DANSKE STUDENTERS ROKLUB
nr.
16_

se side J.

se bagsiden

1
:i rgilll!1;

J
-

1978
jnntl, : r.

OSR

2

f)pn:-, k(~

(·t l !(J."HL t " r ~.:..

~Jt.ro.Htl

;dH~ Lt

K~Jl.jj! nha ''-l :

2100

,;

I'ost i! j"~ 1I

un

Hoki...:.o

S ekr e tær
Henr.1k Ballg

O

ti o

\ ;

HolsLel.nsgade 5

2100 Kbh.

'r e ~ p fon~: r

ti f.
'.~

Kontor.

1\,,,, k " n .
z.1('U

63 :.!b

l(~OOæi~l·. . ?~

ti:j til}

t~r~d~LK

k ..,H l
o~

lnstruktionsroche!
l eter Kristenden

.;. : c

"b(.;ut

to~sUllg

IH-lO

f,,jr

Hanne Pedersen

V",rebrovej :J8

~vanemøl1evej

:2MHO nagsv..erd

2900 Hellerup
tlf. HE 54 99

Motions- og langtursrochef
Palle RArsgaaru

~~(llma J1d

Phis~ersveJ

!' _"<.!d:-; t.. i:tl

j~.

X le

ø

TIt 359

9 t) J 20

. '2:)

K~ nnbells

Kai, roningSlldvalg
Kapronin/!,schef
Lena Unden
Skt. Pedersvej 2
~900 Hellerup
~lf. HI<. 91 2Y

~ I' .

Fredur.k

all~

12

l.OtJll IdJh. r'
~J f.
I " ,,~ :ih

Bent Andersen
Skeltofte.ej 2
2800 Lyngby

Il

:?YOO Hellerup
tlf. Hi<, 77 39

Mu terielforvaller
Ilolf H"bne
~ 1111ilm

Uirker9u l'arkv"J
lej!. 41
3,100 U, rl,erou
~ I f. o ~-81 88 ;11

Ar( ~L . tvrd

Dalwo,=>(·V{' .1

:?'lOU :\ \i
t l f . -,Ii

11

~·I

l ', I L en M iJ.d~ ..: n
dol Lpw.ler . . eJ
tHIO Kt>l!. V

~l

n t.!. ('-L.,~( ·

JjJr;.!. j·I I .... ( ~ n

1 ~:

i.; 1 b . . . (' n.." 1,1\'.1 1:1
l ,l \i , l l f : . ~ 1.\ :l (i l

\ 1

e J:..;

h.rt

j

j\ n ti

(!

t':'.

..:.~ 00

.) y t t t:

L

r:

F,

Ilr'-,d'I~~

kl .

tllm~!Jirlg

:",. r l.!. I..

l"rJd~

t\( ) ; } ~j~ ' 1

l

It " ltdLl l ll

t l i',

J {, rl.__ (' Jl (:t Il ........ l! )
\! (' j
lu
II" i 1.'r"l;
Hi' ~ ,I(, :J
(

--~------ -_._--

l

li

li l ('

n.~·;-i1.( ·

V c'

- 2().:lo
U"rsl4<lard

hl."

L
~C:

Op..,l(lg

I

~I.vn,!;plc:tllen

I e Il_Il

I

~IYI)~l'I"'III('n

<...,

~\I"nL'mo

11('11111 l e n

torqdug kj.
tilmelding:

Ib ~e

18

I'p;-,\,!.f,

SVl'lmnlng:

r.wdrupbdupt

~i d.:il.L_I'_I'_
'~.

for
t.i I

l!)alo
~j , l1le

&

tJ...i.:ld ud;\ l :-j

2i lll "

Middag tirsdag og torsdag be
~tilles på tlf. 29 63 ~6 senest kl. 12.00 samme dag.
!"ervering sker kl. 19-21.

:-;V<lnCIDII' I ella I I en

1 ~

lJlmplcllng:

KlC:-;tC!1

l1-~2(ruiddag)

[LtJmllllon

\IJI~

t. l r:

Torsdag kl.

U::.G

10
'l'H l ooi i

ILtll ... l: 1\

l) .~.~I;ltfln·s
.~ ') ( ) O

l

Stralldv,ell~ct

ø

lY-;!;!
17-22(miudag)

Håndbold

r . . t.' n

·{;dll , I ~:; IO , ·

IJSR,
~IOO

ÅBEN~

,I"ndllg
kl.
Tirsdag kl.

Vinteraktiviteter

' I t' 11;1 li t. I O l; ( ~ Il
-----~

\{, ' Il l '

KOKKENET ER

~8.

Husforvalter
CbrisLian AvnsLorp

Ko ut i n !.!..CII t. kA Sn e re r

c i n:.<.

hl,id

;1
pr

stof

f

d i'n

freu"g kJ. 18 - 21
lrnc lu lllg: l I l g t ' ) I ,

tl

GymIlu~tlk

-_._

~~du kti Dnen

b.au Rla tte t

uf dette
lU. Jan

... .--.-..-.---....

Molion
DSB
tlrsddg kJ.
torsdag kl.

72

lil - JO
19 _ 20 1n !.!;IIll

Lllml·lu'lI!!:

OSR

----------------------------~--------~-------

INTRODUK TIONSFEST
Introduktionslest 1??
Skal vi nu til at la ve s ~ d an ~0~2~
pjat igen - det giver j" ingen nye medi e mme re -- J ~ s~dan ~yj~_
det hver gang man l a ver en intro d ukt ionsf es t i DSU, 1>ien iI'nnt:
gang regn er vi helt be st e mt med a t det giv er n y e m,'dl~~"~rt:, 0F
det er jo o g så stærkt t i l t ræng t, h vi s v i sk a l und gd en k,"Ft l ~
konttgentforhøjelse igen.
Peter og jeg h a r d e nne gang - me ner v i - g j ort p t St 0 ' t
stykke forarbejde for at få denne hvervnin g a f nye mcdlcmmp,c
til at køre på skinner. Vi har allieret os med e n k r e ds af k l u~
bens yngre medlemmere, som allerede på nuværende t idspurikt har
vist et godt stykke arbejde for at lå lesten til a t køre.
Vi vil ikke lave en sådan fest efter det g a ml e mønster,
hvor formanden midt i festen forklarer lidt om klubben 0~ hvor
de lorskellig e rocheler lorklarer lidt om Ueres o mråde snmt~diK
med at der bliver vist lysbilleder film m.m. Nej i lr hald0T v~
udelukkende en fest ovennævnte dato, hvorefter i nt G r ",,_, " ,,[,,"<1 .:. nye
folk kan komme ned i klubben den lølgende tirsda g OP; tO C-'""'_r: [eJ at få lidt nærmer e oplysninger om klubben. Her vi l ~~r ~llV' f~r
talt lidt om ronillOi både for kaproningens og fo r !"ot~"n<,' 'JT'L~'
gens side. Endvider" vil der blive vist bille der fra -" " tUT" ,l!_~
evt. lilm om ronin g .
Men for at eventuelle nye folk på forhånd s kal f1 lidt at
vide om kj ubben, vil der i lorbindelse med bille t sal,,;C:t rp.nd~ omkring samtidig blive uddelt en falder, der fortæl l er l ldt um klubben. og de både sommer -og vinteraktiviteter der l orfindps. Billetterne vil koste kr. 8,00 og kr. 18,00 - for d e n sidste pris
lår man også tre håndmadder lidt Senere på afte n en for f~scpn.
Dette er kort beskrevet, hvad der skal ske d e n l o. ~'"br\laI
og jeg og Peter vil meget stærkt opfordre alle k lubmedlemmer tll
at møde op til denne fest så de nye der kommer al ] e,,,de f"ler;. 'siCvelkommen i DSR. Vi garanterer for at der bliver vi rke1 ig {' oa ""is ik denne aften, som både d e yngs te i kl ubben o g de æJ dre "'_1 !cunne holde ud at høre på.
Ve l mødt alle s ammen
Peter

og

P a lle

AVISINDSAMLINGEN ••••••
NU ER DET SLUT.
Bestyrelsen er blevet enig med
sig om at aviserne skal sælges
for højeste .bud, inden bladene
forstØver.
Det er derefter tanken at anvende de indkomne kroner til
effektuering af BORDTENNIS i
lokalet. Dette må anses for et
virkelig mejerlgtlgt indslag i
det blomstrende klubllv.
DOC.

Tillykke
Vi bar set at Kirsten
har f;iet e

l

datter

o.
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KAPRONINGSBERETNING
Året 1977 var på flere områder skelsættende for kaproningen
i DSR. Ved rosæsonens start stod kaproerne uden en fast træner, idet vor hidtidige træner Asbjørn Torp havde meldt fra
efter syv års udmærket virke i klubben, Endvidere havde vor
gennem flere år dynamiske kaproningschef, Stig Rasmussen,
trukket sig fra posten grundet arbejdsmæssige årsager, hvilket der kun var grund til at beklage på grund af Stigs store
indsats for kaproningsafdelingen i DSR. Helt sluppet kontakten med kaproningen har han dog ikke, og vi har i sæsonens
løb,glædet os over at have fået lov til at trække på hans
store erfaring og velvilje til at gøre et stykke arbejde når
der har været brug for det.
på det romæssige område har sæsonen betydet noget af et generationsskifte blandt kaproerne.
Den overvejende del af dem
som gennem årene har fulgt Asbjørns træning, er af forskellige
årsager ophørt med træningen, og istedet er kommet en del nye
DSR-kaproere, som har haft pæn succes i deres respektive kalsser, hvilket lover godt for fremtiden.
I den specielle situation sidste vinter hvor vi stod uden rotræner, betød at der desværre kom til at ske en prioritering
af heltidskaproerne på bekostning af deltidskaproerne. Et
samarbejde blev, for heltidekaproernes vedkommende, indledt
med Bagsværd Roklub (BR) i~dbefattende træning og holdsammensætninger.
Dette samarbejd~ betød, at en halv snes DSRroere kunne deltage i et træningsophold på Roakademiet i
Ratzeburg allerede inden den hjemlige rosæsons start, hvilket
havde overordentlig sotr værdi for deltagerne.
Forsøget p~ at tage sig af halvtidsroerne og nybegyndere i
et rimeligt omfang, må erkendes at have slået fejl. Forskellige årsager hertil kan anføres, og jeg vil påpege, at der
efter min mening kun kan forventes en bedring hvis personer
med nogen indsigt i kaproningen, og som ikke selv træner,
påtager sig at hjælpe i afdelingen,
På kaproningsbanen har DSR-roerne startet i Danmark, Sverige,
Vesttyskland, Holland og vundet flere sejre og opnået gode
placeringer. Resultatmæssigt har klubbens roere deltaget i
120 løb, vundet J6 sejre svarende til en sejrsprocent på Jo.
Af resultaterne kan især nævnes 2 københavnsmesterskaber
for seniores, l DM i damedobbeltfirer, l NM i damedobbeltfirer samt VM-deltagelse i damedobbeltfirer i A.sterdam.
Flertallet af mesterskaberne (NM, DM og 1 KM) og VM-deltagelse
skyldes Birgitte Hanel, som kombinerede med BR og LDR i dobbeltfireren. Båden dette hold roede i, var velvilligt skænket
DSR som gave i foråret og blev overtaget medio juni i Ratzeburg. Igennem flere år har DSR's damer vundet adskellige DM
i denne bådtype, hele tiden med presset hængende over hovedet
om det nu også var muligt at låne en båd, så man kunne stille
op til DM-løbene. Dette pres er nu forsvundet med anskaffelsen
af dobbeltfireren, og det må siges at den allerede i sin første sæson har haft stor succes.

OSR

Udover Birgitte har Lena Baden og Hanne Pedersen roet dobbeltsculler, og til trods for at det var Hannes første Sæ~on
formlede de at placere sig som næstbedste damedobbeltsculler
efter Lyngbys VM-hold. Vor sidste heltidsdame, lianne W1.k.ke,
har roet sculler i senior A og klaret eig pænt.
Blandt herreroerne klarede Jan Cederkvist sig udmærket i
forreste linie i senior Ascurler med flere sejre, skønt han
kun er begynderroer, og ved københavnsmesterskaberne blev hana
nr. 2 i firer på et hold sammensat af scullerroere fra hele
landet.
Klubbens andet københavnsmesterskab blev vundet af Arnold
Sørensen og Bent Andersen, som kombinerede med BR og vandt
firer u/stm. Dette hold havde gennem hele sæsonen været helt
overlegne i den hjemlige senior A og B klasse. Således vandt
holdet senior B-firer ved den store i n t. Amsterdamregatta:,
foran Jo andre hold.
I juniorroningen roede Carsten Bisgaard kombineret med BR
på hhvs. firer og otter, og vandt flere sejre både herhjemmea
og i Sverige. Foruden de nævnte, stillede flere DSR-roere op
i enkelte løb dog uden den helt store succes. Dog skal det
nævnes, at DSR ved efterårskaproningen for første gang iår
stillede med en ren herreotter bestående af 4 trænende og
4 utrænede roere, som roede sig til en flot 4.plads kun 2
længder efter Lyngbys danske mestre. Hos damerne gik detdog
endnu bedre, idet vor dameotter sammensat af nuvær~lde og
tidligere kaproere vandt en overbevisende ~ejr foran J andre
hold.
Af de traditionsrige studentermatcher, dysten mod Århus Studenterne og polyteknikermatchen, er kun førstnævnte blevet
afholdt. Denne fandt ilr sted på Bagsværd Sø og resultatet
blev at DSR sejrede med
længde efter en af de mest spændende dyster gennem flere år.

It

Klubkaproningen havdeiår som så ofte før desværre kun enkelte
andre medlemmer end kaproerne som deltagere, men bød på en
række spændende løb som afslutning på rosæsonen.

Leif Egholm
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Meddelelser fra D.SR's orienteringssektion.

Hvad er en JÆ'rTEMIL? -eller- Hvorfor gør de det dog?
Dat er vel de fleste bekendt, at en god dansk mil er
lig 7532 meter. En jættamil må være længere. Dette kan
10 O-løbere fra DSR også bekræfte. Jætternilen er nemlig også navnet på orienteringsløb af anselig længde
(25km).
Vi startede med at stå næsten 200 løbere i den sydlige udkant af Tokkekøb Hegn. så gik starten og alle
styrtede mod post "A". Dette foregik i et utroligt
tempo. Ingen huskede tilsyneladende, at løbet ville
vare mindst 2~time. Fra post "A" var, der 3 sløjfer,
der alle skulle gennemløbes. Fra post "A" gik turen
herefter nordover op i Store Dyrehave. Her løb vi
rundt et par gange og derefter sydover tilbage til
Tokkekøb Hegn og til mål, som var tæt ved start. Vi
skulle til 33 poster plus 4 g a nge til "A". 3 gange
under løbet var der væske. Disse poster lå ca. i
fjerdedelspunkterne. Første gang stopper man knapt.
Man snupper et bæger og skyller næsten kun munden.
Næste gang stopper man og drikker et par gange. Tredie gang sætter man sig ned og drikker flere gange,
og spekulerer på, hvorfor man gør dette ved sig selv.
Så rejser men sig langsomt, og kommer efterhånden ind
i noget, der ligner løb.
Men hvorfor gør folk sådan noget? Forklaringen må
være, at folk søger udfordringer. Orienteringsløb
er altid en udfordring: Kan du finde posterne? I
Jættemilen gælder også: Kan du stå distancen? Dette
er konkurrencen for de fleste. Og hvis de gennemfører, har de vundet den vigtigste sejr: At gennemføre. Herefter kommer konkurrencen med de andre løbere
OlL. placeringerne.
Løbet var 25 km i luftlinie. Alle løber længere. Jeg
løb ialt JO km. De hårdeste meter var dog de 600 til
omklædning. Vore tider lå jævnt fordelt. Løbet blev
vundet på 2t time. De 3 hurtigste fra DSR løb på 3~
time. Een mere sneg sig under de 4 timer, der var
max. tiden for løbet. De fleste fandt alle poster.
Man sover ganske godt efter sådan 3~ time i skoven.
I skulle prøvetH'
Ronald Clausen

DSR
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Referat af generalforsamling den 10.11.1977.
Formanden aflagde beretning. Han konstaterede~at sæsonen var forløbet,
som den plejer. Medlemstallet er konstant (51). Gåsehusløbene har haft
rimelig god tilslutning. Deltagelsen i andre klubbers løb (åbne løb)
har været normal (163 starter). Resultatmæssigt har det været på det
jævne, bortset fra "Røde", som fik en 2. plads ved DM. Stifinderløbet
( det åbne løb vi arrangerede i Grib skov Nord) havde 800 deltagere på
32 forskellige baner.
Kasseren forelagde regnskabet, som godkendtes.
760 kr.

Der var et overskud på

Kontingentet fastsattes uforandret til 10 kr. pr. år.
Bestyrelsen blev udvidet med l mand (Kell), og de interne arbejdsopgaver blev omfordelt med det formål, at lægge mere vægt på PR-virksomhed.
Tilmeldelse til åbne løb ordnes fremtidigt af mig.
Til det næste stifinderløb den 16. april 1978 i Sverige
nald og jeg til stævneledelse.
Torben Møller

udpegedes Ro-

Gåsehusløb
Følgende søndage vil der blive afholdt træningsløb fra vores hus
i Ravnsholt skov med start mellem kl.10 og 12.
15. januar
29.
12. februar
26.
12. marts
For nærmere oplysninger se septemberbladet og opslagstavlen i
slyngelstuen.
Orienteringssektionens best;yrelse.
Formand: Ronald Clausen, Engelsborgvej 44,
Kasserer: Kell Lauritsen, Ramundsvej 25,
PR-mand: Poul Nissen,
Stilledal 17,st.
Sekretær: Torben Møller, Ålandsgade 51,2.
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Roernes
håndbolds turnering
Som arrangør af roernes H~ndboldtur
nerlng 1978, har O~li be.luttet sig
til al gøre lidt mere ud af arrangementet, enu vi hIdtil er vant til.
Først og fremmest pa det sportslige
område, idet vi har tænkt os at inddele holoene i puljer, sl alle klubber flir mindst to kampe, men ogs;, på
Jet sel~kabellge omrftde, Idet vi vil

arrungere en fe. t

lørda~

aften i DSR.

Par at fl tid nok til de indledende
puljer vi l vi også tuge 11,rdag ef term1duug 1 brug og en fest om aftenen
v11 da være en IluturJig fortRættelse
h e ra f.

t ndelig kom den : KLU8rUH~tHl~G.
Vi indbyder hermed alle de muntre
badmintonspillere i L~H til en
rask lille forårs turnering.
Vi havde først tænkt os rtt lægge den midt i januar, men på
utrtllige opfordrin~er afholdes
rUR~ERI~Gt~

F~HSrE

L0RDAC I

~ARrS.

Vi starter kl 8 om morgenen og
alle kan være med.
Oer spilles DA~d:: SI \(',L," , Hl!.illllJ
.:iI:\GLE og e,IX DOLBLIO . . . . . . . .
~år vi efterhånden er blevet
færdi~e m ~ det være passende
at slutte af med en habil frokost i vort kære klutlhus.
H.G~L\(;SLI ::, n; Il.t "Cd:. Il I S LY:'<_

ca. L::i TUE".

SpillerIle skal selv tage soveposer
med O!1; DSB vi I da sorge for ovcrllatnln~ og bespisIling.
Vi

havuC'

t.Ænkt os,

at.. hple arrange-

mentet skulle løbe at stabelen lørdag den H. aJlril og
aprl l 1\17k.

s0ndtl/~

(Jen

~.

DenlIe skrIvelse er en slags orientering

LiJ

rtlle

klubber,

jer allet'ecJu 1111
.... eek-cllu

n'l'vnLc

men

VI

beder

f',':"H'rVer(~

I

den OVCI)Alli' J)anbleveL Ul ' jl'IILe-

,Ijlril.

m,:rk." lIokllllJher er
re lt ~~l VI forvl:nt.er cit.ar t.ll~IIIt.
IIIlig b.-Ille li l fest.ell o!!.. h 'lndho IJt.urllct "/lIgeJl.

N .~rmere

ulng 'vIl

de

('II

fe~L 0:2 lllmc! Lhllve frem~endt. l i l
ulJbcr.

veuro n'nua
:--.el1 (' r c

h: e l te

"i

SttrCIl-lIenrlh. Thomsen

1\0'\ rOlliIJ~'_LP SyCt::, ••••
DSR's kontor i

klubhuset ved
savner en
hjælp til Rt aflast e sekretæren med at holde orden på de
man~e prtoirer. Johh e t
forudsætter ikke l~rkort kjole, men en
hvis udadvendthed vil være en
fordel.
Ilet drejer sig om 2-4 timer U!;l.
o~ lønnen er ca. )0 kr i
timen.
i1envendelse llIun<1tliF,t eller skriftligt t i l : Restyreisen,
LJSR. Strandvænget. 2100 ;l.
svanemøllehavn~n,
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ROERNES MOTIONSLØB

d.

m.

