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1944 blev ikke noget let Aar for Ro;porten; ogsaa i D.S.R. vil vi huske det for dets 
Modgang og Besværligheder. Men \'1 vil ogsaa buske det for noget godt, nemlig 

for dets Sammenhold og gode Kammer<1lskab, fordi det viste, at Aanden indenfor Studenter

roernes Kreds hævdede sig, fordi vi, da det kneb, stod sammen om Klubben alle Mand og 

gennrmforte en Sæson, der vel var præget af Indskrænkninger og Restriktioner, men som 

trods alt altsaa blev en virkelig Sæson alligevel. 

Nu I Vinter er det Gymnastikken og Haandbolden, der i forste Række samler os. 

Orienteringens Efteraarssæson, der ogsaa blev præget af Situationens Alvor, er forbi; men 

muligvis og forhaabenthg faar Sektionens Medlemmer Lejlighed til at samles igen, naar vi 

nu snart faar rigtig Vinter med Skifore. For Ski- og Orienteringsfolkene kunde vi iøvrigt i 

dette Efteraar notele en Begivenhed af skelsættende Betydning, idet de - i forstc Række 

takket være vort Æresmedlem lIenning Koch - omsider fik den Vintersportshytte, som de 

længe har onsket sig. 

llvad den kommende Sæson ,mgaar, er det endnu for tidligt at sige noget. Vi haaber alle, 

at Freden snart maa komme, saa vi igen kan indrette os. som vi onsker det, saa vi paany 

kan færdes i Baadene overalt langs vore Kyster, saa vore Kaproere igen kan faa rigtig Gang 

i Træningen, saa Grænserne p.any maa blive aabnet for det internationale Sportssamarbejde, 

kort sagt - saa det igen bliver rigtig værd at leve. 

Men indtil vi er ved VeJs Ende, gælder det om, at vi holder sammen, som vi har gjort 

det indtil nu. Jeg ønsker alle Medlemmerne et godt Nytaar, og jeg har ikke noget storre 

Onske for Danske Studenters Roklub for det kommende Aar, end at Medlemmerne fortsat 

trofast vil samle sig om vor blaa Stander for at fore dansk Studenterroning saa hel og udelt 

som muligt gennem de strenge Tider, vi oplever. 

Formand. 



Haandbold 
D. S. R. vandt Pokalturneringens B. Række. 

Københavns Haandbold Forbund startede Sæsonen 
den 5. November med Pokalturneringen. D. S. R . 
deltog i B. Rækken med folgende I1old: 

Fritz Chaumburg-Mliller. 
Jens Norager. Chr. Mogensen. 

IIennlllg Skjoldborg. 
IIugo Raben. Find Sandgren. Jorgen Munck I lansen. 

Resultaterne blev: 
D. S. R.-Soborg l. F. ........ ........... ... 8-2. 
D. S. R.-Gentofte A. l. K. ............... 17-2. 
D . S. R .-Rodovre O. G ................... 11 -2. 
D. S. R.-Østerbro Haandboldklub ... 4-2. 

Den sidste Kamp, der foregIk i Otto Monsted Hal
len, var Finalekampen i B. Rækken. Forste Halvleg 
endte O-O. J 2. Halvleg forte ø. H. med 2-0 indtil 
3 Minu tter for Time, førend det endelig lykkedes os 
at udligne, saaledes at Kampen endte uafgjort. I 
Omkampen laasede vi af for ø. H. og vandt hver af 
IIalvlegene med I -O, saaledes at Resultatet endte 
4-2. Holdet fik efter Kampen overrakt en smuk 
Vandrepokal, som vi glæder os til at aflevere til 
Klubben ved Standerhejsningen til ApnJ. 

I Kobenhavns Haandbold Forbunds Mesterskabs
turnering deltager D. S. R. i C. Rækkens Pulje I. 

Programmet for disse Kampe ser saaledes ud : 

'"/,,-H, KJ. 11,40: D. S. R. -Posten. Otto Monsted 
Hallen. 

3/12-44, KJ. Il ,40: D. S. R.-Søborg l. F. Otto Mon
sted Hallen. 

7 / 1-45, KJ. 12,20: D. S. R.-Amager H. K. Otto Mon
sted Hallen. 

2H/,-45, KJ. I i,22: D. S. R.-Frederiksholm. OttoMon
sted Hallen. 

11 / 2 -45, KJ. 17,10: D. S. R.-N. K. T. Idrætshallen. 
2f>/2-45, KJ. 17,28: D. S. R.-Dalgas. Otto Monsted 

liaIlen. 

l de 2 forste Kampe, der paa nuværende Tidspunkt 
er spillet, blev Resultaterne: D. S. R.-Posten: 5-2 
og D . S. R.-Soborg J. F.: 5-3. 

l Forbindelse med ovennævnte opmuntrende Resul
tater vil vi gerne minde om den ugentlige Træning. 

Som tidligere nævnt foregaar denne hver Onsdag 
fra KJ. 17-19 i Haandboldhallerne i N orre Alle under 
Ledelse af Adjunkt Christensen. Da D. S. R. byder 
sine haandboldspillende Medlemmer de beelste Træ
ningsbetingelser, der overhovedet kan skaffes i Dag, 

Erik Kiersgaard 
Livjægergade 23 - Øbro 5152 

vil vi gerne se endnu flere af vore Medlemmer til 
denne fornojelige Vintersport. Særlig er vi interes
seret i de yngre Medlemmer, der i deres Gymnasietid 
har vist Evner og Interesse for Haandbold. Altsaa 
hver Onsdag KJ. 17-18 i Idrætshallen (bageste Hal), 
KJ. 18- 19 i Otto Mønsted Hallen (forreste I lal). 

Forste Træningsaften i det nye Aor bliver Onsdag 
den 10. Januar. 

Gym nastikken 
Iste Gymnastiktime efter Juleferien bliver Torsdag 

d. 4. Januar KJ. 19 i Statens Gymnastikinstitut, Norre 
Alle, og Onsdag d. 3. i gI. Metropolitanskole. 

Gymnastik tiderne og Stederne er iøvrigt saaledes: 

I. Danmarks Højskole for Legemsovelser (Statens 
Gymnastikinstitut), Nørre Alle: 
Mandag og Torsdag KJ. 19-20 (Gymnastiklærer 
M. Andersen). 
Tirsdag og Freelag KJ. li-18 (Inspektor C. ,\ . 
Sjelle). 

2. GI. Metropolitanskole, Frue Plads: 
Onsdag og Lordag KI. 17,15- 18,15 (Inspektor 
C. A. Sjelle). 

Gymnastikprøven til Idrætsmærket 
Prøve i Gymnastik finder Sted i Danmarks Hoj -

skole for Legemsovelser i Norre Alle: 
Mandag d. 29. Januar Kl. 19,00 hos M. Andersen og 
Tirsdag d. ]0. Januar Kl. 17,00 hos Sjelle. 
Det henstilles, at kun de Medlemmer, der skal tage 

Idrætsmærkeproven, møder til Gymnastik de nævnte 
Dage. 

