stifinderløb, som jo traditionen
tro skal lægges i Danmark. Vi har primært tænkt pi
Nordskoven ved Jægerspris. Det er imidlertid svært at U

•

TIL

En morsom aften

GENERALFORSAMLINGEN

DSR er på mange måder en mærkelig klub. Til ejendom·
melighederne hører, at genC'ulforsamlingen er en hyggelig klubaften, som mange medlemmer i lange tider ser
frem til. Ikke uden grund. Gang pl gang har dd vist sig,
at de behandlede emner har inspirC'rd gamle og unge
medlemmer til indlæg. der kan forbløffe og morC' enhver.
At de fremmødte mC'dlemmer sl samtidig kan øve indflyddsC' pl klubbens liv og død, C'f en anden sag.

Ændringsforslag til beltyr.I ••nl
kontlngentforllag:
Som jeg ved tidligere lejligheder har gjort opmærksom
på, er klubbens inriggermateriel. navnlig naturligvis for
de ældre bides vedkommende. i for dårlig stand. Dette
skyldes blandt andet. at der i de sidste IO lr er anskaffet
alt for få både (6 stk. 2-1res og 2 stk. 4-1r(5).
Vor klub burde efter mit skon være .normeret~ med 6
a 7 stk. 4-lres og 12 stk. 2·åres blde. altså i alt ca. 20
både. Med en afskrivningstid på 10 år vil det bdyde, at
der skal anskaffes 2 både hvert år.
Vi har i øjeblikket 7 stk. 'I-åres, hvoraf 3 er henholdsvis
25.25 og 31 år g.lmle. Disse både bør først udskiftes.
Endvidere har vi 12 stk. 2-åres, hvoraf de 6 ældste er fra
Il til 20 år gamle. Flue af disse er ogsl modne til udskiftning.
Nu er jeg ganske klar over, at med klubbens nuværende
økonomiskC' status C'r det formC'ntlig udelukkd, at der
ovnhovC'det kan anskaffes blot en enkelt båd på normal
måde.
JC'g vil derfor foreslå bestyrdsen, at der ud over en .11minddig kontingentforhøjelse, som jeg lonnoder påtænkes, opkrævC'S endnu 2,00 kr, pr. måned. Denne extra 2krOM skal så udelukkende anvendes til fornyelse af inriggermateriellet.

Mange vil gerne bestc:mmt kontingentets størrelse og bestyrelsens sammensætning. Andre vil gerne se, hvem der
egentlig ~idder i bestyrelsen. AttC'r andre vil stemme for
og imod lovændringer. Og sandelig, ved genC'ralforsam·
lIngen bn de komme til det.
Kun et skår i glæden er der: Klubbens mC'dlC'mmer er ikke
alttd ligeligt repræsenterede. Det kan de måske heller ikke: blive. Det må huskC's, at mellem en trC'diedel og en
fjerdedel af mC'dlemsstanden udskiftC'S hvert år. DSR er
stærkt præget af. at over 150 medlemmer melder sig ud
hvC'rt år. Ikh alle de udmeldte nlede at få de 6 måneders
anciennitet, som stemmeretten kræver.
j\-Uske lykkes det engang. Mltte det lykkes allerC'de fredag d. 8. december at se .Ille de medlemmer, der har brugt
klubben og dens materiel j årets lob. Lad os se alle dC',
dtr i år har haft gavn og glæde af rosporten, vores sport,
den sport vi h.u valgt, ogsl fordi det er en sport, som kan
dyrkes af alle, uansC't alder.

Af regnskabet l. nov. 65 - 31. okt. 66 fremgår, at der fra
aktive medlemmer er indgået kr. 73.423,40 (basis = kr.
14,00 pr. måned). En extra 2·krone vilJe her have givet
ca. kr. 10.500,00. Da vi idag har et storre aktivt medlemstal, vil beløbet blive storre, Det vil i hvert fald dække en
4-åres båd + lidt til at overføre til det næste år.

Til slut kun dette: $tC'mmeret kræver, at kontingentet til
og mC'd dC'cember mlned er betalt. Den aften er pengene
værd.
Sommer.

Man vil ved ddt ... forslag ikke opnå at kunne anskaHe
2 både om året, hvilket jo ville være det helt rigtige, men
man vil opnå, at man så nogenlunde kan opretholde "status qvo", Indtil det bliver muligt for klubben at anskaffe
de nødvendige 2 både pr. år.