Roernes motionsløb plejer at vare DSR's
kæphest o~ dette fornægtede sig heller
ikke i År. På trods af den noget mudrede bane klarede samtlige deltagere
fra DSR sig illennem ilA fine tider. På.
damernes side (6 km.) vandt Hanne Pedersen (24.08 min) løbet overlegen~ over
sidste prs vinder Kirsten Thomsen Ira
LUR (26. ;13), men det var ikke alene
Hanne der lagde luft mellem sig og Kirslen. Hente Kristiansen(24.2S) og Pia
Frederiksen (24.51) distancereoe sig
rra hende og placerede sig som nr. 2 ol?,
3. Derved sikrede de DSU boldsejren.
Som rosinen i pølseenden kom Lena Baden
ind på en 6.plads (26.45). Ud lif de 36
startende var DSR's fire deltagere blandt
de 6 første - ikke dårligt .
På herrenes side (l ! km.) m. lte DSR's
hurtigste mund Wilhelm Hikonson se sig
sl n et af en nordmand! HRn fik ikke des~o
mindre en flot tredieplads(4~.37). Sammen med Hlkouson blev holdkonkurrenc e n
vundet af DSR's rem hurtigløbere: Jan
Cederquist(45.2'i) blev nr. IO, Frans
liihl nr. l~ (1;;.37), Uerndt Mogensen
lir. 16 ( 4 6.21), Uent Andersen nr. ~~
(47.02) og Ole Schou nr. 24 (47 .OU).
Det m~ med sorg meddeles "t ex-forvalteren (Arnold) ikke delln e gang var med

auktion
gammelt

i hoJdsejren~ og på foreRpHrgsler O~
hvondan det dog kunne gå til t fork lare r

wSH h.r anøkalfet en motionscykel ,.
dlS}Jo~ition

i motionsrummet BCtmr.;ell we,1 {jet uvrige

Den st å r ti 1 fri

Ile (J

...

ban undskyldende,

'at del ikk e var min

dag ' , (næste gang må vi Lede arrangørene om at lægge løbet p~ el} o ndell dag,

en af Arnolds f .e".).
l øvrigt er det lIdt ne~sl~end. Ht konstaLere at in~en af DSR's kVlndeli ge
motionister er i stand til at løbe 6 ko.
Det kunne være sjovt hvis DS R kunne s l.i1le et sLorre damehold ti I n>:ste år. De~t
er ikke nogen højtidelig konkllrrenee, og;
man behHver ikke at v~rc kalJf o er for at
del lage. Det er jo ti I syvende og s ids t
~n selv der bestellUlJer tempoet, og "kulle man marke at der er ct hJert. e i:llag p?1
vej ..•• ja sii kan man bare gii til det er
drevet over.
Lena Baden.
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ADRESSER'
Danske Studenters Roklub
Strandvænget
2100 København ø
Postgi ro ;; 00 34 66

TeleConer
Kontor .•••• 29 63 26
K.. kken •.... 29 63 <!6
Medlemmer .. 29 63 60
Klubbens kontor er ~benL
tirsdag og torsdag 19-20
Fo rmand
Niels Fredsteu
Frederik VI' s all~ 12
2000 Kbh. F
tlf. 19 88 36

Se kre tær
Henrik Bang
Holsteinsgade 5
2100 Kbh. ø
tl f. TR 359

Hanne Pedersen

Motions- og langtursroctlef
PIllie Rørsgaard
PhistersveJ 11
2900 Hellerup
tlf.HE7739

Bent Andersen
Skeltofte.ej 2
2800 Lyngby

Husforvalter
Christian Avnstorp

Kontingel)LksHSerer
Ellen Madsen
Hollændervej 21
1800 Kbn. V

Lena !Jaden
Skt. Pedersvej 2
2900 Hellerup
tl f. Hr. 91 29

lnstruktionsrochef
leter Kristensen
Værebrovej 38
2880 Dags værd

Materielforvalter
Holl Høbne
Birkerød Parkv BJ 28,
lej!. 41
3460 lhrkerud
tlf. 02-81 88 31

Kasserer
William Arentved
Dalmosevej 4
2,100 NV
t I f. 5G 24 14

KaiJroni ngsudvalg
Kaprouingschef

DSR,

Strandv~nget

~vanemøl1evej

72

Hellerup
t l f. HE 54 99

2~00

KOKKENET ER ABENT
Mandag kl. 19-22
Ti rAdag kl. 17-22(middag)
Torsdag kl. 11-;<2(ruiddag)
Middag tirsdag og torsdag be
stilles pi tlf. 29 63 26 senest kl. 12.00 samme dag.
Servering sker kl. 19-21.

2100 ø

neuaktionen

DSD's reguskab lY71.

Inge-Lise JorgC'llsen
Henri k

I R 1:\ V,

lbsPl1svcJ ' l~~
ti f: J 13 Jill

Niels Anul'l'sen
Krlst;-\.nlagad.,; Jo
2.1DD tO;,
L l r: 'III J 00(;

Klubhus

Jyt..te Hansen

.39%

1'.G.llamms Alle L-,
2000

1', Lif:

!i(jJ~7 ' 1

Materiel
Kirsten
Dl

rJ,!, e

I1HndiJ~ll

r ,} e Il s e Il

(11 n..; v

ti )

LunJeualsvej lo
2\100 Ileiierul'
tI f:

Ur:

:-;idsLe

~:j(;J

frist

for indlevering af sLof
til næste blHd er den

L

7<;1,

&

mart s

Iledaktionen af dette
blad sluttet 13.feb 78.

ritidsloven
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Ny
~i

T ræn e r

har nu f ~e t kontrakt med k ap roningstræner John Faulkner, der fra
mart s mrt ned vil stå tI! d isJ OSltion for samtlige kaproere ~-4 g allge
ugentligt. Hvi s nlan katl træne LIdI igt fra e R. kl. 16 er u e r mul ighed

for aL r~ tr~ning liver dag, s~fremt
man aftaler det meu Jobn. Jeg hAber
l vi l tage godt imod ham og bæ re over med evt. sjJrogvanskeltgheder.
Nye å bnlllg s t~~ .~lads;~xe Hostadion.
S:' hi'r Kr-ruenhavllskreJsen enuelig fAet ~øvet sig sarnn.e n til at gøre det
muligt for københavnske kavroere at
træne to gange om da~en! Iler er
de
nye tider :
Hverd ag e: 7-10 og 16-22
LAr- og søndage
7-17
Dette gælder antagelig fra 1. InarLs.

LiiiJeek
llirgitte Ilanel vil i p5sken de1tage
i e ~ tr:l>ningsophold i Liibeck under
leuelse af Hent Serup.

Ratzeburg
JHll CeJerquist vil
p~sken

(leJLa~e

sandsYIlligv.is

j

et træningsophold
i Ilatzeblll'g unuer ledelse a f Morten.
Arnold og Bent (!Ir m:.ske lov ti l at
Llel tage i et træningsophold , ogS .:1 i
nat z eburg i p~sken arrCirlgereL a f
U./(sv"rd roklub. Grunden til at dlS~e to Ululigvis far lov at. komme med
el' aL de skal komulnere med tlag . . . væn1 folk.
Le lIa Bad e n
I(<tproningschefo
l

Kaproningsmølle

Holdes fnrste torAdag

j

hver

m~ned.

Saml evellLllel le S\'c.1f:;::;mAl sfi mmen,
som l gerne VII have diskut.eret ..

Kaffe og kager medtJrlrlges
meJle~

l )~

skift

deJta~erne

efter aftale. Alle der kUIITle have int.eresse .i ka{1rOning er velkomne.
Ph sidste Illnde blev de tilsLedevær ~ nde kai'roerc enige om, at den nye
dobbeltf'rer skål hedde ·fruen'.
Jeg har fremf~rt det for beelyrelsen, uer har taget. det tll efterretning ..

Uaenl~.ntJtike

3.- 4. jll ni
10.-11. juni
17.-1 il.
.-2·).

~4

t.llt1clt
Birl-(jtte Ilanel, for a( htlve skaffet
OSH el nordisk o~ et dansk mesters katJ~ ,-Jeg håber, at hun og l:Illdre vil
~enL~ge succesen i ar.

:-::'itJst

Leila

1

fCUf.tJaT

Ha dp n,

Kl rstell

K\liRt. , ~aa rd

va
ug
JHed
Griinllu(Ø-l>c rlln)

lIalzeburg

dam, Not.tln gbum,
1'~ 9 sen.
Henley

1.- 2.

juli

8.- 9.
22._23.

jul i
jllli

~9.-30.

juli

vi 1 Hann e Pedersen,
ol!;

lianne Wlkke v,ere på trænlngsophold
meJ det svenske Jallusllold i t.llgiand.
Oerfor m~ L k~re trænin ge n tirsdag
og Lo rSlldg P;l c~eIl h,\nd. Jeg vlI dog
sørge for, ilt l f;}r i,rograruJl'er l kan
fnige, 11V1S r f l/ Jer jer radvilde.

J>remen
Hamourg o~ Mosk-

MUnchell,Ams Ler-

I,a gencr ;llforsamJlngen

~

1~78

Berl in og Essen
Mannheitn o g

juni
juni

~c}rsmasien

I;lev

kap ro nin;.;sLenniner

1. - 2. H P r j l
13 .-14. apri l

3.- 6. juli

Lu ze rn
Abne ~)'. s ke mestersk "lJe r i [0,5sen ..
:f.I.S.A.-rr,estersk;lher for juniorer i Hel~ rill.L
Letv ."gls-V}4 og
l nternatlo nilJ
hobp.llllliVIIS

llegBtta.
Nat.ionale kaproninger følger s enere, sandsynl igvis 1 næste numm e ro
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GENERALFORSAMLING, d.9.december 1977.
Formanden åbnede generalforsamlingen med at mindes medlemmer, som døde i
det forløbne år:
H.Schaumburg, Helveg Larsen, Helge Høeg Rasmussen.
Valg af dirigent og sekretær:
Dirigent: Dan Nielsen.
Sekretær: Annette Worsøe.
l. Formandens beretning - Niels Fredsted.
Jævn aktivitet. Det har knebet noget med papirarbejdet på kontoret, men
i en periode fik man hjælp fra Birthe Boborg (formidlet af Gudmund Schack)
formanden takker.
Langtursaktiviteten har været ret lille, ringe tilslutning til arrangementer.
Båden "Freja" er nu reelt foræret til Skælskør Roklub.
Kaproning: Man havde ingen træner i sommer, men samarbejde bl .3. med
Bagsværd Roklub. En del af kaproerne har været på træningsophold i Ratzeburg.
Resultater: 2 Københavnsmesterskaber, l DM, l NM, ldeltagelse i VM (de 3
sidste ved Birgitte Hanel i kombineret dobbeltfirer), endvidere klarede
Cederquist sig godt i Sen.A-sculler.
Universitetsmatch blev roet på Bagsværd Sø og vundet af DSR.
Birgitte Hanel fik overrakt se.irsmasten.
~økkenet går godt.
I Gittes sommerferie blev køkkenet passet af et kollektiv bestående af
bl.a. Ellen, Bodil og Lone.
Sangerfesten i foråret var vellykket. Øvrige fester var ikke særlig godt
besøgt.
Ny 2-årers-inrigger kommer fra Hundested i december måned .
Der er principielle problemer omkring udlån/udlejning af både til andre
klubber m.v., specielt outriggermateriel .
Klubhuset: Hovedrengøring i foråret, efter den tid ingen klager over den
almlndel1ge rengøring på 1.sa1.
Nivåhuset: Lejemålet sagt op pr.31/12-1977, men foreløbig forlænget med
et år. Faxe Kalkbrud forhandler for øjeblikket med Karlebo Kommune og ønsker derfor at stå frit. r~an kender ikke meget til kommunens indstilling.
Gåsehuset: ingen problemer.
Papirkniven blev overrakt Stig Rasmussen.
Krokodillen blev overrakt Peter Kristensen.
Bestyrelsesarbejdet: præget af hyppige udskiftninger:
Kapronlngschef: Nlels Secher trak sig, Leif Egholm konstitueret.
Materielforval ter: Arvid Nielsen fik arbejde i udlandet, Per Stampe konstitueret og trak sig, Rolf Høhne konstitueret.
Sekretær: Ellekilde trak sig, assistance fra Birthe Boborg, Annette Worsoe
kons ti tueret.
Motions- og langtursrochef: Henning Leonard trak sig, Mikkel med assistance
fra Svend Lind og Ole Schou konstitueret.
Når man bliver valgt, bør man føle sig forpligtet til at sidde perioden ud.

OSR
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3.
4.
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6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
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Forslag om at bladet udkommer 4 gange om året og suppleres med dublikerede skrivelser.
Medlemstal: pr.l/12-77: 355 aktive, 15 juniorer, 177 passive. t~edlemstal
er generelt stagnerende i DFfR. For lidt reklame for rasparten.
I klubben gøres der for lidt for nye medlen~er.
Jens Bjerrehus, Ib Bjerrehus , Gudmund Schack m. fl.: beklagede det ringe
fremmøde til generalforsamlingen, det store bestyrelsesfrafald, den manglende kapraningstræner. Vedr. det sidste punkt svarede Lena, at man skulle
få en fas t træner t i T sommer.
Forelæggelse af regnskab - Palle Rørsgård .
Efterfulgt af diskussion for og imod status.
Der fremkom forslag om:
at køre kontingentopkrævningen over edb.
forskellige energibesparelser, slukke lys, lukke døre og vinduer, skrue
ned for varmen, lukke vandhaner osv.
Kontingentet blev for 1978 forhøjet til kr.S40,- pr .år for aktive, bl.a.
p.gr.a. forhøjelse af leje til Københavns Havn.
VALG AF NY BESTYRELSE
Formand:
Niels W. Fredsted
Kasserer:
William Arentved
Sekretær:
Henrik Bang
Materielforvalter: Rolf Høhne
Kaproningschef:
Lena Baden
Instruktionsroehef: Peter Kristensen
Motions-og langtursroehef: Palle Rørsgaard
Husfarvalter:
Christian Avnstorp
2 revisorer:
E. Haamann og Finn G. Christensen
Repræsentanter til DFfR: Bestyrelsen + kaproningsudvalget.
Ingen særlige forslag.
Even tue It.
Arbogen - skulle komme inden standerhejsningen
Diskussion om medlemshvervning og hvordan man beholder dem.
Diskussion om bladet.
Diskussion om udvalg .

Sekretær

6

DSR

Meddelelser fra OSR's orienteringssektion.
Ved (efte r) årsskiftet
Alt menS det nys udkomne blad var under udarbeJdelse, har vi skiftet
til et nyt år. Sektionens sty r e vil derfor ønske alle medlemmer et godt
nyt~r, og takke for opbakningen i 1977. Orienterings løbere har problemer med adgangen til deres idræts plads nemlig skoven. Disse problemer
fik vi virk elig ind på livet i forbindelse med Stifinderløbet i 1977.
Der er desværre al mulig udsigt til, at disse problemer vil blive større, ikke min dst i statsskovene. Disse problemer arbejdes der med på
forbundsplan, men meget tyder pa, a t det vil ende med, at vi må sikres
adgang ad politisk vej.
Dansk Orienterings forbunds tema for 1978 er "skoleorientering" • Planen
e r, a t de loka le k lu b ber skal søge a t få gang i oriente ringen på skolerne i deres område. Vor kluD S størrelse og g eografiske tilhørsforhold gør, at vor indsats m§. være at udorede kendskab til orientering
blandt DSR's medlemmer og dermed til personer, som allere CJ. ~ har eller senere får kont~kt med skoler.
Siden sidst

18/12 Julekispus i Gåsehuset. Pa l l e Rørsgaard havde lavet et løb i

8/1

15/]
Og

29/1

bedste western-stil, hvor d er undervejs blev søgt efter guldmønter og til sidst efter en g uldskat. Be g g e dele viste sig dog at
være spiselige. Bagefter ju lehygg ede vi os i det julepyntede
Gi s ehus.
Nytårsstafet i Jyderup. Vi startede med 12 mand på 4 hold. Vore
hold var lavet, sa de skulle væce af nogenlunde samme styrke.
Dette lykkedes, idet holdene" indb.Yrdes placering skiftede for
~ver Rf de 3 ture. Vort bedste hold blev nr 51 af 7~ hold.
Løb fra Gt1sehuset. Torben t'Jøller har været på kursus i orienterinGsteknik. I løbene efter nytår vil vi prøve noget af de~ han
har lært. 1 5 / 1 havde Torben lavet et løb, hvor elementerne i o-løb
blev gennemgå et. F.eks. skridttelling, kompaskurs, læse kort mens
du løber, husk de t du ser pa kortet, og meget mere. 29/ 1 lavede
Ronald et løb, hvor visse a f disse elementer blev trænet i mere
sammenhængende øvelser. Vej ret var nok lidt vådt og koldt til
disse arrang ementer, men j e g tror,at udb.Yt t et for de enkelte løbere var god t.

Endel~ g

sk"l nævnes, at planlægnin g en af .:3tirinderløbet skrider fremad.
Banelægg erne ha r foreslået baner, og markeret de dertil nødvendig e poster i s koven. Nu må banekrontrollan t erne så i arbejde. Indbydelsen
er udsendt primo februar.
Kalencl~[

Abne løb
Der findes også §.bne løb, som man kan delt a g e i. I~r er disse løb delt
i A, B, G Og D løb. A-løb er mesterska ber og rang l isteløb. B-løb er
de kendte åbne løb med normal klasseinddeling og almindeligvis "nme ldelse 13 dage før løbet. C-løb er løb med begrænset klasseinddeling o~
ingen anmeldelse. D-løb er alt "ndet (natløb, s Lafetløb o. lo)
Følgendeoløbsdatoer fra løbskalenderen Skal nævnes:
19/ 3

B-løb i Lelling e

23-2S/j Påske løb ved Haderslev
29/3
2/4

5/4

Natløb i Stenhalt Vang
B-løb i Borup-skovene
Natløb i Ravnshalt

9/4 C-løb

3/4

i

C-løb i
2 1/4 Sta f et
22 / 4 C-løb i
~3/4 Staf et

Store ~yreti·lve
Hamborg s ko v
i Grønho l t. V -:t nl~
'l'e g lstrup lI e,:n
i

D anst['u~- kro~::e n t: p. f"..-
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Det skal nævnes, at der er "Jydsk 3-dage s " den 21-23/7 og "Svensk 5dagars" i Vester Gotland den 15-19/7. Til sidstnævnte løb er Johan,
Kell og Ronald anmeldt. I fa ld løbet ikke bliver overtegnet, kan der
anmeldes indtil den 18/4.
- Anmeldelser sker i~r till
Torben Møller. Telefoner : privat 01-59)18) og arhejde 01-124076
lok 293 .
Og husk: normalt 13 dage før le oet og til alle løb undtagen C-løb.
Stifinderløbet den 16/4
Dette er et B-løb. Vi regner med ca. 330 delt agere . Vi f~ r brug fol'
mir1st 15 offici a ls. Hvis du er intere s seret i a t gi ve en hjælpende
h~nd, så konta kt Ron:ild Clausen eller Torben i,jøller . På forhånd tak!!

GASEHUSET
Besøgende i Gas ehuset vil utvivlsomt have bemærket, at man har
både en dejlig pejs samt en brændeovn. net foregår alts å på den
gammeldags facon ligesom belysning klares med stearinlys og petroleurnslamper. Indimellem må man derfor tænk e på br::cndeforci,!ningen.
Nu ligger hytten pn en dejlig grund ved nor dkant en a f Ravns holt
skov og på grunden vokser der ikke så få e fterh å nden velvoksne træer; det drejer sig om både gran, l~rk bøg samt etenlre l t valnøooetræ (valnødderne smager fortræffeligt). De seneste å r har der været
arrangeret en fælde-Weekend. J 1~17 gik man l~.-?U.nov em be r igang
med økse og sav og fik tyndet ud i bevoksningen. 5 træer må tte lægge sig ned.
Derudover havde Mikkel fra Statsskovvæsenet købt et s anke kor t.
Det kostede godt 40kr . men så måtte vi or;så t ag e Ol) til 5 rumm e ter.
Vi fik anvist et st e d , hvor man just havde vær e t i g 8n~ med f~ld
ning, men tilb a r:p l å fi ne sager. l11 kke ] s '!olvo fun gerpne som transportmiddel med hagsædet udtaget . Pe sul t a tet blev en go d , stor bunke,
som midt i januar blev savet i pass ende stykker. T1rmnde forhr uge t er
også ret pcort, idet der le ,j l ighed s vi s bliver f:l' ~e t k rrtftj r:t . 'l'emperaturer over 3u gra der er ikke usænvanlige , men fi f\. kr' n mA-n jo blot
smide skjorten , hvis Man f. eks . si'dder or; filT sir; et s pjl l'hombre.
Ga'sehusløb
Følgende søndage
vil d~r blive a fholdt trænl ngsløh.
Kom mellem kl .lu
og 12.
12. februar
?6 .
12. mar t s
['o ul IT.