Kursus 
Dansk Forening for Rosport paatænker 1945 at 

afholde følgende Kursus i København: 

[nstruklionskursus: 
For Herrer: Ih 2-2 ;' 12 ca. 30 Deltagere. 

. 2fif.)_ .I,.~ 30 
F~r D~:ner~ 1;~{-lIi~:: 24 " 

Fra" ,,_I",. vil der eventuelt blive afholdt endnu 
et Kursus, hvis det viser sig, at Antallet af Ansogere 
er storre, end hvad der kan optages paa de 3 forste 
Kursus. 

Trænerkursus: 
For 4, Damer og 16 Herrer: ",,,-"/::. 

~n"n ... CROME &GOLOSCHMIOT 

""'UKI 



Klubber, der ønsker at deltage paa ovennævnte 
Kursus, skal senest den 15. Januar indsende Ansøg
ning til Kredsformanden paa medfølgende Skema. 

Som Elever paa Instrllktionskw'sus optages Roere, 
der har været Roere i mindst eet' Sæson, og som anses 
for egnede til at være Lærere for Kammeraterne og 
er villige til at gøre et Arbejde for Klubben efter endt 
Kursus. 

Som Elever paa Trænerkursus optages fortrinsvis 
saadanne Roere, der har gennemgaaet D. F. f. R.s 
Instruktørkursus eller saadanne Roere, der i Forvejen 
har været anivmdt som Trænere for Klubbens Kap
roningshold og derfor maa anses for at væl'e i Besid
delse af nogle Forkundskaber saavel roteknisk som 
teoretisk. 

Medlemmer, som ønsker at deltage i et af oven
nævnte Kursus, bedes snarest meddele dette skriftligt 
til Klubben. Adresse: Strandvænget, ø . 

Skabene 
Der er endnu ca. 300 Skabe, som ikke er tomt. 

Indehaverne af disse Skabe anmodes om at tømme 
dem snarest - senest den l. Februar - og tage Hæn
gelaasen med hjem. Lejemaalet for Skabet gælder til 
den l. Maj 19+5. uanset Om der sidder Laas i Skabet 
eller ikke. Reservering af det samme Skab ror 1945 
kan ske ved at indsende Kr. 3,00 pr. Postgiro, idet 
der paa Giroblanketten maa anføres Skabets Num
mer samt om det ligger foroven, i Midten ell er for
neden. 

Medlemsforhold i DSR 
Nye aktive Medlemmer: 
721: stud. jur. Arne G. Blom. 738: stud. polit. Kaj 

Spohr. 758: Troels Schaldemose-Nielsen. 768: stud. 
polyt. Einar J. Jensen. 775: stud. med. Børge Buch. 
777: M. J. Kallesoe. 782: stud. med. Arly Olsen. 793: 
Assistent Eiler Dahlkvist. 796: stud. mag. Jørgen V. 
Sparck. 735: stud. jur. Børge Tverskov. 750: Peder 
Møller. 765: stud. mag. Knud Michelsen. 769: stud. 
jur. Preben Bille Pant. 776: Werner Nissen. 781: stud. 
med. Valdo Hvidt. 784: Per Gangsted Rasmussen. 
794: stud. merc. Jørgen Færch. 801: Svend Balslev. 

Nye passive Medlemmer: 
Landsretssagfører Bent Uhrskov. Gunnar Sundien. 

Medlemmer overgaae! fra aktiv til passiv: 
200: Direktør, cand. pharm. C. Korsgaard. 1333: 

Per Mathisen. 1210: stud. med. P. Kaare Frederiksen. 

~lubbens 

378: stud. med. Th. O. M. Johansen. 1256: Sekretær 
Johs. Bløcher. 1229: stud. polit. Ib Hjarlitz. 436: stud. 
med. J. B. \X!insløv. 981: Læge Knud Jansen. 704: 
Arkitekt Hans Ileering. 43: Forstkandidat Sv. Lorent
zen. 303: Civiling. Erik Seltoft. 21: Dr. med. Peter A. 
Gammelgaard. 500: cand. jur. Thøger H. Nielsen. 
160: stud. pharm. Hans Henning Hansen. 1377: stud. 
polyt. J. Thuroe Carstensen. 689: stud. med. Aage 
Gjersoe. 920: Læge Erik Bredahl. U2: stud. odont. 
Poul Erling Jensen. 1296: Torben Tofte. 488: stud. 
jur. Uffe Himmelstrup. 1413: stud. art. Rene Felumb. 
879: Civilingeniør F. V. Fauring. 92: Bankass. Helmar 
Ilermansen. 183: stud. med. Erik Nannestad. 1202: 
Civiling. Chr. Kongsted. 1224: Civiling. G. Meng
Lund. 1296: Torben Tofte. 216: stud. art. Niels Chr. 
Monberg. 494: stud. polit. Franz Hellberg. 40: exam. 
pharm. Chr. G. Sørensen. 

Udmelderser. Aktive Medlemmer: 
lllO: stud. art. Bent Harlang. 882: stud. polyt. Jør

gen Kaysel'. 375: stud. jur. Bent Vejlby Hansen. 1354: 
Børge Even Olsen. 1441: stud. polyt. Erik Overgaard. 
1139: stud. polit. C. N. Kofoed Dyrberg. 1344: stud. 
mag. Henning Emmertsen. 865: Torben Stoubæk. 
1342: Niels Talstrup. 169: stud. med. Helge Mørke
berg. 1176: stud. polyt. Tage Mortensen. 1353: Børge 
Christensen. 122: stud. med. Poul Jepsen. 1423: stud. 
odont. Niels C. Møller. 1382: Poul DandanelI Jensen. 
1252: stud. polyt. T. L. Frederiksen. 491: stud. med. 
Hans Erik Naver. 1426: stud. art. Poul Ove Petersen. 
818: Poul Erik Schramm. 1345: stud. med. Erik Vim
pel. 940: stud. med. Kr. A. Nielsen. 292: stud. med. 
Herbert Møller. 546: Sagfører Gunnar Andersen. 667: 
Byretsdommer S. Lund-Andersen. 1427: Knud Erik 
Bonfils. 1330: Sagførerfuldm. Erik Severinsen. 418: 
stud. jur. Niels O. Lerche-Thomsen. 1259: stud. polit. 
A. Præstrud-Olsen. 1446: stud. po lyt. Erik Sorensen. 
468: Civiling. Kay B. Christiansen. 1313: stud. med. 
H. J. østergaard. 1435: Anders Thykier. 983: stud. 
polyt. Mogens de Neergaard. 841: Civiling. Poul 
"arry Sundien. 1121: Bent R. Rasmussen. 798: stud. 
jur. Niels Jørgen Jørgensen. 743: Sekretær Erik Ny
gaard I·hnsen. 1331: stud. med. Anders Knudsen. 
1395: stud. mag. Kjeld Meyersahm. 1325: stud. polyt. 
William Andersen. 1282: Niels E. Lonkjær. 1440: 
stud. polyt. Poul Adriansen. 1230: stud. theol. Johs. 
Aaberg. 1119: stud. theol. Nicis A. Schow. 929: 
Sekretær, cand. jur. K. Agbo. 1209: Knud Aage 
Hogrebe. 1169: stud. polyt. P. Fleng Nielsen. 1173: 
stud. art. Jørgen Mikkelsen. 1172: stud. jur. Finn å 
Rogvi. 1213: stud. odont. J. E. V. Jochumsen. 1394: 
cand. mag. Vagn Ove Jensen. 186: stud. jur. Gunnar 
Schneekloth. 1310: Inspektør P. O. Lassen. 271: Eks
peditionschef A. Juul Linding. 157: Boghandler O. 

