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Nr. 1

Arbog 72
Arbejdet med årbogen skrider langsomt
fremad.
Den forventede støtte fra DSR's medlemmer er udeblevet.
For 2 m ~ neder -:- 1 dag siden afsendte
redaktøren 16 breve til diverse medlemmer og bad dem hurtigst muligt skrive et
indlæg til årbogen og sende nogle billeder. - I sidste nummer af bladet blev
medlemmern e atter mindet om årbogen,
men i skrivende stu nd (811) har jeg kun
modtaget to indlæg til årbogen, og vi
mangler stadig et godt forsidebillede fra
kaproerne. Redaktionen slutter den 1/2-73.
Forsøget på at gøre årbogen billigere
ved at fo røge annoncemængden synes,
på trods af Gretes store arbejde ved skrivemaskinen , at være sl ået fejl. De store
firmaer vil se kontante resultater af deres
annonceudgifter og støtter derfor Ikke årbøger, spejde rblade etc. Heller ikke i
DSR's medlemskreds synes der at være
firmaindehavere, der vil støtte årbogen
med en annonce. Men vore traditionelle
annoncører støtter heldigvis også i år udgivelsen. Det er derfor nødvendigt at søge
nye veje for at bringe klubbens årbogsudgift ned. Redaktøren vil derfor tage NSR's
ide op og bede en række af DSR's mere
veletablerede medlemmer om støtte til
årbogen, mod at de til gengæld får deres
navn og titel på tryk .
Martin Lyager,
Moseskrænten 33, 2860 Søborg.
Tlf.: 69 20 66.

41. årgang

Indkaldelse til
Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 13. februar k!. 20,30

Dagsorden:
1. Val g af dirigent og sekretær
2. Va lg af sekretær, jfr. lovenes § 9 stk. 5
3. Eventuelt
Forslag til punkt 2:
1. Bestyrelsen foreslår: Carl Helge Petersen.
2. En kreds af medlemmer foreslår Carsten Jespersen.

UntetteJt
3. februar 1973 k!. 19,00
Middag (3 retter), musik + dans
18 kr. alt inel.
Køkkenchef: Jean Pierre Zafirydis.
Om programmets detajler findes opslag i slyngelstuen, hvor også tilmelding til middag foregår, senest
torsdagen før.
Har man ikke tid eller lyst til at deltage i middagen,
er man naturligvis meget velkommen til at deltage i
de efterfølgende løjer.

Ordinær generalforsamling i D S R
freda g d. 8. december

Adressenste:
Danske Studenters Roklub.
SIrandvænget
2100 København ø
Postgiro 3466

Generalforsamlingen åbnedes kJ. 20,40.

Telefoner:
Kontor: 29 63 26
Køkken: 296326
Medlemmer: 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag kl. 19-20
Formand: Aage Bang. Holstelnsgade
ø. TR 359

e.

2100

Kasserer : Finn Gamel Christensen,
Hedemarksvej 84 st., 2620 Albertslund.
Sekretær:

Instruktionsroehef: Jens Krumholt,
D.S.A., Strandvænget, 2100 ø.
Motlons- og langtursroehef: Bente Kjøller,
D.S.R., Strandvænget, 2100

ø.

Husforvalter: Henning Enevoldsen,
D.S.A., Strandvænget, 2100 ø.
Kaproningsudvalg :
Kaproningschef, Preben Grosbøl,
Frugtparken 36, 2820 Gentofte. GE 3798.
Stig Rasmussen,
Delfingade 15 D, 1325 K. 159080.
Torsten Hovind,
Bagsværd Hovedgade 83 E 3
2880 Bagsværd.
Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35.

2720 Vanløse. 7476 06.

Køkken :
Mandag kJ. 19,30-22
Tirsdag klo 18-22
Torsdag kJ. 19-22
Lørdag klo 14-17
Middag tirsdag bestilles hos fru Krudt på
ØB 9599 Inden klo 14 samme dag.

Formanden indledte med at bede forsamlingen med ham mindes de i årets løb afdøde medlemmer: Vor høje protektor Hans Majestæt Kong Frederik, overlæge E.
Jensen og civilingeniør Kell Hallstrøm.
Dernæst foreslog formanden Arne Petersen som dirigent og Gert Hougaard som
sekretær. Begge blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovlig. Hvorefter Bang fik ordet for at aflægge beretning .
1. Generelt om året og aktiviteter IStrandvænget.
Formanden indledte med at karakterisere 1972 som en af de gode sæsoner for OSA.
Han nævnte bl.a., at der for første gang ikke har været medlemstilbagegang, idet
der har været 125 ind- mod 123 udmeldelser. Der omtaltes den livligere aktivitet, der
hele sommeren har ku ~net konstateres i klubhuset. Der nævntes det høje antal langog week-endture, og at føljetonbåden i år nåede hele Sjælland rundt. I denne forbindelse udtaltes et ønske om, at også de nye medlemmer I det daglige kom på lidt
længere ture. Samtidig fortalte formanden om de mørke skyer, der fra tid til anden
driver ind over Nivå-huset. Planer om lystbådehavn kan medføre, at OSA må forlade stedet. Formanden har tilstillet en række myndigheder en protest mod en evt.
ophævelse af fredningen af om rådet. Han kunne dog op lyse, at der endnu ikke er
rejst sag om fre dnin gens ophævelse.
Af årets mere trad iti onelle begivenheder som specielt nævntes var : Den vellykkede fællesfest med Studentersangerne, standerhejsn ingen, Universitetsmatchen (vinder ligeledes snart trad iti onelt : Arhus), Studentermatchen, der i år afholdtes på Peblingesøen (vinder : Universitetet), klu bkaproningen med det sædvanlige militære indslag ydet af det maritme hjemmeværn og DSA's to sejre i Kvikmatchen.
Endelig oplyste formanden, at der i september afholdtes en ree-sption i anledning
af 100 året for ingeniør H. Ree's fødsel. En forsaml ing af ældre medlemmer, som
alle har kendt og arbejdet sammen med Aee, mindedes DSR's store mæcen.
Formanden omtalte herefter, hvad der I årets løb er gjort for at skaffe nye medlemmer.
Ved starten af sæsonen proklamerede bestyrelsen en udvidet propaganda på skoler universitet og læreanstalter og tidligere tanker om et propaganda-udvalg kunne
måske sættes iværk. Formanden måtte dog med beklagelse meddele, at der ikke
rigtig kom noget igang.
Men i fo rsom meren øjnedes en mulighed for at få motionsroning omtalt I dagspressen . I Politiken var en journalist igang med en serie beretninger om sine trængsler i forbindelse med afprøvning af forskellige former for motions-idræt, så OSA lokkede ham til at deltage I Pinseturen, men beretningen herfra udeblev desværre.
I efteråret derimod havde det selvbestaltede propagandaudvalg (Per Frode og
Ellekilde) succes med en introduktionsfest. Mange interesserede mødte op og anstrengelserne resulterede i mere end 25 indmeldte, og såvidt vides er alle endnu
aktive.
Allerede inde på det »festlige« nævnte formanden , at den kurs, man i det sidste
årstid har fulgt m.h.t. fester, synes at have været held ig. Der arrangeres flere mindre fester starten de med middag og med grammofonmusik i stedet for nogle få dyre og stort anlagte arrangementer. Kun udtryktes ønske om at nogle flere ældre
medlemmer ville møde op til disse hyggelige sammenkomster.
2. Kaproning.

1. februar 1973!!!
er sidste frist for stof til næste blad.
Udkommer om kri ng 20. februar.
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren
Gert Hougaard,
VordIngborggade 80 s l tv. 2100

Tlf. ØS 9924

ø

Der har i 1972 kunnet konstateres en stor tilvækst af nye kaproere, og på trods af
en betydelig træningsindsats er de store resultater udeblevet, men med udviklingen
af stærke bådhold arbejdes der på lang sigt, så man ser 1973 i møde med store forventn inger.
Formanden nævnte specielt Sechers indsats i olympiaden, hvor han sammen med
Engelbrecht nåede i finalen i dobbelsculler og her opnåede en hæderiuld 4. plads.
Generalforsamlingen hyldede Secher for hans indsats i dansk og international ro- /
nlng .
Herefter nævnte formanden, at OSA har modtaget et legat på 12.000 kr. til indkøb
af kaproningsmateriel fra Christa og Viggo Petersens fond .

Til slut takkede formanden alle medlemmer for det arbejde, der I det forløbne år
er ydet for at bringe klubben videre.

]FAMI !JI1E-

Her gav dirigenten ordet frit for spørgsmål angående beretningen.

NYT

(fortsættes)
Det er med beklagelse, at referatet p.g.a. pladsmangel må bringes som føljeton,
men kassereren ser med uvilje på en udvidelse af sidetallet. Med henblik på den
indvarslede ekstraordinære generalforsamling bringes dog yderligere følgende uddrag:
Før valget af den nye bestyrelse gjordes indsigelse mod bestyrelsen forslag til
valg af sekretær, idet der var konflikt med lovenes krav om 4 måneders medlemsskab for at opnå valgbarhed til bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse valgtes som foreslået (se adresseliste).
Red.

Kommentar tU indkaldelse
til ekstraordinær generalforsamling
Undertegnede medlemmer bringer
Carsten Jespersen
i forslag som sekretær i DSR
På den ordinære generalforsamling blev der af bestyrelsen opstillet en kandidat til posten som sekretær, men kandidaten var
ikke valgbar og blev derfor ikke valgt. Det blev fra bestyrelsen hævdet, at det ikke var muligt at finde andre emner.
Siden har Carsten Jespersen meldt sig som kandidat, men
bestyrelsen har valgt at genopstille kandidaten fra den ordinære generalforsamling på den kommende ekstraordinære generalforsamling, skønt dette på de n ordinære generalforsamling
bl ev omtalt som være nde omgåelse af lovene.
De undertegnede medlemmer anbefaler derfor alle DSR's
medlemmer at møde op på den ekstraordinære generalforsamling og stemme for Carsten Jespersen som sekretær, idet han
til fulde opfykler kravet om valgbarhed.
Helle Hougaard
Dan Nielsen

Grete Poulsen
Ronald Clausen

Birthe Clausen
i\!artin Lyager

Fra bestyrelsesmødet er opsnappet
følgende terminer:
3. marts kl. 19: Karnebal.
Middag, dans.
25. marts kl. 11: Standerhejsning
m. frokost og auktion over brugt rotøj.
Primo april: Fællesfest
Studentersangerne - DSR.
2.-3 • .iuni: F orårskaproning og i forbindelse hermed Universitetsmatch og formentlig fest om aftenen den 2.
14. .iuni fejres klu bbens fødselsdag m. middag og fælles roning.
23. juni: Sankt Hans-fesl.

DS R's Køkken
ÅBNINGSTIDER indtil slanderhejsllingcll:
Mandag kl. 19 - ca. 22 (fra 1. februar)
Tirsdag kl. 18 - ca. 22
Torsdag kl. 19 - ca . :l2.
Mandag og tirsdag se rveres middag lil den sædvanlige pris:
kr. 7,50. Middagen skal bestilles hos fru Krudt (ØB 9599) senest
samme d ag kl. 14.
Tirsdag serveres middag kl. 18,30 samt efter kaproningsgymnastikken mandag k!. 19.

Den vågne presse har på trods
af en beundringsværdig tavshed
hos vor formand opsnuset, at
samme Aage i 1948 blev gift med
Eva, hvorfor de begge ønskes
hjertelig til lykke med jubilæet
fø1'Stkommende 4. februar.
Red.

Uden forudbestilling kan stadig fås:
FrikadclIer med grøntsager: kr. 5,00. Fiskefilet m. remoulade: kr. 2,25. Forårsrulle: kr. 2,50. Pommes Frites: kr . 1,50. Bøfsandwich : kr. 2,50 samt ol, vand m.v.
Køkkenet

Gymnastik
r lighed med tidligere år er der gymnastik for motionister hver
tirsdag kl. 19,30. Kaj Rafns mener, at der på trods af stor tilslutning stadig må gå medlemmer af begge køn rundt med lyst
og behov for at få rørt de jule- og ny tårs sløve legemer.
Efter gymnastikken er der fyret op i finbadet, så man i en
passende temperalur kan sidde og få vejret igen.
Red.

RestaurationsVirksomhed?
For at skaffe midler til DSR har vi i det forløbne år forsøgsvis afholdt en del "fremmed" selskabelighed i DSR. Vi har arrangeret firmafester, foreningsmiddage , fødselsdage og julefrokoster m .v.
Vi har høstet forskellige erfaringer:
1. Vi kan klare op til 150 mennesker til 3 relter m. vin, men
vi gør det nødigt. Selskaber skal helst ikke over 90-100 deltagere.

Hvis selskabet ikke er større end 90, er der tid til, at også
»personalet" kan have det hyggeligt.

2.

3. Det er relativt let at skaffe persouale. De fleste er gengan·
gere.

Med et begrænset antal arrangementer er det muligt at få
køkkenregnskabet til at balancere ikke mindst takket være ,
at personalet er ulønnede medlemmer.

4.

5. DSB skal ikke til at drive stor restaurationsvirksomhed,
men et begrænset anlal arrangement er kan afholdes , uden al
det generer klubb e ns andre aktiviteter.
6. Vi er såvel pris- som kvalitetsmæssigt konkurrencedygtige.
også selvom priserne er højere end vore daglige.

Vi behøver ikke at reklamere; vi får et stadig større antal
henvendelser fra folk, som ønsker fester i lidt uhøjtidelige omgivels er og til rimelige priser.

7.

Da fremmede festarrangementer dels er populære hos kluh·
bens kasserer, dels er morsomme at have med at gøre, vil vi
også i 73 afholde et begrænset antal. Af hensyn til klu bbens
inventar afholder vi naturligvis helst arrangementer for fo lk,
vi kender, så skulle nogle af bladets læsere stå med arrangørproblemer, er der altså mulighed for at få dem løst i DSR. Men
kom i god lid. HCll"endelse til Bente Kjøller eller .Jens Krumholt.
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Regatta-terminerne for sæson 1973:

KAPRONING
Ved el mød e den 12. december valgte kaproe rne Stig Rasmussen og Thorsten Hovind til kaproning sudva lgel. På generalforsamlingen fr edagen i forvejen var Preben Gr osbøl blevet valgt
til kaproningschef.
Ka proningsudvalget er nu gået i ga ng med at forb erede sæ·
sonen 1973. Det er ganske vist lidt tidligt at sige nøjagtigt, hvor
mange vi bliver Lil sommer, men hvis vi kan tage aktiviteten
indtil nu som et udtryk for , hvad sæsonen vil bringe, b liver
det ikke muligt for udvalget og træn er Asbjørn at klare opgaverne alene.
Udvalget vil derfor gerne i kontakt med interesserede, der
på en eller a nden måde kunne tænke sig at hjælpe - enten
jævnligt et vist antal gange om ugen eller i enkelte akutte si·
tuationer. Vi bar b rug for hj ælpetrænere (p å vand et) , instruktører (på land) og r ej seledere.
Vi har aller ede kontakt med enkelte, men er d er flere, bedes
de kontakte Stig Rasmussen på telefon 2921 00, lokal 291 eller
til kaproningstræningen i klubben tirsdag og torsdag.
Stig R asmussen

19.-20.
26.-23.
26.-27.
2.- 3.
9.-10.
16.-17,

maj
maj
maj
juni
juni
juni

23.-24. juni
30.- 1. juni/juli
7.- 8.
14.-15.
21.-22.
28.-29.
4.- 5.

juli
juli
juli
juli
august

11.-12.
18.-19.
23.-26.
29.- 2.
2.
8.

august
august
august
aug./Sep .
september
september

Berlin
Bagsværd (sprint)
Bagsvæ rd (sprint)
Viborg
Ratzeburg
Odense
Brabrand (ju nior-landskamp)
Brabrand
Amsterdam
Maribo
Sorø
Luzern
Bagsvæ rd (D.i.K.)
Arungen (nordiske mesterskaber)
Nollingham (EM juniorer)
Haderslev (Danmarksmesterskaber)
Moskva (EM damer)
Moskva (EM herrer)
Ba gsværd (efterår)
Kertemi nde (old·boys)

(De danske te rminer er endnu ikke endeligt godkendt ).

OR IENTERI NG

TilmeldIng Ul løb: Ronald Clausen, RY 9004, senest mandag kl. 19.30

Med delelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringssektion

NYTAR 1973
Så gik å r et 1972, og vi b egynder på 1973,
Hvis vi kan forts æ tte de t nye år, som vi sluttede det gamle,
h ar vi ingen grund til klage.
r alle de løb, vi h oldt fra Gåsehuset i eft eråret, har vi h aft
over 15 delta ge r e, hvilket er meget m ere, end vi er vandt til.
Vore pla n er for det nye år er derfor:
at afh olde et løb hve r 14. da g fra Gåsehuset indtil standerhejsningen,
at få endnu flere op og p røve orientering fra Gåsehuset,
a t få nogle af disse gjort interesseret i at deltage i åbne løb,
og endelig at lave a le tiders Stifi nderJøb den 1. april i Hval·
sø·skovene.
Nu er det så blot op til jer at få gang i pusselankerne, så I
kan slippe af med noget af juleflæsket, og hvad der nu ellers
har hob el sig op.
Godt nytår og på gensyn
Ronald

Sektionens styre:
F orm and : Ronald Clausen, Ny gaardsvej 8, lejl. 5,
21 00 København ø. Tlf.: RY 9004.
K asserer: P ou l Nissen , Rebæk SøparL 5-304,
2650 Hvidovre. Tlf.: 75 82 02.
Sekretær: Claus Rasmussen, Fuglegaardsvej 2 B,
2820 Gentofte. Tlf.: GE 3523.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

Løb fra Gåsehuset
Opildnede af de mange deltagere i efterårets løb fra GåseilUset
vil vi fra nu og indtil standerhejsningen afholde løb fra Gåsehuset hver 14. dag.
4. februar er der løb i Ravnsholl.

Stifinderløbet 1973
Løbet bliver i år den 1. april. Vi regner med at afholde løbet i
Hvalsø-skovene ,som er et af de områder på Sjælland, der ikke
er allermest overrendt, skønt det dog er brugt
Poul Nissen og Ronald Clausen forsøger sig som banelæggere. Der bliver derfor brug for nogle prøvede personer, der kan
vejlede og rette samt nogl e brede rygge, der kan tage nogle af
de knubs, der sikkert vil falde. Vi håber derfor på livstegn fra
nogle af dem ,der tidligere var bærende kræfter i løbet, samt
at mange vil slutte op bag løbet som officials.

18. februar lægger Palle Rørsgaard løb i Tokkekøb Hegn.
4. marts er der fastelavnsløb i Ravnsholt.
18. marts er forårets sidste løb fra Gåsehuset.
Vi håber, at alle de, der plejer at komme, bliver ved at komme, samt at de vil prøve at tokke andre med derop.
Det skal nævnes, at vi plejer at erlægge 3 kr. til dækning af
udgifter til kort og til vedligeholdese af huset.
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41. årgang

Februar - Marts 1973

Møg redaktør!
Ouenstående udtryk er i den grad gledet ind i det
daglige sprog i D.S.R. (i hvert tilfælde når jeg er
ti l stede), at det ikke på nogen måde kan være upassende at sætte det på tryk.
Idet jeg tillader mig at gå ud fra , at der kun i
ringe grad hentydes til min person, vII jeg tolke talemåden som et udtryk for et savn hos medlemmerne, når D. S. R. - bladet er forsinket eller helt udebliver. Dette problem er det muligt at løse, (hvis
nævnte forudsætning ikke holder bliver det noget
vanskeligere at aflive udtrykket.)
Skaf bladet ud til medlemmerne til faste tidspunkter er der en række terminer der må overholdes, startende med at redaktøren har stof nok senest 10 dage før medlemmerne ønsker at modtage
bladet. Her ligger kilden til ondets rod nemlig ganske åbenlyst: Når redaktøren ved indsendelsesfristens udløb sidder med et »halvt« blad, findes der
ikke noget lettere end at finde grunde til at vente
til næste dag med selv at skrive noget, og så fremdeles.
Kort sagt en HJÆLPE-REDAKTØR savnes. En
som redaktøren kan tale med, når han sidder og
kigger på en alt for lille stak indlæg, en som kan
være med til at få pressedækning af <,,Ile arrangementer, en som hjælper med at hale indlæg ud af
medlemmerne (Incl. bestyrelsen) og en som om
nødvendigt selv vil grifle lidt (t. eks. i undertegnedes sjældne, men uundgåelige sløvhedsperioder).
Alle som har blot den ringeste lyst til at være
med til at forbedre bladet bør sætte sig i forbindelse med redaktøren . Det bør her nævnes, at .. angiveri« er tillad t, ja, endog prisværdigt hv is man
mener at kende en som uden selv at vide det,
nærer ønske om at være med, redaktøren vil da
selv sætte meget ind på at overbevise vedkommende. Alle henvendelser behandles med diskretion
og tilsendte anbefalinger og fotos returneres.
Redaktøren
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D E N 25. M A R T S

K L. 11.

Formanden holder
en tale. Alle bør
møde op og høre hans
manende ord, før vi
går ind i den
nye sæson.
St udentersangerne
vil også i år være
t il stede, og dertil give
eksempler på deres
»sport«.

Efter standerhejsningen mødes vi t il frokost på verandaen, hvortil serveres den
sædvanlige auktion over brugt rotøj.

Adresseliste:

Formanden har ønsket følgende bragt l bladet:

Danske Studenters Roklub,
Strandvænget
2100 København ø
Postgiro 3466

i klu bben, der glædede os v ed vort sølvbr yllup,

Telefoner :

smu k k e gave, som vi er meget lykkeli ge for.

Kontor : 29 63 26
Køkken : 296326
Medlemmer: 29 6360

H jer telig tak

Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsd ag kl. 19-20
Formand : Aag e Bang , Hol steinsgade 5,
2100 ø. TR 359
Kasserer: Finn Gamel Christensen,
Hedemarksvej 84 st., 2620 Albertslund
Sekretær: Carsten Jespersen ,
Bentzonsvej 42 1, 2000 F
Materielforvalter: Lars Kaara Jacobsen,
OSR, Strandvænget, 2100 ø
Instru ktionsrochef: Jens Kru mholt,
OSR, Strandvænget, 2100 ø
Motions- og langtursrochef: Bente Kjøller
DSR , Strandvænget , 2100 ø
Husforvalter : Henning Enevoldsen ,
OSR , Stra ndvænget, 2100 ø
Kaproning sudvalg :
Kapro ningsrochef, Preben Grosbøl,
Frugtparken 36, 2820 Gentofte. GE 3798
Stig Rasmussen,
Delfingade 15 D. 1325 K.
Tlf. 89 2255, lokal 3444
Torsten Hovind.
Bagsværd Hovedgade 83 E 3
2880 Bagsværd

H e1'v ed vH vi ge rne takke alle de medlemmer
både v ed den f estlige morgenhilsen og v ed den meget

Eva og A age Ban g

Roernes Motionsløb 1972
Roernes Motionsløb blev for første gang afholdt den 11 .12.1971 med Sommer som
drive nde kraft. Ideen med løbet var, at det skulle være et incitament i kaproernes
vintertræning. hvori løb indgår som en væsentlig bestanddel. Endvidere skulle det
kunne stimulere de øvrige roe res vinte raktiviteter. Id ræt er jo noget. der bør dyrkes
året rundt. Ro kan man desværre kun i som merhåivårei.
Løbet b lev en succes allerede første gang. Af 200 t ilmeldte f ra 16 roklubber og 5
andre idrætsklubber startede 160 (heraf 20 fra DSR). Det var ret svært at skaffe nok
offi c ials. Arrangementet interesserede ikke DSR, der var optaget af at arrangere
fest for hjemmeværnet samme dag,
I 1972 tilbød Lyng by Roklub at være arrangør af løbet den 9. december. Sommers
initiativ skaffede Lyng by en kæmpesucces. Der var tilm eldt 473. De kom fra 30 raklubber. der lå spredt over hele Sjælland, en en kelt endda i Skåne. Endvidere var
der deltagere fra 16 andre idrætsklubber. sam t en del privatister. 369 startede, heraf 34 fra DSR. Ser vi bort fra Erimitageløbe t (verdens største). blev det årets største motion sløb øst for Storebælt.
Arrangementet klappede t il næsten alles tilfredshed, og om aftenen var der stor
fest i Lyngby Roku b, som sam lede ca. 500 deltagere, heriblandt en del af DSR's
kap roe re , Al t i alt gav arrangemen tet Lyngby en omsætning på ca. 11.000 kr.
Omtrent på samme tid kunne DSR prale med at have lavet fest for hjemmeværnet
med en omsætning på 8.000 kr, Af en eller anden grund foretrækker et fle rtal i
D_SR's bestyrelse at lave fest for 80 hjemmeværnsfolk, der f.eks. hver drikker 20 bajere. f remfo r en fest for 500 ro ere , der f.eks. hver drikker 5 bajere. Man skulle dog
synes. at fester af sid stnævnte art er mere i overensstemmelse med klubbens formål.
Flere fra DSR hjalp til som offi c ials. I år vil det sikkert være svært at få Lyngby til
at afgive arrangementet . og jeg håber da , at end nu fl ere fra DSR vil hjælpe Lyngby t il fremme af vor klubs formål.
DSR's placeringer

Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanløse. 74 7606

12 km for mænd , 98 del tagere :

KØKKEN:
Mandag k l. 19-22
Tirsdag kl. 18-22
Torsdag k. 19-22
Lørdag kl. 14-17

10
12
15
17
26
41
42
43
47

Middag tirsdag bestilles på tlf. 296326
inden kl. 14 samme dag .