Orienterings s ektionens bestyrelse
Ronal d Clausen. F.ngelsborgvej 4~,
Kas"'erer : Kel l ],aur i tsen, Ramundsvej 25
"ek r etPJr: ', 'orhen :1011er, l,landsgade 51,2
Ponn~nd:

2800 Lyng,,-' (0/) ><85886
2300 !'bh S. (ol) 584VO
2300 Kbh c. 10J) 5951"5

Følgende uQsnit af en længere artikel er skrevet af Jens Jensen (73 å~
den dansker, .som har løbet de fleste 100 km løb) til hjerteforeningens
blad. Han beretter om sine oplevelser under et marathonløb i 1977 på
vestamager og erindre herunder følgende:
Det må have været i 1928,
tidsbestemt efter andre begivenheder, at vi
roede Amager rundt en vinterdag. Vi roede fra otudenternes lloklub ude i
Kalkbrænderihavnen tidligt om morge~en den sidste søndag før jul;
vi
var 5, - 4 roere og en styrmand; vi skiftede ikke pladS på turen, for
styrmanden måtte være varmt klædt.
Havnen var lettere at komme ud af den gang; man roede under en bro, ud
gennem Cikudehavnen,
indenom en yderrnole,
over havneløbet og indenom
Trekroner; der var ingen benzinø,men et lille fort kaldet Mellemforte~
Ingen startbaner, flyvepladsen Id på Kløvermarken.
Vi må have været inde i Dragør, men det husker jeg ikke.
Det var efterhånden blevet ble gt vinterSOlSkin, let frost og næsten
stille;
der var klart, lavt vand over lys sandbund langs Amagers sydstrand ud til Aflandshage .
Om eftermiddagen kom vi med dalende sol op i
Kalvebodstrand og roede
nordpå i det lave vand ud for KOklapperne.
Vi så Tårnby kirke inde i
land og Københavns tårne forude.
Vi mAtte næsten føle os frem over bunden,
der var ikke mere end godt
soppedybde, af og til sten lige under vandfladen. - Og så hvalrossen.
Desuden var det sent på dagen,
oe; der var begyndt at korrune ny-is. Der
måtte navigeres med finesse. Jeg ser styrmanden lor mig, lidt blåfrossen, med sin lange næse og underbid helt tyk af tøj ,flere islænaere og
oliefrakke bundet sammen med et tov om livet,
kameluldshue og store
vanter. Han sidder støt med styrelinerne bagud under armhulerr c og ~l
ver sine stilfærdige kommandoer: "Småt - småt - skod lidt !i i"ls .... så
kan i ro alle fire."
Jeg husker ikke passagen af Slusen eller Ciydhavnen;men vi drej.>;!" OVd·
gennem Frederiksholms Kanal og Gammelstrand, hvor vi kunne ,,'''' 0,1 i gaden med tændte lygter og trængsel af tykt påklædte julem e nn~nker me d
pakker. Allerede dengang havde butikkerne lov at holde Ai ent sid~t~
søndag før jul.
DSRs orienteringssektion.
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Køkken •.••• 29 63 26
Wedle_er •. 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og to r sdag 19-20
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Fredsted
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Kasserer
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Som be ken d t er å bni n g sti de rne p å Ba g sv ær d r os t a d i o n b levet
udvi d e d e. Dett e me df ø re r n aturli g vis n og le fo r p li g t el s er s o m
je g h e rmed

offe ntli 9 9 ø r e r.P ~

e n i g e om at de

s i ds t e kap ron ing sm ød e b lev vi iøvri q t

a n s v ~ rs h av ende

for n øg l en ti l s t 2 di o n sk ulle

være Arn o ld o g j e g , d.v.s. e t hv is me n ø ns ke r a t tr æne u den for
d e o r di nær e åb n i n g sti d er s ka l ma n alts å h en ve nd e s i q enten
til Arno l d e ll er mi g . He rme d

r e q lemen t ~ t,

so m ma n be des fø l g e

a r hensyn til alle de andre roere på s t ad i o n :

f 0r benyttel s e af rostadion uden for ordinær åbningstid.
ordinære tider
H 16,00 til 21,00

og

HVERDAGE

udvi dede tider
Kl. 7,co til 10,00
21,00 - 22,00

I

LØR/SØN DAG
8,00

13,00

7,00
13,00

8,00
17,00

Der kan til klU bber, som ønsker det udleveres 2 nøgler,
mod de positum: loe,oo Kr. pr. stk. gældende til gitterlågen og omk l ædning s r um l Hestestalden )
uet pålægg es klubberne at aflåse rost a dion efter brugen.
Det pålægges roere og trænere af aflever e omklædningsrummet i samme stand, som det forefindes. ( Ordningen
skal ikke give mere rengøring sarbejde for inspektøren )
Klubben meddeler kaproningsudvalget navnene på 2 medlemmer, sam overfor K.U. er ansvarlige for ovennævnte.
Ved misligehaldelse bortfalder denne klubs ret til at
benytte rostadion på de nye tider, og de 2 nøgler tilbageleveres til K.U. med tab af depositum.
~.U.s

formand har inspektion og opsyn med ordningen.

Li g ele d es e r der ko mmet e n n ødm otor bå d s om til hø r e r Kredsen,
der s ka l

be n yt te s aF roere der hurti g t s ka l kunn e komme kæntr e ri e ti l

un d s ætnin g .O g s å i
der skal fø l ge s :

f o r b indel s e med d e n er d e r et re g lement

OSR
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Reglement for nødhjælp med kredsens motorbåd

Jo!.B. ligger klar ved bådebroen, til

br~ g

1I.B.

i pe r-i od'3 n:

Rostadions åbning - 15 Maj.
Startnøglen i glasrammen. ( Knus ruden i
Start- og

brugsanvi ~ ning

n~dstilfæld c

af /.;.B. skal forefin de s i

båden. t I vandtæt etui )
J.lontering~

og tankning af benzintanken påhviler inspek.--

tøren. t Kredsen betaler benzinen )
Rapport efter brug e.f M.B. ved hjælpeaktioner tilsenci e'l
straks inspektøren, der strn.ks ur.derrctter kredsformb.(.den.
Uden for trænings tider. opbevares M.B.n Øglen i re gattakontoret og benzintGnken i skuret.
Il.B. må. IKKE benytt'es som re serve båd for andre trænerbåde der er itu.
Nationale kaproniggsterminer:

KA P R O N I NG
~æ!~!:E
29.
30.
6.
21.
27./28.
3./ 4.
10./11.
17./18.
2l.
1./ 2.
19.
3./ 6.
5./ 6.
12.
12./13.

19.
20.
2.
2.

9.
9.
\.&..

april Langdistance,Odense
" Spri.nt,
tt
maj Sprint, Bagsværd
tt
Viborg
Forårs-. Bagsværd
juni Maribo
n
Odense
Brabrand
Aftenkapr. Bagsværd
juli Sorø
tt
Aftenkapr, Bagsværd
aug. FISA-l etvægt.
Bagsværd
"
Skolekapr •• Bagsværd
Haderslev
u
D.M. Brabrand
International Brabrand
"
sept. Old-Boys. Kerteminde.
" Baabrand
Efterårskapr.Hvidkilde
Efterårskapr. Bagsværd
Alborg

På sidste kaproningsmøde fik vi nogenlunde klarlagt hvilke kaproninger vi
agter at deltage i:
u.maj Sprint, Bagsværa
27-2H.maj Forårsregatta, Bagsværd
lo-·ll.juni Ratzeburg
21.juni Aftenkaproning, Bagsværd
24-25.juni Amsterdam
1-2.juli Sprø
(S-9.juli Simlågen)
19.juli Aftenkaproning. Bagsværd
3-6.august FISA. Letvægtsmesterskaber
og Internationale Bagsværd Regatta
19-20.august DM pa Brabrand

oSR
På Qrund a f den li dt stramme økono mi ~

5
er underla g t i år

vil j eg lige gøre alle klart a t personlig transport og ud gi fter
til mad ved delta g else i reg a ttaer, fuldt ud bliver for e g en
re gn ing.HEn ad vejen må v~se o~ e r kan u live pen ge til s tøtte
for en fællestur til udla n det.

B~ DI S T ~N D S ÆTTE L S E

Der er st a di g me get der skal g øres ve d bådene, og je g be d " r aLle
kaproere der efter tr æn in g og/eller i weeken d.rne har en led'g
stund om at give et nap med. Skulle I være i tvivl om
I henve n de j er til Arnold p å 2.s a 1.

BØRNEPASNING
Da klubben er ved at få en ny generation af roere, hvis hårdt belastede forældre dog stadig har lyst
til at fatte åren, vil jeg hermed
gerne opfordre de forældre, der har
børn, til at være med til en slags
børnepasning.
Vi er allerede nogle
stykker, som har luftet ideen, som
går ud på at lav~ en liste - f.eks.
for 1-2 mdr. ad gangen/1-2 gange
ugentlig - hvorp å der vil stå anført navnet p å de f.orældre, der den
pågældende aften haver til hensigt
at passe de kære små.
Lad os mødes
i klubben torsdag d. ll. ma j kl.
20.00 for at fordele vagterne!
Tove Fredsted.

a g et ka n
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BADENES STAND
Atter engang er der startet på en ny sæson, og denne
gang med bådene i en dårligere
stand end tidligere, da, som du
sikkert ved, Petersen er syg og
har været det siden fra omkring
juletid, og medlemmerne har udvist / en meget ringe interesse
for at få bådene istandsat, og
de medlemmer, der har gjort noget ved det, har været i gang
med to både, og disse har tilgengæld fået en gennemgribende
istandsættelse, Disse både er
ikke helt færdige endnu, men
bliver det forhAbentligt snart.
Da du/! ikke har gjort
noget ved bådene, ligesom de
fleste andre medlemmer, vil
du/! tit blive sure og

irite~ e l

ROER UDEN RORET
Jeg h å ber, at l vil f~ en
god instruktion, og hvis det ikke
allerede er s ke~, falde godt til
i klubben, det~e sker bl a ndt andet ved a t man efter endt rotur,
bad m.m. fiødes på verand a en og
får en s ludder eventuelt over en
forfri s kning.
Instruktionen vil først
startø medio april, da det kan
være Dn kold fornøjelse at sidde
i en båd, der ind imellem ligger
stille, for' at der kan blive
rettet, bvi s der er fejler, og
for at bliv e instrueret om de
ting, der skal gennemg a s. ~ å
derfor det sene start ti dsp\lllkt.
Instruktionen vil foregå
tirs- og torsdag klokken 17.00
eller eventuelt efter aftale.
Hvis der er noget du vil
spørge om,
kan du spørge et af de
andre medlemmer eller mig, Peter
Kristensen, jeg er i klubben næsten hver tir s -

og tor s dag, og snm

regel er jeg i bådeh a llen, Vå
vandet, på kontoret eller på verandaen.

Vel mo dt til in s truktion
Peter Kristensen

ret over alt det vand, der
er i

båden~

og jeg håber du/!

bliver så sure, at du/! vil
bruge en eller flere roaftener eller week-ends, til at
slibe og larkere bådene, og
dette skulle helst ske så tidligt på sæsonen, at vi har
tætte både i mange måneder.
Jeg håber, vi får en god
sæson og på et eller andet
tidspunkt også tætte både, så
vi kun får våde fØdder, hvis
der kommer vand ind fra oven.
Peter Kristensen

OM INDLÆG
De t le tte r r e daktio n e ns arbejde meget, d e r ,Som indlæg ti l bla d e t er af e n s ådan beskaffenhed, a t d e d ir e kte kan "s ættes ". Vi skal
d e rfo r ge n tage l ay - ou tre gl e rn e :
Der a nvend es e t so rt (hels t nyt) farvebånd
'og skrives med e nke l l i nie afstand (det no rmal e e r 1, 5 ). Spa lte bredde n kan efte r Ønske
vær e 8 , 5 e ll er 1 8 c m.
Vi e f te rlyse r t i llige billeder fra roture,
vint e raktivit e t e r O.l. Den b e dste kvalite t
c pn ås fra so rt-hvide papirfoto s med god e
ko ntra s t e r.
Re daktione n
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Moti'ons- og langtursroning
Som bekendt for de fleste har vi haft standerhejsning den
19. marts og dermed har vi taget hul på en ny sæcon, som jeg håber
j e g evner at få noget godt udaf på langturs -og motionsområdet.
De r vil som sædvanlig være rige muligheder for at komme ud
at ro. Her tænker jeg først o g fremmest på hver tirsdag og tors d aF,
aften, hvor man bør komme i b n dehallen ved pulten kl. ca. 17 00 • H"r
skulle der være gode muligheder for at finde en styrmand s 3 man kan
danne et hold og komme a~sted. Jeg opfordrer hermed alle, der har
styrmandsret til at komme ned i klubben disse to aftener, SÅ alle
der har mulighed fordet, kommer ud at ro. De ældre m" d lemmere i klubben kan jo så bagefter tage en tur sammen.
Endvi~ere må vi se at få gang i Veek-end turerne, hvor man
f.eks. kan komme til klubbens hus i Nivå; det '
er meget vigtigt at
vi brugerdette hus meget iå" ,da Karlebo Kommune har påtænkt at la.ve
en stor b å dhA.vn der. Vi skal derfo.r vise at vi bruger vort hus meget
ofte, så vi måske kan få et ligeså godt sted deroppe omkring.

Andre alternativer på w~ek-endture er at nogle hold f.eks. taen tur til S a ltholm, ejler evt. A~ager rundt. Det er jo også meget
chmnerende at tage på kanaltur en lørdag eller en søndag. I cJ.enne forbindelse håber jeg inderligt at folk kommer til mig, hvis man har en
god id~, som måske ikke er pr~vet før.
ge~

Vi har jo også vore traditionelle langturs ture , hvor vi f.eks
ror til 'Nivi i Bededagsferien. så er der kredsens arrangement Xr. HimmelfartSdag, hvor vi ror til Skodsborg og vore pinseture. Hvad det sidste angår er der dukket en ' ny id~ op som bryder med det traditionel'le
mønster. Man kunne tænke sig at ro ert tur på Gudenåen o~ det er måske
vældig godt iår, hvor pinsen falder så tidligt. Her kan der hemlig godt
være ret bA.rsk pi åbent vand. Pinen anden side skal det jo heller ikke
forhindre g amle p,'alVede roem a t tage vore tradi tiane lIe ture i Sydfynske Øhav eller Smilandsfarvandet.
lår skule vi også prøve at få et par både på sommerferielangture til Norge, Sverige eller Finland. Eller er' der nogen der har andre
id~er hør~ jeg meget gerne om dem.
Klubroninger:

tirsdag og iorsda~aften kl. 17°0 _ ca. 21 00

Bededagsferien:

21, 2~ , og 2) a~ril~

Skodsborgturen:

torsdag den

Pinsen:

4.

maj - Kr. Himmelfartsdag.

13, 14 og 15. maj.

Til sidst kan jeg cplyse, at der vil komme nærmere opslag i Slyng"l_O
stuen om større arrangementer.
Pall e Rørsgaard
langturs - og motionsrochef

TIL ALLE LANDEtS ROKLUBBER
Der foreligger nu et nyt oplag af "Hvad enhver roer bør vide".
Prisen er nu kr. 5,00 pr stk + porto.
So stk og derover sendes porto
frit. Ved forudbetaling betaler DSR portoeno
Bestyrelsen

DSR
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Badminton
TIL STOR GLÆDE for klubbens badmintonantusiaster, havde en talrig
skare meldt sig til kampene om klubmesterskaberne lørdag den 11
marts. På en forårsklar morgenstund mødtes de"gæve gallere" til
venskabelig dyst i

SVANEM~LLEHALLEN,

og under stor jubel indledee

Bernt og Emil på bane l, mens eva og lisbeth gjorde kvindernes
kamp på bane 2. De øvrige indledende kampe, der alle kostede blod
sved og tårer, stod mel)em Arnold/ Steen, Niels/ Christiin og
Storland/ Bent. Der kæmpedes videre i

to puljer, så alle fik spil-

let mindst 3 kampe. Endelig stod parrenes kamp i mix - double,
hvor det viste sig at være temmelig farligt at stå fremme ved nettet.
Der blev således gjort flere hæderlige attentatforsøg og dommerne
måtte gribe hårdt ind over for et par ophidsede tilskuere, dør mente at vold og professionel idræt gik for godt sammen i DSR's badmintonafdeling. Den mest ophidsede lod sig dog pacificere af en
appelsinvand og et par moderlige ord.
Efter således at have udaset hverandre og grinet mangen en sund
latteri nåede mad frem til finale kampene.
I DAME SINGLE sejrede EVA (på point).
I l<IIX DOUBLE vand t STORLAND OG LISBETH.
I HERRESINGLE var der stor kamp om tredie og fjerdepladsen idet
både Bernt og Arnold mente at have vundet over hinanden. Til dommerkomiteens store overraskelse afslØredes det ved frokosten senere
at ingen af de to havde spillet med hinanden. Der vil derfor blive
duelleret på singlesculler en tåget forårsmorgen.
Sejrherre blev CHRISTIAN, idet denne slog STORLAND i en fantastisk
sindsoprivende, sveddryppende, deformerende og mandig 3 sets kamp.
Det hyggelige og vellykkede arangement afsluttedes med en veltilberedt FROKOST i

lokalerne ved havnen. Man hyldede hinanden og

at gentage succesen næste år.

Doe.

DSR

TIL ALLE AKTIVE MEDLEMMER
Nu er vi allerede et stykke

Instruktionen starter

inde i den nye sæson, .der starte-

medio april, da jeg mener, og

de den 19. marts, og jeg håber,

håber, at det er varmere i vej-

det bliver en god sæson, der er

ret til den tid.

startet.
Medlemmer, der er interDa der i lØbet af vinteren
er kommet nye medlemmer og forhåbentlig nogle flere inden standerstrygning, håber jeg, da jeg har
påtaget mig det erhverv at organisere instruktionen, at der er
mange, der vil melde sig til at
instruere årets kaniner.
For at undgå det kedelige
at man som instruktØr skal instruere hver gang man viser sig
i klubben, har jeg tænkt mig,
at når man melder sig som instruktør, skriver hvilke dage,
man vil instruere, mange - eller få gange alt efter tid og
lyst, og jeg syntes det vil
være passende med 3 instruktØrer på hver ro-dag.

esseret i at hjælpe klubben og
kaninerne på denne måde, kan
henvende sig til mig, Peter
Kristensen, og jeg er i klubben
næsten hver tirs- og torsdag.
Jeg er enten i bådehallen, på
kontoret, på verandaen eller på
vandet.
Kaninerne, der er under
instruktion, vil opdelt i

4

trin, og her er en beskrivelse
af hvad, der skal instrueres i
på hvert trin:
Instruktionen foergår her dels
i robassin og dels på vandet.
g~e~~~!~:

Her indØves rotaget

og skoddetaget. Vending af båden forklares. Meningen med komandoerne det er vel, sæt i og

For at der ikke skal ske
det kedelige, at man ikke kan

sæt hårdt i
~~!!~h21:

forklares.

Orientering om båden;

komme på vandet, fordi der ik-

løfte- og bæreteknik.

ke kommer nok til instruktion,

~~_~~~§~~:

og de "gamle" medlemmer er ta-

Lær kaninen at kende
forskel på styrbord og bagbord.

get af sted, vil jeg mene, at

Øv skodning og vending af båden.

instruktionen skal starte kl.

Lær endvidere hvordan man dre,

17°0

,

og hvis denne passer dår-

ligt, efter aftale.

jer ugler af. Under turen bØr
roerne skifte et par gange.

10
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Læg ikke for meget vægt på ro-

kommende til næste trin uden

ningen. Det drejer sig fØrst og

de nØdvendige forudsætninger.

fremmest om, at kaninen får en

~~_!~§1f~~!Q~§~Qf~~!
dato, instruktØr
(styrmand på trin 3 & 4),

fornemmelse af båden.

§~f!Y~§:

Trin 2
Her gennemgås rotaget grundigt,

trin,

på vandet og korte bassin ture.

de~te

(gig & faståregang, når
er prØvet) .

IndØv kommandoerne: Var åren,
Kaninerne går videre til trin

~~!Q_j~f_ !_§~QfE_1~!, så
instruktionen kan blive god u-

3, når de store linier i

den at belaste instruktØrerne

kort åren og åren tværs.
rota-

get er i orden, og de kan ro i

for hårdt.

takt

Vel mødt
Trin 3

Peter Kristensen

Rotaget pudses af. Når kaninerne forlader trin 3, skal rota,
get være i orden, d.v.s. de
skal kunne ro længere strækninger uden at instruktØren er
nØdt til at rette dem .
IndØv kommandoerne: Rejs åren
og åren ind .
Trin 4
Her skal kaninen på "normale

Olle Bo Pe t er ss on e r død.

roture" , herunder en tur i gig
og fast åregang.
RoprØve aftales derefter
med en af roinstruktØrerne ..
. Husk på alle ture at repetere det, der er lært på tidligere trin.
Hvert trin er beregnet
til at tage et par gange, men

Den plud s eli g e med d e l e l se om
Oll es d ø d ko m so m et ch o ck for
alle i klu bb en.
Uet er kun f å
uger si de n, a t Olle - e f ter s k if e rie i Nor g e - de lto g i Va s aløb e t.
Olle var en ivrig o g erf a r e n
motions r oer og deltog i ma n g e
we ekend- o g lan g ture b åd e i
ind- og udl a nd.
Ha n v a r alti d
villig til at g ive en hj ælp e nde
h å nd, n å r d e r v a r tra vlhe d i
klubb e n.
Vi

vil sa v ne Olle i

hold hellere en kanin en gang
mere på et trin end send ved-

"iels W. F r e d s t e d •

DS R .
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på vinterferie for et år siden fik Niels ud mellem sidebenene, om vi. ikke til næste
år skulle siutte ferien med at deltage i wasaløbet. Jeg og BIlekilde greb tanken og
vendte den et par gange, men ingen af os viste noget konkret om løbet. Et par uger
efter erfarede jeg, at løbet er på 85,8 km og blev ganske betænkelig,for det var alligevel 15-20 km længere, end jeg i min vildeste fantasi havde fore stillet mig.
Nå, vi overtalte hinanden til at stille op, d.v.s. 6 mand fra DSR (kvinder har i.kl!e
startret), foruden mig selv Niels Skov, Johan Frydendahl, Thomas Almdal, Hans Jørgen
Ellekilde og Olle Peterson.
Vi tilmeldte os gennem Københavns Skiklub,for sådan noget kan privatister ikke gøre.
Dette viste sig på anden måde at være heldigt, fordi løbet blev overtegnet efter 4
dage, og KS var hurtige og sendte vores anmeldelaer,samme dag de modtog indbydelseD.
I al t 11596 personer stod herefter på startlisten heraf 1000 Udllllldings, hvortl..f igen
de 60 var fra Da!llllark.

Træningen til løbet begyndte for mit vedkommende i august måned med løbetræning op
til Erimi tageløbet , derefter mere løbetram.ng op til Jættemilen, som er et 25 kilometer orienteringsløb. I begyndelsen af deoember begyndte så ogal træning på rulleski ,så plus lidt gymnastik og vægttrming nåede tram.ngen efter jul op på 5 gange om

ugen.
2 weekender var nogle af os i Sverige for at stå på ski, hvorunder jeg fMdt ud at,
at jeg nok burde købe mig nogle nye ski. Jeg havde i forvejen købt nye støvler og
stave for at kunne løbe på rulleaki, så det var efterhånden blevet et halvdyrt løb,
allerede før starten gik.