rotøj Reserveret 

1Ø I 
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Altid fineste Kvalitet 

S. E. Albertus 
Ribegade 4, Central 9655 



Pallesen. 1022: Sekretær, cand. jur. F. J. Boas. 129: 
cand. pharm. Vilh. Skipper Nielsen. 542: stud. meu. 
Bent Vermehren. 690: Civilingenior M. Naegeli. 
1341: stuu. mag. Peter W'essel Fyhn. 917: stuJ. med. 
Tage Jorgensen. 860: Steen Bille AnJersson. 1279: 
Sekretær P. L. Ravnebjerg. 1040: stuu. jur. Niels L. 
Barlebo. 286: Landsretssagfører Il. O. Fischer-Moller. 
1206: Carl J. Jacobsen. 1031: Kontorist A. Schmiut. 
1212: stud . jur. Preben Alberg Holm. 519: cand. jur. 
Finn C. Nielsen. 640: stud. med. Erik Th. Møller. 
222: Landsretssagforer O. Dethlefsen. 10-l9: stud. 
med. Sv. Pock-Steen. 524: Poul Rasmussen. 664: Chr. 
V. H ermansen. 1334: stud. mag. Bjørn Ottosen. 824: 
stud. polyt. Erik Chr. Mernoe. 1013: stuu. jur. Carl 

\'(I'. Kiørboe. 1089: Alfred Serup. 900: Tyge Kappel. 
1408: stuu. med . Erling Dein. 1026: stuu. jur. llen
ning Svanh"lt. 46t): stud. jur. Kai A. Boggild. 1303: 
Kasserer Th. Olesen. 1276: Civiling. Ole Glarbo. 
1328. stud. jur. Sv. Carstensen Egeberg. 872: Fuld
mægtig, cand. jur. J. L. la Co ur. 1364: Urmager Otto 
Mæhl. 1072: stud. med. John Adler Berthelsen. 

Udmeldelser. Passive ,\1edlemmer: 
Fru Anina Bjarnebo. [ngenior Frk. Litten Bjørnebo. 

Tandlæge Brinck-Gammelgaard. stud. jur. Jorgen 
Knutzen. Sven L. Griiner. stud. JUL Ole Schierbeck. 
Palle Dyre. Fuldmægtig, cand. jur. E. Slebsager. 

SKXSEKTXON 
Det forløbne Aar 
har bl. Il. budt pil<i fol~cndc .:\rran~cmcntcr 

8 i\\cdlcmsultcncr. 
l Instrllktionsaltcn. 

19 Oricnh:ring~turc. 
9 Oricntcrin1!~konkurrl'ncl'r, 
I Ferietur. 
noget Lubctræninj;!. 

Af Aurcts Resultater skul isu.:r IlI\:VIlCS; 

'lI,,: K.1. F.s B-Luh. Vi "undt Iluldkonkurrcnccn. Sektionens 
bed!:!tc Mand \:tr "-rarup (der hlc\' ~r. 4), medens hallS SuMer 

Ingrid K. vandt DUlnekhu;sen. 
lfi}.,: Pulos Foruarsorientering: ,\tter Iloldsejr med .lespe.· 

som bedste ,\\and (>':r. 3) i Senior-.:\. Alhertus ble\" ~r -t 
i Senior-H og Axel LlIndqvist :"''';r. 2 i Oldboys-klassen. 

30/., (OR lils): Stifinuerluhct (der talte 202 ncltl\~erc), liold 
sejr og .\ndcnphtdsen i St'nior·A (Saugmlln) .. \Ihcrlus vandt 
Senior-B og ln~ritl "-rarup Oumeklo'i'icn. 

j/G: Stufetorientcrin~. Vort for~t'-.' I(uld (1lee, Jesper ut! 
Suugmnn) vandt ~enior·.\. I Senior-B besatte VI J. HI! 5.- Pladscn, 

HllI: Bjlcrgluhet pOol Fyn. Jesper blev :'\r. 7. 
'.!llu: Ildsinl!or ~()klub~ TeglstruJllub. A.\:,-.. I Lundq\'ist vlllH.lt 

Oldboys-h.lnsscn. 
26/11: I-\I1Ibmesterskabct vandtes lIf VoiJlt. 
Aarcts Pokullob, l\:. ,'\. ()~ n. ,\\. ble" aflyst. 

Siden sidst 
'1.6/11: Olaf Andersen. Indbc/.!rcbct nf nit teknisk og teoretisk 

paa Orienterint!sidrn~ttcns Omraot!e, fik Lejlighed til "t vi .. e. 
at han ogs.w duer til praktisk Arbejde. Pila hans tortrinlige 
Bane i Tokkekub Ilegn .. fgjordes Sektionens Klubmestersko 
her fur 19+1, Vinder bic\' Voigt, dcr jo iuvrigt kun se tilhuge 
til en R:ckke glimrende Resultater hele Utera1lrct lf.!enn{;ll1. 
Vagn Nuller kom ind som ~r. 2. kun toa Sekunder efter, 
Begynderklassen \'andk!' nf Ib Thorup, som derfor m,," ud 
nævnes til Sektionens nye Ilaab indtil videre. 

HI1')': !';OOl Rasi .. fur Vogn .\\ollers HeJ.!yndernrriln~Cll1cnt 

havde han lejet Caasehytten ~iI Ilyttcmcstercn Svcn lIIum, 
Disse to udmærkede .'\enncskcr mudte ogSUl1 1tI0 (/~ op ug 
ventede morgcnfri .. kc og vclopJallte paa Deltagerne. Ilvor 
disse sidste blev nl. n11hl det vcl o\'crladcs til Frt'll1tidens 
J Jistoricskrivcrc at finde ud al. j\\en je~ 'ikal hilse ~ra lIIunI 
oJ.! Vagn og sige, llt de to havdc dCI i hvert Fald udmærket, 

selvom Jet jo ikke netop var for hinandens blua Ojncs Skyld 
nt de ulcjli~cdc sig derop, 

I det hde ttl~ct stod Dceemh(,.'r \\aanet! helt i Gaaschyttcns 
Tegn. Det ellergiske IlyttclIdvalj! (.Inrgen Hjort og JIIum) 
ui.hentltc lokkende Indhydc::lser. i selve J lytten olev opslødet 
et hlngt og lll·~evtt.:rdigt KcglclIlcnt, Telefonerne kimede og 
Athllcr blev truffet. Det elle .. te heklagelige var, IH der ikke 
viste sig en encste ilf Scktioncn~ -'ledlellllller i (~ihI.Sehytten, 

til trods for. ilt den jo uybe .. t Sl't er til tur deres Skyld. Luu 
dette Ikke .. le oftere. men ri n)! til IllUln (HF 1915) o);l: lild 
ham lorkhne. hvorledes man Lill UIH.!gilil (;ellt.\uclscr Id For 
hollkt. Ilur hlut et Pur \usfl'vne Cil;Ucr ira I httelldnlij!els 
Proklnlllutiu!l .. \\'eekelldhytten' i trcdeliJ.!e OIl\~i ... c1ser" ... hcr 
li).! Skov", .. et nyt Sumlinl!ssted er skabt", .. citer L'gens Slid 
og SI:ch". "Iri "utur", .. glelllllll' J)~tgli).!livets Bcs\'Icrligheucr" 
Og :.llt dette for kun el'n Krone pr. '-M Skal vi stla modes 
i (;aasehyttenl ! ! ! 

