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Nytår 1969
1968 blevet lidt olIlIe, men godt år for OSA.
Økonomien måtte konsolideres efter de uforholdsmæssigt store
udgifter som jubIlæumssæsonen havde medfart. Dette bevirkede,
at aktiviteten på flere områder, forst og fremmest hvad angik fester og bidrag til klub/ivet måtte indskrænkes til det mindst mu·
lige, ligesom der måtte afstlles fra investeringer. Sparebestræbelserne gav imidlertid resultat. På den ordinære generalforsamling i december kunne kassereren fremlægge et regnskab, der
måtte give tro på, at vi også fremover kan fore OSA videre økonomisk set. selvom vi naturligvis fortsat må sætte vor lid til den
kreds af faste støttekIlder, der i snart mange år trofast har virket
for klubben.

1968 vil alligevel gå over i historien som et mærkeår for OSA.
Dette skyldes to begivenheder:
Den ekstraord inære generalforsamling i april, hvor kvindelige stu·
derende fik adgang til OSA.
Olympi aden i Mexico, hvor Dansk Studenterroning for første gang
siden 1912 var repræsenteret ved et olympisk mesterskab takket
være Niels Sechers storslåede Indsats.
1969 byder på nye glæder og nye opgaver, og med håbet om at
medlemmer og venner af vor gamle klub vII slutte op om denne i
det kommende år ønsker jeg alle
GODT NYTAR I

LJ

L

Skabskort for 1969 kan
købes

køkkenet.

Pris uændret 5,- kr.
Alle skabe skal være
forsynet
med 69-kort
inden 1. juli 1969.

Adresseliste :

INSTRUKTION 1969

D anske Studenters Roklub,
Strandvænget,
2100 København ø
Postgiro 3466.

Nedenstående brev er blevet udsendt til et udvalg af klubbens styrmænd,
de fleste, der er blevet styrmænd efter 1%3.

Telefoner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer 2963 60.
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 -

20.

Formand: Aage Bang, Holsteinsgade 5, 2100 ø. TR 359.
Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh., BE 3681.
Sekretær: Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 29 2 , 1904 V.
Materielforvalter: Erik Beck, Godthåbsvej 341, 2000 F.
Kaproningschef : Peter Wilcken,
Kagsåvej 61, 2730 Herlev. 94 42 68.
Motions- og langtursrochef : Gert
Marius Hougaard, Arhus Plads 25 ,
2100 ø. ØB 6577.
Instruktionsroehef: Henning
mussen, Slangerupgade 25 st.,
2200 N. TA 7916y.

Ras-

Husforvalter: Helge Ib Olsen, DSR,
Strand vænget, 2100 ø.
Håndboldleder: Svend-Erik MothLund, Tordenskjoldsgade 17,2.,
1055 K. PA 1645.

Håndbold -

OM.hallen

Onsdag kI. 18.15 -

Finbad - D. S.

19.00.

R.

Lørdag kl. 14 - 15.30 kvinder
kl. 15.45 - 18 mænd

Kvindegymnastik
Klubhuset
Torsdag kl. 20.

Køkkenet
t irsdag.fredag
lørdag
søndag

kl. 16.22
kl. 12.17
kl. 12.16

Om et par måneder begynder rosæsonen, hvormed der forhåbentlig kommer en god tilstrømning af nye medlemmer. Derfor denne henvendelse til
dig.
Kunne du tænke dig at give en hånd med ved oplæringen af de nye med·
lemmer?
Dette er ikke en opfordring til dig om at kvitte hus og hjem og benytte din
tid i DS R, men en opfordring til at bruge en enkelt aften om ugen til roinstruktion samtidig med, at du selv får lidt frisk luft.
Instruktionen vil blive tilrettelagt således, at du vil få varierende hold fra
gang til gang og altså ikke "hænger" på et hold superenergiske kaniner,
blot du har været ude med dem en enkelt gang.
Har du ikke instrueret før, vil der i løbet af marts måned blive afholdt
instruktionskursus på 2-3 aftener, der skulle give den nødvendige baggrund .
Specielt til de 68·kaniner, der modtager dette brev, skal det oplyses, at det
ikke er meningen, at I skal virke aktivt som instruktører før tidligst til ef·
teråret, men jeg håber at se mange af jer på kursus her i foråret. I forsæ·
sonen vil vi meget gerne kunne bruge jer som styrmænd ved fællesronin ·
gen, der er af stor betydning, hvis vi skal holde på de nye medlemmer elter at de har afsluttet instruktionen.
For at få et overblik over hvor mange vi bliver i denne sæson, og for at
få snakket lidt OlU organisationen af instruktionsarbejdet, afholdes instruktørmøde tirsdag den 25. 'ebruar kl. 20.00 på verandaen, hvor jeg håber, at
du møder op.
Antallet af henvendelser har været relativt lille i forhold til antallet af
udsendte breve. Har du ikke modtaget brevet, eller er du kommet til at
smide det i hovedarkivet før du læste det? Er det tilfældet, er der endnu
mulighed , dels for at komme til at instruere og dels mulighed for deltagelse
i kursus. Er du interesseret, bedes du henvende dig snarest.
Henning

JULEKISPUS 1968 -

en anmeldelse

Lidt post festum tillader jeg mig at fortælle lidt om det traditionelle julekispus, et fremragende løb, lagt af kassereren Dan Nielsen og helt i julens
tegn. Posterne var lagt med Dans vanlige præcision. De var lette at finde.
hvad der også var nødvendigt. når man både skulle male grankogler, flette
julekurve og pynte juletræer undervejs. Principielt kunne man rejse den
kritik, at de færdige juletræer skulle have været med helt til Gåsehuset i
stedet for at blive efterladt i skoven. N år man så det færdige resultat var
det måske ikke så galt alligevel.
Der blev givet points undervejs, i nogen grad efter tilfældighedens lov,
hvad der gjorde det hele meget spændende. At den samlede pointsgivning
i høj grad var afhængig af mængden og kvaliteten af det papiraffald man
havde med hjem, blev først afsløret, da man var i hus. Meget morsomt og
især instruktivt. Som følge af disse forskellige forhold blev kåringen af vinderen meget indviklet. Den blev til sidst algjort ved lodtrækning, så vidt
vides. Ronald blev en flot nummer eet, han havde også et godt løb. Undertegnede blev nummer sidst, selvom jeg løb særdeles godt. Men afgo.
relserne var absolut i julekispuseets ånd.
Det skal bemærkes, at det var en trofast skare på ca. \O mand, der trodsede både vejrguderne og tømmermændene, der havde en travl dag elter lør·
dagens julefrokost.

MIK

Hyggeløb fra Gåsehuset
søndag d. 2. marts
Klubben og orienteringssektionen arrangerer igen et af

disse lette og hyggelige løb, hvor alle kan deltage og de
fleste linde posterne. Der vil kun blive udlagt helt elementære poster, så alle kan nå hjem i ordentlig frokosttid
uden forfrysninger eller lignende ubehagelgheder. Mødetid: mellem kJ. 10 og kl. 11.
Kort og kompas fås på stedet.
Til alle dem, som ikke har været i Gåsehuset for, vil jeg
sige: lær Gåsehuset at kende, det er det hyggeligste sted
at tilbringe en vintersøndag, også hvis der er slud og sjap.

holdet været ramt af afbud på et par vigtige poster og beri
ligger også en del af grunden til holdets nederlag.
Det første nederlag kom mod S. H. Efter en start, hvor
vi i lobet af no time var bagud med 1-5, fumlede vi os
igennem første halvleg, og stillingen var 13-6 til S.H. ved
pausen. Et kvarter ind i anden halvleg stod det 18-6, dvs.
vi havde endnu ikke scoret, og alt tegnede til et nyt Rødovre nederlag (et minus på 16 mål). Men så "gik toget
pludselig", og da dommeren flojtede af, havde vi begrænset nederlaget til 24-2L Det gav stof til eftertanke, men
det var nok mere S. H.s indstilling: "den er hjemme",
end vor styrke at det lykkedes at pynte på resultatet. Men
havde kampen varet blot 5 minutter længere, er det ikke
umuligt. at vi var nået op.

Så kom kampen mod STENO. I den tid, hvor der har væ-

Der er dejlig varme, så man kan blive varm efter løbet,

ret ført statistik over vore kampe, har vi jævnligt modt

og selve løbet tager vi ikke mere højtideligt, end situatio-

STEN O, men vi står kun noteret for en sejr engang i
tidernes morgen. Komplekset slap vi ikke af med denne
gang. STENO vandt nemlig med 19-8 efter en meget
jævnbyrdig kamp. Vi var bagud i hele kampen, men forte
dog ved stillingen 17-16. Dette var vi altså ikke i stand til
at holde, lidt ærgerligt.
Vel vidende, at tabte vi den næste kamp mod V.H.C. ville vi pludselig ligge i bunden af rækken, gik vort hold dejligt koncentreret på banen og slog V.H.C. med 25-19.
Kampen var dog mere jævnbyrdig, end tallene viser. Således førte vi med 11-9 ved pausen og var flere gange foran med 3 mål i anden halvleg, men blev hver gang hentet,
sidst ved 18-18. Til sidst var vi altså de stærkeste og tog
sejren hjem med 25-19. I denne kamp mandsopdækkede
V.H.C. forst en af vore spillere, siden to og til sidst tre
mand. Denne mandsopdækning var en komplet misforståelse og var direkte årsag til at V.H.C. gik i opløsning
til sidst.
Før den sidste kamp i efteråret med I I. 37 ser stillingen
nu således ud.

nen kræver det, selvom det ikke er julekispus altsammen,
jvfr. nærværende referat.

Transport: ring til et bestyrelsesmedlem eller til undertegnede, tlf. 393855, en eller anden aften i forvejen, hvis
vi skal formidle transporten derop.
MIK

Er der ulve i fjeldene?
Fjeldinteresserede inviteres til Dansk Fjeldvandrerklubs
møder i restaurant Karnappen, Niels IIemmingsensgade

IO, København K, den 15/ 1, 27/2, 17/3 og 22/4 1969 kl.
20.00.
Dansk Fjeldvandrerklub ser det som sin opgave at orientere folk, som har lyst til fjeldvandring, - hvor skal jeg
tage hen? I-lvor meget kan jeg bære? Hvad skal jeg have
på fødderne? er der ulve eller bjørne eller andre farer i
fjeldene? Disse og andre spørgsmål som melder sig, inden
man drager til fjelds, enten det er sommer eller vinter,
både hos begynderen og hos den gamle fjeldræv, og de
melder sig måske stærkest, hvis man har ansvaret for en

gruppe.
"Du må aldrig gå alene i fjeldet", siger et godt gammelt
råd . - Da det erfaringsmæssigt ofte kan være vanskeligt at finde en kammerat, der vil med på fjeldet, scr
Dans Fjeldvandrerklub det som sin opgave at formidle
kontakt. Det kan være, at nogle fjeldentusiaster finder
sammen om en rigtig strabadstur til Grønland, eller at er~

farne gerne vil slå følge med uerfarne.
På de ovennævnte klubaftener trænger vi dybere ind i et
eller flere af fjeldverdenens problemer. Vi nyder en dejlig turbeskrivelse med lysbilleder eller film . Har De lyst
til at være med, så kom til et møde.
foreningens formand er:

J. Jessen,
Tlf. 863548.

H.

R.H.
SAGA
LYKKEBO
S.H.
H.37
DSR
V.H.C.
FREMAD V
STENO
F.B.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

183-148
166-136
176-148
185-175
150-147
150-153
146-155
120-135
150-195
141-175

12
11
10
10
10
8
8
6
4
l

Som man vil se, er der stor jævnbyrdighed i rækken, og
kun F.B. synes at have "skilt sig ud" i bunden. Men meget kan ske og om et par kampe kan stillingen være helt
ændret.
Henger

Bukkeballevej 17, 2960 Rungsted Kyst.

Håndbold
Det blev ikke til tre nye sejre på stribe. Ganske vist var
vort hold spækket med selvtillid til kampene, men en ting
har det ikke prøvet før, og det er søndag efter søndag at
gå 100 pct. ind for opgaven og kæmpe for de to points.
En dobbeltturnering, som den vi deltager i, kræver at holdet er sat op til hver søndag 2 X 30 minutter, og uden træner kan dette undertiden være vanskeligt. Desuden har

Stande rhejsningen finder sted
søndag den 30. marts
Nærmere i marts-numme ret

HVOR
går vi hen, når vi går ud?

D.22. febre
NATURLIGVIS I
KLUBBEN
Entreen, kr. 4,
står slet ikke i forhold til
fornøjelsen! (?)

Kom bare kl. 20, det gør vi andre!!!
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Annonce:
OBS!

OBS!

ORIENTERINGSLØB

for motionister -

OBS!

OBS!

begyndere og kaproere afholdes

den første forårssøndag
den 23. marts (kom mellem 10 og 11)
fra Gåsehuset.
øøgøn ør øndnu Ikke .prunget ud, men .olen .klnner og anemonerne blom.trer!!!

O B S! O B S!

N B! forårsskoven er allerskønnest i regnvejr!

O B S! O B S!

STAN DERHEJ SNI NG
søndag den 30. marts kl. 11.00
Studentersangerne medvirker
Efter ceremonien afholdes frokost på terassen afsluttet med den traditionelle auktion over brugt og inddraget rotøj .
SMØRREBRØD kan og skal Bestilles - senest d. 27. Om det ej er bestilt på forhånd, kan det ikke påregnes at existere.
BRUG , tlf., brev eller liste I slyngelstuen .

1 båd påregnes døbt.

Adresseliste :

KAPRONING

Danske Studenters Roklub,
Strandvænget,
2100 København ø
Postgiro 3466.
Telefoner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer 29 6360.
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Aage Bang, Holsteinsgade 5, 2100 ø. TR 359.
Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh., BE 3681.
Sekretær: Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 292 , 1904 V.
Materielforvalter: Erik Beck, Godthåbsvej 34 A, 2000 F.
Kaproningschef : Peter Wilcken,
Kagsåvej 61, 2730 Herlev. 94 42 68.
Motions- og langtursrochef: Gert
Marius Hougaard, Arhus Plads 2 5 ,
2100 ø. ØB 6577.
Instruktionsroehef: Henning
mussen, Slangerupgade 25 st.,
2200 N. TA 7916y.

Ras-

Husforvalter: Helge Ib Olsen, DSR,
Strand vænget, 2100 ø.
Håndboldleder: Svend-Erik MothLund, Tordenskjoldsgade 17,2.,
1055 K. PA 1645.

Håndbold -

OM,hallen

Onsdag kl. 18.15 -

19.00.