Medlemsmiddag

Da den extu 2-krone pr. måned kun bliver til 7 ørC' om
dagen, kan jeg ikke tro, at noget medlem vil nægte at yde
ddte bidrag.
J. Norman-Hansen.

fredag den l. december kl. 18,30
Igen en rigtig hyggemiddag for gamle og unge DSR·roert
med damer.
Specielt indlagt er C't særligt arrangement. dels for de
eftuårsbegyndere, som var mtd d. 3. sept. 67, dels for de
roue, som tænker pl at [Q kaproning som begyndere i

1968.

For det tilfælde, at den ordinære gener,alforsamling ikke
er bC'Slutningsdygtig med hensyn til lovændringer, ind varsles til

Selve middagen er for alle, ogs'\ motions· og langtursroere. Nye mtdlemmer tr ekstra velkomne.

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Begrænset deltagerantal. hurtig tilmelding nødvendig på
liste i slyngelstuen.

mandag d. 11. december kl. 20 i klubhuset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og sekretær.
2. Forslag til ændring af DSR's love.
3. Eventuelt.

Pris pr, kuvert 12 kr., 01 og moms ind.
Tilmelding efter tirsdag d. 28. november kJ. 21 kan ikke:
modtages.
Sommer.

*

*

REFERATER:

Når man råber i skoven
For le tilb01ge. afholdt DSR's ski- og orie.nte.ringse.ktion
med jævM mellemrum træningsJob i Ravnsbolt skov med
Glsr huset som udgangspunkt. Disse lob samlede sjældent
ovt't 10-12 løbere, og dette antal ddtagrre var sektionens
JeddsC' og banelæggere ikke tilfredse med, hvorfor man
opgav løbene.

KOMMENDE BEGIVENHEDER:

. ... J1"'
ar

Særarrangement - Særarrangement
Sendag den n . november f"7 fra kl. f 0,00:

Orienteringsløb
i Ravnsholt skov.

Enkdte af dem, der dengang med iver deltog, savnede
imidlertid efterhånden disse lob sl meget, at de besluttede
at genoplive disse arrangementer, der - mut: end at
være orienteringskonkufrencc:r for øvede orienterere er udmærkede anh:dninger til at gJ. en tur i skovC'n med
hele familien.
Søndag d. 29. oktober var det første løb udlagt i skoven .
Adskillige ældre orienterert: dukkede op med familie og
gik dtn udlagte rute gennem skoven, og cvtr en halv snes
medlemmer, heraf de fleste begyndere, løb banen igen.
nem. Stemningen efter løbet var så animeret, at man på
stedet besluttede at gentage succesen med et lob hver må·
ned vintert'n igennem.
Banelæggeren.

man succes .22. .2

Start fra klubbens hus .. Glsehuset
Eventuel mulighed for transport:
kontakt Sommer Jensen .

M
•

3. TIRSDAGSAFTEN:

SAS

Scandin.1vian Airlines System
præsenterer;

SA S - i dag og i morgen

2. tirsdagsaften

Foredrag ved SAS' pressechd

den f 7. oktob.r

SØREN BERTIlELSEN

Til redaktørens forfærdelse er der ikke indkommet en
beskrivelse fra en dier anden tilfældig bisidder.

TIRSDAG den 24. november kl. 19,30

Jeg må tilskrive arr.mgørernes kontemplative gemytter,
at den specielle diskrepans mellem deres ønsker og
deres tilsyneladende fonnåen således progredierer.

Medlemsmøde
hedag den 1. december kl. 18,30

Overflod

Alle er velkomne

synes OIt hers ke bbndt medlemmerne i DSR, og da specielt hlandt disse, der har skrevet sig på SEJRSfONDEN.
Tænk OIt kaste vrag på den gratis middag.
Og dog -

Specielt kommende kaproere hør komme.
Se i øvrigt side 3 spalte 2

måske er det modsatte netop tilfældet?

HANS FREDERIKSEN

Indlæg til det kombinerede Dee./Jan . nr.
skal være redaktionen i hænd e sentst
d. 31. december 1967.

Malermester. Tlf. 900781

GODT NYTIR

..................., ...