Herpå gik turen til Norge for at holde ferie i en U6e før løbet. Ferie er nu så meget
sagt, for det blev nærmest en træningslejr.
Vi skulle også på sukkerkur, hvis formål er,at opbygge de musklers sukkerdepoter SGlll
skal bruges under løbet til det dobbelte. Dette er nødvendigt for overhovedet at kunne stå distMoen.Kuren startede onsdag med motion for at tømme sukkerdepoterne i ODtalte muskler; samtidig måtte vi ikke spise sukker. Det var hårdt, fordi de fleste
dagligdagsvarer indeholder sukker, så det blev noget med a t starte dagen med en dåse
makrel med æg til. Til frokost endnu en dåse makrel samt en skive leverpostej og et
stykke spegepølse altsammen uden brød til. Om aftenen baoon og æg, ikke noget med
suppe eller desert. Hvis det ikke havde været frivilligt , ville jeg disse knapt 2 dage, dette varede, have givet meget for en tør skive brød. Torsdag aften gik vi over
til det modsatte, d.v.s. spise sukker uden fedtstof for nu at bygge depoterne op, så
nu stod ~enuen på syltetøjsmadder (uden smørrelse), lakridskonfekt, chokolade, smålta.ger og lignende lækkerier, men desværre i så store mangder , så vi kunne tage flere
kilo på i vægt.
Herpå kørte vi til Sverige, til en skole i nærheden af startstedet, hver vi skulle
overnatte. Vi ankom ved aftenstide,og temperaturen var lige over 0 0 • Næsten det eneste der blev snakket om,de næste par timer af alle tilstedeværende var: hvordan bliver vejret i morgen. Svarende var mange,men overvejende tøvejr med mulighed for sne.
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Herefter kom specielt DSR'ernes problem, hvordan ville sporet være efter, at flere
tusinde havde løbet i det foran os. Efterhånden blev vi klar over, at der nok ikke
var tvivl om, at der skulle smøres med klister (for det gjorde alle), ~ var problemet bare, hvilken farve den skulle have. Jeg valgte violet (_3 0 til +4 , grovkornet
sne). Det var ellers et festligt syn at se hundrede af ski stå i skolegården,og folk
sm~re løs på dem, hver mand med sin lille bundselbrænder for at varme og glatte klistret ud. Jeg så sågar en med et ganske almindeligt strygejern til formålet.
Alle de ski jeg så var glasfiberski af god kvalitet.
DSR'erne skildte sig dog ud fra mangden, ved at Olle og Thomas mødte med træski, og
Ellekilde smurte med VGks.
Vi gik til ro ved 9-10 tiden som nogen af de sidste og havde aftaIt at vække hinanden ved halv 4 tiden. Det med at vågne var nu ikke noget problem, for klokken 3 blev
lyset tændt, og en eller anden råbte godmorgen gennem bøjt&leranlæget. Vi kom langsomt ud af fjerene. Rygtet havde aftenen før sagt, at der plejede at være trængael
ved morgenmaden, det viste der sig også at være, idet da. 200 mennesker stod i U,
derimod stod ingen i kø ved toiletterne. Efterhånden kom vi da ind til morgenmaden,
hvis væsentligste bestanddel var biksemad og pandekager med syltetøj.
Busafgangan ud til starten var annonceret til 4.57 ikke noget med ca.kl. 5. Alle sad
i busserne 10 minutter før, men første 4.57 afgik de med politieskorte.
Vi blev sat af ved startstedet ca. kvart i seks, 2 timer før starten skulle gå. Der
var tændt 3 bål, vi kunne varme os ved. Det sneede iøvrigt ganske let. Hvis vi havde
haft bagage med, holdt der 10-12 store lastbiler hvoraf nogle med anhænger,som ville
bringe bagagen til målet. Der fandtes også toiletter, d.v.s. en ca. 30 mobile paplokummer under et halvtag. og bag et forhang , hvor man så sad i fællesskab og sked.
Ca. 20 cinutter før start bega, vi os hen mod startpladsen, hvor vi havde stillet
skiene et par timer før for at markere vores plads i startfeltet. Feltet var inddelt
i 4 grupper alt efter tidligere præstationer, vi var derfor i den 4 og sidste sammen
med halvdelen af deltagerne. Så var det tid til at smi de overtrækstøjet, som vi havde fået nogle plastikposer til at komme i,og pludseligt begyndte folk at råbe, hvorefter disse poser kom flyvende gennem luften. Lidt efter var alle poser samlet i noglo store bunker , hvor fra de efter starten var gået ville blive kørt til mAlet. Alle
begynder nu at trippe og mase for at ko~~e frem, hvilket resulterede i, at starten
gik 7.43, 2 minutter før planlagt. Ef'terhAnden var dell blevet næsten helt l yst. Det
var ret lunt (behageligt) i vejret (formodentl i g fra O tilla varme) og st adi g let
snefald (hvilket det fortsatte med resten af dagen). Snevejret bekymrede os l idt m.
h. t. smørringen, men da ingen af 03 rigtigt havde nogen erfaring, og viste noget om
hvad vi ville komme ud for, og havde nogen mulighed for at gøre noget ved det, måtte
dat gå som det bedst kunne.
Jeg stavrede derudad. Hele startområdet var trådt jævnt, så spor var der ikke
tilbage af og ijat omr.ådet hældte en lille smule, kunne det ikke undgås, at
faldt,jeg selv inel. Dem bagved havde sku så travlt, at de ikke kunne vente de
kunder, <.le t ville tage mig at komme op og vadede så hen over mine ski, så jeg
kampe for at få mine ski og stave i de rett3 folder, hvilket på den måde tog
l<mgere tid.
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OM INDLÆG
Det lette r r e daktio n e ns arbejde meget , dersom indlæg ti l bladet er a f en sådan beskaffenhed, at de dir e kte kan " sættes ", Vi skal
derfor gentage lay-outreg l er n e :
De r anvendes e t sort (helst ny t ) farvebånd
og skr i v es med enkellinieafstand (det no rmale er 1, 5 ), Spaltebredde n kan e fter Øn ske'
være 8 , 5 e ller 18 c m.
Vi e ft er lyse r t illige bi lled e r fra roture ,
vint e raktivitete r o .l . Den b e dst e kvali tet
opnås fra sort- hv ide papirfotos med gode
kontraster.
Redaktion e n
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DELTAGERE:
Peter Kristensen
Ro lf Høhne
Christian Avnstorp
Lena Baden
Niels W. Fredsted (referent).
l.

UD5KrFTNI~G

AF FYRET

Som besluttet på sidste mø d e havde Polf indhentet tilbud p å
ud s kiftning af det gamle fyringsanlæg, der ikke kunn e hol de
en d nu en vintersæson.
Tilbudet omfattede 2 nye støbejernskedler for centralvarme, styring ved automatisk shunt-pumpe,
ny varmtvandsbeholder med rørfremføring til b ade rum m.v.
(g a sv an dv a rmere nedtages) samt isolering af rør, t ils lutning
m.v.

E fter en gennemgang af tilbudet var der enighed om, at ~olf
straks indhenter encnu et tilbud fra a nden side.
Financiering - u dg iften bliver ca. kr. 12 S . 0CO - blev d r~f
tete
Kassereren udfærdiger straks et bu c g et for resten a f
regnskabs å r e t, da et så da nt er absolut nødven d i g t, f or en
plan for financieringen kan opstilles.
Sideløbende med u d sk i ftningen af fyret undersøg e s ud s kif tning af visse yderdøre og vinduer.
2.

LEJEFORH~J"LSER

Fredst e d t~g er d isse forhøjel ser op med lejern e til i kr a fttræ ri en fra e f terår et.
De p å sidste møde besluttede f orh ø j el ser for beboerne p å 2. sal tages op på næste møde.

J.

LANGTU D ssTypr A N~sPET

A

Rettigheden b lev tildelt Peter Kristen s en

(instruk tione ro ch ~ f ~ .

rJIJF.

SKABSKORT
:-;I(~l v ;l; rc forny t!!, ~ (! n c!:tt I . . i IJii.
Kort ene ktlh c ~ .i køkkenet fur Io kr .
p". s t!< .. S lul!, e
Udf'll .!!:yltlig,e liorL

inyde s

Ol!;

indholdet ,, 'lge, p.'l den

BI ' lige il nl.; tioll
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København, den 25. april 1978.
l.

Rettelse i kaproningsr eglementet. Som meddelt i 3idste numm er af DFfR-nyt
er de r fo re tage t 2 justeringer af vægtgrænser. Af besparelseshensyn beder
man kl ubb e r m.fl. r e tt e f øl g ende i kaproningsreglementet blad 14:
§ 24 s tk . 2 a " Sin gl e-scull e r-roere mil høj st veje 72,5 kg " (mod før 70 kG)
§ 25 stk . 2 a "( Sup pl e ringavægt i ndtil 5 kg er tilladt"(mod før lo kg)

2.

Ved HB-møde afholdt 15/16 april blev Gunnar Aabye valgt til næstformand.
Fo rre tn i n g sudva lge t består af: formand, næstformand, kass e rer og sekre tær.
Bent Se ru p erstatte r Børge Kaas Andersen i kaproningsudvalget.
Instruktionsudval g . trænerudvalg, Udtagelseskommite er uændret.
Lan g tu rs ud val g h e r~ in d trådte Henrik Bjerregaard Esbjerg og John Høck Arhus.
Der søge s o ptag et en langtursfilm (8 mm super) i forbind e lse med langturen
i Sverig e.
Ver e r g ive t en tillægsbevilling til den nye prototype.

Dansk Studenterroning
I f o rbinde lse me d DSR 's 7 5- å rs fød s elsdag i 1942 blev der udgivet
e n bo g ( 4 2 4 s . ) med t it len "Dansk Studente r roning" 1867-1942.
I
bo gen f i ndes i f o r b i n de lse me d omt al en a f de første københavnske
ro k l ub be r ne d e n ståe n de o ve rsi gt.

-V:/iø{}'[/iIf.AVNSt[.E R0tfMllJl}[.RS ST/F~~S' 1866-~s:!,-.~_,,,. .' " . ".

I"

lil::::';: "' ,; ,
' W- W- II

~: ' '' t!
! ;

II Iii

:

~ !i !' :'i! :~ =

li! II 1_. 1

1

.

."

IIIfIl!

,
,
,
,
,

Klub b en er i b e s i dde l s e a f et antal eksemplarer, der s æl g es til
medl em me r fo r k r . 25 p r. stk. (l eksemplar pr. medlem).
Ni e ls W. F red st ed .
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Medlemmer af D.S.R.
Nu m ~ der gere s noget ~
1 "'revis har auski Il ige seri,,"e

m" ulemm e r uf yor gamle klub udgydet

uere" f æ ll es kraft og " " s trenfor at opn .i et for vor æ rvæ ruige kluh me~et vigtigt m~l.

!!cl~er,

Jq, det kan n æs L e rl sigeR al være
basalt for de" d .. ll.ke

ro"port.

S agen er i korth e d : friLuregryuens a f.yring efterflllgt af et
kl' afti~t opkog.

Guchnund Schack 80 ar

'ienn e r: VI mi', ha " rHdSVI'll.cr, fritler og remulad e . Hvad er e t fodr
udell fornr Hrul l e r? HvordHII kilO vi.
konkllrrerc meu Jefl amerikan ~ l(e
i vor bVCTtlal,t uden at kunne s ervere boCsilodwlcbe s ·{
hamhllrg c r- i mpcrjaJl~me

,Ja, vi ~pnr~cl· hare.
Vi h;,r ofte lllbutll vor bjJdp.
genloger ber opfurdringen.

og

Slut op om denue vIgtige sag.
Inden 14 dage, fcdt fedt Li 1111Ic.

~ieI8,

Jens,

Med vcnl i ~ hil~en
Urosel<tlouell i usa
Lars, S"Ten Kim m.fl.

skærsommerfest
3.6. kl 19.00

De n 17 . juni 1 9 78 fvld e r l ; ud'flu nd
S chack RO il r. b' ødse·larclI. der e r
.or c "",edlem af flSR, blev inum e 1cll
i klubhen i 1 'l ::! 3 og blev " l i e r e de Medlem af be s lvrel s en .I,· et. eft e r. Siden hur hU;l en Inl1g ;'rr .~k
kc~ 10:3 9- .3 7, Yd-ret. rormurld
for
DSU'" b CRLyrelsc.
Gudmund SChllCk Hur genoefIl ii re Dc
t.. l 1
ell Ilvurdel"lig i nd s a t. '"
}ltil:- at
l(avlI for DS u Oj( e r s tadjM

,det

med r,id ug hj æ lp.
lIest'yr e l~ c lI har .Il s kel al.
fc.i re
uudmurW Schacl, v e d e ll re c c I ' Li. Oll
ll ~

yer~11JHen

16 .
"enu:

'fynd"tegsfilet med div e "se
is.des~crL

IJnd"rhuldning:

I>i~k"te 'i ""

J e vcnde jazz

Jen
juni klo

10-.1:2

hvor alle med li I knytni np; t.. i. l
ro.porten k"n n Icjlii(h e d
Li.
at lykønske f~d"elareD.
Iles tyre Isen

Prll-io : -tO kr.

musik.

for mitltJug
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Meddelelser fril DSR's orienteringssektion.
At DS R h" , andre ak t.i viteter e n d r o ni ng er vel d e f l este lT,ed l emme r bekendt. Tilsyn ela d e n de er d et d og d e færreste, d er gør brug a f de and re t i lbu d. Og g anske
uete g nen d e er d et, a t de, d e r gør det, t i lh ø rer d e n del a f me dl emn; o rne . d er har
været me d i U~R i f l e r e 11. 1'. Di s se akti vi t eter er n at urligvis ikke k onku rrente r
t il ro ning en, me n d erimod sup p le me n t ti l ro n ing en. De t er blevet va nskeli g ere
at fl d e nye r e medlemmer t il a t slutt e s i g til d i s se and re ak tiviteter. Dette
f o rk l are r måske n o g e t al' det s to r e g en n em lræk i DSR . I orienter.in g ssektionen har
vi s et, at d et er le t te r e at r e k ruttere nye o ri e n terel"e udenfor end ind en f or 1'0k luoo en. At vi på d e nn e måde kan v e dlige h o l d e sektionen, kan kun være i alles
intere s se, i d e t s e k t io n en h e rve d k an f a s t holde et pa ssende hø j t ak tivitetsriiveau.
Men s e k ti on e n må aldr i g ud vi kl e s i g t i l e n fo r en ing , de r kun ha r n a vnet tilfælle s
", ed rok lubDen. Derfor: 13HUG lJ~ R ' s OrlIBN'f lO ttINGS::;EKT I UN - de n er og sil. j eres.
;; r lF'I NJ i'; ,iLOllE'f 197 8
Det å rlig e Jti fino. e dø b olev af ho ldt d en 16. apr il n ær H jarnarp på Hallands ll. sen
i S verige. Og l ad d et V1l re s agt s t raks . De t var en virkeli g succes. Vi havd e en
s tl!vnelede ls e, d er oe s t od af u nd erte g nede som s t ævneleder, Torben Møller som
teknisk k ontrollant , men d og reelt som arb ejdende stævneleder. :) om baneLllgg ere
virkede J ohan F rydend ahl og Ke ll Lauritsen og som I~ nekontro l lan t er optrldte
roul Nis s e n og Pal l e Rørsgaa rd .
Et sll.d a n arrang eme n t f or be redes g ennem næs t en t Ir, herunder aflægges ialt ca
6 besøg i orr,r Ad e t . Arbe jdspre ss et forø g e~ naturli g vis i d en 3 1 d" te uge I'ør løbet
for at kulminere po. selve løb sda g en, hvor eler er følg ende a ktiviteter. løberne
skal modt a g es og anVi s es pa rkering, l ø oe rne skal s t a rtes til tide n me d de rigtig e kort, tid i mil skal re g i s t r eres, k li p ska l kontrolleres, ti d skal u dregnes,
resultat s ka l o phænEes, vindere skal udpe g es, dip l omer skrives og uddeles, og
e ndelig s ka l po st e r o g skilte n ed tages.
Vi havde i nCloudt til 30 kla sse r. Der va r 6 5 po sler i s k oven. Der var 360 anmeldte lø b ere plus 30 , d er mø dt e op på s e lve J.agen. Vi v ar 14 pers oner til at va retag e r, e le a crange me nt et.
Arrangem e nt et kl-J.p;> e de ti l punkt og prikke. J eg mener , at det har været et a f
Cl e IT,es t velfung eren d e løb hel' i f o r å ret. Vi f ik ros flere rlel t a g ere. Baner kan
alti d d i s kute r es, men når nog le løbere synes , a t een bane er le t, og andre lønere, a t s amme oa ne er svær, så er d en sikkert passen d e •
.Je g vil g erne tak ke al l e dem, d er har me d virket til afholdelse af detie arrangement. Det er d e nn e sla g s arrang ementer, d e r I/, edvirk er t il a t DSU's navn " tadig
er k en dt og r~spek teret b land t o ri enteringu løb ere.
1\ une

løb

Urient,,,'ernes fO l"år~sæc on er snart slut. lJet har været en g o J sæcon for sektionen . Vi har ha f t Li l ean g af nye løbere, og d e k en dt e ansi g ter er og så mød t op.
P l acering erne er blevet be dre. Un d e r t eg nede ha r f ø l t sig t vunget til a t rykk e op
i A-klassen , hvi lk et har f 'ie t J o ha n og Tor ben til a t føl g e me d derop.
S ommer karrus el
Om sommeren kør e r vi rundt til f orskel l ige uformelle trænings løb. Hos 1'oroen
.løl1er k a n d e r rek v ireres e n f ortegn el s e over diss e . Al l e fra styret vil gerne
være nye in teresserede be h j ælpeli g e me d at komme ud og prøve hvad ori entering sløb er:

ORIENTERINGSLØB
- motion for hjerne og hjerte
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Efter ca. l kilometer amaller ban9n ind til l / 10, og det begynder at gå opad , h~l
ket medfører, at hel" toget går i stå, Ot; de r s tår jeg så i "". 5 mi nut t er o l!, ser pil.
de:n foran luønpe s ig opad bakken. Lidt efter lidt kOllliuer d.e r bevægelse i flok ken. og
jeg kan begynde at stampe :nig op ad ba.kken. Denne viste s i g at være flere ldlomei.er
lang, og ma.S3en af løbere> bevægede sig af st'J d i gåtempo som en tyk fl Od . Jml2rr:Lng e n
viste sig at være udemærke t til forholdene.
Ved t0l'pen af bakken begynder et fladt stykke de næst e små 20 kilome t!l r 'ti l !'ør ste
fodringssted. Langs ruten s tod her de forskelli ge svenske skiklubber fo r a t give deres løbere noget varmt at drikke og eventuelt om smore deres ski .
])Elnne relativt fl a. de st=kning skulle vise sig a t indeholde løbets vrnrste s traba.s se l;
Der var 4 spor til at løbe i, man de var fuld s t wdige wuulice, me re uregelmæssige end
regelmæssige i deres udforlllJ1ing, og da ski er bygget til at føl ge tidligere spor i
terromget, betød det, at de skiftevis exede, gled til siden eller andet markeligt,
hvilket me dfø rte, at jeg l ærte en ny skistil, som 'be dst kan kara.kteriseres som: løft et ben - fægt med arme og stave - genvind balancen -. Et par ,;ange gen vandt jeg
ikke balancen, men mange E1ndre skvattede o gså, ja nogle præsterede at stå ret op og
ned og falde. Efter 10 kilometer me d disse strabasser havde jeG fak ti sk besluttet at
opgive, for jeg syntes ikke, det havde spor me d skiløb a t gø re. Nu ar det ikke sådan
ligetil at opgive midt ude i ødemarken, sti foreløbi g klHopede jeg mig lan[;som-t vidure
til første madsted. Her syntes jeg næsten de t var synd a t op,;;ive, for jeg havae ikke
fået b~rt r e t mege t af den energi jeg havde me d,dasuuen havde jeg en aftale med Johan, om at mødes ved 45 kilometer madste det , hvi~ vi opgav, så j e e fortsatte.
Ved madste<1erLltl undervejs kunne vi fli bl libærsuppe, saft e vand', Vmlling, te, kaffe. en
bolle ,en krydder eller appelsiostykker. Alle drikkevarerne var lW1kne , 8& de var behagelige at få ne d i maven. Jeg fik efterhånden prøvet hele udva l gdt, men blåbærsuppen var dog dat, dom smagte bedst.
Efter 23 km stedet begynder ~p ()ret faktisk at l igne e t spor, og jeg kommer 10rl101 <16vis behageligt til næste madsted efter 33 km. vide re mod 3.mads ted. ve d 45 km. Undervejs hører jeg fra en transisterradio, tilhørende en klu b ,som· s tår ved s iden af løjpen, hvem som ha r vundet lø oet,o[; jeg lmr s tadi g godt 45 km i gen . l,;fta r 40 1= beg;:yn der jog at olive bekymret, for jeg skal have lø bet de 45 km iuden kl 14. 00 , r o r iJ.:ke
at blive taget ud a f lø bet, og de t ville nu være ror6e ligt at blive tabe t ud af den
grund. Jeg sætter tempoet li dt op ,hvilke t j e g kan faror ke at <le øvri b'9 omkrin[; mie o#;Då gør, oG en m" nd s tår ved s i den af bane n oG råber , a t vi ~k!J.l s kynde os for at nå
det. Da jeg sl; løber in d mod kon trolstedet , hører jeg i hø jtaleren spell.kol'en ;;1 (;;8 ,at
der er et minut e ndnu,jeg [ riber e t glas blåbmrsuppe OG hælder ha l vd-> len ned af mig,
fAr et g las mere i liiln den og stavrer hen over lini en , j eg 3lml have pa s >le r et kl 14,
mens speake r im <ii lOer, dElI' e r et ilalvt minut endnu. i n uven8ker ve d min si<1e brok kar
sig kraftigt over, at der snød lø bsl ede lsen ham, for han havde s f" travlt me d at få
passeret linien, at ban ikke lag de Dllllrke til , at ma date de L lå. fø r linien, ot!; s 't. der
nu ikke var nOb~t at få.
'1iClere går det. Per kommer nogl e kraftit5e bakker nedad . All e køre r OI t:J J'ul<1 p l.lw,et:
jeg beder til, at ingen af de andre falder, eller jeg sel v gø r de t, for så vil der
ske et masse styrt. ilet går da s tort set også mege t godt. J eg kOL1lll1G C' j, tanke om . a t
jog i grunden ikke hp.r lagt ret meget mærke til terr<lllget, jeg har passer",t i t.-enneI:l,
me n har baft noJ.. at gø re med at holde øje med,om mine skispidser blev i sporet. [)ette er efterhån<1eJl bl evet ganske gHmrende. Imi dlertid er løjpen komme t ned i go dt
200 m.o.h. , sneen er blevet me re våd, og jeg b~mærker, at de aJJ d.re om1.ri r![; mig nu
har "",~entligi. bedre gl ili , en d jea har, og da jag hørte til de si <is te , som ril:. lov
til at fortsætte efte r 45 km stedet, hanger jeg noeet med rø ven, og enke lte tL.sJcurer har den frrukh",d e. t apøre-;e, om jeg er den sidste , h\iil ke't jeg dog ikke er.
Ved
mi.dD tederne er der o!;så smøre stationer , s å ved næste madsted efter 59 km r.;år jtif; hen