5. april 1973!!!
er sidste frist for stof til næste blad ,
udkommer omkring den 20. april.
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren
Gert Hougaard,
Vordingborggade 80 sI. tv. 2100 ø
Tlf. ØS 99 24

Vindertid

54

55
56
57
60
65
82
90
97

Poul Hedebo
Peter Schaarup
Lasse Weimann
Ole Schou
Anders Holm-Nielsen
Bent Serup
Jan Hefner
Preben Hvid
Ib Oddershede
Emil Sørensen
Ole Rømer
Preben Grosbøl
Stig Rasmussen
Asbjørn Torp "
Frantz Kiihl ...
Niels Skov ,.
Henrik Ørenbjerg
Kåre Jacobsen

42.10
45,56
46,07
46.50
47,22
48.36
50,33
50,47
50,52
51.08
52.10
52.18
52.33

52,33
52,54
54,02
57,06
59.27
.1,06,26

6 km for mænd . 88 deltagere ·
Vindertid

21,03

11 Finn Gamel
14 Jørgen Secher

24,25
25.46

16
41
44
45
51
65
68

Jørgen Ostenfeld . .. . . . ..
25,53
Lars Anderson .... .... . . . 28,31
lars Mun ck . . . . . . . . . . . . . . 28,52
Henrik Koch .... ... . ..... 29,04
Peter Jelsgaard .......... 30,01
Palle Rørsgaard .... . ..... 31,36
Roger Bernste in . . . . . . . . . 31.58

.

6 km for drenge. 88
Vindertid
17 Michael Hansen
21 Kurt Buchmann
41 Peter Jørgensen
48 Michael Lessing

deltagere :

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

6 km for damer, 21 deltagere :
Vindertid
11 Annette Worsøe

23,48
26,05
27,53
28,09
28,30

26,10
33.05

3 km for piger, 32 deltagere:

Vindertid
6 Vibeke Hertz
10 Elinor Jelsd orff

13,59
16,45
17,09
Willem Håkansson

\\V lE lE Il -lE ~ ID!!!
Kaproern es week· en d tur de n 23.·25. februar gik t.il DR's la ug ·
turshytte i Sletten . De r gik ikke lang tid fra førsteg a ngsomta·
len af en we ek-end tur til man slod med programmet over fø l·
gend e week-ends ak tivite ter i hænderne . Det første ens ø j ne
faldt på, var det meget lovend e fo rm å l med turen : F e rie og
sammen ry stning. Da man k om lidt læn gere ned i programmet
og strejfed e ordene . løbetræning" , "sty rke træning" , .sp r int·
træ ning" m .m ., kunne det første ord - i hv ert fald for en uer·
far en de lta ger - virk e en smule ma lplacere t
Men enhver f orh:\ndsskepcis b lev fe j et væ k af den enorm e
s uccesl
Indk var teringen fore gik i løbet a f fr eda g eftermiddag, og
for ven tn inger til h ytten b lev a b soln t ikke sk u ffe de. Der var.
hvad de r s ku lle væ re, for a t huse 21 mennesker: 4 kam r e med
4 (5) sovep ladse r og - i begyndelsen - e t håndt ag i h ver t og
plads til r esten p å s to r s tuens gu lv. H erti l et k øk ken, der fun·
gerede fint, ikke m inds t ta kke t væ re en strålen d e a mft tHrøko ·
noroas godt planlag te in d k øb .
Da (næ steII ) a lle va r nnkomm e t efter mere eller mindre besvær m ed a t find e hy tten, spis te v i vor medbragte m ad og
fa ndt os selv igen. Hereft er fulgte fnr ste p unkt p å pro gr a m·
met , der hed k aproningens fysi ologi. 1·0 til progr ammets p la n ·
læggerel Ma n har a ldr ig fø lt sig mer e m o tiver c t til a t d eltage
i de føl gende d ages a ktivit eter end efter d e lle fo redrag, der og·
så ind eh oldt et indsl ag om to proe r e. Efter pass end e kaffepau·
se med læ k ke r kage fortsattes m ed lidt sna k om kapr onin ·
gens p syk o logi, hvorefter alle g ik opbyggede i seng .
Og morgenen b ragt e ove rraske lsel'I Da man s log døren til
"haven " o p, holdt man vejre t og g lemt e både kla p re nd e tæ n·
der og na ttens k uld e fo l' det st o rsl åe tle syn . i\ lo r genen va l'
g nistrende hvid, og som vi senere s k u lle sand e, var d e lle ind·
s la g fra ve jrguderne si mp elt det b edste, der kunn e s ke. E ft er
en smule morgenmad til nogle a f os , b egyndte vi på den løbe·
tur, som m an h a vde sel frem til s om e n r æ d s el i plø re og tåge.
Nu b lev den i s tedet e l a f turen s hojdepunkter : En afstik ke r
fra den g rå hver dag ind i e t s temn ingsfyl dt ma ler i. Selv mæ l·
k es y ren i benene blev glemt for et ojeblik,. da man løb på e ll
bak ketop og så ud ove r e t landskab belys t af en him me l. der
changerede fra en gylden horisont over i e n dybblå hvæ lvning.
Vi kom hjem t il en s pand kold va nd til vore vikinger og en
kop kaffe/the og et par gode f ranskbrø d t ilos andre, og var
d ernæst p a rate til formiddagen s strabadser, der vi ste sig i form
a f gymnastik og sty rketræn in g - ind ime llem a fb ru dt a f en
fo r fri skend e snebold.
Efter e t lækker t froko s tbord h ørt e vi e t udbytt erigt fo redrag
om ernæringsfysiologi. og der b lev endda t id til e n ualmind elig
vid u nd erli g vandretur n ed til sle tten havn fø r k a ffe ti d og e f·
termiddagens foredrag. Disse var måsk e speci e lt gode fol' beo
gyndere, da de fortalte om materi a le læ re og ka p r oninge ns reg ·
ler, men da det foregik i samvære ts hyggelige a tmosfæ re, tror
jeg, at de me r e erfa rne r o ere ogs å fik de r es u dby tt e.
T il a ft enens fest va r der n edsat et emi nent fes tudval g, de r
sall e stemn in gen omk ring m idda ge n og rø dvi nen i vejret m ed
sange stearinlys og endda en enk elt ta le. Specielt her kom vo·
res allesammens p auseklovn virkelig til si n r e t. Efter midd,, ·
gen , der vared e til 9.30 tiden, blev d er deU sm å sedler rundt.
som for de lte opvask og oprydni ng på f olie Det gik hurti gt, og
den uundværlige båndoptager, d er fun ge red e SOUl ramm e om
week·enden blev sal i gang. Med et par muntre indslag fr a f es t·
udvalgets side, såsom påklædningsleg og dans m ed handi cap ,
kom den a lm ind e lige dans igang - ud en a ndre uheld end et
enkelt pa r sprungne bukser eller to. Da storstuen for engang~
skyld var varm , foretrak nogl e a f os a t IIfslult e aft e nen med cn
tur i omegnen.
Ved hjemkomsten viste det sig, at en al' delt agerne endnu
ikke havd e udført s it job. Dette bestod j at bære alle pigerne
i seng, og man må in drømme , at han log det som e n m a nd . Tre
af os kom endda op i den øverste køje!
Endnu en nat med kuldegrader på værelset, og man va r så
gennemkold, al det eneste, der hjalp, var den følg ende gymnfl '
stik og sprinttræning. - Det gjo rde cl en til gengæld eftertryk ·
keligt.
Over den følg e nde kop k"rfe, snakked e vi o m wc ek ·e nd en.,
forløb. Specie lt po sitivt val' d el , at tilr ett e lægnin,; af træ ni ng
var lagt ud til så mange af de ltagerne; på denne måde hlev
programmet m eget \' 1:\ ri eret. Ind en hj em turen nå ede vi en l ur
ud til Ni vå hytten , 50111 \'i desvæ rre ik ke fik set indvendigt . Mell
d e t k an vel nås endnu . fo r udfal cI et ~ f d ennc wee k ·end ka n
kun tale for en snarl·ig genta ge lse.
\'11' cuugl)'vendeo ('1

VInteraktiviteter
I kaproningsafdelIngen
I januar deltog Stig Ras mu ssen i D.F.f .R .s lr æ nerkursus på 01teru p. Kurset led edes s om s æ dvanli gt af Ib Christoffers en. og
blandt de ø vri ge læ rerkræfter kan Ilæ \' n es Bent Se rup o g Lu·
d ek P o ej ezny . Man b es kæ ftigede s ig hovedsageligt m ed den fy·
siologiske si de af s åv el som m er· som vintertræ n in gen , m en også emner som roteknik . m a ter iel og' k a pronin gsreglement be o
handledes.
Vintertræninge n , der har kørt fire gange om uge n siden okto ber, fortsætter , men efte r midten af j an u ar .- der for m ange
har været eksamen stid - er sket en in ten siver ing af træningen .
Ud over d enne in tens ive ring vit vi sidst p å vinteren gå over
til fem og i løbet af fo rå ret ti l S å 7 tr æ ningsd age om ugen.

Stig

Restaurationsvirksomhed
Hvorfo r vil m an ti l at afh o lde "fremmed " ~e l skabel i ghed? Kun ne man ikke i stedet prø ve a t freUl me "se lsk ab elighed en " blandt
al re klubbe n s egne medlemmer 9 [) e m har Illan trods a ll stadig
næsten 500 a f.
I s tedet fo r a t hold e .. btåt Hj e" for l i m edlemmer a f en li lle
udva lgt skare, k unne fo r manden jo arr angere fe st fol' a lle - og·
så m enige m edl emm er.
I stedet for at arran gere julefrokost for :>0 "r ,amm e u d valg·
te lill e medlem sk reds kunne instruktions · og m otions · og lang ·
tursro chefen prø ve at finde ud a f, om noget kan g ør es for at
få d e årli ge ca. 100 ka n in er t il a t b li ve læn gere i klubben . Kunn e m a n i s nit f~ dem til a t biive l ekstr a år, kunne man gøre
si g populær ho ~ kftss e l'ere n med 24.000 kr . årligt i eJ, s tra ko n ·
tin gentindt æg t.
I r e l'eratet fra gen cr a lfor ,>am lingen r o~ ei' fo rmand c n den n ye
k ur, f or fe st er og efterly ser fl er e.' ældre deltager e. Imid lertid
e l' de t d e sanlln c 40 me nn eske r, d e r ko nllner hve r ga n g. Og iøv·
rig t e r de l "ældr e" medl emmer, idet d c fl est e tilhø r e r den h alv ·
del. der i kubbe n hftr C l) anc ienni te t på 5 nI' og d erover. Arran·
gementer ne h a r n ær mest kar a kte r a f " lu kkede" fest er, s elv om
de a n nonceres s om "åbne" . I ge nuemsnit deltager måske 3 ka ·
nin el' og l kaproe r. Størstedelen :lf kaproerne har j o godt fo r ·
nemm e t, at de ikke el' velsete på vera nd aen. De dyrker idræt,
sved er oS· la ver støj . D e t er somOIll , man kun er velk om m en.
hvi s m a n ha r medl em sbo ge n til fal'isærk lu bben . styrmandslau·
O'e t" i orde n . Og de r s er man h e IsI ikke ka proere. e il er ku n el
p a l' enk elt e af h ensyn til a libi e t.
E n sto r d el nf forarb e jdet til en .. l'e,I" går ud på at finde url
af, h vo rd an m a n ikk e blivcr for mange. Det kan f.eks. gu res
på den m å d e. :l l fe s te ns pris ikk(' anføres på plakat en. Kom·
m el' et u øn s ke t medlem of( spørge r o m pr is en, kan man i en
bøs tone sige ,,2;) lu.". [{ommel' et a ccep tft b ell medlem og Sp øl'ger , kan m a n smilend e s ige "25 kr. " og tilføj e "at så er der også inklud e re t 2 øll e r og 2 snap se".
På plak a ten anfHr es , al man k a n nøjes m ed at komme ti t
d a n se n eft er k!. 21, m en m a n r ej se r sig s jælden! fra bordet føl'
22 112. n år man e r fuldstændig samme ns pist e. Kommer nogen og
kigger ind fol', li ster de li ges å stille af til fes t i nuboklubbern e.
Håkllnsson

P.S. J eg sclv h a r iovrigt a ldrig folt m ig uvelkommen.
P.S.S . Dc s idst e pa r fcs ter ha l' væ r e t skridt i d en dgtige re l!ling .

Pige r og kapronin g ....

Lad os fa s tslå, a l vo r tr æ ne r Asbj ø rn har s,\n s for piger! Mis for s tå mig nu ikk e - hell , men de pi ger, han på snedig vis h a r
lo kk e t til klubben, er ik ke ud en evner. Sammen med e t pal'
a ndr e nye piger d e lta ger d e flitti g t i vint e rtræningen (h vem "'
sagd e I'i ge· dobbeltfire r ?\ og kond ita ll e ne stige r støt og r o ligt.
Ja, og så komm e r man ned e n lø rd ag e ft e rmiddag o g fi nde r
pi gernes omld æ dllin gsr ulll s pul e t fr a gn l;' til loft: Ska b e, vin·
duel' , toile t og bru ser um ! Og de t va r ik k e d en god e f e med s in
,tjernek ns te r af e n try ll es tav , d e r ha vd e været p å spil.. .
H nl' .\<;hj o rn . h a r du fer e ll f samm e sl ag<'
S.K.
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O RIENTERING
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TUmeldlng Ul løb: Ronald Clausen, RY 8004, senest mandag kl. 19.30

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

FORAR?
Forårel nærmer sig hasLigl. Om l milned begy nder de åbne løb.
Vi bringer derfor terminslisten for de åbne lub i foråret. Og
hvem k a n så deltage i de åbnc løb? Det kan de, der kan deltage i løbene fra Gåsehuset. Og h vem er det? Det er ølle!!!
Ri ng til llonald på RY 9004 mandagen før løhet. og så fi nder
vi Ild af riet. Hold jer i l; k(' tilba g,.. Alle kan være med, hvis d e
blo t \·i l.

Se ktionens styre:
Formand: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lejl. 5,
21 00 København ø. Tlf.: RY 9004.
K asserer: P oul Nissen, Rebæk Søpark 5-304,
2650 Hvidovre. Tlf.: 75 8202.
Sekretær: Claus Rasmussen , Fuglegaardsvej 2 E,
2820 Gentofte. Tlf. : GE 3523.
Gil"Okonto : 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

Gåsehuset
Løbene fra Gåsehuset har vær et overordentlig velbesøgte. Endog kaproerne er begyndt at kom me. Vi ha r de sidste ga nge været oppc på over 2;) deltagere. Af denne grund er Mikkel begyndt at gå med planer om en udvidelse af stuen. Mig bekendt
mangler han endnu den økonom iske baggrund for planens gennemførelse. Lad os håbe, det lykkes for ~Iikkel, for der er lidt
trangt, når vi el' så mange. Til q'e ngæld er ciet m l\~ke så mege t
mere hyggeligt.

Stifinderløbet
P lanlægninge n skrider stndig godt fremad. Vi m inder om, at
den 1. npril ha r vi brug for et antal pe rsoner, der vil tage m ed
ned til Ny Tolstrup på Midtsjælland og hjælpe med det store
a r rangement. Vi regner m ed om k ring 300 deltagere. Kontakt
Mikkel eller Ronal d (tlf. RY 9004), hvis I får medlidenhed med
os.

Terminslisten 1973
25.
l.
4.
7.
8.
11 .
15.
23.
25.
28.
29.

mads, Holbæk, åbent lub, Ry e- Sko\'enc.
april, DSR, åbent løb,
april, Hillerød, åben t nalløb, Tisvilde Hegn.
april , Som, åbent løb, Sorø Sønderskov.
april, Sorø, åbent stafetløb, SI. Bøgeskov.
april, Skærmen, åbent nalløb, Ra vJ1sholl.
april, KIF, åben t løb, Sverige .
april, Farum , åb ent løb, Ravnsholt.
april, Ballerup, åbent natløb, Buresøsko\'eJ1t'.
april , DTF D~
april I
'
l {-terrænsport.

29.
2.
5.
6.
13.
20.
27.

april, Kred se n, sljerneløb, Rude Skov.
maj,
å bent nattræn ingsløb.
maj, DOF/FM-nat , Astrup-Bjærge Skovene.
maj,
»
»
maj, Ballerup, pointløb, Hareskovenc.
maj, Lyngby, åbent løb, Tisvilde Hegn.
maj, Kredsen, KM-stafet, Tokkek øb Hegn.

BI. a.
generalforsamlinger!
Atter bagest i bladet (i håb om at de l overses) bar redaktøren
valgt at anbringe nogle beklagelser angående nærvæ rende blad.
Følgende kan også tjene so m el np ropos til ~ annoncen" på forsiden.
Der kan gives mange undsky ldninger for , at der ikke ud kom
noget februar num m er, l.kønt bl.n. arrangørerne af k a meballet den 3/3 næppe vil acceptere nogle, seh' om fes ten alligevel
blev en succes, m en der gøres et forsøg.
Den stadige udsættelse skyldes bo vedsagelig, at redaktøren
ikke har haft tid til at skrive de t ha lve af bladet selv og de rfor har måttet vente på stof, det sidste indlæg til nærværende
blad er modt aget ved festen d en 3/3. Desuden det stof som naturligt skull e f indes er af forskellige rsager drop pet . Formanden havde mistet sine notater fra generalforiamlingen, og lånte derfor mi ne, som nu også er borte ; skaden er dog ikke stor,
da det vil være mindre relevant at bringe noget sådant i marts.
Hvad angår den ekstraordinære generalforsamling, så har
dens dra matiske forløb en del af skylden for det manglende
referat. På et tidligt tidspunkt viste der sig uoverensstemmelse mellem dirigentens og medlemmernes tolkn ing af lovene, og
en afstemn ing viste, at man ønskede ny di rigen t, hvilket igen
bevirkede, at min kone b lev valgt til sekretær, hvortil vort afkom y trede så h øjlydt ut ilfredshed, at han målte fjernes fra
lokalet, hvorfor redakt ørens kendskab til den efterfølgende debat er noget sporadisk. Nu vil de kvikk e nok tænke, at jeg jo
bare k unne spørge sekretæren, hv ilket jeg også har gjort, ovenstående er blot en illustra tion af, hvil ke va nskeligheder en alvorligt arbejdende redak tør må kæm pe med. Det er meget
svært at gengive den heftige debat, hvorfor k\!n resultatet nævnes i det følge nde. En afstemning bevirkede, at bestyrelsens
sekretærkandida t blev erklæ ret for ikke valgbar, idet man lagde vægt på, at d en pågældende ikke var val gbar på den ordinære generalforsamling, hvorfor den anden opstillede kandidat
blt'v va lgt (som det også fremgår af adresst'li slen).
Red.

,., •• n.ot
.O~TAYKu:JtI

D A NSKE STUDENTERS ROKLUB

Ansv8I'$havende for .OSR. : Gert M. Hougaard

41. årgang
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Intr oduktionsfest
Lørdag den 28. april 1973 klo 19,30
PR-udvalget viser klubben frem for en masse forhåbentlig nye medlemmer.
Der fortælles om alle aktivit eter i DSR , og derfor bør klubbens nuværende medlemmer naturl igvis møde op og skabe liv i lokalerne og
iøvrigt være behjælpelige, hvor behov opstår.

Dans
Når alle er trætte af at introducere, kan man slå sig løs på dansegulvet eller ved den nye bar med de gamle lave priser.

Udvalget

Instruktørkursus
Klubben mangler roi nstruktører. For at afhjælpe denne kedelige mangel samt for at give de inst ruktører vi har mulighed for at dygtiggøre
si g, afholdes
Instruktørkursus torsdag den 3. maj kl. 19,30.
All e interessede er vel komne. Der følger kun den moralske forpligtelse med deltagelsen, og der stilles ingen krav om særlig roerfaring.
Asbjørn (klubbens kaproningstræner) har still et sig til rådighed med
et kursus i bassin-i nstruktion. Vi viser DFfR 's fi lm "Rotaget« og diskuterer formålet med og opfølgningen af roinstruktion. Inden den frie
debat sl ipper løs, har Redaktøren lovet at indvi os i , hvordan det lykkedes ham at holde 4 søde piger under instruktion I månedsvis
(burde være strøget af censuren. Redaktøren) .

HUSK

Husk Skabskort 1973

DA G E N.

Kan købes i køkkenet for den sædvanlige femmer.
Husforvalteren

Jeg har hørt: at vor kasserer vil tilbringe de næste 3 måneder på
Grønland, hvorfor bestyrelsen har formået Dan Nielsen til at vikariere.

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

Red.

Telefoner:

ROINSTRUKTION

Kontor: 29 63 26
Køkken: 296326
Medlemmer: 296360

Alle medlemmer uden roret skulle nu være indkaldt til roinstruktion.
Skulle en enkelt ved en fejltagelse ikke være indkaldt er det altså:
Tirsdag og torsdag kl. 17,30
det foregår. Bare mød op - forudgående varsel unødvendig.

Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag kl. 19-20
Formand: Aage Bang, Holstelnsgade 5,
2100 ø. TR 359
Kasserer: Finn Gamel Christensen,
Hedemarksvej 64 st., 2620 Albertslund
Sekretær: Carsten Jespersen,
Bentzonsvej 42 l , 2000 F
Materielforvalter: Lars Kaar,) Jacobsen.
OSR, Strandvænget, 2100 ø

NY OPVASKEMASKINE

DSR har fået en opvaskemaskine, der duer.
Kapacitet: F.eks. 300 tallekener /time.
Hermed er det blevet let at være festarrangør, så har du en god ide,
såkorn frit frem .
En varm tak til DSR's venner, som har gjort denne investering mulig.
Bestyrelsen

Instruktionsrochef: Jens Krumholt,
OSR. Strandvænget, 2100 ø
Motions- og langtursrochef: Bente Kjøller
DS R, Strandvænget, 2100 ø

FRA KØKKENET:

Husforvalter: Henning Enevoldsen,
DSR, Strandvænget, 2100 ø

Middagsspisning tirsdag og torsdag kl. 18. Bestilling til 296326
(DSR's telefon) senest samme dag kl. 14. Pris 8,50 kr.

Kaproningsudvalg ;
Kaproningsrochef, Preben Grosbøl,
Frugtparken 36, 2820 Gentofte. GE 3798
Stig Rasmussen.
Delfingade 15 D, 1325 K.
Tl f. 89 22 55, lokal 3444
Torsten Hovind,
Bagsværd Hovedgade 83 E 3
2880 Bagsværd

De fleste husker at bære servicet ud - det letter nu oprydningen!

Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanløse. 747606

Det er iøvrigt ikke for tidligt at planlægge sommerens ferlelangtur.
L-rochefen

Det var Ikke uden en vis skuffelse, jeg læste dit indlæg om festpolItikken i OSR.
Af en så flittig bruger af klubben havde jeg ventet en højere grad af "fingeren på
pu lsen«.
Mit syn på indlægget kender du fra vore debatter på verandaen, men jeg vil her
forsøge at resumere mine synspunkter for eventuelle læsere.
1.

Middag tirsdag og torsd ag bestilles på
tlf. 296326 inden k!. 14 s~mme dag.

8. maj 1973!!!
er sidste frist for stof til næste blad.
udkommer omkrin g den 20. maj.
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren

Tlf. ØS 9924

Krumholt

Svar til Håkansson

KØKKEN:
Mandag kl. 19-22
Tirsdag kJ. 18- 22
Torsd ag kJ. 18- 22
Lørdag kJ. 14-1 7

Gert Hougaard,
Vordingborggade 80 st. tv. 2100

Vi byder velkommen til fru Petersen - vor nye dame i køkkenet.

ø

Fremmed selskabelighed " kontra.. fremm e af intern.

Det er muligt, at vi i festoplæggene ikke har formået at interessere "bredt nok" .
OSR's medlemssammensætning og måske vanetænkning hos arrangørerne gør det
vanskeligt at få alle med - men formålet med alle fester har været at tilfredsstille
flest muligt bedst muligt. At den fremmede selskabelighed ikke har hæmmet den inte rne (i al fa ld ikke kvantitativt skulle fremgå af nedenstående 1972-feststatus (styrmandslauget ikke medreg net):
Februar; »Fransk fest«.
Marts: Karneval.
April: Fæliesfest med sangforeningen.
Juni: Fødselsdagsm iddag. - SI. Hansfest.
Juli: Sommerfest.
August: Kaninfest.
September : Høstfest. - Introduktionsfest.
Oktober : Kaproningsfest.
November: Forhjulsfest.

De sidste par fester har da vist på godt og ondt wæret skåret over samme læst som de forrige, men det er da rart, hvis
du mener, at der er fremgang at spore.

2. Deltagere I DS R-fester.
Det må skyldes en errindrlngsforskydning, når du skrive r, at de
fleste tilhører den halvdel, der i klubbe n har en anciennitet på
5 år eller derover«, samt at der gennemsnitlig deltager »3 kan'iner og 1 kaproer«. Både kaniner og kaproere har været bedre repræsenteret, men det snyder let, fordi det desværre kun er
de mest aktive kaniner der kommer, og dem kommer man jo
hurtigt til at betragte som »mangeårige medlem mer«.
Vedr. kaproeres manglende anseelse på verandaen synes jeg,
at denne debat hører fortiden til. Den forgangne vinter burde
have manet de sidste rester I jord en .