Det store Ski10Heri 
er .. tllrtet. Lodsl'dler Inus hos Voigt. 

Orienteringskursus 
itlholdes i Sydsjldlll.nd I Pllllsken. Det Vllrer .i n,lJ!l' og bli\"l'r 
p. (,. II. krahij.!e Tilskud meget billigt. J ICJln:ndclse snarest 
til Voigt. 

Vor frodige Idræt 
En ny Oricnterer·(;ent.'ratioll er ved ut vokse up, JIcc. 

(ircg,,'rsell ol! Brl1l1lSnll's har i .\<tr leycret de fnrste tre Drcnl!c 
til Sektionens tremtidi).!c JUllwrufdclin.l:. Og nu er Voigt i 
Fll,:rd med IH overveje de fnr'ite Skridt i Retning af In~truk 
tion med cHer uden Kurt 0f;! Kompas. ".\\en vi maa hu ve 
manJ.!e flere endnu", fllj,,'r den j!i.llnle Idnl.'tsforku.~Jllper til. 

Program for Januar 
;,\\cd det lorste Snclnllt,! tm·der Sektionens Ski-Service j 

l\:raft. Vi byder p:.IlI ult. hv"d ]ll:.lll med Rette klin bcg"..'re; 
Skitllrc med medbrllgt Frokost samt Instruktion. Skimærke 
pruvl"r ol! Konkurrcnet·r. :lfllw.:rkl"dc Trll'ninl-(sh.ul'-.'r. etc. etc , 
J fenvendclse J.ordlll-( Formiddag pon Telefon Ildrup IQt., 
(Illum). 

Ansvtlr:.;h. Rednktor: Ejvind Sic..-crts .. - for Skisektionen. II. Amclung, 
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AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFIC IELL E MEDDELELSER 

13.AARGANG FEBRUAR 1945 NUMMER 2 

Ordinær Generalforsamling 
afholdes Fredag d. 23. Februar Kl. 18,30 præcis i vort 
Baadehus i Strandvænget 

DAGSORDEN: 

l. Formandens Beretning. 
2. Forelæggelse af Regnskabet for 1944. 
3. Valg af Formand. 
4. " Formand for Kaproningsudvalget. 
5. "" 7 Bestyrelsesmedlemmer. 
6. " ,,2 Medlemmer til Kaproningsudvalget. 
7. " 11 2 Revisorer. 
8. " Repræsentanter til Dansk Forening for Rosport. 
9. Særlige Forslag. 

10. Eventuelt. 

Bestyrelsens Forslag til Bestyrelsen for 1945 er følgende 
Medlemmer : 

Formand: Gudmund Schack. 
Formand for Kaproningsudvalget: H. K. Rasmussen. 
7 Bestyrelsesmedlemmer: P. G . Aarøe Jen,,;en, Jørgen Bech, Axel 

Lundqvist, Bjørn Møller, J. Norman-Hansen, Ejvind 
Sieverts og Ole Skærbo. 

2 Medlemmer af Kaproningsudvalget: Hugo Grumme og Aage 
Jørgensen. 

2 Revisorer: Ove Petersen og Stig Rønne. 



Haandbold 
I Maanedens Løb har 1. H old spillet en Kamp i 

Mesterskabsturneringen mod Amager Haandbold

klub. R esultatet blev ualgjort 2-2 (l-l) ( l -l). 
Iøvrigt minder vi - som sædvanlig - om den ugent

lige Træning hver Onsdag i Nørre Alle: Idrætshal

len KI. 17-18, Otto Mønsted Hallen Kl. 18-19. 

og giver fortrinlig Motion. Det er en stor Fordel at 

kunne bokse, og De faar hermed Chancen for at lære 

det lor smaa Penge samtid ig med, at De holder hele 

Legemet i Form til Rosæsonen igen begynder. 

Elter Aftale med Akademisk Bokse Club kan Ro

klu bbens M edlemmer træde ind paa de nylig star

tede Begynderhold : 

Onsdag og Lørdag Kl. 16-17 (Den gI. Metropoli

tanskoles Gymnastiksal. Indgang fra Frue Plads) 

eller Onsdag Aften Kl. 19-20 C.Mall e"s Bokseinsti
tut, Nørregade 41). 

Begge Hold varer ved til den 15. April, og den 

kendte Bokseinstruktør "Malle" underviser person

lig alle Studenterne. Prisen for hele Kursuset er Kr. 

10,00 lor 2 Timer ugentlig og Kr. 5,00 lor Holdet 

Onsdag Aften . 

Gymnastiksko og -benklæder udgør den nodven

dige Træningsdragt, og hvis De ikke har et Par 

Boksehandsker, kan De leje dem i Træningslokalet 

paa rimelige Vilkaar. Grib denne Lejlighed til at faa 

et nærmere Kendskab til "the noble art of selidefenee" 

og mod saa op allerede den 3. eller 7. Februar. 

Interesserede er altid velkomne til at overvære 

Træningen. 

SK][SEKT][ O N 
Paa Ski - i Danmark 

Der siges mange baarde Ord om dansk Skisport for Tiden. 
Efter to snefattige Vintre stanr vi nu midt i cn tredie. der 
let kan gan hen og faa betænkeligt mange Lighedspunkter med 
de forega8cnde. Skeptikere, der blev grundigt holdt nede i 
.. Fimbulvintrene" 1940---42, er nu begyndt at dukke op igen 
med deres evindelige: »Hvad kAn det nytte. Skisport i Dan· 
mark! Nej, vi er heldigvis klogere." 

Og det skal de have Lov til at være. blot de ikke faar 
lokket andre med pas deres negative og stillestaaendc Tanke
gang. 

For lad os se lidt sundt paa Tingene. Danmark er slet ikke 
det snefattige Land. man gerne vil gøre det til. Man knn dele 
Landene i tre Grupper: Lande med Skiføre hvert eneste Aar 
(Norge . Sverige, Sehweitz). Lande, der lige sas sikkert aldrig 
har Skiføre (England. Holland) og endelig de mcre "spæn
dende", hvor Hovcdeksemplet er Danmark. Her er mun til 
bojelig til At undervurdere Mulighederne, og det vil sikkert 
forundre mange, at en Vinter som 1942--43, der nlmindeligvis 
fusr Betegnelsen n Vinteren uden Sne", alligevel ifolge den offi-

Erik Kiersgaard 
Livjægergode 23 - Øbro 51 52 

cicIle Statistik bragte 23 Dage med Mulighed for Skiføre i 
Købcnhavns Nærhed. Den af D.S.O.F.s forskellige Klubber 
organiserede Snemeldetjeneste har endvidere fort med sig. at 
den Sne, der falder, hurtigt kan blive effektivt udnyttet. 