til smørestationen, og får en til at omsmøre mine ski. Han pill.er mit klister af og
kommer noget andet vi st naj.: rø dt klister pil.. Derefter går det strygende, ja nu er det
ligefrem en fornøjelse at løbe på ski, og jeg indhenter efterhbden nogle :;tykker og
nAr til nDJste mad og kontrolsted 10 minutter før, jeg senest Skill VlIJre der, hvilket
er kl. 17.00 efter 6b km. Skiene rygor af for at vrikke lidt ma u tæerne.
Herefter videre i det samme gode tempo. Der står s tadi g skiklubber ved løjpesiden,og
hvis de har overskud,tilbyder de alle os langsomme løbere noget varmt at drikke. Jeg
er nu godt tilfreds mBd den officiell~ forplejning, men da der pludse ligt står en
lille pige ved sporet, ca. 4 Ar /:;-a.mmel, ful d stf<ll di g tavs og illsd ot bruger i an fremstrakt arm, tager jeg imod det og takker pænt, men hun stirre blot tav~t pil. mig. Videre går det j ved 75 lun ser jeg en ~ hue og et par grønne knickers foran miG. ])et
viBer sig at være Johan,som er noge t modløs og glider sløvt hen ad aporet. lTøver at
muntre ham li j t op, men han er ikke riGtigt modtagelig for konservation,se j ~ g løber
videre og nl:.r sidste madsted efter 78 km. Ved ujb'allc;en står en pice og s t.opper et
stykke app81sin i munden på alle løberne.
Det er nu ved at blive mørkt, og på r"" "ten af ruten e r der sat starillly~ ud med ca.
10-20 meters me llumrwn. !)isse kM "el vf~le.elig iU", oplyse "f·oret, c;å j ~b håber på ,
skiene selv kan f:inde vej, for jeg kan ikke se no,;et. I)a der er æ. 5 k.!", i€;en mærker
jeg, at der ikke er mere sukker i de benmuskler, som skal drive mig frem. [)et bekymrer mig nu ikke ret meget, for resten skal jec nok klare på reserverne" men farten
går dog no~~t ned. 4 km før mål registrerer jeg, at det er blevet frostvejr, hvilket
betyder, a t jeg overhovedet ikke kan stå fast, med det kli ster jeg har under skiene,
så jeg løber et stykke med dobbelt stavtag uden fraspark, det retter sig imidlertid
igen, da udkanten af Mora by nås. Der er et par kilometer igen endnu,for løbet slutter først helt inde i byens centrum.Den sidste kilometer var en oplevelse uden lige,
for publikum stod i tætte rækker ved opløbet og kom med masser af opmwltrene bemærkninc;er. Jeg havde forventet, at kun målmandskabet var tilbase , for det VIU' nu seks
timer efter vinderen var kommet. De sidste par bundrede meter blev tilbagelagt i en
for ' mig elegant stil, selvom det var noget værre tøsjap at køre på, og skiene ville
næppe glide.
samlet tidsforbrug: 11 timer og 18 minutter, placering mellem nr. 9000 og 9020 ud af
9076 som gennemførte (den sidste var en time efter mig), samt 2 ~å vabler.

S! var det om at komme i bad, hvilket 'Phomas [jorde mest grundi .,; t (han hrUf,"te forøvriGt kun 11 timer til turen), fordi han havde haft en tuue klister i l ommon , som der
VIU' gået hul på, hvorfor han måtte bruge bensin for at blive ren. Joha.n kom et kvarter efter mig, mens Niels "kun" havde brug't 9 3/4 time til turen. iUlekilde blev taget ud efter 45 kilometer, da han kom for sent til kontrol stedet , og Olle nåede ikke
eå lanb't, da han fik isklumper under skiene.
Herpå en gang aftensmad, lidt snak og så til ro. O}! nroste
800 km til køber~vn i bil.

mor~n

kl 6.30 for at køre

!din sult indhentede mig først tirsdag aften, hvor jeg efter aftensmaden spiste '!- liter ymer og 2 pakker småkager. De fYsiske småskader vi fik under løbet blev alle overvundet forbavsende hurtigt i løbet af et par daee.
Konklusion:

~

stor oplevelse rigere.
Torben lløllor
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RENGØRING
NU ER DET PÅ TIDE
at vi gør rent i pigernes omklæd
ningsrum. Aldri g har jeg set så
så uhygiejniske fo rho ld i nogen
sportsklub , som i DSR.
Derfor bør vi aftale en ell er
flere rengøringsdage i løbet af
sommeren 1978.
J eg agter derfor a t sætte en
tilmeldingsliste op i slyngelstu
en, hvorpå du kan skrive de dage
og tidspunkter, der passer dig
bedst.
Venlig hilsen, Sanne.
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(Q)~ RE[N}r[E ~K~G
Meddelelser fra D.S.R.S orienteri ngsseklion.
BOK.lI.lLYS E
relgende artikel handler Oll orien"teriDgslabere, aen ogal l~Bl'Oere (Dlr de slt&l
finde vej ved bjaIlp at kon og ko-.PAII) blJ1' lDmDe tå lIcU1~te at l.tøImingen. Fol'økellu.
på de to id.rlrtagrene ltaD vel lldv,kkell ddaD, oriu._riDgøulleren huldler adel' et
højt 1',r1li1lk og plQ'ldllk prell, _ ø _
har Ud Ul at lIidde roligt og overveje øin
11BIII1ie beBlu1iD1J1g.

l. BJOBI'9I M!!I!' Ul I
:At de taktorer del' har ners10 lIet,dDiDg tor, h~rledeø san kl&l'er orientering_baDu.
reDt orien1ie1"iDg_~ bil _
da ng1;igø1ie _ e s :
a. IøaOentr&UOD
b. selnlllid
a. 1IR'UDe
do (øne1o_ knJ.i10et
8.~d

t. Talg at kol'1'8kt orien1ier1..Dp1;elmilt
VUlrirelkDl.iøMd at øocle at di_øe tuwrer nl otte_ D1edtaN boa.
2. !!\!&!ILD"
JIOII bil del•• ep i t;o uftd.tJper,..u.g U. "d. poriinclr- og tral.abe1o øaat dea .ellea

poll1ierne.UIlcl.e,r hver at dia88 ka1oe«Or1er findea lIIUlgB tor8kellige vp8r,der hver i _
el' lta.nkter1at1ak pl Ida
og Md torakallip -hrligbe4lgr&4-.

.u.

Bd. po"-'
al IlatOW.;jl
11) Lall 1kU ~ uk

f.eIuI.

efter poaMll.
Bar 1.kb 1;&1t 8kr11h, uDer torbi poeten og leder tor
lUgt borte.
~II tra llidøta udB&D88p1D1k1; her 1.kb .,...10 u~
~lIØk•
JIM 1l1lapel' lig t1lfaldig1; iIlcl .ad poaten.

d.) DArl~ to.p&marl
• ) UkAmou.tNre1o t1a-

1n4l...u.q
~

g) Løb

konet forkeri

ener

torkeri

wl'rImg8Ilnaa4

h) Kontejl

i ) Laller bacIIJ1ll

j) 'falIt hoftde1o

k) P&ralleltejl
l) i'ralall i forken re1o-

Dine
Dll.. poB1ieraa:
.) 'Dli'lig1; ftjYalg
n) 1000 tejl

o) 2000 tejl

o-takn1k hver fin o-1oeknik el' nad'f9Jldi4J.
og lIagyader at lede tor ti.lU.ig1;

Bar 1.kb ta.lt akr1dt

o) . .11 fol' l.NI«'

f)

Ja~4er ~

-

JIU. f orftkller 1oe1'lWl88l1111iaDd18 . .cl a:a.dre ting på kortet, og lIaQD4er at lade torkan ned.
lfaD lIazo 1kka ~ pondat1D1UOUD 06 leder llåøka 1
d~, dr posMIl ligger på u. udlaber.
(ørttejl, der lIeYirltaJ:o at UD ikke lwI. genkende ter_ e t og dertor trol',a1o lUD 1kU er det rigtigt B1ie4,
H'fill p e r _ UD fel&W .tter boIIMr poø1ien &Del' llaD
intet Oll, hwr MIl er.
Sall' Oi& MIl 81' t.R "d posten, tlr MIl pludselig den
ide, at MIl er ri heH a:a.de1o ø1ied, pi trods at at aU
har 1I'ka1o OftNll8 indtil tor kort Ud siden. "Mel. det
reaultat, at 11M !eber nU••
Lab ud. at 8Il gal gren.
BaTde 1.kb 1II1II1; og ..t udlabøre1in1.Deen Ted indløb til
Ul poeten eller tik ikke ldgpt på kolIpa8Be1o Teel. tr.
labet, og koa ud i gal røtniDg.
111m YIIIlger en Tej, der ti"-Big1; er _nUigt dår-

ligere end andre.
Jrarak1;erisUøk herfor er, at IIIID k _ r g8IIJl" tøl"lWl
og !eber aod 8Il .,.j _
optang, og i det MIl tror _
r~ da:a.,her IIIID llåaka rUl10 lIIl TØj Y1nkelret derpå.
'!j.... den kender n alle.
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f.eks. Især hvis man ikke har talt skridt, kan man pludselig
tro,at man er kommet derhen, hvor man skal dreje fra.
Som p) ,hvor man løber forbi det sted,man skulle dreja
Løb for langt
OpstAr især ved kompaskurser, der ikke er helt nøjagpar&llelfejl
tige, aAledes at man havner i et omrAde, der ligner
det, man skulle være i.
Dårlig kompaskura
En grov kompaskurs, hvor man ikke kontrollerer kursen
tilstrækkelig tit.
Man forveksler ting i terrænet og tror man løber et
Læste kortet forkert
andet sted end man gør.
Kan bevirke at man f.eks. drejer af en forkert vej p.
Kortfejl
g.a. en manglend.e vej på kortet.
Personen man følger bommer mAske delstrækket, og lIl&Yl
Løbet i baghjul
går med.
Skønt man er pA rette vej, får man pludselig den ide,
Tabt hovedet
at man har bommet eller er et andet sted på kortet,og
lindrer kurs.

p) Løb ikke langt nok
q)
r)
ø)

t)
u)
v)

w)

~. HVORDAN IlNroÅlt lWl ol! 00100::

Det er klart, at for at undgå at bollllle mA først og fremro.est de faktorer nævnt under
l. være i orden, derudover kun man ved hver enkel t bomtype fremhæve ting, der hvis
den havde været i orden, ville have forhindret bommet.
Skridttælling
Kompaskurs
KoncentrIl.tion
Rutine

b) c) i) k) p)
d) k) l) n) o)
e) f) g) j) k)
a) f) j) m) t)

q) u)
r) s)
m) o) t) w)

w)

4. HVAD GØR MAN MÅlt JUN RAR oollllET:

ma.n er nok så koncentreret og dygtig, derfor er det vigtigt at systematisere handlingerne når bommet er indtrådt. Det skal så at sige sidde
på rygmarven.
BoIIIII9 gør vi &lle, selvom

Den første forudsætning er, at man erkender bommet straks,
rundt i den tro at posten nok kommer lige om hjørnet.

og ikke løber' tilfældigt

Hvordan forholder man sig dat
~

a-f
g
h

i
j

k

l

Hvornår bør man erkende bommet
Så snart man konstaterer at posten
ikke er, hvor man forventer, eller
lige i nærheden.
Har man f . eks. læst posten til en
slugt og fundet denne u den skærm
bør man tjekke postdefinitionen.
Som a-f.
Når makkeren har bommet eller er
på en po s t du ikke skal have.
Når man er helt l o st.
Når man ser, a t det i kke passer
helt godt lllllgere.
Som k.

Hvad skal man ggre
Ud til nærmeste sikre udga,agapWlkt og
med skridttælling og nøjagtig tilbage
mod posten ved hjælp af kompasset.
Man bruger den terrængenst&nd man har
fundet som sikkert udgangspunkt.
Løb tilbage til det sidste sted h vor
kortet stemte, eller find et udgangspunkt i nærheden.
Stil dig roligt op og læs dig ind, evt.
find karakteristisk genstand i nærheden.
Som i.
Prøv at l æse dig ind, eller søg ud t i l
noget kendt.
Løb t ilbage t il et af de ste der man kender , me d min dre man præcist ved hvor

man er.
Så snart kortet s telDlller

v-w

væsentlig

uoverens med terrænet .
Her vil man konstater e, at man ikke aner hvor man står.

Stil dig op ,og læa dig præcist ind, inden du fo r t sætt er .
Stil dig roligt op og l æs dig ind , og
tjek mange gange , når du tror, du har
fundet dig selv.

Husk at du i 95 pct. af tilfældene sætter mere - ofte meget mere tid ti l ve d at fare
f orvildet rundt (de kOlDlller nok lige her henne ••• ) end hvi a du koldt og roligt stiller
benene i bero og overvejer situationen .
tm

OM BLADET
Der lader til at være en del
utilfredshed med bladet. Desvær
re kan redaktionen kun give kri
tikerne ret i at bladet er for
dårligt. r-len idet vi indrømmer
a t vi er ved at være kørt trætte, vil vi lade kritikken falde
tilbage på jer selv. Et blad kan
ikke existere uden reaktioner
og stof fra læserne. Det er det
vi savner. Redaktionens arbejde
har i al for høj grad været koncentreret om at rykke bestyrelsen for de obligatoriske indlæg,
oplysninger og beretninger. Og
de 'almindelige' medlemmer orker
vi slet ikke mere at opfordre
til at skrive.
Derfor synes vi at det er på
tide at andre overtager redaktionen.i løbet af året. For at det
kan ske gradvist vil vi allerede
nu i kontakt med alle, der er interesseret i at være med. Iøvrigt
er man som altid velkommen med
ideer og forslag til forbedringer
selvom det ærligt talt mere er
folk med en praktisk indstilling
og arbejdsevne, vi har brug for.
I den anledning holder vi et
'åbent' redaktionsmøde i hjø rnestuen d . 25 . juli kl. 20, hvor
alle er vel komne.
Redaktionen.

MORGENRONING
For dem der ikke er e-mennesker
og som alligevel skal på arbejde
8 15 Ol! 9 00

melle'T. klo

da~en

ror s~

ca.

6 Jo

en lille

ter er der fæll es

L;erefpå ve-

brusebad.

r,erne have

Lil

til mig

klubben eller orivat

62 77 39 efte r

dende

kLubben

time.

køli~t

randen erter er

i

mor~el~mad

Int e res se red e melder si~
her i

rå

at ro en tur om morgenen. Vi

stiller omklædte kl.
-

til hverdag

be~yndelse

vil det være en Rod

kl.

20°0. Je~

ol
vil

besked før den påeæl-

~or~c n

vi skal r o af hersyn

indk ·b af

mor~enmad.

PALLE

BADMINTON & TENNIS
ni

T rlen komm en d e
19 79, h ar DS a

sæ son, d er str ækker sie- fra 1. juli 1? 7H t i l JO .
f ae t t i lrl e lt fø l ~e nrlu timer i S va n em øll e hallen :

flad mi n ton:
Te nnis:

l ør daC; kl.

f r e da [; klo

~! .oo

20.00 -

-

12.00

p"

bane

22 .00 pil bane

ju_

5 og ti,

l.

SO ffi
rl e t ses, har vi i bildminlon f i et 4 timer mindre, end vi havde
sidste å r , o g del skylrles Ild"l"kkunde, at vi i k k e ha r udnyttet de time r, vi h ar haf t.
Tennis er bl e v e t rlyttet t i l fredu c, hvilk e t sulvCølgeli~ er ærge1-1l:t, omend vi må p rove "t leve me d d e t.
Vi har fril komnlllOens side fclC't til Raen Om dæknine cd' l ejen for timerne i, hallen, hvilket betyder, at DS n' ~ nlcdlP;:lnler ikke sk<:l l betale
for at 5ri11e badrllinton og te nnis .
Jel~ kan rlerCor kun opfordre, t i l at IlIin yt te de timer vj har, sålerl~s at der jkke bliver besk5rct yderliGere i vort l ejc mdl t i l næslp 1r.

Steen Storland

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

~

~ .... AD ..... i .. IQIUUI JQI

v}

nr.

POLY"U'''''OUUI

46.

6

~rgang

1978
- august

.1

Lø rd ag d. 23.09
Middag kl. 18
Dans 1<1. 2t
Levende musik
Sidste frist for
torsdag d. 2 -9.

tilmeldnin~

til middagen

~~W~~!l[JJ!p®®~®fS
Lørd ag d. 23.09
Der vil blive afholdt I"b i
Sing+~scul1cr

DHmetoer
liotionssculler
Toer
liotionstoer
Firer

Lodtrækningsfirer

~bCll

åben
ikke
Hben
Ikke
åben
. år,en

kl.13 30
bild typer
all e
alle
kalJrOere
"Ile
kaprnere
R II e
all e

f(Jl~ende

fnr
fo r
fnr
fo r
for
for
for

Sidste tilmeldingsfrist er samme dag klokken
12.30, hvor der foretages lodtrækning om h~de
og holdsammeDsæLning til lodtræknings fireren
De næynte begrænsninger g~lder roerne,ikke
styrmanden.
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ADRESSER '
Danske Student e rs Roklub
::;t rallrl.vænge t
2100 København ø
Postgiro 5 00 34 66
Telefoner
Kontor •.••• 29 63 26
Køkken ...•. 29 63 26
Medlemmer •• 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag 19-20
Fo rmand
N.iels Fredsted
Frederik VI's all~ 12
20U O Kbh. F
tlf. 19 88 3 6

Sekretær
Henrik Bang
Holsteinsgade 5
2100 Kbh. ø
ti f. TB 359

Kaproningsudvalg
Kaproningschel
Lena Baden
Skt. Pedersvej 2
:!900 Hellerup
t l f . RE 91 29

lnstruktionsrochef
Peter Kristensen
Væ re brove j 38
2880 nags værd

Hanne Pedersen
tivanemøllevej 72
2900 Hellerup
t l f . RE 5499

Yo ti o ns- og langtursrocbef
Pa lle Rørsgaard
PhistersveJ 11
2900 Hellerup
t l f . RE 77 39

Kasserer
William Arentved
Dalmosevej 1
2400 NV
t l f . 56 24 14

Materielforvalter
Rolf Høhne
Birkerød Parkvej 28,
lejl. 41
3460 Birker .. d
tlf. 02-81 88 31

KontingentkasBerer
Ellen lIadsen
Hollændervej 21
180 0 Kbh. V

Hu øf orvalter
Cb ris{ian Avnstorp
DSR, Strandvænget
2100 ø

nedaktionen
Inge-Lisc J~rgen~ e n
Henrik 1bsensv e j 43
1813 V, tlf : 313361
Niels Andersen
Kristianiagade 10
2100 ø. tlf. 38 91 84
Jytte Hansen
V.G.Ramms Alle 15
2 000 P, tlf: 863~74
Kirsten UandbAll &
Birger Jen~en (ansvh)
Loundeualsvej Io
2900 Hellerup
tlf: lIE 2363
Sidste frist
for indlev~rir\g Hf siof
til n æ ~tc blHd er den
1 . . septen,ber

Redaktionen af deLLe
blad sluLteL 6.8.1978.,

KØKKENET ER ÅBEN t
Mandag kl. 1 9-22
Tirsdag kl. 1 7 - 2 2(middag)
Torsdag kl. 11-2 2 (widdag)
Middag tirs d a g og t o r sdag be
s ti l les p å tlf . 29 6 3 26 sen est kl. 12. 00 s a mme d ag.
Serv er i ng sk er k l . 1 9-21.

Qrient er i n wS Rektion g n
Pormalld
1I0nold Clausen
Enl!;e l s brogv p j 4 ,j
2 800 Lyngby
ti f. 02-885886

Sekretær
~orben Møl1er 2 tb
Alandsgade 51 •
2300 Kbh S
tlf. 01-595185

K1l8Serer

PR for G&s ehuset
Poul Nissen t
Jti lledal 17 s •
2720 Vanl ø se

Kell Lauritsen
n: ~ mund~vej

Bent Andersen
Skeltofte.ej 2
2800 Lyngby

~5

~ 3 Ci o

Kbh S
ti f. ol-.'K4:JC!o

Husk aL forny diL skabskorL. De koster IO
k r. pr. stk. og du kan betale hver Lirsdag
og torsdag i kokkenet.
Vi gor Ol .mærksnm
at der bliver klif· l·et
0:.( tømt skabe (hvorli I korL f"r 197K ikke
er betalt) ef Ler d. i. september 1\178.
derfor H U S K at K ø B E S K A B S K O n T

id"
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Motions-

instruktion

og langtursroning
Føljetonbåd en er e nd elig kommet go dt
afB t ed, men de t skyld e s ikke mind st at
Arvid , Bo og Ca rst en tog bele s eks dage fra b r øn db y RO klu b ti l Korsør Rokl ub li ge d a sommer en for alvor beg yndte, og we ek-enden 29/30 ju l i b lev d en
s a r oet v i d e re n or d på langs Sjællands
Ves t kyst. ~å hv is n o gen er interesseret i at få e n tur med føl je~onb ~ den
mi I h ellere s e at fu skrevet jer på
lis te n i ~lyn ge 18~uen.
lnvrigt vil Jeg som tidlIgere nævnl.
lave en
S tho lm tur i we ek au ust hvo r v i st a r ter
h~o~l~d~V~i~s~f~r~a~D~S~'R~~l~ørdag den ~6. k l .
10 . 00 . Vi ror den af D.F.f.R. anbe falede tur før s t e til Kas t rup havn,
derfra over No r dre r øse fy r til no rdspidse n a f Sa lt hom. Vi r e turnerer fr a
Sal thom sø nda g den 27. kl. ca.15.o o .
Hvi. d er sku l l e . v~se sig s to r ti l slut ning, vil j eg g erne i fo rbindelse med f ol k, der e vt . kan skaffe eks tr a te lt e.
Så vil vi lave en fællestur til vort
klub h us i Nivå i we e k enden de n 3 0 /9
og l /lo, hvis ellers ve jrforhol dene
till ade r dette. l forbindelse hermed
vil d er b live arranger et kæntringsøvels e for vordene langtu r s styrmænd. I
d en forhindeise vil de r blive lavet
et langtursstyrmandskursus en gang
i løbet af september/oktober måned
som vil blive nævnt i næste klub
blad.
Palle.