7. Roernes motionsløb.
Det forekommer mig lidt uretfærdigt at sætte interesse for »Roernes motionsløb" og for " Hjemmeværnsfest« op som modstridende. Debatten må stå om hvorvidt de hver for sig tjener DS R's
formål. Problemet med officials i 71 kan ikke tillægges den sammenfaldende dato, så mange lægger en hjemmeværnsfest nu ikke beslag på.
I 71 var det overhovedet ikke på tale at afslutte løbet med en
fest. Denne gode ide må være Lyngbys, og DSR var iøvrigt absolut øde den 9/12 72, så vi har aldrig stået over for noget valg
mellem de to arrangementer. Vi har blot ikke fået lov at holde
den fest. Om det så skyldes f.eks. min manglende interesse er
en anden sag. Jeg indrømmer, at min ide med fester i DSR er,
at enten er de for DSR-roere, og har det formål at skabe aktivitet i DSR, eller også er de for fremmede og har udelukkende
det formål at skaffe penge til førnævnte sag. Dette skal og har
dog ikke forhindret mig i arbejdsmæssigt at støtte en fest for
500 roere fra andre klubber - og skulle jeg en dag stå over for
at skulle vælge mellem to arrangementer, vil jeg da selvfølgelig
vælge det med mest tilknytning til rosporten .
Ovenstående er blot skrevet for at rydde evt. misforståelser
om festarrangementer i DSR af vejen. Det er mit håb, at bl.a.
denne meningsudveksling kan bringe nogle konstruktive tanker
frem til gavn for klublivet i DSR. Det er min mening med svaret
og vist også Håkanssons med indlægget.

3. Styrmandslauget.
Lauget må svare for sig selv, men det må være på sin plads at
bemærke, at lauget i 72 kun holdt 2 arrangementer: »Blåt øje«
og julefrokost.
4. Begrænsning af deltagertal.
Det kan umuligt være nogle af de under pkt. 1 nævnte fester,
du refererer til, når du skriver, at »forarbejdet til en fest går ud
på at finde ud af, hvordan man ikke bliver for mange«. Så fundamentalt er vore intentioner forhåbentlig ikke blevet misfortolket af nogen. Eksemplet med prisen vil jeg tage som en vits.
5. Deltagere der kommer efter middagen .
Jeg erkender problemet, men den eneste løsning, jeg kan se,
vil være at sløjfe den middag, vi har praktiseret de sidste par
år. Det er jeg imidlertid betænkelig ved at gøre - fortiden
skræmmer - men det er da et forsøg værd.

Krumholt

6.
Angående P.S. og P.S.S.
Du skriver, at du aldrig se lv har føl t dig uvel kommen, men har
du mødt nogen, der har?

En statistisk analyse m. m. af de sidste 12 års motionsroning
I januar havde und er tegnede 12 112 års jubilæum i DSR og gav
sig tid til et tilbageblik sa mt til en an a lys e a f d e statistikker
og andr e mere eller m ind re man ge lfuld e opl ys ninge r, der fin-

de s i årb øge rne fo r den ne tid. Nogle af disse tal er sat op
h oss tåe nde sk ema:
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7. 152
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6.369
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117
170
160
ca. 150
ca. 200
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93
120
72
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Aktiviteten i Nordhavnen sy nes n ærmest at være konstant
me d godt 20.000 km årligt indtil 1969, h vor et eklatant fald
sætter ind, hel ned til 13.000 k m å rligt. Pa ldet i roaktiviteten
er la ngt stærkere en d svarende til fald et i me dlemstallet.
Dette fald indtræffer samti digt med, a t en idræ tsfjendtIig
indstilli ng b r yder igennem og k ommer til flt dominer e st emningen i roklubb en. Denne in dstilling syn es nærmest at organisere sig i en klub i klubb en, en sla gs frimureri kaldet "styrmandslauget" . Jeg kunne nævne ut allige eksempler på denne
indstilling, men vil dog afstå h erfra.
Kigg er man på variationerne i medlemstallet, sy nes flere faktorer at kunne gøre sig gæ ldend e. Eet springer dog snart tydeligt i øj n ene, hvis ma n sa mm enholder med kilometer a nt allet i
4-:1rers inrigger. På stati s tisk gr undl a g synes man a t kunne op·
stille følgen de lov. Er kilomet eran ta ll et i 4-årers inrigger et år
stort, stiger medlem stallet det efterfølgende år. E r det omvendt
lav t, fa lder me dlem stallet det efterfølgen de år. 4-årers inrigge.
ren er insfruktionsbåden par excellence. Instruktion synes at
være af afgørende be tydni ng.
Ser man på antall et a f k a niner synes dette at være af m in-
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9.236
8.600
9.265
10.094
8.205
8.805
9.940
9. 174
7.838
6.115
6.839

dre betydning for medlemstallet. Decideret propagandaaktivitet
synes ganske uden betydning. Den bedste prop aganda ligger i,
at d e nye medlemmer får lær t at ro og dermed opfyldt deres
for m ål m ed indmeldelse i klu bben .
I 1963 havde man et maxim um for ro ning i 4-årers inrigger
på 3.227 km. 1964 viser et ma ximum for tilvækst i medlemstallet på 73. De 3.227 km bør sættes i relation til et kanin tal
på kun 117, klart under gennem snit. Disse få kaniner, der lærer at ro, danner grundlaget for den meget store roakt ivitet i
1964. Aktiviteten for 2-årers inriggere stiger f.eks. med 25% til
10.214 km. (I 1963 skete der en radikal ændring i bestyrelsen,
men nogle af de mest aktive blev desværre kun siddende knapt
1 år).
1 1970 er medlemstallet 546 (mod 584 i 1963), kanintallet er
120, men kilomet ertalle t for 4-årers inriggere kun 1.170. Næste
å r falder medlemstall et med 49, og kilometertallet for 2-årers
inri ggere er helt nede på 4.693.
E n undtagelse fra ovennævnte lov synes 1972 at være. Her
kan m an pra le med en tilvækst på 2 medlemmer på trods af
kun 1.270 km i 4-årers inriggere året forud. T allene kan dog

næppe sammenligne!>. Normalt får man flest kaniner i forårsmånederne, og medlemstallet opgøres ca_ 11/2 år senere. I 1972
fik man takket være "det selvbestaltede propagandaudvalg"
slørst tilgang i september, og medlemstallet blev opgjort godt
l måned senere. På kontingenlregnskabet for aktive medlemmer kan man da også se et fald på 9.500 kr., svarende til en
nedgang på 40 medlemmer.
Går man ned i bådehallen (jan. 73), kan man på tavlen med
instruktionskort konstatere, at over 50 medlemmer under instruktion endnu i kke har fået roret. Jeg vil formode, at størstedelen af disse medlemmer ikke blot "hænger med røven i
vandskorpen", men allerede er tabt bag af bådene. Får man
ikke roret første år, bliver man næppe i klubben. Det "selvbestaltede propagandaudvalgs" positive indsats synes totalt spildt.
Af sving tavlen med de aktive medlemmers rettigheder fremgår at klubben har 75 "aktive" medlemmer uden rettigheder.
Omkring 1963 foregik instruktionen på den måde, at instruktørerne fik tildelt faste hold på 4 kaniner. Instruktøren havde
lIllsvaret for, at kaninerne lærte at ro. Klubben stimulerede
medlemmer til at gå på DFfR's hjælpeinstruktørkursus, hvor
øvede instruktører underviste i, hvordan man lærer andre at
ro. Man fik endog udleveret lærebøger i roning. Disse udmærkede kurser er i de senere årkommet i miskredit i DSR. Man
mener ikke, at de ligger på et tilstrækkeligt højt akademisk
niveau.
For ca. 4 år siden gik man over til et uyt instruktionssyslem.
Kaninerne kan bare møde op tirsdag eller torsdag og prøve, om
de kan finde en instruktør. Det er pædagogisk utilfredsstillende at inslruere efter dette system. Det er som hvis en skole
ville undervise med en ny vikar i hver time og med elever på

ORIENTERING

!. klasses og 8. klasses niveau blandet sammen. Eleverne lærer
intet, og systemet synes da også at være brudt sammen.
Der synes ikke at foreligge opgørelser over tildeling af rettigheder. Kun for 1968 kan man i årbogen læse, at 91 fik r or et,
63 styrmandsret og 20 scullerret. I 1971 val' der vist ikke mauge, der fik roret, højst 10 fik styrmandsret. Scullerinstruktøl'erne var arbejdsløse, ca. 2 fik scullerret. I 1972 havde man en
ivrig stYl'mandsinstruktør, roen han kunne kun få nok at lave,
hvis han instruerede folk uden roret, og adskillige fik styrmandsret før roret.

Konklusion
Der synes at være rige muligheder for, at DSR alter kan vokse_
Hovedbetingelserne herfor er :
l. At m a n erkender, at DSR er en idrætsklub.
2. At bestyrelsen lægger hovedvægten på instruk tion.
Det fald i idrætsaktivileten, der indtrådte efter kr igen, syn es
for længst at være vendt. Det er mit indtryk, at ak tiviteten inden for næsten alle idrætsgrE'ne i dag er større end nogensinde tidligere.
Vort medlemskriterium el' i de seneste ål' udvidet ad skillige
gange, og studenter!allet er vokse! eksplosivt. I de seneste år
er der startet en såkaldt "kondibølge". Denne er startet i og
har stærkest tag i de kredse, blandt h vilke DSR normalt har
rekruteret si ne medlemmer. !\Ian kunne pr,øve at ride på denne b ølge.
Følges ovennævnte retningslinier, er jeg overbevist om, at
klubben om 5 år kan have 750 medlemmer, om 10 år 1000, og
til sin tid vil jeg kunne fejre 25 års jubilæum i en klub af
samme storhed som i 1945-46.
HåkaD880D

Tilmelding IJI løb: Ronald Clausen, RY 9004, ..nest mandag kl. 19.30

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

Sektionens styre:
Formand: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lejl. 5,
2100 København ø. Tlf. : RY 9004.
Kasserer: Poul Nissen, Rebæk Søpark 5-304,
2650 Hvidovre. Tlf.: 7582 02.
Sekretær: Claus Rasmussen, Fuglegaardsvej 2 B,
2820 Gentofte. Tlf.: GE 3523.

TerminslIsten 1973
28. april \
2\1. april f DTF, DM-terrænsport.

29. april, Kredsen , stjerneløb, Rude Skov.
2. maj,
åbent nattræningsløb.
o. m aj, DOFIFM-nat, Astrup-Bjærge Skovene.
6. maj,
»
»
»
13. m a j, Ballerup, polnUøb, Hareskovene.
20. maj, Lyn gby, åbent løb, Tisvilde H egn.
27. maj, Kredsen, KM-stafet, Tok.kekøb Hegn.

De åbne løb
De åbn e løb er i fuld gang, men det er ikke mange, der har
rleltaget fra DSR. Men det kan nås endnu. Tag jer blot sammen
og anmeld jer til Ronald mandagen før løbet. Så finder vi ud
uf hvilken klasse, der vil være passende og alt det andet.
Der er forøvrigt en tilføjelse til terminslisten, idet Roskilde
afholder et åbent løb uden klasseinddeling den 6. maj i Hval~ø-skovcne med omklædning på Aunstrup Sanatorium.

Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

Gåsehuset
Forårssæsonen i Gåsehu se t må betragtes som slut. Det har til
gengæld været en ganske fantastisk sæson med ca. 2 deltagere
i hvert løb. De to sidste løb ha r væ ret udvidet til a t omfatte et
natløb lørdag aften og så det normale søndagsløb. Willem Håkansson og Holf Høhne har lagt de to natbaner, og det har de
gjort godl. Den store inleresse for disse løh må medføre, a t vi
ma lave flere uf disse arrangementer til efteråret.

Stifinderløbet
Den l. april h avde vi så vort Stifinderløb, og det blev succes.
Vi havde 304 anmeldte og CR. 27.1 startede. Vejret var modbydeligt: Koldl med kuling og regnvejr. Det var en stor indsats
de officials, del' var ved starter og mål, udførte. Men alt gik
altså som det skulle, og løbern e var tilfredse. Lad mig her
takke alle, der har hjulpet til med at få det store arrangement
gennemført. En helt speciel lak til Carsten, der selv tegnede
alle baner samt nye indhegninger ind på de 305 kort.
Sidste år tvivlede jeg på, at \'i kunne fortsætte StifinderløbeIle, men den opbakning, der har været om løbet i år, har overbevist m ig om. at der vil være Stifinderløb i mange år endnu.

Til alle, rll'r plcjl'r at komule i Gåsebusel:
:'I1eld jer hare til de åbne løb. De er ikke ~værere, og mindst
li!!e så morsomme. Vær ikke hange for , at det er for konkurrencebclon et. l opdager. at det kun pr kOllkurre nce, hv is Isel\'

,il.
På

gell$~'n!

Rom.. ld

Jltotion8~øb 1975
Rosæsonen er nu begyndt, men derfor behøver man ikke helt at holde op med at løbe. Fra klubhuset langs vandet til enden af Strandpromenaden og tilbage er der ca. 1600 m, en passende strækning til en
lille løbetur efter rotu ren.
ligesom i september bringer vi her j klubbladet følgende liste over
motionsløb i de kommende måneder. Indbydelser til en del af løbene
vil blive ophængt i motionsrummet, men eventuelle interesserede bedes selv tilmelde sig direkte hos de enkelte arrangører. Yderligere
oplysninger kan få hos Erik Sommer på EV 2722 .

APRil

JUNI

Torsdag den 19. kl. 10: Færgelundsløbet, 1,2, 4,6 og 7 km, Frederikssund, Frederiksborg Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, Hans Chr. Olsen , (03) 2881 34.

Mandag den 4.: Bagsværd Sø rundt, 10, 20, 30 og 40 km, Idrætsforen ingen Sparta, Heinrich Duholm, (01) 789242.

Torsdag den 19. kl. 14: Herlufsholmløbet, 3,4 km, Herlufsholm
Gymnastikforen ing, Ole Lundgren Beck, (03) 72 78 75.
Mandag den 23.: Internationaler Volkslauf, 10 og 20 km, Ratzeburg, Ernst Panknin, 04541 /5637, Moltkestrasse 11 , 0-2418 Ratzeburg.
Lørdag den 28. kl. 15: AIK's terræn- og motionsløb, 9 og 20 km,
Utterslev Mose ved AkandeveJ, Arbejdernes Idrætsklub, Paul Larsen, (01) 603830.
Søndag den 29. kl. 14: Moseløbet, 6,3 km, KFUM-Parken og Utterslev Mose, Lokalaviserne og Ben Hur, (01) 69 43 75, startpenge
10 kr., giro 1615.

'-"

Tirsdag den 5. kJ. 15: Furesøløbet, 18 km, HI, Holte Id rætsforenings atletikafdeling, (01) 424702 eller (01) 421802.
Lørdag den 9. kJ. 16,30: SNIK-marathon, klasse 2 åben for moti on ister, Søllerød-Næ rum Idrætsklub, Atletikafdelingen, Per Mortensen, (01) 89 2381 .
Mandag den 11. kl. 9: Luhrsjon Runt, 14 og 25 km, Håstveda OK,
Box 89, 8-28023 Hastveda, tlf. 0451/30276, (20 km nord for Håssleholm).
Søndag den 17: Olofstromsloppet, 10 og 23 km, UF Contact, Ingenjorsgatan 51 A, S-29300 Olofstrom, tlf. 0454/42839.
Onsdag den 20. kl. 19: Theilg aard-Iøb nr. 3, 4,7 og 8,5 km, Vestvolden, GIC, Glostrup Idræts Club, Ole Friis, (01) 75 0810.

MAJ

Lørdag den 23: Slottsskogsloppet, 13 og 23,8 km, Gøteborg, Solviking arna.

Søndag den 6. kl. 9,30: Bagsværd Sø rundt, 10, 20, 30 og 40 km,
Idrætsforeni ngen Sparta, Heinrich Duholm, (01) 7892 42.

Onsdag den 27. kl. 18,30: RAC-kon diløb 4173, 5, 8 og 15 km,
Damhusengen, Rø dov re Atletik Club, Mogens Findal, (01) 917503.

Søndag den 6. kl. 10: Thell gaard-Iøb nr. 2, 4,7 og 8,5 km, Vestvolden GIC, Glostrup Idræts Club, Ole Friis, (01) 75 0810.

JULI

Søndag den 6. kl. 14: RAC-Kondiløb 3173, 5, 8 og 15 km, Damhusengen, Rødovre Atletik Club, Mogens Findal, (01) 91 75 03.

Søndag den 1. kJ. 9,30: Bagsværd Sø rundt, 10, 20, 30 og 40 km,
Idrætsforeningen Sparta, Heinrich Duholm , (01) 789242.

Lørdag-søndag den 12.-13.: KI F's 100 km løb (Slotsløbet) ØB 821 8
onsdag k!. 17-19.

Onsdag den 4: Horby MarknadsloPP, 13,3 km, Frosta Orienteringsklu bb, S-24200 Horby.

Fredag den 18: Langesø-Iøbet, 8 km, Idrætsforen ingen Freja,
Odense, (09) 13 29 72.

AUGUST

Søndag den 20. kl. 11: Harlosa Hed-Iopp, 10 km, Harlosa IdrottsfOrening, Motionssektionen, S-24035 Harlosa, 25 km øst for Lund,
Ben gt Nilsson, 046/61419.
Søndag den 27. kl. 10,30: Nordkyst-løbet, 20 km på landevej, HA F,
Hundested Atletikforen ing, John Rasmussen, (03) 33 79 28.
Søndag den 27. kl. 10,30: Rostångaloppet, 12 km, Nackarpsdalen,
Soderåsen, Svalovs fritidsnamnd og Ravetofta OK, Tu re Jonsson,
0418/64008, Box 141 2, S-26800 Svalov.
TorSdag den 31. kl. 11: Koarpsrundan, 12 km, Koarp, Hailandsåsen, HSO K, Helsingborgs Skid- och Oriente ringsklubb, 80x 10078,
S-25010 Helsingborg, tlf. 042156375, Stig Persson.
Torsdag den 31. kJ. 11 : Gadeløb I Hu ndested, 4,5 og 6 km, HAF,
Hundested Atletikforening, John Rasmussen, (03) 337928.

Onsdag den 1. kl. 18,30: RAC-ko ndiløb 5173, 5, 8 og evt. 15 km,
Dam husengen, Rødovre Atletik Club, Mogens Findal, (01) 917503.
Onsdag den 1. kl. 19: Theilgaard-Iøb nr. 4, 4,7 og 8,5 km, Vestvol den, GIC, Glostrup Idræts Club, Ole Friis, (01) 7508 10.
Søndag den 5. kl. 9,30 : Bagsværd Sø Rundt, 10, 20, 30 og 40 km ,
Idrætsforeningen Sparta, Heinrich Duholm, (01) 7892 42.
Søndag den 5. kl. 11: Ullerup Skov-løbet, 1,5 og 10 km, Hundested Atleti kforening, John Rasmussen, (03) 33 7928.
? ? ?: Brøndbyløbet, 3 og 9 km , Brøndby::koven, BSG og BGA.
Brøndbyernes Gymnastik- og Atletikforening, Jytte Bogø,
(01) 96 25 63.

Søndag den 26: Vackelsångsloppet, 8 og 22 km, Vackelsångs IK.
Box 108, S-3601 4 Vackelsång, tlf. 0470133162.
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Søndag den 2: Esrum Sø Rundt, 23,8 km, Fredensborg Boldklub
og Idrætsforening, Jørgen Marstrand, (03) 281463.

1 1 1: Bagsværd Sø Rundt, 10, 20, 30 og 40 km, IdrætsforenIngen Sparta, Heinrich Duholm, (01 ) 789242.
1 1 1: Hamborgskovløbet, 10 km, Nykøbing Falster, KAN-Sport
og Lolland-Falsters Fol ketldende, (03) 85 12 30 og 85 20 66.
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SI

YAL Bl

Søndag den 21: Eslovsloppet, 10 og 15 km, Eslovs Allmanna 1drottsfbrening, Sven Tronne, 0413/11689, Foreningstorget 1 B,
S-24100 Eslov.
Søndag den 21: Præstevangsløbet, 3,5 og 15 km, FIF, Frederiksborg IdrætsforenIng, Hillerød, Alex Andersen, (03) 263778.
Søndag den 28: Yddlngen Runt, 12 km, Heleneholms lF's Orienteri ngssektion, 040/548026, Bengt Gr6nvall, Råkbogatan 11, S21232 Malmo.

Søndag den 16: Erem itageløbet, KIF, KS og BT.
Søndag den 23: KS-Marathon, Rudegård Stadion, Københavns
Skiklub, Niels Matthison-Hansen, (01) 8824 99.
Søndag den 23. kJ. 10: RAG-Kondiløb 6/73, 5, 8 og evt. 15 km,
Damhusengen, Rød ovre Atletik Glub, Mogens Findal, (01) 917503.

OKTOBER

Søndag den 7. kl. 10: Damhusengløbet og RAC-Kondiløb 7/73,
5, 8 og 12 km, Rødovre Atletik Glub, Mogens Findal, (01 ) 91 7503.

1 1 1: Bernstorttsløbet, 10 km, »Villabyerne« og GKI, GentofteKlampenborg Idrætsklub, Gerda Sevaldsen, (01) 71 2098.

? 1 1: Kosanløbet, 6 og 10 km, Hareskoven, Kosan Sport
(01) 1424 00.

1 1 1: MAI-loppet, 11 km, FrostavalIen, Malmo Allmanna Idrotts-

NOVEMBER

Søndag den 4: Skanneloppet, 8,8 og 17,5 km, Astorp, Nordvastra
Skånes Idrottskrets og Idrottssalskapet Skanne, Box 24, S-26501,
Astorp, tlf. 042/50508.
Lørdag den 10. kl. 14: Julebækløbet, 8 og 16 km, HL, Helsingør
Langrendsklub, Erik Bundegaard, (03) 2391 65.
Søndag den 18. kl. 10: RAC-Kondiløb 8/73, 5, 8 og evt. 15 km.
Damhusengen, Rødovre Atletik Glub. Mogens FIndai, (01) 917503.
DECEMBER

Lørdag den 8: Roernes Motionsløb, 3, 6 og 12 km, Hareskoven.
Søndag den 16. kl. 11: Juleløbet, 8 og 16 km, Rude Skov, HI,
Holte Idrætsforen ing, (01) 424702 eiler 42 1802.

fo rening, Skomakeregatan 4, S-21134 Malmo, tl f. 040/11 2978, kl.
9-12.

1 ? 1: Motionsløb I Teglstrup Hegn, 6 og 12 km, Helsingør Idrætsforening, Steen Aage Nielsen, (03) 21 2814.

Søndag den 14. kl. 11: Strandvejsløbet, lO, 20 og 30 km, SNIK,
Søllerød-Nærum Idræts-Klub, Per Mortensen, (01) 892381 .

? 1 1: Terrænløb i Lystrup Skov, Skæv:nge, Frederiksborg Amts
S. G. & I,'s atletikudvalg, Hans Christian Olsen, (03) 2881 34.

Fra kaproningsudv alget er modtaget:
Nyt kaprouingsreglemenl
DF fRs h ovedgen eral for samling den 4. m a rts forl øb fredeligt, og
et fyldigt re fe r at vil sikkert kun ne læses i næste nummer af
RON I NG, Dog synes jeg at det er af betydni ng, at alle få r k endskab til to epokegø rende bestemmel ser, der blev truffet i forbindelse m ed vedta gelsen af det nye kapro ningsreglement:
1~ Kombinerede mandskaber tillades nu start ved de dan ske
m esterskaber.
2. Nedklassificering af elite-roere er nu mulig, idet der i det
nye reglem ent står: nEn roer, der er klassificeret som eliteroer
skal, for at forb live eliteroe r, have op nået placering som n r.
l, 2 eller 3 ved mi ndst tre k lassificerede kaproninger i løbet af
to på h inanden fø lgende sæso ner. I modsa t fald kl assificeres
roeren som senior-A i den følg ende sæson, hvor en sejr i senior-A eller eliteløb att er bevirker oprykning i eliteklassen fra
næs te sæson.
Stig Rasmussen

dels i bedre resultater i den kommende sæso n . For det andet
var de t vores formål, at give de nye kapr oere en teoretisk introduktion til forskellige sider af kapro ningen , Endelig var det
vores hensi gt under opholde t, at b ringe variation ind i vin tertræni ngen.
Opholdet påbegyndtes fredag a ften , hvor man bL a. talte om
internationale top roeres fysiske karak te ristika og om kaproningspsykologi. Lørdag formidda g var der løbe træning (langdistance) og styrket ræ ning, mens eftermidd age n var h elliget teor ien med emner som rign ing og trimnin g af både, kaproningsreglement og fysiolog i. Lørdag aften h oldt vi en beskeden (som
kaproere bør) fest. Søndag morgen var der gymnastik og løbetræning (sprint), hvorefter opholdel sl utte de med frokost og
oprydning.
De forskellige indsl ag va r til rettelagt af roerne selv, således
at man udnyttede deltage rn es teo retiske viden og praktiske erfaring samtidig med at man gjorde programmet mere afvekslende.
Stig Rasmussen

TRÆNINGS-WEEKEND
I dagene 23-25 februar var kaproere på weekend-ophold i Damernes Roklubs hus i Sletten ved Nivå. Turen, hvori deltog 20

kaproere, havde flere formål. F or det første ønskede vi på denne måde at ryste r oern e sa mm en for a t opnå et bedre sammenh old, som skulle resu ltere dels i et øget kammeratligt udbytte

Ændringer til Regatt a-terminer
13. juni: Bagsværd (senior og junior)
4.-7. juli: Henley
7.--8. jnli: Simlnngeo
14.-15. Juli: Sorø
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Anavar.havende for .OSR-: Gert M. Houglllrd
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D. S. R.'s BESTYRELSE:

I anledning af Tuborg

»40 år?????«

Bryggeriernes 100 års jubilæum

»Så er det ud af D. S. R. ! «

har klubben fra Tuborgfondet
modtaget 13.000 kr. ti l indkøb

Læs side 2

af en fire-åres inrigger.
Båden vil hurtigst muligt blive
bestilt, så at den allerede I
indeværende sæson kan
afhjælpe presset på denne
bådtype.