Da kapronings chefen ikke har barslet med et indlæg i denne efter min mening faste rubrik, må red. selv bokse lidt i tasterne.
Ved skæbnens ugunst var jeg selv blevet ført til Bagsværd sønd. d. 2. marts
k!. 09.30, hvor det var mig betydet, at der ventede 8 begyndere, der skulle
danne kommende sæsons kraftfulde og sejrende beg. otter. Jeg var lokket
derud, fordi man jo ikke kunne have de mange, dårligt løbende begyndere
til at forstyrre hærskaren af elite og sen. A roere, der jo på nuværende
tidspunkt måtte anses at være godt på vej mod storformen.
Som andet steds skrevet står, var søndag formiddag pragtfuld, så jeg blev
da heller ikke sur, da jeg i selskab med min nabo Olle arriverede til Bagsværd rostadion i selskab med Frode og Kåre, der havde kørt. Forgæves
måtte jeg spejde efter de andre seks begyndere. Ej kastede deres tilstedeværelse skygger på den frosthårde grund. Efter at have opdaget dette bedrøvelige faktum beredtes min sjæl til glæde i forventningen om de talløse
skarer af elite og sen. A roere. Og hvad så jeg: Ole Rømer og Jørgen Secher samt flere, der imidlertid ikke skal ro kaproning.
Olle og jeg luntede så en tur med de to meget hyggelige, meget talende og
meget teoretiserende begyndere. medens eliten strøg over stok og sten.

h

Orienteringsløb fra Gåsehuset
Søndag den 2. marts afholdtes orienteringsløb fra Gåsehuset. Arbogsredaktør Ras debuterede som bane lægger, og det var lykkedes ham at lægge
en god, men let bane. I anledning af sin debut havde Ras fået attacheret
en banelæggerkonsulent, der histod med udlægning af posterne.
Ikke mindre end 8 medlemmer mødte op for at deltage - heraf to uden for
konkurrence. Både kapronings- og motions afdelingen var repræsenteret på dette felt var kaproningsafdelingens repræsentation dog mindst, idet
kun en aktiv kaproer deltog. Måske er disse orienteringsløb dog for krævende for kaproerne - banen er jo ikke afmærket for hver 50 meter - men
man må dog formode, at kaproere med styrmandsret vil kunne erstatte
løbetræningen fra Bagsværd rostadion med løbet i Ravnsholt skov (strækningen fra Bagsværd til Gåsehuset kan tilbagelægges på mindre end et
kvarter i bil).

DN

Finbad - D. S.

R.

Lørdag kl. 14 - 15.30 kvinder
kl. 15.45 - 18 mænd

Køkkenet
P. g. a. kursus er køkkenet lukket for medlemmer til d. 28. 3.

Kvindegymnastik
Klubhuset
Torsdag kl. 20.

Middag serveres kl. 18 tirsdag - fredag. Første gang d. 9. april. Pris : 6,50 kr.
for to retter.

Køkkenet
tirsdag.fredag
lørdag
søndag

Efter standerhejsningen får fru Voigt en tiltrængt påskeferie, hvorefter
køkkenet åbner til normal funktion fra d. 8. april.

kl. 16.22
kl. 12.\7
k!. 12.16

1-1usk, at det er en stor lettelse for fru Voigt, om De bestiller middagen i
god tid. Helst dagen før.
Lørdag efferm. holdes køkkenet åbent ved bestyrelsens indsats, for at folk

kan få hygge og the før og efter Hnbad.

Om badefaciliteter
Siden den nuværende formand kom til klubben i 194$ har
forholdene i søndre baderum været miserable.
Factl
Der er blevet gjort uhyre lidt - om overhovedet noget for at rette på dette: Jo, Peter W. fik foranlediget et varmerør lagt ind, hvilket hindrer vinters vand i at eksistere
i det for dette enkelt sammensatte stof kunstfærdige og
mangfoldige krystaller, der er følgen af, at moleculernes
kinetiske energi underskrider en vis kritisk tærskel forårsaget af en lav ydre temperatur. (Læs: is). På trods af
dette i sig selv ret epokegørende indgreb i den indre verdens atomare/moleculære forhold, er der stadig enkelte
medlemmer, der mener, at der ikke er gjort nok. Ret beset er de ej så få - - reelt er der ingen, der er tilfredse,
selvom det jo, som bekendt, er et tidens tegn i alle grupper, som man måske ikke skal lægge så meget i.
Dog - blind høne kan også lægge et æg - og for at få
syn for sagn er baderummet nu blevet besigtiget af enkelte medlemmer af bestyrelsen, der kom ud af deres magelige og luxuriøse bestyrelsesmedlemsstole - i en fart,
og på baggrund af foruroligende rapporter bestormede de
deres bestyrelsesmedlemskammerater med veltegnede og
for nogles vedkommende også velgennemtænkte ændringsforslag til fremme af søndre baderums forskønnelse.
Det viser sig så, at det faktisk ikke er første gang, "man"
forsøger at bringe orden i det kaos af varme og kolde
luftstrømninger iblandet et varierende antal duft- og fugt(læs: vand) moleeuler, der for nærværende er væsentlige
bestanddele af atmosfæren i det søndre omklædningsrum
- - rettelse: søndre baderum.
De tidligere planer har alle været udmærkede, dog måske
knap så gode, som dem vi selv er i gang med at producere,
men de har alle lidt af den skæbnesvangre skavank, at
de var for løst underbyggede, hvorved skal forstås, at de
kostede mange penge, og klubben ingen havde.
Under forberedelserne til jubel-året 1%7 blev huset sat
i stand for et betragteligt beløb og bemeldte baderum kom
desværre sidst i køen. (Den siddende bestyrelse var dengang enig i denne disposition). Til gengæld er en del af
de øvrige klublokaler jo blevet så tilpas rare at være i at vi er i dem.

Men - ak - vi mangler stadig penge.
Bestyrelsen har imidlertid det håb, at når disse planer,
der bliver udarbejdet i relevante detaljer af arkitekt og civilingeniør, er blevet færdige og med et passende budget
tilskikket de bevilgende myndigheder - samt klubbens
egne medlemmer, der har besværet med at skulle klage
over forholdene, vil alle disse mennesker være rare mod
os (hvis de er udenforstående) og mod sig selv, hvis de
er "in" og give mange dejlige penge, så vi kan få taget tættet, et nyt og fælles finbad, et tilstrækkeligt antal varme
brusere. lækre lokummer, en smuk urinal, tætte vinduer,
varme om vinteren, kraftfuld belysning, behageligt og
skridsikkert gulv, gammel maling væk og ny maling på
- - væggene, måske et par nye håndvaske, der kan få
medlemmerne til at overholde aseptikens første bud og
som kronen på værket en sønderbaderumsatrnosfære, der
er .. mums u •
Det er - for at komme ned på jorden - et omfattende
arbejde, og vi kan ikke regne med, at der kan skaffes frivilligt mandskab, hvilket ret beset ej heller ville være
ønskeligt. De mennesker, der har regnet tal sammen på

planen, mener 30.000 D. kr., men det skulle ikke undre
mig, om det kommer op på et noget større beløb - måske nær 50.000, hvis det skal laves tip-top i stand. For det
skal vel være godt? ? ?
Hermed efterlyses indlæg til næste blad om medlemmernes syn på omfang og kvaliteten af forbedringerne .
Jeg håber, i et af numrene inden sommeren, at kunne udsende de arkitektoniske planer, der da måtte være fremkommet, til modtagernes orientering.
Om der ikke kommer indlæg til bladet - jvf. ovst. passus - må jeg selv skrive dem, da det ville være for stor
en hån mod den akademiske verden, at en sådan indbydelse til at lade ånden få frit løb sammen med blækket i
pennen blot bliver overset, fordi man ikke gider læse indledningen, der i kvantitet jo er omfangsrig.
Forts. måske i næste nr.
Stof til næste nr. skal være red. i hænde senest sidste dag i denne måned.

Orienteringsløbet
fra Gåsehuset d. 2. marts
Lykken er at
-

det er søndag morgen
solen skinner
finde Gåsehuset v. hj. a. Ras's og Dans skitse (og
Bredmoses bil i grøftekanten)

-

få udleveret et kort med 6 poster, udlagt af Ras,
et kompas

-

få lov til at traske i hælene på Dan og Bredmose
synes at man faktisk alligevel var den, der helt alene
fandt de 5 poster, - næsten - selvom Dan nok hjalp
lidt til
få frokost og en øl og en kop kaffe og snasket wienerbrød og en cigar
opvasken blev overstået
komme hjem og træt synke om i lænestolen efter en
pragtfuld dag i sne, skov og sol.

-

-

+

Den diskede samløberske
NB! Næste lob fra Gåsehuset afholdes den 23. marts.
Mød opl det er slet ikke svært!

Erklæring
Bredmose bærer det hovedsagelige ansvar for udformningen af dette blads nærværende udgave, idet han på
trods af talrige, tordnende trusler endnu ikke har produceret et indlæg om verdenssituationen i almindelighed og
klubbens situation i særdeleshed med særlig vægt på korruptionen blandt bestyrelsen.

h

Kursus -

3 uger i marts

Traditionen tro har DFfR's kursus for roinstruktører til
huse hos os -

denne gang de sidste tre uger i marts.

Uden disse kurser ville fru Voigt have en mere afslappet
vår og Nielsen sin ~ure gastrit omdannet

til et gabende

sår.

Rent praktisk har dette - foruden de ovenstående gruelige konsekvenser - til følge, at klublivet må indskrænkes endnu mere end det af årstiden bestemte,
Gymnastikken kan foregå Som vanligt, men hyggeaftnerne på verandaen er nok ikke så hyggelige mere, da der
sidder en masse mennesker og skal lytte til mere eller

ke af medlemmer, der vil spytte i bøssen for at forbedre
forholdene i søndre baderum.
Giveren har betinget sig, at pengene blev anvendt til en
ny gasvandvarmer, således at der kommer to fungerende

sådanne. Den med lange mellemrum aktive husforvalter
bestilte flux instrumentet, der forventes opsat i den allernærmeste fremtid. Muligvis bliver der derefter en tidsdiastase, for der er dobbeltanlæg, idet den gamle skal renses for uhumskheder. for at kunne varme meget vand

meget op.
Kære Sommer dine spor.

tak for dit offer. Måtte andre følge i

h

mindre interessante foredrag om emner, der menes at
have tilknytning til ro-instruktion.

Lørdag eflerm, står dog stadig til disposition for de kære DSR-medlemmer.
h

Pigernes baderum

Toilettet på første sal

Dc søde piger er der også blevet tænkt venligt på. Forst
fik et meget aktivt medlem af kaproningsafdelingen -

Vi har et lille rum på l. sal. Iblandt er man nødt til at

nuværende materielforvalter den gode impuls. at
istandsætte deres baderum med fodrets muntre farver -

vove sig derind. Ingen er vist døde endnu.

Det er også ved at blive gjort værdigt for mænd at opholde sig i.
En del er dog afhængig af den andetsteds nævnte dygtige
flisemester.
h

Tak -

gamle dreng

1000 kr. in eas h (i. e. check) er tilstillet klubben af et
kendt, kært og agtet medlem af kaproningssektionen.
Samme gæve gut er forhåbentlig forløber for den ræk-

hvilket han minsandten gjorde - istedet for bare at tale
om det. Men ban har jo heller ikke været medlem hernede så længe.
En tak skal lyde.
Ydermere synes bestyrelsen, at de sarte væsener skulle
have pænt stiftmosaik på gulvet til deres små fødder. Den
med lange mellemrum aktive husforvalter traf da også
aftale med en dygtig flisernester, men øjensynlig er han
dygtigere til at sætte fliser op end at komme aftaler i hu.
Endnu er han ej begyndt. Dog har den m. l. m, a. h. efter at han er kommet hjem fra Sverige, endnu engang
fået tag i nakken på karlen, og førstnævnte nærer atler
håb om at få det ordnet i nær fremtid.
h

Skabskort for 1969 kan købes

køkkenet.

Pris uændret 5, - kr.
Alle skabe skal være forsynet med 69-kort
inden 1. juli 1969.
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37. årgang

Forårsrengørings-gilde
Den daglige
roning
I lighed med tidligere å" vil der ganske givet også i år være mange som
vil mene, at det er svært at komme ud
at ro, idet det somme tider kan være
ganske krævende at overbevise en varanda-roer om, at han /hun også gerne
vil.
Eftersom sidste års aftaleprotokol ikke
fungerede, vender vi sandsynligvis tilbage til Sommer Jensens succesombruste fællesroninger, hvis nærmere
detai1Jer bekendtgøres ved opslag I
klubben, når aftnerne om nogen tid
kan opvise et acceptabelt minimum af
lyse timer.
l løbet af sidste år fik undertegnede
en halv snes henvendelser fra folk, der
ønskede at etablere et fast rohold,
med det formål at ro en elter to gange
om ugen.
Hvis nu folk med sådanne eller lignende ønsker henvender sig til mig her
først på året, vil chancerne for at etablere kompagniskab vokse betydeligt.
Med andre ord: motions- og langtursrochefen har hermed oprettet et kontaktbureau. Hvis f. eks. en skulle nære ønske om at ro morgenroning med
formanden, vil jeg være meget taknemmelig for at høre fra vedkommende.
idet jeg ikke tror mig selv i stand til at
undvige dynerne på det tidspunkt af
dagen.
Hougaard

Søndag den 20. april kJ. 10
Klubhuset renses og vinduerne pudses
RESERVER DAGEN og kom

Genoplivningskursus
Torsdag den 24. april kl. 20.
Obligstorisk for langtursstyrmænd in spe.
ledes af EIVIND MOlM
Den pneumatiske model ANNA lægger krop til.

Hyggeløb fra Gåsehuset 27. april
kl. 10-11

Medlemsmøde
Tirsdag den 5. maj kl. 20.
Medlemmer får her lejlighed til at fremføre deres synspunkter for
bestyrelsen under hyggelige og tvangfri former.

Adresseliste:

KAPRONING

Danske Studenters Roklub,
Strand vænget,
2100 København ø
Postgiro 3466.
Tel.foner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer 29 63 ro.
Klubbens kontor er åb.nt
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.

Hvis der skulle være nogle, der skulle få lyst til at ro en tur på Bagsværd
sø i een af de derværende robåde tilhørende klubben, vil dette kun kunne
tillades og foregå bødefrit, hvis rette vedkommende indhenter tilladelse
fra kaproningschefen eller materielforvalteren.
Enhver anden "tilladelse" er ugyldig og kan - bvis ubeldet er ude - eUer
klubbens kasse tom - medføre gruelige pekuniære attakker mod den skyldiges sociale tryghedsfølelse.
h

Formand: Aage Bang, Holsteinsgade S, 2100 ø. TR 359.

Langture

Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh., BE 3681.