Ja, sa e r sommerferien s l u t
d e r vej rmæssigt ik k e var alt for
g od og d e rfo r ha r d er ikke vær e t
s å ma ng e a f j er der ha r vær e t
a k tive.
Når jeg var i klubben t i rsog tor sdag e, v ar de fl e ste a f de
fr emmødte , r oer der va r s tartet
i år , og de var e nten under ins tr uktion el l er li ge f ærdig med
d ette.
Nu, hvor vi start er på efte rår et , ved vi, at der igen
k ommer ma nge nye medlemmer i
klu hbe n , som ger n e skulle instrueres og på anden måde falde
til i klUbbe n , dette kan du
hjælpe med til ved instruer e
o g / eller ta ge dig a f d e n y e medlemmer, og s am ti d ig får du ogsa
glæde af klubbe n , husk:
R O mo ti o n
E R
G O'mo t ion
Til s lut vil jeg sige ta k
t i l de med l emme r, der har lag t
et s t o r. t arbej d e i at få instrueret de ny e medl emmer så de har
k unnet få ror e t, o g j e g hå ber,
at få h jælp af je r og mang e a nd r e t il i n s truktio n e n he r i e f ter år et .
På forhånd T A K
Peter Kristensen

oSR
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Assurandør Erik Suell Kiersgård
in memore.aa
Den 21. juni 1918 døde assurandør
Erik Kiersgård ef~er længere tids
sygdom 63 ~r gsm.el. Erik Kiersg~rd
var SBn af søhaveriekspert, kuptajn
Franz Suell Kiersgård, der nedstammede fra og var opkaldt efter den
Franz Sueli, dem i begyndelsen af
forrige årbundrede anlagde havnen
i Mal .. ". På .ourende sid e kunne ban
fø re sin slæ g t t ilbage ti l Mein c kefamilien og Sec berne fra "læ rbygård" nord for Åraus.
Erik Kiersgård fulgte f amiliet raditionen og p åb egyndte en uddannelse i landbruget, for sene re
efter faderens tilskyndelse at slå
ind på forsikringsvirksomhed . Ha n
blev uddannet i August Borgens
forsikringsselskab, og han k om
til at virke her i næsten 40 år,
hvor han specisliserede sig Bom
skadetakeator ved søtransporte r.
Erik Kiersgård var fra sine d r enge ~ r e~ ivrig 8port8mand~ og h an
hlev et meget skattet medlem dels
af Akademisk tlokseklub og af Danske
Studenters roklub, hvor han sammen
med sin bror, befragter Henry Kiersgård vandt adskillige DanmarksmesterskaDer i toer uden styrmand og otter.
Danmarks besættelse i april 1940 blev
et vendepunkt i Erik og Henry Kiersg~rds tilværelse, og allerede i 1~41
sluttede de sig til den kreds af unge
der under Christmas Møllers ledelse
planlagde væbnet modstand mod besættelsesmagten.
Henry Kiersg~rd kom ind i "Holger
Danske" og blev arresteret af Gestapo i efteråret 1944. Han blev sendt
til tysk koncentrationslejr og dode
i december samme Ar.

Erik Kiersgård kom til at arbejde
sammen med Mugens Hamuler, den l.
faldskærmsmand, der blev nedkastet
i Danmark, og ban var med Lil at
udbygge radIoforbindelsen til England
Senere fortsatte hau samarbejdet med
Flemming MUUB og ved Monica Wicbfeldts arrestation blev E r ik Kiersg ård tvunget t il at forlad~ l andet.
Han var en tid knyttet til den Da n sk e Bri gad e i Sv erige o g herfra bl e v
ha n over fly tt et til tj e n este i d en
eng e l s ke o r gani s a t i o n S . O.L. og ar bejd e d e bag fje nde n s linier i Nordt y s kland og Sydsles vi g indtil kri g e n
sluttede.
~rik ~iers gAr ds forbindelse med rosp o rten førte ham i 194 9 på v i k I nge fær d med Hugi n ti l En g l and, - og ikke mind s t tak k et v ~ r e hans udmærked e
l e d el se blev denne e kspedi tio n en
fo rmidabel succes. New Yo r k Herald
1r i b u ne udn ævn te v i k in g ef ærd e n ti l
at væ r e e n a f år e t s beg iv enh ede r
ve d år8s ki ftet 1 ~4 g - 5 0.
Eri k Wier s går d blev ke ndt som vi ki ng e eks pe rt ud en f o r land ets grænse r, og da Kirk Doug l as i 1958 skulle lave sin f ilm " The Vi k i ngs " , t i lkaldte han Er i k Kiersg~rd, de r i mange måneder medvirkede ved ovtagelserne i Joguslavien.
l de senere år holdt Erik Kiersgård
sig udenfor offentlighedens søgelys
sOm han V.g.a. sin beskedenhed i virkeligheden helst undgik. Han hurte til
"de sti Ile i landet", og kunne overfor
fremmede virke tillukket. Overfor sine
venner ~bnede han sig og viste her sine meget fine menneskelige kvaliteter.
Erik ~iersg~rd vil efterlaue et savn i
denne kreds, hvor han i første række
vii blive husket ror sin enest!\ende
trofasthed og hjælpsomhed.
Ære være hans minde.
Jørgen Højel
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DSR - HÅNDBOLD
nen forløbne sæRon IY77-7 8 vur
forgængere g a nske lig. Det vil
b ode gode tin g , der er værd aL
og mindre gode, som hurLigt er
l

sine
s ige
huske
g_ et

glemm e bogen.

Re s lIltuLet blev en hæderlig l.llau s
blandt lo hold, men efter min mening
var der kun et godt huld i ræ kken,
nemLg Politiet, sn en "nuen pl a ds
burde det have væreL.
Vi b a vde igen problemer med at s~mle
s pille re t i l b::\de t r æning og kampe.
!nkelte gange var vi kun l mand til
tr~ning og 5 mand til kampene, og det
til trods r or at vi tr ænede sammen
med USG ' s "gammelmRnd sh o ld " s om bes ti r af no g l e s y rdeles go d e boldspill ere.
net bar v ~ ret skuffenae fo r de fl som
gik ind fo r sag en, jeg tror i kke at
DSB ' s hin dboldspi lle re før har ha ft
55 g ode mu lig he der for at t r ~ ne og
sp i ll e k ampe . Men sidan skulle det
alt s. i k ke v ære, og vi har n u taget
konsekve ns e n og a f meldt vort turneringshol d u n der ~IF.
Vi fort s æt ter d og t r æn in ge n under
UbG 's r e g i, og de t vi l s a ndsynligVIS
i de n k omm e nd e s ",s on betyde at vi
sta di g t r x nel" sammen lie d de "gamle "
om tirsdagen. Vi føler nemlig at de
7-8 stykker, der stadig har lyst til
at Sl,i 11e handbold, og de evt. nye
der måtte komme fra nSR, ikke skal
snyde s i den kommende vinter.
ner vil stadig være mulighed (Dr at
sj,ille turneringsbold , men sil bliver
det på ~t sf USG's hold.
Jeg finder det tri s t, aL D~H ikke mere h a r noget turneringshold. Men med
den n~vætende stamme nf spillere er
der ikke mere at gøre. der

m~

nye til,

og jeg håber sandelig at de kommer.
DSB har altid stlet for "hyggebold"

inden for KHF og det bar været ;jovt
mange gange. Alt ror mange tager
hindboldspillet alt for alvorligt,
med syst.emer, di s irlin o.lign., og
bar derfor rynket p' nwsen af DSR.
Uet umiddelbare talenL har været vort
mæ rke og med det har vi ihvertfald
sa t en del kolorit p5 de forløbne
t u rneringer.
Me n - Roerturneringen opgives ikke.

Den blev i Ir afholdt l we eke nden
med kampe be gge da ge og 9~
alle hold var gar ant e ret mInds t 2 kampe .
DS!! s tod som a r r a n gø r o g vi havde
i nd t ryk af, a t alle var tilfre dse.
De r blev af ho l d t en st or f e s ~ i DSH
l Hrd ag aften fo r Hlle sj i l l erne og
~-~ april
le de~ at

d e r es l e ds agere og ~ er var s nrget for

overnatning til spi ll e r ne fra pru vin s en i Skjold.
Uer var ca. Bo over natn inger og Pa lle
hav d e sM r get for ~ r o f e ss io n e l d isc jo c k e y til fe s Len . Pri se rn e VO r rime l ige og s uc c e se n II jemm e. Vi h il be r at
S I<ovshove u ' Bo klub vi l lllve e t ti l sv a rende arrun~em en t t i l n& ste å r .
Me n for førs te g an g i la ng e ti d er
v a ndt vi ik ke me s te r r~kk e n . Sejren
gik fu ldt fortje n t t i l ~ t ev n ~ Rok l u b
og v i ønsk er dem tillykke me d se j r en.
De t f o rl yder allerede, at Stevns bar
udAa t en ny flot pokal.
Vo rt andethold (hvor kommer dog al le
de s p ill ere fra?) vandt for andet ar
i tr &k A -r~kken efter en r ~ kke ov e rbevi s en de ka~J,e. Jeg hlber at holdet
n ~ st e å r kan
vinde den udsatte pokal t il ejendom med tre se jre i tr ~ k.
Som I ka n se er der altsa s t a dig liv
i nSR's h å ndboldafdeling og vedrorende tr æningstider for den kommende s æBon kan de fås hos Sten ~torlBnd, Pa l
le Rursgård ejler
Søren-Uenrik Thomsen

Meddelelser fra D.S.R.s orienteringssektion.

ORIENTERINGSLØB I OORlRET 1978
Føl gende t abel er udarbejdet, for at fortælle roklubbens medlelllller lidt om hvilke resul tat er orientaringssektionens aedlemmer har opnået ved deltagel se i externe akti viteter, d.v.s. de off icielle konkurrenser andre klubber arrangerer.
Tabellen omfatter resultater fra gennemførte l øb i første halvdel af 1978. for hvilke
vi har modtaget en r esultatliste. Herudover har der været deltagelse i andre klubbers
træningsløb (+ vores egne t ræningsløb fra Gåsehuset).
Antal
Samlet
GnSl. x )
Klasse o )
l øb
km
km-tid
Torben Møller
9
88, 9
9,4
H 21- A
Ronald Clausea
8
84,2
a,4
H 21- A
J ohan Frydendahl
8
17 , 7
8,5
H 21- A
Niels Skov Nielsen
a
76, 0
9,5
H 21- B
Kell Lauri t sen
6
49, 3
9,1
H 21- B
Ole Schou Nielsen
5
47 , 1
9,5
H 21- B
Poul Nissen
5
45, 7
9, 5
H 21- B
stig Rasansøen
4
29,8
11,7
H 21- C
Ole Hørup
4
29,6
11,1
H 21- C
"Bøde" p.E.Birk Jacabøen
4
29,2
10,3
H 50Bjørn QUietortt
4
25,2
11,2
H 21- C
Palle Børsgaazod
3
21,6
11,3
H 21- C
Gert Pe1lersen
:5
16,1
9,1
H 35Eri k Gruagaard
2
12,3
12,3
H 21- C
liD&r Voi gt
2
a,7
29,0
H 62Arnol d Sørensen
l
7,0
10 , 9
H 21- C
Sftnd Breua
l
5,6
9,5
H 21- C
P:IJm Gaael
l
4,0
12, 5
H 21- C
Knud "Kikkel " Ilikkelsen
4,0
19,a
l
H 50Gitte Breiting
l
3, 2
15,6
Beg 21Karin Petersen
l
3,2
10,9
Beg 13x) oec.iJla1en er en t1talsdeciaal .
c) Den klasse I1119sonen slutte des 1, eller klassen der er et "naturligt" t ilhørstorhol d

t11.

Et løb er på ae118111 3 og 14 kiloseter afhmg1g af kla.se og løbstype.

Til sammenli gnævnes, at de bedste klassor vindes lIIed en gennemsnitlig kilOllletertid på ca.
6 ain/km, A-klassen lIber på 6-9 1IIin/km, B-klaasen 7-11 lIin/ kII, a-klassen 9-13 min/km
lilans børn, IBldre og begyndere kan havo lIIaget svingende tider 8-20 min/km.
ning kan

tlll

O-fetie i Sverige
Folk har mange forskellige m!der at tilbringe deres ferier på.
Johan Frydendahl, Kell Lauritsen samt familien Clausen bavde i!r ' valgt,
at anvende en uge til at deltage i "5-dagars orientering" i Vester
Gotland i Sverige. 15000 løbere f ra 30 nationer havde anmeldt sig til
dette kæmpo'.ar:rangement. Hovedpa r ten af disse løbere boede i en enorm
teltby ( indbyggertal a oa 2~~000 ).
Turen derop foregik i Johans bil. Det er ikke uden problemer at pakke
3 VOksne, 2 børn, 2 telte samt øvrig bagage til 6 personer ind i og oven
p! en mindre bil. Det lykkedes. Vi måtte kun standse efter 200 meter og
efter 3km for at f! tagbagagena lyde til at være acceptable. Efter at
have ventet næsten li time i Helsingør fortsatte vi turen til aOteborg,
hvor Kell skulle hentes.

DSR
At rejse telt er ingen problem, når man har prøverejst det derhjemme og
sikret sig at alt er iorden. Men hvis man har taget en roehefs ord om
at "dette telt er helt komplet" for gode ord, så kan det blive svært,
for hvordan rejser man et telt med over- og forsejl med kun een teltstang. Det lykkedes heldigvis at låne det nødvendige suplement.
Vi var jo kommet derop for at løbe, så søndag tog vi en lille træningstur olandt andet for vænne sig til kort og terræn. Det viste sig at være
lærerigt, men også' ret nedslående. Vi gik faktisk og troede, at vi kunne
orientere. Selve løbene var fra mandag til fredag. Alle etaper var på
nytegnede kort af høj kvalitet. Vore resultater:
etape l
nr. tid
Johan
leell
Ronald

172 1.03
217 1.13
lj5 1.07

etape 2
:nr. tid
80 0·57
234 1. 28
177 1.09

etape 3
nr. tid

etape 4
nr. tid

etape 5
nr. tid

samlet
nr. tid

151 1.02
123 0.58
193 1.09

134 0·54
222 1.07
207 1.04

82 0.58
223 1.39
205 1.29

107 4·57
204 6.27
193 6.00

Den samlede vindertid var 3,51.
Til trods for det store deltagerantal var det ganske sjældent man var
mange på posterne samtidig, og der var ikke meget løb i klynge.
Det er naturligvis svært at gengive alle indtrykkene, men det var en
stor oplevelse. Og så var der solskin næsten hele tiden.
re
P.S. 2 3-27/ 7 1979 er der 5-dagars ved Orebro, hvis nogen
skulle VÆre interesseret.

Abne Løb
Foråret er gået og sommeren er gået og når dette blad udkommer er orienterernes efterårssæeon i fuld gang . Terminslisten er:
Dato
10.9
13.9
17·9
20.9
24.9
1.10
8.10

lø bstype
C

nat
o
KM-nat
KM-dag
B

C

skov
St. Dyrehave
Danstrup
Takkekøb
Grib Skov,v!
::llagelseskove
Tisvilde
Grib Skov,n

Dato
. ~.10
15 . 10
22.10
22.10
29.10

5·11
12.11

løbstype
C
B

skov
Sorø Sønderskov
J.:agerspriB

.)

1Closteris

Klinteskoven
B
Grib skov,v
Klubmesterskab Stenholt vang
Jættemil
Grib Skoy,øst
c·

Den normale anmeldelsesfrist er 13 dage før løbet til Torben Møller
Tlf. 01-595185 (privat) og 01-124076 lok 293 (arbejde).
Der findes ved alle løbene baner, som passer til alle aldre og erfaringstrin. Derfor: Hold jer ikke tilbage, hvis I har lyst til at prøve orienteringsløb. ~nak evt. med een fra styret. Undertegnede, der
instruerer i sculler hver torsdag er, SOl:: alle andre orienterere, villig
til at hjælpe, så I fAr det prøvet.
Løb fra Gåsehuset
Løbene fra Gåsehuset starter formentlig den 8. oktOber, og vil derefter
foregå hver 14. dag. Der vil komme nærmere om disse hyggelige arrangementer på opslag i roklubben og i næste nummer af bladet.
ronF!ld
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46. Irgang -

1978
september

DSR
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ADRESSER
Danske Studenters Roklub
~trandvænget

2100 Købenbavn ø

Postgiro 5 00 34 66
Telefoner
Kontor ••••• 29 63 26
Køkken •.••. 29 63 26
Medlemmer •• 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag 19-20
Formand
N.iels Fredsted
Frederik VI's all~ 12
2000 Kbh. F
tlf. 19 88 36

Sekretær
Henrik Bang
Holsteinsgade 5
2100 Kbh. ø
tlf. TR 359
Instruktionsrochel
Peter Kristensen
Værebrovej 38
2880 oagsværd

Materielforvalter
Rolf Hohne
Birkerød Parkvej 28,
lejl. 41
3460 Bi rker"d
tlf. 02-81 88 31

KontingenLkasserer
talen Madsen
Hollændervej 21
1800 Kbb. V

Husforvalter
Cbristian Avnstorp
DSR, Strandv~nget
&
2100 ø

Redaktionen

or i e

Per Chri~ten s en •
Keld Chri ~ tensen
Jacob Erlandsens g1:de 2
2100 ø, L l f. 38 56 04
lnge-Li~e

Jorgen s en

nenrik lbseb s vej 13
lH13 V, ~If. 31 33 61

Kirsten Randbøll &
B.irger Jensen(ansvh)
Lllndedal ~ vej 10
2\J00 He Ilerup
LIf. 6~ 23 61

Hanne Pedersen
~vanemøllevej

l)

teri

II tr S S

Bent Andersen
Skeltoftevej 2
2800 Lyngby

KØKKENET ER ÅBENT
Mandag kl. 19-22
Tirsdag kl. 17-22(middag)
Torsdag kl. 11-22(widdag)
Middag tirsdag og torsdag be
stilles på tlf. 29 63 26 senest kl. 12.00 samme dag.
Servering sker kl. 19-21.

e 1< t i () n (: 11

ForR!~!Id

Sekretær
Tor aen Mø11er 2 th
Al a ndsgade 51 •

lIonald Cl a usen
~n g cl s bl' o g V(! j

2Roo
t l r.

~ 'I

L 'y n~by

2 300 Kbh S
tlf. 8rh : 02-12 40 16
lok 293
PR for Gå sehuset

o 2 -RR'lRH6

Knsserer
Ke 11 Lauri tsen

Poul Nissen t
..;ti ll eda1 17 s •
2 7 2 0 Vanløse

)l;lmullu:jvej 2 :,,)
~30o I(ulo S
tlf. ul- .i>'4 : ~~o

Vinteraktiviteter
~intergymnasLikken

for motionister

afholdes i år:
Sidste frisL
for indlevering af stot
til næste blad er Den
I. oktober
Uedaktionen af deLLe blad
sluttet 11.9.1978

72

2900 Hellerup
tlf. RE 54 99

Motions- og langtursrochef
Palle Rorsgaard
PhistersveJ 11
2900 Hellerup
tlf. 62 77 39

Kasserer
William Arentved
Dalmosevej 4
2'100 NV
t 1f. 56 24 14

Niels Andersen
Kristiaaiagade 10
2100 ø, tlf. 38 9 1 81

Kaproningsudvalg
Kaproningschef
Lena Baden
Skt. Pederavej 2
2900 Hellerup
tlf. HE 91 29

t.irsdage 19-20
torsdage 19-20

(Birger)
(Palle)

Vi lægger skånsomt ud den 10.10.
Nye medlemmer gøres 0fJm Jl rk s om I'å
at gymnastikkeu, der er grRtiR, er
for alle køn og aldersgrupi ,er.
Palle

& Blr)(er

oSR
9ESTYRELSESn~DE

l.

ONSD~G

3

23.8.197 8 KL. 18.30

Efterårets arrangementer:
23.9.:
?

28.10:
25.11:
8.12 :

klubpaproning og høstfest
KVIK-match

(N~F

forhører ho s
arrangør)

~VIK,

der er

standerstrygning kl. 19 me d andespil
roernes motionsløb
generalrorsamling 19.30.

2.

Fyret .

3.

Kontingentopkrævning fremover.
Enighed on at ·ED9rirmaets tilbud var for dyrt.
Val ge t st~r
mellem løn ret medhjælp eller Den Da n sk e J a n k ,
der har givet et rimeligt fo~slag.
~ illi a m
undersøger dette nærmere til næste møde.

4.

Gåsehus-rorvalter.
Povl Nissen overta ge r jobb e t
n ikkel, der er rejst udenlands •

. 5.

