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December 1970, Januar 1971

Styrmandslauget meddeler:

Januar 1971!
Aret 1970 blevet bevæget år for Danske
Studenters Roklub.
Uroen omkring en del af kaproningsafdelingen gav anledning til megen og ofte
negativ presseomtale af klubben og dens
ledelse.

Ved ombygningen af klubbens baderum
kom synspunkter til at stå mod hinanden,
hvilket har givet sig udslag i undertiden
skarpe meningstllkendegivelser i medlemsbladet.
Ved udgangen af året 1970 var problemerne løst; striden mellem kaproerne og
bestyrelsen var ved uvildige mænds mellemkomst farligt, og i det hele kunne vi
holde generalforsamling på en rolig og
værdig vis, hvor vi fik talt ud om tingene
og udjævnet problemerne.

Bag vanskelighederne og bryderierne er
der - som altid i en rosooson I D.S.R. også for året 1970 glæder og gode minder at tænke tilbage på. Vor største glæde
t det svundne år var vel, at »Kongens
båd « for året 1970 blev skænket os, og
overrakt klubben i nærværelse af vor høje
protektor den 11 . marts 1970.
En ny sæson ligger foran os, og i håbet
om at det må lykkes medlemmerne og bestyrelsen sammen at arbejde for fremgang
indenfor samtlige klubbens virkefelter ønsker jeg alle
GODT NYTAR

Aage Bang

"blåt
øje"
LØRDAG DEN 6. FEBRUAR 1971 KL. 19,00.

PRIS:
medlemmer 10 kr.
ikke medlemmer 13 kr.
FOR
MIDDAG

+

1 ØL

+

KAFFE

Tilmeld ing senest torsdag den 4. februar
Styrelsen
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Gåsehuset
Alle kan deltage poster ind.

også de, der kun vII spadsere eller samle

1. SØNDAG DEN 7. FEBRUAR
banelægger: Dan
2. SØNDAG DEN 21 . FEBRUAR
banetægger: Pou l Madsen
3. SØNDAG DEN 7. MARTS
banelægger: Kell Hallstrøm
4. SØNDAG DEN 28. MARTS
banelægger: Ronald

ALLE LØB : START KL. 10- 12
MADPAKKE MEDBRINGES

Ordinær generalforsamling

Adresseliste :
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget

2100 Kobenhavn ø
Postgiro 3466
Telefoner:

Kontor: 29 63 26
KOkken: 29 63 26
Medlemmer: 29 63 60
Klubbens kontor er åbent

tirsdag - torsdag klo 19-20
Formand: Aage Bang, Holstelnsgade 6,

2100

ø.

TR 359

Kasserer: Dan Nielsen, KlIntevej 26,

2700 Brh. BE 3681
Sekretær~

Ole Pedersen,

Forhåbningsholms AlIlt 29 2, 1904 V.
Materielforvalter: Gerhardt K. Jakobsen,

Sigridsvej 13, 2900 Hellerup. HE 2038.
Kaproningschef: Poul Steno Petersen,

Huginsvej 13. Bagsværd. 987703.
Instruktionsroehef : Jens Krumholt,
D.S.R. , Strandvænget, 2100

ø.

Motions· og langtursrochef: Bente Kjoller,

O.S.R.. Strandvænget. 2100

ø.

Husforvalter: Ronald Clausen, O.S.R.,
Strandvænget, 2100

ø

Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35.

2720 Vanlase. 742417

Ordinær generalforsamling afholdtes den I l. december i klubhuset, der
var mødt ca. 60 medlemmer. Til dirigent valgtes Arne P. og Annelise R.
blev sekretær.
Formanden startede sin beretning med at fortælle om det opnåede forlig mellem bestyrelsen og en kreds af kaproere.
I betragtning af det røre denne sag har givet anledning til i sportspressen, var det forbavsende så lidt interesse generalforsamlingen viste
dette emne, ikke en kommmentar så vidt jeg husker. Formodentlig har
de tilstedeværende medlemmer vurderet betydningen al pressens "sensationelle afsløringer" ganske korrekt.
Klubbens nye !inbad og herrebaderum blev nævnt og formanden takkede Ronald for hans arbejde med at skaffe klubben en ny ponton på
rekordtid, silledes at den gamles nedgang ikke nævneværdigt forstynede
Iorårsroningen.
Desuden takkedes Schack for det nye motionsrum.
Af særlige begivenheder blev Sechers verdensmesterskab nævnt, i den
anledning fik Secher overrakt D.F.tR.s guld nål.
Endelig fortalte formanden, at D.S.R. som den første roklub har modtaget en langtursbåd fra Kong Frederik d. 9.s fond til fremme af rosporten i København.
Kongen viste klubben den ære selv at være tilstede ved overrækkelsen
den 11. marts.
Forliget mellem kaproere og bestyrelse har dog naturligvis været diskuteret i klubben og ganske korrekt er det blevet nævnt, at den daværende bestyrelse ikke kunne forpligte fremtidige bestyrelser. Dette må have
bekymret N. Secher for han havde stillet forslag om at forliget i let modificeret skikkelse blev optaget som lov for D.S.R., men på direkte forespørgsel fra Secher erklærede Bang, at den nye bestyrelse følte sig bundet af forliget, hvorefter det stillede forslag blev trukket tilbage.
Nogle medlemmer udtrykte megen utilfredshed med bestyrelsens dispositioner omkring det nye baderum, de fleste på en måde som de kunne
være bekendt, kun Bjerrehuus mente det på sin plads at karakterisere
bestyrelsen med nogle af fyrrernes værste skældsord. Jeg vover ikke at
gengive noget af hensyn til bogtrykkerens maskiner, der uden tvivl ville
kvæles i tryksværte af væmmelse, desuden er det jo heldigvis sådan, at
den slags tåbelige bemærkninger kun karakteriserer den talende.
Sluttelig takkede Gudmund Schack formanden for en neutral og god
beretning. Og bestyrelsen takkedes trods det forløbne års brølere.
Hermed godkendtes beretningen og kassereren fik ordet.
Som begyndelse fik Finn Wibling krokodillen.
Som sædvanlig gav kassererens beretning anledning til nogle kommentarer til det store køkkenunderskud, hvilket besvaredes med at der arbejdedes med køkkenets videre drilt, og Jens Bruun fik forklaret at køkkenet iflg. klubbens love, ikke uden videre kan nedlægges.
Kassererens beretning blev herefter godkendt og generalforsamlingen
vedtog kassererens kontingentIorslag, nemlig 240 kr. pr. år for aktive og
for passive uforandret 40 kr. pr. år.
Den nye bestyrelse valgtes i overensstemmelse med bestyrelsens forslag
(se adresselisten) og revisorerne Haamann og Schaumburg genvalgtes.
I modsætning til sidste års kaos foregik valget af repræsentanter i år
som foreskrevet i lovene, idet de ønskede kandidater var foreslået rettidigt.

16. februar 1971!!!
er sidste frist for stof til næste nr. af

bladet. Indlæg sendes til klubben
eller til redaktoren, og det er stadig
Gert Hougaard,
Vordingborggade 80 st. tv.

21 00
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Efter afstemning valgtes ud over bestyrelsen følgende: G. Schack,
N. Strigel) H. Rasmussen, E. Sommer Jensen, C. Rasmussen og P. Lunn.
Under sidste pkt. på dagsordenen fik Erik Sommer tildelt kæden.
Sluttelig enedes generalforsamlingen om at udskyde valget af kaproningsudvalg til kaproningschefens hjemkomst fra Persien.
Hermed hævedes generalforsamlingen (k!. 23.00).
Red.

Styrmandslauget
Efter klubbens generalforsamling afholdt styrmandslauget i overensstemmelse med vedtægterne en lignende.
Undertegnede gik desværre glip af den afgående formands beretning på trods af, at han på grund af en fejl
fra dirigenten (hvis der var nogen) måtte gentage det
hele, og jeg har ikke set sekretærens notater (hvis der
var nogen).
Kassererens beretning medførte mange velmente forslag om formøbling af laugets enorme overskud, men
kassereren mente at den kommende julefrokost kunne
sluge en del. Dog enedes man om at jndkøbe nogle sæt
jetons til brug i spillebulen på verandaen.
Til ny styrelse valgtes som overstyrmand Trulle, kasserer Krumholt og sekretær Finn. Som det ses på forsiden lægger lauget niveauet for 1971 med "Blåt øje"
den 6. februar.
Den gamle bestyrelse sluttede året 1970 med den traditionelle julefrokost. Et strålende arrangement, ca. 30
mennesker morede sig til ud på de små timer. Ja, nogle
enkelte blev i klubben en god bid af næste dag med indtil virkningerne af de indtagne varer havde fortaget sig.
Den nye styrelse får svært ved at gøre det bedre næste
år) men med en skare veloplagte medlemmer til hjælp
går det nok.
Formodentlig lørdag den 18. december kJ. 19,00 er der
julefrokost, reserver dagen.
red..

kJ. 20 med motionsgymnastik for medlemmer af begge
køn.
H ver tirsdag og torsdag aften er køkkenet åbent, for
servering af kaffe, the, ostemadder og de fleste andre
drikkevarer.
Tirsdag aflen og lørdag eftermiddag er finbadet åbent,
ang. tider se nærmere i klubben.
Tirsdag og torsdag er der rige muligheder for et spil
kort, der er skam sommetider flere hold igang.
Lørdag eftermiddag er køkkenet - takket være velvillige medlemmer - åbent i begrænset omfang, således at
varer, der ikke forudsætter langvarig tilberedning sælges.
Altså prøv at komme, hvis man nogle gange har vist
sig på verandaen, kan del kun gavne mulighederne lor
at linde nogle at ro med, når den tid kommer.
red .

Kaproningen
Angdend.e lægekort
[{ølge kaproningsreglernen tets § 5 skal enhver deltager i
kaproninger være lægeundersøgt normalt mindst tre
måneder før kaproningen.
Da klubben ifølge ny praksis ikke vil kunne få udleveret licenskort, før lægekort er indsendt til D.F.f.R., anmodes aJle, der har tænkt sig at stille op for klubben i
den kommende sæson, om at få overstået lægeundersøgelsen og afleveret lægekortet på klubbens kontor inden
udgangen af februar d.å.
Idrætslægens åbningstider er:
MANDAG OG TORSDAG
KL. 18-20

Vinter i D. S. R.
Igen i denne vinter er der masser
klubliv i D.S.R.
Hver tirsdag og torsdag er der
men også ikke-kaproere kan deltage.
rate motionister underholder Kaj

af muligheder for
kaproningstræning,
For de mere modeRafn hver tirsdag

Sted:
STAUNINGS PLADS I
SIDSTE: Erik Sommer Jensen og Anders Holm Nielsen er valgt
tit kaproningsudvalget.

§Il(A\II3§Il(()1~1119IJll
kan købes i køkkenet fra 15. FEBRUAR.
Pris uændret 5 kr.
Alle skabe skal være forsynet med nye kort inden 1. juli 1971.

SØNDAG DEN 4. APRIL KL. 11,00.

Standerhejsning

ORIENTERING

Tilmelding III løb : K. HALLSTRØM 974929, mandag aften

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

Kom i Gåsehuset

Sektionens styre:

Der blev i efteråret afholdt 3 løb fra Gåsehuset. Deltagerantallet må siges at have været nogenlunde, så vi
forsøger med 4 løb i foråret:
7. februar. banelægger: Dan

februar. banelægger: Forhåbentlig Poul Madsen
banelægger: Kell Hallstrøm
28. marts. banelægger: Ronald
21.

7. marts.

Formand: Kell Hallstrøm, Jonstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. Tlf. 974929.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget 10, Greve
Strand. Tlf. 61 00 70.
Sekretær: Ronald Clausen, D.S.R.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

I tilfælde af sne må løbene gerne løbes på ski, men de

kan også løbes/gås til fods.
ALLE KAN OG BØR DELTAGE.

STYRET·
Andre træningsløb
Vi har fået indbydelse til nogle åbne træningsløb på
Sjælland. Der er ingen tilmelding. Man møder blot på
mødestedet mellem 8,30 og 9,30.
Banelængderne er 3,5 km, 6,0 km og 9,0 km. Startafgiften er 2 kroner. Dage og steder er som følger:
Løbsområde:
31. jan. Boserup skov, Roskilde
14. feb.
?
Slagelse
28. feb. Hesede skov, Haslev
14. marts.
?
Slagelse
21. " Boserup skov, Roskilde

Mødested:

Roskilde Roklub
?
Haslev gymnasium
?

Roskilde Roklub

De steder, hvor der er spørgsmålstegn, gives oplysningerne på løbet søndagen før. Vi skal nok skaffe oplysningerne, og slå dem op i roklubben, så interesserede kan
orientere sig.

Hvad med at blive O-løber?
Allerede nu er det på tide at tænke på om det ikke var
noget at prøve at stille op i nogle åbne orienteringsløb.
Man kan selvfølgelig stille op uden at have prøvet det
før og få meget fornøjelse af det.
Bedre er det dog at begynde med nogle af vore egne
løb fra Gåsehuset og/eller de andre træningsløb. Ved løbene fra Gåsehuset kan der udlånes kompasser og gives
instruktion.
Orienteringssport er en sport der kan dyrkes af alle.
Ved åbne løb ses der løbere i aldre fra 9 til 70 år.
Om tilmelding nærmere i næste nr. af bladet, hvor ter-

minslisten for foråret forhåbentlig kan bringes. Allerede
nu vides det, at vi selv har løb i Sverige nær Klippan
den 25. april. Der bliver da brug for et antalofficials.
Reserver dagen.
Ronald

anføres af Ronald !
HUSK AT HUSKE MENS I KA' det. Husk at løbe hvis i ka' det?
Så er det på de tider hvor Nytårsfortsælterne skal til at
udføres i praksis! Efter at have passeret denne årligt tilbagevendende hurdle, under konsumering af uanede
mængder af sprut, gås og gris, og som sædvanlig vraltende tungt, småsovende ind i det nye år, så er det nu
på højeste tid at få hanket op i ballerne, at få proppet
Juledobbelthagerne ned bag de stramtsiddende sweatere,
at få spændt livremmene ind i de yderste huller, og
komme ud til skovs, og af med maverne.
Der er ingen undskyldninger. Hver søndag er der arrangementer. Når de øvrige klubber ikke laver noget,
sørger Ronald for at der er Klubløb fra Gåsehuset. Der
bliver i alt 4. Se i øvrigt nedenfor. Og så er det en fin,
fin tid at småstarte på. Bladene er faldet af træerne i
efteråret, så man Vil. faktisk kunoe se fra post til post,
det er altså ikke nogen sag at være nybegynder nu. For
slet ikke at tale om de søndage hvor der er masser af
sne. Hvis man ikke er så uheldig at være kommet tidlig1
op og starte blandt de første, kan hele banen faktisk løbes med lukkede øjne - bare hold fusserne i sporet. Jo,
jo det er en årstid med sin specielle charme.
Det er også det tidspunkt hvor de garvede, "De rigtige
orienterere", fuld af væmmelse, får overstået deres motionering, således at de dog er i form til forårssæsonen.
Nu løber de bare og venter på at det snart skal blive
forår. De mest indædte går og afreagerer ved at bygge
Igloer! - Så derfor "På med vanten". - Hvorfor ikke? Der er langt til pensionsalderen endnu.
Og så god fornøjelse, i det nye år også
og GODT NYTÅR!
Kell
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39. årgang

December 1970, Januar 1971

Styrmandslauget meddeler:

Januar 1971!
Aret 1970 blevet bevæget år for Danske
Studenters Roklub.

Uroen omkring en del af kaproningsafdelingen gav anledning til megen og ofte
negativ presseomtale af klubben og dens
ledelse.
Ved ombygningen af klubbens baderum
kom synspunkter til at stå mod hinanden,
hvilket har givet sig udslag i undertiden
skarpe meningstilkendegivelser i medlemsbladet.
Ved udgangen af året 1970 var problemerne løst; striden mellem kaproerne og
bestyrelsen var ved uvildige mænds mellemkomst farligt, og I det hele kunne vi
holde generalforsamling på en rolig og
værdig vis, hvor vi fik talt ud om tingene
og udjævnet problemerne.

Bag vanskelighederne og bryderierne er
der - som altid i en rosæson I D.S.R. også for året 1970 glæder og gode minder at tænke tilbage på. Vor største glæde
I det svundne år var vel, at .. Kongens
båd « for året 1970 blev skænket os, og
overrakt klubben i nærværelse af vor høje
protektor den 11 . marts 1970.
En ny sæson ligger foran os, og I håbet
om at det må lykkes medlemmerne og bestyrelsen sammen at arbejde for fremgang
indenfor samtlige klubbens virkefelter ønsker jeg alle
GODT NYTAR

Aage Bang

"blåt
øje"
LØRDAG DEN 6. FEBRUAR 1971 KL. 19,00.

PRIS:
medlemmer 10 kr.
ikke medlemmer 13 kr.
FOR
MIDDAG

+

1 ØL

+

KAFFE

Tilmelding senest torsdag den 4. februar
Styrelsen

~/PJ"'Je.- 0'1 otie.nte.tin'Jsl.øh ~ta

Gåsehuset
Alle kan deltage poster ind.

også de, der kun vil spadsere eller samle

1. SØNDAG DEN 7. FEBRUAR
banelægger: Dan
2. SØNDAG DEN 21. FEBRUAR
banelægger: Poul Madsen
3. SØNDAG DEN 7. MARTS
banelægger: Kell Hallstrøm
4. SØNDAG DEN 28. MARTS
bane lægger: Ronald

ALLE LØB : START KL. 10- 12
MADPAKKE MEDBRINGES

Ordinær generalforsamling

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget

2100 København

ø

Postgiro 3466
Telefoner:

Konlor: 29 63 26

ll

Køkken: 29 63 26
Medlemmer: 29 63 60
Klubbens kontor er åbent

tirsdag - torsdag klo 19-20
Formand: Aage Bang, Holstelnsgade 6,

2100 ø. TR 359
Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26,

2700 Brh. BE 3661
Sekretær: Ole Pedersen,
ForhAbningsholms Alle 29 2 , 1904 V.

Materielforvalter: Gerhardt K. Jakobsen,

SIgridsvej 13. 2900 Hellerup. HE 2038.
Kaproningschef: Poul Stene Petersen.
Huginsvej 13, Bagsværd. 98 77 03 .
Instruktionsroehef : Jens Krumholt,

D.S.R., Strandvænget. 2100

ø.

Motions- og langtursrochef: Bente Kjøller,
D.S. A.. Strandvænget, 2100

ø.

HusforvaUer: Ronald Clausen, O.S.R. ,

Strandvænget. 2100

Ordinær generalforsamling afholdtes den Il. december i klubhuset, der
var mødt ca. 60 medlemmer. Til dirigent valgtes Arne P. og Annelise R.
blev sekretær.
Formanden startede sin beretning med at fOl'tælle om det opnåede forlig mellem bestyrelsen og en kreds af kaproere.
l betragtning af det røre denne sag har givet anledning til i sportspressen, var det forbavsende så lidi interesse generalforsamlingen viste
dette emne, ikke en kommmentar så vidt jeg husker. Formodentlig har
de tilstedeværende medlemmer vurderet betydningen af pressens "sensationelle aIsløringer ganske korrekt.
Klubbens nye Iinbad og herrebaderum blev nævnt og formanden takkede Ronald for hans arbejde med at skaffe klubben en ny ponton på
rekordtid, således at den gamles nedgang ikke nævneværdigt forstyrrede
forårs roningen.
Desuden takkedes Schack for det nye motionsrum.
AI særlige begivenheder blev Sec.hers verdensmesterskab nævnt, i den
anledning fik Secher overrakt D.F.LR.s guld nål.
Endelig fortalte formanden, at D.S.R. som den første roklub har modtaget en langturs båd fra Kong Frederik d. 9.s fond til fremme af rosporten i København.
Kongen viste klubben den ære selv at være tilstede ved overrækkelsen
den 11. marts.
Forliget mellem kaproere og bestyrelse har dog naturligvis været diskuteret i klubben og ganske korrekt er det blevet nævnt, at den daværende bestyrelse ikke kunne forpligte fremtidige bestyrelser. Dette må have
bekymret N. Secher for han havde stillet forslag om at forliget i let modiILeeret skikkelse blev optaget som lov for D.S.R., men på direkte forespørgsel fra Secher erklærede Bang, at den nye bestyrelse følte sig bundet af forliget, hvorefter det stillede forslag blev trukket tilbage.
Nogle medlemmer udtrykte megen utilfredshed med bestyrelsens dispositioner omkring det nye baderum, de fleste på en måde som de kunne
være bekendt, kun Bjerrehuus mente det på sin plads at karakterisere
bestyrelsen med nogle af fyrrernes værste skældsord. Jeg vover ikke at
gengive noget af hensyn til bogtrykkerens maskiner, del' uden tvivl ville
kvæles i tryksværte af væmmelse, desuden er det jo heldigvis sådan, at
den slags tåbelige bemærkninger kun karakteriserer den talende.
Sluttelig takkede Gudmund Schack formanden for en neutral og god
beretning. Og bestYl'elsen takkedes trods det forløbne års brølere.
Hermed godkendtes beretningen og kassereren fik ordet.
Som begyndelse fik Finn Wibling krokodillen.
Som sædvanlig gav kassererens beretning anledning til nogle kommentarer til det store køkkenunderskud, hvilket besvaredes med at der arbejdedes med køkkenets videre drift, og Jens Bruun fik forklaret at køkkenet iflg. klubbens love, ikke uden videre kan nedlægges.
Kassererens beretning blev herefter godkendt og generalforsamlingen
vedtog kassererens kontingentforslag, nemlig 240 kr. pr. år for aktive og
for passive uIorandret 40 kr. pr. år.
Den nye bestyrelse valgtes i overensstemmelse med bestyrelsens Iorslag
(se adresselisten) og revisorerne Haamann og Schaumburg genvalgtes.
I modsætning til sidste års kaos foregik valget af repræsentanter i år
som Ioreskrevet i lovene, idet de ønskede kandidater var foreslået rettidigt.