Til min store glæde spores der i år en forøget interesse for at ro ferietur
til sommer, hvorfor jeg allerede nu vil erindre om, at det er en betingelse,
at mindst en på holdet har langtursstyrmandsret. Og for opnåelse af denne
rettighed kræves bl. a., at man har deltaget i et kursus i genoplivning, derfor mød op den 24. (se forsiden). Også de, der ikke går med langtur i hovedet, er velkomne, idet enhver der færdes på vandet bør kunne anvende
mund til næse metoden.
Det er skam ikke spor for tidligt at komme frem med sine ønsker om ferietur, selvom det alligevel aldrig lykkes at få et langtursarrangement i
stand før i sidste øjeblik.
Hougaard.

Sekretær: Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 292 , 1904 V;
Materielforvalter: Erik Beck, Godthåbsvej 34 A, 2000 F.
Kaproningschef: Peter Wilcken,
KagsAvej 61, 2730 Herlev. 94 42 68.
Motions- og langtursrochef: Gert
Marius Hougaard, Arhus Plads 2",
2100 ø. ØB 6577.
Instruktionsrochef: Henning
mussen, Slangerupgade 25 st.,
2200 N. TA 7916y.

Ras-

Husforvalter: Helge Ib Olsen, DSR,
Strandvænget, 2100 ø.
Håndboldleder: Svend-Erik MothLund, Tordenskjoldsgade 17,2.,
1055 K. PA 1645.

Håndbold -

OM. hallen

Onsdag kl. 18.15 -

FInbad - D. S.

19.00.

R.

Lørdag kl. 14 - 15.30 kvinder
kl. 15.45 - 18 mænd

Meddelelser fra instruktionsrochefen
Roinstruktionen er igang. Indtil nu (l. april) har vi modtaget 14 indmeldelser. Desuden er der en del kaniner fra efteråret til instruktion, men der
er plads til mange flere.
Styrmandsinstruktion starter så snart der er behov for det. Husk at styrmandsret øger dine chancer for at komme ud at ro. Tilmelding til kontoret.
Scullerinstruktion starter den 13. maj. Der instrueres hver tirsdag og tors-

dag kl. 18-20. Mød blot op ved pulten.
Hjælpeinstruktørkursus har været afholdt mandagene den IO., 17. og 24.
marts. I l mand deltog.
Nyt hjælpeinstruktørkursus afholdes tirsdagene den 22. og 29. april samt
tirsdag den 13. maj k!. 20. Alle styrmænd er velkomne, også 68-kaniner. De
der bliver uddannet på dette kursus skal hovedsageligt bruges til instruktion sids t på sæsonen ,
Husk medlemsmødet den 6. maj. Benyt chancen til at sige din mening eller
fremkomme med dine ideer. Eller, der er måske slet ikke noget at kritisere
eller ændre?
Er du sikker på, at du ikke kender nogen , der trænger til lidt motion og
frisk luft? Vi modtager stadig nye medlemmer.
H enning

Kvindegymnastik
Klubhuset
Torsdag kl. 20.

Køkkenet
tirsdag.fredag kl. 16. 22
lørdag
kl. 12.17
søndag
kl. 12. 16

Tirsdag den 3. marts samledes en Hlle skare på verandaen.
Grunden: Et opslag i slyngelstuen, der meddelte, at Bent Rasmussen causerede over emnet "Træk af DSR's historie ". Dette gjorde han fortrinligt,
blot synd at ikke flere så opslaget. Men det vigtigste var, at de fremmødte
havde en hyggelig aften. En anden gang skal jeg gøre mit bedste for at nå
medlemsbladet; men et enkelt godt råd: Prøv at komme ned i klubben
af og til, der sker en del mere, end det fremgår af bladet.
PH.
Manuskripter til næste blad skal være red. i hænde senest sidste dag i
denne måned -

i maskinskreven stand.

Orienteringsløbet
fra Gåsehuset d. 23. marts
Ja, man kan komme ud for meget som aktiv roer. Hidlokket af en udmærket annonce i sidste blad begav jeg
mig efter adskillige overvejelser på vej til Gåsehuset.
Nå, de lovede jo, at løbet skulle være let, og det var da
ikke helt dårlige placeringer, man havde opnået ved de
tidligere O-løb, så helt galt kunne det vel ikke gå.
I Gåsehuset var der samlet ca. 30 mennesker, en hund
og nogle børn. Blandt andre så man Henning og Lorentzen, der var banelæggere, og den stakkel s redaktør.
Denne sidste var endnu ikke kommet sig over sin litterære kraftanstrengelse med udgivelsen af sidste OSR, så
han kunne ikke deltage. Tilbage var vi en lille sat flok,
der begav os ud i det dejlige solskin. Man startede i indtil flere klasser. Der var en herre og en dameklasse (både for damer med og uden hund) samt en familieklasse .
Løbet blev afviklet til alles tjlfredshed, selv Bulder havde
kun en ting at beklage sig over bagefter (noget med at en
post var anbragt på den forkerte side af et dige). Men
den slags detaljer kan ikke rokke ved vi andres placeringer.

Man har sidenfortalt mig, at Ronald kom ind som nr. l
i tiden 57 min. fulgt af Mikkel med 58 min. Mikkels
noget svagere placering, har jeg Uet forklaret, skyldtes
blandt andet, at hans pibe gik ud for ham, så han måtte
stoppe og tænde midt i det hele.
Men den der virkelig oplevede skovens mangfoldighed
og skønhed må vel nok være mig, eftersom jeg opholdt
mig væk fra Gåsehuset i 2 timer og 33 min., og det uden
at blive bange.
En af de mere tankevækkende oplevelser var for mig
mødet med Ras og hans kone fredeligt spadserende først
ved post 3 og siden ved 4. Selv mener jeg, at jeg løb godt
til på den strækning. Det belyser, at det ikke altid er
den, der løber hurtigst, der kommer først til målet. Ja,
nogle siger, at O-løb skal løbes med den indvendige side
af hovedet. Men alt dette for at sige, at det var noget
af en oplevelse at være med. Den gemytlige, uhøjtidelige atmosfære, det hele blev afviklet i, gjorde det hele
sjovt og befriende også for nr. sjok.
Og skoven var jo ganske dejlig, selvom det ikke blev
regnvejr.
Nr. Sjokl

At 56 min. var tilstrækkeligt skyldtes efter nogles udsagn, at jeg var den eneste, der gad løbe. De hjemvendendes ansigtskulør og åndedræt tydede dog på noget
andet. På dame banen vandt fru Nielsen meget overbevisende.
Efter løbet spistes der frokost. Atmosfæren i Gåsehuset
er simpelthen ubeskrivelig, når ca. 25 er stuvet sammen .
H vis man får sig anbragt ved et vindue, kan man dog,
ved at åbne dette med passende mellemrum, undgå kvælningsdøden.
Ved afrejsen måtte jeg konstatere, at en anden ganske
hensynsløst havde ranet mine handsker. Da det forlyder, at vedkommende skulle have noget med nærværende blad at gøre, prøver jeg med ovenstående udgydelse
at løskøbe dem.
Lillebror

Omklædningsrum
I anledning af indlægget vedr. søndre omklædningsrums
evt. istandsættelse, vil jeg foreslå bestyrelsen at oprette en
fond i lighed med Jubilæumsfonden, men som udelukkende skal bruges til istandsættelse af søndre omklædningsrum.
Fonden bør efter min opfattelse være med frivillig indbetaling, men fulgt af en kraftig opfordring fra bestyrelsen
og oplysninger om udgifterne, så medlemmerne kan U at
vide, at det ikke kan gøres med 10 kr. pr. medlem, men
kun med 100-1000 kr. pr. medlem eller mere, alt efter indbetalingsprocenten og omfanget af reparationerne.

Jens V . Bruun .

Om baderum
J eg kunne nu godt tænke mig, at det kommende storbaderum blev noget varmere og vandet noget rigeligere, finbadet noget bedre, toiletterne lysegrønne med parfumeret
vand og overhovedet ikke noget vand under 37 grader.
den civiliserede

Om styrke og list

Ang. baderummets indretning

Søndag den 23. 3. vandt OSR's kaproere to flotte sejre.
Mens de hurtigtløbende samledes og vandt holdløbet i
Hareskovløbet, tog vi mere besindige til Gåsehuset. Vi
blev ca. 30 i det smukke vejr. Henning og Lorentzen
havde lagt løbet, hvilket de var kommet vældig fint fra .
Styrmandslauget havde sat sig på arrangementets økonomiske side (ølsalg). Det skal nævnes, at laugets formand tilfældigvis er gift med Henning. Laugets infiltration gjorde det til en betænkelig sag at løbe, men vi
var nogle stykker, der trodsede laugets foragt for sved,
og vi løb.
Løbet var uden større problemer, så undertegnede kom
hjem efter 56 min. Dette viste sig at blive bedste tid.
Mikkel lovede ganske vist, at han ville gøre det på 54
min., men dette kunne han ikke holde.

Jeg har nu været medlem af denne langfra overalt lige vellugtende, men dog alligevel iblandt charmerende, roklub
i ca. lige så mange år, som den i forrige blads baderumsartikel nævnte formand, Age Bang, og jeg kan så sandelig
godt forstå, at klubben har svært ved at holde på sine
nye medlemmer. Mage til vedligeholdelse skal man vist til
Charlottenborg for at finde .
Det glæder mit fedtbetrukne hjerte, at der nu endelig
kommer en rask bestyrelse, der tør gribe Om nælden om man så må sige.
Store planer har jo ofte set lyset i denne klub, men er sygnet hen i løbet af et par måneder.
J eg er ligeglad med, hvad l bruger pengene til - bare se
at få dem brugt i en fart, inden l taber initiativet.

1943

ORIENTERING
Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orlenterlngs.ektlon ved K. Hallstrøm

ForAret er kommet og mulighederne for løb er som følger
i 1%9:
16. april - Skærmen - Nadøb
20. april - DSR - Abent løb
26./27. april - DM i terrænsport
27. april - Kredsen - Stjerneløb
30. april - Holte - Nadøb
2. maj - Roerne - Kompasløb
4. maj - Slagelse - Abent løb
10. maj - DOF - DM/FM-nat
II. maj - KIF - Abent løb
15. maj - Kredsen - KM-stafet
16. maj - Ballerup - Poindøb
18. maj - AlK Vejgård - Abent løb
26. maj - HSOK - HAMLET-stafet

Sektionens styre:
Formand: Kell Hallstrøm, ]onstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. Tlf. 974929.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget IO, Greve
Strand. TIi. (OM) Greve 70.
Sekretær: Knud Mikkelsen, Tømrergade 3, N.
Tlf.39 38 55.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

ne benytte anledningen til en rigtig turisttur i den smuk-

keste del af Skåne_
Interesserede bedes holde sig underrettet hos sektionens
styre eller bestyrelsen, så vi kan arrangere turen .

MIK

Arets Stifinderløb

Hyggeløb fra Gåsehuset -

afholdes søndag den 20. april ved Hyllstofte i Skåne. Løbet arrangeres af DSR med Kell og Gert som banelæggere samt Røde og Mærsk som kontrollanter.
Det er en passende lejlighed for DSRs medlemmer på
uformel basis at være med til et af de store løb. Der er
brug for officials til mindre krævende hverv, og man kun-

Bulder lægger løb. Kom og nyd foråret i Ravnsholt skov
og hyggen i Gåsehuset.
Efter vinterens successer med hyggeløb fortsætter vi .
Bemærk varens kvalitet. Forbrugerudtalelser kan læses
op til adskillige steder i dette blad.
- Troværdige mennesker -

Håndbold

Skovtur i tiden 0.57.10,4

Efter at være løbet ind i syv nederlag på stribe, det sidste
til rækkens nr. sidst FB med 31-19, er det nu atter lykke

I skovens dybe stille ro
fiernt råb: "Det fiols lil Henning ko' sgu'lIe
lægge løb".

des så nogenlunde at samle stumperne Sammen igen. Det

er blevet til 4 points i 4 kampe.
Først en sejr over Fremad V på 16-15, derpå uafgjort mod
SH 21 -21; nederlag til Steno og atter uafgjort, dennegang
mod VHC 18-18. Idet vi mangler en kamp mod H. 37, ser
s ituationen således ud: Taber vi, er vi nr. sidst og må

rykke ud, spiller vi uafgjort, er vi nr. næstsidst og ingen
udrykning, og vinder vi, bliver vi tredjesidst. Som man

vil se, er der mange muligheder. Vi skal bringe slutstillingen i næste nr.

Roernes håndboldturnering blev i år suverænt vundet af
DSR's håndboldhold. Først måtte Skovshoved ned med
21-10, og i finalen blev Skjold dukket med 14-9. I disse
kampe var der på intet tidspunkt tvivl om resultatet, hvilket man kunne høre på tilskuerne, idet disse allerede efter
kort tid holdt op med at interessere sig for kampene. Det
var for nemme sejre; men alligevel undgik vi ikke at

transportere den af DSR udsatte pokal, som ikke er noget
skønt syn, hjem til klubhuset. "Andetholdet" tabte den
første kamp til KVIK med 8-3.
Men endnu engang fik vi understreget, at DSR er Danmarks bedste roklub til håndbold!
Henger

27. april

hvor sangerhære bo
20 min . senere : " Vi er formoentli løbet feil alli'vel" .

hvor sjælen lytte d mangen gang
"Man kan skyde genvei over ise bubl-bubl"
til fuglens glade sang
"Af banen, ieg har travlt" .
Der er idyllisk stille fred
"Hvor er du? har du fundet den lede post?"
skovens ensomhed
"Ka' du kun finde posterne, når du følger i hælene
på mig?"
og hjertets længsler tier der
,.Det er godt, vi snart er tilbage, så ka' vi endelig
få en pilsner" .
hvor fred og hvile er.
"Man kommer til af svede af det her, hva' nummer
ble' ieg? Kønl i skoven? Det så ieg ikke".
I dyb ærbødighed for H . C. Andersen - "Slendriens"
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KLUBBENS

102 års fødselsdag
Fredag den 13. juni
Fejres så ledes :

kl. 18.00: Fru Voigts middag (husk at bestille)
kl. 18.30: Fællesroning (mød op ved pulten)
Efter roturen :

Fælles chokoladedrikning med fødselsdagslagkage og
hyggeaften med dans m. m.

Alle medlemmer med ledsager er velkommen

Alle aflåste skabe skal være forsynet med

skabskort for 1969
inden 1. juli 1969

37. årgang

Adresseliste :

KAPRONING

Danske Studenters Roklub,
Strandvænget,
2100 København ø
Postgiro 3466.

Som man vel måtte forvente har vi på grund af mangelen på en fast træner

haft en del vanskeligheder med at få det hele til at gå som det skal ved træningen på Bagsværd.