Lørdag den 2/6 kl. ca. 17 ros på Bagsværd Sø den traditionelle Universitetsmatch mellem Aarhus og København. I
den anledning holder DSR fest om aftenen.
Det er altså i DSR
Lørdag den 2/6 kl. 20
det foregår.

DSR ønsker Tuborg til lykke
og siger
TAK
TIL
TUBORG

FØDSELSDAG
DSR fylder 106 år torsdag den 14/6.
Vi markerer dagen ved afholdelse af en fødselsdagsmiddag
kr. 18 med efterfølgende fæ"esroning.
Menu: Wienerschnitzel + Is. Pris 10 kr.
Tilmelding senest tirsdag den 12/ 6.

S K T. H A N S F E S T lørdag den 23/6.
Programmet er ikke endeligt fastlagt, men vi kan allerede
nu meddele. at bålet ikke vil blive antændt under anvendelse af større mængder benzin. Dette kun meddelt for at berolige deltagere fra i fjor.

Bente underholder den 29/5 k!. 20. (Læs Inde i bladet).

Skodsborgtur den 31/5 k!. 9. (Læs inde i bladet).
ÆLDRE MODEL

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget
2100 København ø
Postg iro 3466
Telefoner:
Kontor: 29 63 26
Køkken : 296326
Medlemmer: 296360
Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag k!. 19-20
Formand: Aage Bang, Holsteinsgade 5,
2100 ø. TR 359
Kasserer: Finn Gamel Christensen,
Hedemarksvej 84 st., 2620 Albertslund
Sekretær: Carsten Jespersen,
Bentzonsvej 42 1, 2000 F
Materielforvalter: lars Kaara Jacobsen,
DSR, Strandvænget, 2100 ø
Instruktionsrochef : Jens Krumholt,
DS R, Strandvænget, 2100 ø
Langtursroehe f: Bente Kjøller,
DSR, Strandvænget, 2100 ø
Motionsroehef: Rolf Høhne,
Kildegaardsvej 95, 2900 Hellerup
træffes dgJ.: 12 11 97, lokal 31 49
Husforvalter: Henning Enevoldsen,
DS R, Strandvænget, 2100 ø
Kaproningsudvalg :
Kaproningsrochef, Preben Grosbøl,
Frugtparken 36, 2820 Gentofte. GE 3798
Stig Rasmussen,
Delfingade 15 D, 1325 K.
Tlf. 89 22 55, lokal 3444
Torsten Hovind,
Bagsværd Hovedgade 83 E 3
2880 Bagsværd
Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanløse. 747606
KØKKEN:
Tirsdag k!. 18-22 (middag)
Onsdag kl. 19-22
Torsdag k!. 18-22 (middag)
Lørdag kJ. 13-17
Middag ti rsdag og torsdag bestilles på
tlf. 2963 26 inden k!. 14 samme dag.

7. juni 1973!! !
er sidste frist for stof til næste blad.
udkommer omkring den 20. juni .
Ind læg sendes til klubben eller redaktøren
Gert Hougaard,
Vordingborggade 80 st. tv. 2100 ø
Tlf. ØB 9924

DSR's bestyrelse vil afskedige 40·årig.
Fra de seneste debatter i dagspressen er det kendt, at fol k i ledende
stillinger i stigende omfang udskiftes med yngre, før de når pensb
onsalderen. Herved kan det ikke undgås, at der opstår menneskelige
tragedier, rr.en hensynet til produktionen må inden for erhvervslivet
træde i forgrunden. Skulle det samme virkelig være tilfældet i DSR?
På sidste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen i ramme alvor at af·
skedige klubbens 40-årige og dermed ældste repræsentant for klubbens bådpark.
ORMEN skulle brændes til Sankt Hans!
Til orientering for nye og yngre medlemmer skal det oplyses, at OR·
MEN er klubbens og snart Danmarks eneste gig-otter, bygget af DSR
i vinteren 1932/33, og siden da klubbens flagskib inden for motionsroningen. Sidste år lykkedes det kun at få ORMEN på vandet en enkelt gang, og turen blev ganske kort, fordi ORMEN viste en udtalt tendens til at dele Øresunds indhold (heriblandt vand) ligeligt på begge
sider af bordene.
Fagkyndige har dog udtalt, at selve bådens navn er det eneste, der
har tilknytning til slægten tereda, ligesom båden uden besvær kunne
blive forsikret i »Dansk Minervaa.
Bådens eneste skavank er, at kobbernaglerne efterhånden er blevet
omdannet til den kemiske forbindelse, der har gjort Københavns t årne
så berømte. Med andre ord, skal ORMEN reddes, skal størsteparten af
naglerne udskiftes. Da bestyrelsen ikke mener, at klubben kan forsvare at yde tilskud til sådan en oldi ng og hellere ser et flot Sankt
Hans bål, må der hurtigst muligt gribes ind med et protestråb over for
bestyrelsens hensynsløse planer.
En (endnu) meget snæver kreds af medlemmer, der mindes kanalture og t ure langs Øresunds kyst i ORMEN , har derfor dannet "For·
eningen til ORMEN's bevarelse". Disse medlemmer opfordrer hermed
samtlige medlemmer, der har oplevet den for motionsroere helt spe·
cielle følelse at ro i otter, samt alle medlemmer, der i fremtiden kunne tænke sig at opleve denne følelse, til at slutte sig til protesten.
Foreningen vil ikke opkræve noget kontingent, den vil ikke vedtage
love eller udsende medlemsblade; den vil kun protestere mod ORMEN's Sankt Hans-udflugt til Bloksbjerg . Alle, der ønsker at bevare
ORMEN i klubbens bådpark, bedes slutte op om protesten! Det kan
selvfølgelig gøres ved at indsende en skriftlig protest til bestyrelsen,
indeholdende s!angordbogens mest rammende udtryk for deres mening om bestyrelsens dispositoner i den ne sag.
Men det vil sandsynl igvis gøre større og mere kontant indtryk på
bestyrelsen. om man i stedet sendte et beløb til klubbens girokonto 5,- 10- eller et større antal danske kroner, og på kuponen til DSR udtrykke sin mening om sagen med de bedende ord: "red ORMEN«.
Da det måske er for sent den 23. juni , bedes protesten afsendt hurtigst muligt, således at redningsaktionen kan starten inden. Derfor må
deltagelse i ORMEN's redning ske således:
- enten: protestprev til bestyrelse n (porto 70 øre)
- eller: girokort t il klubb en (porto 50 øre)
Giro nr. 3466
DSR, Strandvænget, 2100 København ø.
Husk at skrive på " Kupon til modtageren«: "red ORMEN«. Foreningen
til ORMEN's bevarelse.
P.S. Hvis (når) ORMEN skal sættes i stand, vil der være god brug for
din arbejdskraft. så henvend dig til Materialforvalteren og tilbyd din
hjælp.

/

Styrmandsinstruktion

MÆHÆ
.
FÆST

Tilmelding sker på listen ved pulten i både hallen. Der indkaldes til instruktion i tilmeldingsrækkefølgen. Instruktionsdage
er primært mandag og onsdag.

Scullerinstruktion
Hver tirsdag og torsdag som sædvanlig under kyndig vejled·
ning af Ejvind Olsen hhv. Ronald Clausen.
Krumholt

Rengøringsgilde søndag den 27/5 1973 klo 10.
Mød op og deltag i den almindelige svingom med klud og
spand eller fat pudsekluden og giv pokalerne en omgang .
Klubben sørger for redskaber og frokost.

Føljetontur
Så er føljetonturen startet. Absalon er roet nordover. Reservati n af båden sker som sædvanlig på kortet i slyngelstuen.
Interesserede samt de forhåbentlig få , som ikke ved hvad føl·
jetonbåden er, kan få alle oplysninger hos undertegnede.
Bente

Gudmund Schack har bedt mig meddele, at Norman·Hansen
er udskrevet fra Øresundshospitalet i stærk bedring. Norman·
Hansen kan nu besøges på:
Skansedal Plejeafdeling
Fredskovskellet 2k
3400 Hillerød .

Langtursaften
Dels som o p tak t til den n ær t fo r es tåe nde pin set ur og dels som
almindelig orientering om mulighederne for langtursroning af·
holdes
tirsdag den 29. maj kJ. 20
en "langtursaften". Med billeder og tale siges "alt" om L·roning. Vi vil i år begrænse .billeder og tale" til et minimum og
i stedet bruge aftenen til at få skabt kontakt mellem interesserede langtursroere. Det er f.eks. ikke spor for tidligt at plan lægge ferieturen.
L-roehefen

FRA INSTRUKTIONSFRONTE N :

Skodsborgturen
Traditionen tro er der igen i år Kr. Himmelfartsdag Skodsborgtur. Det er i år den 31. maj, og båd hold vil så vidt muligt bli·
ve sat tirsdag den 29.
Turen starter fra klubben mellem k!. 9 og 9,30. Ved frokost·
tid er man i Skodsborg, hvor båden trækkes på land og d en
me db r agt e frokost nyd es i skovene bag Strand ve jen. Om del
er en stor eller lille anretning afhænger helt af det enkelte
hold.
Efter frokost er der sørget for forskellig underholdning med
deltagelse af de fremmødte roere. Hen under aften, når man er
hjemme igen, vil det være muligt at få middag i klubben. Om
aftenen er der fest i roklubberne til den lyse morgen.
Klubben har både nok til, al 60·70 kan komme afsted. Del
ville være et nyt indslag i arrangementet.
Rolf Hohne

Motionsrochef
Bestyrelsen har suppleret sig med Rolf Høbne. Rolf vil va r e-

Instruktørkursus
Torsdag den 3. maj afholdtes et lynkursus i roinstruktion. Del·
tagelsen var fin, men det hang måske sammen med , at kur·
susdagen faldt sammen med årets første lune aften. En betyde.
lig del af deltagerne anede ikke, at der var kursus. Slige de·
taljer skal m an jo ikke lade sig gå på a f , så jeg vil nøjes med
at tnkke alle deltagere og udtrykke håb et om, al kurset vil bidrage til at a fhjælpe instruktørmanglen .

Holdinstruktion
Til Håkanssons sidste indlæg er kun at sige, at der intet er til
hinder for at gennemføre holdinstruktion .... der savnes blot
instruktører, der er villige. Til artiklen "Statistisk analyse m.
v." iøvrigt vil jeg blot konstatere. at det er mere "m.v. " end
. analyse"

tage motion sruch efområdet.

Pinsetur
Der vil i år blive arrang eret pinsetur fra DSR. Ruten er DSR·
Nivå· Helsing0 r . Helsingborg·H ven· Landsk rona- Tuborg Havn·
DSR. Turen arrangeres primært som inslruktionstur for nyere
medlemmer (potentielle langtursroere) . Interesserede bedes sna·
rest kontakte Krumholt.
Mikkel (Knud Mikkels en I har luftet tanken um sideløbende
he rmed at arr a ngere tur i smålandsfarvandet. Da vi i dette område skal ro i lå n te både, haster det meget med at meld e sig.
Da det kan forvente s, al vi i år får temmelig mange både·
hold på pinsetur, bedes personer, der kan stille telt og/eller
kogegrej til rådighed. medd ele dettE' til a rrangørerne.
L·rochefen
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Annoncering af kaproninger:

ANNONCE

Den 19.-20. maj lager vi til Berlin med to singlescullere (Poul
Hedeboe og Leif Egholm) og en lelvæglsfirer (Preben Hvid,
Stig Rasmussen, Emil Sørensen, Jan Hefner og cox Henrik
Bisgaard). Ka proningen, der foregår på Hohem;ollern-kanal,
er en ren elite-kaproning, så man kan regne m ed a t komme til
at møde Vesttysklands bedste bold. Deltagelse i kaproningen er
kun muliggjort ved, at Berlins roforhund dækk er samtlige ud gifter for udenlandske hold.

Skulle nogen have een eller flere, ikke helt ubrugelige gasovne stående i kælderen, kan det meddeles, at køkkenets ovne
er det totale sammenbrud nær. Skal vi nå at give dem til Teknisk Museum, inden de falder sammen, mA vi snarest have nogen afløsere.

Onsdag den 23. maj kI. 18 har vore fans lejlighed til at se os
i aktion for første gang, idet der afvikles en sprinterkaproning
over 1000 m på Bagsværd Sø. Vi har besluttet al tilmelde alle
hold uanset styrke for at give dem en chance for a t vise, at
de er mere værd, end vi gAr og tror. Dette har medført, at DSR
er repræsenteret i godt halvdelen af alle løb, hvorved der gives
eventuelle DSR-tilhængere mulighed for i lobet af el par tim er
at se samtlige kaproere i funktion. Det er både første og sidste chance i Ar.
Den 2.-3. juni a fvikles Forårsregattaen på Bagsvæ rd So. Lørdag startes kI. 14,30 og søndag kI. 13,30. Det er endnu ikke afgjort, hvilke hold vi starter med, men under all e omstændigheder bliver der rigeligt al se på.
StIg
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I øvrigt mener jeg, at det er for dårligt, al bestyrelsen har lejet Nivaa-huset ud hele sommeren til et ikke-medlem, uden
forst i dette blads spalter eller ved opslag al undersøge om
nogle af vore medlemmer var interesserede.
Red.

Berigtigelse
DSR har mindst et medlem, som er utilfreds llled redaktøren.
Vedkommende havde i sidste nr. af bladet et indlæg, som efter
sigende blev ødelagt af en af reda ktøren overset trykfejl.
Derfor kære medlemmer, blad op i sidste nummer af bladet,
find side 3 og læs fra midten og nedefter, gå videre på side 4,
idet der på denne sides anden linie læses 1/2 år i stedet for plz
år, læs artiklen færdig og meddel forfatteren, når I ser l1a m , at
arliklen nu er meget bedre; han bliver nok så glad, :lI redaktøren igen kan få indlæg fra samme.
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R O I N S T R U KT ION

Klubben har på nuværende tidspunkt modtaget 80 nye medlemmer, og
disse skal hurtigst muligt instrueres, hvorfor alle, som mener sig I
stand til at lære fra sig, bør henvende sig til Jens Krumholt.
Manglen på instruktører er særlig alvorlig onsdag aften og lørdag
eftermiddag.
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Bestyrelsen hor
medlemmerne bag sig!
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SCTo HANS
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Kun 2 pet. af U u.bb ens medlemmer
Ø7\.Skcr Danm ark s eneste gigotte r
bevaret!
I majnummeret at D.S.R. blev der fra el
gammelt sentimen talt fjol s slået l il lyd
lor, at man skulle forsøge en red ningsaktiOn fo r klub bens ældste båd, der af
bestyrels en var indstillet et udrangering
og brændin g pil Scl. Hans bålet.
Der blev fra en selvbe st al tet forening
til Ormen s bevarelse appelleret IH medlemmerne af D.S.R. om over for bestyrelsen at udtrykke onsket om at bevare Ormen .
Det har nu vist S ig, at en altovervejende majoritet af medlemmern e billiger bestyrelsens beslutning, eller i hvert fald så
apatisk følger udviklingen, al de ikke gider protestere mod bestyrelsen s disposition.
Når så få medlemmer. at Ormen kun
netop kan bemandes, ønsker at udtrykke
sig om spørgsmålet, fortjener D.S.R. Ikke
at have en gigotter.
Eneste lyspunkt ar, at bestyrelsen ikke
behøver et bekymre sig om hvordan man
skaffer en ny g!gotter til omkring 40.000,kr. Glgot1ere har overhovedet ingen interesse'

Red. bem.
En al de apatiske har nu
hanket op I sig selv og har afsendt en
giroblanket, med håb om al mange andre
er kommet på bedre tanker.

fester vi.l
KI. 18 starter vi med middag
Roastbeef og kaffe - 13,00 kr.
des uden pommes frites ad libitum, aftenen Igennem
for at hindre dårlige undskyldninger ved den næste

øl.
STORT BAL på forpladsen og FÆLLESRONING op ad

kysten.
MUSIK OG DANS

CZ3åbetransport
Som et led i de almindelige sparebestræbelser er
kaproningsudvalget i gang med

at undersøge billige-

re alternativer til den hidtil praktiserede form for

bådtransport med vognmand.
Vi kunne tænke os at komme i kontakt med folk,
der disponerer over større eller mindre lastvogne,
trailere , busser el.l ign.
Skriftlig eller telefonisk henvendelse
ningsudvalget ved Stig Rasmussen.

til

kapro-

AdresleUste:
Danske Studenters Roklub.
Strandvænget
2100 København ø
Postgiro 3<U36
Teleioner:
Kontor: 29 63 26
Køkken: 29 63 26
Medlemmer: 296360
Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag kl. 19-20
Formand: Aage Bang. Holstelnsgada 5.
2100 ø. TR 359
Kasserer: Finn Gamel Chrislensen.
Hedemarksvel 84 st .. 2620 Albertslund
Sekretær: Carsten Jespersen.
Bentzonsvel 42'. 2000 F
MaterlelforvaUer: Lars Kaara Jacobsen.
OSA. Strandvænget, 2100 ø
InstruktIonsroehef: Jens Krumholt.
OSA. Strandvænget, 2100 ø
Langtursroehef: Bente Kjøller.
OSA, Strandvænget. 2100 ø
Motionsrochef: Aol! Høhne.
Klldegaardsvej 95. 2000 Hellerup
træffes dgL' 121197. lokal 3149
HusforvaUer: Henning Enevoldsen.
OSA. Strandvænget. 2100 ø
Kapron ingsudvalg:
Kaproningsfochef, Preben Grosbøl.
Frugtparken 36. 2820 Gentofte. GE 3798
Stig Rasmussen.
Delli ngade 1S D, 1325 K.
T(f. 89 2:2 55. lokal 3444
Torsten HovInd.
Bagsværd Hovedgade 83 E 3
2880 Bagsværd
Træner:
Asblørn Torp. Clausholmvej 35.
2720 Vanløse. 747606
KØKKEN:
Tirsdag kl. 18-22 (middag)
Onsdag k L 19-22
Torsd ag kl. 18- 22 (middag)
Lør dag kl. 13-17
M iddag tirsdag og torsdag besti ltes på
1If. 296326 inden kl. 14 samme d ag.

31. juli 197311!
er sidste fr ist for stat til næste blad .
udkommer omkring den 15. august.
Indlæg sen des ti! klubben eller redaktøren
Gert Hougllard,
Vordingborggade 80 51. tv. 2100 ø
Til. ØS 9924

Tak til de passive!
I forbindelse med årbogens distribution udsendtes indbetalingskort til
de paSSive medlemmer til brug ved betalingen af kontingent for 1973.
Beløbsrubrikken var ikke udfyldt. men i et medfølgende brev blev
oplyst. at kontingentet for 1973 var fastsat ti I kr. 40.-. men at det naturligvis var velkomment. om man betalte et større beløb.
Forbavsende mange af vore passive støttemedlemmer. har åbenbart syntes. at 40.- kr. var for lidt. selvom indbetalingerne på 40,kr. har været de hyppigste.
Tak til a Ile, der har betal t ekstrakonti ngent l
Ideen kan nok ikke praktiseres for de aktive medlemmer, så vi må
henvi se disse ti I at sende beløb ti I klubben som gave.-

Kom frem, kom frem -

oh, kom dog frem!!!

Få ting er så hyggelige. som at sidde på verandaen p§ en tirsdag eller
torsdag aften lidt sent. Tilbage i klubben er der 8-10 medlemmer.
som alle har det tilfælles. at de kan lide at tale om D.S.R. og måden
klubben bestyres på. Specielt som bestyrelsesmedlem er det et godt
emne at deltage i en diskussion om, det er jo vor opgave så vidt muligt at handle som medlemmerne ønsker det. Bølgerne kan gå højt. men
det giver sjældent skår i hyggen. r det sidste årstid er der imidlertid
kommet indslag i debatten som må forbavse.
Pludselig skal man til at forklare de nye medlemmer, at de oplysninger. som de forer diskussionen på grundlag af. er urigtige eller forfejlede. Det er trist at erfare. at nogle medlemmer mere eller mindre
bevidst med urigtige oplysninger udtrykker generel utilfredshed med
bestyrelsens arbejde. Nu er det medlemmernes privilegium at kritisere og det er også i orden. hvis det gøres som f .eks. Håkansson gør
det. i bladet. Jeg vil dog her tillade mig at kritisere de medlemmer.
som ikke vover at komme frem med deres kritik i et så åbent forum.
at den også kommer til bestyrelsen, hvilket ville give os en mulighed
for at berigtige forkerte oplysninger eller forsvare det vi laver. Faren
ved denne m~de at kritisere på, ligger i at de nye medlemmer kun
kan tro at bestyrelsen er en forsamling der svæver over vandene. og
det giver bl.a. anledning til at selv redaktøren lader sig vildlede til at
skrive i bladet, at Nivå-huset er lejet ud til et ikke-medlem. Denne
skjulte bearbejdning af medlemmerne er uheldig. men samtidig må
man spørge sig selv. hvorfor disse medlemmer ikke til den ~rlige generalforsam lin g v iser så meget init iativ. at de søger at få opstillet altern ati ve forslag ti l de n bes tyrelse, som foreslås af den gamle besty relse. Dette er måske på g rund af. at man hylder et efter min mening fork ert pr incip. om at ka m pvalg om bestyrelsesposter he!st skal
undgås. Blev det alm indeli gt . at der var kampvalg om de forskellige
poster. fandt man sikkert bed re frem ti l de. som arbejdede i medl emmernes interesse og som derfor var bedst egnede til bestyrelsesarbejd et .
Dette f år mig til at sige. at det er min tanke at indkalde til et med
lems møde i si utn i ngen af augus t. hvor medl emmerne, ti I fredse og
utilfredse. bør møde og for alle. også bestyrelsen "t fremsætte de
sikkert mange gode ta nker. man hal' gjort sig om kllJ LJbens vi rke.
Altså. a II e J, der brokker jer i krogene. korn frem ti I august.
Bente.

Bravo Rolf
Jeg anser det nu for bevist, at nye meloder og en p.ffekliv
virk~hg gøl' det muligt, ~lv i D.S.R., at få
medlemmerne til at deltage i fællesarrangemen tel".
Dette bal', så længe jeg har været medlem a f klubben, altid været anset for umuligt, da man bliver opdraget lil at
tro, Clt D.S.R. er en klub af individualistel" som lige akkurat
kan strække sig så langt som til at ro 2-åres inrigger. Rolf
har be\-ist at det kan lade sig gøre at samle! 4l - en og fyrre
- medlemmer til kredsens fæUestul' til Skodsborg Kr. Himmelfartsdag, endda på trods af at vejret kunne have været
meget bedre. Alle, som havde skl-evet sig på listen, medIe
op, bådehallen blev tømt, og bedre, alle så tilfredse ud, også
da de kom hjem. Del er en dejlig fornemmelse, at skuHe
sige til andl'e klubbe r, der Yil lå ne både til en fælJestu!'
med kredsen, al vi desvæ rre må beklage, men vi kan SELV
tømme bådehallen.
GODT KLARET, Ro!j.
aktiv indsats

Bente.

Til orientet'ing for de, del' tror, at D.S.R. er i en nedgangsperiode, kan nævnes, at jeg fører stort over Nielsen. Han
foretager udmeldelser og jeg indmeldelser, Vi har nu fået
100 m edlemm er i ~r, mod s idste år på samme dato kun 4B.
B.K.

Fra hus/oroalteren er modtaget:
FY!
Undertegoede Ilaf nogle gange lagt h åndsæbe frem ved.
klubbens håndvaske. M<lnge medle mmer er sikkcl·t Ikke klar
over dette, da s æ ben aldrig li gger længere end 24 timer, frn'
den er fjerne t.
Jeg vil gøre op mærksom på., a t sæben er beregnet til bl'Ug
efter toiletbesøg, mens sæbe til p rivat brug må købes af den
enkelte. Altså, gå lidt tættere til klubbe ns håndva~k n å r
sæben lægges tilbage efter brug.