I Virkeligheden er cn Diskussion for eller imod Skisport 
ganske orkeslos. Simpelthen fordi Skisporten i de senere Aar 
hllr udviklet sig san stærkt herhjemme, at man snart kan 
kalde dcn n)r nye Nation:didræt. Der er mange Mennesker. 
som har Fodboldstovler. adskillige , der har Tennis- og Bud
mintonketschcrc, men SKI. det har vi snart allesammen. Man 
horer aldria om en Cykelklub, der ll.rrangllrer Boksestævne, 
eller om en Bokseklub, der afholder Cyklelob. Men ude i 
Vinterskoven, der modet' m~1ll bande Cykelklubben og Bokse
klubben - pau Skitur. 

Interessen for Skisport herhjemme er stor og stadig sti
gende, det viser f. Eks. den Kendsgerning. ut Skiforbundet, der 
ved sin Stiftelse i Vinteren 1938--39 talte 150 ,j\\edlcmmer, nu 
er Hjemstedet for næsten 10.000 danske Skilobere. Det er 
ikke tilfældigt. at Skisportens Udovere søger til Klubberne 
netop i et Land SOm DanmIlrk. I Klubben trøster man hin
anden, 11l.1nr Sneen ikke er der, og er p.lrnt til at udnytte Chan-

~n"n,. 
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cen i samme Sekund, det første Snefnug fulder. Morsomme 
Ture i Dagslys eller Maancskin, Instruktion i Ski- og Smo
ringsteknik, Konkurrencer i Langrend. SIl.1lom o~ Hop, Mærke
prøver og Weekend-Arrangementer, billige Rejser til Udlan
dets bedste Skiterræner. nanr Grænserne atter aabnes, det er 
det, man gaar Glip af, naar man læj.!gcr Hænderne i Skodet 
og siger: Hvad kan det nytte? 

Og saa haaber vi, at vi i Februl1r 111:.\<1 fUil rigtig Glæd e af 
det fine Ski fore. 

Bliv Medlem af DSR 's Skisektion! 
Uller. 

Siden sidst 
Januar blev en glædelig Overraskelse - i hvert Fald t'or 

Bestyrelsen, der maatte tilbringe .\\aanedcn med Eksamens
læsning. Vi havde i OM's Januar Nr. lovet Guld og grunne 
Skove, der skulde træde i Kraft samtidig med indtrædende 
Skiføre og havde selvfolgelig OgSRtt til Hensigt at indfri alle 
gyldne Lofter . . '1en beldigvis slap vi da for Skifure t i denne 
Omgang, selvom det til Tider kunde se truende ud. Vejret 
føjede sif.! som et smukt og naturligt Led ind i den velkendte 
manio-depressive Eksamenspsykose, der præger Studenten de 
sidste Uger, før han skal op. Der var Dage, hyor et hastigt 
Blik ud af Vinduet skabte frygtelige Hallueinatillllcr med tin
drende Frost, 20 cm Sne, Sol, etc., efterfulgt af en udpræget 
Trang til ikke at læ.se mere den Dog_ Mt:n heldigvis bragte 
Eftermiddagen altid clen milde Regn. der er cn Hovcdbetin
gelsc for Koncentra.tion om de kære Bøger, som vi jo alle 
sætter san meget højere end det Ilandsfortærencle Skilob ude 

de kolde Skove. 

Søndag d. 28. Januar: Desværre lykkedes det ikke at si.\Jnle 
Sektionens j\1cdlemmer paa Anrets forste Ski-Snndilf,!: S-Toge
nes Uregelmæssighed og O'vcrfyldthcd fornarsagede, at det 
var umulil,!t at overholde Mødested og ~ tid. Vi baaber. at lille 
VOre .~edlemmer dog fik en god Dag ud at de t i det over
mande fine Skifere. Vel modt næste Søndag. 

Københavnsmesterskobet i Langrend o,·cr 15 km for Her
rer og 5 km for Damer afholdtes i Grib Sko\'. hvor Jesper 
Hven med Assisttll1ce af Folk fra J-:øbenhnvns Skiklub og 
nogle af Sektionens Medlemmer havde lagt en ganske ud
mærket Løjpe, der saUe Løbe.rne pau en haard Prove. Pau 
Grund af Togforsinkelser m. m. var det hele ved at gan i fisk. 
men det lykkedes til sidst tIt fnn L.obcne gellncmfc·,rt med 
følgende Resultater : 

Herrer A: Nr. 1 Jorgcn Holst "':'.S. i Tiden : 1:20 :02. 
2 Gunnar Stenholm K.I.F. i Tiden: I : 2~:OO, 
3 Niels Bræstrup Nielsen A.l. i Tiden: 1:30:05. 

Herrer B: Nr. I Thorkild Hansen K.Ll" . i Tiden: 1:39:05. 
Damer A: Nr. Ruth Eriksen K.lF. i Tiden: 0:32:04. 
Damer B: Nr. Lis Til1iseh K.S. i Tiden: 0:45:35. 

1~~lUbbens 

Landsbanelægningskonkurrence 
DSOF indbyder til Deltagelse i en Landsbunelægningskon· 

kur renee. Den giver fortrinlig og morsom Lejlighed til at ar
bejde med Kort og Kompas paR en lærerig j\1nade, samtidig 
med at Deltagerne faar et godt Indblik i Banelæggernes Van
skeligheder og bliver hjulpet til lettere at gennemskue Sind
righederne vcd fremtidige Lob. 

LandsbuneJn:gningskonkurrcm:cn adskiller sig væsentligt fra 
almindelig Orientering. Man undguar Terrænets Besværlighe
der og Søle, og kan i Stedet sidde lunt og rart indcn Dore. 
K.onkurreneen giver nok .If underholdende Beskæftigelse til 
de. lange Aftener. Svær er den ikke. Det gælder blot om paa 
et Kort at morkere en Hane Som pas bedst mulig l\\aade føl
ger DSOF's Orienteringsreglement. (Det nye, der udkom i 
FjM). Følg fnrst A.!wisningcrnc i nedcnstaocnde foreløbige 
Regler for Konkurrencen. De endelige KonkurrenceregIer til
sendes senere sammen med Konkurrencekortet. For at mindre 
øvede kan konkurrere med ligestillede omfatter Konkurrencen 
baude en A- og en B-Klasse. Til Vinderne udsætter DSOF 
gode Boger i Titknytning til Orienteringssporten; Præmiernes 
Anhtl retter sig efter Deltagerantallet. 

Dommerkol1litc~cn hestonr uf 1'0\'1 Kursholm, Jesper 1 h 'ell. 
Arved Nielsen og "Mester" Rasmussen fro Skorping. Den 
Il.l.Crmerc Fremgangsmuade ved BedolYlmelsen - saavcl som 
hele l.:..onkurrcnccn - vil hli\'c omtalt i .. SKfSPORT". 