Telefoner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer 2963 60.
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag k!. 19 - 20.
Formand: Aage Bang, Holsteinsgade 5, 2100 ø. TR 359.
Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh., BE 3681.
Sekretær: Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 29 2 , 1904 V.
Materielforvalter: Erik Beck, Godthåbsvej 34 A, 2000 F.
Kaproningschef: Peter Wilcken,
Kagsåvej 61, 2730 Herlev. 944268.
Motions- og langtursroehef: Gert
Marius Hougaard, Arhus Plads 2",
2100 ø. ØB 6577.
Instruktionsrochef: Ilenning
mussen, Slangerupgade 25 st.,
2200 N. TA 7916y.

Ras-

Fung. instruktionsroehef:
Annelise Rasmussen.
Stangerupgade 25 st., 2200 N
TA. 7916y
Husfarvalter: Helge Ib Olsen. DSR,
Strandvænget, 2100 ø.

Håndbold -

For semor B roernes vedkommende er der tilsyneladende opnået en ud-

mærket ordning ved et samarbejde med Skovshoved roklub. Der er dannet en kombineret firer med een deltager fra Skovshoved, hvis træner,

Wolfgang Kleemann tager sig af holdet på udmærket vis. Fra DSR deltager Torsten Lang Jensen, Kåre Jacobsen og Kai Hjortgaard Christensen
med John Peteresen som styrmand.
r senior B sculler træner Peter Anton Jespersen.
[ håbet 0111 senere på sæsonen at kunne danne en senior B otter er yderli gere fire mand gAet i gang med træningen.
l senior A klassen er der i år dannet en firer bestående af Karsten Hansen,

Erik Sommer Jensen, Peter Schwartz og Ronald Clausen med Karsten
Schmidt som styrmand. Endvidere træner Lasse Wegmann i sculler og
Palle Blinkenberg og Dag Thomasen i dobbeltsculler.
I eliteklassen har vi i år en otter bestående af Poul Madsen, Palle Orry,
Ole Rømer, Peter Aagaard, Anders !101m Nielsen. Bent Serup Petersen.
Niels Secher og Jørgen Secher med Peter Lilholt som styrmand.
Af disse starter Poul og Palle i toer med, Ole og Peter i dobbeltsculler og
aJle fire i firer med .
Da der har vist sig en del vanskeligheder med at få dannet en firer uden
af de fire sidste, er man foreløbigt gået ind for en kombination beslående
af Jørgen Engelbrecht fra Hvidovre samt Bent Serup, Niels og Jørgen
Secher. Med dette mandskab håber man at kunne true "Bombefireren" .
Til årets første kaproning, træningskaproningen på Bagsværd lørdag den
17. maj kl. 15.00, er ovennævnte mandskaber anmeldt i ialt 9 løb.
Det er endvidere planlagt at starte med nogle mandskaber i Uibeck i
Pinsen, bl. a. vil man forsøge at kvalificere sig til deltagelse i østersefireren.

Udenfor den egentlige kaproningsafdeling er der organiseret en otter,
der skal starte mod Arhus universitet. For dette team har Willem Håkansson stillet sig i spidsen. Matchen er i år henlagt til forårskaproningen, hvor
den vil blive afviklet søndag den I. juni.
Som det forhåbentlig skulle fremgå af ovenstående skorter det ikke på aktiviteten, så kan man blot håbe. at vi også kvalitativt vil være i stand til
at holde de sidste års standard.
P.W.

OM.hallen

Onsdag kl. 18.15 -

19.00.

Styrmandsinstruktion:

Tilmelding på kontoret

FInbad - D. S. R.
Lørdag kl. 14 - 15.30 kvinder
kl. 15.45 - 18 mænd

Scullerinstruktion :

Hver tirsdag og torsdag fra kl. 18.30

Kvindegymnastik
Klubhuset
Torsdag kl. 20.

Køkkenet
tirsdag.fredag
lørdag
søndag

kl. 16.22
kl. 12.17
kl. 12.16

BALTICA
FOR SIKRING

Orienteringsløb

Håndbold

Søndag den 20. april afholdt DSR's Ski- og Orienteringssektion sit årlige løb, Stifinderløbet, denne gang ved Perstorp i Skåne.
Kell og Gert (sektionens formand og kasserer) havde lagt
banerne og "Røde" og Mærsk (tidligere formænd i sektionen) havde påtaget sig at kontrollere banerne. De tre
førstnævnte tillige med sektionens sekretær, Mikkel og et
menigt medlem af sektionen virkede under løbet som officials. I betragtning af at der skulle benyttes to mand ved
hver af de to startsteder, en mand som stævneleder og to
mand i mål, forstår man, at sektionens styre ikke havde
undervurderet sin arbejdsindsats. Banerne var dog heldigvis så svære, at mandskabet ved startstedet vandt kapløbet
og nåede frem til målet før den første løber ankom.
Trods disse specielle forhold, der er typiske for DSR's
Stifinderløb, kunne arrangementet afvikles uden klager
fra deltagerne, ja enkelte roste endog Kell, hvilket hensatte ham i en begejstringens rus, så han rent glemte sine
pligter ved mål.
Af de ca. 140 tilmeldte løbere mødte - trods det ret dårlige vejr - størstedelen frem og ca. 70 gennemførte løbet
inden for maximaltiden på tre timer.
Søndag den 27. april afholdtes et såkaldt hyggeløb fra
klubbens week-endhytte i Ravnsholt skov. Bulder havde
denne gang påtaget sig at lægge bane, og det dusin medlemmer, Som gav fremmøde og spadserede eller løb banen
igennem, kunne konstatere, at alle poster var placeret
rigtigt.
Det var en glæde at se, at de nye ansigter var i overtal,
ligesom der blandt disse sporedes en ikke helt mikroskopisk interesse for at komme igen, eller endog i at deltage
i åbne løb.
Man må håbe, at DSR's Ski- og Orienteringssektion gennem disse arrangementer kan øge medlemstilgangen, der
har været næsten lig nul i de senere år.
De næste løb finder sted til efteråret, og den kreds af
medlemmer, der j vinter og foråret har arrangeret løbene,
håber, at orienteringssektionen vil tage mere aktivt del i
arrangementerne, og eventuelt idbyde til en orienteringsaften i begyndelsen af efteråret.
DN.

Sæsonens sidste kamp sluttede med en sejr på 24-2 over
H. 37. Medens H.37 ikke havde noget at spille for, kæmpede DSR for at undgå nedrykning, og resultatet var derfor næsten givet på forhånd. Slutstillingen blev derfor :
R. H.
18
383-332
27
Saga
18
348-298
25
23
S. H.
18
402-361
H.37
18
325-341
18
354-382
17
Steno
18
lykkebo
18
372-355
15
V. H. C.
18
341-376
15
342-390
14
DSR
18
Fremad V.
18
281-300
14
18
333-346
12
F. B.
Rødovre og Sag. rykker op, medens F. B. må ud. Nu er
der imidlertid sket det, at flere af vore spillere, på grund
af jalousi, ikke mere vil spille for DSR, så fra næste sæson har vi ikke mere noget turneringshold i meLlemrækken. Man må håbe, at disse spillere vil få mere ud af det
i de klubber, de måtte melde sig ind i, for en anden indstillig til holdspil som helhed er i hvert fald nødvendig.
Med håb om atter engang ad åre at se DSR repræsenteret på håndboldarenaen siger undertegnede hermed tak
for flere gode år i DSR.
Henger

Pinsetur
Traditionen tro roes der pinsetur af en del mennesker her
i klubben . De mere garvede langtursroere mødes igen i
år på Femø.
Men for at få vore nyere medlemmer i gang med at ro lidt
længere ture. vil undertegnede meget gerne høre om der
er interesse for at arrangere en Nivaa-tur i pinsen, altså
den 24. - 25. - 26. maj.
Langtursrocl,.fen

OBS!

OBS!
FÆLLESRONING
Tirsdagene 20. og 27 . maj samt 3., 10. og 17, juni

kl. 18.30
O mklædt ved pu lten

OBS!

OBS!

UNIVERSITETSMATCHEN
i otter
finder i år sted på Bagsværd Sø
i forbindelse med
Forårsregattaen

Søndag den 1. juni
Om aftenen

FEST
i klubhuset fra kl. 20.00
Mød op

Mød op
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Ændring af klubbens telefonnumre
Pr. ca. 15. juli vil klubbens telefonnumre blive ændret, således a t
Opkald til medlemmer foregår over 296360 (uændret)
Opkald til køkken foregår over 29 6326
Opkald til kontor

foregår over 296326

Samtidig vil mønttelefonen blive flyttet fra køkkenet til slyngelstuen

Vinteraktiviteter
Tilmelding til gymnastik, håndbold og svømning kan kun ske ved benyttelse af den indlagte giro-indbetalingsblanket!!!
Bemærk tidsfristerne for tilmelding i oversigten på side 4

Køkken
Fru Voigt holder ferie 14/7 - 3017
I dette tidsrum vil det være muligt at få kaffe og the og andre drikkevarer i de sædvanliga åbningstider.
Middagsservering starter igen tirsdag den 5. august.

Adresseliste:

KAPRONING

Danske Studenters Roklub,
Strandvænget,
2100 København ø
Postgiro 3466.

Sprinterkaproningen på Bagsværd sø

Telefoner:
Kontor 296326
Køkken 2963 26
Medlemmer 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Aage Bang, Holsteinsgade 5, 2100 ø. TR 359.
Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh., BE 3681.
Sekretær: Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 292 , 1904 V.
,\laterielforvalter: Erik Beck, Godthåbsvej 34 A, 2000 F.
Kaproningschef: Peter Wilcken,
Kagsåvej 61, 2730 Herlev. 944268.
Motions- og langtursrochef
Gert M. Hougaard, DSR, Strandvænget. 2100 ø.
Instruktionsrochef: Henning
mussen, Slangerupgade 25 st.,
2200 N . TA 7916y.

Ras-

Fung. instruktionsroehef:
Annelise Rasmussen,
Stangerupgade 25 st., 2200 N
T A. 7916y
J-Iusforvalter: Helge Ib Olsen, DS R,
Strandvænget, 2100 ø.

Håndbold
Se side 4.

FInbad - D. S. R.
Lørdag kl. 14 -

15.30 kvinder

kl. 15.45 -

Senior B fireren stillede ikke op, senior A fireren vandt knebent, men
her var også Karsten Hansen på grund af sygdom blevet substitueret
med Per Anton Jespersen i sidste øjeblik. Ronald fik altså en medalje.
Dag og Palle overraskede alle ved at vinde Senior A dobbelt. Men de
havde også trænet ihærdigt (1) to dage før.
For sjov havde elite toer og elite dobbelt hele ugen trænet firer (ar, om
muligt at vinde udtagelsen til ostersøIirer løbet i Liibeck og dermed
komme gratis til Liibeck. Dette lykkedes. Desværre havde firertræningen medIørt, at toeren var ude af stand til at lave noget, og måtte udgå af løbet i toer. Elite dobbelt stillede ikke op. Elite otteren manglede
fuldstændig rytmen, førte ved 500 m alene på kræfterne, men blev slået
af Skjold, der i udmærket rytmisk roning gik op på de sidste 500 m.
Lasse Weymann vandt senior A sculler knebent.
Det blev også til en kombineret sejr i firer uden.

Liibeck
Elite lireren startede med at vinde anden elite firer om lørdagen, hvorved de kvalificerede sig til første elite firer om søndagen. I første elite
firer slog Ltibeck om lørdagen Welle-Poseidon i en tid, der var 3 sek.
hurtigere end den, DSR vandt anden elite firer med.
Om søndagen skulle DSR i østersøløbet møde Liibeck og Ormsund. Desværre var der på grund af vinden fordel til banerne nærmest tilskuerne, da disse lå i læ det meste af løbet, mens der på banerne 3 og 4 var
ret høj sø. Liibeck havde bane l, Ormsund bane 2 og DSR bane 3. Liibeck gik hårdt fra start og førte ved 200 m med en længde foran DSR,
l:, længde foran Ormsund. DSR begyndte nu at trække ind på Liibeck,
men ramte ved 400 m en UFO (Uidentificeret Flydende Objekt) i bagbord, resulterende i flere på hinanden følgende ugler. Norge, der havde
været bagud med en længde, kom herved
længde foran. Løbet var
tabt, resten af vejen gik med at trække op til Norge, og på de sidste 200
m trak DSR ca. 2 sek. foran Norge. I mål var Liibeck ca. 7 sek. foran.
Senior A fireren blev slået af et stærkt tysk hold, og ligeledes den kombinerede senior B firer. Lasse Weymann kom dårligt fra start og var
ikke i finalen i senior A single.
Elite fireren var nu opsat på at møde Liibeck i 1. elite firer, hvor de lo
hold havde baner ved siden af hinanden, dog stadig med DSR på den
dårligste. Ved starten oplyste Welle-Poseidon imidlertid, at Lubeck havde afmeldt, så vor eneste mulighed for at vise, at vi var bedre end
Liibeck, var at ro fra Welle-Poseidon med mere, end Liibeck havde
gjort dagen før. Dette lykkedes, og DSR vandt med 6 sek.
Det skal nævnes, at Liibeck kaproningen er lige så udsat som Odense
med hensyn til banefordel. 50 pet. af de indledende heats blev således
vundet på bane l.

'I,

18 mænd

Kvindegymnastik
Se side 4.

Køkkenet
tirsdag. fredag

kl. 16.22

lørdag

kl. 12. 17

søndag

kl. 12.16

Forårskaproningen
Dette var første kaproning på 2000 m.
Kvik vandt senior B fireren, hvor DSRISkovshoved var med.
Senior A fireren blev overlegent vundet af DSR med over to længder.
Senior A firer uden, hvor vi havde samme hold med, vandtes af Lyngby.
Dag og Palle blev kun nr. 2 i senior A dobbelt.
Elite dobbelt blev nr. 2 efter Frederiksværk.
Elite firer uden vandtes overlegent af det kombinerede hold DSR Hvidovre.
Elite firer vandtes af Fredensborg foran DSR.

Elite otter vandtes af DSR, halvanden længde foran
Skjold.
De var herefter klart, at DSR havde landets bedste
klub-otter (efterhånden et uartigt ord). Da det imidlertid ved samtaler mellem roerne var blevet klart, at de
tre DSR-roerc på den kombinerede firer uden ikke ville
satse på NM i otter, blev der dannet en ny klub-otter,
hvorpå sad elite fireren, Lasse Weymann og tre fra senior A fireren.

Viborg Regattaen
Senior A single vandtes af Lasse Weymann.
Senior A dobbelt vandtes af DSR overlegent foran
Svendborg.
Elite dobbelt vandtes uden kamp af DSR.
Elite firer vandtes af DSR med 7 sek. foran sejrherrerne fra Iorårskaproningen, Fredensborg.
Elite aller vandtes af DSR med 10 sek. foran Alborg.
Det var herefter klart, at DSR har landets bedste klubfirer. Det var imidlertid lige så klart, at den kun kunne
vinde på godt vand. Endvidere var det indlysende, at
otteren ikke var synderligt svækket eeter omrokeringen.