BESTYRELSES~ØDE

Der var intet svar fra ingeniørfirmaet vedr .
omkostninger ved tilslutning til fje r nv a rme
og mulighed for tilskud.
NWF rykker og sp ø rger evt. belysnin ~ svæsenet direkt e .
flWF undersøger muligheder for tilskud t i l tætnin ~
af døre og vinduer osv. hos DIF og evt. miljø- og kulturministeriet.

ert e r

Eventuelt.
Rolf rykker ror standere.
Feter s a ger at
fremskaffe træningsdragter, robukser o g e v t.
trøjer.
Niels taler ~ed Davids Fond om å rer,
vi har til gode.
Søttger fyld e r BO år 1. 9 .
p~ næste møde drøftes inc~ å ende k a F ro~in g s
Frobl e mer.
Palle og Pet e r vil reo~rere ~ y 
kelskuret.
Derpå forbydes c y kelo , ~ e var~n ~ i
bådehallen.

6.9 . 197B

l.
William rede g jorde for tilbud fra bank om kontingentopkrævning.
Det vil være nødvendigt med en kontingentkasserer, selvom opkrævning sker gennem bank.
Det vedtoges at fortsætte med en kont i ngentkasserer, der forestår opkr ævning af kontingenter.
Selvom man eventuelt lønner kontingentkassereren, bliver dette billigere end opkrævning gennem bank.
Et af klubbens medlemmer havde erklæret sig interesseret i jobbet i det kommend e ar, hvor den nuværende konting e ntkasserer rejser.
2.
Fredsted oplyste, at den ingeniør, der undersøgte mulighederne
ror tilskud til nyt ~armeanlæg, havde rykket Københavns Belysningsvæsen for oplysninger om, hvad tilslutning til fjernvarme vil koste
samt oversigt over udgifter ved driften.
Forslag til overenskomst
skulle komme inden kort tid.
Det vedtoges, at nyt fyringsanlæg først
kan installeres næs te forår.
Der udarbejdes en samlet plan for værmeanlæg, nødvendig isolering, herunder udskiftning/reparation af yderdøre m.v.
Der søges om tilskud af tipsmidlerne.

DSR
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3.
Ge ner a lforsamlin g afholdes fredag d. 8 . de cem ber k l . 1 9.30 .
Bestyrelsens for slag til ny bestyrelse: genvalg p A sa mtl ige poster
bortset fra sekretærposte n.
Forslag t i l ny sekretæ r meddele s i
næste numm er af bladet·
4.

Næ ste k ap roningss æso n dr ø ftedes .

ner om,

Len a opl yste, at de r

at hun sammen med S t ig Ra smu sse n vi l l e v ær e

v ar p l a-

"hjælpetrænere " •

Palle forsøger s a mmen me d n og le a ndr e med l e mmer at fA nye eventue l le
k a proere u d t i l Bags værd i e fter å ret .

,s.

e r v a r e ni g h e d om a t indskærpe, a t misbru g af klu bbens tel efon
ik k e må fin d e sted .
L e je for sa len f as ts æt t e s t i l k r. 15 0 pr . t ime .
er v ar modt ag et lok a lpl a n f or området i Niv i .
Go dk e n de s pl a nen af
sam tli ge myndi ghe der , f orsvin d er den nuv æren d e t a n ge, h v orpå h u set
l i gger.
F red s ted skriv e r t i l kommunen o g f o r e sl å r hu set fl y ttet ti l
e n di s kr e t placering p å den a fs a tte lej r g rund .

~! W F

•

matcb8p

RENGØRING

Kvikm a lchen afholdtes den 13.9
DSR løb af med sejre
alle 3
dicipliner.

Hovedrengør in g li nder i ir st ed

Mandskaberne var:

Damepokal
Ulla Jensen
Eva Balslev
l:Iente Larsen
Ann-Merete Holse
cox:G~rtrud Bohlbro

lørda g d. 14 . oktober
klIO

Vi mødes i kl ubbe n og gir i
krig bevæbn et med ko s t og spand.
DSU ~i ver ka ffe og æble s k i v er,
'roko . Le n sorg e r [ selv f or.
Ev a

Bolcheglasoet.
Johan Frydendahl
Kell Lauri tzen
Jo rgen 'Riigge
Thomas Gelting
cox:John Stilbo
Spe jlet
Peter Winter
Per Birgum
Heini Hildebrand
Kurt J"rgensen
cox:John Stilbo

o - O- O- O- O- O- O
Ro - ori ent e ring l jr s u a g- U("II
3. oktoloer kl. 17- 1',
Filmafte n

Universitetsmatchen
blev i år afholdt i Århus.
Ølstaletten vandtes af DSR
Århus vandt i roning.

l ir ~ d a ~

10. oktob er kl .

Jen

~O

! Se Jet ail l e r ,idl!

ti

OSR
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For få dage siden,nærmere bestemt
d.17 september, blev Erimitageløbet 1978 afholdt .Det er løbet der'
kan samle tusinder af kondigale
til 14 kilometers pust og støn.Arrangementet i år var ,ligesom de
foregående 9 år,yderst vellykket.
DSR var også repl~enteret.Både
blandt eliten og blandt dem,der
løber med, udel ukkende for' vel været.s og kondiens skyld.Men desværre var det ikke sådan,at man så en
DSR-roer for hver hundrede meter.
r-'.ange flere fpa klubben burde være
me - ung som gammel - og toptider
er bestemt ikke det vigtigste.Personligt udbytte står på førstepladsen.Hvis du nu har fået blod på
t anden,har du stadig en chance f or'
at komme t i l at løbe.Begynd nU ,og
når tid er,meld dig til ROERNES
MOTIONSLØB,der afholdes anden uge
i december(nøjagtig dato senere).
Træn regelmæssigt og du vil hurtigt opdage en fremgang.Når vores
stander tages ned ,er løbetræningen med t il at holde dig gående
vinteren igennem. Du skal jo ikke
l ægees op ligesom bådene.
DSR står i år for festen om aftenen på selve løbsdagen.Som vært
rn.:'t vi have vist os i stor rrængde
ved løbet.Det vil blive taget som
et tegn på at DSR-folk har vinterenergi.Derfor ,rnød ikke kun til
festen,men vær aktiv også i løbet.
Jo flere DSR I el', jo bedre.

Endelig er nu årbogen for 75-77
komrnet.Dette er blevet muligt ved
ganske få menneskers store indsats.Efter 3 år var der endelig
stof nok til en hel årbog - omend
den er tyndere end den plejer.Før
i dage havde man rigeligt stof ,
til at kunne lave en årbog HVERT
år,men dette synes~t være en ma gelvare for tiden.Hvad er det så
der mangl er? JA,det er blandt andet en masse beret ninger og fotos
fra de talrige langture der afholdes hvert år.Det er da let at sætte sig ned og skrive om ,hvad der
er sket på en langtur ,uden det behøver at tage særlig lang tid.
Man kunne jo også fo r tæll e en sjov
historie,fra en ganske almindelig
klubdag,eller man kunne berette o
skelsættende t ing i kl ubl i vet.
Så derfof',hvis du ønsker at få år bogen fof' 1978 i 1979 og ikke en
gar~ i 1982 ,MA det vær e NØDVENDIGT
at DU sætter dig ned og skriver en
smule om ,hvad der er sket på DIN
langtur,sål edes at andre kan læse
om det i ARBOGEN 1978 . De forskel l i ge historier,fot os og lign. kan
du så sende her til redaktionen,
som så vil sørge fo r at videregive
dem til næste årbogs primusmotorer.
Keld Christensen.

OSR
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Meddelelser fra D.S.R.s orienteringssektion .
Efterår
Hvor nødigt man end, vil, mA man erkende, at det er ved at blive efterå r, og at roningen dermed ebber ud. Men dermed dør klubben ikke, Mange
aktiviteter starter. Nedenfor bringes en liste over de aktiviteter,
som orienteringssektionen vil have indtil jul.
Jeg vil også n~vne, at vi er ved at starte planlægningen af vort Stifinderløb 79. Det bliver den 22. april og sikkert i Jægerspris nordsko,," •
ro

Ro-orientering

tirsaag 3. oktober

et er et søkort at forstå, et andet at komme afsted i en
robåd. Prøv om det ikke kan kombineres. Der vil omtalte tirsdag blive mulighed for, efter et søkort (fotokopi), at finde
frem til forskelli ge positioner. Du vil garanteret se vort
nærme s te ro-område på en ny måde.
Film

tirsdag 10 oktober

Vi vil ved indledningen til efterårssæsonen vise en film:
"Med kort til skovs". Den er lagt an på at præsentere orienteringssporten, så personer, der ikke tidligere har snuset hertil
kan blive præsenteret for, hvad orientering i en skov kan indebære.
GÅSEHUSL0B
For uindviede kan oplyses, at klubben ejer en hytte, Gåsehuset kaldet, beliggende i skovgrænsen mellem Ravnsholt skov og
Allerød by (se vedføjede kortskitse). Gåsehuset er med de seneste års forbedringer velindrettet; bl.a. kan vi nu f å varmt bad
deroppe.
På en r ække søndage vil vi arrangere træningsløb herfra. Det
foregår på den måde, at man møder OP mellem klokken 10 og 12 og
f å r udleveret kort ( pris 3 kr). På kortet markeres nogle positioner (poster) og man får en postbeskrivelse med nærmere angivelse, f.eks. sti-knæk, grøfte-ende. Har man ikke prøvet at orientere tidligere, får man instruktion, og man kan blive fulgt
rundt på ruten af en mere erfaren. Der vil blive 3 baner, på
henholdsvis 3,5 og 8 km. Afstandene er regnet i luftlinje; dette betyder, at man kommer til at bevæge sig noget længere (ca.
25%) - i løb eller gang efter forgodtbefindende.
Efter løbet/spadsereturen kan man selvfølgelig straks tage
hjem, men de fleste plejer at fortære den medbragte madpakke og
tilbringe et par timer i Gåsehuset.
Følgende datoer er der træningsløb:
8. oktober
22.
12. november

19.
3. december

også nat d h natten til søndag

17.
julekispus
Alle medlemmer i roklubben kan deltage i dis s e trænings løb,
som orienteringssektionen arrangerer. Stedet er let at komme
til; tag f.eks. S-tog til Allerød. Fra stationen er der 15-~ O
minutters gang til Gåsehuset. Eller kør selv omtrent til 00ren.
nn
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Bestyrelsen i n dkalder herved t il

o

R D I N ÆR

G E N E R A L F O R S A ML I N G

Fredag d en 8. december 19 7 8 kl. 19.30 i kluhhuset.
Dagsorden :
Valg af dirigent og sekretær .
l: Aflæggelse af beretning.
2: Forelæggelse af r egnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
3: Valg af formand .
4: Valg af kasserer.
5: Valg af sekretær.
6: Valg af materielforvalter.
7 : Valg af kaproningschef.
8: Valg af instruktionsroehef.
9 : Valg af mot ions- og langtursroehef.
10: Valg af husforvalter.
11 : Valg af to revisorer.
12: Valg af repræsentanter til DFfR.
13: Særlige fo r slag .
14 : Eventuelt.
Medlemmernes opmærksomhed. henledes på føtgende ,ddrag af loven es § 8 :
"Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 10 d age fØr generalforsamlingen og skal i de sidste 6 dage fø r ge ne ral forsamli Jlgen v ær e fremlagt på klubbens kontor, ligesom de ge n ne m k lubbens officielle meddelelser eller skri ftligt
t i l h vert e n kelt medlem ska l bringes til disses kundskab senest
3 d age fØr gene ralforsaml i ngen ."
Man bedes, s åfre mt man har i s inde at indsende forslag til generalforsamlingen . indsende forslaget i så god tid, at det kan
k omme med i november-nummeret af bladet. I modsat fald kommer
det til at koste klubben ca . 600 kr., idet vi skal til at sende
separat meddelelse t i l hvert enkelt medlem.
pA FORHAND TAK

Bestyrelsen.

Bestyre.sens fors l ag ti l bes~ttelse af p09Lerne i den nye be s tyrelse,
s am t forsl ag til ko nt i ng ent br i nll;es i næste nummer

STA DERSTR CMIM
MED

ANDESP I L

LØRDAG D. 28. OK T.

1978 KL.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
nr.

8

46. A~gfin. -

1978
oktober

2
ADRESSER
nt e r s Ro klub

Postgi ro :; 00 34 66
Teleloner
Kontor .•••• 29 63 26
Køkken •..•• 29 63 26
Medleauaer •• 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag 19-20
Formand
N.i e Is Freds ted
Frederik VIra all~ 12
2000 Kbh. F
tlf. 19 88 36
Kasserer
William Arentved
Dalmosevej 4
~400

NV
tU. 56 24 14

Sekretær
Henrik Bang
Holsteinsgade 5
2100 Kbh. ø
t l c. TR 359
Instruktionsrochel
Peter Kristensen
Værebrovej 38
2880 oagsværd
Wotions- og langtursrochef
Palle Rørs~aard
PhistersveJ 11
2900 Hellerup
tlf. 62 77 39
Materielforvalter
Roll Høhne
Birkerød Parkvej 28,
lejl. 41
3460 Birkerød
tlf. 02-81 88 31

Knntingentkasserer
Ellen Wadsen
Hollændervej 21
1800 Kbll. V

Huslorvalter
Cbris~ian Avnstorp
DSR, Strandvænget
2 100 ø

Iledaktionen

Orienterin 1r ssekti09t n
Forml\nd
1!0nAld Clausen
Engel s brogv e j 44
2 8 00 Lyngby
Lif. 02-8R 5 8R6

Niels Andersen
Kristianiagade 10
2100 ø, tlf. 38 91 84
Per Cbrist e nse~ a
Ke ld Christ e nse n
Jacob Erland s ens g v de 2
2100 ø. tlf. 3 8 56 04

Kns s er e r
Kell Laurit s en
H.nmundtivej 2 5
l!3i1o Kbh S

tlf.ol- .) R4;J2 0

Kapronings udvalg
Kaproningschef
Lena Baden
Skt. Pedersvej 2
2900 Hellerup
tlf. HE 91 29
Hanne Pedersen
Svanemøllevej 72
2900 Hellerup
tlf. RE 54 99
Bent Andersen
Skeltoftevej 2
2800 Lyngby

KØKKENET ER ABENT
Mandag kl. 19-22
Tirsdag kl. 17-22(middag)
Torsdag kl . 11-22(widdag)
Middag tirsdag og torsdag be
stilles på tlf. 29 63 26 senest kl. 12.00 samme dag.
Servering sker kl. 19-21.

S ekretær
~orben Møller 2 th
Alandsgade 5 1 •

2300 Kbh S
tIC. arb
01 ~ 12 40 76
lok 293
PR for Gå sehuset
Poul Nissen t
S ti lledal 17 s •
2720 Vanløse

8i rg er Jensen (ansvh )
.Lundedalsvej 10
2900 Hellerup
tlf .: 6223 63

Nye Træningsdragter
Sidste frisl
for i ndlevering af slof
til næ s te blad er aen

L

november

Uedaktionen af detLe blAd
sluttet 14.~.1~78

Nye træningsdragter med hætte
er bestilt og vil koste ca.
160 kr. pr sæt.
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Generalforsamling d. 8. dec. 1978
Bestyrelsen s forsl ag t,l besættel.e af posterne i den nye bestyrelse er:
Formand ••..••.• Niels W. Fredsted

(gen.alg)

Ka.serer • ...... Willlam Arentved

(genvalg)

Sekietær ••.•..• Birger Jensen

(nyvalg)

Materielforvalter ••••••.• .. .• Rolf Høhne

(genvalg)

Kaproningschef.Lena Baden

(genvalg)

Instruktion s rochef •..•.••.. Peter Kristensell

(genvHg)

Motions- og langtursrochef ...•• Palle Rørsgaard

(genvHg)

Husforvalter •.• ChristianAvnstorp

(genvalg)

Revisorer •...•• E. Hamann & Finn Gum'l

(genvR I ~d

Repr æse ntanter
ti I DFfa ••.• ~ •• Den nye bestyrelse og
kaprollingsudvnlg et
!test y." I sen
GENERALFORSAMLING d. 8. december
DSR's love foreskriver, at man skal være
åjour med kontingentet for at have stem meret til generalforsamlinger.
For at kontrollere dette plejer kontingentkassereren at sidde ved indgangen og
checke med kartoteket, men da dette erfaringsmæssigt tager meget lang tid, vil
jeg hermed opfordre alle til at tage den
sidste kontingentkvittering med, samtidig er man så garderet mod fejl hos postvæsenet og i klubbens kontin gentregnskab .
Desuden vil jeg gøre NYE MEDLEMMER op mærksomme på, at man for at have stemmeret skal være indmeldt senest 31 .juli
d.å., det er altså indmeldelsesdatoen,
og ikke hvor længe man har betalt kontingent, der er afgørende, men man er
naturligvis velkommen til at møde op og
overvære generalforsamlingen.
Interesse rede kan søge yderlig e r e
oplysninger i loven es § 8.

oSR
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f:llLLESTESTNING

DM blev i Ir afholdt pi Drabrand Sø
ved Århus under de bedst tænkelige
forhold rent vejrmæssigt. Solen skinnede fra en skyfri himmel og pi\. hanen
var der

ell

let modso.

I Dame Elite dobbeltfirertDE 4x)
startede L'irgitte Ilanel med sine gamle ma~kere fra .idste Ir - llanne KrisLenseu(naKRværd) og sin dobbeltsculler
makker fra i ih lIaIIne JenselI fra Svenuborg. DereR blrdeste konkurrenter var
et hold fra Fredericia, som de slo«
med en luftkasse efter en hard kamp,
mell DM-titJen var hjemme.
1 Dame Elite singlesculler)DE Ix)
sJog Lena !lauen overra8kenue favoritlen
Kirstell lhomsen fra Lyngby Dameroklub
med kn.'1' en J;ellgde, Rå det blev ti I enu
nu et DM til DSB. Den nye Stampfl.isculler' skænket ar Ree's Legat har sikkert gjort sit ti I at uP.t ~ik så godt.
De øvrige deltagere i løbet kom henhoJtJsvis fra Lyngby, :-lysted og Hagsv ,' lord

o

PI København_kredsens kritikmøae den
27/9 blev det m-eduelt at der som en

aervice ti l de Københavnske kaproere
vil blive tilbud om fælleste"tning
en gang om mineden. Disse [alle.testa
vil evt. blive afrundet med en tr~nings
lejr i udlandet til foråret. Nærmere
angivelser af tid"l'unkter foreligger
i kke endnu.
TRÆN.ERKURSUS
Stig Rasmussen, Lena Baden, Birgitte
HaneI er blevet til •• idt trænerkursus under DIF.
hOERNES

~OTION~LØH

Lad 08 gentage succe~~n fra sidste ~r,
de andre skal ikke have et ben til
j.rden. Hvis l ikke allerede er gået
ei skarp træning si se at komme i gang.
Vi skal vinde l bAde dame- og herrediciplinen, og der er ikke _& lung
tid til nu.

I Elite Dobbeltsculler (E 2x) fik Jan
Cederkvist i kombination med Ole Blocb
(Skjold) en flot 2.J,lads efter Lyngby's
Reiner Modest og Peter Fich. I dette løb
deltog ogsl Niels Secher og Hentik Teglers som sluttede_pI cn O.plnds.
l ~Iite Firer(~ 4 } deltog Arnold Sørensen og Berlt

Ander~en

i

Lena Baden

kombination

-ned lIellrik SkoLLe og Niels \\"amberg
(Dngsværd). De "lutlede pA en 3.plads.
Vinder af dette løb blev Odense.

vI :'olTLRTltl'< l "G
Vintertrotning- for krq roerne er gom be-

kendt st.rLeL. Den kArer hver tirRdag
torsdag 18-19 under ledel~e af :-Iiel"
lIolmquist fra KR.
Lnh til kirken anbefales som opvarmning.
Nicis vil I ovngt Vd' re lIeltj,dpelig
o~

o~ vejlcdy,Jerligere Lr.pning. Alle, dcr
Iln!"ker ut komme i gocJ form eller evt.
vi l prove ki1pronin:.( er veikomIle.

meu v
Ilirllf.

gt.ll·æning:s~lrogrammer

0111

>
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KVIK-matchen
I sidste nummer af bladet var resultaterne af årets KVIK-match omtalt. Nogle - især yngre medlemmer - kunne måske være interesseret
i et kortfattet historisk tilbageblik.
KVIK-matchens to gamle løb er løbene om "Bolsjeglasset" og om
"Spejlet"
Løbet om "Bolsjeglasset" blev stiftet den 22. september 1895, hvor
Roforeningen KVIK og Akademisk Roklub første gang dystede om den
udsatte glaspokal, der skulle være en evigt vandrende præmie. Navnet "Bolsjeglasset" er opstået, efter at de mange klubemblemer igennem årene er blevet hæftet på.
Inde i pokalen ligger en gammel
pergamentsrulle, der bærer navne på deltagerne og angiver vinderne
for hvert år.
Rullen føres til stadighed. jour. Oprindeligt
blev det bestemt, at kun kaniner måtte ro dette løb. Reglen er
dog aldrig håndhævet særligt strengt.
Løbet om "Bolsjeglasset"
siges at være verdens ældste romatch om den samme pokal.
Løbet om spejlet afvikledes første gang den 15. september 1907 mellem Polyteknisk Roklub og KVIK.
Oprindeligt kunne kun ungdomsroere
stille op, men siden blev reglen, at roerne skulle være indmeldt
samme år og måtte ikke have startet i kaproningsløb før sommerferien.
Som bekendt blev Akademisk Roklub og Polyteknisk Roklub sluttet
sammen til Oanske Studenters Roklub i 1917, og matchen har siden
da været mellem DSR og KVIK. ~atchen har fundet sted stort set
hvert år. Løbet om "Bolsjeglasset" er vistnok blevet afviklet
hvert eneste år siden indstiftelsen, bortset fra 1944.
Damepokalen er udsat af DSR i

N.W.F.

1975.
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Indbydelse til

R O E R N E S M O T ION S L ø B 1 978
Lørdag d. 25 november fra Bagsværd Rostadion.