ø

Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35.

2720 Vanløse. 742417

16, februar 1971!!!
er sidste frist for stof til næste nr. af

bladet. Indlæg sende. til klubben
eller til redaktoren , og det er stadig

Gert Hougaard,
Vordingborggade 80 st. tv.
2100 ø
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Efter afstemning valgtes ud over bestyrelsen følgende: G. Schack,
N. Strigel, H. Rasmussen, E. Sommer Jensen, C. Rasmussen og P. Lunn.
Under sidste pkt. på dagsordenen fik Erik Sommer tildelt kæden.
Sluttelig enedes generalforsamlingen om at udskyde valget af kaproningsudvalg til kaproningschefens hjemkomst fra Persien.
Hermed hævedes generalforsamlingen (kl. 23.00).
Red.

Styrmandslauget
Efter klubbens generalforsamling afholdt styrmandslauget i overensstemmelse med vedtægterne en lignende.
Undertegnede gik desværre glip af den afgående formands beretning på trods af, at han på grund af en fejl
fra dirigenten (hvis der var nogen) måtte gentage det
hele, og jeg har ikke set sekretærens notater (hvis der
var nogen).

Kassererens beretning medførte mange velmente forslag om formøbling af laugets enorme overskud, men
kassereren mente at den kommende julefrokost kunne
sluge en del. Dog enedes man om at indkøbe nogle sæt
jetons til brug i spillebulen på verandaen.
Til ny styrelse valgtes som overstyrmand Trulle, kasserer Krumholt og sekretær Finn. Som det ses på forsiden lægger lauget niveauet for 1971 med "Blåt øje"
den 6. februar.

Den gamle bestyrelse sluttede året 1970 med den traditionelle julefrokost. Et strålende arrangement, ca. 30
mennesker morede sig til ud på de små timer. J a, nogle
enkelte blev i klubben en god bid af næste dag med indtil virkningerne al de indtagne varer havde fortaget sig.
Den nye styrelse får svært ved at gøre det bedre næste
år, men med en skare veloplagte medlemmer til hjælp
går det nok.
Formodentlig lørdag den 18. december kl. 19,00 er der
julefrokost, reserver dagen.
red.

kl. 20 med motionsgymnastik for medlemmer af begge
køn.
Hver tirsdag og torsdag aften el' køkkenet åbent, fol'
servering af kaffe, the, ostemadder og de fleste andre
drikkevarer.
Tirsdag aften og lørdag eftermiddag er fin badet åbent,
ang. tider se nærmere i klubben .
Tirsdag og torsdag er der rige muligheder for et spil
kort, der er skam sommetider flere hold igang.
Lørdag eftermiddag er køkkenet - takket være velvillige medlemmer - åbent i begrænset omfang, således at
varer, der ikke forudsætter langvarig tilberedning sælges.
Altså prøv at komme, hvis man nogle gange har vist
sig på verandaen, kan det kun gavne mulighederne for
at finde nogle at ro med, når den tid kommer.
red.

Kaproningen
Angående lægekort
Ifølge kaproningsreglementets § 5 skal enhver deltager i
kaproninger være lægeundersøgt normalt mindst tre
måneder før kaproningen.
Da klubben ifølge ny praksis ikke vil kunne få udleveret licenskort, før lægekort er indsendt til D.F.f.R., anmodes alle, der har tænkt sig at stille op for klubben i
den kommende sæson, om at få overstået lægeundersøgelsen og afleveret lægekortet på klubbens kontor inden
udgangen af februar d.å.
Idrætslægens åbningstider er:
MANDAG OG TORSDAG
KL. 18-20

Vinter i D. S. R.
Igen i denne vinter er der masser
klubliv i D.S.R.
Hver tirsdag og torsdag er der
men også ikke-kaproere kan deltage.
rate motionister underholder Kaj

af muligheder for
kaproningstræning,
For de mere modeRafn hver tirsdag

Sted:
STAUNINGS PLADS l
SIDSTE : Erik Sommer Jensen og Anders Holm Nielsen er valgt
ti l kaproningsudvalget.
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kan købes i køkkenet fra 15. FEBRUAR.
Pris uændret 5 kr.
Alle skabe skal være forsynet med nye kort inden 1. Juli 1971.

SØNDAG DEN 4. APRIL KL. 11,00.

Standerhejsning

ORIENTERING

Tilmelding III løb : K. HALLSTRØM 97 4929, mandag alten

Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringssektion ved K. Hallstrøm
.-----------------------~

Kom i Gåsehuset

Sektionens styre:

Der blev i efteråret afholdt 3 løb fra Gåsehuset. Del·
tagerantallet må siges at have været nogenlunde, så vi
forsøger med 4 løb i foråret:
7. februar. banelægger: Dan
21. februar. banelægger: Forhåbentlig Poul Madsen

7. marts.
28. marts.

banelægger: Kell Hallstrøm
banelægger: Ronald

Formand: Kell Hallstrøm, Jonstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. Tlf. 97 49 29.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget 10, Greve
Strand. Tlf. 61 00 70.
Sekretær: Ronald Clausen, D.S.R.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

I tilfælde af sne må løbene gerne løbes på ski, men de
kan også løbes/gås til fods.

ALLE KAN OG BØR DELTAGE.

STYRET·
Andre træningsløb

anføres af Ronald!

Vi har fået indbydelse til nogle åbne træningsløb på
Sjælland. Der er ingen tilmelding. Man møder blot på
mødestedet mellem 8,30 og 9,30.
Banelængderne er 3,5 km, 6,0 km og 9,0 km. Start·
afgiften er 2 kroner. Dage og steder er som følger:
31.
14.
28.
14.
21.

Løbsområde:
jan. Boserup skov,
feb.
?
feb. Hesede skov,
marts.
?
Boserup skov,

Roskilde
Slagelse
Haslev
Slagelse
Roskilde

Mødested:
Roskilde Roklub
?

Haslev gymnasium
?
Roskilde Roklub

De steder, hvor der er spørgsmålstegn, gives oplysningerne på løbet søndagen før. Vi skal nok skaffe oplysnin·
gerne, og slå dem op i roklubben, så interesserede kan

orientere sig.

Hvad med at blive O-løber?
Allerede nu er det på tide at tænke på om det ikke var
noget at prøve at stille op i nogle åbne orienteringsløb.
Man kan selvfølgelig stille op uden at have prøvet det
før og få meget fornøjelse af det.
Bedre er det dog at begynde med nogle af vore egne
løb fra Gåsehuset og/eller de andre træningsløb. Ved lø·
bene fra GAsehuset kan der udlånes kompasser og gives
instruktion.
Orienteringssport er en sport der kan dyrkes af alle.
Ved åbne løb ses der løbere i aldre fra 9 til 70 år.
Om tilmelding nærmere i næste nr. af bladet, hvor ter·
minslisten for foråret forhåbentlig kan bringes. Allerede
nu vides det, at vi selv har løb i Sverige nær Klippan
den 25. april. Der bliver da brug for et antal officials.
Reserver dagen.
Ronald

HUSK AT HUSKE MENS I KA' det. Husk at løbe hv;s i ko' det?
Så er det på de tider hvor Nytårsfortsætterne skal til at
udføres i praksis! Efter at have passeret denne årligt tilbagevendende hurdle, under konsumering af uanede
mængder af sprut, gås og gris, og som sædvanlig vral·
tende tungt, småsovende ind i det nye år, så er det nu
på højeste tid at få hanket op i ballerne, at få proppet
Juledobbelthagerne ned bag de stramtsiddende sweatere,
at få spændt livremmene ind i de yderste huller, og
komme ud til skovs, og af med maverne.
Der er ingen undskyldninger. Hver søndag er der arrangementer. Når de øvrige klubber ikke laver noget,
sørger Ronald for at der er Klubløb fra Gåsehuset. Der
bliver i alt 4. Se i øvrigt nedenfor. Og så er det en fin ,
fin tid at småstarte på. Bladene er faldet af træerne i
efteråret, så man vil faktisk kunne se fra post til post,
det er altså ikke nogen sag at være nybegynder nu. For
slet ikke at tale om de søndage hvor der er masser af
sne. Hvis man ikke er så uheldig at være kommet tidligt
op og starte blandt de første, kan hele banen faktisk løbes med lukkede øjne - bare hold fusserne i sporet. Jo,
jo det er en årstid med sin specielle charme.
Det er også det tidspunkt hvor de garvede, .. De rigtige
orienterere", fuld a:f væmmelse, får overstået deres motionering, således at de dog er i form til forårssæsonen.
Nu løber de bare og venter på at det snart skal blive
forår. De mest indædte går og afreagerer ved at bygge
Igloer! - Så derfor "På med vantenfl. - Hvorfor ikke? Der er langt til pensionsalderen endnu.
Og så god fornøjelse, i det nye år også
og GODT NYTÅR!
KeU

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
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Februar, marts 1971

39. årgang

FÆLLESFEST
Se side 2.

søndag den 4. april kl. 11.00

STANDERHEJSNING
Frokost på verandaen klo ca. 11 .30, 1 platte ca. 10 kr. bestilles senest torsdag d. 1.4.

Derefter: Traditionel auktion over brugt rotøj .

Alle kan deltage - også de, der kun vil spadsere eller samle
poster ind.

Hygge- og orienteringsløb fra

Gåsehuset

1. SØNDAG DEN 7. MARTS
banelægger: Kell Hallstrøm
2. SØNDAG DEN 21 . MARTS

banelægger: Ronald
BEGGE LØB: START KL. 10-12
MADPAKKE MEDBRINGES

STYRMANDSLAUGET MEDDELER:
BESØG pA

TEKNISK MUSEUM
I HELSINGØR
SØNDAG DEN 28. MARTS
MØDESTED : KBHVNS. HOVEDBANEGARD (under uret)

kl. 9.40
PRIS : KR. 15,- (rejse

+ entr6)

MADPAKKE MEDBRINGESI
Tilmelding senest torsdag d. 25. marts på opslag i Slyngelstuen eller ved brev til OSR
ALLE ER VELKOMMEN I
Laugsstyrelsen

Adresseliste :
Danske Studenters Roklub.

Strandvænget

2100 København

ø

FEST

Postgiro 3466
Telefoner:

Kontor: 29 63 26

STUDENTERSANGERNE D. S. R.

Køkken: 29 63 26
Medlemmer: 29 63 60

MØD OP LØRDAG DEN 13. MARTS KL. 19,30

Spisning [koldt bord)

Klubbens kontor er åbent

tirsdag - torsdag kl. 19-20
Formand: Aage Bang, Holstelnsgade 6,
2100

ø.

Igen i år

TR 359

Kasserer: Dan Nielsen, KlIntevej 26.

Underholdning i topklasse

DANS
PRIS PR. KUVERT 25 KR.
(1 platte, 1 ol. 1 snaps og kaffe)

2700 Brh. BE 3681

Alle, der ikke deltog i fæUesfesten I fjor, ved fra deltagerne, at de snød sig selv for
en god aften, gor Ikke det samme I år.

Sekretær: Ole Pedersen,

Forhåbningsholms AII6 29', 1904 V.

T I L M E L D I N G senest 9 . marts på kontoret, pr. brev til OSA eller
TRIA 359.

Materielforvalter: Gerhardt K. Jakobsen,

Tilmeld I god tid idet deltagerantallet til spisningen er begrænset til ca. 100 fra OSA.
Alle kan deltage i dansen fra kl. ca. 22.00.

SIgridsvel 13, 2900 Hellerup. HE 2036.
Instruktionsroehef: Jens Krumholt,

D.S.R., Strandvænget, 2100

ø.

Motions- og langtursroehef: Bente Kjøller,

D.S.R., Strandvænget, 2100 ø.

NU er det lykkedes at starte Lis' jazzgymnastik igen.
Tilslutningen er stor; men vi kan være flere i salen så mød op til det
muntre gymnastikprogram.
Hver TORSDAG k!. 20.00 (og så er der finbad bagefter!!).
P. gr. af den lange pause vi har holdt fortsætter gymnastikken til omkring 1. maj.
Motlons- og langtursrochefen

Husforvalter: Ronald Clausen, O.S.R.,

Strandvænget, 2100

ø

Kaproningsudvalg:

Ang. generalforsamlingsreferat

Kaproni ngschef, Poul Stene Petersen,
Huginsvej 13, 2880 Bagsværd. 987703.
Erik Sommer Jensen,

Knapt 2 måneder efter generalforsamlingen den 11. december 1970 foreligger medlemsbladet med referatet. Man får at vide, at der var mødt ca.
60 medlemmer, dvs. at flere hundrede af bladets læsere kun vil få oplysninger om, hvad der foregik, fra referatet.
På denne baggrund forekommer det mig at være mindre rimeligt at et
navngivet medlem, der har en anden opfattelse af en sag end redaktøren,
skal hænges ud i referatet med udtryk som "kvæles af væmmelse'" "tåbelige bemærkninger" og "karakteriserer den talende'l, oveni købet uden at
det pågældende medlems synspunkter refereres i nreferatet", hverken
loyalt eller illoyalt.
Jeg tror, det ville være klogt at lade et referat være et referat, og ikke

Hollændervel 22, 1855 V. EVA 2722
Anders Holm Nielsen,

Skjoldagervej 78, 2820 Gentofte.
Træner:

Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanlase. 742417

28. marts 1971 !!!
er sidste frist for stof til næste nr. af

bladet. Indlæg sendes til klubben
eller til redaktøren, og det er stadig

Gert Haugaard,
Vordingborggade 80 st. tv.
2100 ø

SORG E NFRI TORV il} TELE FON 85198 1
Vor.r ud bring •• overal! I STORKOB ENHAVN

et - forsinket generalforsamlingsindlæg. Ellers kunne
læserne let få mistanke om at redaktøren har savnet
mod til at svare på det kritiserede generalforsamlingsindlæg der, hvor det passer sig at svare, nemlig på generalforsamlingen for den kreds af ca. 60 personer, der
overværede det der først nu kritiseres. Og har man lørst
fået denne mistanke, er skridtet ikke langt til den opfattelse, at den af redaktøren valgte fremgangsmåde kun
karakterise't'er den skrivende.
H. Amelung

l modsætning til hr. redaktør Gert Hougaard nærer jeg
berettiget tvivl om, at trykkeri maskiner har et følelsesliv. Havde de haft det, var hans generalIorsamlings"reCerat" næppe blevet trykt.
Til orientering for de 90 % af medlemmerne, der ikke
var til stede, fremførte jeg på generalforsamlingen følgende:
"Det afgørende er, at bestyrelsens nej til Gudmund
Schack's gave har kostet DSR mellem 60.000 og 70.000 kr.
DSR er en klub med stagnerende medlemstal og uden
mulighed for at forøge sine indtægter i væsentlig grad.
Man har måttet optage et stort, højt forrentet lån.
Jeg anser en sådan økonomisk disposition for uklog og
ansvarsløs. Der må være relation mellem egen økonomisk formåen og berettigelsen til at sige nej til Gudmund Schack."
Der forekom i mit indlæg ikke eet skældsord!! Det
"groveste ll jeg sagde var, at DSR havde "en ringe bestyrelse" .
Det udtryk findes ikke under skældsord i nogen dansk
ordbog.
Min eneste hentydning til fyrrernes begivenheder var
en bemærkning om en daværende dansk embedsmand,
der lige så lidt som bestyrelsen forstod, hvornår man
burde trække sig tilbage. Det er basal historisk viden, at
den jeg hentydede til var ærke-pære-dansk og tilbragte
5 år med at bekæmpe det, der i dag kan karakteriseres
med "fyrrernes værste skældsord u .
Han mente det så godt, han gjorde det så skidt - nøjagtig som bestyrelsen i 1970.
Ib Bjerrehuus

Kommentar

I det pågældende referat er Bjerrehuus' synspunkter
klart angivet i begyndelsen af det afsnit, som Amelungs
indlæg omhandler, hvorimod der intet står om redaktørens enig - eller uenighed rent indholdsmæssigt.
Det var ene og alene de brugte ord jeg karakteriserede
ved det af Amelung citerede.
Om referat skal være referat? Eftersom det oftest er
en "DSR" redaktørs lod selv at skrive, hvis bladet skal
bestå af andet end annoncer, har jeg valgt en subjektiv
form frem for at tilstræbe en objektivitet, der alligevel
ikke kan gennemføres.
På en generalforsamling må det være sagen og ikke
sprogbrugen der diskuteres.
Og angående sagen havde jeg på generalforsamlingen
intet at tilføje. Det tilkommer den udskældte (her bestyrelsen) at afgøre om fornærmelser skal besvares på stedet, at denne valgte at tie kan jeg kun bifalde.
Når jeg bagefter gengiver forløbet af generalforsamlingen synes jeg stadig, at det kan være rimeligt "at
hænge et navngivet medlem ud", når jeg synes (jvf.

ovenstående) at det passerede i allerhøjeste grad var
upassende, og at sådant ikke bør finde sted på en generalforsamling.
Det af Bjerrehuus gengivne blev ganske rigtigt sagt,
men er efter min mening ikke fuldstændigt dækkende.
Det er en meget brugt taktik at gengive 99 % af et indlæg korrekt og så håbe, at den sidste procent (en uovervejet bemærkning måske) vil blive borte i tilhørernes
hukommelse. Jeg mener stadig at bestyrelsens arbejde
og metoder direkte karakteriseredes ved et ganske bestemt udtryk, der har sin oprindelse i fyrrerne, for at
blive i den af mig oprindeligt anvendte terminologi. Det
er dette og kun dette jeg mener er ganske uantageligt.
Red

Vinter I D. S. R.
Efter redaktørens geniale indlæg i sidste nummer ang.
klubbens mange vinter-aktivitetstilbud, forventede jeg
naturligvis at se en masse aktive på verandaen de løl·
gende klubaftner. Men ak! Så kommer man ud i klubben
en tirsdag aften og ser, at verandaens persongalleri stadig er indskrænket til Styrmandslaugets hårde kerne og
J. sals beboere af blandet køn.
Det er naturligvis godt nok, men det er nu trist aldrig
mere at se nogle af jer af den lidt yngre årgang - De sidste års kaniner.
Måske er det fordi, det endnu ikke er gået op for jer,
at DSR også er en selskabelig klub og derfor bør benyttes som sådan.
Eller måske er det fordi, i ikke ved, at i kun ved at
møde regelmæssigt op har en chance for at komme med
på week·end ture, langture, pinsetur m.m., da der de·
sværre stadig er en mærkelig skabagtig tradition for, at
ture ikke er noget, man taler højt om, end sige annoncerer i bladet eller på opslagstavlen. Således var det kun
p. gr. af et finbad en lørdag og noget trediehåndssnak, at
jeg kom en uge til Norge med Mikkel.
Så tænk på den kommende rosæson og mød op på
nogle klubaftner, og når du så alligevel er der, skulle du
prøve en gang af Kajs gymnastik + finbad og så slappe
af med lidt whist, billard eller pilespil - Det skulle være
så mentalt godt.
Endelig kan også Gåsehusløbene anbefales, især hvis
man tager en lommelærke med, så man kan få en hlle
belønning for hver fundet post.
M.L

Universitetsmatch
6 lange år i træk har vi måttet aflevere faklen til Arhus
Universitet i den traditionelle kaproning.
Denne uheldige udvikling må standses. Kraftkarle og
grønærter, aktivister og flertalstavse! Mød op til træningen med muligheden for at træffe Mogens Fog uden brosten i hånd. Sidste år led vi for første gang den tort
ovenikøbet at tabe den ligeså traditionelle ølstafet! Dette
må ikke ske igen. Støt træningen fra i dag. Der er brug
for alle talenter. Henvendelse til Erik Sommer snarest,
eller evt. personligt fremmøde ved kaproningstræningen
(se andetsteds).

Fra kaproningsudvalget er modtaget:

træningen om ikke andet for at stimulere de mandlige
trænende.

Midt i en kondi·tid
Det forekommer forunderligt, at der i en klub med 600
medlemmer kun kan mønstres ca. 15 personer til løbetræning lørdag og søndag fra Bagsværd Rostadion. Det
skal indrømmes, at skoven er fuld af mennesker, men
der er stadig plads til adskillige flere, og Rostadion byder på finbad og varmt brusebad gratis begge dage.
Selvom træningen er indrettet med henblik på kaproerne, kan alle interesserede med kondital fra 0-100
indpasse eget program i den fælles træning. Træner Asbjørn (gymnastikpædagog) stiller gerne sin viden til rådighed.

Damer
Som omtalt andetsteds i bladet påregner klubben at starte i dame klassen ved sæsonens kaproninger. Vi henstiller
på det kraftigste til de unge damer at møde frem ved

ORIENTERING

Kaproning
Der trænes stadig intenst af kaproere og kaproningsinteresserede i klubben:
TIRSDAG OG TORSDAG KL. 18.30-20
og på Bagsværd:
LØRDAG KL. 14.00 og SØNDAG KL. 10.00.
Alle kaproere deltager obligatorisk, men alle er velkommen.