Hjelmsjø Regattaen
Den kombinerede senior B firer vandt sit løb.
Senior A fireren vandt lige så klart over Helsingør.
Senior A vandtes af DSR ved Anders og Lasse.
Elite firer vandtes klart af DSR over Gateborg.
Elite dobbelt vandtes klart af DSR med samme hold som
i senior A.
Elite otter vandtes af DSR. Holdet bestod af elite firer,
elite dobbelt og 2 senior A roere. Endelig vandtes elite
firer uden af den kombinerede båd DSRjHvidovre. Vi
blev mere og mere enige om at forsøge at få denne klubotter med til NM, da den var ved at få en dejlig, glidende rytme.

Senior A alter vandtes af et kombineret hold (hvorfor
egentlig?) DSRjSkovshoved. Holdet består af senior A
fireren, tre fra senior B fireren og Emil Sørensen.
Ehte firer uden blev meget dramatisk, idet de to meget
omtalte kombinationer DSRjHvidovre og Kvik .'Skjold
mødtes i kamp om landsholdspladsen i firer uden. De to
både var meget jævnbyrdige indtil 1700 m, hvor Kvik j
Skjold afgørende trak fra DSR, Hvidovre.
Elite dobbelt blev nr. 2 efter Frederiksværk.
I elite firer blev det ikke til den ventede kamp mellem
DSR og Fredensborg, men derimod mellem DSR og
Skjold, der lå side om side ved 1000 m. Herefter trak
DSR ganske stille fra Skjold og var en længde loran
ved 1500 m, hvor Skjold fangede en ugle. Holdet havde
imidlertid en fin moral og begyndte at spurte hårdt og
t række ind på DSR. Vi lod os imidlertid ikke slå ud (lobet var vundet) og kom ind 2,4 sek. foran Skjold.
I elite otteren blev det til hård kamp mellem Kvik j
Skjold og DSR's klub-otter, men bombefirerens råstyrke
slog også her igennem, og kombinationen vandt i den fine tid 5.55.7 foran DSR i 5.58.0.
Vi håbede nu på at blive udtaget i otter på andenpladsen, så SkjoldjKvik kunne ro firer uden, og Skjold kunne ro firer, men UK udtog uden videre samtlige vindere,
dvs. DSR udtages i firer.
Det kan kritiseres en del, at UK lod flere hold starte i
to løb ved NM. Tænk på den opmuntring, det ville have
været Ior Roskilde at få lov at få et NM i toer i stedet
for suveræne Lyngby. Og for vore senior A roere at
blive mestre i otter i stedet for at lade bombefireren
få lo løb.
Det er mit indtryk, at UK af al magt forsøger at få de
store, nuværende hold til at blive ved, i stedet for at
forsøge at fremelske nye o opmuntre de talenter, der i
øjeblikket findes. Det har i dagspressen været nævnt,
at det var et sekundahold. DSR stillede med i otter. Jeg
skal fremhæve, at der er tale om et hold, som to gange
har roet 2000 m under 6 min. Det var til sidst et virkeligt sammenroet hold, og det ville ikke have været muligt at opnå samme tid med en anden klub-otter uden
sammen roning.
PouL Madsen.

Haderslev Regattaen

Aftaleprotokol

Her var vejret meget dårligt, starten lå i åben sø, og
DSR vandt kun et løb, nemlig elite otteren, der uden
anstrengelser (af hensyn til senere løb) roede ind i tiden

Det viser sig igen i år, at det er svært for nye medlemmer at komme ud at ro, når de har fået roret. Derfor
prøver vi igen i år at fremlægge en aftaleprotokol. Dens
funktion bliver helt på linie med instruktionsprotokollen, dog med den forskel, at de der vil ud at ro skriver
deres navn, og ikke medlemsnummeret. For at denne
ordning skal kunne fungere, kræves det imidlertid, at
medlemmer med styrmands ret vil benytte protokollen
flittigt.
Det må dog aller påpeges, at chancerne for at komme
ud at ro i de fleste tilfælde vokser med antallet af andre
medlemmer man kender, hvilket igen vil sige, at man
bør give sig tid til at komme på verandaen egang imellem, og ikke blot stille sig i bådehallen og vente på, at
andre skal henvende sig til en.
Undertegnede vil larsøge at skaffe en eller to styrmænd
pr. aften, hvorefter man blot ved at skrive sit navn
skulle være sikker på at komme på vandet.

5.55.8.

Elite fireren blev i det dårlige vand slået af Fredensborg
og Fredericia. Dog uden at ro sig ud, det var simpelthen
umuligt.

Sorø Regattaen,
udtagelse til NM
Senior B fireren blev nr. 3, slået af Kvik.
Senior A fireren vandt som sædvanUg i fin stil, denne
gang over Roskilde, der hidtil har forsøgt sig i elite
firer.

HougaaTd

Kaproningen
Ved udtagelseskaproningen til de nordiske mesterskaber på Sorø sø kom DSR desværre ikke så godt ind i
billedet, som vi havde håbet, dels på grund af DSRI
Hvidovres uventede nederlag i firer uden, dels pA grund
af udtagelseskommitteens pludselige tilbagevenden til
de gamle tiders synder med at udtage det samme mandskab i to bådtyper. DSR led et knebent nederlag til
Kvik/Skjold i otter efter et fantastisk flot løb, hvor
begge hold roede under 6 minutter, derimod vandt vi
udtagelsen i firer med foran Skjold .

Diverse uregelmæssigheder omkring Kvik/Skjolds anmeldelser i Sorø medførte en protest fra DSR. Da denne
blev afvist uden motivering, er den blevet indanket
for Ordens- og Amatørudvalget, ikke for at opnå diskvalifikation, men for at få en principiel afgørelse, der
forhåbentlig vil binde regattakomrnitteerne til fremover
at træffe afgørelser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Det er DSR"s opfattelse, at kaproningsreglementet generelt bør overholdes, - mener man
dette er uoverkommeligt, bør reglementet ændres, og
ikke som det er tilfældet nu, administreres som vinden
blæser.
WHcken

Aktiviteter i vintersæsonen 1969-70
I vintersæsonen 1969/70 vil aktive medlemmer af DSR
kunne deltage i gymnastik, håndbold og svømning dels
på specielle hold inden for USG, dels i klubhuset.
Tidspunkter og betingelser for deltagelse fremgår af nedenstående skema. Holdene starter pr. 1. oktober, og for
de holds vedkommende, hvor der skal betales tilmeldingsgebyr, kan kun de medlemmer deltage, der har tilmeldt rettidigt, og kun for så vidt der på tilmeldings-

tidspunktet endnu er plads på holdet. Medlemmer, der
tilmelder sig til deltagelse på USG's hold gennem DS R,
vil i slutningen af september få besked om optagelse
og tid og sted for den første time.
Passive medlemmer kan, i det omfang pladsen tillader
det, deltage mod betaling af et ekstrakontingent på kr.
80,-.

Titmeldingsgebyr

THmelding:
sidste frist

Dag og tid

Disciplin

Sted

Deltagere

Tirsd. og torsd.
kl. 19.30-20.30

Gymnastik
(Kapron.-træning)

DSR

Fortrinsvis
kaproere

10,~

10. september

~

Tirsd. og fred.

Gymnastik

USG

Fortrinsvis
studerende
(kun mænd)

Onsdag

Gymnastik

Metro-annex

Fortrinsvis
Old-Boys

10,-

10. september

Onsdag

Håndbold

USG

Mænd

10,-

10. september

Torsdag

Gymnastik

DSR

Fortrinsvis
Kvindl. medl.

Fredag

Svømning

USG

Mandl. medl.

10,-

10. september

Fredag

Svømning

USG

Kvindl. medl.

10,-

20. august

Ud over gymnastikken, håndbolden og svømningen, arrangeres der l a 2 gange om måneden orienteringsløb
fra klubbens hus i Ravnsholdt skov, Gåsehuset, ligesom
man ved tilmelding gennem DSR's ski- og orienterings-

•

sektion kan deltage i Dansk Orienteringsforbunds åbne
orienteringsløb. Nærmere om orienteringssektionen vil
fremkomme senere, herunder indbydelse til en orienteringsaften i klubhuset.
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FEST
Søndag den 24. august kl. 20
Mød op og afslut kaproningssæsonen på festlig vis
Gratis adgang

Gratis adgang

Kanaltur
Se byen i sensommersol søndag den 7. september
Mød omklædt ved pulten senest kl. 10
Arets kaniner bør møde talstærkt op
KI. ca. 14 frokost på verandaen, smørrebrød bestilles inden afgangen
Hougaard.

Ændring af klubbens telefonnumre
Klubbens telefonnumre er ændret, således at
Opkald til medlemmer foregår over 296360 (uændret)
Opkald til køkken foregår over 296326
Opkald til kontor

foregår over 296326

Samtidig er mønttelefonen flyttet fra køkkenet til slyngelstuen

KAPRONING

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget,
2100 København ø
Postgiro 3466.

Simlå ngen 12. og 13. juli

Telefoner:
Kontor 296326
Køkken 29 63 26
Medlemmer 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 -

20.

Formand: Aage Bang, Holsteinsgade 5, 2100 ø. TR 359.
Kasserer : Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh., BE 3681.
Sekretær: Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 29', 1904 V.
Materielforvalter: Erik Beck, Godthåbsvej 34 A, 2000 F.
Kaproningschef: Peter Wilcken,
Kagsåvej 61, 2730 Herlev. 94 42 68.
Motions- og langtursrochef
Gert M. Hougaard, DSR, Strandvænget. 2100 ø.
Instruktionsrochef: Hennlng
m ussen, Slangerupgade 25 st.,
2200 N. TA 7916y.

Ras-

Fung. instruktionsrochef:
Annelise Rasmussen,
Stangerupgade 25 st., 2200 N
T A. 7916y

På denne ideelle kaproningsbane, 20 km inde i de svenske skove fra
Halmstad, tog DSR rigtig for sig af retterne. Det blev til 6 sejre og en
2. plads i 7 starter. Der skal dog nævnes, at der ikke var den alvorlige
udenlandske konkurrence ved denne Sveriges største regatta, men alligevel.
Vi vandt senior A dobbelt sculler med 8 deltagere, senior B firer ligeledes 8 deltagere og senior A firer med 7 deltagere.
I elitefirer blev Fredensborg klart henvist til 2. pladsen, her var der
ligeledes 7 deltagere. DSRjHvidovre vandt firer uden og endelig vandt
DSR's bedste ottermandskab foran det svenske landshold med 16 sek.

Den internationale Københavnsrega tta
19. og 20. jUli
Ved de nordiske mesterskaber lykkedes det ikke for vor firer med trods
en fin spurt at komme foran Norge, og DSR måtte nøjes med 2. pladsen.
Anderledes godt gik det i det tilsvarende akademiske mesterskab, som
DSR ater i år havde påtaget sig at arrangere.
Vi var repræsenteret af vor senior A firer, der efter et ualmindeligt godt
løb slog de svenske deltagere i NM samt Norge. Det var fjerde år i træk
DSR sejrede og syvende gang af ti for den nuværende pokal. Det vindende hold bestod af Ronald Clausen, Erik Sommer, Peter Schwartz og
Karsten Hansen, CQX Peter Lilholt.
I senior A dobbeltsculler vandt Lasse og Anders efter et uhyre spændende løb foran et hollandsk hold. lait 14 deltagere.
I endnu et flot og spændende løb lykkedes det endnu engang KVIK j
Skjold at slå DSRjHvidovre i firer uden. Sejren blev på 1,2 sek. Men heldigvis havde DSR gemt det bedste til sidst og vandt en meget smuk og
sikker sejr i det afsluttende otterløb og gentog dermed sejren fra 1967.

Bossbaan, 26. og 27. juli

Husfarvalter: Helge Ib Olsen, DSR,
Strandvænget, 2100 ø.

I et forsøg på at slå KVIKjSkjold af pinden og iøvrigt få noget international rutine deltog DSRjHvidovre i to løb ved denne regatta. Begge
gange måtte man se sig slået knebent.

Håndbold

Haderslev Dam, DM, 3. a ugust

Se side 4.

FInbad - D. S. R.
Lørdag kl. 14 -

15.30 kvinder

kl. 15.45 -

18 mænd

Kvindegymnastik

Når det nævnes, at DSR vandt en sikker sejr i firer uden med følgende
hold: Jørgen Secher, Bent Serup, Lasse Weyrnann og Niels Secher, så
er alt, hvad der kan siges af positivt om denne regatta, sagt. Resten druknede i skandaløst ringe baneforhold på grund af kraftig vind og mangelen på afgørelse af den tidligere omtalte protestsag. Det er uanstændigt, at roere, der gennem sæsoner har trænet for at vinde et DM, skal
sættes til at ro om mesterskaber under så unfair forhold. Dette så meget
mere, som man havde erkendt risikoen og kendte løsningen med en flytning til lørdag, der ville give de nødvendige muligheder for udsættelser.
Det er svært at have tillid til en ledelse, der ikke sætter det sportslige
ved et DM i første række.

Se side 4.

Duisburg, 10. august
Køkkenet
tirsdag.fredag kl. 16.22
kl. 12.17
lørdag
søndag

kL 12.16

DSRjHvidovre fik her endelig sit store gennembrud, da de vandt det
internationale tyske mesterskab foran en lang række nationers bedste
hold. Med denne smukke sejr, sæsonens hidtil største, må der være lagt
op til en EM-deltagelse i Klagenfurt, som der kan stilles visse forventrunger til.
P. W.

ORIENTERING
Meddelelser fra D.S.R.s Skl- og ori enteringssektion ved K. Hallstrom

Lørdag den 30. august
Hvad sker da i Gdsehuset?
Man vil forsøge at forklare, hvad orientering er.
Dog - det finder I vel ikke ud af, fordi I møder op til en
snak herom kl. 14.00 ovennævnte dag i Gdsehuset! endda med efterfølgende prøve i praksis.
Men man vil måske kunne opleve vidt forskellige ting. Røde vil mAske fortælle om nutidens orientering, og om
hvordan skovene er meget mindre indviklede nu til dags
og kortene minder om et over Roskilde Landevej, - hvilket I ved selvsyn bagefter kan komme ud at erfare. Formanden vil måske fortælle om k unsten at bomme uden at tabe ansigt - om at blive nr. sidst uden at miste
selvrespekten - om at løbe stærkt uden at komme ret
langt, - og om hvordan man bør løbe orientering, - og
meget mere.
Endvidere vil man kunne se forskellige kort, på hvilke
man har løbet gennem tiderne, og måske derved komme
til at forstå, at det ikke så meget er kortene alene, men
Qsse viljen til at ville finde posterne, der er det afgørende for gen nemførelse af et O'løb .
Alt vil foregå under hyggelige former, - tag blot eftermiddagsbrød og alle pigerne m ed.
Efter "snakken'\ vil man ku nne gå eller løbe et lille O'
løb. De som ønsker det, vil kunne få al den vejledning,
de måtte ønske sig af "de som ved alt!"
VELKOMMEN I GASEHUSET

Søndag den 31. august
Hvad sker mer fra Gdsehuset?