"--'"

Så har de r igen været rengø ri ngsgilde, og i år I,om der
mange. En kort overgang var h ele 9 men nes k er i arbejde og
næsten Uge så man ge så på.
Ta k til d e medlemmer der villigt gav deres ar bejdskra ft
Iii k lubben i nogle timer. På den anden side håber jeg ikke,
de der tog solbad og kig gede på , blev generet af d en Udt
skarpe duft salmiakspiritus bar en tendens til at udsende,
Det kan m eddeles, at der m uli gv is snart bl iv~r et værelse
ledig t i roklubben. Hvis e t af klubbens medle mmer skulle
være in tereseret, bedes d et m eddeles s krifUigt til bes tyr else n.
Husforoa l te r Cll ,

Fra kaproningsudvalget er modtaget:
Stud e nterkaproning
Endelig lykkede~ det k lubben på Københ a vn s Uni\'e rsilets
vegn e at vinde \lnivers itetsma tchen mod Arhus og dermed
e fter en å rræk kes n ederlag at e rbv erve sin 11. a ndel i Poli ti k ens Sølvfakkel, således at de to unive rsit eter nu, da der
knn e r t re år tilbage <It r o om <l en l , stål' lige. Holde t hestod
a f A sb jørn T or p, Stig Rasmu ssen, Poul Hedebo, Niels Sechel', Mic h ael Larsen , Ib Oddershede, F ran s Kuhl, Preben
G rosbøl og COl( H elle. For even t uelle k aproningsinteres...'ere··

d~ skal det oplyses, at vintertiden var en hæderlig 6.21.8
(ganske vist I medvind) mod Arhus' 6.46.3.
Den næste studentel'kaproning bliver Nordisk Akademisk
Mesterskab i fil'er, åel' ro.~ på Al"ungen den 4. august, Vi har
allerede lavet e t foreløh\gt hold, som ved Sprintel-kaproningen overlegent roede fra to rutinerede senior-A firere.

Sti{} Rasmussen.

Nye kaproere
Som en udløber af introduktions festen i april havde Rolf og
kaproningsudv3J.get en af de sidste dage i maj nogle nye
medlemmer fra Svanemøllen ude i en otter på Bagsværd Sø.
Arrangementel var lavet for at vise en side af klubbens aktivitet, som nye rnedlemmel' beklageligvis sjældent præsenteres ior. SkullE' nogle af disse roere eller andre, som endnu
ikke har roet outrigger, være inle\"e~seret i at stifte bekendtskab med denne gren af roningen, må de ikke t0~'e med at
henvende sig til Stig nasmussen på tlf. B9 22 55, lokal 3444.
De kan oven i købet komme til at ro kaproning nu til
efterå ret. hvis de vil det. Der arra ngeres nemlig den ;:. september en kaproning specielt for roe re . som først er begyndt
at ro i sommerens løb.
Slig Rasm USSe1\

Betragtninger over
kaproningsvirksomheden i DSR
Ved Sprin te rkap l'oningen på Bagsværd Sø i slutn1l1gen af
m aj viste D.S .R. resultatet af et bevidst arbejde i bredden
indenfor k aproningen. K lubben Vil!' den stærkes! repræsentered e ide t vi mødte med 15 hold I 13 løb .. nærmest kom
Skj old med IO hold i 10 løb Hva d nog le måske vil lægge
mere vægt på var, a t vi og&! va r den mest vindende klub
med 6 sejre - ,nær mest kom Lyngb y med 5.
Ve d F orårsl'egattaen bc]<ræfledes det billede man havde
da n net sig ved SprintcrkaproniJ\gen: D.S.R. val' stærkest repræse n terede klub med 34 )'()ere og 25 stader, nærmest var
Lyn gby med 30 roere og 18 starte\". I modsætnin.g tll Sprinterkaproningen kom Lyngby dog fora n hvad angllr antallet
af sej r e. 10 m od VOl'e 7, men ingen andre klubber blot nærmer sig disse ta l.
HvoruclO e r d a diSlie imponere nde resultate r opnået?
Ma n kan natudigv is vælge at h æ vde, at de skyldes et
sammentræf af tilfældige omstændigheder, men del ville
være en gal .slutning - de er opnået på gru nd af noget og på
lrods af noget.
De er opnået tørs t og f.rem mest på gr und a f træner Asbjørn T orps bevidste bestræb€'lser på at få så ma nge som
mu ligt lil at r o kaproning. Han ba r ihærdigt tru.klte t fle re
og fle re med til t ræningen i vinterens løb og ua n set, det af
og ti l va r ved at blive uoverskueligt og ua nset mange blot
lall ede m ed som motion ister ellel' svigtede gang på gang , er
ingen nogen sinde blevet skældt u d el ler end ige bor tvist.
S el v h a!' j eg i vi nterens løb ofte I ~' i vlet p å det rigtige i
denne poiitik. men i d ag m å d en siges at have bevist sin
rigtighed. Der e r blevet ove , 30 ka proere ud af den håndfuld , vi stod til ba ge med d 3 sæson en s luttede i 1972. At de
fleste af dem ku n er h a lvgo<le, synes jeg el' uvæsen tligt i
denlle sammen hæl)g sa mm enli gne t med , a t så for bløffende
mange ilf dem e r gode. Det v isel', at selv om del' er så mang om vinteren, a t ik ke alle kan væ r e u n der op- og tilsyn,
så k .m dog de, d e r selv vil noget, udmær ket o pnå den nød vendige fys iske form,
M€'11 re sultaterne er også opn å et på trods af noget. De er
opnåe t på trods af en ge nerende us ikerhed om kring ka pro -
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ningsafdelingens økonomiske fo rhold, en usikker hed som de
fleste kun mærker indirekte, men som for kaproningsudvalget og træneren er yderst belastende og som har indfl ydelse
på alle afdelingens funktioner.
F.eks. har disse økonomiske fo rhold betydet, at man hele
forsæsonen kun har kunnet køre m ed skiftevis lm og slet
ingen trænerhold på trods af at man netop i å r på grund af
det store antal kaproere, havde planlagt at benytte begge
klubbens motorbåde. Dette har igen bevirket at holdene ikke har fået lært den teknik, som er nødvendig for at komme
videre fra det nuværende standpunkt.
Et andet eksempel, hvor de øko nomiske forhold måske
spiller sammen med manglende forudseenhed fra udvalgets
side, er materielsituationen. D.S.R. har nok en af de største
outrigger-flåder i landet, men hvad hjælper det når både
ligger hen som vrag i årevis og når så væsentlige ting som
å rer og swirvler er omtrent nedslidte? Situationen er i dag
den, at så godt som alle swil'vler og næsten halvdelen af
årerne er i den grad nedslidte, a t en gennemgribende udskiftning må forudses allersenest i efterårets løb. Men allerede nu har et enkelt hold været ude for et uforskyldt materiale-uheld under et løb og de fleste har på et eller andet
tidspunkt væ ret ude for en å re, der bekneb sig i en nedslidt
swirvel eller fordi læderet ikke kunne m ere.
Men som sagt går det på t rods af disse - i det lange løb
utålelige - forhold endnu godt.
Spørgsmålet er blot hvor læ nge, vi kan holde den gående
på de forhå ndenværende økonomiske og menneskelige resourcer . Gid det må holde sæsonen ud.
Stig Rasmussen.

Status efter forårskaproningen
For kaproerne er forårssæsonen nu forbi og a lle ved nogenlunde, hvor de st år og hvad der skal til for at opnå de mål,
som nu kan formuleres noget klarere end for blot en måned siden.
Sæsonen startede for enkelte holds vedkommende (Poul
Hedebo og L eif Egholm i singlesculler samt letvægtsfireren)
i Bededagsferien m ed en vellukket tur til den 7. Internationale elitekaproning på Hohenzollern-kanal i Berlin.
For alle øvrige hold var sprinterkapron ingen på Bagsværd
Sø onsdag den 23. m aj sæsonens første start - for m ange
endda den første start overhovedet .
Endelig er Den Internationale Forårsregatta netop overstå et og vi kan m ed temmelig stor sikkerhed udtale os om
sam tlige danske holds styrke, m en naturligvis først og fremmest om vore egne.
Allerførst bør nok nævnes ynglinge singlesculleren Kurt
Buchmann, der efter Forårsregattaen er udtaget til f or
DFfR's regning at deltage i den store junior-kaproning i
Liibeck i pinsen, hvilket nærmest kan betragtes som en udtagelse til landsholdet. Baggrunden for denne udtagelse er
nogle af de sikreste sejre, der længe er set, først en sejr i
ca. 10 længder foran tre and re ved Sprinterkaproningen
over 1000 m og dernæst en sej r på 11 sek . over ni andre ved
Forår sregattaen. Den sidste sejr sættes yderligere i relief
derved, at der var 26 sek. til nærmeste dans ker. Desværre
var der ikke nogen ynglinge singlesculler søndag, så for at
få noget m ere kamptræning m åtte Kurt, der for øvrigt kun
har roet knap et år, ud på 2000 m i senior-B, hvor han blev
nr. 2 i dobbeltsculler med Leif og nr. 3 i singlesculler.
I det hele taget synes det at blive et singlesculler-år. I
elitekla·s sen synes P oul Hedeboe, der kun er senior-A-roer,

at være landets bedste. Sit gennembrud fik han i Berlin,
h vor han blev nr . 3 i et felt bestående af 15 af de bedste
roere fra Vesttyskland, Schweiz, østrig og Danmark. Ved
Forårsregattaen blev han lørdag nr. 2 efter Ejvind (halvdelen af Frederiksværks dobbeltsculler), men med 10 sek. ned
til næste dansker. Endelig søndag kom sejren med 6 sek.
over Egon (den anden halvdel af Frede riksværks dobbeltsculler). Desværre har DFfR ikke ønsket at sende en singlesculler med på elite-holdet til Grunau midt i jun.i, men med
den overbevisende og meget stabile roning Poul præsterer
kan de næppe i længden komme uden om ham.
Også i senior-A singlesculler har v i den bedste eller i alt
fal d en af de bedste roere i Henrik Teglers. Ved Sprin terkaproningen formåede han på 1000 m at ro fra Poul men på
Forårsregattaens 2000 m blev han i opløbet slået af to både,
men på en sådan måde, at der ikke er grund til alvorlige
bek ymringer.
Endelig er der senior-B singlesculler, hvor vi i Leif Egholm har landets bedste. I elite- selskabet i Berlin kunne
ha n ganske vist ikke kvalificere sig til finalen, men viste
dog gød roning og især en imponerende kampvilje - en ting
man ellers ikke ser for ofte. Ved Forårsregattaen blev han
lørdag nr. 2 efter Kerteminde og med ti både bag sig, m edens billedet søndag var vendt om, således at Leif vandt
foran Ker teminde og 14 andre scullere.
Naturligvis er det ikke sculler - r oning altsammen, vi ha r
også en elite letvægtsfirer , som dog for tiden kun er den
næstbedste i landet. Da den har været udsat for adskillige
distraherende ommøbleringer p å grund af sygdom både i
april og maj, skulle der dog nu, da holdet har stabiliseret
sig med Preben Grosbøl, Stig Rasmussen, Emil Sør ensen,
Jan H efner og cox Henrik Bisga ard, være en reel mulighed
for at gøre h oldet de nødvendige 10- 20 sek. hurtigere.
Til at følge sagen op i de større både, er det lykkedes at
lave en senior -B otter bestående af Michael Jelsdorff, Michael L arsen, Gorm Jeppesen, Lars Andersen, Frans Kuhl,
Ib Oddershede, Peter Schaarup, Claus Rasmussen og cox
Lars Schmidt. Endnu har de ikke væ ret til start i otter, men
h ar dog en sejr uden kamp. Derimod har den t unge og den
lette h alvdel roet firer hver for sig og har placeret sig henholdsvis m idt i og bag i deres respektive felter.
Endelig har vi to ynglinge Michael Hansen og Ulrik Milman, der har forsøgt sig både i d obbeltsculler, toer uden og
toer . Bedst er det gået i toeren, hvor d e med styrmanden
Jacob Holm vandt lørdagens løb ved F orårsregattaen. Desværre m åtte de udgå af søndagens løb, som de også førte, på
grund af materiel skade.
Endelig må vi ikke glemme pigerne. Her har vi med Annette Worsøe og Susanne Rørsgaard en dobbeltsculler som
hidtil har startet i elite-klassen, hvor de ganske vist vandt
Sprin terkaproningen men ved F orårsregattaen måtte s e sig
henvist til en 3. og en 4. plads henholdsvis lørdag og søndag.
Vi har også en dame junior dobbeltfirer, som efter to nederlag til Lyngby Dame Roklub endelig i sønda gs to revanche og vandt med 7 sek. Holdet består af Pia Frederiksen,
Ellinor Jelsdorff, Vibeke Hertz, Inge Merete Nissen og cox
Lotte Torp.
Der ud over har vi Helle Feddersen og Anne Bornø som
stiller op i skiftevis junior og senior dame dobbeltsculler.
De ha r endn u ikke vundet, men n år m an tager den korte tid
de hidtil har roet i betragtning, er deres r oning pæ n og lover godt for fremtiden.
Stig Rasmussen
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DYRSKUE i DSR:

Køkkenet
meddeler:

lørdag den 18. august

- middagsspisningen har holdt 14 dages
ferie, men nu kan dagens ret igen bestilles tirsdag og torsdag inden kl. 14.
(296326).

Se hvordan de spiser
G R ø N S A L A T m. tilbehør kl. 19*
og danser (elI. hvad kaniner nu gør) fra kl. 21

- vort ovnproblem er løst, vi takker de
betænksomme medlemmer. Vi måtte desværre sige nej tak til hele 2 gaskomfurer.

" Husk tilme lding på foderlisten - senest 16/8.
Pris kr. 15

- nye ønsker: Et brugbart kasseapparat
samt en regnemaskine (helst med strimmel). Kommer du i nærheden af en af
delene så bare ned i DSR med det.
- køkkenet er fortsat åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag aften + lørdag
eftermiddag.

Introd ukti onsfest
Vi er blevet flere i DSR i år, men her er rigelig plads
til mange endnu. Da ukendskabet til rosportens muligheder synes grænseløst, afholder vi igen i år en Introduktionsfest i forbindelse med det nye semesters
begyndelse.
DSR's medlemmer opfordres herved til at slutte op
om arrangementet, dels ved at hjælpe med uddelin·
gen af løbesedler, dels ved selv at møde op til festen

lørdag den 8. sept. klo 20

Gymnastik og svømning .... . . se side 3

. KVIK··match den 6. sept . . . . . .. se side 2

Kanaltur den 25/8

o

••••

•

se side 2

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget
2100 København ø
Postgiro 3466
Telefoner:
Kontor: 29 63 26
Køkken : 296326
Medlemmer: 296360
Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag kl. 19-20

Fælles kanaltur
Det er kommet mig for 'ø re, at en del af de nye medlemmer ikke har
været på den store Kanaltur , hvorfor en -sådan vil olive arrangeret den
25 . august med afgang fra klubben kl. 10. På turen ud ros rundt om
Slotsholmen og på hjemturen gennem Christianshavns Kanal. Frokost,
der medbringes, spises i K.R.
Enhver k-an deltage i turen , og det er naturligvis ikke nødvendigt at
tilmelde sig for at deltage, men både vil blive reserveret til de tilmeldte. Derfor , vil du være sikker på at komme med, så tilmeld dig i god
tid. Tilmeldingsliste vil blive ops at ved siden af rop rotokollen.
Rolf Høhne

Formand: Aage 3ang, Holsteinsgade 5,
2100 ø. TR 359
Kasserer : Finn Gamel Ch ristensen,
Hedemarksvej 84 st., 2620 Albertslund
Sekretær : Carsten Jespersen,
Bentzonsvej 42 1, 2000 F

Verdens ældste romatch

KANI NMATCHE N KVIK-DSR
afholdes

Materielforvalter: Lars Kaar ~ Jacobsen,
DSR, Strandvænget, 2100 ø
Instruktion srochef: Jens Krum holt,
DS R, Strandvænget, 2100 ø
Langtursrochef: Bente Kjøller,
DSR, Strandvænget, 2100 ø
Motionsroehef: Rolf Høhne,
Kildegaardsvej 95, 2900 Hellerup
træffes dgl. : 121197, lokal 3149
Husforvalte r : Henning Enevoldsen,
DSR, Strandvænget, 21 00 ø
Kapronin gsudvalg :
Kaproning srochef, Preben Grosbøl,
Frugtparken 36, 2820 Gentofte. GE 3798
Stig Rasmussen,
Delfingade 15 D, 1325 K.
Tlf. 8922 55, lokal 3444
Torsten Hovind,
Bagsværd Hovedgade 83 E 3
2880 Bagsværd
Træner:
Asbjørn Torp , Claushelmvej 35,
2720 Vanløse . 747606
KØKKEN:
Tirsdag kl. 18-22 (middag)
Onsdag kl. 19-22
Torsdag kl. 18-22 (middag)
Lørdag kl. 13-17
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf. 296326 inden kl. 14 samme dag.

30. august 1913!!!
er sidste frist for stof til næste blad.
udkommer omkring den 15. september.
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren
Gert Hougaard,
Vordingborggade 80 st. tv. 2100 ø
TIt. ØB 9924

torsdag den 6. sept. kl. 19
Ka I kbrænderi havnen .
Efter matche n samles roere oQ tilskuere
overrækkeise og lagkagespisning.

DSR's lokal er t il præ mie-

Langtursstyrmandskursus
I week-enden 25.-26 . august afholdes kæntringsøvelse i Nivå. Alle
potentielle langtursstyrmænd samt andre interess erede be des t i lmelde s ig t i l underte gned e.
I f orb inde lse med kurset afh old es GENOPTRÆNINGSK URSUS i DSR
t irsdag den 28. au gust kl. ca. 20.
Enhver der ikke i forvejen er f uldt fortrolig med genopl ivningsmetoderne bør møde op . Det bør være enhver roers pli gt at ku nne forestå et korrekt geno pl ivni ng sforsøg .
Bente Kjøller

Tillykke til J. Norman-Hansen, der den 4 . august blev 85 år.
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DSR-bladet er almindeligvis ikke forum for boganmeldelser, men efter at have læst J ørgen Røjeks bog "Kæft, trit
og retning", som blev tilsendt DSR af forl aget, mener jeg,
a t det er relevant at gøre det. Da klubben jo tegnes af medlemmerne, er det DSR-historisk interessant at læse en bog,
som omhandler nogle medImmers indsats i årene 1940-45.
Mange nye medlemmer går hver dag forbi mindetavlen i
hallen, men få forbinde r noget med disse navne, og meget
få aner, at DSR i disse år talte mange medlemmer, som var
ak ti ve i modstandskampen. Naturligvis er bogens primære
emne arbejdet for frihed i disse år, og dette emne er behandlet så lidt selvforherligende, at sel v yngre mennesker
kan have glæde af bogen, men DSR er en væse ntlig og gennemgående detaille, som gør bogen til en slags supplement
til jubilæums bogen fra 1942. Dette gør bogen anbefalelsesværdig for medlemmer, som er interesseret i DSR 's historie.
BK

uSG- gymnastik og svømning
Desværre er det ikke muligt at få et fastlagt program fra
USG endnu, men det nu foreliggende, der ikke ventes at
blive ændret, er således:
Tirsdag og fredag

19,15 - 20,00 gymn.
Fredag
20,1.5 - 21,00 svømn.

Holdene starter 1.10 for fredagsholdenes vedkommende og
23.10 for tirsdagsholdet.
Engang i august forsamles USG's bestyrelse for at beslutte, om de tidligere opkrævede kr. 10 evt. skal sættes op
til kr. 25. Kandidatkontingentet er derimod stadig kr. 80.
Girokort kan afhentes snarest efter at USG har fastlagt program og kontingent.
R. Høhne

Beha ndling af materiel !
Nu må jeg have luft.
Det kan ikke være rigtigt, at klubbens materiel, der i forvejen ikke er altfor nyt, fuldstændig skal ødelægges. Nu har
jeg op til flere gange siddet på verandaen og iagttaget, hvorledes klubbens medlemmer behandler materiellet. Man lader f.eks. bådene slæbe hen ove r cementen , når man bærer
dem op. Hov, der stødte man vis på en port, nåh, det holder
nok og så fremdeles. At bære en åre op (nogen bærer to eller tre) går vist ikke som foreskrevet - mærkeligt, at vi har
så mange hele årer endnu.
Det kan måske undskyldes, at en k a nin gø r en fejl, men
så må det v æ re styrmandens eller instruktørens opgave, da
denne har a nsvaret for den båd, han går ud i, a t påtale den
forkerte behandling af materiellet. Ligeledes vil j eg gør e
opmærksom på, at overhoLdelsen af reglementet ikke blot
gæl.der for kaniner og yngre medlemmer men sandel.ig også for ældre medlemmer, ja seLv for æresmedlemmer.

Til slut vil jeg opfordre alle medlemmer, der ser sådanne
mishandlinger af vort materiel, til at få den pågældendes
navn og bagefter gå til et bes tyrelsesmedlem , som så ved
næste bestyrelsesmøde kan tildele dette medlem en klækkelig bøde.
P.R.

Kun for motionister!
I foråret v ar nogle motionsroere i Bagsværd for at ro outrigget mate r iel og for at se, hvad kaproningsafdelingen kunne tilbyde. På det tidspunkt var alle både derude optaget
af kaproere, og ma~ mente ikke at kunne afse materiel, således at medlemmer, der ikke var interesserede i kaproning,
kunne ro derude. Det har nu ændret sig, således at kaproerne kan stille et antal både til disposition til motionister, der
har lyst til at forsøge sig i outrigget uden samtidig at forpligte sig til den temmelig omfattende træning, som kaproning kræver. Interesserede kan henvende sig til: Preben
GroS'sbøl, Stig Rasmussen eller Rolf Høhne
Motionsrochefen

Ny international bådtype
I løbet af ganske få år vil de syv bådtyper, hvori herrerne
holder internationale mesterskaber blive forøget med en:
Dobbeltfil'er uden styrmand .
Man må derfor regne med, at regattaarrangørerne allerede næste år udskriver løb i denne bådtype.

Da vi forventer også næste år at stå med fire førsteklasse_s scullerroere, ville det unægtelig nærme sig forræderi ikke at være forberedt på denne situation.
Det vil nok være lidt drastisk straks at skride til køb af
en ny båd , men som et minimum må vi '~nskaffe scullerrigge
og åre r til vores firer uden.
Dette er imidlertid en bekostelig. affære, som også må ses
i sammenhæng med at store dele .af kaproningsmateriellet
står foran udskiftning eller reparation.
Skulle der blandt klubbens medlemmer være en veldædig
herre (eller flere), der ønsker økonomisk at støtte denne pionergerning, ville kaproningsudvalget være meget taknemmeligt.
St ig Rasmussen

Status efter den Internationale

Så er der gået endnu to måneder af sæsonen, og den mest
hektiske tid med kaproning omtrent hver w eekend er ovre.
Sæson en s foreløbige højdepunkt var Den internationale
"Københa vnsregatta, hvor DSR fulgte tidligere tiders traditioner op ved at manifestere sig med landets bedste dobbeltsculler og landets bedste singlesculler.
Allerede i vinter bestilte vi hos Stampfli en dobbeltsculler
til Poul og Teglers, idet det var vores mening, at de gradvis
skulle føre sig frem i denne bådtype. Da båden så blev leveret for en måned siden, forsøgte de sig først i senior-Aklassen, hvor de i Simlången klart slog Angelholm og Lyngby. Dette betød, at de lige så godt siraks kunne gå over i
elite-klassen, hvor de da også kun tabte med tre sekunder til
Frederiksværk på Sorø, h v ilket dog var et resultat, der lovede godt i betragtn in g af, at de k u n h a vde ro et sammen i t r e
uger og sam ti dig h avde roet deres respektive singler. Endelig kom så til Den In te rnationale, det foreløbig m est afgørende løb, som dels var udta gelsesløb til NM og dels var en virkelig international styrkeprøve. Vinder blev Norges Roforbund, der er seriøs kandidat til medaljer v ed EM i Moskva
i år, nr. to blev DDR, som var fjerde ved den uofficielle forprøve på EM i Luzern, og nr. tre blev DSR. Mellem disse både var kun en tidsforskel på et sekund, hvorimod der var
seks sekunder n ed til nr. fire Frederiksværk , der hidtil har
været den bedste danske dobbelt sculler. På baggrund af dette fantastiske resultat blev Poul Hedebo og H e nrik Teglers
udtaget til a t repræsentere Danmark v ed de Nordiske Mesterskaber.
Imidlertid havde Poul også bragt sig selv ind i billedet i
single ved at vinde over et felt bestående af samtlige danske elite-single-scullere. Da man trods alt ikke ville lade
ham ro begge bådtyper ved NM, udtog man her den næstbedste, men DFfR har i den grad fået øje på Poul, at de med
henblik på udtagelse til EM har ønsket at se ham i revancheløbet i single dagen efter NM. Den gode stilling her er
dog opnået knap så overraskende som i dobbeltsculler, dels
blev Poul nr. 5 begge dage ved den stærkt besatte HollandBeeker regatta på Bosbaan i Amsterdam og dels vandt han
i Simlången over bl.a . Lennart Balter, som immervæk har
en vis interna ti onal status.
Også Teglers ror single ved siden af dobbeltsculleren , men
han ror i senior-A-klassen , hv or han er blandt de bedste,
således opnåede han i Amsterdam en tredieplads og på Bagsværd en andenplads.
Vores begynder- singlesculler, Leif, har også påkaldt sig
opmærksomhed uden for klubbens egne rækker, idet Køben'~
havnskredsen sender ham til kaproningen i Arungen f~r
kredsens regning. Men han er ikke blot den bedste i kredsen, han er landets ubestridt bedste i sin klasse og form år
endog at gøre sig gældende i senior-A.