For de der til sommer skal ro kaproning planlægges
der for tiden trænings-week-end på idrætshøjskole i
slutningen af marts. Dette arrangement var sidste år en
af sæsonens fA store succeser.
Træningen er i fuld gang med op imod 30 regelmæssigt aktive deltagere. Holdene er så småt igang med at
blive dannet, der bliver repræsentation i de fleste typer
og klasser, måske endog i dameklassen. Hvis belønningen svarer til iveren, skulle sæsonen byde på talrige fine
resultater.
K.U.

Tilmelding til lob: Ronald Clausen, RY 9004, mandag aften

Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringssektion ved K. Hallstrøm

lbne løb og anmeldelser

Sektionens styre:

Nedenfor er forårets terminsliste for de åbne løb .
Anmeldelse sker til sekretæren, Ronald Clausen,
tlf. RY 9004, senest mandagen før om aftenen mellem 18
og 20.
Vi håber at interessen lor deltagelse bliver større i år
igen .

Løbene fra Gåsehuset
DEN 7. FEBRUAR
Vejret var smukt, ja, nærmest forårsagtigt. Dan havde
cyklet op til Gåsehuset om lørdagen og lagt løbet på
cykel.
Om lørdagen havde der været blåt øje i roklubben.
Disse to ting resulterede i et ret besynderligt løb. Da
man for tredie gang løb det samme stykke, var man lige
ved at være i tvivl om man var blevet helt ædru. Det
viste sig dog at være korrekt. Dan havde sjældent bevæget sig ret langt bort fra stierne (og cyklen), så det var et
meget let løb, som aUe kunne gennemføre. Ca. 20 mennesker fandt dagen egnet til en tur i skoven. Bagefter spiste man frokost og Martins æbleskiver bagt på Mikkels
fedtstenspande.
PS. Hvis sektionens formand for fremtiden vover at vise
sig har han at holde kleptomanpølserne væk fra posterne. Har man nogensinde hørt noget så åndssvagt som at
en løber flytter to poster så de derved kommer til at
ligge forkert.
DEN 21. FEBRUAR
Ca. 15 havde fundet vej til Gåsehuset. Vej ret var nærmest slud, så det var en begrænset fornøjelse, at færdes
i skoven. Til gengæld havde Gert lagt et virkelig fortræffeligt løb, så man alligevel fik fornøjelse af turen.
Løbet var måske lidt for svært for begyndere.
Ronald

Formand: Kell Hallstrøm, Jonstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. Tlf. 974929.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget IO, Greve
Strand. Tlf. 61 00 70.
Sekretær: Ronald Clausen, D.S.R.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

TerminslIste foråret 1971
Son dag 28. marts
Son dag 4. april

Torsdag
Fredag
Lordag
Sondag
Mandag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Sondag
Søndag
Onsdag
Lordag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Lordag
Sondag
Mandag

8.
9.
10.
11.
12.
14.
18.
21 .
25.
28.
2.
2.
5.
8.
9.
16.
20.
23.
29.
30.
31 .

april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj

Holbæk

Abent lob

Kredsen

Påskekursus, Sverige

SG
KIF

Abent
Abent
Abent
OSR
Abent
KR/Skærmen Abent

natlob
lob, Sverige
natløb
løb, Sverige
nat10b

OMl
Holte
OOF

D M - terrænsport
Abent nat-trænlngslob
D M/F M - nat

Lyngby
Ballerup
Kredsen
HSOK

Abent lob, jubilæumslob
Pointløb
K M - stafet
JubIlæumsstævne
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39. årgang

April 1971

Udhængning!

LAN G TURSROCHEFEN
indbyder til:
Primusbagte PANDEKAGER

Som de mest opmærksomme læsere kan

sodet skylles ned med øl

huske. blev redaktøren I sidste nr. kritiseret for at hænge et navngivet medlem ud

i bladets spalter; for at dat ikke skal ligne

TORSDAG DEN 6. MAJ Kl. 19.30

personlig forfølgels9, prøver Jeg igen for
at se om dette også denne gang kan afføde et antal Indlæg til bladet, så de ga-

(yderligere ' oplysninger side 3)

bende spalter kan blive fyldte.
Hvis der heri viser sig en farbar vej til at

motivere medlemmerne til at skrive til blakun behøver selv at skrive hvert andet

MØD OP!!!

nummer. I DSR's brogede medlemsskare

og se Bente

det, er meget nået. Idet redaktøren så

skulle der være stof nok til de næste

jonglere med sprit og rensenål.

par år.

Det kan måske være på sJn plads at nævne, at jeg helst kun vII Indlade mig på
verbal diskussion, jeg vil nødig have at
min personlige sikkerhed skulle være I
fare, hvis jeg færdes I de mindre oplyste
lokaler i klubben.
Men til sagen, ham Bredmose er da helt
umulig.
(fortsættes side 3)

§1l(A\II3§Il(VI~11191111
PrIs uændret 5 kr.
Alle skabe skal være forsynet med nye kort Inden 1. Juli 1971.

Adrellelllte:
Danske Studente", Roktub.
Strandvænget
2100 København

ø

KØKKENET

Postgiro 3466
Telefoner:
Kontor: 29 63 26

TERMINSLISTE

Køkken: 29 63 26
Medlemmer: 29 63 60

Indtil 1. maj vil køkkenet være åbent for alm. salg (kaffe.

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

the, øl, vand, spiritus, chokolade, cigaretter, håndmadder og
evt. o.l.ell. o.s.v.)

Formand: Aage Bang. Holatelnsgade 5.
2100

ø. TR

359

Kasserer: Dan Nielsen. KlIntevej 26.
2700 Brh. BE 3681

MANDAG
TIRSDAG KL. 19-22
TORSDAG
LØRDAG

KL.

13-17

Sekretær: Ole Pedersen,
ForhAbningsholms AII6 29'. 1904 V.

Fra l. maj vil man foruden ovenstående kunne købe
MIDDAG tirsdag og torsdag fra kl. 18.

Materielforvalter: Gerhardt K. Jakobsen,

Altså åbningstider som følger:

Sigridsvej 13. 2900 Hellerup. HE 2038.

MANDAG
Instruktionsroehef: Jens Krumholt,
D.S.R.. Strandvænget. 2100
Motions~

ø.

og langtursroehef: Benta Kjøller,

D.S.R.. Strandvænget. 2100 ø.

KL. 19-22

TIRSDAG KL. 13-22
ONSDAG

KL. 19-22

TORSDAG KL. 18-22
LØRDAG

KL. 13-17

Husforvaller: Ronald Clausen,
Nygaardsvej 8. lejl. 28. 2100

ø. RY 9004

Kaproningsudvalg :
Kaproningschef, Poul Stene Petersen.
Huginsvej 13, 2880 Bagsværd. 98 n 03.
Erik Sommer Jensen,
Hollændervej 22. 1855 V. EVA 2722
Anders Holm Nielsen,
Skjoldagervej 78. 2620 Gentofte.

Middage skal bestilles enten samme dag hos vor køkkendame, fru Kruth på telefon ØB 9599 inden kl. 14.00
eller aftenen i forvejen i klubben ved personlig henvendelse
eller telefon 29 63 26.

•

Træner:
ASbjørn Torp. Clausholmvej 35.
2720 Vanløse. 742417

30. april 1971 !!!
er sidste frist for stof til næste blad.
Udkommer omkring 14. maj.
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren
Gert Houg8srd,
Vordingborggade 80 st. tv.
2100 ø

SORGENFRI TORV ll} TELEFON 851981
Vor.r udbrlng •• overall I STORKØBENHAVN

Fra motions- og langtursrochefen
er modtaget:
Langtursarrangement for kommende halv- og helgarvede langtursroere. Arrangementet omlatter orientering
om langtursfarvand, illustreret med lysbilleder og film.
Hertil nydes friskbagte (på verandaen primusbagte)
langturspandekager + ægte langtursø!.
Redningsveste udlånes på forlangende.
Ingen tilmelding, mød bare op.
B. Kjoller

Af forsiden og ovenstående synes det at

fremg~

Da sidste blad var trykt, men endnu ikke udsendt.
sagde Bredmose, at jeg burde nævne åbningstiderne for
finbadet. Jeg har ham mistænkt for bevidst at påtale
min forglemmelse for sent for på den måde at få noget
at brokke sIg over, men nu må han finde på noget
nyt for
FINBADET er nemlig tændt:
Tirsdag (herrer) og torsdag (damer) aften i forbindeJse
med gymnastikken, der i øvrigt er for begge køn begge
aftner. Ledere: tirsdag Kaj Rafn, torsdag Lis Lunn.
Desuden er finbadet tændt lørdag eftermiddag. Indtil
kl. 15.00 for damer - 15.0(}"'17.15 for herrer og derefter
til ca. kJ. 18 for alle.
Red.

at Bente

inviteTeT, men jeg tror nu nok man skal Tegne med at
m~tte slippe et mindre beløb for egen fortæring og drikkelse, selvfølgelig til klubbens sædvanlige latterligt lave

priser.

Red.

Det er ikke for tidligt at overveje sommerlangturen nu.
To hold agter sig til Norge sidst i juli, et hold overvejer
en tur på Vaneren.

Skulle nogen være interesseret i enten Lure i tilknytning til ovenstående (før eller efter) eller helt andre ture,
så henvend jer til langtursrochefen.

Udhængning (fortsat fra forsiden)

Bedst som man en fredelig tirsdag sidder i fin badets lunhed, brokker Bredmose sig over at der ikke kommer noget blad umiddelbart før standerhejsningen, det kunne
lyde meget rimeligt, hvis ikke samme person for nogen
tid siden havde bebrejdet mig, at sidste blad udkom kort
tid før den store fællesfest, han sagde da, at et blad bør
komme mindst 14 dage før et arrangement. Dette sIdste
er opfyldt m.h.t. standerhejsning. Jeg er nu godt nok af
den mening, at ingen beder moster Carla og onkel Sofus
om at udsætte familiefesten, fordi der er fest i roklubben, uanset hvornår vor fest annonceres. Når så Bredmose samtidig hævder at bladet bør udkomme på faste
dalo (fra dette nr. så vidt muligt midt i måneden, hva'
si'r du så B.) tilrådes det fremtidige arrangører at spørge
ham om han mener det er et "umiddelbart efter - eller
et 14 dage efter arrangement" og så indrette datoen efter dette.
Nu er Bredmose jo kendt for at være uenig med enhver, uanset dennes mening, og det er desværre umuligt
at fastholde ham på nogen skriftlig meningstilkendegivelse, idet han på trods af mange bebudelser om harmdirrende indlæg endnu ikke har gjort alvor af det, og
dog, det har været læt ved med en anmeldelse af en fest.
Han var så uheldig at give mig indlæget sent selve festaftenen, så det sad stadig i min inderlomme, næste gang
jeg fik jakke på flere måneder efter, og siden har Bredmose kunnet hævde, at jeg udøver censur og ikke lader
hans kontroversielle indlæg trykke.
På det sidste er der sket det uhørle, at Bredmose er
enig med næsten hundrede andre medlemmer, nemlig
om, at den store fest med studentersangerne var meget
vellykket. Alle morede sig over den glimrende underholdning, og de der ikke deltog i festen bør absolut føle,
at de snød sig selv for en masse. Det lykkedes igen i år
for formanden at komme til at slå på tromme, endda
som el helt enestående alvorligt arbejdende medlem af
sangernes Hubertusorkester.

Fra kaproningsudvalget er modtaget:

HARlESKOVLØBlE1' 1971
Søndag den 28. marts afholdt Atletikudvalget i Dansk"
Arbejder Idrætsforbunds Københavnskreds det årlige
Hareskovløb ved Bagsværd Rostadion. DSR var repræsenteret i klasse 6, turist- og motionsklassen, som er
åben for løbere uden atletikllcens.
Distancen er 3000 m, og klassen blev vundet på 10 min.
og 41 sek. Nummer 2 kom 13 sekunder efter, fulgt af
Peter Aagaard i Uden 11,06 på 3. pladsen. Der var stor
spredning på feltet, sidste mand blev nr. 53 på 18,14.
DSR's kaproere og motionister fik følgende placeringer og tider:
3
6
9
10
11
14
15
20
22
24
28
39

11,06
11,17
11,34
11 ,34
11,34
11,49
12,00
12,15
12,20
13,00
13,33
14,10

Peter Aagaard
Anders Holm-Nielsen
Willem Håkansson
Poul Madsen
Palle Røjel
Bent Serup
Øivind Sæthre
Preben Grosbøl
Jørgen Secher
J an Hefner
Erik Sommer
Hans Teglers

Af de der deltog for første gang kan Willem og Palle
glæde sig over særlig gode præstationer.
Bent og Jørgen havde inden løbet roet 10 km, så deres
placeringer skal tages med forbehold.
Endelig skal nævnes, at Emil, Ostenield, Lasse og Hedebo i stedet deltog i roernes håndboldturnering samme
dag.

Universitetsmatch
6 lange år i træk har vi måttet aflevere faklen til Arhus
Universitet i den traditionelle kaproning.
Denne uheldIge udvikling må standses. Kraftkarle og
grønærter, aktivister og !lertalstavsel Mød op til træningen med muligheden for at lræffe Mogens Fog uden brosten i hånd. Sidste år led vi for første gang den tort
ovenikøbet at tabe den ligeså traditionelle ølstafetl Dette
må ikke ske igen. Støt træningen fra i dag. Der er brug
for alle talenter. Henvendelse til Erik Sommer snarest,
eller evt. personligt fremmøde ved kapronIngstrænIngen
(se andetsteds).

ÅRETS FØRSTE POKAL
Roernes håndboldturnering fandt i år for første gang
sted i HoltehaUen søndag den 28. marts.
Vi deltog med to hold, nemlig et i B-rækken samt med
vort gamle hårdtprøvede hold i Mester-rækken.
Holdet i B-rækken vandt i modsætning til sidste år
sin første kamp. Dette til trods for at målmanden ikke
var mødt, således at vi kun kunne stille 5 markspillere.
I næste kamp var stillingen lige, da fløjten lød. I den
derpå følgende afgørende straffekastkonkurrence lykkedes det modstanderne at score et mål, hvorpå de vandt.
Et mål ud af ti kast! Dette siger lidt om standarden i Brækken. Det lykkes forhåbentlig at få nogle flere medlemmer til at dyrke håndbold allerede fra sæsonens start
til efteråret, således at spillestandarden kan forbedres,
og førsteholdet kan få den nødvendige supplering.
I Mester-rækken mødtes de sidste års sikre finaledeltagere Skjold og DSR allerede i de indledende kampe.

ORIENTERING

Det blev en sikker sejr til DSR, og den næste kamp mod
KR voldte os heller ikke store problemer.
I finalen spillede vi mod Hellerup Roklub. Vort hold
var så uheldig at få en god start, hvorpå de slappede af,
og inden første halvleg var slut, førte HR med tre mål.
Valget stod imellem at koncentrere sig eUer at give op,
og undertegnede så allerede frem til at blive fri for at
slæbe pokalen med tilbage, da holdet til min forbløffelse
valgte at koncentrere sig. Der blev scoret fem mål i træk
fra vores side, og resultatet blev 10-9 til os, i den mest
velspillede kamp jeg endnu hal' overværet i Roernes turnering. (Kun to straffekast i hele kampen, begge gav mål
til DSR).
I øvrigt kan det nævnes, at arrangementet led under
en række skønhedspletter. F. eks. var nedrykningskampene ikke nævnt i programmet, hvilket resulterede i, at
et hold fra Viborg var rejst hjem, da disse skulle spilles.
De i denne turnering rejste problemer, bliver forhåbentligt løst på et kommende møde mellem de arrangerende
klubber, sAledes at denne fornøjelige roerforlystelse kan
køre problemfrit i fremtiden.
Olle

Tilmelding til løb: Ronald Clausen, RV 9004, sanest mandag kl. 19.30

Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringssektion

Gåsehuset
Vinterens sidste løb fra Gåsehuset er afviklet. De to sidste havde efter min mening et for ringe antal deltagere.
Specielt det fortræffelige løb, som jeg selv havde lagt.
Men det væsentligste var, at deltagerne havde et par
gode søndage, især Håkansson har set glad ud siden, idet
han nu har vundet et O-løb.

Sektionens styre:
Formand: KeU Hallstrøm, Jonstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. Tlf. 974929.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget lO, Greve
Strand. Tlf. 610070.
Sekretær: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lej!. 28,
2100 ø. RY 9004.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

TerminslIste foråret 1971
Forårssæsonen er begyndt. Det første løb er afviklet.
Se af terminslisten hvornår de næste løber af stabelen.
Der er klasser for alle, så se at komme igang. Vi skulle
gerne have nogle flere med, så vi kan klare os bedre end
sidst ved roernes kompasløb.
Hvis man nu skulle gå hen og blive interesseret gør
man følgende:
Ringer til Ronald (RY 9004) senest mandagen før løbsdagen, eller finder samme person nede i klubben, selvom det efterhånden er svært. Blot der er etableret kontakt finder Ronald ud af resten. Hvis man er interesseret
kan Ronald måske også skaffe transport.
Det er faktisk kun til selve lobet, man behøver at
tænke selv.

R.e .

Søndag 18. april

KIF

Onsdag 21. april

Abent løb, Sverige
Abent nallob
Abent løb, Sverige

Søndag 25. april

OSR

Onsdag 28. april

KR/Skærmen Abent natlob

Søndag 2. maj
Søndag 2. maj

OMl

DM -

Onsdag 5. maj

Holte

Abent nat-træningsløb

Lørdag 8. maj

OOF

D M/F M- nat
Abent løb, jubilæumsløb

terrænsport

Søndag 9. maj

Søndag 16. maj

Lyngby

Torsdag 20. maj

Ballerup

Pointløb

Søndag 23. maj

Kredsen

K M - stafet

Lørdag 29. maj

HSOK

JubJlæumsstævne

Søndag 30. maj
Mandag 31. maj

... pIlRlUOS
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Nr. 4

39. årgang

Maj 1971

Se København fra Søsiden
c5øn6ag 6en 23. maj kl. 10 starter årets
første kanaltur, hvor byen beskues fra sin mest
charmeren6e si6e.
deusk at me6bringe ma6pakke,
6enne in6tages på et af arrangørerne
fastlagt ste6.
f7l11e, og ikke min6st kaniner, er velkomne.

§ Il{A\ 113 § Il{ () I~ I
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kan købes I køkkenet. pris uændret 5 kr.

Alle skabe skal være forsynet med nye kort inden 1. JULI 1971 , 1 modsat fald risikerer man opbrydning af sit skab.

Adresseliste :
Danske Studenters Roklub,

Strandvænget
2100 København

ø

KØK
KE

Postgiro 3466

Telefoner:
Kontor: 29 63 26

Køkken: 296326

NET

Medlemmer: 29 63 60
Klubbens kontor er åbent

tirsdag - torsdag kl. 19-20

Terminsliste

Formand: Aage Bang, HoIsteinsgade 5,

2100

ø.

TR 359

Fra 1. maj vil køkkenet være åbent for alm. salg (kaffe,
the, øl, vand, spiritus, chokolade, cigaretter, håndmadder og

Kasserer: Dan Nielsen, Klintevel 26,

2700 Bm. BE 3681
Sekretær: Ole Pedersen.

Forhåbningsholms Alle 29'. 1904 V.

evt. o. J. el!. o.s.v.)
MANDAG
TIRSDAG KL. 19- 22
TORSDAG
LØRDAG

KL. 13- 17

Materielforvalter: Gerhardt K. Jakobsen,

Sigridsvej 13. 2900 Hellerup. HE 2038.
Instruktionsroehef: Jens Krumholt,

D.S.R., Strandvænget, 2100 ø.
Motions- og langtursroehef: Bente Kjøller ,

D.S.R., Strandvænget, 2100

ø.

Husforvalter: Ronald Clausen,

Nygaardsvej 8. lejl. 28, 2100

ø. RY 9004

Endvidere vil man foruden ovenstående kunne købe
MIDDAG tirsdag og torsdag fra k!. 18.
Altså åbningstider som følger:
MANDAG

KL. 19-22

TIRSDAG KL. 18- 22
ONSDAG

KL. 19- 22

TORSDAG KL. 18-22
LØRDAG

KL. 13- 17

KapronIngsudvalg:
Kaproningschef, Poul Stene Petersen.

Huginsvej 13. 2880 Bagsværd. 9877 03.

Middage skal bestilles enten samme dag hos vor køkken-

Erik Sommer Jensen,

dame, fru Kruth på telefon ØB 9599 inden kl. 14.00

Hollændervej 22, 1855 V. EVA 2722
Anders Holm Nielsen ,

eller aftenen i forvejen i klubben ved personlig henvendelse

Peblinge Dossering

46 ~ .

2200 N.

eller telefon 29 63 26.

Træner:

Asbjørn Torp, Clausholmvej 35.
2720 Vanløse. 742417

1. juni 1971!!!
er sidste frist for stof til næste blad .

Udkommer omkring 15. Juni.
Indlæg sendes Ul klubben eller redaktoren
Gert Hougaard,
Vordingborggade 80 st. tv.

2100
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Vore r udbrInges overalt I STORKØSENHAVN

Aren må ikke bruges som bådshage.
Arebladet må ikke bruges til at "fange" svivlen
med, brug halsen af åren.
Aren skal vaskes med når båden vaskes.