Alle Orienteringsglade vil efter nærmere aftale lørdag
blive inviteret på rigtigt O'løb om formiddagen fra kl.
9.30-11.00. Tid og sted vil iøvrigt blive slået op i klubben. løvrigt er i velkommen til at få det oplyst hos Styret. Vi håber at kunne deltage i et træningsløb lagt af en
anden klub.
Løbet vil iøvrigt bl. a. kunne foregå på den måde, at
"erfarne" vil løbe med til nogle af posterne, f. eks. 2-3
stykker ad gangen og således, at man løber uafhængigt
af disse. Man vil så her kunne få lejlighed til at stille
spørgsmål vedrørende vej valg m. v. og måske blive klogere på, hvad man burde have gjort.
Velkommen til O'løb.
NB! Man har fra orienteringsside forsøgt at definere,
hvad orientering egentlig er. Det autoriserede svar er:
På hurtigste vis at finde ve; i ukendt terræn.
Kom ud og prøv - det er alt!

Vedrørende forårets løb
VI har i styret glædet os over den voksende interesse for
O'løb i klubben og håber i højere grad at kunne leve op til
denne igennem efterårets arrangementer.
Formanden har gennemført årets Wild West- 25 km i et
pragtfuldt terræn ved Ulfborg.

Vedrørende løbsrekognocerlng
De som er interesserede i, hvordan et løb lægges, vil ved
henvendelse til formanden k unne komme til at deltage i re-

Sek/ionens s/y re:
Formand: Kell Hallstrøm, ]onstrupvangvej 147,
pr, Ballerup. T lf. 974929.
Kassere r : Gert Pedersen, Bjergvænget IO, Greve
Strand, Tlf, (OM) Greve 70.
Sekretær: Knud Mikkelsen, Tømrergade 3, N.

Tlf.39 38 55.
Girokonto: 68344 -

D SR's Ski· og O-sektion.

kognoceringen til næste forårs Stifinderløb, der vil blive lagt
i Sverige ved Klippan . En del a1 denne vil komme til at fo-

regå her i efteråret, og man er hjertelig velkommen til at tage med derover. Gennem turer på 5-6 timer, vil man have
rig lejlighed til at erhverve de grundlæggende principper i
orientering til bunds i vanskeligt terræn. Ring til Kell eller
G ert om tid, sted m. v.

Efterårssæsonen
Allerede før ovennævnte lille O'kursus, vil man kunne sUfLe bekendtskab med orientering - rigtig orientering, ved deltagelse i et åbent løb, idet Skærmen afholder sit efLerårsløb
allerede den 24. august i Sverige, nær Klippan, et løb som
jeg på det varmeste kan anbefale de, som bar lyst til at stifte bekendtskab med rigtig svensk natur! - samt med et virkeligt vaskeægte O'løb i egentlig forstand. Iøvrigt god. fornøjelse ved efterårets løb. Der er nok at tage fat på.

Terminslisten
for efterdrssæsonen er som følger :
Anmeldelse iøvrigt senest mandagen før løbet til formanden
- inden kl. 18.00.
NBl Startpenge for startende i Jylland eller Sverige vil
:fremdeles blive betalt af Sektionen, såvel som der ydes tilskud til studerende og nybegyndere.
Søndag den 24. august - Skærmens løb i Sverige i skovene
NØ for Klippan . Brusebad og badstue ved omklædning.
Der kan startes udenfor konkurrence ved henvendelse på
stedet selve dagen, på en begynderbane. Løbet er kvalificerende i A og B klasserne.
Søndag den 7. september - HSOK's løb i Sveri.ge. Oplysninger vedr. dette og følgende lob fås hos styret, idet indbydelser endnu ikke foreligger ved bladets udsendelse.
Djurslandsløb, som regel i dejligt terræn.
Søndag den 14. september - DM: Danmarksmesterskaber.
Onsdag d en 17. september Københavnsmesterskaberne
nat orientering.
Søndag den 21. september - FIF's løb pd Sjælland. Kvalificerende i B og C klasserne.
Søndag den 28. september - Propagandaløb - Kredsens samt

Nordiske Orienteringsmesterskaber.
Søndag den 5. optober - H olbæks løb på Sjælland.
Søndag den 12. optober - Hillerods lob på S;æHand.
Kvalificerende i C klasserne.
Søndag den 19. oktober - Københavnsmesterskaberne i Sverige. Kvalilicerende i A klasserne.
Søndag den 9. november - Klubmesterskabsløb. Vi vil i år

afholde disse efter nærmere definerede regler (indeholdende seedning, handicap m . v.) der vil blive bekendtgjort senere.
Kom ud of} orienter!
K. Hallstrøm.

Kvikmatch
Den årli gt tilbagevendende venskabsmatch mod naboklubben finder

å r sted

onsdag den 3. september kl. 19
Opløbet finder som sædvanlig sted ved Svanemølleværket
Mød op og hep!

Aktiviteter

•
I

vintersæsonen 1969-70

I vintersæsonen 1969/70 vil aktive medlemmer af DSR
kunne deltage i gymnastik, h åndbold og svømning dels
på specielle hold inden for USG, dels i klubhuset.
Tidspunkter og betingelser for deltagelse fremgår af nedenstående skema. Holdene starter pr. 1. oktober, og for
de holds vedkommende, hvor der skal betales tilmeldingsgebyr, kan kun de medlemmer deltage, der har tilmeldt rettidigt, og kun for så vidt der på tilmeldingstidspunktet endnu er plads på holdet. Medlemmer, der

Dag og tid

Disciplin

Tirsd. og torsd.

Gymnastik

kl. 19.30-20.30

(Kapron.-træning)

tilmelder sig til deltagelse på USG's hold gennem DSR,
vil i slutningen af september få besked om optagelse
og tid og sted for den første time.
Passive medlemmer kan, i det omfang pladsen tillader
det, deltage mod betaling af et ekstrakontingent på kr.
SO,-.

Tilmeldingsblanket var indlagt i juli-nummeret af DSR,
er denne blevet væk, kan tilmelding ske ved henvendelse på DSR's kontor.

Tilmelding:
sidste frist

Sted

Deltagere

DSR

Fortrinsvis
kaproere

10,-

10. september

TUmeldingsgebyr

Tirsd. og fred.
kI. 19.15-20

Gymnastik

USG

Fortrinsvis
studerende
(kun mænd)

Onsdag
kl. 17.15-18.15

Gymnastik

Metro-annex

Fortrinsvis
Old-Boys

10,-

10. september

Onsdag
kl. 18.15-19.00

Håndbold

USG

Mænd

10,-

10. september

Torsdag
kl. 20.30-21.30

Gymnastik

DSR

Fortrinsvis
Kvindl. med1.

Fredag
kl. 20.15·21.00

Svømning

USG

Mandl. medl.

10,-

10. seplember

Svømning

USG

Kvindl. medl.

10,-

20. august

-----

Fredag
kl. 20.15-21.00

Ud over gymnastikken, håndbolden og svømningen, arrangeres der 1 a 2 gange om mAneden orienteringsløb
fra klubbens hus i Ravnsholdt skov, Gåsehuset, ligesom

man ved tilmelding gennem DSR's ski- og orienteringssektion kan deltage i Dansk Orienteringsforbunds åbne
orienteringsløb.

H' ~IU~~OS IOGl lt lllUll1

~ ."

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
--

AKAOEMISK ROKtva

An5YClr5n(lVende lor .0SIIo: Ger' M . HaugOld. O.S.R.

POlYTfICN t$ K ROlClVl

Oktober 1969

Nr.8

37. årg o ng

STYRMANDSLAUGET FESTER fredag den 24. oktober.
Middag klo 18.30 (forudbestilling nødvendig).

Hvor sangerskarer

langtursbIlleder 1969.

bo

KL. 22.00 :

Ved generalforsamlingen sidste år med-

Styrmandsdiskoteket

delte formanden, at bestyrelsen havde
indledt realitetsforhandlinger med Studenter-Sangforeningen ang. udlejning af vore
lokaler tir brug for deres sangoveIser m.
v. Denne oplysning var fra bestyrelsens
side ment som et oplæg til en debat om
udlejning af vore lokaler I al mindelighed
og til studentersangerne i særdeleshed.
Generalforsamlingen havde ingen kommentarer hertil overhovedet.
Enkelte medlemmer har dog lagt mærke
til. at der I sommerens lob er sket en mindre ombygning af klubhuset, idet man nu
kan komme fra slyngelstuen til garderoben, uden at køkkenet behover at være
åbent. Denne fordel modsvares af, at det
sydvestlige hjørneværeise fremover vi l være lukket for medlemmerne, idet Studentersangforeningens
bestyrelse
jævnligt
samles derinde omkring en stor punchebowle, hvilket kræver, at kun I. P. Hartmann og C. F. Weyse er tilskuere.
Sangforeningens faste proveaften er mandag, herudover vil de komme om onsdagen efter behov. På disse aftener har
medlemmerne at blande sig uden om.
hvad der foregår i salen, medens det naturligvis er tilladt at blande sig på verandaen.
Efter at sangernes Jndflyttertest og forste
proveaften har fundet sted, mener bestyrelsen at have konstateret. at sangforeningens aktivitet kun vil med fore ganske
uvæsentlige ulemper for medlemmerne, og
at der til gengæld åbner sig muligheder
for festligt samvær udover det traditionelle ved standerhejsningen.

o.

ALLE ER VELKOMNE.

Sæsonen får sin officielle afslutning med

Standerstrygning
LØROAG DEN 1. NOVEMBER KL. 20.00.
Derefter afholdes på den illuminerede veranda: ANDESPIL.

HYGGE. OG ORIENTERINGSLØB FRA

Gåsehuset
SØNDA G DEN 26. OKTOBER
Start fra 10 - 12. Alle kan deltagel -

også de, der bare vil spadsere

eller samle poster ind.
Ronald lægger banel
Transport kan aftales J klubben tirsdagen før.

Ordinær generalforsamling
afholdes
TIRSDAG DEN 2. DECEMBER
med dagsorden i henhold til loven.

Mikkel.

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget,
2100 København ø
Postgiro 3466.
Telefoner:
Kontor 296326
Køkken 29 63 26
Medlemmer 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag k!. 19 - 20.
Formand: Aage Bang, Hosteinsgade
5, 2100 ø. TR 359.
Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh., BE 3681.

Sekretær: Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 29 2 , 1904 V.
MaterieUorvalter: Erik Beck, Godthåbsvej 34 A, 2000 F.
Kaproningschef: Peter Wi!cken,
Kagsåvej 61, 2730 Herlev. 944268.
Motions- og langtursroehef:
Gert M. Hougaard, DSR, Strandvænget. 2100 ø.
Instruktionsrochef: Henning Rasmussen, Slangerupgade 25 st.,
2200 N. TA 7916y.

Uden særligt mandat:
Annelise Rasmussen,
Slangerupgade 25 st., 2200 N.
TA. 7916y.
Husforvalter: Helge Ib Olsen, DSR,
Strand vænget, 2100 ø.
SVØMNING:
Fredag k!. 19.00 - 20.45,
Emdrupbadet, Bredelandsvej.
Medlemsbevis skal forevises.

KAPRONINGEN
Efterårskaproningen
Her blev det til 4 sejre i 8 starter. Agård og Weymann vandt A-dobbeltsculler, Peter Anton og Karsten Hansen B-dobbeltsculler, endvidere vandtes elitefirer med af den kombinerede firer uden og endelig det afsluttende A-otterløb. Af efterårsbegyndere var det beklageligvis kun lykkedes at samle en firer, der sluttede som nummer 3 af 5 startende. Endelig
må det nævnes, at DSR havde sin første start i et dameløb. Vibeke Hansen og Helle Aggernæs stillede op i senior A dobbeltsculler, hvor de
sluttede sidst i et felt på fire, dog efter en respektabel indsats. Der mangler desværre løb ved efterårskaproningen for nye dameroere. Det burde
ikke være nødvendigt at debutere i senior A klassen.

Kvikmatcherne
Af endnu uoplyste grunde så KVIK sig ikke i stand til at møde frem til
aftalt tid og sted, og da de heller ikke senere har kunnet mande sig op,
må DSR beklageligvis betragte sig som vindere uden kamp. Det må ikke
ske mere.

Klagenfurt

Europamesterskaber

Den kombinerede firer uden DSR/Hvidovre opnåede en placering som
nr. 7 af 17 startende nationer, hvad der vel nok har været en skuffelse
for nogle i betragtning af holdets flotte præstation ved de internationale
tyske mesterskaber i Duisburg, hvor de hjemførte sejren foran flere af
EM-finalens deltagere. Det var da også kun med l sekund, Vestyskland
slog os i semifinalen og dermed henviste holdet ti! den lille finale, hvor
kombinationen vandt foran Frankrig. Der er grund til at takke WoUgang
Kleemann, som har taget sig af holdets træning, og som, trods modgang
og vanskeligheder, har nået resultater, som berettiger til at fortsætte i
næste sæson. Der er meget mere at hente i den kombination.

Vintertræningen
Vi er begyndt på en frisk.
Fat venligst kadaveret og kom ned og træd an på parkettet i klubbens
festsal tirsdag og torsdag k!. 18.30.
Og så er der ovenikøbet en helt ny slavepisker.
Ovennævnte Wolfgang Kleemann, kaldet Wolle, der har hjulpet DSR ved
træningen på Bagsværd gennem hele sæsonen, har også indvilget i at tage sig af vintertræningen. Og dermed skulle sagen være i de bedste hænder.
Wilcken.

KAPRONINGSTRÆNfNG:
Tirsdag og torsdag k!. 18.30.
GYMNASTIK:
Mest for mænd: Tirsdag k!. 20.00.
Mest for damer: Torsdag k!. 20.00.
HANDBOLD:
Henvendelse til bestyrelsen.

Vintergymnastik for motionister i klubhuset
hver tirsdag k!. 20.00.
Trænger du til lidt motion, men er for doven til at følge kaproningstræningen, så mød op og få maven motioneret væk under Kaj Rafns kyndige
vejledning.
Henning.

De nøgne kendsgerninger
Da der er fremkommet særdeles unøjagtige og stærkt
fordrejede oplysninger i dagspressen vedr. protestsagen
fra Sorøkaproningen, og da også en del medlemmer vil
kunne have interesse af at få sagens kendsgerninger forelagt, bruges hermed ordens- og amatørudvalgets kendelse in extenso.