Forelobige Regler: 

1) Alle Medlemm er ~If Klubber under DSOF kan deltage. 
Bant!lægningskonkurrl:nccn gaa!' ud pa!1 ar finde det bed
ste Forslag til en Orientcringsb<tnc indenfor et givet Om
raade pU lt et G encralstnbskort. 

2) Der konkurreres i to Klasser : 
K.l~lsse A omflltter de noget (1\"cde Bnndfcggere. 
K.lussc B omfatter alle, som hidtil ingen Bane har lagt , 
eller som kun har lagt Bane til et enkelt Klubtnenin~sløb. 

.1) An.melde lse skt.:r vcd nt indsende Kr . 2,00 j Frimærker. 
pr. Check elle; Giro Nr. 252,76 til Arved Nielsen, Frede
rikkevej 11, Hellerup. j\\ærk Forsendelsen "Banelregnings
konkurrence" og angiv Navn. Adresse, Klub og Klasse. 
Ekstra Generalstabskort kan reb-jreres mod yderligere 
Kr. 1,25. 

-i) Anmeldelser modtages indtil 10. Marts 1945_ Jo for man 
anmelder, jo hen gere Tid til Losningen. 

5) Deltagerne fnar tilsendt Konkurrencekortet og de detail
lerede Konkllrrenccrc~lcr, sausnart Anmeldelsen er mod
taget. 

6) Banen skal følge 050[- 's Orienteringsreglement 1944 (kan 
faas fra DSOF's Kontor, Ellebækvej 33. Centofte, mod 
Indsendelse af 60 Ore i Frimærker). 

rotøj Reserveret 

~oIt1"" 
fau hot 

i'Ul ~Olrn 
Silkegade 11 • TIf. 3082 

Altid fineste Kvalitet 

S. E. Albertus 
Ribegade 4, Central 9655 



7) Hver Deltager kan hojst indsende to Løsninger, men det 
maa ske særskilt og under forskellige Mærker, 

S) Løsningerne. forsynet med j\I\ærke og KLasse, indsendes 
senest den 24. Marts 1945 til Arved Nielsen. l lukket KlI~ 
vert vedlægges Nayn, Adresse og Klub. 

9) Løsningerne bednmmes af en af DSOF nedsat Dommer
komite. 

tO) Efter endt Bedommeise returneres det indsendte Mate
riale, sammen med Resultaterne, som endvidere bekendt
gores i "SKISPORT". 

11) Dc bedste Løsninger belonnes med gode Bager med Til
knytning til Orienteringssporten. 

Dansk Ski- og Oricntcringsforbund. 

A x e I L li n d q v i s t. D 1\ g m n r T i I I i s c h. 

Det er af Vigtighed 

at Sektionens Medlemmer i saa stor Udstrækning SOm muligt 
deltager i den her omtalte Banelægningskonkurrence. Med 
fuld Ret har vi hidtil paa Grundlag af vore Præstationer pas 
Konkurrencebanen hævdet var ledende Stilling indenfor dansk 
Orientering. Styrken i vor Klub haJ;' først og fremmest været 
vOrt stOre Antal aktive, og ogsaa VOre Placeringer har været 
af god Kvalitet. Om vi fortsat skal kunne hævde os, maa vi 
derfor ogsaa sikre os en goel Deltagelse i denne tt!orctiske 
Konkurrence. At de enkelte Løsninger vi præsterer kan blive 
i Topklasse har man vel Lov at formode - i hvert Fald om 
de glødende Diskussioner, der nornl<llt folger efter VOre Lob, 
kan lægges til Grund for en Bedommelsc af Chaneerne. For 
at have lidt Føling med Konkurrcncedeltagclseo fra vor Side 
beder ,"oigt enhver Deltager give ham Besked om at han har 
meldt sig. Telefonen er GE 3231 v. 

Program for Februar 
Som det allerede fremgik af sidste Nr. uf 01'-\ hltr Skisek

tionen forlængst planlagt en Række Arrangementer, nasr 
Sneen kommer. l Dag, den 2-l. Januar, scr det ud til, at mange 
af disse vil blive rnmt af Statsbancrnes Nød-Korcplan, der 
standser alle Sondagstog med Undtagelse af S-Togene. Besty
relsen er imidlertid besluttet paa. at søge vore Arrangementer 
gennemført i saa stOl' Udstrækning som muligt. 

l Tilfælde af Ski fore 

ring Lørdag Formiddag til Sven Illum, Re 1915, 
og faa Oplysning om vore Planer for Søndagen. 

Foreløbigt Program: 

Hver Dag: 

Københavns Skiklubs Skiskole 

i Dyreh~vel1. Kl. 14,30 for Begyndere og hl. lj,30 for Videre
komne. Vore Medlemmer har Adgnng hertil for en nedsat 
Betaling (Kr. 0,75 pr. Lektion). 

Rophæning 

paa Københavns Ski klubs Hopbakke i Gcelsskov. Ethvert 
Medlem af en Klub under D.S.O.F. har Adgang til at hoppe 
paa Bakken uden Vederlag; paa den lille Bakke kan hoppes 
uden Licens og med almindelige Ski, hvorimod der til den 
store Bakke kræves Licens, der fa as gennem Københavns 
Skiklub, samt at man anvcnder lIopski, da Nedslaget der 
er for haardt for almindelige Ski. 

Hver Lordllg Eftermiddag: 

Skimærkeprøver i Langrend 

over 5 km Løjpe i Geelsskov. b'1ødested: Parkeringspladsen 
paa Toppen uf Geels Bakke. ~ Tag derud, saafremt De har 
en lille Smule Glid i Skiene, og faa taget Deres Tid over 5. 
10 eller 15 km. Og efter Træning er det morsomt at konsta
tere, hvor meget Tiderne falder. 

Søndag d. 4. Februar: 

1) Heldagstur med Instruktion for Begyndere 
med Start fra Holte Station (Geelsskovsiden) KJ. 9,45, 
S-Tog fru Hovedbnne~aarden KJ. 9,10. 

2) Træningskonkurrence i Langrend over 10 km 
i Dyrehaven. Start fra Fortunen mellem Kl. 8.30-10.30. 

3) Københavnsmesterskaber i Hop 
afholdes paa Hopbakken i Geelsskov KJ. 14. 

Sondag d. 11. februar: 

Dan_marksmesterskaber i Langrend 
i Rude Skov, for Herrer over 15 km og for Damer over 5 km. 
Foruden den indi\'iducllc Konkurrence udskrives 3~Mands 

Holdkon kurrencc. 
Anmeldelse sker til Voigt, senest Onsdag d. 7. Februnr. 

Skitur med Begynder-Instruktion. 

Ring Lørd.g til !IIum: Re 1915. 

Søndag d. 18. februar 

eventuelt Københavnsmesterskaber i SInlom pan Fruebjerg. 

Week-end Tur til Tisvilde Hegn 

Sallfrcmt det fine Skiføre holder sig, arrztngerer Sektionen 
Tur fra Lordag til Mandag Morgen. Interesserede bedes melde 
sig omgaaemle til Voigt, Tlf. Ge 3231 v. 