Fra motions- og langtursrochefen
er modtaget:
Det er vist kendt af de flesle, al motionsafd. har udsendt et skema til medlemmerne. Desværre er der endnu ikke mange der har tilbagesendt det, så det har endnu ikke været muligt at danne nogen hold. Jeg opfordrer alle, der er interesseret, til snarest at indsende skemaet. Har man del ikke kan det findes i køkkenelog
på kontoret. Skemaets oplysninger er ikke mere bindende end at man, hvis man efter nogen tid ønsker et andet
tidspunkt at ro på, kan udfylde el nyt og komme på et
andet hold.
Motionsrochefen

Det er desværre en fremherskende mening blandt mange, især nye roere, at det at komme på en weekendtur
eller en ferietur er noget der er forbeholdt en lille fasttømret kreds af medlemmer, som udover denne specielle form for roning kun udfolder sin aktivitet på
verandaen og i øvrigt også her er uvillig til al lukke
nye ind i kredsen. Dette er ikke rigtigt, og jeg vil opfordre alle der har ønsker om at komme på ture udover
Øresund til at henvende sig til mig, og I vil se at det
virkelig er muligt at komme alsted. Men, utilfredse
medlemmer, gør også selv en indsats! Lad være med
kun at udtale jeres ønsker overIor de 2-3 I ror med til
daglig det er umuligt al se på jer al I gerne vil ro andre
ture. Kom og slå jer ned på verandaen 1 times tid elter
roturen, og ikke langt væk Ira det bord hvor der i forvejen sidder nogen, der er plads til alle og det er her at
den slags ture fødes og tager form.
8. Kjøller, langtursrochef

3.

Båden skal bæres (køres) varsomt.
Båden må ikke sættes voldsomt.
Båden skal altid stå på kølen.
Båden skal styres udenom forhindringer.
Båden skal lægges til, ikke styres ind i pontonen.
Båden må kun betrædes på de dertil indrettede
steder.
Båden skal vaskes på de fastsatte tidspunkter, samt
hvis den i øvrigl skulle trænge til det.
Skulle nogen være i tvivl om ovenstående kan man
trygt henvende sig til undertegnede. Det vil være rarest
for alle parter at få løst tvivlsspørgsmål nu, der er ingen grund til siden at belaste klubbens travle kasserer
med bødesager.
Jens Krumholt

Fra kaproningsudvalget er modtaget:

Konditionstræning
I maj og juni arrangeres roning i halvoutriggede både
(gigotIer og gigfirere) 3 gange om ugen : tirsdag kl. 17,00
og 18,45 samt torsdag kl. 18,45. En hensigtsmæssig roteknik vil blive indøvet, og vi vil gradvis nå frem til et
træningsprogram, der kan give en smule sved på panden. Alle kan være med. Der kræves ingen særlige forudsætninger. Også nyindmeldte medlemmer under inslruktion kan deltage, når blot den almindelige instruktion følges sideløbende.
Erik Sommer

Fra instruktionsrochefen er modtaget:

Roinstruktion • hvorfor?
Det burde være indlysende hvorfor vi ro instruerer men instruktørernes bestræbelser gøres unægteligt lidt
til grin, når man ser vore ældre, såvel ro- som aldersmæssige medlemmers til tider utrolige adfærd med malerieUet.
Til oplysning for de som måtte have glemt børnelærdommen, skal jeg her kort repetere et par af de ting vi
forsøger at indprente vore nye medlemmer:
1.

2.

Materiellet er dyrt, reparationer er dyre.
Aren skal bæres med bladet fremefter.
Aren skal lægges (ikke smides).
Aren skal lægges med bagsiden opefler.
Aren må ikke slæbe hen ad pontonen, når man lægger fra eUer til.

Spørgsmål?
Er det en enig bestyrelse, der har besluttet at male terrassen med et sølvbronze-tagmiddel, som gør det umuligl for folk, der gerne vil bevare synet nogle år endnu,
at opholde sig der når solen skinner.
Jeg vil gerne gøre de (den) ansvarlige opmærksom på,
at det træ .j. pap der er over nogle huse f. eks. cykelskuret og bådeværftet kaldes et TAG, og på et sådant anvendes tagbehandlingsmidler. Del sorte asfalterede som går
rundt om klubhuset fungerer måske også som tag, men
er først og fremmest en terrasse, og en sådan må behandles med dertil indrettede midler. Skal ødelæggelsen fuldbyrdes. Jeg ville mene at de penge der er anvendt på detle project i stedet lige så nyttigt kunne
være brugt til et hjerteformet bassin med springvand
og guldfisk.
Kim Maller

ORIENTERING

Tilmelding III løb: Ronald Clau.en, RY 9004, .ene.t mandag kl. 19.30

Meddelelser 'ra D.S.R.s Ski- og orienteringssektion
Sektionens styre:

STIFINDERLØBET

Formand: Kell Hallstrøm, Jonstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. TIl. 974929.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget IO, Greve
Strand. Tlf. 61 00 70.
Sekretær: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lej!. 28,
2100 ø. RY 9004.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og Q-sektion.

1971
Succes i Sverige!

Arets Stifinder løb blev afviklet i strålende solskin og
bidende kold blæst. Løbet var igen i år lagt i et område
øst for Klippan i Sverige.
Kell Hallstrøm fungerede som banelægger, Gert Petersen som stævneleder og P. C. Birk Jacobsen som kontrollant. Mikkel, Bredmose, Birthe og Ronald var med
som officials.
Kell, Gert og Røde havde lagt banerne ud lørdag, og
prikket posterne ind på kortene, så de havde virkelig
haft noget at bestille ikke mindst, da der var 190 deltagere.
Det brugbare løbsområde havde form af en ring om et
ikke særlig egnet område. Dette bevirkede, at det var
nødvendigt med ikke mindre end 3 starlsteder.
Alle starter forløb planmæssigt og i mål fungerede alt
også som det skulle. Kell blev rost af flere løbere , hvilket selvfølgelig fik ham til at glemme alle pligter i visse
perioder.
Da Voigt kom i mål kl. 13,30, var alle andre kommet,
så vi kunne pakke grejet sammen og begive os hjemad
i Mikkels bil, der forøvrigt har fået nykker. Gearstangen kunne hoppe løs, så Mikkel pludselig sad og fæg-

tede "med alle gearene i hAnden u . Til andre tider forsvandt al strøm, men så skulle bilen bare "klappes" ømt
på en kasse i motorrummet, og så var alt i orden igen.
Som nævnt var løbet en succes; men som starter ved
start II må jeg dog gøre opmærksom på, at det er temmelig forvirrende, når de løbere, der starter ved start I
har en bane, så de aUe kommer gaUopperende ad den
sti, som start II ligger på. Det gav flere opvisninger
hækkeløb, men alligevel.
Ronald

TerminslIsie forårel1971
Søndag 23. maj

Kredsen

K M - sta'el

Lørdag 29. maj

HSOK

Jubilæumsstævne

Søndag 30. maj
Mandag 31. maj
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Sfødselsdags/~si
AD

Mød op i klubben
lørdag den 19. juni

VAR
SEL

KI. 19,00 el let sommermåltId tilmelding i slyngelstuen.

O.S.A. har heldigvis ikke væ ret plaget af
tyveri, hvilket fra tid til anden huserer i

Senere på aftenen DANS og HYGGE

de fleste idrætsklubber. Men et par med-

Afhængigt af vejret vil festen foregå enten på vor festligt

lemmer har i foråret været udsat for ty-

malede terrasse eller på verandaen.

veri I omklædningsrum met.

Tyveriernes karakter afslører desværre.
at det er folk med godt kendskab til

OBS. Gratis adgang I

klubben, der er på spil.
Gør alt for at gøre indbrud uprofllabell,
lad være med al tage hele formuer med i

klubben og lås skabet med en kraftig
hængelås, mens der roes, og tag nøglen

med på turen.
Hvis blot det er tilpas vanskeligt al
komme til folks ejendele i omklædningsrummet, tror jeg, at problemet er over-

stået.

R e d.

§IliA\113§Iii<01~11191Jll
Pris uændret 5 kr.
Alle skabe skal være forsynet med nye kort inden 1. juli 1971.

PAS PAI
Husforvalteren truer med at bryde skabe med forældet skabskort op og sælge indholdet til næste standerhejsning.
Derfor køb nyt skabskort l køkkenet. - Skulle nogen være
forhindret. så send klubben 5 kroner med angivelse af navn og
skabsnummer, så er der en eller anden flink fyr, der ordner
det fornødne.

fRebaktøren holber ferie, hvorfor næste blab
først ubkammer meoio august.

Svar til Kim Møller
vedr. artiklen .. Spørgsmål? ..

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,

Strandvænget

2100 København

ø

Postgiro 3466
Telefoner:

Kontor: 29 63 26
Køkken: 29 63 26
Medlemmer: 29 63 60
Klubbens kontor er åbent

tirsdag - torsdag kl. 19-20
Formand: Aage Bang. Holstelnsgade 5.
2100 ø. TR 359
Kasserer: Dan Nielsen, KlIntevej 26,

2700 Brh. BE 3661
Sekretær: Ole Pedersen,

Forhåbningsholms Alle 29'. 1904 V.
Materielforvalter: Gerhardt K. Jakobsen.

Paradisbakken 8. 2840 Holte. 424285.

Vi vil gerne oplyse hr. Kim Møller om, hvad der er brugt på Studenternes Roklub, det er ikke som skrevet i artiklen IIsølvbronche", men det
bedste produkt fremstillet på en af verdens største fabrikker, derfor kan
vi give 10 års garanti på dette produkt.
Bygningerne har i flere år været utætte, og der skulle et særligt materiale til for at bevare denne. Med hensyn til, at hr. Kim Møller skriver,
at man ikke kan opholde sig på terrassen uden at få øjnene ødelagt, vil
vi anbefale "solbriller", solens stråler er som bekendt også direkte skadelig for øjnene, vi kan oplyse, at det stærkt skinnende bliver dæmpet
efterhånden og fremtræder som en pæn lys overflade. Vi ved, at pengene, der er brugt på dette stykke arbejde har kunnet betale sig, det er
sundere at vedligeholde og investere i fast ejendom, især hvor der ydes
service og 10 års garanti, det tror vi næppe, De havde fået i bassin med
guldfisk.
Til hr. Kim Møllers oplysning har firmaet igennem 40 år vedligeholdt
bygninger for stat-kommune-industrier, samt store gårde og villaer, og
terrasser, hvor der har været problemer i de vame sommermåneder, da
der som bekendt er asfalt i pappet, der, når det bliver varmt, løber og
blærer op samt ved temperaturfald krakelerer. Hr. Kim Møller kan
måske nu forstå, at terrassen er behandlet med dertil indrettede midler.
Det problem er nu løst. også betonkanterne var ved vandgennemtrængning meget porøse, også der har vi lukket med dertil indrettede materiale.
Vi vedlægger l stk. FEB produkt informationsblad til Deres orientering og håber, at De vil gennemlæse dette og forbliver
med venlig hilsen Ove Faurholt.
BEMÆRKNINGER:

Instruktionsroehef: Jens Krumholt,

D.S.R.. Strandvænget. 2100 ø.

FEB produkt informationsblad er opslået på opslagstavlen i slyngelstuen.
Kim spørger også, om pågældende aluminiumsbelægning af klubhuset

Motlons- og langtursroehef: Bente Kjøller,

er besluttet af en enig bestyrelse. Dertil kan bemærkes, at det over for
redaktøren er en enig bestyrelse, der ikke selv besvarer spørgsmål om

D.S.R.. Strandvænget. 2100 ø.

noget med sagen at gøre. Det forlyder, at vort strålende tag er en gave.
Man må håbe, at taget er tæt, for taknemmeUghedens tårer står medlemmerne i øjnene, især i solskin.
Redaktøren.

Husforvalter: Ronald Olausen.

Nygaardsvej 8, lejl. 28, 2100

ø. RY

taget, idet ingen fra denne af medlemmerne valgte forsamling har haft

9004

Kaproningsudvalg :
Kaproningschef, Poul Stene Petersen,

Huginsvej 13, 2880 Bagsværd. 98 77 03.
Erik Sommer Jensen,

Hollændervej 22, 1855 V. EVA 2722
Anders Holm Nielsen,
Peblinge Dossering 46 2 , 2200 N.
Træner:

Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanløse. 742417

KØKKEN
Abent: Mandag, onsdag
kl. 19-22
tirsdag, torsdag
kl. 18-22
lørdag .......... kl. 13-17
Middag tirsdag, torsdag, bestilles senes t kl. 14 somme dag på ØB 9599

FINBAD:
Tirsdag: mænd
kvinder
Lørdag: kvinder ..
mænd ....

k!.
kl.
kl.
k!.

18,30-21,00
21.00-22,00
15,00-16,00
16,00- 18,30

27. juli 1971!!!
er sidste frist for stof til næste blad.

Udkommer omkring 15. august
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren
Gert Hougaard,

Vordingborggade 80 sI. Iv.

SORGENFRI TORV

~

TELEFON 851981

2100 ø
Varer udbrIngo. olIeralI I STORKØBENH AVN

Fra motions- og langtursrochefen
er modtaget:

1.1 at deltage i dette arrangemnt. Tilmelding bør ske
slyngelstuen senest tirsdagen før.
Bente Kjøller.

Føljetonbåd
Igen i år vil vi prøve at få en 2-åres inrigger Sjælland
rundt i weekenderne. Turen går nord om Sjælland, og
alle, der har lyst, kan i slyngelstuen tegne sig for en
rotur i et andet farvand end Øresund, og vi håber, at
vejret i år arter sig således, at det er muligt at få båden
helt rundt. Udover det reglementerede udstyr til båden,
er den udstyret med telt, 2 primusapparater og en madkasse. Skulle følhetonbåden være optaget, har vi stadig
en 2-åres inrigger liggende i Skælskør. Omø og Agersø
er absolut et besøg værd.
Sct. Hansaften
På denne aften, onsdag den 23. juni, er der fællesroning fra klubben kl. 19. Der el' mulighed for at spise i
DSR før roningen (mad bestilles senest samme dag k!.
14). Efter roningen er der bål på forpladsen, og der kan
købes øl og æbleskiver til de normale DSR-lavpriser.
Men hensyn til lygter kan disse fremover lejes af klubben for l kr. pr. tur, og der gøres herved opmærksom
på, at der gives bøde for at ro efter mørkets frembrud
uden lygte.
Fællestur til Saltholm
Weekenden den 3.-4. juli drager vi afsted på fællestur til Saltholm for at se øen, inden den bliver lufthavn.
Alle, både gamle roere O" kaniner, er meget velkomne

ORIENTERING

Fra instruktionsrochefen er modtaget:
Scullerinstruktion er i gang. Tirsdag og torsdag aften.
Styrmandsinstruktion er startet først i juni. Tilmelding
på liste ved pulten.

Instruktionschefen.

Fra kaproningsudvalget er modtaget:
Ikke en stavelse !
Og kaproerne gider åbenbart ikke skrive noget om,
hvad de deltager i. Men der har faktisk været både
forårskaproning og Universitetsmatch. Selvom undertegnede ikke var på Bagsværd, har jeg dog hørt resultaterne, og de bør nævnes. - Secher-Engelbrecht vandt
som ventet både lørdag og søndag i dobbeltsculler. Secher hentede en sejr i singlesculler søndag. - Jørgen
Secher reddede sig sejr i toer uden. Vores firer u. fik
en andenplads lørdag, men vandt klart søndag. Som
første løb søndag roedes Universitetsmatchen, og igen
i år gik sejren til Aarhus om end knebent, noget med
0,7 sekunder. Nu må der snart gøres noget, for en sådan
ubrudt stribe sejre til Aarhus pynter ikke på pokalen.
Red.

Tilmelding til løb : Ronald Clausen, RY 9004, senest mandag kl. 19.30

Meddeleiler fra D.S.R.I Ski· og orienteringilektion

Sommerkarousellen 1971
Program:

Skov:

Lørdag 5. juni Tokkekøb hegn
Lørdag 12. juni Trørød hegn
Søndag 20. juni Gribskov nord
Lørdag 26. juni Hareskovene

Søndag 4. juli
Søndag 11. juli
Søndag 18. juli
Lørdag 24. juli
Søndag 1. aug.

Teglstrup hegn
Hornbæk
Gribskov nord
Hareskovene
Klosteris hegn

Søndag 8. aug. Teglstrup hegn
Søndag 15. aug. Nyrup hegn

Mødested:
P-plads ved 10 km
sten på øst-Vest vej
gennem skoven.
P-plads midt i skoven
Ved Mårum station
P-plads i skoven på
vejen Værløse-Ballerup
Julebækhus
P-plads midt i skoven
Ved Mårum station
Ved Bøndernes hegn
P-plads på Nord-Sydvej i NØ-hjørne af
skoven.
BadeJøbet
Julebækhus
Skærm v. vej en vest
for skoven ved møbelfabrikken

I lighed med tidligere år bliver der en lille serie sommerhyggefræs for at give mulighed for fortsat kontakt
med O-sporten sommeren igennem og mulighed for løbene til at slæbe familien med i det grønne. Derfor læs
ovenstående program og gør det til jeres eget.

Sektionens styre:
Formand: Kell Hallstrøm, Jonstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. Tlf. 974929.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget IO, Greve
Strand. Tl1. 61 00 70.
Sekretær: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lejl. 28,
2100 ø. RY 9004.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

I de københavnske skove foregår løbene lørdag eftermiddag med start mellem kl. 14 og 15, medens vi i de
nordsjællandske skove med muligheder for badeture efter løbet har lagt starten søndag formiddage med start
mellem kl. 10 og 11. Pris for løbene er kortpris plus
et mindre gebyr til banelæggeren. Der er en kort og
lang bane.
Håber dette program vil falde i den kræsne O-løbers
smag!
Vi er herefter midt i efterårssæsonen.
Endvidere gøres der opmærksom på, at HOLTE traditionelt sørge for, at der er friske baner i Rude Skov
hver onsdag aften, og at elisse baner får lov at ligge
ugen igennem. Kort kan erhverves i kiosken, mønsterkort hænger på skuret.

Nu er forArssæsonen slut. Der har været for få nye med
fra os. Man kan dog glæde sig over, at Håkanson og
Nissen nu går fuldt ind for løbene. De har begge haft
foden under mig engang.
Birthe Nielsen har startet nogle gange i damebegynder og agter at starte i DI9-C til efteråret. Det kunne
være morsomt med nogle flere damer i løbene, men
hvor er de?
Vi har totalt haft 50 anmeldelser fordelt på IO løbere,
så de, der løber, er ret aktive.
Resultaterne har været nogenlunde. Bedst gik det for
Gert i km-stafetten, hvor han vandt sin etape og løb
os op på en førsteplads, som ieg så løb ned til en ret
dårlig placering.
Hvordan får vi flere ud at løbe? Jeg modtager gerne
gode forslag . Den 1. august starter en kampagne: TRIM
I ORIENTERING. Jeg håber, vi kan hente nogle ideer
der.
Efterårssæsonen starter 29. august med åbent løb
Sverige, og derefter sker der noget hver søndag.
RonaLd.

KvalIfIkationsregler
Vi har endnu en gang fået nye kvalilikationsregJer. Her
bringer vi et uddrag af det, der har størst betydning for os.
§ 7. KlasseinddelIng

Deltagerne inddeles efter a lder og køn i følgende klasser :
Yngre piger .. .. .......... ,.......
-14 år D
-14

Ældre piger . . ........ . ......... 15-16 år D 15-16
Damejunior
.................... 17-)8 år D 17-18
Damesenior A
. ........... , . . . .. 19- år D ] 9-A
Damesenior B . . ............. . ... 19Damesenior C . . .......... . . . .... 19-

år D 19-B
år D 19-C

OId Glrls . . ....................... 35-

år D 35-14
år H 15-16
ål" H 17-18
år H 19-20
år H 21-A
år H 21-B
år H 19-C
år H 35år H 43år H 50år B -14
år B IS-IP
år B 19-

Yngre drenge
.................. .
Ældre drenge ..................... .
Yngre junior . . .......... , . . . , ... .
Ældre junior ., ...... . ..... . ..... ,
Herresenior A ., . .. ..... .. ... •....
Herresenior B ................ ... .
Herresenior C " . ...... . ...... , .. .
Yngre DId Boys , .. . .. . ........ . . .

- 14 år H

15-16
17-18
19-20
21211935-

Ældre OId Boys ................. . 43.
. .. .......... . .... . 50-

Veteraner

Børn begyndere ............ , . .. .
-14
Ungdom begyndere . .. , . .. . , . . ... . 1518
Senior begyndere .. , .. . .. , ..... .. . 19-

En orienterers alder er anta llet al år vedkommende fylder
I det pågældende kalenderå r.