HR ST UD SC I EN T
HENN I NG RASMU5i EN

b34

fIO'1MAS','EJ

:2 'J
I de store både går det knapt så strålende som i scullerne,
men der er dog forhold, der lover godt for fremtiden.
Den tunge del af den efterhånden opløste begynder-otter
har med succes satset på fireren, hvor de har en stribe af
meget smukke 2. og 3. pladser bag sig.
Letvægtsfireren er efter en svaghedsperiode på vej op igen
og det skulle gerne lykkes at kulminere på det rette tidspunkt til DM.
Endelig har man hos herrerne eksperimenteret med en
senior-A-otter, forskelligt sammensat fra gang til gang efter
de forhåndenværende roeres princip. Begge de gange, den
har været til start, har den imidlertid vundet med klart
vand ned til nr. to og i pæne tider, så måske er vi bedre disponeret for ottere end for firere.
Hos damerne går det strålende. Ganske vist kan Anette og
Susanne ikke vinde elite dobbeltsculleren, men de kan dog
følge med. Derimod er de simpelthen suveræne i senior-A:
fire sej re i træk.
I dame elite dobbeltfirer forsøgte vi os med et attentat på
Lyngby-damernes enerådende stilling, og efter i Simlången
kun at være blevet slået med 1/ 2 sekund af Sveriges og formentlig Nordens stærkeste hold, syntes m å let inden for ræk-
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kevidde, men det glippede med ~t sekund på Bagsværd, og
det bliver Lyngby Dame-Roklub, der kommer til NM.
Endelig har vi haft stor succes med vore junior-roere såvel piger som drenge.
•
Til den nordiske junior-landskamp på Brabrand stod DSR
i den helt uvante situation at skulle stille tre af Danmarks
ti junior-hold.
I ynglinge-singlesculler blev Kurt nr. to efter den også internationalt set stærke nordmand. I ynglinge toer uden blev
Michael og Ulrik nr. tre og i dame junior dobbeltfirer blev
Pia, Elinor, Vibeke, Inger Merete og Lotte nr. to.
Kurt havde i forvejen en første og en tredieplads fra Liibeck og fik senere en tredieplads i Amsterdam og ville uden
nogensomhelst tvivl være blevet d a nsk juniormester, hvis
ikke sygdom havde tvunget ham til at holde op midt i sæsonen.
Michael og Ulrik har med vekslende held roet skiftevis
toer og toer uden.
Dame junior dobbeltfireren derimod har kunnet følge succesen op og har en virkelig smuk række løb med 1., 2. og 3.
pladser bag sig og har en fair chance til junior-DM.
Stig Rasmussen

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

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

Terminsliste n 1973
AUGUST
Sø 12, -Sjælland, stafet, H areskovene, se
Sø 19, Sjælland, Sverige, Skærmen
Sø 26, SydjylLand, DM-stafet, Kærgaard Plantage
Sø 26, Sjælland, Træning, Teglstrup Hegn
SEPTEMBER
Sø 2, Sjælland, Sverige, Holte
8-9, DMI, DM-feltsport, DMI
Sø 9, Sjælland, Gadevang/Gribskov, FIF
On 19, Sjælland, Nat, GI. Grønholtvang/Tulstrup L., HOF
22-23, Norge, NO M-seniorer
Sø 23, Sjælland, Ravnsholt, Lillerød
Sø 30, Sjælland, Hillerød
OKTOBER
On 3, Sjælland, KM-nat

Sø
Sø
Sø
Sø

7, SjæUand, Tisvilde Hegn, Vinderød
14, Sjælland, Buresøskove, SG
21, Sjælland, KM, Sorø Sønderskov, Slagelse
28, Sjælland, Danstrup-Krogenberg, HSOK

NOVEMBER
Sø 4, Sjælland, Jættemil, KIF
Sø 11, Sjælland, St. Dyrehave, KFIU
Sø 18, "Sjæl1and, Klubmester, Kredsen
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Nu er sommeren gået, i hvert fald for orientererne, thi nu
starter nemlig efterårssæsonen. Der er indløbet indbydelser
til en del løb, og der bringes her uddrag af de, der angår de
Sjællandske løb. Desuden er der løb den 2. september ved
Æbeltoft, og den 9. september i Rold skov.
Alle kan deltage i orienteringsløb. Det drejer sig blot om
at komme. Prøv at kontakte mig. Jeg er i hvert fald i klub-

Sektionens styre:
Formand: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lejl. 5,
2100 København ø. Tlf.: RY 9004.
Kasserer: Poul Nissen, Rebæk Søpark 5-304,
2650 Hvidovre. Tlf.: 758202.
Sekretær: Claus Rasmu ssen, Fuglegaardsvej 2 B,
2820 Gentofte. Tlf.: GE 3523.
GirokontD: 68344 - DSR's Ski- og O-sek t ion.

ben om tirsdagen, hvor jeg forøvrigt fore stiller at instruere
i sculler. Eller ring til mig på RY 9004.
Prøv bare .at lufte lidt interesse, og vi finder ud af resten.
Vi vil en gang hen i september afhold et introduktionsløb fra
vores hus i Ravnsholt (Gåsehuset) , så hvis I ikke tør før, så
kom der.
Sjællandske indbydeLser:

Træningsløb den 18. august i Kalbyris ved Næstved. Anmeldelse på mødestedet ved enden af Skyttemarksvej i Næstved
(ved GHR-kasernen).
Skærmens efterårsløb på Søderåsen den 19. august. Mødested ved KløVla Hallar ca. 5km syd for Klippan . Der er ingen omklædning eller bad. Anmeldelse senest søndag den
12. august.
DM stafet i Kjærgaard plantage (kom og lugt). Der løbes
efter farsta~metoden. Vi skal have holdet sat og anmeldt
senest den 14. august.
Holte har åbent løb med mødested på Margrethetorp skole på E6 i Sverige den 2. september. Anmeldelse senest søndag den 26. august.
DM-fm indv. den 16. september i Munkebjerg-skovene
ved Vejle. Anmeldelse senest søndag den 2. september.

DANSK E STUDENTERS ROKLUB

Ansvarshavende for .DSR. : Gert M. Hougaard

SEPTEMBER 1973

Nr. 7

Lørdag den 6. oktober
slår vi de 2 største DSR-begivenheder sam,men:

Først: KLUBKAPRONING KI. 14
Dernæst: HØSTFEST Kl. 19
ad Først:

Se alt om udskrevne løb og starttidspunkter
på tilmeldingslisten i Slyr:Jgelstuen.
Husk at der er løb for alle.

ad Dernæst: Middag - musik og dans - i de afgrødefyldte
lokaler.
Menu: Creme Vichyssoise
Okse mørbradbøf
Is
Kaffe

Pris: 22,· kr.
Husk tilmelding til hhv. klubkaproning og middag.

MEDlLEMSMØDE
Tirsdag den 2. oktober 1973
Benyt chancen - frit slag
for kritik af (eller gode råd til) bestyrelsen.
Det er nu, vintersæsonen skal tilrettelægges.

Introduktionsfesten

er blevet rykket 1 uge - så du kan nå at komme med:
lørdag den 15/9 kJ. 20.

41. årgang

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strandvæng et
2100 København ø
Postgiro 3466

Meddeler, at kontingentet foreløbigt er fastsat til kr. 10,- som tidligere , idet ministeriets godkendelse af forhøjelsen endnu mangler. Når

Telefoner :
Kontor : 296326
Køkken : 296326
Medlemmer : 296360

ministeriets tillader forhøjelsen, vil

blive opkrævet yderligere

kr . 15,-.
Holdene er nu f astlagt endeligt :

Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag kJ. 19-20
Formand: Aage 3ang, Holsteinsgade 5,
2100 ø. TR 359
Kasserer : Finn Gamel Christensen,
Romsøgade 10, 3. tv. , 2100 København

der

Svømning :

Fredag kl. 20,15-21

Håndbold :

Onsdag kl . 18 ,15-19

Gymnastik:

min . 21 pers.

Tirsd ag og fredag kl. 19 ,15-20

min . 21 pers .

Det er dog ikke sådan , at holdene ikke oprettes , hvis der ikke er 21

ø

(01 ) RY 9052

tilmeldte, men U.S.G. vil sætte andre tilmeldte ind på holdene .
Håndbold starter den 19/9 og gymnastik tirsdage først den 23/ 10.

Sekretær : Carsten Jesperse n,
Bentzonsvej 42 " 2000 F

Svømning og gymnasti k fredage starter den 5/ 10 .

Materielforvalter : Lars Kaar.3 Jacobse n,
DSR, Strandvænget, 21 00 ø
I nstruktionsrochef: Jens Krumholt,
OSR, Strandvænget, 2100 ø

Langtursro ehef : Bente Kjøller,
DSR, Strandvænget, 2100 ø
Motio nsroehef : Rolf Høhne,
Kildegaardsvej 95, 2900 Hellerup
træffes dg!.: 1211 97, lokal 3149
Husforvalter : Henn ing Enevo ldsen,
DS R, Stran dvænget, 2100 ø
Kapl"Oningsudvalg:
Kaproningsro ehef, Preben Grosbøl,
Frugtparken 36, 2820 Gentofte. GE 3798
Stig Rasmussen,
Delfingade 15 D, 1325 K.
Tlf. 892255, lokal 3444
Torsten Hovind,
Bagsværd Hovedgade 83 E 3
2880 Bagsværd

Kæntringsøvelsen i Nivå forløb planmæssigt. 3 hold
forsøgte sig med kæntring, påmontering af redningsveste o.s.V.
Genoplivningskurset tirsdagen efter var mere ve lbesøgt, og vi takker Ejvind Holm for et velledet kursus. Samme har på kraftig opfordring lovet at gentage
kurset til foråret.
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Træner:
Asbjørn Torp, Clau sholmvej 35,
2720 Vanløse . 747606

Tilsagn om deltagelse

DSR's sejrsfond

l\Javn
KØKKEN:
Tirsdag kJ. 18-22 (middag)
Onsdag kJ. 19-22
Torsdag kJ. 18-22 (middag)
Lørdag kJ. 13-17
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf. 296326 inden kJ. 14 samme dag.

Adresse

bekræfter herved at være villig til at yde et beløb på
kr.

30. september 1973!!!
er sidste frist for stof til næste blad.
Udkommer omkring den 15. oktober.
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren
Gert Hougaard,
Vordingborggade 80 st. tv. 2100 ø

for hver sejr i åbne løb i akademiske konkurrencer
i 1973.
Evt. bemærkninger om særlige ydelser for mesterskaber eller andre løb af særlig interesse :

Tlf. ØS 9924

underskrift

Fra kaproningsudvalget er modtaget:

Tilsagn om deltagelse i sejrsfonden og om beløbsstørrelsen for sæson 1973 bedes givet på kuponen nederst side 2.
Kuponen afleveres i - eller sendes til klubben.
I klubben vil blive ført en sejrsstatistik på opslagstavlen."

Sejrsfond
På et bestyrelsesmøde i sommer fik kaproningsudvalget bemyndigelse til at gå videre med planerne om at (gen-?) oprette en sejrsfond.
Som alle ved er tiden fra midt i maj til midt i august en
hektisk tid, hvor kaproerne lever fra hånden og i munden,
og hvor alt andet end dagsaktuelle problemer må udskydes
til senere.
Derfor kommer der førs t nu oplysninger ud til offentligheden om sagen.
Man kunne have valgt at skrive til en eksklusiv kreds af
tidligere kaproere og velkendte sympatisører.
For at gøre det så billigt som muli gt og for at nå så stor
en kreds som muligt, har vi imidlertid valgt at benytte klubbladet til at offentliggøre følgende indlæg:
"Bestyrelsen og kaproningsudvalget retter i fællesskab
denne hen vendelse til Dem, fordi vi har en formodning om,
at De ser med en vis interesse på kaproningsaktiviteten i
Danske Studenters Roklub.
Et sammentræf af forskellige omstændigheder har bevirket, at kaproningen i DSR står i alvorlige økonomiske van skeligheder.
På den ene side er der sket det, at vi har stablet en stor
kaproningsafdeling med 35 aktive, spændende fra dame junior dobbeltfirer til elite singlesculler, men med hovedvægten på junior- og begynderroere, på benene.
På den anden side er der sket det, at de midler, man hidtil har drevet kaproning for i DSR, er blevet knappere tilmålt e nd tidligere.
Disse to forhold sammenholdt med den kendsgerning, at
kaproningsmateriellet efterhånden har nået en u acceptabel
grad af nedslidning, har bevirket, at kaproningsafdelingen
må forudse ~t komme til at stå i en kriseagtig situation i
løbet af denne eller i bedste fald først næste sæson, med
mindre vi foretager os et eller andet for at ændre forholdene nu.
En mulighed er at nedskære aktiviteterne for at få dem til
at svare til de til rådighed værende økonomiske midler. Det
skulle i denne kreds næppe være nød vendigt at argumentere imod en sådan løsning.
En anden mulighed er at øge indtægterne, så de kommer
til at svare til aktiviteterne.
Som et led i disse bestræbelser søger kaproningsudvalget
herigennem at skabe grundlag for oprettelsen af en
SEJRS FOND
efter nedennævnte retningslinier:
1. Sejrsfonden

administreres af DSR's bestyrelse gennem
kassereren, der fører et særskilt regnsk ab med fondens
midler

2. Fondens midler skal ben yttes til kaproningsformål inden
for DSR 's rammer efter kaproningsudvalgets bestemmelse.
3. Tilsagn om ordinære ydelser til fonden afgives for et kalenderår ad gangen.
4. Det enkelte medlem fast sætter selv størrelsen af sit bidrag,
som ydes for hver sejr i åbne løb og i akademiske konkurrenc er, hvor DSR stiller med klubhold.
5. De ordinære . bidrag opkræves samlet efter sæsonens afslutning.

Bemærk venligst, at vi starter med den just afsluttede sæson. P å forhånd tak på nuværende og kommende kaproeres
vegne
Stig Rasmussen

DM: Damernes dag
Så er gamle DSR for alvor også blevet en dame-roklub.
Den Il. august fik klubben sit første Danmarksmesterskab i
et dameløb, da Susanne Rørsgaard og Annette Worsøe sammen med Inger Andersen og Judit Andersen fra Roskilde og
cox Lena Baden fra Damernes Roklub vandt i dobbeltfirer.
At det ikke var nogen tilfældighed, v iste damerne ved også
at vi nd e søndagens revancheløb - oven i købet både stø rre
og mere overbevisende end til DM.
Desværre lykkedes det ikke herrerne at hj emføre noget
DM. Poul blev nr. to i single, og sammen med Teglers blev
det også til en andenplads i dobbeltseculler. Ærgerligt, da
vi nøjagtig lige så godt kunne have vundet begge løb, men
indtil næste år må vi trøste os med den kendsgerning, at vi
har de bedste folk, og at fremtiden er vor. I revancheløbet
va ndt Poul og Teglers da også med 10 sekunder over Danmarksmestrene fra Frederiksværk.
I firer havde både vi og Ribe stillet et til lejligheden sammensat hold, for at mesterskabet ikke skulle gå uden kamp,
men ingen formåede dog at true L yngby.
Heller ikke i letvægtsfireren kunne vi være med, hvor fordelingen af DM-plaketter afgjordes, men sammen med KR
vandt vi letvægtsotteren foran Lyngby/Aalborg (nr. log 3
ved DM); ærgerligt nok at dette løb ikke - som f.eks. i Tyskland - er udskrevet som mesterskabsl øb.
Til juniormesterskaberne gik det ret godt, idet pigerne i
dobbeltfirer opnåede en andenplads, som meget nemt kunne
være blevet til en førsteplads , h vis ikke uheldet havde været ude, hvilket også sandsynliggøres af, at de vandt revancheløbet.
Stig Rasmussen

NM & Arungen
Som det vil være bekendt fra pressen, nåede Poul og Teglers
ikke at blive nordiske mestre i år. Hvad der imidlertid ikke
er fremgået af pressen, er de to hovedfaktorer, der var medvirkende hertil: Norges meget stærke internationale stilling
på linie med de næstbedste østlande og Vesttyskland) og de
for os uvante forhold med blæst og høj sø og manglende baneafmærkning.
Ved den internationale Arungenregatta om søndagen syntes vore hold heller ikke rigtigt at kunne komme til rette
med den oprørte sø, og kun dame dobbeltsculleren nåede
overhovedet finalen, hvor den blev nr. 5.
Forholdene omkring de Nordiske Akademiske Mesterska ber var pinligt kaotiske. D a vore hold kom, viste det sig efterhånden, at der ikke var truffet forberedelser af nogen art,
og det lykkedes heller ikke med kort varsel at arrangere noget, så vi måtte rejse hjem med uforrettet sag.

Stig Rasmussen
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Dobbeltfirer
Som nævnt andetsteds i blade t, vandt DSR (i kombination
med Roskilde og Damerne) Danmarksmesterskabet i damedobbeltfirer.
Holdet blev skabt på vort initiativ og trænet af vores træner, Asbjørn, men båden måtte vi låne i Damernes Roklub.
I forvejen havde vi lånt en dobbeJtfirer i Skovshoved Roklub
til vores pige-dobbeltsculler, der blev nr. to ved j uniormesterska berne.
Det fremgår således med al ønskelig tydelighed, at det er
en bådtype, vi i høj grad savn e r i vores egen flåde.

OR IENTERING

Dette forhold kan ændres på flere må<ler: Man kan lade
bygge en ny båd, man kan købe en brugt båd eller man kan
anskaffe scullerrigge til en af de almindelige firere, vi allerede har.
Hvilken løsning, kaproningsu<lvalget til sin tid vil vælge,
afhænger udelukkende af den økonomiske situation, når beslutningen skal træffes: Pigerne skal under alle omstændigheder havde det bedste, vi har råd til.
Stig Rasmussen

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

M eddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringssektion
Så starter løbene fra Gåsehuset
Den 30. september afholdes det lovede introduktionsløb fra
Gåsehuset. Der vil kunne startes fra kl. ca. 10---ca. 12.
Vi håber at få alle, der blot har den mindste interesse for
at se også denne del af klubben, op til skoven. Der vil blive
baner, der passer alle. Og så kan man nøjes med at finde et
par poster, hvis man ikke gider gå/løbe så langt første gang.
Der vil blive gi vet instruktion til folk, der ønsker det. Der
udlånes kompasser, hv is man v il ha ve et sådant (brugsanvisning gives også) .
Alle I, der har væ ret der f ør: Kom igen og tag venner og
familie med. I ved, at det el' ganske morsomt at traske rundt
i skoven en times tid.

De åbne løb
De åbne løb kører nu på fuld kraft, f.eks. er der natløb den
19. og 26. september og den 3. oktober. Efter den interesse,
der var for natløbene i Gåsehuset i foråret, må der være flere, der skal ud og prøve et åbent natløb.

Og så indbydelserne:
Natløb onsdag den 19. september i Hareskoven arrangeret af
OK 73 (KIF's tidligere orienterere). Mødested: Syvstjernens
Skole i LI. Værløse. Anmeldelse senest torsdag den 12. september.
Lillerøds løb i Ravnsholt den 23. september. Mødested: Farums Kassernes P-plads. Anmeldelse senest mandag den 17.
september.
Den 26. september er der natløb i Gamle GrønhoJtvang,
lagt af Hør·sholm O.F. Mødested: Fredensborg Camping ved
8,2 km stenen på Hovedvej 6. Anmeldelse senest tirsdag den
18. september.
Fredensborg LF.'s åbne løb i St. Dyrehave den 30. september. Omklædning på Frederiksborg Byskole i Hillerød, men
mødested ved Kildebakkegård 5 km syd for Hillerød af GI.
Frederiksborgvej . Anmeldelse senest søndag den 23. september.
Så er der KM-nat i Store og Lille Bøgeskov <len 3. oktober.
Mødested: Gyrstinge Skole ca. 8 km NV for Ringsted. Ca. 3
km til start, men der kan køres. Anmeldelse senest mandag
den 24. september.

Sektionens styre:
Formand: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lej! 5,
2100 København ø. Tlf. : RY 9004.
Kasserer: Poul Nissen, Rebæk Søpark 5-304,
2650 Hvidovre. Tlf.: 75 82 02.
Sekretær: Claus Rasmussen, Fuglegaardsvej 2 B,
2820 Gentofte. Tlf.: GE 3523.

Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

Vinderøds åbne løb i Tis vilde Hegn den 7. oktober. Indendørs omklædning på Frederiksværk Byskole og udendørs
ved Asserbo Slotsruin, hvor s tart også er. Anmeldelse senest
mandag den 2. oktober.
Som I ser, er der nok at tage fat på. Det drejer sig blot om
at komme ud af buskene. Hvis I da tør, skønt jeg ikke ved,
hvad der skulle være at være bange for. Ring nu til Ronald
(RY 9004).

Terminslisten 1973
SEPTEMBER
On 19: Nat, Hareskoven, OK 73

Sø 23: Dag, Ravnsholt, Lillerød
On 26: Nat, GI. Grønholtvang, HOF

Sø 30: Dag, St. Dyrehave, Hillerød
OKTOBER
On 3: KM-nat, St. og LI. Bøgeskov
Sø 7: Dag, Tisvilde Hegn, Vinderød
Sø 14: Dag, Buresøskovene, SG
Sø 21: KM-dag, Sorø Sønderskov, Slagelse
Sø 28: Dag, Danstrup-Krogenberg, HSOK
NOVEMBER

Sø 4: Jættemil, KIF
Sø Il: St. Dyrehave?, KFIU
Sø 18: Klubmesterskab, Kredsen
NØ R REBROS
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VEDLIGEHOLDELSE
Når nød lærer nøgen kvinde at spinde,
må nød også kunne lære DS R-medlemmer at gøre både i stand. I tillid til dette
har foreløbig 30 personer (pr. 1.10) skrevet sig på som deltagere i vinterens istandgørelsesprogram.
Programmet er i korthed, at de interesserede i passende tid inden en weekend
bliver forespurgt, om de kan komme lørdag og/ eller søndag . Når arbejdsstyrken
er kendt, fordeles den på bådene. Vi regner indtil det modsatte er bevist med, at
3 personer i en weekend kan bringe en
2-åres inrigger i flot afslebet tilstand. Vor
bådebygger vil så foretage eventuelle reparationer, og båden er klar til lakering.
Skulle nogen tilfældigt komme forbi, skal
vi nok finde arbejde til dem også, men
skal vi sikre os mod at have halvfærdige
både liggende ved sæsonstart , må selve
afslibningen foregå efter et forholdsvis
fast program .
Et løst overslag giver, at det skulle være muligt med 150-200 arbejdsdage at nå
motionsmateriellet igennem. Det er nok
lidt meget til 30 mand, så vi håber, at
endnu flere vil slutte op om projektet. Har
du lyst at deltage, om det så kun er en
enkelt lørdag eller søndag, så skriv dig
på listen i Slyngelstuen. Vi starter efter
standerstrygningen og har derefter 5 måneder til at få materiellet klargjort. Der
sørges selvfølgelig for fornøden vejledning , og DSR står for fortæringen i arbejdstiden.
På ge~syn j bådehallen.
For at mindske trængslen i bådehallen
samt udnytte 1. sal bliver der også mulighed for at sætte hus i stand. Også dette
arbejde vil blive søgt opdelt i småbidder,
som kan løses af en mindre gruppe på
en rimelig tid. Vil du være med til at pynte på huset, så skriv dig på førnævnte
liste i Slyngelstuen. Vil du helst lave hus,
så skriv H eller dit navn.
på gensyn. på 1. sal.

Standel!Jtl!V9nin.9
Lørdag den 3 ... november kl. 19.30.
Standeren stryges i fakkelskær , og derefter afholdes
det traditionelle andespil. Efter andespillet er der mulighed for natmad.

Kære alle i ældre medlemmer
DSR er blevet en ungdomsklub i højere grad end tidligere. Dette
forhindrer heldigvis ikke, at der stadig er plads til alle, men vi
hal' svigtet jer lidt. Vi har temmelig ensidigt holdt fester i klubben, som fortrinsvis har henvendt sig til de unge medlemmer;
men det vil vi nu råde bod på. Vi vil derfor indbyde jer til en god
og festlig middag 1redag den 16. november, hvor alle I, der tidligere har roet eller stadig roer sammen, kan hygge jer sammen.
Vi vil prøve at sørge for lidt underholdning.
Vi vil servere:
Champignonsuppe
Helstegt oksemørbrad
Chokolademousse
Kaffe
for en pris af 25 kr. pro prs.
Tag din kone med.
HUSK: Tilmeld dig telefonisk eller pr brev til klubben.

F O R(H) JU LSFEST
Denne er fastsat til lørdag den 24. november, og vi søger nu nogle mennesker med gode ideer til at forestå dette arrangement.
Vi ser meget gerne nogle nye med friske ideer og gå-på-mod til
at klare opgaven.
Bestyrelsen

Motionsgymnastikken i D SR
Vi startede efter efterårsferien første gang tirsdag den 23. oktober kl. 19.30. Vi håber stadig at kunne skaffe kyndig ledelse til
et hold om torsdagen, men vi leder endnu. Har du lyst til at blive
chefgymnastikpædagog i DSR, så sig til NU.

Materialforvalteren og sekretæren har i september trukket sig ud af bestyrelsen. Steen Storland har stillet sig til rådighed som fungerende sekretær indtil
næste generalforsamling.

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

KØKKENET

Vi byder vor nye dame i køkkenet, fru Søndergaard, hjertelig velkommen.
Køkkenet er vinteren igennem åbent tirsdag og torsdag aften samt lørdag eftermiddag. Middagsspisningen fortsætter foreløbig uændret (tilmelding inden
kl. 14 på 296326).