Omeials 

Sektionens Bestyrelse er haardt spændt for dels med vore 
egne og dels med Kredsens og Forbundets Arrangementer, og 
vi er i Bekneb for Folk, der gerne vil tage et Nap med uden 
at tænke paa egen Fornojelse og Behagelighed. Vi har ogsaa 
Brug for Ski-Instruktører, Turiedere etc. og vi beder enhver, 
der har Tid og Lyst til at være med i Sektionens Arbejde, 
om at rnelde sig til Voigt. 

GaasehyHen paa en helt ny Maade 
Ga:lsehytten har nu faaet sin stOre Chance. De nye Brænd

selsrestriktioner. der ophæver Togkørsel om Søndagen, vil 
hurtigt vise sig at være en udmiCrket Forbundsfælle for Be~ 
styrelsen i dens Bestræbelser for at delagtiggøre Medlem
merne i Weekendlivets Lyksaligheder. Tag S-Toget til Holte 
en Lordag Eftermiddag og prøv den smukke Tur (med eller 
uden Ski) over Bidstrup Hegn, gennem Lillc Ravnsholt op 
til vort hyggelige lille Tilholdssted. At vaagne op efter en Nat 
i det Cellotex-isolerede Soverum med de glimrende Mndras~ 
ser, kun 3 Meters Afstand fra Pejsen i "Storstuen" med Tan~ 
ken om ikke at skulle med et overfyldt Sondagstog, som 
maaskc slet ikke kører, det er simpelthen en Oplevelse. Prøv 
det. prøv det snarest (der bliver Rift om Pladserne) og betro 
alle Lyster i denne Retning til Sven mum (Hellerup 1915). 

Snemeldinger 
Sektionens Service er nu udvidet til ogsall. at omfatte Sne

meldinger. Besked om Snelaget Landet over gives hver Lørdng 
pu. Telefon Hellerup 1915. 

Ansvarsh. Redaktør: Ejvind Sieverts. - For Ski sektionen : H. AmeLung. 
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Generalforsamlingen den 23. Februar 
Den ordinære Generalforsamling blev i Aar afholdt 

i Klubhuset, der var opvarmet paa Grund af D.F.f.R.s 
Instruktionskursus. Et lille Hundrede Medlemmer 
havde givet Møde. Formanden, Gudmund Schack 
bød velkommen og mindedes vore 2 afdøde Kamme
rater Buchwald og Henry Kiersgaard samt Klubbens 
gode Ven Havnedirektor Laub og udtalte et Ære 
være deres Minde. Efter at Landsretssagfører Carlo 
Larsen var blevet valgt til Dirigent og Sieverts til 
Sekretær fik Formanden Ordet og aflagde Beretning 
om Sæsonen 1944. Som Afslutning paa Beretningen 
uddeltes forst Aarets Papirkniv, der blev overrakt 
Civilingeniør Dan Frørup under kraftigt Bifald fra de 
tilstedeværende Medlemmer, der, som Schack sagde, 
aabenbart mente, at han skulde have haft den for 
længe siden. Endvidere overraktes 2. Sløjfe til Idræts
mærket i Guld til E. Haamann og H . Hougaard, 1. 
Sløjfe til J. Norman-Hansen og C. V. Hansen, Guld
mærket til J. Svenning Larsen, P. Brøchner-Larsen , 
Micheli Jessen, Knud Terslev og B;ornMoller, medens 
Fl. Langgaard, Stub Christensen og J. Valeur-Jensen 
fik Solvmærket overrakt. 

Efter Beretningen tog Prof. Secller Ordet og slog 
kraftigt til Lyd for, at der blev gjort noget for at faa 
Træningen igang, uanset om der blev Lejlighed til 
Kaproning eller ej. 

Schack bemærkede hertil, at man havde overvejet 
Sagen, men var kommet til det Resultat, at det var 
bedst ikke at foretage sig noget under de nuværende 
Forhold. - Efter en Diskussion om Spørgsmaalet 
sonderedes Stemningen i Salen ved en Afstemning, 
der viste en aldeles overvejende Stemning for, at der 
skulde gøres noget for at faa et Træningsarbejde sat 
i Gang. 

H. K. Rasmussen meddelte, at der til Træning sid
ste Aar havde meldt sig 24 Mand, der trænede 2 
Aftener om U gen i Bassinet. Af disse 24 var der kun 
6, der kunde bruges. Den Gang havde vi ovenikøbet 
Udsigt til at komme til at starte; nu derimod mente 
H. K. ikke der vilde komme nogen, fordi Udsigterne 
for Kaproning var saa meget ringere end sidste Aar. 

Jesper Hven fremsatte en kraftig Kritik af Aarbogen 
i dens nuværende Form og onskede det officielle Stof, 

særlig Beretning, Regnskab og Statistik m. v. begræn
set til Fordel for mere læseværdigt Stof. Han stottedes 
heri af Lundqvist, der bl. a. ønskede Langtursberet
ningerne fjernet fra Aarbogen. 

Kassereren, B;ørn Møller forelagde derefter Regn
skabet. Thygesen kritiserede Udgiftsposten vedr. Ski
sektionens Week-end-Hytte, og fandt at denne Ud
gift var urimelig stor. Det var ogsaa uheldigt, at man 
nu for anden Gang havde besluttet et Byggearbejde 
uden om Generalforsamlingen. 

Schack gav Thygesen Ret i, at det var en urimelig 
U dgift. De 5000 Kr., som Bestyrelsen havde bevilget 
til Ilytten, var han sikker paa, at en ekstraordinær 
Generalforsamling ville have bevilget, men Bestyrel
sen havde ingen Skyld i den anselige Overskridelse, 
der havde fundet Sted. Bestyrelsen vilde dog ikke 
gøre Voigt og J esper H ven ansvarlige for det skete, 
selvom de fortjente det, men det var gaaet i Fisk 
for dem. 

Regnskabet blev derefter godkendt. Ved de efter
folgende Valg blev Formanden Gudmund Schack 
genvalgt med Akklamation. Endvidere genvalgtes 
Formanden for Kaproningsudvalget H. K. Rasmussen 
og folgende 7 Bestyrelsesmedlemmer: P. G. Aaroe 
Jensen, Jørgen Bech, Axel Lundqvist, B;<>rn Møller, 
). Norman-Hansen, E;vind Sieverts og Ole Skærbo. 
Som Medlemmer af Kaproningsudvalget genvalgtes 
Hugo Grumme og Aage Jørgensen, og som Revisorer 
Ove Petersen og Stig Rønne. Sluttelig valgtes 27 Re-

Onsdag den 7. Marts Kl. 17,30 afholdes Møde i 
Klubhuset (Verandaen) , Svanevænget. De Medlem
Iner, som maatte være interesserede i at gaa j Kap
ronings-Træning, opfordres til at give Mode for at 
aftale Rotider etc. 

Kaproningsudvalget. 



præsentanter hl Dansk Forening for Rosport i Over
ensstemmelse med den af Bestyrelsen foreslaaede Liste. 

Inden Generalforsamlingen sluttede, erklærede For
manden, at han gerne vilde være med til at støtte Be
stræbelserne for at faa Træning sat i Gang, men han 
fremhævede samtidig Vanskeligheden med at faa en 
egnet Træner. 