Dansk Forening for Rosport's
Ordens- og Amatørudvalg.

KENDELSE
i anledning af D. S. R's klage over Skjold's anmeldelser
til Sorø-regattaen den 5.-6. juli 1969.
Til Sorø-regattaen den 5.-6 .juli 1969 anmeldte Roklubben Skjold et kombineret Kvik/Skjold-hold til deltagelse i tr ele, nemlig nr. 2, nr. 27 og nr. 40. Anmeldelsen
indeholdt ikke oplysning om navnene på holdets mandskab, styrmand eller klubbernes repræsentanter. Blanketter med navne blev lremsendt efter anmeldelsesfristens udløb - ifølge regattakomiteens oplysning formentlig den 3/7. På dette tidspunkt var det for sent at få
navnene med i regattaprogrammet som foreskrevet i
kaproningsreglementet. D. S. R, der også havde anmeldt
hold til regattaen, protesterede den 3/7 mod Kvik /
Skjolds anmeldelser og disse holds deltagelse i løbene,
men regattakomiteen bestemte, at holdene skulle have
lov til at deltage, idet det dog over for Skjold's kaproningschef blev påtalt, at kaproningsreglementet ikke var
overholdt.
Den B/7 1969 indgav D. S. R derefter protest til Dansk
Forening for Rasport, Ordens- og Amatørudvalget.
D. S. R's skrivelse gentager den lige nævnte protest og
henviser yderligere til, at Kurt Helmudt, der er kendt
som medlem af Roforeningen Kvik, var startet i løbene
for Skjold, hvilket han muligvis ikke havde været berettiget til under hensyn til bestemmelsen om, at en roer
skal have været medlem af en klub mindst en måned
før anmeldelsen til et løb (i dette tilfælde en m åned før
24/6). Endvidere bestrider D. S. R Kurt Helmudt's ret
til at starte for Skjold, fordi der ikke som krævet i kaproningsreglementets § 16, stk. 6, forud for anmeldelsen
var truffet aftale mellem de to klubber om det kombinerede hold. D. S. R's protest munder ud i, at udvalget anmodes om at slå fast, at Kurt Helmudt startede for Roforeningen Kvik ved kaproningen i Sorø. Endvidere ønsker D. S. R , at ordens og amatørudvalget skal udtale,
at anmeldelser, der ikke er i overensstemmelse med kaproningsreglementets § 16, 17 og IB, er ugyldige og ubetinget skal afvises af de pågældende regattakomiteer.
Det udtales til slut, at D. S. R , hvis hold blev nr. 2, ikke
ønsker at vinde løbene på en diskvalifikation.
Hovedbestyrelsen har til brug for sagens oplysning indhentet udtalelser fra Skjold, Kvik og regatakomiteen
samt oplyst, at Kvik oprindelig havde løst licenskort for
Kurt Helmudt, men at denne den 4/7 1969 på licenskortet er overflyttet til Skjold. Kurt Helmudt's lægekort
dateret 26/6 1969 lyder på medlemskab af Kvik. Navnet
Kvik er overstreget og i parentes er med anden skrift
tilføjet: Skjold.
Formanden for Roklubben Skjold har aplyst, at klubbens bestyrelse den B/4 1969 i et møde godkendte at optage Kurt Helmudt i klubben. Kaproningschefen fik en

anmeldelsesblanket, der var underskrevet af formanden ,
idet Kurt Helmudt skulle anmodes om at udfylde blanketten. Denne blev først afleveret til Skjold den 24/6.
Den bærer datoen 1/4. Formanden har udtalt, at Skjold
betragter Kurt Helmudt som medlem af klubben fra
1/4. Om indsendelse af anmeldelse til Sorø-regattaen har
formanden oplyst, at klubbens kaproningschef, da anmeldelsen skulle sendes, oplyste, at Kurt Helmudt endnu
ikke havde taget beslutning om, for hvilken klub han
ønskede at starte. Anmeldelsen blev derfor indgivet
uden navne.
Formanden for Roforeningen Kvik har oplyst, at Kurt
Helmudt den 27/6 i telefonen meddelte ham, at han i sæsonen 1969 ønskede at starte for Skjold. Først ved Sorøregattaen fik formanden at vide, at Kurt Helmudt i ugen
op til regattaen havde indmeldt sig i Skjold. Kurt Helmudt havde ikke meldt sig ud af Kvik. Der er ikke truffet nogen særlig aftale mellem Kvik og Skjold om det
kombinerede hold forud for Sorø-regattaen, navnlig ikke
om den nye kombination, hvor Kurt Helmudt skulle ro
for Skjold. Der henvises til en stående aftale imellem
de to klubber om, at den såkaldte .. bombefirer" skulle
anmeldes al Skjold.

Udvalget skal herefter udtale følgende :
Kurt Helmudt kan ikke betragtes som medlem af Skjold
før den 24/6 1969, da han afleverede den af ham underskrevne indmeldelsesblanket til Skjold. En-måneds fristen i § 16, 1. stk., må beregnes fra den faktiske indmeldelse, og det må være uden betydning, om en klub regner medlemsskabet fra et tidligere tidspunkt. Kurt Helmudt kunne derfor ikke før den 24/7 1969 anmeldes som
roende for Skjold. Hertil kommer, at regatta-komiteen
burde have afvist de først modtagne anmeldelser på
grund af manglende oplysning om navne og de senere
modtagne anmeldelser, fordi disse fremkom efter anmeldelsesfristens udløb. Herefter finder udvalget, at det
pågældende kombinerede Kvik/Skjold-hold må betragtes
som ikke at have deltaget i konkurrencen i Sorø. Det
samme må elter udvalgets mening gælde holdets deltagelse med Kurt Helmudt på holdet som roende for
Skjold ved konkurrencer, hvis anmeldelsesfrist udløb
den 24/7 1969 eller tidligere.
D. S. R har ønsket udtalt, at Kurt Helmudt betragtes
som startet for Kvik ved konkurrencen i Sorø, idet
D. S. R, der ikke ønsker en diskvalifikation af Kvik/
Skjold-holdet, vil hindre, at Kurt Helmudt i 1969-sæsonen starter for Skjold, jfr. kaproningsreglementets
§ 16, 2. stk. Dette resultat kan udvalget ikke komme til.
Kurt Helmudt er ikke blevet anmeldt som startende for
Kvik i Sorø. Udvalget finder derfor intet til hinder for,
at Kurt Helmudt elter den 24/7 anmeldes som startende for Skjold.
Udvalget finder yderligere anledning til at udtale, at
de pågældende anmeldelser også var i strid med bestemmelsen i kaproningsreglementets § 16, 6. stk., idet denne bestemmelse i hvert fald forudsætter, at begge klubber, inden anmeldelse af et kombineret hold foretages,
er enige om, hvilke roere der skal deltage, og for hvilke klubber de skal ro.

KONKLUSION:
Det af Kvik /Skjold anmeldte kombinerede hold, på
hvilket Kurt Helmudt var deltager som roende for

De nøgne kendsgerninger
Da der er fremkommet særdeles unøjagtige og stærkt
fordrejede oplysninger i dagspressen vedr. protestsagen
fra Sorøkaproningen, og da også en del medlemmer vil
kunne have interesse af at få sagens kendsgerninger forelagt, bruges hermed ordens- og amatørudvalgets kendelse in extenso.
Dansk Forening for Rosport's

Ordens- og Amatørudvalg.

KENDELSE
i anledning af D. S. R 's klage over Skjold's anmeldelser
til Sorø-regattaen den 5.-6. juli 1969.
Til Sorø-regattaen den 5.-6 .juli 1969 anmeldte Roklubben Skjold et kombineret Kvik/Skjold-hold til deltagelse i tr elø, nemlig nr. 2, nr. 27 og nr. 40. Anmeldelsen
indeholdt ikke oplysning om navnene på holdets mandskab, styrmand eller klubbernes repræsentanter. Blanketter med navne blev fremsendt efter anmeldelsesfristens udløb - ifølge regatta komiteens oplysning formentlig den 3/7. På dette tidspunkt var det for sent at få
navnene med i regattaprogrammet som foreskrevet i
kaproningsreglementet. D. S. R, der også havde anmeldt
hold til regattaen, protesterede den 3/7 mod Kvik/
Skjolds anmeldelser og disse holds deltagelse i løbene,
men regattakomiteen bestemte, at holdene skulle have
lov til at deltage, idet det dog over for Skjold's kaproningschef blev påtalt, at kaproningsreglementet ikke var
overholdt.
Den 8/7 1969 indgav D. S. R derefter protest til Dansk
Forening for Rosport, Ordens- og Amatørudvalget.
D. S. R's skrivelse gentager den lige nævnte protest og
henviser yderligere til, at Kurt Helmudt, der er kendt
som medlem af Roforeningen Kvik, var startet i løbene
[Ol' Skjold, hvilket han muligvis ikke havde været berettiget til under hensyn til bestemmelsen om, at en roer
skal have været medlem af en klub mindst en måned
før anmeldelsen til et løb (i dette tilfælde en måned før
24 /6). Endvidere bestrider D. S. R Kurt Helmudt's ret
til at starte for Skjold, fordi der ikke som krævet i kaproningsreglementets § 16, stk. 6, forud for anmeldelsen
var truffet aftale mellem de to klubber om det kombinerede hold. D. S. R's protest munder ud i, at udvalget anmodes om at slå fast, at Kurt Helmudt startede for Roforeningen Kvik ved kaproningen i Sorø. Endvidere ønsker D. S . R, at ordens og amatørudvalget skal udtale,
at anmeldelser, der ikke er i overensstemmelse med kaproningsreglementets § 16, 17 og 18, er ugyldige og ubetinget skal afvises af de pågældende regattakomiteer.
Det udtales til slut, at D. S. R , hvis hold blev nr. 2, ikke
ønsker at vinde løbene på en diskvalifikation.
Hovedbestyrelsen har til brug for sagens oplysning indhentet udtalelser fra Skjold, Kvik og regatakomiteen
samt oplyst, at Kvik oprindelig havde løst licenskort for
Kurt Helmudt, men at denne den 4/7 1969 på licenskortet er overflyttet til Skjold. Kurt Helmudt's lægekort
dateret 26/6 1969 lyder på mediemskab af Kvik. Navnet
Kvik er overstreget og i parentes er med anden skrift
tilføjet: Skjold.
Formanden for Roklubben Skjold har aplyst, at klubbens bestyrelse den 8/4 1969 i et møde godkendte at optage Kurt Helmudt i klubben. Kaproningschefen fik en

anmeldelsesblanket, der var underskrevet af formanden,
idet Kurt Helmudt skulle anmodes om at udfylde blanketten. Denne blev først afleveret til Skjold den 24/6.
Den bærer datoen 1/4. Formanden har udtalt, at Skjold
betragter Kurt Helmudt som medlem af klubben fra
1/4. Om indsendelse af anmeldelse til Sorø-regattaen har
formanden oplyst, at klubbens kaproningschef, da anmeldelsen skulle sendes, oplyste, at Kurt Helmudt endnu
ikke havde taget beslutning om, for hvilken klub han
ønskede at starte. Anmeldelsen blev derfor indgivet
uden navne.
Formanden for Rojoreningen Kvik har oplyst, at Kurt
Helmudt den 27/6 i telefonen meddelte ham, at han i sæsonen 1969 ønskede at starte for Skjold. Først ved Sorøregattaen fik formanden at vide, at Kurt Hel.mudt i ugen
op til regattaen havde indmeldt sig i Skjold. Kurt Helmudt havde ikke meldt sig ud af Kvik. Der er ikke truffet nogen særlig aftale mellem Kvik og Skjold om det
kombinerede hold forud for Sorø-regattaen, navnlig ikke
om den nye kombination, hvor Kurt Helmudt skulle ro
for Skjold. Der henvises til en stående aftale imellem
de to klubber om, at den såkaldte IIbombeCirer" skulle
anmeldes af Skjold.

Udvalget skal herefter udtale følgende:
Kurt Helmudt kan ikke betragtes som medlem af Skjold
før den 24/6 1969, da han afleverede den af ham underskrevne indmeldelsesblanket til Skjold. En-måneds fristen i § 16, 1. stk., må beregnes fra den faktiske indmeldelse, og det må være uden betydning, om en klub regner medlemsskabet fra et tidligere tidspunkt. Kurt Helmudt kunne derfor ikke før den 24/7 1969 anmeldes som
roende for Skjold. Hertil kommer, at regatta-komiteen
burde have afvist de først modtagne anmeldelser på
grund af manglende oplysning om navne og de senere
modtagne anmeldelser, fordi disse fremkom efter anmeldelsesfristens udløb. Herefter finder udvalget, at det
pågældende kombinerede Kvik/Skjold-hold må betragtes
som ikke at have deltaget i konkurrencen i Sorø. Det
samme må efter udvalgets mening gælde holdets deltagelse med Kurt Helmudt på holdet som roende for
Skjold ved konkurrencer, hvis anmeldelsesfrist udløb
den 24/7 1969 eller tidligere.
D. S. R har ønsket udtalt, at Kurt Helmudt betragtes
som startet for Kvik ved konkurrencen i Sorø, idet
D. S. R, der ikke ønsker en diskvalifikation af Kvik/
Skjold-holdet, vil hindre, at Kurt Helmudt i 1969-sæsonen starter for Skjold, jfr. kaproningsreglementets
§ 16, 2. stk. Dette resultat kan udvalget ikke komme til.
Kurt Helmudt er ikke blevet anmeldt som startende for
Kvik i Sorø. Udvalget finder derfor intet til hinder for,
at Kurt Helmudt efter den 24/7 anmeldes som startende for Skjold.
Udvalget finder yderligere anledning til at udtale, at
de pågældende anmeldelser også var i strid med bestemmelsen i kaproningsreglementets § 16, 6. stk., idet denne bestemmelse i hvert fald forudsætter, at begge klubber, inden anmeldelse af et kombineret hold foretages,
er enige om, hvilke roere der skal deltage, og for hvilke klubber de skal ro.

KONKLUSION:
Det af Kvik/Skjold anmeldte kombinerede hold, på
hvilket Kurt Helmudt var deltager som roende for

Skjold, betragtes som ikke at have roet i konkurrencen
ved Sorø-regattaen. Det samme gælder senere konkurrencer, hvori hold med Kurt Helmudt som roende for
Skjold har deltaget, såfremt anmeldelsesfristen udløb
den 24 /7 1969 eller tidligere. Der er intet til hinder for,

at Kurt Helmudt efter den 24 /7 1969 anmeldes som
roende for Skjold.
Den 18. september 1969.

Tscherning Christensen
H. Møhring-Andersen

Wilfred Jelvin

ORIENTERING
Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringssektion ved K. Hallstrøm
Sektionens styre:

Ordinær generalforsamling
i DSR's Ski- og Orienteringssektion afholdes mandag
den 17. november k!. 19.30 i klubhuset, strandvænget.