§ 9. Startretsregler
a) Starnet i begynderklassen har aUe der ikke tidligere h ar
startet i andre klasser i orienteringskonkurrencer under

DOF.
b) Startret i D/H 19-C har:
enhver der opfylder alderskravet og som efter klubbens
skøn har fornødent kendskab til orientering (or, at gennemførelse af løbet inden for max-tiden må anses for
sandsynlig.

c) Startret umiddelbart i D/H 21-B har :
oprykkede juniores, der inden lal' de sidste 2 sæsoner
har erhvervet bronchemærket, og

D/H 35- og H 43- og H 50- der efter klubbens skøn uanset opryknings kravene - anses for tilstrækkelig kvalificerede.
d) Oprykning i D /H 21-klasserne.
En løber, der i 3 åbne løb med normal klasseinddeling
inden for 12 på hinanden følgende måneder har opnået
275 points eller mere skal rykke ån klasse op,
En løber, der i 3 åbne løb med normal klasseinddeling
inden for 12 på hinanden følgende måneder har opnået
225 points eller mere, har ret til at rykke en klasse op.
Oprykning finder sted når de anlørte points er opnået.
Oprykning af H 19-C løber i aldergruppen 19-20 år sker
ved overflytning til H 19-20.
e) Forbliven i en klasse :
En løber skal forblive i en klasse indtil nedennævnte påbyder eller tilJader nedrykning:
En løber, der inden for l kalenderår, dog i~ i det år
hvor oprykning finder sted, opnår mindre end 180 points
i sine 3 bedste løb, hvor der er normal klasseinddeling,
skal rykke en klasse ned.
Denne nedrykning finder sted pr. 1 januar.
En løber, der 1 D /H 21- i 3 på hinanden følgende starler
i løb med normal klasseinddeling, opnår mindre end 180
points har ret til at rykke ån klasse ned. Denne nedrykning skal da finde sted straks efter de 3 lob.
j)

enhver D /H der inden for 12 måneder før anmeldelsesfristens udløb i henholdsvis D 19-A/H 21-A har opnået
mindst 225 points i de 3 bedste løb.
Endvidere kan kredsbestyrelsen indstille, at oprykkede
løbere gives startret uanset pointskravene.
k) Startret i DM-nat har:
enhver H 21-, der har gennemført mindst l naHøb i H
21-A inden for 12 måneder før anmeldelsesfristens udløb.

l) Startret i DM-stalet har :
alle der er startberettigede i D jH (for H dog kun hvis
vedkommende opfylder alderskravet 21 år). I særlige tilfælde kan en klub ved skriftlig ansøgning gennem kreds
til hovedbestyrelsen opnå dispensation for en enkelt D1718/H 19-20 til deltagelse.
m)

Startret i FM-indv. (dag) lor D 35-, H 35- og H 43- har:
enhver der opnået mindst 205 points i 3 åbne løb i hen-

holdsvis D 19- og D 35/H 21-, H 35- og H 43-.

n)

§ 8. Polnt.regler

Points gives uanset kredsinddeling til løbere fra danske
klubber.
Den bedst placerede løber i en klasse får 100 points, De
efterfølgende får l point mindre for hvert minut de er
langsommere. Løbere, der overskrider den bedste tid med
100 min. eller ikke fuldfører (overskrider max-Uden), får
O-points.
Ved beregning af points regnes kun med hele minutter.
idet alle sekunder bortkastes.
En løbers funktion som banelægger, banekontollant eller
teknisk kontrollant giver 75 points. Der kan dog på denne
m å de kun erhverves points en gang indenfor den aktuelle
periode for pointsberegning til startret m.v.
Klubberne skal dokumentere hvilke lob points er opnået i.
Såfremt der undtagelsesvis tillades start uden for konkurrence erhverves O points.

Startret i DM-lndv. (dag) har:

o)

p)

q)

r)

Endvidere kan kredsbestyrelsen indstille til deltagelse Jobere der med deltagelse i andre oranisationers løb må
anses for tilstrækkelig kvalificerede og som værende i
tilstrækkelig fy sis k torm til at kunne gennemføre løbet.
Startret i FM- indv. (dag) for H 50- hal':
enhver l"ber der opfylder a lderskravet og har deltaget
mindst 5 løb (evt. lob under andre organisationer).
Startret i FM-nat for D 19- og H 35- har:
enhver der opfylder alderskravet og som inden for 12
måneder før anmeldelsesfristens udløb har gennemført
mindst 1 nalløb.
Startret i FM-stafet for H 35- har~
enhver del' opfylder alderskravet.
Ved begrænsning af deltagerantallet ved meslerskabsstævner, fastsætter hovedbestyrelsen og det pågældende
løbs arrangementsudvalg antallet af deltagere Ira hver
kreds, hvorefter kredsbestyrelsen udtager de enkelte løbere.
Kredsbestyrelsen kan efter godkendelse af hovedbestyrelsen skærpe pointskravene m.v. nævnt under punkterne d), e), h) og i) eller helt frafalde krav om t\rungen
oprykning.
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Ansvorshavende for .OSR.; Gert M. HougOrd
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39. årgang

Lørdag den 11. september k!. 19,00
Aftenen starte r med en god middag med hvad dertil

hører af øl og snaps.

Høstfest i
DSR

Prisen for dette udsøgte måltid bliver
som sædvanlig:
lav
Efter maden danser vi til D.S.R.s
TAPE-RECORDER BAND
Mød op med godt humør og god appetit!

Ti lmelding til middagen i slyngelstuen eller skriftl igt til klubben
senest to rsdag den 9. september.

Aktiviteter i vintersæsonen 1971·72
I vintersæsonen 1971 /72 vil aktive medlemmer af OSA kunne
deltage i gymnastik, håndbold og svømn ing dels på spec ielle

hold inden fOJ USG, dels 'i klubhuset.
Tidspunkter og betingelser for deltagelse fremgår af nedenstående skema. Ho~dene starter pr. 1. oktober, og for de holds
vedkommende, hvor der sk,al betales Hlmeldingsgebyr, kan kun
de medlemmer deltage, der har tilmeldt sig rettidigt, og kun for
T idspunkt:

discipl in:

sted :

D.S,R.
Tirsdag og torsdag Gymnastik
kl. 19,30- 20.30
(kaproningstræn ing)

så vidt der på tilmeldingstidspunktet endnu er plads på holdet
Medlemmer, der -tilmelder sig USGs hold gennem DSR, vII I
slutningen af september få besked om optagelse og 1id og sted
for den før.ste time.
Passive medlemmer kan. i det omfang pladsen tillader det. deltage mod betalrng af et 'ekstrakontingent på kr. 80,- .

deltagere:

tilmeldingsgebyr '

tilmeld ing
sidste frist:

10,-

4. september

kaproere

T'irsdag og fredag Gymnastik
kl. 19,15-20,00

U.S.G.

Fortrinsvis
studerende
(kun mænd)

Tirsdag
kl. 20,30

Gymnastik

D.S.R.

motionister

Onsdag
kl. 17,15-18,00

Gymnastik

Metroannex

old boys

10.-

4. september

Onsdag
kl. 18,15-19,00

Håndbold

U.S.G.

mænd

10,-

4. september

Torsdag

Gymnastik

D.S.R.

motlonister

Fredag
kl. 20,15- 21 ,00

Svømnin.g

U.S.G.

10,-

4. september

Ud over gymnastik, håndbold og svømning , arrangeres der 1 å 2
gange om måneden orienter,ngsløb fra ktubgen s hus I Ravnsholdt skov, Gåsehuset, ligesom man ved tilmelding gennem
DSRs skl- og orienteri'ngssektion kan deltage i Dansk OrIenteringsforbunds åbne orienteringsløb. Nærmere om orienteringssektionen se bagsiden.

P.S. DSR betale.r ,t il USG kr. 90,- for kandidaters deltagelse; så~
fremt nogle af klubbens kandidater ønsker at dække klubbens
udgifter fuldt ud, er dette velkomment!

Adresseliste:

Den internationale Københavns-Regatta d. 24.-25. juli

Danske Studenters Roklub,

Normalt slutter DSR's kaproningssæson ved DM, således at forstå, at de
roere, som i begyndelsen af april kommer på hold, forpligter sig til at ro
til og med DM, og således at klubben ikke behøver at betale træning og
deltagelse i kaproninger efter DM. Efter DM kan roerne frit kombinere
med henblik på deltagelse på landsholdet til EM, VM og OL, men udgifterne må dækkes af DFfR, ligesom kaproningsreglementets § 16, stk. 6
skal overholdes. I tiden mellem DM og efterårskaproningen er det klubbens opgave at forberede næste sæson ved at oplære nye roere og styrmænd. I år lå DM forholdsvis tidligt, og det blev derfor i foråret aftalt,
at lade den internationale på Bagsværd ugen efter DM være den sidste
kaproning.
Nu til sagen: Hvordan gik det DSR's kaproere på Bagsværd d. 24.- 25. juli?
Klubbens 15 roere og l styrmand var anmeldt i 19 løb, heraf 3 løb med 2
både. Facit: 4 førstepladser, 4 andenpladser, 3 trediepladser, 2 fjerdepladser, l sjetteplads, 2 både udgået i indledende løb og 6 afmeldinger.
Niels Secher fastslog endnu en gang, at han er klubbens og landets bedste roer, idet han vandt. begge singlescullerløb og sammen med Jørgen
Engelbrecht fra Hvidovre begge dobbeltscullerløb. Dobbelt blev vundet i
overbevisende verdensmesterstil, mens single blev vundet i hård kamp
med Jens Erik fra Hellerup om lørdagen og med Jørgen Engelbrecht om
søndagen. Niels har nu vundet Nybropokalen 5 gangen og dermed til
klubbens ejendom. Jørgen Engelbrecht har ikke siden 1968 roet så gode
singlesculierløb som ved denne kaproning.
Emil fik en god tredieplads i letvægts singlesculler. Jørgen og Bent i toer
uden havde tabt melodien fra forårskaproningen. Disse 3 roere og Lasse
var yderligere med på kombinerede ottere. Emil roede letvægtsotter sammen med Skovshoved, Hellerup og Bagsværds senior A-firer. Kombinationen Fredensborg og Bagsværds elitefirer vandt, men forskellen var
ikke større, end at Bagsværd nu foretrækker at ro en ren klubotter.
I tung otter blev Kleemanns Københavnsotter om lørdagen nummer 2
foran Skjold. 2 Skjoldroere var anmeldt på begge både med det resultat,
at 2 gange 2 andre roere fik deres pladser. Søndag var de 2 Skjoldere tilbage på kombinationen, men til gengæld var Lyngby/Frederiksværk's otter med i feltet, så det kun blev til en tredieplads. Københavnsotteren fik
(med rette) en dårlig omtale af den ellers så kombinationsbegejstrede
presse. Hvis den otter uden forstærkende udskiftninger kommer i finalen
ved EM, befinder dansk roning sig på et uanet højt niveau.
Kun 3 af vore begyndere kom til slart ved denne kaproning. Annette
roede 2 udmærkede løb i singlesculler, men uden at få jævnbyrdig konkurrence. Bådtypen damesingle har en sørgelig fåtallig tilslutning. I hele
kongeriget Danmark findes kun 3 piger med mod til at starte ved den
store Københavnsregatta: Annelise fra Nykøbing, Annemari fra Frederiksværk og Annette fra DSR. 3 Anne'r, som i eliteløbet kom i mål i den
nævnte rækkefølge. I det afsluttende dame-otterløb viste dameroningen
til gengæld en overraskende god bredde. En otter med de to bedste damefirere: Damernes Roklub og den kombinerede Fredensborg/Lyngby vandt
i tiden 3.35,6, hvilket er 6 sek. fra Hollands banerekord ved EM i 1953.
Kun 3 sek. efter kom en otter med roere fra Ry, Arhus, Lyngby og DSR,
og denne otter er nu udtaget til EM.
Poul koncentrerede sig om lørdagen om senior A singlesculler og blev
lidt skuffende nr. 4 af 16 anmeldte. Nummer 1 og 3, Tissø og Lyngby,
klarede sig her bedre end i Sorø. Det store antal deltagere skyldtes, at
der desværre ikke var udskrevet løb i senior B. Vandet var måske ikke
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dame-otter, som skal deltage i EM for damer, og jeg
tror al dette vil blive en opmuntring for hende.
Ovenstående bemærkninger er ikke ment som læsestof
for kaproere, men kun som en kortfattet orientering om
sæsonens forløb indtil nu. Hvis nogen skuUe få lyst til
at prøve at ro kaproning, kan det nås endnu i år, idet
Erik Sommer sammen med Asbjørn Torp på nuværende
tidspunkt har 7 interesserede i træning, men der er
plads til aUe der har lyst - det er en nem start på en
dejlig tid som kaproer i en klub, som giver dig aUe muligheder for at udfolde dig på hjemlige og udenlandske
baner.
Steno

Den internationale regatta i Simlången
10.-11. juli 1971
En god week-end i det svenske, velsignet af pragtfuldt
vejr. Der var masser al sol og nogen blæst - modsø.
Klubben deltog i 6 løb, hvoraf de 5 havde både indledende heat og opsamlingsheat, så de fleste af vore kaproere fik i hvert fald 2 løb.
Emil Sørensen deltog i senior A single-sculler, hvortil
der var 15 anmeldt. Han blev desværre kun nr. 3 i sit
opsamlingsheat, hvor de 2 første gik i finalen.
I senior A dobbelt-sculler deltog Poul Hedeboe og Henrik Teglers. De vandt i fin stil deres indledende heat og
direkte i Iinalen hvor de blev Dr. 5.
Samme mandskab deltog i elite dobbelt-scuUer. Her
måtte de dog gennem et opsamlingsheat før deres Iinaleplads var sikret. I denne finale blev de ligeledes nr. 5.
Undertegnede stillede op i dame elite single-scuUer mod
nogle af Sveriges og Danmarks bedste damer. Det lykkedes desværre ikke at komme i finalen.
I senior B firer var klubben repræsenteret ved vor letvægtsfirer: Jan Hemer, Palle Røjel, Preben Grasbel,
Per Jess og cox Jacob Holm. De havde et pænt indledende heat, hvor de slog Lyngby og kun lige blev slået
af Skjold. Desværre strakte dette ikke til en Iinaleplads,
så de måtte i opsamling, hvor de blev henvist til en andenplads, og kun nr. l gik til finalen.
Week-endens sejr hjembragtes af den kombinerede elite Iirer uden styrmand. Den bestod af Poul Madsen, Anders Holm-Nielsen, Lasse Weymann, alle DSR, samt Jan
Andersen, Roskilde. De vandt over 3 svenske hold. Det
var en smuk sejr i betragtning af, at de kun havde haft
lejlighed til at træne nogle få gange sammen i den nye
kom bination. Desværre havde Norges Roforbund afmeldt, de kunne ellers nok have givet en skarp konkurrenee.

Prøv at være halvtidskaproer i 1 måned
Ved efterårskaproningen midt i september ros dels studentermatehen dels åbne dame- og herreleb for roere,
som ikke før har deltaget i kaproninger.
Studentermatchen, også kaldet polyteknikermatchen, ros
i otter mellem Læreanstalten og Universitet. Lyngby Roklub stiller holdet fra DTH og DIA, mens vi skal møde
med universitetsholdet. Tidligere kaproere kan være
med, men må ligesom de nye træne tre gange om ugen
fra nu af.
Ud over universitetsotteren håber vi at kunne stille et
eller I1ere damehold i dobbeltsculler og mindst et herrehold i firer .
Alle, også nye medlemmer, som endnu ikke har lært
at ro, kan være med til træningen på Bagsværd Sø mandag, onsdag og fredag kJ. 18. Omklædning og bad (varmt
vand og finbad) på Københavnskredsens rostadion ved
Regatta-Pavillonen for enden af SkovalIeen. Træningen
ledes af klubbens træner Asbjørn Torp og varer 1'1,-2
timer incJ. løbetur i Harskoven. Kørelejlighed til og fra
Bagsværd kan påregnes.
De første 7 er allerede i gang med træningen. Vi mangler l roer på 65-70 kg for at kunne danne en letvægtsfirer,
og vi mangler 2-3 roere til universitetsotteren.
Yderligere oplysninger findes på opslag i klubben eller
fås hos Erik Sommer, 29 II 44 (arb.) og EV 2722.

Piger
Annette Worsøe undrer sig over, at der ikke er l1ere piger, som har lyst til at prøve at ro kaproning. Kom til
Bagsværd og opdag, at roning i cravelbyggede scullsbåde
er en større sporUig udIordring til teknik og ynde end
roning i inriggere på Øresund.

Ynglinge 16-18 år
Lars Andersson mangler en makker til en ynglingedobbeltsculler.

Styrmand søges
Hvem kender en kvik dreng på 12-15 år og 40-50 kg med
tid og lyst til fredag aften indtil midten af september.
Kørelejlighed til og fra Bagsværd vil normalt kunne
tilbydes.

Annette Worsoe

GIgroning
og Instruktion af nye medlemmer
Tirsdag og torsdag kJ. 18.30 instruerer Erik Sommer i
roteknik i klubben i Svanemølleb ugten. Nye og gamle
medlemmer kan her i gigbåde (halvoutriggende både)
lære at ro lidt mere sportpræget end ved almindelig motionsroning i inriggere.

Kvikmatchen
Løbene om bolcheglasset (for motionsroere) og spejlet
(kaproere) ros antagelig tirsdag d. 21. september. Kun
medlemmer indmeldt i 1971 kan deltage. Vær med til
træningen tirsdag og torsdag kJ. 18.30 i klubben allerede
nu i august.

SORØ REGATTAEN2
I Den Internationale Sorøregatta deltog klubben både
lørdag den 3. og søndag den 4. juli I tre løb. Den første
dag Viste Poul Hedebo sin styrke ved at vinde senior A
single-scullerløbet med i alt 15 tilmeldte. I senior B
singlesculler havde Henrik Teglers problemer med styringen, hvllket bevirkede, at han i spurten blev slået
knebent af to andre blandt de 8 deltagende. LetvægtsfIreren stillede op i to letvægtsløb, nemlig om lørdagen
i senior B og om søndagen i senior A. Begge dage fulgte
det 14-dage gamle hold med feltet, men kunne dog Ikke
gøre sig gældende. Søndag roede de to scullerroere sammen i senior A dobbelt-sculler, hvilket gaven placering
som nummer 4 af 15 startende hold. Endelig startede
klubbens eneste kvindelige kaproer Annette Worsøe i
senior A single....sculler. Her mødte hun den stærkt roende Annemari Nilsson, som efter en lang spurt vandt.
Preben Grosbøl

lELITlE=
KAPRONINGlEN
Ved sæsonens start blev der dannet følgende elite-hold:
Niels Henry Secher og Jørgen Engelbrecht fortsatte i
dobbeltsculleren, Bent Serup og Jørgen Secher i toer-u,
og Poul Madsen, Peter Agård, Anders Holm Nielsen og
Lasse Weymann i lirer-u, og Emil Sørensen i sculler.
Db-scullerens skæbne antager jeg de fleste kender, idet
holdet nu efter Jørgens skade er overstået, er i stærk
fremgang, og de arbejder målbevidst med at afpudse
sammenroningen. I mellemtiden har Niels roet nogle
scullerløb og bevist, at han er samtlige hjemlige konkurrenter overlegen, og han blev i Henley kun besejret
af vinderen Diamond Sculls. Desværre forhindrede J ergens skade et møde med Norges indtil videre ubesejrede mandskab, men disse to fremragende mandskaber
vil mødes i Abo til de nordiske mesterskaber. (red. tilføjelse, Niels og Jørgen vandt det nordiske mesterskab
om lørdagen, hvorimod nordmændene vandt søndagens
løb knebent).
Toeren præsterede ved forårs kaproningen to meget fine
løb, hvorved de kvalificerede sig til tre-landskampen i
Ratzeburg. Nervepresset ved denne regatta og den efterfølgende week-end i Amsterdam var imidlertid årsag til
at båden ikke gled tilfredsstillende og Bents og Jørgens
manglende rutine i toer-løb bevirkede, at de ikke havde
omstillet sig til "toer-uden psycke". Turen til Henley
blev aflyst for at de kunne samle sig om at få det helt
rigtige samarbejde og "lade op" til DM og den internationale. Holdel var kampklart til DM, men dette blev jo
aflyst på grund af for kraftig blæst. Til den internationale på Bagsværd var der en meget kraftig side-medsø, som forhindrede en retfærdig afgørelse om lørdagen
og ved starten søndag kolliderede DSR og Skjold, således at Bent og Jørgen blev stoppet helt op og de protesterede til banedommeren, Som imidlertid lod løbet gå
videre. Det er ærgerligt, at dette hold, som havde en så
lovende start på sæsonen, dels lod sig slå lidt ud og dels
ikke havde den fornødne smule held, som er nødvendig
for at leve op til store forventninger. Imidlertid vil Bent
og Jørgen nu kæmpe for en plads på en kombineret
otter under ledelse af Wolfgang Kleemann.

Firer uden var ligesom toeren virkeligt godt roende ved
forArsregattaen, hvor holdet efter et meget knebent nederlag til Lyngby om lørdagen, pulveriserede konkurrenterne om søndagen med en pragtfuld effektiv roning.
Ved trelandSkampen fulgte holdet den vesttyske båd til
dørs på en smuk andenplads. I Amsterdam skete katastrofen, som splittede holdet og hvorved alle de muligheder, der var i dette mandskab gik til spilde. Jan Andersen, Roskilde roklub gik efter ca. 10 dages pause ind
på to-pladsen og holdet stillede i huj og hast op i Simlången, hvor det vandt foran tre svenske hold. De følgende dages træning tog modet fra holdet, idet der var
problemer med styringen og man kunne ikke blive enige
om hvordan der skulle trænes - desværre en ofte tilbagevendende problemstilling, især for elitehold. Det er
virkeligt ærgerligt at se et så godt hold gå i opløsning,
men det må indrømmes, at der til sidst ikke var mulighed for at reparere mere. Lasse arbejder nu for at få en
plads på den kombinerede otter, Anders ror NAM-firer
og Poul træner af og til toer-u med Palle Orry. Peter
Aagaard blev anmeldt i sculler til DM på Brabrand sø,
men mødte ikke til start i de indledende heats (uden at
afmelde), og han er ikke dukket op siden, en meget beklagelig handlemåde, som ikke uden videre kan accepteres.
Emil kom ret sent i gang på Bagsværd, da vi ikke havde nogen båd, men vi fik meget velvilligt, omend sent,
af Damernes Roklub stillet en sculler til rådighed. I parentes kan det bemærkes, at vi har lånt DR en dobbeltsculler til deres kombination med Roskilde. Emils resullaer fremgår andetsteds, men i øjeblikket håber han
sideløbende med sculleren at ro en kombineret letvægtsotler. Man må håbe at han fortsætter i sculleren da han
er i god fremgang.