Telefoner :
Kontor: 2963 26
Køkken: 29 63 26
Medlemmer : 296360
Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag kl. 19-20

LØRDAGsABNINGEN

Formand: Aage 3ang, Holsteinsgade 5,
2100 ø. TR 359
Kasserer: Finn Gamel Christensen,
Romsøgade 10, 3. tv., 2100 København ø
(01) RY 9052

De flittige brugere af roklubben vil have bemærket, at det om lørdagen sæsonen igennem har været muligt at få en kop kaffe og som regel et stykke hjemmebagt kage efter roturen og finbadet. Denne udsøgte service kan vi takke fru
Mundberg (Dennis' mor) for. Fru Mundberg hørte i forsommeren om problemet
med at holde køkkenet åbent lørdag eftermiddag, og siden har der været åbent
i dette tidsrum uden udgift for DSR. En sådan velvilje over for DSR fortjen er,
ud over bestyrelsens tak,.en større påskønnelse (fremmøde) fra medlemmernes
side. Vi håber, at mange vil nyde lørdag eftermiddag i DSR i vinter, og der
kan man jo også komme til at more sig med istandsættelsesarbejder, se andetsteds.
FØLJETONBADEN ER HJEMM E!

Instru ktionsroc hef: Jens Krumhelt,
DS R, Strandvænget, 2100 ø
Langtursrochef: Bente Kjøller,
DS R, Strandvænget, 2100 ø
Motionsrochef: Rolf Høhne,
Kildegaardsvej 95, 2900 Hellerup
træffes dgl.: 121197, lokal 3149
Husforvalter: Henning Enevoldsen ,
DSR, Strandvænget, 2100 ø
Kaproningsudvalg :
Kaproningsroehef, Preben Grosbøl,
Frugtparken 36, 2820 Gentofte. GE 3798
Stig Rasmussen,
Delfingade 15 D, 1325 K,
Tlf. 892255, lokal 3444
Torsten Hovind,
Bagsværd Hovedgade 83 E 3
2880 Bagsværd
Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanløse. 747606
KØKKEN:

Tirsdag kl. 18-22 (middag)
Onsdag kl. 19-22
Torsdag kl. 18-22 (middag)
Lørdag kl. 13-17
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf. 296326 inden kl. 14 samme dag.

6. november 1973!!!
er sidste frist for stof til næste blad.
Udkommer omkring den 15. november.
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren
Gert Hougaard,
Vordingborggade 80 st. tv. 2100
Tlf. ØS 9924

ø

Igen i år blev føljetonbåden ROET hele vejen Sjælland rundt. Glædeligt har
det været, at den har måttet foretage små "ekstrature" i Smålandsfarvandet,
for at den ikke skulle komme hjem allerede i august. Endnu mere glædeligt er
det at se, at båden virkelig er behandlet pænt, det er næsten ikke til at se, at
den har været ude på tur i 41/2 måned
BRAVO.
NIVAHUSET

Da det for tiden ser ud til at blive mindre og mindre sandsynligt, at huset bliver syd mole i en havn i Nivå, må vi til at finde frem til muligheder for at sikre kysten ud for huset. Er der nogen af j'er, der har gode ideer og gerne muligheder for at hjælpe os med dette, så meld jer. En kortsigtet løsning er at
få rammet pæle ned og sat planker imellem disse og derefter fylde op bagved
med sten og cement. Bedste løsning vil være at få nedrammet spunsvægge,
som vil sikre effektivt, selv mod isskruninger.
PS. Husk på klubbens økonomi, før du kommer med dit forslag.

GAAR AAND EN IGEN? - eller er den gået?
Er vikingeånden blot en saga blandt vore kaproere? Hør, hvilket angreb "viking"erne fra Faxe Ladeplads retter mod os med harmfuld røst i medlemsbladet for oktober:
"Hvad er en god sportsånd ? Jeg kan her give et, syntes jeg selv, et godt eksempel på, hvad det modsatte er. Ved efterårskaproningen stillede DSR, Lyngb dame og HolbæklViking op i dame dobbelt firer, men det viste sig, at det
kun var DS R, der kom til at ro. Lyngby og Holbæk/Viking kom for "sent" til
start (løbene var blevet en del forsinket, og vi kunne simpelt hen ikke nå ud
til start før, da vi havde roet dobbelt-sculler forinden) til trods for, at vi lå ved
starten, da løbet gik. Starteren fortalte os, at han havde spurgt DSR, om de
ville vente, til vi fik vendt båden, men der var ingen pardon fra DSR's side,
de ville ikke ro, hvis vi skulle være med i løbet - og så gik starten - og DSR
kunne ro sejrssikre over banen, hvorefter de kunne få overrakt de glinsende
medaljer. Se det vi andre ror for , er for at være med, og vi er selvfølgelig også glade, hvis der falder en "velfortjent" medalje af. DSR, tag dette til over;;~::~,~ - ødelæg aldrig jeres rokammeraters kampiver og jeres ellers så gode /
Mod sligt vikingeangreb må vi forsvare os - dette kan ikke ties ihj el på god
demokratisk vis! Hvem hvæsser pennen og gendriver slig uhøvisk tale?
EMIL

"Trænerens Bøn"
Som træner i en klub med så stolte kaproningstraditioner
(nogle år næsten hundrede sejre) har det været noget af en
prøvelse at skulle igennem sæsoner med helt anderledes
sej rsstatistik.
Nu i år, hvor vi har haft en god sæson (50 sejre), synes jeg
bedre, jeg kan og bør forklare nogle af grundene, så vi ikke
skal opleve en ny ubehagelig bølgedal.
Da jeg overtog træningen i 1970, var der en hel del elitekaproere tilbage fra den sejrrige epoke, desuden en vis tilgang af nye kaproere, som næsten alle hurtigt holdt op igen.
I årene efter blev tilgangen mindre og mindre og stoppede
næsten helt. Eliteroerne ydede en virkelig ihærdig indsats,
men der var intet, der rigtigt lykkedes (= sejre), og da det i
de fleste tilfælde er det, der holder interessen fangen, ebbede det også ud blandt eliteroerne.
Interessen og forståelsen for kaproningens betydning dalede meget forståeligt i denne periode - så langt ned, at kaproerne virkelig følte sig som en lille sekt, der kunne få al den
"arbejdsro", den ønskede.
Min egen mening om kaproningens plads i klubben er, at
den bør være et tilbud til de medlemmer, der ønsker at dyrke konkurrenceidræt, træne rationelt, lære roteknik (outrigger) og primært at arbejde på et hold med en sådan intensitet, at mange i vores frustrerede og stressede samfund sikkert
ville blive lamslåede over, hvor meget man lærer om andre
mennesker - her er det ikke nok med et overfladisk, intetsigende "kammeratskab" - man skal virkelig lære at vurdere og acceptere andre, og dette specielt, hvor man ikke altid
selv er i fuldstændig ro og balance - herved kommer den måske vigtigste faktor ind, nemlig kendskabet til sig selv. Jeg
er absolut ikke interesseret i de hundrede sejre for de hundrede sejres skyld, - jeg ønsker at få bygget en kaproningsafdeling op, hvor der er en stor bredde af roere på alle trin,
juniorer og voksne, senior B, A og Elite, kvinder og mænd,
som stille og roligt udvikler sig og får opfyldt flere og flere
af de ovennævnte mål.
Hvis man udelukkende er interesseret i at få så mange
sejre som muligt, er det sikkert helt indlysende for alle, der
har bare lidt begreb om tingene, at det ikke skabes af en enkelt mand (træneren) alene; der må en bred opbakning og
medhjælp til - både fra bestyrelsens side og fra de enkelte
medlemmers - der skal virkelig arbejdes, med administration, økonomi, ·alt det manuelle (materiel, motorbåde, reparation o.s.v.), oplæring (instruktion), oplysning (nye medlemmer)
og mange andre emner.
Ovenpå alt dette kommer så den moralske og stimulerende
støtte, det er at se og mærke andre medlemmers interesse for
kaproning - et kig i ny og næ ud på Bagsværd for at se kaproerne træne og lige sige "dav-dav" - og så selvfølgelig det
festlige islæt af "gamle kæmper", der møder op til regattaerne - ikke mindst DM - for det er da klart, at med så mange
tidligere rejrrige sæsoner må der være en talrig skare gamle
kaproere, der stadig følger lidt med. Jeg har kun set et medlem til en enkelt regatta.
Denne sikkert meget forvirrende "artikel" er skrevet ikke
mindst med adresse til jer gamle kæmper for at oplyse jer
om, hvordan det hele egentlig står til med kaproningen i
klubben og så for at bede om jeres hjælp. Jeg er ved at køre
sur i det netop nu, hvor det lysner. De sidste 2 år har været
enormt belastende for mig og min familie.
Der er simpelthen intet af det ovennævnte, der har fungeret tilfredsstillende. Alt arbejde er blevet udført af kun et
par enkelte mennesker (administration, økonomi, reparatio-

ner af materiel, transport, motorer, oplæring af helt nye kaniner, træning af de øvrige kaproere
mindst 10 hold pr.
aften, oplysning om kaproning til højre og venstre, opsøgende arbejde, forsøge at overbevise motionister med udpræget
negativ holdning til kaproning om, at vi måske ikke er idioter og farlige elementer, som alle nye roere med det samme
skal lære at undgå. Af den enorme tilgang af nye medlemmer er der ikke dukket nye kaproere fr~m, og jeg nægter at
tro, at der blandt 150 nye medlemmer ikke skulle være en
eller to med lyst til kaproning.
Alt dette til trods er det lykkedes os at få kaproningsafdelingen op at stå på helt nye ben og til at fungere efter de
tidligere nævnte principper. Den består af juniorer (piger og
drenge op til 18 år), damer (sen. B og A), mænd (sen. B og A).
Det er meget bemærkelsesværdigt, at ingen af disse er "konkurrencefolk" med tidligere karrierer i andre idrætsgrene de udgør et bredt udsnit og ligner så mange andre af klubbens medlemmer.
Det kunne være belysende her at præsentere nogle af holdene.
Vores dame-sen.A-dobbeltsculler, som, hvis det endnu ikke
er gået op for alle i klubben, jeg lige vil nævne, blev danmarksmestre i dobbeltfirer i kombination med Judith og Inger fra Roskilde Roklub (og på baggrund af denne meget
flotte præstation var inviteret med træner til en formidabel
fest i Roskilde - tak!). Disse to piger, Annette Worsøe og Susanne Rørsgaard, er jo unægtelig ikke et billede på "superdamer" efter andre landes mønster. Annette er langsomt og sikkert avanceret og hærdet som scullerroer; kom til klubben
via sit mandlige bekendtskab og syntes om kaproningsmiljøet m.m. Susanne er nok mere langturroernes bekendtskab,
men syntes åbenbart, det kunne være skægt at prøve lidt
kaproning - og det må siges at være gået stærkt - allered i
det første år at nå helt til tops; normalt vil der nok gå mindst
2-3 sæsoner, før man kan være med i den spøg, men når man
kender Susanne, undrer det absolut ikke - det var bare dejligt !!
Vores Junior-dobbelt-firer bestod af Pia, Elinor, Vibeke,
Inger Merete, Lotte; desforuden har vi i samme gruppe på
forskellige tidspunkter kunnet disponere over Helle og Anne.
Karakteristisk for alle seks er, foruden at de er enormt søde
og charmerende skolepiger, at de ikke har dyrket nogen sport
af væsentlig konkurrencemæssig betydning. Trods dette har
de ved flittig træning (ikke mindst vintertræning) energisk
roet sig frem til at repræsentere Danmark i landskamp. Den
dag, de kvalificerede sig, måtte selv træneren måbe.
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Vintertræningen
skal holdes
·vedlige ...

På samme måde kan jeg beskrive vores jun. 2, Michael og
Ulrik. Michael har svømmet lidt, men ellers er deres karakteristika, at de er friske og stædige. Som man vil kunne forstå, var det en mægtig.t sjov dag, da samtlige DSR's juniorroere (= 3 hold) blev udtaget til juniorlandsholdet, navnlig
da ingen havde drømt om det på forhånd.
Det 3. hold er vores juniorsinglescullerroer Kurt. Han er et
speCielt kapitel. Han var karakteriseret ved at være en flink
fyr (det er han stadig) og ikke særlig høj. I dag karakterise-

rer de fleste ham ved også at være enormt stærk, men det
hænger nok sammen med, at man kender hans resultater han er simpelthen den bedste og også en af de bedste, når
han stiller op blandt de "voksne" (både herhj emme og i udlandet) - de eneste, der ikke kunne se det, va r udtagelseskomiteen, der skulle udtage til jun. VM.
Vi har forøvrigt landets bedste sen. B sculler roer, Leif. Han
blev udtaget til Københavns-holdet til Arungen. Han er, ligesom Susanne, aktiv langtursroer og motionist - han synes også bare, det er dejligt med rationel træning og så det ekstra
incitament - konkurrencen.
For nu ikke bare at fæstne mig ved sejrene, vil jeg omtale
vore 3 firere (letvægt sen. A og B samt sen. B). Det er hold,
som for de to sidstnævntes vedkommende er stablet på benene ved meget møjsommeligt arbejde (opsøgende). De bestod
af medlemmer, der ønskede at komme til at træne effektivt
et par gange om ugen - flere fulgte i forve jen uforpligtende
kaproningstræningen om v interen. Disse roere nåede efter
min opfattelse en væsentlig del af de førnævnte mål - det
afspejler sig ved deres eksemplariske sammenhold - at det så
ikke blev til udelukkende førstepladser er i den forbindelse
mindre væsentlig, da det jo ikke var det primære mål.
Sen. A letvægtsfireren bestod derimod af lutter ga mle rotter blandt konkurrenceroere; de satsede meget på at komme
til at repræsentere Danmark ved NM, hvilket mislykkedes.
Uheldigvis bestod holdet bl.a . a f to af de tre medlemmer, der
sidder i kaproningsudvalget, og det er efter min mening en
fuldstændig umuli g situation, navnlig når det tredje medlem
en væsentlig del af tiden var bortrejst.
Til sidst skal præsentationen sluttes med vores - ja, h vad
skal jeg kalde det? - de siger selv i spøg, at de er Danmarks
bedste internationale kort, og mange er absolut ikke utilbøjelige til at give dem ret - blot ikke udtagelseskomiteen, for så
havde de nok også udtaget de m til EM i Moskva. Det drejer
sig om Poul Hedeboe og Henrik Teglers, der nu er begyndt at
ro dobbeltsculler. De er begge sen. A-roere. De vejer godt
90 kg og er omkring 195 cm høje, - og så er de forøvrigt ellers vidt forskellige. Poul startede med at træne samtidig
med, at jeg blev træner, Teglers 2 år senere. Ud fra størrelsesforholdene var det klart for mig, at det kunne komme til,
en gang ad åre, at gå stærkt med de to i samme båd. Poul
roede det første år på en ikke særlig succesrig sen. B firer.
Det næste år prøvede han singlesculler, det gik en del bedre,
og nogle begyndte også at få kig på ham for eventuelt at forstærke visse elitehold, men da det tager 4-6 år at hærde folk
til hård international konkurrenceroning, så jeg ingen grund
til at forcere noget - og det var Poul også hel. mdforstået
med. Sidste år var der som bekendt olympiske lege, og det er
klart, man gjorde sig visse tanker desangående. Det medførte
bl.a., at Poul forsøgte sig i toer med styrmand med en af vore
bedste eliteroere, Anders Holm Nielsen. Det blevet hårdt og
lærerigt år, hvor de placerede sig overordentligt hæderligt,
uden dog at kvalificere sig til OL. Anders holdt op med konkurrenceroning, og i mellemtiden var Tegle rs kommet stærkere og stærkere ind i billedet som en talentfuld scullerroer
med store kraftresourcer og en glimrende teknik. Da han stadig manglede en d el "hærdning", ville vi ikke satse for h årdt
i dobbeltsculler og foreløbig lade dem passe hver sin sculler.
Poul skulle så småt føle eliteklassen på tænderne og ellers
med Teglers som helgardering rasere sen. A-klassen. For ikke at komme i den ulykkelige situation ikke at have nogen
dobbeltsculler, der passede til d em, blev der bestilt en hos
Stampfli, som omsider ankom, godt over midten af sæsonen;
årer manglede man, og det gør vi sWadig efter sæsonens slutning (fantastisk!). Inden bådens ankomst viste det sig, at Poul
ville kunne beherske elitescullerklassen - en dejlig position.
Da den nye båd ankom, meldte der sig nogle problemer, -

hvad skulle Poul gøre? - ro single eller dobbelt? Vi valgte
at se tiden an, vi skulle da lige prøve båden først - og forøvrigt se, hvor stærkt besat sen. A-klassen var. Det blev gjort
efter at ha ve roet 5 X i den nye båd.
I Simlången blev det første mål nået - Lyngbys meget
stærke og Danmarks bedste sen.-mandskab blev slået stort og i samme mundfuld Angelholm, ~om vi vidste kunne levere
ubehagelige overraskelser. Uden på nogen måde at være urealistiske besluttede vi os til at prøve Frederiksværks styrke,
ifølge pressen det stærkeste danske mandskab med internation alt snit. De skulle prøves ugen efter på Sorø Sø. I mellemtiden opstod det mest fantastiske roderi med årer - det
endte med en sær konstellation; Poul med et par af Stiimpflis største bladstørrelser, hvoraf de ene var sat på et helt
nyt træskaft (med deraf følgend e anderledes stivhed), Teglers
med et par skjoldårer af helt uhørte dimensioner (3 cm længere blade og 1 cm bredere end Pouls). Alt dette medførte,
at jeg senere kunne købe nogle meget "stærke" og realistiske
nærbilleder af Teglers taget lige efter, at de havde passeret
målstregen tæt på Frederiksværk. H an havde roet de sidste
1000 m med, efter eget udsagn, enorme "træthedsfornemmelser",for nu at sige det mildt.
Den bommert med årene besluttede vi ikke at gentage til
Den internationale KBH-regatta, hvor det lykkedes os at slå
Frederiksværk. Nu kunne man forledes til at tro, at det var
Frederiksværk, der var gået hen og blevet svage, men ser
man nærmere efter, konstaterer man (ikke udtagelseskomiteen !!) at den stærke norske dobbeltsculler, som forventedes
at vinde medaljer ved EM, kun var 2' /2 sek. foran på 1. pladsen, og 2. plads besattes af østtyskernes næststærkeste dobbeltsculler, kun l sekund foran os; så vil jeg vove at påstå,
at Frederiksværk ror stærkt og kun taber til os, fordi vi ror
endnu stærkere.
Poul og Teglers blev udta get i dobbeltsculler til NM, men
her viste det Sig, at de trods alt ikke behersker alt og slet ikke dårligt vand (bølger). For at give kapronings-kyndige et
indtryk af, hvor megen medvind og - sø der var, kan jeg oplyse, at firer/uden styrmand blev vundet på 5,59 ud en at være presset.
Selvom det ikke var meningen, gik træningen i dobbeltsculleren ud over Pouls singlesculler så meget, at hans førerposition blev truet mere og mere; det ville vel også næsten
være uanstændigt, at 2 sen. A-roere skulle gramse alt til sig
inden for elitescullerbådene, hvor alle elitefolkene trænede
stadig mere indædt med henblik på at slå de 2.
Da vi skulle anmelde til DM, fandt vi ud af, at trods der
kun var 30 min. mellem single og dobbelt, vi lle det være forkert ikke at give Poul det næsten sikre DM i single og derefter med det som rygstød gå ud og vinde dobbelt. Det mislykke des. Poul tabte Singlesculler, og det var tydeligt et alt
for stort psykisk handicap imod de 2 friske roere fra Frederiksværk, der i helt utrolig grad tørstede efter hævn - og
den fik de.

r revanceløbet om søndagen var der ingen tvivl. Vi var den
bedste dobbeltsculler. Hvordan så udtagelseskomiteen kan
komme uden om at udtage en dobbeltsculler, er mig en komplet gåde - navnlig når man ser, hvad de ellers udtog. Men
det skyldes måske, at UK er gået tilbage til den "gode gamle regel": Når 2 hold er jævnbyrdige, er ingen af dem stærke! At vores dobbeltsculler ikke blev udtaget, er sikkert en
fordel på længere sigt, hvis begrundelsen er, at de er for urutinerede i bådtypen, men at man så ikke i stedet udtager de
erfarne fra Frederiksværk, det forstår vist ikke mange.
Nå, men som træner skal man acceptere så mange mærkelige ting, så det glider nok også ned, navnlig ved tanken om,
hvad det kan blive til for vores kaproningsafdeling fremover;
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der er nok at bygge på, bare man kunne få et minimum af
hjælp.
Der er i øjeblikket ingen i hele DS R, der interesserer sig
en døjt for kaproningen, tværtimod er der en udbredt - skal
vi nøjes med at kalde det for passivitet, der godt kan virke
som negativitet i de kredse, der bør have forståelse for kaproningen. Der foregår simpelthen en så grov diskriminering,
at man må håbe, den kun skyldes dumhed ; jeg ville også forbigå den i tavshed, hvis ikke jeg anså det for at være en farlig tendens for DSR. Desuden forstår jeg, at det ikke bare er
kaproerne, der på grund af "aktivitet" eller hvad ved jeg, er
udsat for denne diskriminering.
Alle kaproerne og jeg regner ingen af DSR's andre aktiviteter for mindreværdige, tværtimod nyder vi selv godt af
dem; vi har slet ingen interesse i at rakke dem ned over for
hverandre, og vi anser det for at være forkasteligt, hvis man
kunne tænke sig at gøre det over for nye og uerfarne kaniner.
At den samme indstilling ikke præger alle, kan man overbevises om ved at opholde sig i ganske kort tid på f.eks. verandaen og så forsigtigt spørge, om der er noget, der hedder
kaproning i DSR.
Jeg synes selv, at kaproerne har været meget imødekommende ved de lejligheder, hvor vejene krydses i klubben.

ORIENTERING

VAL BT

Jeg har tit tænkt på, hvad der · egentlig ville have været
tilbage i klubben om vinteren, hvis ikke kaproernes træning
og samkvem foregik der, men i stedet i en eller anden gymnastiksal med dertil hørende træningsfaciliteter (redskaber).
Jeg er helt overbevist om, at alt ville være dødt og mørkt
(køkken, badstue, veranda). Jeg vil af den grund være meget
varsom med at underkende kaproningens betydning for klubben. Det er da også hovedårsagen til, at vi stadig benytter
klubbens festsal (der er komplet uegne t!) til vintertræningen.
Det, der ligger mig mest på sinde med dette "skriveri", er
at vise, hvad "slags folk" kaproere er, og hvad kaproning
egentlig går ud på - nemlig at have det dejligt og sjovt med
noget, der stiller visse krav, men hvor man undervejs når
for skellige mål og bedre føler, at man bliver lidt rigere, får
andre væ rdinormer på v isse områder ; man burde måske på
dette sted bruge "en sund sjæl i et sundt legeme", men det er
desværre misbrugt så ofte - men alligevel.
J eg håber desuden at have gjort det klart, a t der er en
velfungerende kaproningsafdeling, som behøver hjælp og
støtte, både direkte og indirekte. Hvis nogle føler, at de måske vil have mulighed og lyst til at hjælpe, så kontakt os. Ligegyldigt til hvem af kaproerne, det skal nok komme videre.
Asbjørn

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

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

Terminslisten er nu:
6. nav: Generalforsamling i sektionen.
11. nav: KFIU's løb .
18. nav: Klubmesterskabsløb.

25. nov: Gåsehusløb .
16. dee: Julekispus.

Sektionens styre:
Formand: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lejl. 5,
2100 København ø. Tlf.: RY 9004 .
Kasserer: Poul Nissen, Rebæk Søpark 5-304,
2650 Hvidovre. Tlf.: 758202.
Sekretær: Claus Rasmussen, Fuglegaardsvej 2 B,
2820 Gentofte. TIL: GE 3523.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

INTRODUKTIONSLØBET DEN 30. SEPTEMBER

Den 30. va r der intro duktionsløb fra Gåsehuset. Poul Nissen
havde lagt banerne. Det blevet uhyre velbesøgt arrangement.
Ikke mindre end 28 personer var deroppe, og særdeles mange
havde aldrig været i Gåsehuset før. Traditionen tro vil vi ikke bringe resultater fra Gåsehusløbene, idet det vigtigste jo
er, at man kommer op i skoven og får noget frisk luft samt
en ged dag. Der var ret mange mennesker med toget 10,02
fra Hovedbanen, så ideen med at sørge for vejviser var god
nok.
FLERE LØB FRA GASEHUSET

Vi fortsætter med løbene, næs te løb den 4 nov. Den 18 nov .
er der klubmesterskabsløb arrangeret af kredsen, så da rykker vi frem til den 25. no vember med Gåsehuset. Den 16. december vil der blive julekispus. Jeg håbe r, at mange vil beny tte sig af disse tilbud . Prøv at tale med nogle af dem, der
har været med deroppe før. Så vil du sikkert blive overbevist
om, at du også bør prøve det.

Ordinær generalforsamling
Ordinær ge neralforsamling i DSR 's ski- og orienteringssektion afholdes den 13. november kL 20 i DSR's lokaler.
Dagso rd enen bliver, såfremt styret ikke inden 1. november modtager forslag, der s kal behandles:
l. Valg af dirigent.
2. Beretning om sek tionens virke i 1973.
3. Forelæggelse af regnskabet for 1973.