Dagsorden:
l. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne

år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indsendte forslag.
5. Valg af styre.
6. Eventuelt.

Formand: Kell Hallstrøm, Jonstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. Tlf. 974929.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget IO, Greve
Strand. Tlf. (OM) Greve 70.
Sekretær: Knud Mikkelsen, Tømrergade 3. N.
Tlf.39 3855.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

Lørdag den 29. 11.: Kredsens årsfest.
Klubløb:
Søndag den 26. la.: Hyggeløb - se forsiden.
Lørdag den l. 1.: Rekognosering i Sverige; madpakke og
travesko medbringes; anmeldelse om deltagelse til formanden, der sørger for transport. Hjemkomst kl. ca.

Stifinderløb 1970

15.00 {se dog ovenfor}.

Vi har fået tilsagn fra Klippan O-klub om at måtte anvende deres nytegnede kort, så vi regner med allerede
i november at kunne begynde rekognoceringen derovre.
- De, der er interesserede i en rigtig mandetur, henvender sig til formanden. Første gang, vi tager derover, bliver sandsynligvis den 1. november.

Søndag den 9. 11.: Klubmesterskaber - se ovenfor.
Søndag den 16. 11.: Hyggeløb fra Gåsehuset.
Søndag den ?? 12.: Julekispus. Dato - initiativ m. v.
vil blive taget på generalforsamlingen.
Afholdte løb:

Efterårssæsonen er i fuld gang!
Ab"e løb:

Søndag den 26. la.: DM stafet og KM stafet afholdes i
Grib skov.
Søndag den 9. 11.: Klubmesterskabsløb. Kredes arrangerer et løb fælles for alle klubber. De enkelte klubber kan
da deltage og indenfor løbets rammer lave deres egne
klubmesterskal::er.
Vi forsøger at gøre det på den måde i år, at styret, når
anmeldelserne foreligger, laver en seeding efter bedste
skøn, således at de sandsynligvis bedst udrustede får tillagt flest minutter, der bliver adderet til deres løbstid.
Den der da har mindst tid sammenlagt har vundet klubmesterskabet og får en fin præmie!!
Der afholdes også klubmesterskaber for damer - dog
under forudsætning af min. tre deltagere.

Hanne deltog i iorbundsmesterskaberne i O. G., hvor
hun blev flot placeret med en 4. pladsa.
Kell har deltaget i Cimberdysten i skovene ved Klim
{ved Bulbjerg}. Det var virkelig sjovt, idet der kun var
få stier og brandbælter, og det var svært at holde styr
på dem.
Løbet fra Gåsehuset den 21. september blev en stor succes. Vejret blev fint op ad dagen, og det var hyggeligt
at se over en snes deltagere, hvoraf mange nye ansigter.
Dan havde lagt et godt og let løb, og alle kom igennem.
Bagefter nød de fleste sensommeren på græsset foran
huset, mens nogle aktive fik splittet både det udgåede
piletræ ved søen og det værktøj. de brugte dertil - ingen kom til skade!!
Der vil fremover blive afholdt et løb fra Gåsebuset en
gang om måneden, og der er ikke noget i vejen for, at
man tager til Allerød allerede om lørdagen. - Så slipper
man for at skulle så tidligt op om søndagen.
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HYGGE- OG ORIENTERINGSLØB FRA

GASEHUSET
Søndag den 16. november

Start fra 10 -

12. Alle kan deltage! - også de. der bare vil spadsere eller samle
poster ind.
Transport kan aftales i klubben tirsdagen før.

Mikkel.

Styrmandslauget afholder travetur
Søndag den 23. november

Vi mødes i Gåsehuset kl. 10.00. Madpakke medbringes. Øl og kaffe fås på stedet.
Tilmelding på listen i slyngelstuen er ønskelig, men ingen beti ngelse.
Alle er velkomne.

Julekispus fra Gåsehuset
Den 14. d ecember kJ. 10.

Traditionen tro afholdes der også i år julekispus, et morsomt løb med mange
overraskelser. Alle kan deltage. Præmier til de bedste. Hyggelig frokost ovenpå.

Småkager m, m. medbringes. Reserver datoen.

Mikkel.

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget,
2100 København ø
Postgiro 3466.

Bestyrelsen indkalder herved til

Telefoner:
Kontor 296326
Køkken 29 63 26
Medlemmer 29 63 60

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.

TIRSDAG DEN 2. DECEMBER KL. 20 i KLUBHUSET

Formand : Aage Bang, Holsteinsgade
5, 2100 ø. TR 359.

Dagsorden: Valg af dirigent og sekretæ r.
Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh., BE 3681.

Sekretær: Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 29 2 , 1904 V.
MaterieUorvalter: Erik Beck, Godthåbsvej 34 A, 2000 F.
Kaproningschef: Peter Wilcken,
Kagsåvej 61, 2730 Herlev. 9442 68.
Motions- og langtursroehef:
Gert M. Hougaard, DSR, Strandvænget. 2100 ø.
Instruktionsroehef: Henning Rasmussen, Slangerupgade 25 st.,
2200 N. TA 7916y.

Uden særligt mandat:
Annelise Rasm ussen,
Slangerupgade 25 st., 2200 N.
TA. 7916y.
HusIorvalter : Helge Ib Olsen, DSR,
Strand vænget, 2100 ø.
SVØMNING:
Fredag kl. 19.00 - 20.45,
Emdrupbadet, Bredelandsvej .
Medlemsbevis skal forevises.
KAPRONINGSTRÆNING:
Tirsdag og torsdag kl. 18.30.
GYMNASTIK:
Mest Ior mænd: Tirsdag k!. 20.00.
Mest for damer: Torsdag kl. 20.00.
HÅNDBOLD:
Henvendelse til bestyrelsen.

1. Aflæggelse af beretning.
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Fastsættelse af
kontingent for det næste år.
3. Valg af Iormand.
4. Valg af kasserer.
5. Valg al sekretær.
6. Valg af materieUorvalter.
7. Valg af kaproningschef.
8. Valg af instruktionsracheL
9. Valg af motions- og langtursracheL
10. Valg af husfarvalter.
11. Valg af to revisorer.
12. Valg af repræsentanter til D. F . f. R. Bestyrelsens medlemmer
er fødte repræsentanter.
13. Særlige Iorslag.
14. Eventuelt.

Kontingentet for 1970 foreslås af bestyrelsen til:
192 kr. Ior aktive (svarer til 16 kr. pr. md.) og
40 kr. for passive.

Bestyrelsens forslag til besættelse af tillidsposterne er følgende:
Formand
Kasserer
Sekretær
Materielforvalter
Kaproningschef
Instruktions roche!
Motions- og langturs rochef
Hus!orvalter
Revisorer
Repræsentanter

Aage Bang.
Dan Henrik Nielsen.
Annelise Rasmussen.
Ole Pedersen.
Erik Sommer Jensen.
Henni ng Rasm ussen .
Bent Bredmose.
Ronald Clausen.
E , Haamann, N. H. Schaumburg,
Ud over besty relsen følgende:
G. Schack, B. Møller, N. Strigel, C. Rasmussen, P . Wilken, J. Krumholt.

Nyt baderum
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Om.ti.ce d n / ngsrum

Som det vil forstås efter et besøg i det nuværende herrebaderum, er det efterhånden hårdt tiltrængt, at vi får
gjort noget ved dette hjørne af klubhuse!.
I sommer er taget blevet tætnet, og bestyrelsen har fået
udarbejdet et ombygningsprojec!. Dette ses skitseret
ovenfor.
Ændringerne tænkes gennemført etapevis, således at det
nuværende bruserum (kommende badstue) vil blive bevaret, indtil det nye foreligger.

Den nye badstue vil kunne fungere uafhængig al de øvrige eksisterende omklædnings- og baderum, således at
pigerne kan have deres baderum for sig selv også om
lørdagen.
Omkostningerne ved ombygningen vil beløbe sig til ca.
40.000 kr.
På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen
!remkonune med en financieringsplan for projectet.
Red.

KAPRONINGEN
Klubkaproningen

Vintertræningen

Det kneb noget både med det gode vejr og med tilslutningen. En ret kraftig vind skabte vanskeligheder ved
starten og banen måtte afkortes. Selve klubmesterskaberne blev domineret af kaproerne som sædvanlig, men det
var beklageligt, at der ikke var tilslutning til f. eks. lodtrækningsfirer fra en større skare nye medlemmer. Den
brede tilslutning kan vel ikke forventes, føf alle rocheferne leger med. Det må man håbe snart sker, ellers kan
arrangementet jo nemmere afvikles på Bagsværd sø.
Vindere al de enkelte løb blev:
4-åres inrigger, klu bmesterskab: N. Secher, J . Secher, B.
Due, L. Weimann, cox O. Bjerrehus.
2-åres inrigger, klubmesterskab: L. Weimann, K. Hansen, cox K. Møller.
Single sculler, klubmesterskab: N. Secher.
Single sculler, old boys: Chr. Rasmussen .
4-åres inrigger, lodtrækning: L. Weirnann, T. Hovind, O.
Bjerrehus, K. Jacobsen, cox: R. Clausen.

Arets kaniner og andre, der har lyst til en lidt mere gennemgribende fysisk træning, er velkomne tirsdag kl.
19.15 og torsdag k!. 18.45 i klubbens festsal, hvor Kleemann tager sig grundigt af alle. Der bedes medbragt
sjippetov og REEEENT fodtøj.
Søndag kl. 9.30 løbes der fra Bagsværd rostadion. Her
vil Chr. Rasmussen tage sig venligt af de nye folk , der
m åtte møde frem.

Kaproningsmøde
afholdes i klubben torsdag, den 27. november kl. 20.30.
Alle, der har deltaget i den forløbne sæson, og nye, der
har lyst til at være med fremover, inviteres til at deltage.
Emne: sæsonen 1970.

ORIENTERING
Meddelelser fra D.S.R.s Ski- og orienteringslektion ved K. Hallstrøm

Ordinær generalforsamling

Om fangst af Anguilla anguilla

i DSR's Ski- og Orienteringssektion afholdes mandag
den 17. november kl. 19.30 i klubhuset, strand vænget.

- eller mosegrisens bid.

Dagsorden:
l. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne
år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indsendte forslag.
5. Valg af styre.
6. Eventuelt.

Søndag den 16. Il.: Hyggeløb fra Gåsehuset på de sædvanlige betingelser, start fra kl. IO.
Lørdag den 29. november: Kredsens årsfest.
Søndag den 14. december: julekispus, se forsiden.

Afholdte løb
DSR havde tre deltagere med i KM på Hallandsåsen den
19. oktober. Der var ingen toppræstationer fra vor side,
men vi havde en dejlig dag i et pragtfuldt terræn og
med et dejligt solrigt efterårsvejr. Det er forbløffende,
at ikke medlemmerne flokkes om at komme med, om
ikke andet, så som turister. Der er turistklasse i de fleste
løb. Arrangementet var fremragende som altid, når
kredsen laver løb.
En snes medlemmer stiftede bekendtskab med Ravnsholt
Hegn den 26. oktober. Jeg tror, alle havde en hyggelig
dag, hvoraf en stor del blev tilbragt i Kattehale mose.
Ronald havde lagt et indholdsrigt løb, og efter de påfølgende diskussioner at dømme, er interessen for orientering hos medlemmerne absolut levende. Også her var vi
heldige med vejret.
MIK

Ovennævnte delikatesse er uden fredningstid, skal blot
måle minimalt 340 mm, og sædvanlige fangstredskaber
kan være: jern, kroge, ruser, net eller et par hurtige
hænder. I DSR anvendes imidlertid helt andre og utraditionelle redskaber, som nu forleden søndag, hvor 40 stk.
gummisko blev forsøgt anvendt.
Ronald (lillebror til storebror), der må have læst "den
Iuldkomne fisker" (fra 1653), var bekendt med, at rovdyret i de seks kolde måneder borer sig ned i mudderet.
Ergo måtte der en helt ny og uprøvet metode til, hvor Io r
han havde valgt at sende 20 uskyldige roere ud i Kattehale Mose (beliggende sydøst for Allerød) søndag den 26.
oktober.
Området, der umiddelbart så let ud, viste sig at være en
uhyggelig mose, hørende til den dystrophe type, der udmærker sig ved at være dyb og med et vandindhold, som
nærmest er farvet brunligt al humusstoffer.
Mosen var absolut ikke "bæredygtig", og selv slap jeg
kun op, da et par velvoksne mosegrise snappdee efter
mine sko, der på indeværende tidspunkt var i kote + 1m.
Om posten (af løbsledelsen angivet som post nr. 2 ved
grøftekant) var korrekt placeret eller ej, må ligge uden
for min kompetence at afgøre - blot ved jeg nu, at en
mose på en eller anden måde kan gennemløbes af en
grøIt.
Af 20 fangere vendte de fleste tilbage til Gåsehuset uden
hverken post eller ål. Til gengæld var mange indsmurt
af mudder fra top til tå.
De resterende 8 poster lå alle mere tilgængeligt, og næsten alle fandt dem i løbet af 5 timer. Det var et morsomt løb, som Ronald havde fået lagt, og der havde været plads til mange nere i den dejlige efterårsskov.
Ilvad Lillebror ville have gjort med mindst 20 fuldfede
ål, aner jeg stadigvæk ikke, men hvis han blot kommer
med dem en anden gang, skal jeg nok finde en anvendelig opskrift frem.
Medlem nr. 368, der startede kl. 10.47.
Bent Bredmose.

Styrmandslauget meddeler at
- arrangementet d. 24/10 var pænt besøgt (36 pers.), men
der er plads til mange flere såvel medlemmer som gæ·
stel'.

- billardindsamlingen fortsætter, idet der fra mange sider er ytret ønske om et nyt og større billard.
· et billard på 118 X 220 cm kan fås for 2485,- kr. Det
nuværende billard er ca. 85 X 165 cm.
· indsamlingen har nået ca. 1100,· kr. (29{10).
· Styrmandslaugets generalforsamling finder sted umiddelbart efter DSR's ordinære generalforsamling.

forslag til laugets generalforsamling skal være styrelsen i hænde senest 14 dage føl' generalforsamlingen.
. indkomne forslag opslås i klubhuset.
- Styrmandslauget vil afholde l'hombre-kursus hver
tirsdag eller torsdag aften) såfremt der er interesse herfor. Interesserede bedes henvende sig til styrelsen.
- søndag den 23{1I afholdes travetur fra Gåsehuset. Se
forsiden.
- JULEFROKOSTEN afholdes lørdag den 13{12 kl. 18.30.
Nærmere besked fås ved generalforsamlingen.
Styret.

Stof til næste nr. af bladet senest 3. januar 1970.