Begynderroningen
Letvægtsfireren bestod ved sæsonens start af Jan Hefner, Michael Kvetny, Palle Røjel, Preben Gro.bøl og
co: Jacob Holm, desuden roede Jan og Preben dobb.sculler med fint resultat og Michael og Palle toer-u.
Desværre holdt Michael op, men kunne erslattes af Per
Jess, som imidlertid samtidig med Palle tog på ferie fredagen før den internationale - voila!! Forinden nåede
holdet at ro sit bedste løb i Simlången og var ved at
vænne sig til Opelit-båden, men - som sagt???
Begynder db-sculleren Henrik Teglers og Poul Hedeboe
er suveræne i deres klasse, men har endnu ikke teknik
til at klare sig under alle forhold i senior A. Poul kan
gøre sig gældende i senior A single, hvis forholdene ikke
kræver for meget teknik, dette illustreredes bedst ved
Sorø-regattaen, hvor han på grund af formiddagens urolige vand, måtte i opsamling, før han, da det om eftermiddagen var stilnet af, vandt finalen meget sikkert.
Ligesom har Henrik tilstrækkeligt med kræfter og resten kommer sikkert snart. Der er i disse to absolut materiale til en meget stor dobeltsculler.
Annette Worsøe begyndte sæsonen meget stærkt med to
sejre i senior B. Desværre er deltagelsen i dame1øbene
meget sparsom, og desværre er Annette ene om at reptæsentere klubbens piger på kaproningsbanerne. Der
er ingen tvivl om, at Annette ville befinde sig bedre på
et hold, end i en sculler, og vi har forsøgt at kombinere,
men uden varigt held. Annette skal nu træne til en

ideelt på første del af banen, men det er en halvdårlig
undskyldning. Bedste mand vinder, det er summen af
teknik, taktik og styrke der tæller. Vi skulle nok under
træningen opsøge det dårlige vand i stedet for at undgå
det. Anders og Henrik forsøgte sig i senior A dobbeltsculler, men uden træning sammen kunne de ikke nå
finalen. Søndag startede Henrik og Poul i elitedobbeltsculler, men havde ingen chance under den nye heatordning uden opsamlingsløb. Der er stadig klasseforskel;
bedre held næste år.
Afmeldingerne skal for en gangs skyld ikke forbigås i
tavshed. Selvom jeg som kapronmgschef sidste år satte
klubrekord i afmeldinger, skal jeg ikke afholde mig fra
at mene, at med den ledelsesform vi har i år, og med
roernes deraf følgende ret og pligt til medbestemmelse
og ansvar, må det være rigtigst, at rette vedkommende
betaler en forgæves anmeldelse. Størst er skandalen i
elitefirer uden, hvor Anders har en dobbeltstilling som
roer og leder. Skulle Poul og AnderB ikke før sæsonstart
med det ene hold og efter Amsterdam med det andet
hold have været kloge nok til at forudse problemerne?
Panikken med det sidste hold var, så vidt jeg ved, så
stor, at der end ikke blev truffet aftale med Roskildes
bestyrelse om kombinationen. Tilsvarende må anmeldelsesgebyret i 2 singlescullerløb påhvile Peter. I sidste tilfælde, begynderletvægtsJ'ireren, drejer det sig ikke om
roere med 5 års erfaring, men alle har haft lejlighed til
at læse kaproningsreglementet, og det er tilladt at tænke selv og tænke i tide. Når man kun en uge rør en
Joaproning fortæller, at ens ferie begynder fredagen før
i stedet for mandagen efter, må man selv betale det indskud, klubben har mistet ved anmeldelsen 12 dage før
kaproningen. I sammenligning med den megen tid roerne ofrer på træningen er det i øvrigt tit overraskende så
lidt interesse mange roere viser for kaproningsreglementet og roningens øvrige baggrund. Hvor mange ]æser eller abonnerer f. eks. på DFfR's blad IlRoningll?
Også et par ord om selve regattaarrangementet, som indeholdt mange gode ændringer, hvoraf flere blev prøvet
allerede sidste år. Der var udskrevet løb i nye letvægtsbådtyper: otter, firer uden, toer uden og singlesculler,
med henholdsvis 3, 1, 4 og 4 anmeldelser. Hvis arrangørerne i Brabrand og Sorø ville følge dette eksempel, og
hvis DFfR ville arbejde på at få flere letvægtsløb ved
NM og EM, ville letvægtsroningen få en tiltrængt opmuntring. AJle eliteløbene i de tunge bådtyper var udskrevet både lørdag og søndag, men til trods for ikke
mindre end 40 løb om lørdagen, var eliteroningen favoriseret på senior A og B roningens bekostning. Danmark
har ikke den fornødne bredde i eliteklassen til at en
regatta kan undvære de mange fede indskud i de populære A og B løb. Hvorfor udfylde en halv times pause i
søndagens eliteprogram med en tåbelig helikopteropvisning, når man kunne have haft fuldt felt i et par senior
B ener ynglingeløb?

De aflyste Danmarksmesterskaber i Brabrand og mulighederne for at placere DM-løbene i forbindelse med
Københavnsregattaen gav naturligvis igen aviserne og
TV anledning til at fremhæve det forkerte i at kombinerede hold ikke må starte ved DM. Tænk om man begreb, at kaproning, med undtagelse af singlescullerløb,
er holdkonkurrence, og at alle andre danske idrætsgrene
(atletik, fodbold, svømning o.s.v.) kun har klubhold til
DM. Samtidig lukker man rask væk øjnene for, at de
nationale romesterskaber i aJle andre lande ligeledes er
forbeholdt klubhold. Der er i år og især ved Køben-

havnsregattaen blevet kombineret mere end tidligere.
Der :Cindes mange former for kombinationer, gode og
dårlige, stærke og svage. kombinationer for at vinde
(eller for at få et ekstra løb) og kombinationer for at
komme ud at ro, kombinationer til glæde for alle parter
og kombinationer, som ødelægger en række hold. Man
kan derfor ikke ved at hæfte etiketten kombination på
et hold bevise eller modbevise kombinationers berettigelse. Men med de betingelser DFfR's hovedbestyrelse
gennem sin både-ogjhverken-ener -politik giver kaproningen, og med de metoder trænere, klubbestyrelser,
roere og regattaarrangører tager i anvendelse, kan der
komme en reaktion, enten vendt mod al kaproning fra
de motionsroere, som betaler gildet, eller vendt mod
kombinationer fra de roere og ledere, som er blevet
brugt og misbrugt for den gode sag.
Mindstekravet må være, at kaproningsreglementet følges. Roerne må i tide orientere deres respektive klubbestyrelser for at indhente tilladelse, og klubbestyrelserne må i tide træffe de fornødne aftaler. Holdene må
anme1des korrekt, og en anmeldelse må ikke kunne ændres til at omfatte flere klubber end først anmeldt. Ønskes holdet ændret uden at reglementet kan overholdes,
vil en afmelding med efterfølgende efteranmeldelse (som
godkendes af løbets øvrige deltagere) kunne redde situationen. Virker kaproningsreglementet for tungt, eller
bliver det ikke overholdt i praksis, må reglementet ændres, så det igen kan håndhæves og respekteres.
Samtidig må problemerne med materiel og dækning af
udgifter løses tilfredsstillende. N år de samme få klubber stadig får henvendelser fra alle mulige mærkelige
kombinationer om lån af både, ender det med svar af
typen: Hvis en roer vil ro otter, må han melde sig ind i
en klub, som har en otter. Mon alle klubbestyrelser er
klar over ansvaret ved skade på det >
materiel) som bliver
lånt frem og tilbage ved direkte aftaler mellem roere og
trænere? DFfR har 2 ottere. Hvorfor kan de ikke udlånes til kombinerede hold? Skulle nogen mene at
DFfR's ottere er for gamle til elitehold, burde de have
set den båd russerne vandt otter løbet med ved Københavnsregattaen. Endelig kunne Københavnskredsen eller DFfR anskaffe nye både til kombinationer af landsholdstandard.
Til slut et suk over at jeg som kaproningsudvalgsmedlem behøver at skrive om kaproning i klubbladet. Det
ville være bedre, om nogle af de tidligere kaproere, som
ikke på anden vis holder liv i klubbens kaprouing, bidrog til at skabe et kaproningsmiljø i klubben ved at
komme til kaprcmingerne og ved at deltage i debatten i
bladet og på generalforsamlingerne. Allerbedst er det
når de aktive roere selv skriver i bladet, således som
Annette og Preben har gjort det denne gang. Også Niels
forstår at skrive, sidst i "InformationiPs sportsspalte den
23. juli.
Erik Sommer

Blå og grøn
Da klubbladet <ikke udkom i Juli, har kaproningsudvalget
udsendt "nødaviser" for at orientere om mulighederne
for at ro kaproning som efterårsbegynder. Første udgave
af 4. juli på blåt papir blev udsendt til 120 håndplukkede
medlemmer. Anden udgave på grønt papir blev d. 18.
juli udsendt til 180 medlemmer. Begge skrivelser er desuden ophængt omkring i klubhuset.

Gæst I Holte Roklub !
Under EM i 2. og 3. uge i august kan den sædvanlige
træning ikke ske på Bagsværd Sø. DSR's kaproere, efterårets begyndere og studentermatch-roere inclusive, har
derfor flyttet træniogen til Furesøen, hvor Holte Roklub

ORIENTERING

har givet os husly og en hjertelig modtagelse. Klubben
ligger for enden af Frederikslundsvej ud for Toftevej.
Holte Roklub, som i øjeblikket har 100 medlemmer, er
ved at bygge et nyt lækkert klubhus, som indvies i bebyndelsen af september.

•

Tilmelding til løb: Ronald Clausen, RY 9004, sen• • t mandag kl. 19.30

Meddelel.er fra D.S.R .• Ski· og orienteringssektion

Tilbud til alle

Sektionens styre:

Nu begynder efterårssæconen. Så er det bare med at
komme i gang. De der har villet, har kunnet holde formen ved lige ved at deltage i sommerkarrullen.
TerIDinslisten ser ud som følger:
22 aug
29 aug
5 sept
11-12
19 sept
26 sept
29 sept
3 okt
6 okt
10 okt
13 okt
17 okt
24 okt
31 okt
7 nov
14 nov

DM/FM stafet
Abent løb i Sverige, Skærmen
Abent løb, Slagelse
DM/FM indv.
KM-dag i Sverige, Holte
Abent løb KFIU
Abent natløb, Ballerup
Abent løb Hillerød
Abent naUøb/Holbæk
Abent løb, ROK/SNIK
KM-nat, Skærmen/Kredsen
Abent løb, FIF/Kbh, SKR
Abent løb
Klubmesterskaber

Nye folk skal ikke holde sig tilbage. DER findes baner
der passer. På tidskriftshylden i slyngelstuen ligger en
hurtigt læst begynderinstruktion. Prøv at læse den, hvis
interessen ikke allerede er fanget.
Når interessen for at deltage i et løb melder sig så ring
til mig (husk senest mandagen før). Så finder vi ud af
resten med transport, kompas 0.5. v.
Prøv ellers at finde mig nede i klubben. Jeg er meget let
at genkende: 185 cm høj, (m. ansats ti! mave: red.) mørkblondt krøllet hår, brune øjne, bærer briller og taler
(vrøvleT: red.) en hel del og ofte højt.

Jættemil, KIF

Tilmelding sker stadig til Ronald Clausen, RY 9004 senest mandagen før, kl. 19,30. For natløbene skal anmeldelse ske senest onsdagen før, kl. 19,30.

KØKKENET

Formand: Kell Ha1lstrøm, Jonstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. Tlf. 974929.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget lO, Greve
Strand. Tlf. 61 00 70.
Sekretær: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lejl. 28,
2100 ø. RY 9004.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

Prøv at tage hele familien med og prøv f.eks. at gå trimbanen. Den kan endog tilbagelægges med barnevogn,
hvis det måtte ønskes.
Ronald

TIRSDAG OG TORSDAG : Abenl 17,00 III ca. 22,00.
Middag skal bestilles senest kl. 14,00
(aamme dag) hos fru Kruth,

III. ØB 9599.
FRA 1. SEPTEMBER vII køkkenet være åbent om mandagen fra
kl. 19,00, dog Ikke for middagsservering.

S, kan klubben Igen levere træningsdragter,
meget lækker kvalitet Pris 95 kr.
Dragterne kan beselogkøbe. p' kontoret.
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Kanaltur og frokost
DEN 26. SEPTEMBER KL. Lidt I 10

Fantastisk!
Så er det Igen lykkedes for kapronlngsafdeHngen at fylde et blad. Næsten da,
for Ronald er som sædvanlig trofast med
en bemærkning fra orienteringssektionen.
I kraft af Sommer Jensens organisationstalent, modtager jeg nu regelmæssigt beretninger fra kaproninger; og hvad der
derudover mangler skriver Sommer selv,
det er da rart, når han fire aftner i træk
banker på min dør. og overfor mit mere
og mere forundrede ansigt erklærer at
han har lidt stof til bladet. Tak for'et,
kaproere.

Fælles rotur gennem Frederiksholms og Christiansholms
kanaler. Mød omklædt ved pulten i bådehallen kl. 9,50.
Efter turen fælles finbad, og kl. 13,00: Frokost på verandaen.
Tag madpakke med eller bestil smørrebrød i klubben.
Turen gennemføres under næsten alle forhold , men er vejret
for barsk, afkortes ruten, og frokosten spises tilsvarende
tidligere. Tag rigeligt med træningstøj med, helst så der kan
skiftes til tørt tøj undervejs. For kaproere, som ikke er så
hjemmevant i inriggere, er her chancen Lor langstræktræning
før klubkaproningen lørdagen efter.

Fantastisk!

Så kommer::

Så er det igen lykkedes for motlonsafdeIIngen at få snøvlet sig gennem en måned uden at meddele noget 1il bladet om
hvad de går og laver. - Det er da utroligt, at der ikke blandt de mange, der
har været på foljetontur har været blot
en, der har haft lyst til at fortælle lidt om
en sådan. Der har da også været en
masse mennesker på langtur både , Norge og Berlin, men hvem har hørt noget
om det, ud over de der kommer jævnligt
på verandaen. Men alt har måske været
så trist at andre skulle skånes for at
hore om det, så derfor måske alligevel
tak for'et motionister.
Red.

Arets store kaproningsbegivenhedl
Endelig er D.S.R. favorit I flere løbl

KLUBKAPRONING
Der udskrives løb I:
Single-sculler, toer og firer for AllE
Dame toer og Dame gIg-firer (mest for damer)
Single sculler for old-boys (over 32 år)
Firer for motionister - alle der har startet I åben
kapronIng for 1/8-1971 bedes blive borte 'ra dette lob.
lodtrækningsfIrer for alle.
Efter denne Københavnerbegivenhed vII der være lejlighed til at
Indtage et passende måltid på verandaen. Derefter dans.
Tilmelding til deltagelse I både sportslige og gastronomiske nydelser I slyngelstuen senest torsdag den 30/9 kl. 24,00.
K.U.

V,.IEII§1I

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,

Som følge af et uimodståeligt pres fra E. Sommer Jensen er
redaktøren blevet enig om, at næste blad skal være medlemmerne I hænde senest 9. oktober, hvorfor dead-lIne (se nederst)
skal overholdes.
Red.

Strandvænget

21 00 København

ø

Postg iro 3466

Elite og senior A roere

Telefo ner:
Kontor: 29 63 26
Køkken: 29 63 26
Medlemmer: 29 63 60
Klubbens kontor er åbent

tirsdag - torsdag kl. 19- 20
Formand : Aage 8ang . Holstelnsgade 5,

2100 ø. TR 359
Kasserer: Dan Nielsen, KlIntevej 26,

2700 Brh. BE 3681
Sekretær : Ole Pedersen ,

Forhåbning. holms AilA 29', 1904 V.
Materielforvalter: Gerhardt K. Jakobsen,

Paradisbakken 8, 2840 Hoile, 424285.

Instruktionsroehef : Jens Krumholt,
D.S.R. , Strandvænget, 2100

ø.

Motions- og langtursroehef: Bente Kjøller,

D.S.R., Strandvænget, 2100 ø.
Husforvalter: Ronald Clausen,

Nygaard.vej 8, lejl. 28, 2100

ø. RY 9004

Kaproningsudvalg:
Kaproningsc hef. Poul Steno Petersen,

Huginsvej 13, 2880 Bagsværd . 9877 03.
Erik Sommer Jensen,

Hollændervej 22, 1855 V. EVA 2722
And ers Holm Niel sen.
Peblinge Dosse ring 46 2 , 2200 N.

Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanløse. 742417

Det er skønt at træne. Forandring fryder. Hvad skulle vi gøre uden de
skutende årstider, som giver en ændring i træningsformerne lige netop
før det bliver trivielt at ro, henholdsvis vintertræne. Hvordan skulle vi
forresten kunne dyrke kaproning uden de lange lyse sommeraftener.
Efter en god, lang sæson på Bagsværd og på rejse til kaproninger er
det sjovt at Iagttage og værdsætte vintertræningens kvaliteter. Under
gymnastik, vægttræning og løb er man individualist og samtidig med i
en stor åben gruppe, mens man som en del af et bådehold på en spændende m åde underordner sig og samtidig påvirker en lille fast gruppe,
der udad til virker som en slagkraftig konkurrenceenhed og indadtil fungerer takket være en oprigtig evne og lyst til at kompensere hinandens
mangler og til at yde ens eget bedste til alles fordel.
Den daglige træning og specielt hver enkelt vintertræningsaften og
hver enkelt løbetur i weekenden har et formål i sig selv. Man træner
ikke alene med henblik på den kommende sæson, man træner fordi man
føler, at kroppen er skabt til bevægelse, og fordi man føler velvære ved
at svede og ved at bade efter at h ave gennemarbejdet sin egen krop og
efter at have konkurreret med andre. Man træner, fordi man konkurrerer med sig selv. Man vil bevare og forbedre sit udseende, og man har
fået sans for at vurdere sine egne fremskridt i styrke og kondition.
Efter hver rosæson tænker man tilbage. Hvordan var det nu de enkelte
på det og det hold fulgte sidste års vintertræning. Erfaringerne har til en
vis grad været sådan, at vi nu tænker frem:
Det ville være dejligt om alle de, som har trænet så læ nge, at de ved
hvad det vil sige at træne, og om alle de, som har fået så megen rutine i
en outrigger, at de er blevet bidt af kaproningen, ville følge den fælles
vintertræning fire gange om ugen allerede fra begyndelsen af oktober.
Set som forberedelse til næste rosæson kan vintertræningens formål
groft deles i to: fysisk fremgang og psykisk tilpasning.
Den fysiske side af sagen kan igen deles i flere: konditionstræning
(hjerte og kredsløb), styrketræning (forøgelse af muskeltværsnit), træning af mælkesyreresistens, optræning af større og bedre gennemblødning af musklerne, samt smid ighedstræning (koordination af muskelgrupper og forbedring af de led, sener og muskler, som er hårdest udsat ved
den moderne roteknik på lange r ullebaner). Ved ingen af de nævnte former af træning kan man klare sig med mindre end 6 måneders vintertræning. Mens man længe har vidst, at en styrkeforbedring gennem
vægtløftning kræver måneder, er man nu for alvor blevet opmærksom
på, at en konditionsfremgang kræver virkelig hård langstræk- og intervaltræning i halve og hele år. Det sids te lille og altafgørende forspri ng i
iltoptagelse opnås først efter års uafbrudt træning. Der vil derfor i år
ligesom sidste år blive lagt særlig s tor vægt på løbetræningen lørdag og
søndag. Vil man forsø mme træningen en enkelt gang, så vælg ti rsdag og
torsdag. De 2 ugentlige løbeture lørdag eftermiddag kl. 14 og søndag formiddag kJ. 10 er et absolut minim um, hvis løbetræningen skal have en
r im elig træningseffekt.