4. Behandling af evt. indkomne forslag.
5. Valg af styre.
6. Eventuelt, herunder spørgsmålet om evt. seedning til
Klubmesterskabet.
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Ansvarshavende for -OSR-; Gert M. Hougaard

Nr. 9

41. årgang

NOVEMBER 1973

Ordinær generalforsamling

se side 2

LØRDAG DEN 24. NOVEMBER Klo 19.00

Er du sulten så kom og spis
Me nu: Ch amp ig nonsuppe
Bøf stroganoff
Kaffe
Pris: 17,00 kr.
Efter dette danser vi blandt juletræer og forhjul til det kendte orkester.
Tilmel ding senest torsdag den 22/11.

LØRDAG DEN 15. DECEMBER

HUsk dagen.

lang
lurs
aften
UDTR UKNE LÅN EBEVISER

Tirsdag den 27. november samler vi billeder fra dette og sidste
års lang- og weekendture. Vi viser dem på verandaen efter gymnastikken kl. ca. 21 .
Har du nogle billeder , så kom med dem.
L-rochefen

Pr. 31 / 10 1973 er følgende lånebeviser udtrukket .
3 - 7 - 18 - 21
Følgende udtrukne lånebeviser er endnu ikke indløst:
6 - 15 - 33 - 37
Lånebeviserne kan gives som gave til klubben, indløses med 200
kr. eller byttes med et årskontingent for 1974.

J U L E K I S P U S D E N 16.12.73

se side 5

Adresseliste:

Bestyrelsen indkalder herved til

Danske Studenters Roklub,
Strandvænget
2100 København ø
Postgiro 3466

Ordinær generalforsamling
fredag den 7. de cember 1973 kL 20 i klubhuset.

Telefoner :
Kontor : 296326
Køkken ' 296326
Medlemmer : 29 6360

Dagso rden:
Valg af dirigent og sekretær.

Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag k!. 19-20

1. Aflæggelse af beretning.

Formand' Aage 3ang, Holsteinsgade 5,
2100 ø. TR 359
Kasserer' Finn Gamel Christensen,
Romsøgade 10, 3. tv. , 2100 København
(01) RY 9052

ø

Instruktionsroehef: Jens Krumhelt,
OSR, Strandvænget, 21 00 ø
Langtursrochef: Bente Kjøller,
OSR, Strandvænget, 2100 ø
Motionsrochef: Rolf Høhne,
Kildegaardsvej 95, 2900 Hellerup
træffes dg!.: 1211 97, lokal 3149
Husforvalter: Henning Enevoldsen,
OSR, Strandvænget. 2100 ø
Kaproningsudvalg :
Kap roningsroehef. Preben Grosbøl,
Frugtparken 36, 2820 Gentofte. GE 3798
Stig Rasmussen,
Delfingade 15 D, 1325 K.
Tlf. 892255, lokal 3444
Torsten Hovind,
Bagsværd Hovedgade B3 E 3
2880 Bagsværd
Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Va nløse. 747606

KØKKEN:
Tirsdag k!. 18-22 (middag)
Onsdag kl. 19-22
Torsdag k!. 18-22 (middag)
Lørdag kl. 13-17
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf. 296326 inden kl. 14 samme dag.

Den 6. januar 1974!!!
er sidste frist fo r stof til næste blad .
Udkommer omkring den 20. januar.
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren
Gert Hougaard,
Vordingborggade 80 st. tv. 21 00 ø
Tlf. ØS 9924

2. Fo relæggelse af regnskab til god kendelse.
Fastsættelse af k ontingent for det kommende år.
3. Valg af formand.
4. Valg af kasserer.
5. Valg af sekretær.
6. Valg af materielforvalter.
7. Valg af kaproningsch ef.
8. Valg af instruktions ro chef.
9. Valg af motions- og langtursrochef.
10. Valg af h usforvalter.
11. Valg af to revisorer.
12. Valg af repræsentanter til D.F.f.R.
13. Særlige forslag.
14. Eventuelt.
Kontingent for 1974 foreslås af besty r elsen sat til 25 kr . pr. måned for
aktive og 50 kr. pr. år for passive.
Medlemmernes opmærksomhed henledes på følgende 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, ligesom de gennem klubbens
officielle meddelelser eller skriftligt til hvert enk elt stemmeberettiget
medlem skal bringes til disses kundskab senest 3 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsens forslag til besættelse af till idsposterne er følgende:
Formand
Aage Bang
Kasserer ... ... ...................... ..... . Lise Q Kruse
Sekretær ... . ...... . ....... . ....... . .. Steen O. Storland
Materialforvalter ................. ... ....... Leif Egholm
Kaproningschef .. .... . . .......... , . ... . Stig Rasmussen
Instruktionsrochef . .. .. . .. ... .... .. .. .. . . . J ens Krumholt
Motions- og langtursrochef .... ........... . Bente Kjøller
Husforvalter . . .. . . ... . ... . . . . ....... Henning Enevoldsen
Revisorer ................ E. Haamann, N. H . Schaumburg
Repræ sentanter tiL D.F.f.R.: Bestyrelsen + Rolf Høne, Finn
Gamel Christensen, Susanne Rørsgaard , Annette W orsøe, Poul
Hedebo og N .O.H. Strigel.

Det i reglement for kaproningsudvalg § 1 stk. 1 nævnte valg af to medlemmer til kaproningsudvalget finder sted t irsdag den 11. december kl.
21 på verandaen.

"Medlemmets Bøn"
I en efter "Officielle meddelelsers" forhold usædvanlig lang
artikel har klubbens træner, Asbjørn, gjort status over kaproningsafdelingen, der efter hans - + enkelte kaproeres egne
udtalelser - som helhed synes at være ganske udmærket.
Den lille del, der p.t. ikke helt udfylder målene, vil gøre det
i kommende tid.
Alle i D.S.R. kan således ,kun glæde sig.
Trods dette sker der - stadig ifølge Asbjørn - en grov, til
dumhed grænsende diskriminering af kaproningsafdelingen,
der udsættes for negativisme, passivitet og nedrakning.
HVIS det er sandt er det beklageligt!
Må jeg - en D.S.R.'er uden nogen som helst tilknytning til
nogen afdeling, fraktion eller gruppe indenfor klubben - og
derfor vel hævet over mistanke om at være forudindtaget
mod nogen som helst, bede Asbjørn og hans eventuelle modpart om information, meget gerne ganske kort, om hvad det
hele egentlig drejer sig om.
Jeg skriver udtrykkelig eventueLLe modpart, fordi mit umiddelbare indtryk efter at have læst Asbjørns indlæg er, at
han gør sig skyldig i en stærk forvridning af proportioner.
Begrundelse: i min erindring figurerer en anden divergens
mellem klub og kaproningsafdeling. Den blev ikke ordnet i
opløbet, var ikke genstand for åben intern diskussion, men
figurerede desto oftere i dagspressen.
Ingen høstede laurbær i den sag, og den gavnede med sikkerhed ikke D.S.R.
Evt. gentagelse bør undgås.
Ib Bjerrehuus

Vedligeholdelse
N u har over 40 til ken deg ivet, at de regner me d i vinterens
løb at kunne afse l eller flere lørdage hhv. søndage til istandsættelsesarbejder i D.S.R.
Skal vi imidlertid nå bådparken igennem samt lappe lidt
på huset, skal vi være flere endnu.
Tilmeldingslisten hænger i slyngelstuen.
Husk at du selv fuldt ud bestemmer hvilke(n) dag(e) du vil
gøre en indsats.
Husk endvidere, at selvom det letter planlægningen hvis
du inden week-end'en giver tilsagn om at komme, så er der
åbent hus hver lørdag/søndag. Der er rigeligt at tage fat på.
VeL mødt til arbejdet -- vi er begyndt.

Kom så ud af busken !
Under Københavnskredsens Dameudvalgsmøde d. 5. nov. i
D.S.R. kom det mig tilfældigt for øre, at diverse klubber har
stor succes med ·såkaldte sejrslister. Princippet i disse er nøjagtig det samme som foreslået i D.S.R. 's medlemsblad fra
septembe r for en sejrsfond. Altså: man yder et (selvvalgt)
beløb for hver kaproningssejr i en sæson. Fondens midler
går til forbedring af kaproningsmateriellet, hvilket er en forudsætning for en fortsættelse af konkurrenceroning.
"Den eksklusive kreds af tidligere kaproere og velkendte
sympatisører" må allesammen være bortrejst, - eller de er
kommet til at tabe medlemsbladet i papirkurven, - eller sekretæren har misforstået noget, - ...... for, så vidt jeg er
underrettet, har ikke een meldt sig under fanen.
Sløvheden breder sig! Men i denne sløvhed er indbygget en
stærk følelse af flokmentalitet, som jeg hermed vil opmuntre
medlemmerne til at følge. Kort sagt: Når de andre skriver
sig på, kan jeg da også! - Jeg vil derfor ophænge en liste på
opslagstavlen, hvor man kan påtegne sit navn og det beløb,

man ønsker at yde pr. sejr (50 ør.e eller l kr. f. eks.). Alle kan
være med - og sæson 1973 var jo god, så lad os starte med
den!
Susanne
Fundet i omkLædningsrummet red.

Udkast til lovændringer
For at finde ud af, hvad der egentlig foregår på bestyrelsesmøderne, gik jeg en torsdag eftermiddag, hvor rygtet havde
fortalt, at der skulle være bestyrelsesmøde om aftenen, op i
hjørnestuen og fæstede min mikrof,on bag gardinerne. Om
aftenen gtk jeg så ned i torturrummet, forbandt mit aflyttegrej til de ulovlige installationer og krøb i skjul i et af de
store hjørneskabe.
Følgende referat bygger på disse af støj, formandens løvebrøl og andre forstyrrelser noget forvrængede optagelser.
Første punkt på dagsordenen var projektorspørgsmålet.
Formanden måtte til kassererens sorg meddele, at der nu også var indløbet afslag fra Joachim von And.
Næste punkt var Gåsehuset. For at trække sagen yderligere
i langdrag enedes man om til næste bestyrelsesmøde at indkalde Mikkel og bede ham udarbejde et nyt forslag.
Redaktøren redegjorde for forsøget med i august og september nummeret at omtale U.S.G., som om dette var klubbens eneste form for vinteraktivHeter. Man mente, at dette
nok ville bevirke, at en del støjende og outrerede medlemmer
ville blive bortledt fra restaurationslokalerne.
Umotiveret var der en, der bemærkede, at der jo var sket
en vis fremgang i roaktiviteten i år. En anden mente, at det
nok skyldtes den usædvanlig dejlige sommer. Dette bevirkede, at Bente så rødt, hvorefter formanden rejste sig og
truede med at gå af.
Efter at formanden var kommet ned, gik man over til at
dis kutere forslag til nye love. Hurtigt enedes man om de første paragraffer.
§ 1. Navn. Klubbens navn er "Danske Studenters Restauration."
§ 2. Formål. Klubbens formål er udøvelse af restaurationsvirksomhed. Klubben kan opretholde en mindre bådepark til
gæsternes amusement, kulinariske ekskursioner o.lign.
§ 3. Almindelig spisedragt er mørkeblå benklæder og hvid
trøje. Selskabsdragten er hvide benklæder og lyseblå bluse.
§ 4. Medlemmer. Der var bred enighed om, at man ikke burde optage medlemmer under 21 år. Ungdommelige elementer
kan virke forstyrrende på ethvert restaurationsliv. Ungdom,
der ønskes optaget i ,klubben bør henvises til Skjold.
§ 7. Bestyrelsen består af vært, kassedame, køkkenskriver,
materielforvalter, husforvalter og sidst, men ikke mindst
køkkencheferne.
Af arbejdsområderne kan nævnes: Køkkenskriveren skal
skrive spisesedler. Materielforvalteren skal bl.a. sørge for
fjernelse af affaldsmateriale fra køkkenet. Husforvalterens
fornemste opgave skal være at arrangere borde og stole for
bridgedamerne.
Beslutninger i bestyrelsen, der skal være selvsupplerende,
bør foregå ved simpel majorisering.
§ 8. Generalforsamlinger. Sådanne burde afskaffes. Her
kunne jo fremkomme kritik, og enhver form for kritik, positiv eller negativ, kan være til skade for et værtshus renorne.
I stedet skulle indføres en generalkommando, der i forvejen
skulle kunne godkende nye bestyrelsesmedlemmer og i øvrigt
alle væsentlige beslutninger.
Man diskuterede også det nye reglement. § l skulle hedde:
DSR er medlem af Dansk Forening for Restauratører. Enhver
færden i restauranten skal foregå på en for restaurationslivet
værdig måde.

Klubbens medlemmer burde af hensyn til udlejningen af
selskabslokalerne kun kunne færdes i klubben tirsdag og
torsdag aften. Overtrædelse heraf burde kunne medføre eksklusion. F ormanden insisterede på, at han personligt ville
ekskludere alle uvedkommende medlemmer, der må tte befinde sig i klubben samtidig med medlemmer af først e rangklasse.
Om benyttelse af bådemateriellet mente de mes t rabiate,
a t ethvert for søg herpå burde medføre bøde. De mere moderate ville indføre et kuponsystem, således at man ved køb i
køkkenet fik udleveret bon 'er, de r gav ret til en vis mængde
roning. Man havde j o godt bemærket, at en del æld re medlemmer jævnligt kom og roede uden at besøge køkkenet. Sådanne kunne j o ikke have nogen dybere int eresse for klubben og burde henvises til KVIK. K VI K er jo en rofo rening.
Alt burde gøres for at fr e mme aktiviteten på første sal. Det
var helt vildt, at man havde en opvaskemaskine med en kapacitet på 1200 glas pr. time og en ny stor friturekoger m.m.,
de r ikke var fuldt udnyttet. Det mentes i øvrigt, at et bonudstedende kasseapparat ville kunne erhverves for ca. 12.000 kr.
Man ville anmode "Vennerne" om at bevilge en sådan.
Under den efterfølgende d iskussion om klubbens dårlige
finansielle situation blev følgende principbeslutning ve dtaget. (Beslutningen var enstemm ig. Repræsentanterne ude fra
udflytterbørnehaven i Bagsværd var jo ikke mødt. Dem havde m a n glemt at invitere, og den eventuelle øvrige opposition
havde man heldigvis fået udelukket):
Træneren burde afskediges. (I provinsen kunne man jo
sagtens klare sig uden uddannede pædagoger). Enhver form
for lønudbetaling burde være forbeholdt arbejde i køkkenet .
Lokalerne på første sal trængte til en ansigtsløftning. Man
kunne gå glip af for mange fine selskaber, hvis der ikke var
gulvtæpper i foyeren og plyds i lokalerne. Til indkøb heraf
ville man indsende en ans øgning p å 18.000 kr. til .... (Hvilket
legat man ville ansøge kunne ikke høres. En ejendommelig
febrilsk stemning var pludselig kommet over bestyrelsen. Resten af mødet foregik hviskende under bordet, som om man
var bange for aflytning).
Jeg pakkede derfor mit bånd sammen, listede ud gennem
bådehallen (den ville i øvrigt være fortrinlig til bowlinghal)
og bort langs Svanemøllebugtens wa tergate.
"Den gamle spion"

Kajakker i D S R
Det har adskillige gange i sommerens løb været diskuteret
på verandaen, om det ikke vil være for nuftigt, at DSR anskaffer nogle kajakker til supplering af scullerne, idet scullerroning fra DSR som bekendt ofte kan være en blandet
fornøjelse. Dels er der næsten altid mange dønninger uden
for havnen, og dels bliver materiellet behandlet så hårdt, at
justeringen sjældent er i orden. Hertil kommer, at det er besværligt at få en sculler ud på betryggende måde, hvis man
er alene. Desu den har det ikke kunnet undgå at gøre ~ndtryk,
at kajakroerne klare r sig udmærket på vand, der er vanskeligt for en sculler.
Skjold har for et paT år siden anskaffet 4 kajakker. I begyndelsen blev de mest roet af de yngste medlemm er på 1315 år, som de i øvrigt også var anskaffet til, fordi klubben
ikke havde råd til de scullere, der var behov for. Men efterhånden har et bredt udsnit af medlemmerne fået kajakret.
Efter at nyhedens interesse var overstået, stabiliserede interessen for kajakroning sig således, at de 4 kajakker dækker
behovet. Anskaff~lsen har ikke svækket interess en for at benytte det øvrige romateriel, heller ikke scullerne. Uafhængigt
af alderen foretrækker nogle det ene og andre det andet, og
Skjold er i øjeblikket i færd med at købe flere scullere.

Spørgsmålet om at anskaffe kajakker har været rejst på
et medlemsmøde .j begyndelsen af oktober, hvor der efter sigende var opbakning, men samtidig en vis kritik. Herefter
har bestyrelsen fundet det rigtigst, at spørgsmålet finder sin
løsning på generalforsamlingen.
For at undgå, at sagen strander på generalforsamlingen på
grund af manglende viden om de pr aktiske sider ved indførelse af kajakroning, skal jeg øse af den viden, jeg har fået
ved nogle måneders medlemsskab i Ka jakklubben NOVA,
der i øvrigt har flere gamle roere som medlemmer. Desuden
har jeg spurgt Skjold om, hvilke erfaringer han der har gjort
med kajakkerne.
Bortset fra deciderede kajroningskajakker laves kajakker
i dag altid af plast, og der findes tre typer, slender, fenja og
tracer. Fenja og tracer er smalle typer, og de er ret hurtige,
Slender er en noget bredere turbåd, der kan medtage lidt bagage, og den bruges foruden til ferieture navnlig til begynderinstruktion. Desuden er der enkelte, der aldrig når læ ngere end til at ro slender.
Skj ølds kajakker er alle af sIen der typen, og hvis DSR s kal
have kajakker må det indtil videre være denne type.
En ny slender koster for tiden ca. 1400 kr. hos Freddy Jørgensen ved Nybro, hvor Skjold har købt deres kajakker. En
gaj koster ca . 150 kr., og et overtræk fås til ca. 30 kr., men
følger gratis med ved kontant betaling. Fenja- og tracerkajakker koster nogle hundrede kroner mere. Priserne på nye
kajakker vil i øvrigt stige ca. 10% i løbet af vinteren på
grund af den nuværende mangel på plastråstoffer.
Der handles en del med brugte kajakk 2r, fordi det er almindeligt, at medlemmer i kajakklubber køber egen kajak
og/eller pagaj, når begynderinstruktionen er overstået. I den
senere tid har der imidlertid været så stor tilgang til kajaksporten, at priserne for brugte kajakker er b-Ievet strammet,
og de e r blevet sværere at få fat på. En brugt slender i god
stand koster for tiden 800-1000 kr.
Kajakklubberne har normalt ikke vedligeholdelsesudgifter
af betydning på materiellet, bl.a. fordi der ikke er andet, der
kan gå i stykker end roret og styremekanismen i fodstykket;
men materiellet behandles også betydeligt bedre end i DSR.
Skjold har haft gode erfaringer med hensyn til vedligeholdelsen, omend der var nogle vanskeligheder i begyndelsen.
Før man kan begynde at ro kajak, skal man have aflagt en
svømmeprøve på 600 m , altså længere end nødvendigt som
roer.
Begynderinstruktionen består i en kort gennemgang af
kajakkens indretning og den elementære roteknik. Derefter
må man begynde at ro; men man skal ledsages af en kajakroer, som har tilladelse til at ro på egen hånd. Vedkommende skal ikke nødvendigvis være instruktør. Der er ikke som
hos roklubberne et pensum i sikkerhedsregler, kommandoer
osv.
Når man har en vis roerfaring, f.eks. 4-5 ture, kan man aflægge en kæntringsprøve, der giver adgang til at ro på egen
hånd uden begrænsning i den type, hvori prøven er aflagt.
Prøven består i, at man skal kæntre og kravle op i kajakken
igen to gange efter hinanden. Kæntringsprøven er betydeligt
vanskeligere end kæntringsprøven i sculler. Der kræves en
speciel teknik, som man ikke umiddelbart kan tænke sig til,
og de fleste må øve sig nogle gange, før det er lært.
I øvrigt gælder det som ved scullerroning, at jo mindre og
jo yngre man er, desto nemmere er det normalt i starten. En
kajakroer vil i de fleste tilfælde umiddelbart kunne håndtere en sculler. Men omvendt giver kendskab til sc ullerroning
ingen væsentlige fordele ved kajakinstruktion .
Da kæntringsprøven som nævn t normalt medfører en del
svømmeri, vil kajakroningen i givet fald næppe kunne komme i gang før omkring juni måned, når vandet er blevet no-
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genlunde varmt. Jeg v il kunne påtage mig at instruere, og
det behøver ikke at tage mange uger at få lært nogle flere instruktører op, hvis der er nogen, der vil gå ind for sagen .
Skjold fik i sin tid sine første instruktører uddannet med
hjælp fr a Dansk Kano & Kajak Forbund. Det tog ca. 3 uger.
Da jeg fortsat e r medlem af NOVA, vil det formentlig i en vis
udstrækning være mulig at trække på sagkundskab her både
med hensyn til instruktion og køb af materiel.
H vis kajakroning indføres, må der findes en passende indplacering i klubbens øvrige aktiviteter. Der er, så vidt jeg er
oPienteret, ikke særlig stemning for at få e n speciel sektion
med egne love og eget kontingent m.v. Såfremt almindeligt
medlemsskab skal give adgang til kajakroning, må man fast lægge, hvornår i roka rrieren man kan begynde instruktionen.
Der kan næppe gives nogen roteknisk eller sikkerhedsmæssig
relevant begru ndelse for , at man skal have opnået visse ret tigheder i roning, før man begynde r i kajak; men hvis kajakroning skal betragtes som et supplemen t til scullerroning, vil
det vel være rimeligt at kræve både roret og styrmandsret,
før man kan begynde kajakinstruktionen. Det bør vel være
fri v.j·l ligt, om man vil have scu llerret før eller efter en even tuel kajakret; men hvis man vil spare sin egen og instruktørernes tid, bør man som antydet oven for begynde i kajak.
Med h ensyn til ferie- og weekendture åbner der sig nye

muligheder med kajakker, idet man nemt kan transportere
et par stykker på en almindelig tagba gagebæ rer.
Deltagelse i ka proninger forudsætter, at klubben melder
sig ind i Dansk Kano & Kajak Forbund og svarer kontingent
for alle medlemmer, som har kajakret. Man behøver altså ikke frygte for knopskydninger i den retning. Der findes dog
enkelte åbne løb, som alle uanset de foreningsmæssige tilknytningsforhold kan deltage i f.eks. det årlige "Amager
rundt". Det er en tur på 6-8 timer, så det bliver n æp pe noge;
større trækplaster.
Som det fremgår af det ovenstående, m ener jeg, at det er
både fornuftigt og overkommel igt at indføre kaj a kron ing i
klubben, og jeg har derfor anmodet bestyrelsen om, at man
under pkt. 13 på generalforsamlingens dagsorden, "Særlige
forslag", behandler følgende bemyndigelse til bestyrelsen:
.,Bestyrelsen bemyndiges til at indkøbe indtil to kajakker
af slendertypen - med tilbehør - samt t il a t fastlægge retningslinier for benyttelsen af disse. Sikkerhed sbestemmelserne skal dog fastlægges under hensyn tagen til Dansk Kano &
Kaj a k Forbu nds r egler, og det skal i begyndelsen forsøgsvis
kræves, at roret og styrma ndsret er erhvervet, før kajakinstrukti onen kan begynde."
Ejvind Olsen

Roernes Motions øb
L øbet afholdes Lørdag den 8. december kL 13.30 i Hareskoven
med start og mål ved Bagsv æ rd Rostadion og med Lyngby
Roklub som arrangør.
Kla sse og præmier

1) 12 km for mænd, der er fyldt 18 år.
P ræmie til v inderen og beds te old boys (fyldt 35 år) samt
beds te roklub (de 6 hurtigste).
2) 6 km for mænd, der er fyldt 18 år.
Præmie til vinderen og bedste old boys.
3) 6 km for drenge, der ikke er fyldt 18 år på løbsdagen.
Præmie til vinderen og bedste roklub (de 3 hurtigste) .
4) 6 km for kvinder.
Præmie ti l hurtigste dame over og under 18 år, samt bedste old girl og bedste roklub (de 3 hurtigste).
5) 3 km for k v inder.
Præmie til hurtigste dame over og under 18 år.

JULEKISPUS

Deltagerafgiften er 8 kr. pr. løber og inkluderer omklædn ing og var mt bad på R ostad io n . T ilmelding foregår 'for
DSR's ve dkommen de på liste i Slyngels tuen se nest tirsdag
den 27. 11 .73. Alle k an deltage.
Efter løbet bliver der kl. 18 fællesspisning af medbragt mad
og præmieuddeling i Lyngby Roklub , og kl. 20 starter en
stor fest med 7 mands orkester, diskotek etc. H ertil er en treen 5 kr.
Roernes Motionsløb blev startet i 1971 af DSR. I 1972 stod
Lyngby for arrangementet, og allerede da havde det udviklet sig til Sjællands næs tstørste motionsløbsarrangement med
369 løbere og 500 festdeltagere . I år er Lyngby atter arrangør, men næste år skal det overgå til DSR, og herefter er det
meningen, at det skal gå på skift mellem disse to klubber.
D et er derfor af betydning, at fle st mulige fra DSR allerede i
år slutter op om arrang ementet og følger det, også gerne som
official s.
W.H.

den 16. december k\. 10 fra Gåsehuset. R.olf Høne de·
monstrerer sin banelæggerfantasi. Mød iklædt madpakke og drikkevarer.

R.C.

/

NB!

Skabe i omklædningsrummet, som har kort, der er ældre end
årgang 1973, vil blive åbnet og det eventuelle indhold solgt på
auktion.
Husforvalteren