Løbet afholdes for 8'te gang med DSR som arrangør. Den individuelle konkurrence er
åben for alle, holdkonkurrencen er kun for roere.
Start- Klasser:
Prænier:
tider:
1) 3 km for piger (ikke fyldt 18 år) 3 første og 3 mands hold
~
tf
4
It
It
2) 6 km for drenge ("
"
" ") 5 "
13.35
It
3
11
11
3) 6 km for kvinder (fyldt 18 år)
3 "
13.40
4) 6 km for old girls (fyldt 35 år) 3 "
13.40
5) 12 km for mænd (fyldt 18 år)
5 "
13.50
" 6 "
"
6) 12 km for old boys (fyldt 35 år)
3 "
13.50
7) 6 \an for mænd (fyldt 18 år)
5 "
13.55
8) 6 km for old boys (fyldt 35 år)
3 "
13.55
Holdkonkurrencerne afgøres ved at lægge tiderne for de hurtigste fra hver klub
sammen.
OMKLÆDNING og varmt bad på Rostadion for enden af Skovalleen i Bagsværd.
STARTKORT udleveres på Rostadion på løbsdagen fra kl. 12 mod forevisning af
gyldig girokvittering.
SKRIFTLIG TILMELDING på opslag i slyngelstuen senest mandag d 20. november kl. 18.00
DELTAGERAFGIFT er 12 kr.
KORT over ruten er ophængt på rostadion.
Yderlige oplysninger kan fås hos Ole Schou Nielsen (01) 12 72 90, eller hos
Willem Håkansson på (01) ØB 58 18.

MO T ION S L ø B ' S F E S T
Lørdag aften kl. 18.30.
KL 18.30 •••••••••••• Spisning.(Smørrebrødkan bestilles)
Kl. 2O.00 •••••••••••• Musik i to etager.
Salen:PAPPA DIB's JAZZBAND. (7 mands New Orleans jazzband).
Motions-kælderen:PAPPA· PALLE's DISQUE.(3 mands .Copenhagen disqueteam).
ROE RNES

Kr.
festen er DSRs største og bliver igen årets begivenhed med deltagelse af
landets mest "aktive roere!
Ole Schou.

E N T R E : 1 O
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Meddelelser fra D.S.R.s orienteringssektion.
GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling søndag den 19. november
kl 14.00 i DSR's Gåsehus i Ravnsholt Skov. Dagsorden er ifølge lovene:
l. Valg af dirigent.
2 . Beretning om sektionens

vir~somhed

i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

4. Behandling af indsendte forslag.

5. Valg af styre og revisor.
6. Eventuelt.

Styrets begrundelse for at afholde generalforsamlingen i Gåsehuset er,
at vi håber, at der så vil være lidt flere deltagere til denne end der
plejer at være.
Til punkt 4 kan tilføjes, at der ikke er indkommet nogle forslag.
re

GÅSEHUSLØB
Så er vi kommet i gang med efterårets træningsløb i
Ravnsholt skov. Kom ud og få dig en tur i skoven; mød op
en af de nedennævnte søndage mellem klokken 10 og 12. Der
bliver lagt poster ud i skoven, så du kan vælge mellem ture fra 3 til 8 km, regnet i luftlinje.. For dem, der ikke
tidligere har prøvet at være i skoven med kort og kompas
gives der instruktion.
Følgende datoer er der træningsløb:
12. november

19.
3. december
17.

også natløb natten til søndag
julekispus
pn

b34
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Mal'lle" et'.
Klubkaproningen blev i år
afholdt lørdag d. 23/9.
Vindere i de 8 løb blev:
Klubkaproningen blev i år afholdt lørdag d. 23/9. Vindere i de 8 lØb blev:
Dametoer: Lena, Hanne, cox
Eva
Motionssculler: Christian Avnstorp.
~lubmestersculler: N. Secher
Motionstoer: Birger Rasmussen,
Søren, cox Ann-Mer~te Holse
Klubmestertoer: N. Secher, Leif
' Egholm, cox 7
.
Motionsfirer: Heini, Søren, Kurt
Jørgensen, Birger R., cox John
S t i l bo
Klubmesterfirer: H~ini, Secher,
Leif, Peter ;'inther, cox John
Stilho
Lodtiækningsfirer: ~ernd, MoBens, Heini, Christian. cox
~itte I3reiting
Red.

cvklEl\
Initiativet er taget, og arbejdet er udført. Peter og Palle har sat yores cykelhalvtag i stand. Det gamle tagpap er blevet fjernet, og rådne brædder er blevet
udskiftet. Der-efter er der ofret nyt
tagpap, og til slut er taget blevet tjæret. Palle betaler materialerne. Ingen
våde cykler mere. Og folk vil nu blive
bedt om at benytte sig af det sted,hvor
deres jernhest retteligen hører hjemme.
Bådehallen skal for fremtiden holdes
cykelfri!
Klubbens øvrige tage er også blevet
ordnet. Peter og Arnold har tjæret dem,
og de skulle nu være godt tætte.
Per Christensen.

Traditionen tro skulle vi også i år (1978)
afholde høstfest. Vi huskede foregående års
~demærkede høstfester, og mødte talstærkt op.
70 var med til mi ddagen. Veltilberedt og vellykket. Bagefter stØdte adskillige til, og vi
sled gymnastiksalens gulv' spejlblankt. Musikken leveredes af et fint jazzorkester og et
fint diSkotek, og disse fik skiftevis det
gamle hus og dets medlemmer til at swinge og
rocke. Jazz og diskotek kørte til omkring kl.3
nat, og det må være beviset for, at folk var
sprængfyldte med energi.
Baren var til en afveksling placeret med
ryggen mod verandaen. Herfra blev 'mangen en
roer tanket op. Festen i år var også beregnet
til at skaffe helt nye medlemmer, men det kneb
en smule med det. Oplysninger om festen kom
lidt sent ud til det offentlige. Dog siges det
at, hvis bare en person melder sig ind i klubben, da vil der være "gevinst".
Høstfest 78 vil sikkert blive husket i 79,
hvor sensommeren atter en gang skal fejres.
Per Christensen.

Nørrebros Bog- & Offsettryk ApS
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MIVAHUSET
Brev til Karlebo kommune
Vedr. forslag t i l lokalplan nr. 5 for Karlebo

~ommune

Danske Studenters Roklub har modtaget forslag til lokalplan nr.
5 for Karlebo Kommune, og vi skal i den anledning tillade os at
fremkomme med følgende:
DSR har siden 1917 haft en weekend-hytte beliggende på den nordligste af de to tanger, der afgrænser "Svanesøerne".
Grunden
blev i sin tid stillet til rådighed af direktør H. Simonsen fra
Sø lyst Teglværk, og igennem årene har vi alene betalt en ganske
symbolsk leje.
Senere kom Københavnskredsen inden for Dansk
Forening for Rosport til og opførte længere inde på tangen sit
"service-hus" med faciliteter, som også DSR har adgang t i l .
Vort "NIVA_hus· er igennem årene blevet meget bpnyttet - ogs å
af'gæsteroere fra andre klubber.
Huset er i dag - alderen taget i betragtning - vel vedligeholdt og fungerer godt.
Hvis
det nu fremsatte forslag t i l lokalplan for området gen n emføres,
vil det betyde, at huset skal fjernes.
Uden at gå i enkeltheder med lokalplanforslaget skal vi t i l l ad e
os generelt at rejse indsigelse mod det fremsatte forslag.
Dets gennemførelse vil - og her ser vi bort fra vor e ge n interesse i "NIVA-huset"s bevarelse - ikke blot ændre "Svanesøerne"s
nærmeste omgivelser totalt, men efter vores o~fattelse tillige
ødelægge hele Nivåbugten, der under de nu eksisterende forhold
må betegnes som det smukkeste og mest bevaringsværd~ g e omr ~oe
på hele kyststrækningen fra Kronbor g til Københ av~ s Havn.
~ iv ~ 
bugten kan i

dag

betegnes som "stor,

åben

o g øde".

At jru 9 8

denne betegnelse efter en gennemførelse af lok a lplan e n,
som det gøres i fig. 2, forekommer at være ukorrekt.

såle ~2 s

Såfremt planen alligevel gennemføres, skal vi tillade os at
fremsætte følgende ændrinosforslag:
Ifølge 7 0r s laget er der i område II a pkt. 6 udl agt et oMr ~de
som l ej rgrund for rOere og i pkt. 5 (forsla ~ ets pkt. 3.17 : a fsat plads til "mindre bygninger til k ø ~kenfaciliteter, o pbe~a 
ring af grej, tai~et m.m.'t.
Vi fo~ es l A r, at der i o m ~ 5de ~ ~ i !
l i g e tillades opf8rt en mindre bygning. der k an beny~t2s t i~
av er ~ a tn ing .

De =

~an

en~en

væ~e

~ale

om en

fly~~ing

af

vo~~

nuværende "NIVA_hus· eller opførelse af et tilsv are nde hus in de holdende enkelte køjepladser og en mindre opholdsstue.
Det er
primært vort ønske, at bygnin g en tillades ' opfø rt særskilt, sekundært i tilslutning til den afsatte "servicebygning".
Vi mener, at et hus som ønsket af os kan indpasses i naturen uden
gener af nogen art.

oSR

Se her!
Ja, så skete det igen - det der desværre
må ske hvert år - standeren blev strøget.
Dette skete i år lørdag d. 28 . oktober
kl. 19.30, og markerer, som bekendt, rosæsonens slutning og samtidig vintersæsonens start. Det er fra denne dag forbudt at ro i alt outrigget materiel,så
nu er det altså vintertræningen det
gælder. Både for kaproere og motionsroere mik.
Selve standerstrygningen lØb a f stabelen på følgende måde : rormanden, Niels
rredsted, indledte med at give et kort
referat af rosæsonens forløb. Han s agde,
at det var positivt at så mange nye mennesker havde meldt sig ind i klubben,
men beklagede samtidig den manglende interesse for langturs roning. Det samme
gjalt kaproning, hvor interessen heller
ikke har været særlig sto~ Afdelingen
har dog haft enkelte lyspunkter ind i
mellem , bl.a. to danmarksmesterskaber.
Herefter blev standeren strøge~.
Efter dette var der andespi l på verandaen.Her var der god tilslutning af
klubbens(passive) medlemmer, og disse
gik ikke forgæves, idet der var mange
fine geVinster at hente. Der blev spillet 10 spil, hvor der i hvert spil var
mulighed for at vinde kaffe, rødvin og
and. Til slut var der extra spil omen
flot købmandskurv.
På dette tidspunkt mød te vor ven Berndt
op, og han var så heldig at vinde den
fine kurv, for næsen af alle de trætte
spillere!
Bagefter var der smørrebrød af den sædvanlige gode kvalitet fra Gitte's hånd.
Keld Christensen
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ADRESSER
Danske Student e rs Roklub
~trandvænget

2100 København

ø

Postgiro 5 00 34 66
Te le fone r
Kontor ••••• 29 63 26
K"kken ••••. 29 63 26
loIedlemmer •• 29 63 60
Klubbens kontor er å bent
tirsdag og torsdag 19-20
Formand
N-iels Fredsted
Frederik VI's all~ 12
2000 Kbh. F
t l f . 19 88 36
Kasserer
William Arentved
Dalmos e vej 4
2 ,100 NV
t l f . 56 24 14
KontingenLkas~erer

C:llen Madsen
Hollændervej 21
1800 Kbh. V
Redakti"nen
Nie Is Andersen
Kristia.iagade IO
2100 0, tlf. 38 91 8 -1
Per Christen s en &
Keld Chri,lcn ~c n
Jacob ErlaJld sc ns ~l ~ de ')
2100 ø, tlf. JI! 56 04

Sekretær
Henrik Bang
Holsteinsgade 5
2100 Kbh. ø
tlf. TR 359

Ka~roningsudvalg

Kapronin g scheC
Lena Baden
Skt. Pedersvej 2
2900 Hellerup
t l f . HE 91 29

lnstruktionsrochef
~eter Kristensen
Værebrovej 38
2880 oagsværd

Hanne Pedersen

Motions- og langtursrocheC
Palle Rørsgaard
PhistersveJ 11
2900 Hellerup
tlf. 62 77 39

Bent Andersen
S-keltoftevej 2
2800 Lyngby

Materielforvalter
Holl Bahne
Birkerød Parkvej 28,
lejl. 4 1
34GO llirkerud
tlf. 0 2-81 88 31
HusCorvalter
Chrisiian Avn s torp
DSR, Strandv~nget
:2100 O

or i

e n Le I · j
Fo rrr. Cl ~ Id

/I

,r ~!=.

e l.. t i

Honid d C Jall s en
1:.n!!, c J slJro~v(',i ·1 l
~ floo

L

l f.

Lyngby
o2-~~'i8~6

K/ls s erer
Kell Laurit s en
H" JnuHO s v e j 2 5
<! a oo Kbh S

ti

r.

I)

~ vanemøllevej

KOKKENET ER ÅBENT
Mandag
kl. 19-22
Tirsdag kl. l7-22(middag)
Torsdag kl. 11-22(ruiddag)
Middag tirsdag og torsdag be
stilles på tlf. 29 63 26 senest kl. 12.00 samme dag.
Servering sker kl. 19-21.

rH: Il

Sekretær
Torben Møller
llandsgade 51, 2
2300 kbh. S
ti C. 12 40 16/2\13
PR for Gå sebuset
Poul Nissen
Stilledal 17, st.
2720 Vanløse

01->8 ·1:)20

Ing e -Lise JRrgensen
Sirger Jensen (ansvh)
Lundedalsvej IO
~!JOO Hellerup
tlf: 01-62 23 63

CENERALFOR SAMLINC
Generalforsanding d. 8. dec.

1\l7R

BestYl'elseJlS forslag Lil kontingellt
Sidste frist
for indl e vering af stof
t i l næ S t e h l a u e r Il e n

1.

januar

Redaktionen af d e tte blild
sluttet lR.11.7R.

72

2900 Hellerup
t l f . RE 54 99

for 197 9 er kr. 600,Det . v a r e r til en forhøj e lse
pr. m ~ ned i forhold til nu.

p~

5 kr

7

OSA
T~PE
I4-A LV O lJTf'..'<> c.e:\

KM

TUIt..E..

&'7

&

-10()3?

~ 28 'i

'BÅD
Or"",e",

OTTEfl.... "' . ~{~r",.
I ALT FOl'-.
oSAt'I, L16E.

BÅJ)E.. ; svp.", E t'l0L..L.!; N

.

KI1

(;>N~.

"It. TU~ .

~ °l'"
~,

&

ROAKT \V\TETE N

.

Uoo

D.5R

I

,----

Høo

r--

.--

1 CJ T8
SVANE..HÆJI...L.

løoo

e.. N.

,--

A'1oo

••••
~øo

-

800

'lo.

,----

~.

500

'-/.0
,----

s..

400

ri
MAl.

An..

HAJ"

J"VfoJ

.UL

AU(,

5 EP

OkT

NO"

. ...

DSR

6

ROJTAT!J 1111 11 18
"BÅl)

TYPE
6ING,LE-

BI t.

S<'lH-LE ~

~et"

KM

C,,, . . . ""'"

~

2>2.Lj <?
52-

Ehl
Tu+-o
llhe

O""t,,,

Al d

"DOBBEI..T .sC.OI...I,.~e.

TO;"'flE.S
INIUG,t,E~

.sv"nie
At:.
1.0kl

Mvni,..
F"~ .... tr
HJ'.Ifr
"b~ lo"1

.

'-tl~
~,l

-10
~ 5
3 5

5 ,S

S

'7

73

4oo

"..,
'1 '1

5,b

<l

.t

4,5

~

2-

~ ,O

""

l::'
85

'l

~

-I 1

9

"'\ ~" I3

5 .3
55
~ 1
7 o

"
Lt

1
"

'735

~ 1.

,i

~,o

1

~

'?

g8
S It"
.,

DcA in
Ol~e ...

-1 :l. O
1 l. '1

1 :3
-1 5

2.~'7

U~

ThQY"
!,,,, I cA ti"

1. t
-19'7
31 O

-1 'l
Lt 'l

4 & "l

55

_1>J" rI<.c.

" '5 O

1 7 ;) 1.(

8,b
t ,:1..

-10 , It
-10 ,'l

F\~Efl

"n

l

'11,

\-IALVOUT~'

Vibn~

",-"

-1 1

" 5
5 ti

1:>

",o

<t> O ..,

'7 " ~

F'~E.ÅflE~
IN ~'6,t,Efl.

5,2
5,'1

't & 8
.3Lj01..

JjfJd<
Gu E.T
...... ~~Y"""

"1,8
5,4

,,~

5 :4

"IX..

~,8
~,8

St
35

"~

3..,

5,~

It "

~ 5 4

JUc.u..,o!c

Eleldr"
PR.
Frecl~ r', k

~

~ ~

1

'7 ~

'" '1 'i
3 .3 !

Hu~i,.,
tte\~e.

1J,0

5,"

~s·,"'"
it."", .

J>~hnc

,

3
&

3,7
'7,1S

i"

T.. u

It. ,O
'13

2.0

Te-!-"

Ny
5 i;""..

&,0

2

1~

-1 'I 3
Å lo O
:z. S O

D< \-te,

S,O

~

ro B
11.j
~

(i~o

(:,NS. PR.. Tl)fl

~

n.

H .. "'s
O""ikro",

Sv

TUR..E

5
&
2

,8

",3

-1

o, 'l

'),5

-1 1 ,3
-1 3 ,3

'l, 2

fl.!....
8,8

.3

" 'i
~ ~ O

~

'1,3
-1

0,4
'7,b
8,'1

-1 O 12--

9."

('

5

OSR

Som begrundelse for vort forslag skal vi dels henvise til den
ov er 5 0 år gam le overn a tningsmulighed, der hidtil har været for
roere i områ d et.
Det er af stor betydning for rosporten, ikke
blot at der er mulighed for teltslagning, men tilli ge mulighed
for overnatning indendørs for enk e lte personer, såvel DS Rs medlemmer som andre roere.
I den forbin~else gør vi opmærksom på,
at især DSR har adskillige ældre medlemmer, der hidtil har nydt
godt af "NIVA-huset"s overnatningsmuligheder.
Især i forårs- og
eft e r å rsmånederne kan det være nødvendigt med tag overhovedet
fremfor teltdug.
Nå r man ta g er i betragtning de ikke helt få bygninger, der ifølge
forslaget skal opføres på havnen til fordel for motor- og sejlb ådseje re samt de tilbud, der gives disse sa mt badegæst er i form
af par~eringspladser til biler m.v., mener vi, at det er et overordentligt rimeligt krav, vi fremkommer med.
Københavnskr e dsen har for øjeblik~et 5.275 aktive medlemmer,
hvoraf ca. 5eO er medlemmer fra DSR, der igennem mange år har
været landets største roklub.
Der bør i et projekt som det forel~ ~Q ende være plads til et beskedent hus, der kan yde enkelte
roere tag over hovedet.
Vort forslag kan efter vor opfattelse ikke afvises ud fra miljømæss ige hensyn.
ner vil med lokalplanens gennemførel s e ske vidtgående ændringer i o mrådets nuværende naturlige tilstand; æn d ring e r der først og fr e~m est sker for at skaffe plads t i l udfoldelse
af ik k e alle lig e miljøvenlige fritidsaktiviteter (speedbadsscjl eds .

ly s tyachters

transis~o=ra d ~o rer m.v.).

En afvisninq af

en så rin g e ændri ng som anført ovenfor, øn sket af den største
klub i l a ndet inden for en af de mest miljøvenlige og sundeste
fr !tidsakti vit~ter, der findes, vil være at føje spot til skade.
~ed

venlig hilsen
p.~.\j.

Niels

~.

Fr edsted

for mand .

Om redaktionen
Som opmærk s omme læsere vil have bemærket er redaktionen i den seneste
tid undergået visse forandringer.
Det er dog kun en begyndelse.
Det er nu godt 3 å r siden, at bladet fik sit nuv ærende udseende, og
i de 3 ar har bladet været kørt af
stort set samme redaktion.
Da vi overtog bladet forestillede
vi os, at redaktionen skulle være
rullende sAledes at redaktinnsmedlemmer var aktive i et til to ar.
Det ville give en passende kombination af stabilitet og friske impul-

W

OG SÅ VA R DER •••••••

r oe ren, som ikke kunne
sk odde, f ordi ha n r øg
pi be!

ser.

Dette mil har ikke kunnet OVfyldes,
da tilgangen til radaktiollen har
v æ ."eL fur sparsom.
Vi er derfor blevet sidd e nde og
har kørt pi routinen. Men tiden har
bekræftet at. vores måls ætnillg var
rigtig. En redaktion af et klubbind
ml ikke sidde i mere end to dr, si
~liver bl a d e t kedeligt.

l'

Vi har derfor valgt at stoppe nu,
for derigenllem at fremtving~ c n
fornyel s e. Der er flere Arsager til
at det sker netop nu. Dels e r lnMelise og Jytte p å vej eller er allerede flyttet ti i provins e n, dels
stiller Birger op til en be s tyrelsespost og e ndelig har to unge meulemmer af klllb~en vist intere s se
for at indg i i en ny red n ktion.

l'er ~ uner

Illed

Q

S

for motioni s ter
kl. lU
slutter d. 21. decemb e r og

~ymnastikken
tir ~ ~a~

og

tor ~ uag

starter igen d 'I.

Vi stiler derfor mod, at dette nummer af bladet bliv e r det s idste med
den nuværende redaktion, og at den
ny bestyrelse s ; hurtigt som muligt
efter sit valg kan udpege en ny redaktion.
~n s5dan bnr efter v\)r menirlg best i~
af n,indst 4-5

-i,' It ke ""
/t.J/erw

6.!Jrn n

j a nuar.

fest.e,.. "

jure. ~

repr a~ Ren

tanter for motioni s t e r og kaproere,
for unge og I'gamle" osv.
Vi vil derfor opfordre alle, der er
interesserede i at deltage i en ny
redaktion til at melde siM til bestyrelsen.

Elltillu er ikke
l

jHiem ~\ ncdcnt

planla~L
men tiet

fc~ter

er

for

s et ut s Ad anne er lavet i ~id
s te Bj e blik, si, følg OllS lagstavlen i s lyn ge l s tuen!

P.r.v.
Birger Jensen

Nørrebros

BOQo
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