28, september 1971!!!
er sidste frist for stof til næste blad.
Udkommer om kri ng 8. oktober.
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren

Gert Hougaard,
Vordingborggade 80 st. tv. 2100
Til. ØB 9924

ø
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Var er udbringe. ove rall I STORKOBfNHAVH

Den psykiske side af vintertræningen er mindst lige
så håndgribelig som den fysiske træning. Både samarbejde og konkurrence skal optrænes. Gennem vintertræningen får man et så godt kendskab til binanden, a.t
man tør sætte venskabet på prøve ved at ro sammen på
hold, når sæsonen begynder. Vintertræningen tilrettelægges sådan, at der til stadighed appelleres til konkurrenceinstinktet. Grunden til at man overhovedet behøver at afholde sportskonkurrencer, og at man ikke blot
nøjes med at måle deltagernes muskelstyrke og iltoptageIse for at kåre vinderen, er den, at et menneske og et
hold ved at have den rette mentalitet og psykiske styrke
kan udrette mere end der egentlig er fysisk basis for.
Ved vintertræningen og specielt løbetræningen lærer
man dels at disponere rigtigt over sine kræfter, dels at
kvæle sig selv. Det kræver en god portion rutine at
kunne lege og dyrke sport for sjov og samtidig kunne
konkurrere med sig selv i konkurrence med andre. 99 %
af alle mennesker er vældig flinke, men prøv at presse
dem og se, hvad der sker. Vi er i vort dejlige velfærdssamfund pakket ind i vat. Man lærer sig selv og andre
at kende, når man dyrker holdsport og konkurrencesport. Det er en oplevelse, som giver nyt perspektiv i
mange af livets forhold.
Ovenstående er møntet på kaproere med mindst 1m
sæson bag sig, derfor overskriften elite og senior A roere. Begyndere og andre må gerne læse med, men det
skal pointeres, at man træner og dyrker kaproning simpelthen fordi man kan lide det. Også voksne mennesker
har brug for at lege, og i kaproningen har mange fundet
alle tiders spil, hvor kun de regler, som skal sikre, at
alle får den fulde fornøjelse af at være med, tages alvorligt.
Erik Sommer

Falkenberg Roklubs
internationale roregatta
Søndag d. 29. august deltog kaproningsafdelingens garvede begynderkaproere samt Emil i ovennævnte regatta.
Begynderroerne var de fra tidligere reportager velkendte: Poul, Henrik, Preben og Jan, dannende to dobbeltscullere, henholdsvis en tung og en let. Poul førte sig
derudover frem i singlesculler, og Emil roede singlesculler.
Roningen fandt sted på Boaforsdammen, en opdæmmet sø med meget skønne omgivelser og en udmærket
bane med tre iilskuerbænke. Boaforsdammen ligger 550 km fra Falkenberg alt efter hvilken vej, man følger,
og er i øvrigt ganske nem at finde, blot man følger de
opsatte skilie med "RODD" , og så i øvrigt husker at
dreje af ved kirken. Der er forbløffende mange kirker
netop i denne egn.
Søndagsvejret var hæderligt med temmelig meget sol
og ikke for varmt. Blot blæste der en ret strid modvind
på banen, hvad især letvægtsdobbeltsculleren mærkede.
Første båd i ilden (vandet) var Pouls sculler i et eliteløb
med fire både. Poul var lidt uinspireret og roede tilsvarende, trods meget opildnende hujen og pif ten fra bredden. Det blev alligevel til en andenplads. En bomstærk
svensker besatte førstepladsen. Halvanden time senere
gik starten til næste løb, hvori vi var med: senior A
dobbeltsculler. Her var vi repræsenteret ved ikke mindre end to både, en let og en tung. Igen måtte vi se en
svensk båd med bl. a. føromtalte svensker på førstepladsen håmt trængt af Poul og Henrik. Trods ihæmige for-

søg inden løbet på psykisk nedbrydning af det tunge
hold, måtte det leite således se sig slået af det tunge og
af yderligere en svensk båd. Det blev altså til en fjerdeplads ud af fire deltagende både. Som nævnt, og ber
pointeret endnu en gang, var det meget hårdt vand, og
tiderne lå gennemgående omkring et minut over det
normale.
Efter disse lidt magre resultater satte vi alle vor lid
til Emil i hans senior A single, men selvom der blev
roet hårdt og indædt, blev det kun iil en andenplads, og
herefter tror vi ikke mere på al den snak om letkøbte
sejre i det svenske.
Jan

Efterårsbegyndere og halvtidskaproere
I juli meldte de første nye roere sig til kaproningstræningen mandag, onsdag og fredag med henblik på efterårskaproningen og studentermatchen. Der kom ret hurtigt så mange interesserede, at der kunne ros i en firer
og to scullere. I tre uger, mens EM blev afholdt, kunne
vi ikke ro på Bagsværd Sø, men vi fik beldigvis lov til
at træne fra Holte Roklub på Furesøen. Vi skylder Holte
megen tak for den store gæstfrihed og velvilje, som
gjorde det muligt at holde træningen igang i de afgørende uger, hvor interessen skulle fanges hos de nye
roere.
Midt i august var der roere til to firere, og da vi kom
tilbage til Bagsværd mandag d. 23. august kunne de nye
roere også prøve at træne i otter. Da 2 af roerne tidligere havde startet ved en kaproning, måtte vi nøjes
med at anmelde en firer til debutantløbet i Sorø d. 12.
september. Det blev Bjarne Berthold, Steen Dragsted,
Keld Laursen, Bjarne Nørgaard og cox Carsten Bisgaard, som fik chancen.
Nu i september er flere dukket op, og samtidig bar
nogle tidligere kaproere vist interesse for at ro 3 gange
om ugen. Alt i alt møder nu mindst 12 roere op, således
at otteren kan ro uafhængigt al den firer, som skal koncentrere sig om løbet i Sorø.
Mandag, onsdag og fredag kl. 18,00 ros på denne måde
"halvtidskaproning for alle interesserede, nye begyndere såvel som afdankede kaproere, som gerne vil lære
fra sig, og som ikke kan dy sig for at ro rigtig outriggerroning. Der er plads iil flere, blot 2 regler iagttages:
Man skal være omklædt præcis k!. 18,00, og man skal
give besked om, hvornår man kommer henholdsvis ikke
kommer.
De der tænker på at ro kaproning næste år kan stadig nå at få lært lidt roteknik i år. Nyindmeldte medlemmer, som endnu ikke har lært at ro, er særlig velkomne. Ring til Stig Rasmussen, 158090 og 2921 00 lok.
291 for at aftale kørelejlighed til og fra Bagsværd. Når
det bliver for mørkt om aftenen, fortsætter arrangementet lørdag kl. 14 og søndag kl. 10 i stedet for løbetræningen.
Forhåbentlig har nogle af de nye, som på denne måde
er kommet i kontakt med kaproningen, fået lyst til at
begynde vintertræningen i oktober.
Med den gode bredde, kaproningen har fået her i efteråret, bliver det ikke svært at sætte universitetsholdet
til studentermatchen d. 18. sepember. Nogle af roerne
taler også allerede om at forberede næste års hold til
universitetsmatchen mod Arhus.
ll

Sommer

Hermed nogle af Sommer }ensen's
kendte notitser

VIntertræningen

EM på Bagsværd 12.-22. august
Endelig kom hele verdenseliten til Bagsværd, og endelig k unne det danske ropublikum med egne øjne se,
hvad danske roere er værd, n år det virkelig gælder.
Det var ganske tankevækkende, at den danske otter,
som sportsjournalister, roledere, trænere og i snesevis
af roere i så mange uger havde ofret så megen opmærksomhed, roede på om tren t samme tid som en hollandsk
letvægtsotter.
Kaproningschefen Steno nåede ikke at skrive om EM
fØT sin rejse til Marokko, og den store reportage om
mesterskaberne bringes derfor først i næste nummer
af DSR.
Arrangementet fungrede perfekt takket være flere
hundrede frivillige og ulønnede medarbejdere fra hele
landet. Fra DSR deltog l1 medlemmer bag kulisserne:
Jens Bruun, Karsten Hansen, Helle Gro Jacobsen, Peter
Jelsgård, Erik Sommer Jensen, Jørgen Krause, Christian
Rasmussen, Stig Rasmussen, Ole Secher, N. O. H . Strigel
og Emil Sørensen.

Kaproningsafdelingens vintertræning, som ledes af
klubbens træner Asbjørn Torp, begynder tirsdag d. 5.
oktober kl. 18,30. Der trænes 4 gange om ugen. Tirsdag
og torsdag aften opvarmning, gymnastik og vægttræning
i klubben. Lørdag eftermiddag kl. 14,00 og søndag formiddag kl. 10,00 løbetræning fra Rostadion i Bagsværd.
Træningen er fælles for damer og herrer.
Vi håber at se mange nye roere, som måske kunne
tænke sig at ro kaproning næste år. Træningen tilpasses
den enkeltes for udsætninger, og der tages rigelig hensyn
til dem, der starter på helt bar bund. Det anbefales at
træne mindst 3 gange om ugen. 2 gange er afgjort for
lidt til at give en rimelig fremgang. Programmet strammes gradvis, og det tilrådes derfor at begynde allerede
i oktober .
Motionsroere, som ikke tænker på kaproning, er hjertelig velkomne, ikke mindst til løbetræningen, men de
må affinde sig med, at træningsprogrammet tirsdag og
torsdag alene tager hensyn til de aktive kaproere.

Eremitageløbet den 19. sepl. klo 11
Igen i år deltager mange af DSR·s medlemmer. Vil du
overbevises om, at en motionsbølge ruller over landet,
Så tag ud i Dyrehaven og kik.

Har Vesttyskland kombineret sig Ihjel?
Østtyskland dominerede ved EM i roning, men hvorfor
gik det samtidig Vesttyskland så bemærkelsesværdigt
dårligt, især i de små bådtyper? Indtil nogen kommer
med en bedre forklaring, kan man gætte på, at d en rovdrift, de store kombinationer driver aver for de små
klubber, har givet bagslag. Er det mon sådan, at det
mindste tilløb til en god toer eller singlesculler medfører et smigrende tilbud om at være med i den store
pulje, hvorfra en otter eller firer udtages?

Styrmandsinstruktion
Styrmandsret gør det lettere at komme ud at ro, og
styrmandsret er samtidig et nødvendigt skridt på vejen
mod scullerret. Læs den lille blå hog om, hvad enhver
roer bør vide, og meld dig til styrmandsinstruktion på
listen ved pulten i bAdehallen. Instru ktionen er kommet
godt i gang efter sommerferien. Chancen Ior at være
med er størst, hvis du henvender dig til J ens Krumholt
tirsdag og torsdag kl. 18,00.

ORIENTERING

Løbetræning I september
Tirsdag aften kl. 18,00 mødes kaproerne i klubben for
at klæde om til løbetræning på Forsvarets Gymnastikskole.

Filmaftenen tirsdag den 7. september
Kaproningsudvalget viste DFfR·s fiim "Rotaget", som
gennemgår roteknikken, og som viser, hvordan man som
instruktør lærer nye at ro. Den tyske film ,,5 hurtige
firere" gav et historisk tilbageblik.

KÅRES PLAKATER
Klubben har stadig et stort oplag af den dejlige plakat
med en toårers inrigger i silhouet mod den nedgående
sol. Sig til, hvis du kan hænge den op et sted, hvor
mange mennesker færdes.

TIlmelding til løb: Ronald Clausen, RY 9004, senest mandag kl. 19.30

Meddelelser fra D.S.R.s Skl- og orienterings sektion

Tilbud til alle
Efterårssæsonen er Igang, og der er masser af muligheder, for
at komme ud at løbe. Husk blot at tilmelding skal ske senest
kl. 19,30 mandagen før løbet.
For natløb dog senest 19,30 onsdagen før.
TerminslIsten ses til højre herfor.
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Abent løb KFIU
Abent naUøb, Ballerup
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Abent løb, ROK/SNIK
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STANDERSTRYGNING:
LØRDAG DEN 30. OKTOBER
KL. 19,30: STANDEREN STRYGES I FAKKELSKÆR
KL. 20,00: D.S.R.s BERØMTE ANDESPIL LEDET AF FORMAN·
DEN.
10 spil + 2 ekstraspil
aila m. rækkegelllnster.

EFTER SPILLET KAN DER KØBES NATMAD

N u starter vi ! ! !
D.S.R.s UHA~sektlon gør vitterligt:
.. Seriøst« underho~dningsprogram TORSDAG D. 14. OKTOBER KL. 20,00.
Program:

Acteur fra Studentersangerine
Kjeld Strange Andersen causerer over emnet
I) SPORT I MUSIKKEN(j .

Dernæst giver sangeren FRITS HASE
en serie muntre viser til bedste.
Der vil blive lejlighed til at skråle med.
Aftenen slutter med natmad.

INGEN ENTRE - lag familien medll
UHA-sektionen.

Motionsgymnastik for piger
eZIer GYMNASTIK FORTRINSVIS FOR QUINDER

DSR's nye gymnastikpædagog GITTE THORSEN indleder vintersæsonen

torsdag den 21. oktober kl. 20
med JAZZ-GYMNASTIK
Alle kan være med - man tør formode at selv Redaktøren deltager! ')
Ingen entre for tilskuere - men det er morsommere at deltage - det koster heller ikke noget, og så er det sundt.
*) Nåååå-å l mon dog l medmindt'e kraftige overtalelsesmidler tages i anvendelse rep,'æsenteres redaktionen af redaktørinden .
G.M.H.

7. NOYEBMER: Nyt og spændende løb fra G å sehuset
Der løbes efter et helt nyt pointsystem.
Den medbragte madpakke spises og/eller drikkes i hytten efter løbet.
ALLE KAN OG BØR DELTAGE!!!
KOM OG OPLEV EFTERARSSKOVEN!!I!
Kom mellem kl. 10 og 11.

39. årgang

KØKKENET

Føljetonbåd

Det kan en dnu nås. - Kom i D.S.R. og spis middag og
spar opvasken derhjemme. Hver tirsdag og torsdag kl.
18,00 er fru Kruth klar til at fylde slukne maver, forudsat at disse har ringet på ØB 9599 (inden kl. 14,00
samme dag).
OG sA mødes vi aUe til sæson-afslutningsmiddag: flæskesteg med rødkål TORSDAG d. 28. OKT. Tilmelding
til denne sidste middag skal ske senest tirsdagen før. Køkkenets åbningstider efter standerstrygningen bekendtgøres, når redaktøren modtager de fornødne oplysninger fra bestyrelsen.
Red.

EIler at have konstateret, at medlemmerne og redaktøren har savnet mine munt re indlæg i sidste nummer
af bladet, vil ieg straks gribe blyanten og bøde på dette.
Angående føljetonbåden befinder den sig nu i Vordingborg og mangler altså kun 3 weekenders roning i
at nå hovedstaden igen (ved bladets udgivelse forhåbentlig kun 1). - Naturligvis k"mmer båden i år hele
Sjælland rundt, men det kunne jo være rart, om det
var ad vandvejen hele turen. AltsA: mød op og gør en
indsats til fremme af langtursroningen samt for at
h jælpe langtursrochefen, som har en balv kasse øl på
højkant.
Skulle båden (mod forventning) være optaget, er det
lige sæson for en tur til Nivå- huset. Der ligger i huset,
i fald lediggang skulle gribe en, skrabejern og lakfjerner, således at man kan give et nap med ved afskrabning af (helst kun) lakken på gulvet. Dette er dog ingen
betingelse for benyttelse af huset.
PS. For at fremme det støttende initiativ indbyder l-rochefen hermed de der har roet føljetonbåd i år til en
enkelt pilsner, nAr båden ad vandvejen når København
(foreløbig 22 personer).
Bente.

UHA-sektionen meddeler:
Vort første arrangement (se annonce andetsteds) er ikke tænkt som en enlig svale. En række underholdningsaftener befinder sig p.t. på planlægningsstadiet, men vi
vi kan ikke få for ma nge ideer, så derfor:
FREM MED IDEERNE - NU!!
Ring, skriv eller henvend dig til et bestyrelsesmedlem
og fortæl om din ide.

FANTASTISK
I dette nummer skal det ikke lykkes redaktøren af bladet at anke over, at kaproningsafdelingen alene skal
fylde bladet. Men grunden til, at jeg er faret i blækhuset, er ikke redaktørens provokation over for motionister, men alene motionisternes motionerende fest.
Det var rart at kunne møde medlemmerne under andre former end det sportslige. Men hvor var kaproerne?
For sikke former de gik glip af. Dejlige piger og dejlig
mad og en glimrende bartender. Og sikken en stemning.
Maden havde Bente begået, og enhver kritisk gastronom nikkede anerkendende over de kulinariske bedrifter, og nikkende blev dybere og mere og mere anerkendende, efterhånden som herlighederne blev blandet med
øl og skyllet ned med små klare.
Alt var således en succes, og var der nogen, der ikke
blev mætte, var det deres egen skyld, for i høstens anledning var der nok af roer. Også Bentes marengs var
yderst vellykkede. De lugtede i hvert fald dejligt.
Arrangementet tåler sagtens en gentagelse, og mon
ikke de aktive medlemmer fra kaproningsafdelingen
møder mere aktivt frem, når de hører, at det fælles
finbad virkede efter sin hensigt.
Carsten S. Jespersen.

9'lnomeloning
af e l æ kte øJ( ~7J(-9'lmngsjemang!
Endnu en gang havde Bente og Jens taget initiativ til
at lave en vældig fest! Den løb af stablen lørdag den Il.
september, og det var med meget blandede følelser,
man drog hjemmefra den aften. Ville det endnu en
gang blive en af disse triste, sørgelige og forfærdelige
aftener, hvor der kun møder nogle få halvsovnige medlemmer op bare for at spise en god middag, høre på lidt
musik og genopfriske bitre minder om, hvordan det var
dengang, da der var liv og glade dage i DSR? Eller
skulle det lykkes?
Det var et usædvanligt syn, der mødte en på l. sal.
Bente havde purret Enevoldsen ganske tidligt om morgenen, og sammen var de draget ud i det danske land,
hvor de havde kontaktet de indfødte, som havde vist
sig meget venligtsindede. Så klubbens mest erfarne
langtursroer og hendes chauffør kunne drage tilbage til
DSR med en hel vognladning roer, korn og markblomster samt en mængde grønne grene. Alt dette hængte
de op i det store net, som Kåre og Jens havde forsænket verandaloftet med. Så havde de hængt kulørte lamper op og dækket et meget stort og flot bord i den ene

2. november 1971 !!!
er sIdste frist for atof til næste blad.
Udkomm er omkring 12. november.
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren
Gert Hougaard,

Vordingborggade 80 st. ty. 2100
Til. ØS 9924
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ende af verandaen. Den anden ende var på snedig vis
indrettet til dansegulv å la diskotek med samt bar.
Enevoldsen havde stillet et ud mærket musikanlæg på
benene, så det tegnede allerede på dette tidlige tidspunkt af aftenen til at blive særdeles morsomt.
Middagen var en udsøgt kulinarisk oplevelse, kreeret
af den store gastronom Bente Kjøller & co.:
Hakkede æbler m. sildelage
øl og snaps
Svinekød avec avec dertil ris
øl og snaps
Kaffe m. kage (sidstnævnte dog først et par
timer senere, da man ville sikre sig. at de var
nybagte) + cognac.
Jeg har ladet mig fortælle, at ca. 40 personer af blandet køn nød denne udsøgte middag.
Og så var det tid til at forlyste sig udi dansen! Munter musik strømmede ud i lokalet, og snart var hele det
store dansegulv fyldt med glade mennesker, der svang
sig til toner fra de glade 60'ere.
Men det var begrænset, hvor længe man kunne klare
denne hårde konditræning. Selv de gæve kaproere så
noget udmattede ud hen ad midnatstide. Så vi måtte hvile lidt ud og samle nye kræfter - natten var jo lang
endnu. Det blev derfor foreslået, at kombinere denne
afslapning med et mindre propagandafremstød for fællesfinbad, og det gjorde vi så. Det er meget hyggeligt,
og det kan kun anbefales, at vi straks indfører dette på
de normale finbadsaftener.
Så var vi atter rede til en hård tørn på dansegulvet
og ved baren. Men alt har en ende, og henad 4 blev arrangørerne så humane, at de ville slutte festen - de
tænkte også på søndagen i familiens skød.
Så vi spillede en munter afskedsmarch, og kassereren demonstrerede ved baren, hvad der sker med sukkerroer, når de kommer til sukkerfabrikken.
Og så gik de (næsten) alle sammen hjem!
Så tak til Bente og Jens og alle de andre, der var
med til at lave denne meget morsomme fest.
M. Lyager.

Eremitageløbet 197 I
Glædeligt mange har gjort det til en god vane at løbe
en lille tur eIter den daglige rotur. Grusbanen langs
Strandpromenaden har en passende længde: l runde til
plankeværket er 1600 m. Nogle har endda drevet det
så vidt, at de turde være med i det 14 km lange Eremitageløb søndag den 19. september. Mindst 17 af DSR's
medlemmer var med blandt de 4533, som gennemførte.
En rundspørge og en gennemgang af resultatlisten har
bragt følgende navne frem:
30 Willem Håkansson ...... , ...... . 51.12
243 Jens Ettrup Petersen ........... . 57.51
393 Ole Sehou Nielsen ............ ,. 1.00.03
403 Bent Serup Pedersen ....... , ... . 1.00.12
427 Emil Sørensen ................. . 1.00.30
464 Jan Hefner ............ , ....... . 1.01.03
465 Erik Sommer Jensen ... , . ...... . 1.01.03
535 Jørgen Seeher ......... , ....... . 1.01.48
548 Ronald CIa usen . . ...... , ....... . 1.02.01
777 Niels Skov Nielsen ........... . . . 1.04.26
997 Preben Grosbøl ........ , ....... . 1.06.33
1329 Anders Odgård ........ , .. ... . . . 1.09.05
1466 Michael Fløystrup ...... , .. " ... . 1.09.59
1886 Carl Djurhuus ................. . 1.12.59
1896 Jørgen OstenIeld .............. . 1.13.05
2051 Christian Rasmussen ........... . 1.14.10
3071 Per Christiansen .............. . 1.23.21
Listen og tiderne må tages med ilere forbehold. Nogen er givetvis blevet glemt, i så fald vil vi gerne høre
om det. Nogle har trænet direkte med henblik på dette
løb, mens andre bare har været med, fordi de alligevel
havde kondition til at stå distancen. Nogle har nok undervejs opdaget, at den form, det tog måneder at opbygge, var blevet næsten væk på et par uger. Endelig
har enkelte på grund af sygdom eller skader fået en
unormal dårlig tid.

Studentermatchen
Familie og Hjem!
Redaktøren beklager, at han i sidste nr. af bladet glemte at meddele, at endnu to af vore medlemmer har fået
den udmærkede ide at gifte sig.
Birthe Nielsen og Ronald Clausen har med hinanden
i hverandres hænder ladet sig vie i Haderslev den 21.
august. - Til lykke.

Angående EM på Bagsværd
Det glæder mig at se i blad nr. 7, at E. Sommer Jensen
kan præstere en liste over hele 11 DSR-medlemmer,
som har hjulpet til ved europamesterskaberne på Bagsværd sø. Ved henvendelse til D.F.f.R.s sekretariat, telefon Byen 7890, vil redaktøren sikkert kunne få listen
kompletteret, for eksempel med Ejnar F. Voigt.
Med venlig hilsen Jesper Huen,
em-speaker, progr.-oversætter m.v.

Beklager
Det i sidste nr. Lovede indlæg fra kapToningschefen om
EM på Bagsværd, har ieg desværre først modtaget efter
at have været hos bogtrykkeren, så det kan først bringes i novembernummeret.
Red.

Som det har været omtalt tidligere her i bladet, blev
Studenterrnatchen afviklet lørdag d. 18. sept. på Lyngby
sø. - DSR stillede jo som bekendt Universitetsholdet,
mens Lyngby stillede med Polyteknikerholdet. Undertegnede deltog som eox på Polyteknikerholdet og vil
derfor lige orientere lidt om begivenhederne før og
efter matchen. Det var et forsøg på at genoplive den
gamle tradition, idet det var fire år siden, den sidst
blev roet og, som mange troede, Ior sidste gang. Men i
år lykkedes det altså at stille to hold. Polyteknikerholdet trænede fast de sidste tre uger 4 gange om ugen
med 12 mand under ledelse af Leif Poulsen fra Lyngby Roklub. Det siger sig selv, at det var en vanskelig
start, da ingen af os rigtig havde prøvet hvad det vil
sige at ro kaproning, og vi havde da også en del ubehagelige oplevelser. J eg må hellere bemærke med det
samme, at jeg nok havde den værste, idet jeg på en af
de første træningsture fangede en ugle, hvorefter åren
som en flitsbue skød mig i vandet, men det er der
blevet sagt nok med morsomheder om. Efterhånden
lærte vi dog at ro sammen, således at det endelige
hold kunne stilles fredagen før løbet. Lørdag skulle der
ros. Vi var lidt skeptiske, da vi vidste, at Universitetsholdet bestod af mindst 6 rutinerede kaproere. Men vi
syntes, at vi havde gjort et pænt stykke træningsarbejde, så det skulle nok gå. Desværre var de os for

stærke og vandt med hele to bådlængder. Nogle vil måske sige tre, men så overdrives der vist også.
Efter matchen samledes vi i Lyngby Dameroklub til
spisning, præmieoverrækkelse og ølstafet. Det foregik
meget hyggeligt med taler og udveksling af minder fra
tidligere matcher, Bang og Sommer kan jo altid fortælle et og andet. De deltog i øvrigt som repræsentanter Ior DSR. Til sidst måtte vi jo prøve, om vi kunne
slå Universitelsholdet i ølstafet. Vi stillede op alle 18
mand og løftede armen efter tur. Der skete imidlertid
det, at det blev dødt løb, så efter vi havde pustet lidt,
blev vi enige om at prøve endnu en omgang. Denne
gang blev det også dødt løb, men det må dog tilføjes,
at Universitelsholdet snød, idet de måtte have udskiftning og iøvrigt spildte det meste af øllet på gulvet. En
tredje omgang var der dog ingen, der havde lyst til,
så vi måtte nøjes med dette resultat.
Efter alt dette flyttede vi teltpælene over i Lyngby
Herreroklub, hvor der vaj" fest i anledning af den samtidig afholdte venskabsmatch mellem Fredensborg og
Lyngby. Alt i alt et meget vellykket arrangement, således at vi nu for Iremtiden kan forvente, at den årlige
Studentermatch bliver en realitet. Initiativet er taget,
så der må gang i træningen allerede fra Ioråret for at
holde traditionen vedlige.
Jørgen Enevold Rasmussen.

ORIENTERING

FR ALANDSVI ND
Medlemmerne synes til tider at være en smule pivede i
blæst og gråvejr. Det er måske ikke så mærkeligt, at
den aftalte rotur aflyses, eller at det planlagte besøg i
klubben opgives, når det direkte øser ned. Men i ni af ti
tilfælde opdager de, der når Irem til Svanemøllebugten,
at det alligevel er tørvejr. Ind imellem kunne man ønske, at roere var ligeså vejrbevidste som sejlsportsfolk.
Det blæser vist for meget til en rotur, tænker man inde
i byen. Men er det vestenvind, har man som bekendt
ideelt blikvand langs den østvendte Øresundskyst.

Outriggerroning i oktober
Alle der har tid og lyst, både nyindmeldte mediemmer,
som først er ved at lære at ro, og rutinerede kaproere,
som gerne vil lære Ira sig, er velkomne på Rostadion
for enden af Skovalleen i Bagsværd lørdag k\. 14.00 og
søndag kl. 10.00. Vi har en otter, en firer uden, en firer
med og en dobbeltsculler liggende derude til og med
sidste weekend i oktober. Holdene sættes forskelligt fra
gang til gang, så nye og rutinerede kan lære af hinanden. De der måske kunne tænke sig at ro kaproning
næste år, kan her uforpligtende få et indtryk af, hvad
det vil sige at ro i en outrigget båd. De der kommer
fast derude, kan måske tilbyde kørelejlighed. Ring og
aftal med Asbjørn Torp på 742417, Stig Rasmussen på
159080 og 292100 lok. 291, eller Erik Sommer på 291144.

Tilmelding III løb : Ronald Clausen, RY 9004, senest mandag kl. 19.30

Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringssektion

G E N E R A LFORSAMLING
Hermed indvarsles den årlige generalforsamling til:
TORSDAG d. 25. november k\. 19,30 i Roklubben.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om sektionens virke i det
forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indsendte forslag.
5. Valg af styre.
6. Eventuelt.
Skulle ovenstående ikke være i overensstemmelse
med sektionens love, vil tradi tianen fra tidligere år
være videreført, men redaktøren fralægger sig ethvert
ansvar, idet formanden ligeledes traditionelt ikke har
ladet høre fra sig.
Red.

D e åbne løb fortsætter
Efterårssæsonen er stadig i gang. Det er meget få, der
har meldt sig til løbene:
13 okt KM-nat, Skærmen/Kredsen
17 okt Abent løb, FIF/Kbh, SKR
31 okt Klubmesterskaber
7 nov Abent løb, 063, østersøskovene
14 nov Jættemil, KIF
Jeg hører, at der er visse personer, der udspreder det
rygte, at det er Ior svært at starte i et åbent løb som
begynde. Dertil skal blot siges, at det er noget sludder.
Der er baner, der passer til alle. Kom ud af busken
og prøv det! - Kontakt mig! jeg giver gerne lidt instruktion.

Sektionens styre:
Formand: Kell Hallstrøm, Jonstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. Tlf. 97 49 29.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget 10, Greve
Strand. Tlf. 61 00 70.
Sekretær: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lejl. 28,
2100 ø. RY 9004.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

Løb fra Gåsehuset
Den 7. november starter løbene fra Gåsehuset. Hvor
mange, der bliver, afhænger lidt af interessen. Sidste
år havde vi et hver 14. dag. Undertegnedes tid er meget b~grænset i delte efterår, så der er brug for nogle,
der VII lægge løb.
I det første snupper vi ideen fra TRIM-orienteringsløb. Hver post giver point. Man vælger selv, hvilke poster man vil opsøge. Så gælder det blot om at samle
flest point. Ved pointlighed bliver tiden afgørende.
Medandre ord: Man går ud og samler så mange point,
man gider, og så går man hjem.
Nu kan alle simpelt hen være med. Så mød op! Medbring madpakke! For ikke indviede ligger Gåsehuset i
Ravnsholt Hegn syd for Allerød. Der vil være en rodj
hvid skærm ved vejen fra Farum til Allerød.
I klubben vil blive ophængt skitser.
Hvad om kaproerne prøver på denne måde at holde
konkurrenceinstinktet ved lige.
Kom mellem klokken 10 og 11 den 7. november!
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Klubkaproning
- en hendøende
begivenhed!
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LØRDAG DEN 27. NOVEMBER

Endnu engang lykkedes det i år at få en
'klubkaproning til at løbe af stablen, men

der skal unægtelig mere og mere god
vl1je til år for år til at se det berettigede
i arrangementet! I år var vejrguderne absolut velvilli,g e og CB. 2 '/2 % af klu bbens
medlemmer kæmped,e bravt l 5 løb fulgt
til dørs af størstedelen af den danske
marine, al1: ledet af den allestedsværende
kJubejer og orlogskaptajn Bang. De rigtige vandt - ingen Inævnt ingen glemt for en ordens skyld bør dog bemærkes,
at klubbens verdensmester vandt 4 sejre
i 4 starter!
- Men alligevel - der må kunne f,lndes
en mere alment-engagerende sportslig
optakt til kaproernes i øvrigt udmærkede
afslutningsfest. VI må se veranda-folket
omklædte i en ,eller anden fo rm - fælles,tur til Tuborg Havn, Amager rundt i gigotter, løbetur til plankeværket - ,a lt andet
end dette I - Der er stadig klubber der
siges at have succes med kanindåb.

A. H-N

For de der mangler energi: Spisning kl. 19,00
For de der har for megen: Musik og dans fra kl. 21
For alle øvrige: Både og
I betragtning af den økonomiske situation:
Ingen entre, vand til lavpris
Tilmelding til middag på liste i slyngelstuen eller pr.
brev til klubben:
Sidste frist: Torsdag den 25. november.
P.S. Da vi ved de sidste 3 arrangementer har konstateret
stadig voksende tilslutning af sultne, anmoder vi af
planlægningshensyn om, at tilmelding sker hurtigst
muligt.

21. november: Nyt, spændende løb
fro Gåsehuset
Dan følger succesen op den 21. november. Alle, der ikke
fik det prøvet sidst, har nu chancen. Det må indskærpes,
at posterne vil blive indsamlet k!. 14.

JULEKISPUS
Den 12. december vil Gåsehuset være smykket med
. julestads og nisser. Gert Pedersen har i år fået pålagt
det betydnings-fulde arbejde med at lægge julekispusset. Kravene til orienteringsfærdigheder vil være så
små, at mangel på disse ikke må afskrække folk. Til
gengæld kræves en god del fantasi og humoristisk sans.
Efter løbet nydes den medbragte julefrokost.

Adresseliste:

D.S.R.'s årbog

Danske Studenters Roklub,

HAVES:

Reda ktion

ØNSKES:

Postgiro 3466

Beretninger, artikler, essays
Digte
Tegninger, etc.
Desuden masser af

Telefoner:

FOTOS

Strandvænget

2100 København

ø

Alt har interesse

Kontor: 29 63 26
Kokken : 2963 26

Bidrag mærket "Arbog" sendes snarest til
D.S.R. eller til Arbogsredaktøren
Martin Lyager,
Moseskraenten 33
2860 Søborg

Medlemmer: 29 63 60
Klubbens kontor er åbent

tirsdag - torsdag kl. 19- 20
Formand : Aage Bang, Holsteln sgade 5,

2100

ø. TR

INSTRUKTØRER

359

Kassere r: Dan Nielsen, Kl intevBj 26,

2700 Brh. BE 3661
Sek retær: Ole Pedersen,

Forhåb ningsholms Alle 29', 1904 V.

Søges: roinstruktø rer
Kvalifikationskrav: Styrmandsret og lyst
Løn : Taknemmelighed for kaniner og rachel
Specialkursus for nybegyndere i instruktørlaget afholdes i løbet al
vinteren.
Bliv instruktør - et job med fremtid i.
Henvendelse snarest til instruktionsrochefen.

Materielforvalter: Gerh ardt K. Jakobsen,

Paradisbakken 8, 2840 Holte, 4242 85.

Det lykkedes!!!

In stru ktio nsroehef : Jens Krumh olt,

Næstsidste week-end før standerstrygningen blev føljeton båden hentet i
Køge af det hold som skulle ro den det sidste stræk herfra og til D.S.R.
Holdet startede, men måtte desvær re lægge båden op kort før indsejlingen til Kø benhavns havn på grund af meget dårligt vejr. Da den lå helt
ubeskyttet besluttedes det at køre den de sidste IO-IS km hjem, men
trods dette mener jeg dog at det må kunne siges at den er roet hele vejen
S jælland rundl. TAK FOR 'ED!II
BK

D.S.R., Strandvænget, 2100 ø.
Motions- og langtursroehef: Ben te KJoller,

D.S.R., Strandvænget, 21 00 ø.
Hu sforvalte r: Ron ald Clau sen.

Nygaardsvej 8, lejl. 28, 2100 ø. RY

8004

Lidt foreløbig statistik

Kaproningsudvalg :

Kaproning schef, Poul Steno Petersen.

Huginsvej 13, 2660 Bagsværd. 98 77 03.
Erik So mmer Jense n,

Hollændervej 22, 1855 V. EVA 2722
An de rs Hol m Nielsen.
Peblinge Dossering 462 , 2200 N.

Træner:

Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanløse. 742417

Selvom det vist er den fremherskende mening, at aktiviteten i Ar generelt h ar været dalende, er dette dog ikke tilfældet for langtursafdetingen.
Der er i år roet 8 ferieture, 2 medlemmer har deltaget i ferieture uden
for klubben og der er roet 24 week-endture. Dette er sådan set i sig selv
ikke særtig meget selvom det dog er mere end de sidste par år. Det der
er mest glædeligt er dog at disse ture er roet af ca. 50 forskellige medlemmer, og af di " er der i modsætning til tidligere en meget stor del
nyere medlemmer i alt har 21 af disse aldrig før roet hverken langtur
eller Week-endture, så der er håb om at vi til naeste år kan udbygge
lan gtursafdelingen endnu mere.
BK

4. januar 1972!!!
er sidste frist for stof til næste blad .

Udkommer omkring 15. Januar.
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren

Gert Hougaard,

Vordingborggade 80 sI. tv. 2100

ø

SORGENFRI TORV ll} TELEFON 85198 1

Til. ØS 9924
Var e r udbrlng •• overolt I STORK OB EN HAVN

Bestyrelsen indkalder herved til

Ordinær:generalforsamling
fredag den JO. december kl. 20 i klubhuset
Dagsorden: Valg af dirigent og sekretær
l. Aflæggelse af beretning.
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
3. Valg af formand.
4. Valg af kasserer.
5. Valg af sekretær.
6. Valg af materielforvalter.
7. Valg af kaproningschef.
8. Valg af instruktionsrochef.
9. Valg af motions- og langtursrochef.
10. Valg af husforvalter.
11. Valg af to revisorer.
12. Valg af repræsentanter til D.F.f.R.
Bestyrelsens medlemmer er fødte repræsentanter.
13. Særlige forslag.
14. Eventuelt.
Kontingent for 1972 foreslås af bestyrelsen fastholdt uforandret.
Medlemmernes opmærksomhed henledes på følgen de uddrag af lovenes § 8:
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen
og skal i de sidste 6 dage før generalforsamlingen være fremlagt på klubbens kontor, Ugesom de gennem klubbens officielle meddelelser eller skrifUigt til hvert enkelt stemmeberettiget medlem skal
bringes til disses kundskab senest 3 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsens forslag til besættelse af tilUdsposterne er følgende:
Formand . ......................................... Aage Bang
Kasserer ........ .. .. .... ........ ........ .. ....... Dan Nielsen
Sekretær ..........................•....... OJle Bo PeItersson
Materielforvalter ............. . .................. Ole Pedersen
Kaproningschef ........... .. ................... Preben Grosbøl
Instruktionsrochef ........ . . ..•................ Jem Krumholt
Motions- og langtursrochef ...................... Bente KjølJer
Husforvalter .............................. Henning Enevoldsen
Revisorer .... ........... ...... . E. Haamann, N. H. Schaumburg
Repræsentanter. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Udover bestyrelsen følgende:
G. Schack, N. Strigel, Chr.
Rasmussen, E. Sommer Jensen og P. Lunn.
Det i reglement for kaproningsudvalg § l stk. l nævnte valg af to medlemmer til kaproningsudvalget finder sted tirsdag den 14. december, når træningen er afslultet.
Der er modtaget følgende ændringsforslag til klubbens love :
1. angående § 8 stk. 5
1I0g som har været aktive medlemmer af klub ben i mindst 6 måneder" ...
foreslås ændret til
"og som har opnået roret eller været medlem i 3 md.neder'"
0.0

sign. Jens V. Bruun.

2. angående § 4 stk. l, 2 og 3
foreslås ændret til
"Som aktivt ordinært medLem kan optages enhver over 16
stk. 4 foreslds uændret.

år'~

...
sign. A. Holm-Nielsen
(Stud med.)

1-1 I Kvikmatchen d. 15. september
Vi måtte af med spejlet. Der er blevet en bar plet på
væggen i hjørneværelset.
Arets Kvikmatch var jævnbyrdig og spændende. Kviks næstformand Henrik Dencker satsede på spejlløbet og fik en fortjent sejr med et veltrænet og velroende hold. DSR's hold: Peter Hornung-Pedersen,
Flemming Thorell, Erik Møller, Knud Erik Skouby og
cox Jacob Holm tabte gradvis PI. længde, men halede
l længde i en flot mellemspurt. Desværre blev roerne
så imponerede af igen at få føling med konkur renterne,
at holdet faldt helt fra hinanden og kom i mål 2-3
længder efter Kvik.
I bolsjeløbet fik vi revanche. Lars Ole Hansen, Knud
Erik Skouby, Frank Esbensen, Kim Toxen-Worm og cox
Jacob Holm viste en noget pænere roning og trak støt
og roligt fra Kviks hold. Der blev kæmpet på h ele b anestrækningen, og vi vandt bolsjeglasset med PI. længde. - Efter matchen bød DRS på kaffe og lagkage. Formændene Finn Aaby og Aage Bang holdt t aler og lykønskede vinderne.
Som bekendt kan kun årets kaniner deltage i denne
gamle venskabsmatch . Roerne på spejlholdet må have
startet ved efterårskaproningen, mens bolsje-roerne
skal være rigtige motionsroere. Banen i Kalkbrænderihavnens indsejling er 600-700 m lang, og løbene ros i 4årers inrigger.
DSR's hold sæltes desværre ikke fuldautom atisk . De
færreste roere melder sig selv, og klubbens instruktører kappes ikke om at få netop deres kaniner på holdet. Jeg har lyst til at benylte denne tingenes tilstand
som udgangspunk t for en måske ensidig kritik af medlemmernes rotekniske standard. En debat, f. eks. her i
bladet om klubbens uddannelse af nye roere og specielt
uddannelse (eller mangel på samme) af nye instruktører, ville ikke være nogen skade til. Kom frit frem
med meninger og ideer. Mon ikke nogle af de nyere
medlemmer kunne fortælle om deres erfaringer?
Med al respekt for de mange medlemmer, som gerne
instruerer og introducerer de nyindmeldte i klu bben: Vi
mangler nogle roteknisk gode instruktører, gerne tidligere kaproere, som for uden at indføre kan inerne i

ORIENTERING

klublivet og lære dem rokommandoer og manøvrering
også kan instruere dem i roteknik.
Begynder man f. eks. at spille badminton, og kan
m an efter 10 timer stadig ikke få bolden i spil over
n ettet, så mister man interessen. Tilsvarende gælder roning. Folk melder sig ind for at få motion, underholdning og hygge. De skal først og fremmest lære andre
medlemmer at kende, og de skal lære at sætte pris på
en eller flere af klubbens aktiviteter. Men vores medlemmer skal også lære rotagets teknik og rytme. De
skal have at vide, hvordan ryg, ben og arme skal arbejde, og hvordan en hurtig afvikling og armstrækning
giver tid til en r olig og langsom fremkørsel.
Roerne på DSR's Kvikmatch-hold havde trænet i alt
for kort tid, og flere af dem var så nye, at de endnu
ikke havde fået rorel. Forhåbentlig har nogle af de 7
roere (1 roede i begge lob) alligevel fået lyst til at
være med til træningen og kaproningen i næste sæson.
SommeT.

Roernes motionsløb
Den ll. december afholdes for første gang Roernes Motionsløb, et løb som D.S.R. er initiativtager til, og arrangør af. Denne begivenhed bør aJle deltage i på en af to
mulige måder, enten som løber eller som official. Der er
behov for et stort korps af sidstnævnte, så bare ud af
busken og meld dig til Sommer, Ronald eJler Håkansson.

Man kan ikke blive for godt orienteret
Arsabonnement på D.F.f.R.s månedsskrift "Roning" kan
bestilles ved at indsende 30 kr. pa check eJler giro nr.
23052 til Dansk Forening for Rosports sekretariat, Vester
Voldgade 91, 1552 K (telefon BY 7890).

D.S.R.s obligationslån af 1970
Følgende numre er udtrukket: 02 - 15 - 35 - 37.

Tilmelding til lob : Ronald Clau •• n. RY 9004, senest mandag kr. 19.30

Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringssektion

Løbet i Gåsehuset den 7. november
Ronald havde lagt 15 poster ud i skoven. 14 lelte poster
og en rigtig puttepost. 14 mænd og kvinder og 8 kaproere mosede sig gennem skoven og fandt nemt alle poster undtagen den puttede. Poul Madsen løb hurtigst til
alle 15 poster. Det nye pointsystem fungerede tilfredsstillende.

Sektionens stYTe:
Formand: Kell Hallstrøm, J anstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. Tlf. 97 4929.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget lO, Greve
Strand. Tlf. 61 00 70.
Sekretær: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lejl. 28,
2100 ø. RY 9004.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

Husk G E N E RALFO R SAM LI N G i Orienterings-sektionen den 25. nov. kJ. 19,30 i D. S. R.