Haandbold 
Siden 7. Januar, hvor l. Hold spillede uafgjort med 

Amager Haandboldklub, har Iloldet spillet de sidste 
3 Kampe i Puljen. Da Amager Ilaandboldklub stod 
med samme Pointantal som vi, maatte vi indstille os 
paaat vinde paa hedste Maalaverage. Vi gav derfor 
de sidste 3 Kampe en ekstra Tand og vandt dem med 
folgende Resultater: 

DSR-Frederiksholm: 10-0 (5-0) (5-0) 
DSR-NKT: 14-2 (8-1) (6-1) 
DSR-Dalgas: 11-0 (3-0) (8-0) 

Vor Maalaverage af 6 Kampe blev herefter 47-9, 
saaledes, at DSR blev Vinder af C-Rækkens Pulje l. 
Vi skal herefter spille med C-Rækkens 2 andre Pulje
vindere, idet C-Rækken bestaar af 20 Klubber fordelt 
paa 3 Puljer. Slutkampene finder ted saaledes: 

11,,_45: KI. 16,32: DSR - Puljevinder 2. 
1'/,,_45: KI. 15,28: Slutkamp. 

Gymnastikprøven til Idrætsmærket 
Prove i Gymnastik finder Sted i Danmarks Høj

skole for Legemsovclser i Nørre Alle Mandag den 
26. Marts Kl. 19,00. 

l de Maaneder, Medlemmerne ikke faar tilsendt 
,,0.1'1." og det dermed folgende Giro-Indbetalings
kort, maa vi alligevel bede Medlemmerne indbetale 
Kontingentet paa vor Giro-Konto Nr. 3466. - Ilusk 
at rettidig Indbetaling er Betingelsen for Kontingent
frihed i November og December Maaned. 

Det vil lette Kassereren for meget Arbejde, hvis 
der paa Kuponen anfores tydeligt Navn og Medlems
nummer. 

Adresseforandringer maa omgaaende meddeles I 
Alle Breve bedes adresseret til Klubhuset i Strand

vænget (Kbhvn. 0.). 

Erik Kiersgaard 
Livjægergade 23 - Øbro 51 52 

Medlemsforhold i DSR 
Nye livsvarige Medlemmer: 
Fabrikant E. Iloff-llansen, Sekretær, cand. JUr. 

J. Stig Andersen. 

Medlemmer cyvergaaet fra aktiv til passiv: 
273: Sekretær Poul Frei. 644: stud. jur. P. Drach

mann Rasmussen. 968: Civilingenior V. Stahlschmidt. 
448: Fuldmægtig, cand. jur. V. Ramm. 1175: stud. 
polyt. Sv.Dossing. 912: stud. med. Rolf Poulsen. 
1223: stud. mag. Tage E. Christensen. 15: stud. polyt. 
O. Møller-Olsen. 699: Læge Henning Dalsgaard. 
1392: Ilans Emil Dan. 588: stud. jur. Svend Jensen. 
979: Ilans Mogens Moller. 153: Grosserer II. Grund
tofte-Bruun. 833: Fuldmægtig, cand. jur. Palle Dige. 
1384: J orgen Eckhardt-Jensen. 1144: stud. jur. Bent 
Mørkeberg. 337: Læge K. O. Christensen. 1086: stud. 
art. Hans A. Beste. 772: Kontorist Jorgen Hoy. 1266: 
Kaj Westring Winther. 561: Knud Chr. Hansen. 
885: Repræsentant Knud Bendixen. 284: E. Bak-Jen
sen . 947: E. Galatius-Jensen. 

Medlemmer overgaaet fra passiv til aktiv: 
Civilingenior Børge S. Hansen, Helmar Hermansen. 

Udmeldelser. Aktive Medlemmer: 
1236: stud. poly!. Johs. K. Lundberg. 1383: Kon

torist Erik Damborg. 1250: stud. polyt. l larry Rich. 
Sorensen. 688: stud . jur. M. Gerlach Jorgensen. 94:. 
cand. jur. Sv. J. Kirstein. 1216: tud. med. Ove S. 
Birn. 829: stud. art. Preben Knudsen. 1347: stud.polit. 
Paul E. Jorgensen. 851: stud. jur. Ilerlllf Rackwit:. 
1417: stud. odon!. Knud Johansen. 126: stud. theol. 
Poul M. Andersen. 131: Sekretær Borge Nellemann. 
272: stud. jur. Oluf ielsen. 103: stud. jur. Mogens 
P. Winther. 13: Assistent Johan Chr. Knudsen. 1114: 
stud. art. Poul Edmund. 1332: stud. polyt. Hans A. 
Kofoed. 227: stud. med. Børge Balle. 253: Civil
ingenior Jørgen Christoffersen. 1393: cand. pharm. 

vel111ing Moller. 26: stud. polyt. Vagn Ranfelt. 260: 
Jørgen Boggild. 1009: Tandlæge Sv. Vinding Dorph. 
481: stud. polyt. Bent Gerdes. 38: stud. jur. Dan \'Var
berg. 1203: Knud Sidney Rud. 18+: stud. med. Erik 
J essen. 

Medlemmer, der paa Grund af Kontingentrestance 
er udgaaet af Klubben: 

108: stud. jur. Gajus Trier. 377: Jørgen Fogh. 414: 
Læge Jan Weber. 422: stud. jur. Bent B. Olsen. 492: 
stud. med. K. Arberg Andersen. 554: stud. jur. Adam 
Nygaard. 609: Reklametegner Niels E. Juul. 617: stud. 
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polyt. N. F. Hofdahl. 661: stud. jur. E. M. Kofoed. 
683: stud. polyt. V. A. Hansen. 884: Civilingenior 
Magmis Madsen. 911: stud. med. Jørgen Rasmussen. 
1006: stud. polyt. Asger Truelsen. 1017: stud. jur. 
Gunnar M. ehm . 1062: stud. aet. Ebbe Smith. 1141: 
stud. poli!. Leif Nellemose. 1177: stud. polyt. Mogens 
Pryds . 1200: stud . pharm. K. J J. R. EHers" •. 123+: 
stud. polyt. Knud Boas Therkildsen. 1273: stud. polyt. 

S. E. Andersen. 1415: stud. jur. A. Henning Nolst 
laeobsen . 1298: stud. jur. A. Chr. Barnekow. 523: 
stud. polyt. Willy S. Andersen. 

Udmeldelser . Passive Medlemmer: 
cand. polyt. Willy Olesen, Lillian Rune, Ivar Hell

born, Tandlæge C. Løbner-Olsen, stud. med . Fieher
Nielsen. 

SKHSEKTHON 
Lærebog eller Reglement? 

[)un~k Ski- og OricntcrinS!sforbund hor udsendt sit nye 
,.Oricnkringsrcj.llcmcnt" , ct tli~crt Værk POil 21 store. tæt · 
skrevne Sider. Det afluser det lille .. DIF's Rc~lcmcnt for Ori~ 
cntcringsidrn:t" ug det fortjener at fremhæve!; sum ct Skole 
eksempel plla. hvorledc,,; t!I Idr1ctsrcglemcnt ikke skul loves. 

Hvad mon \'entcr sil! af ct Idrætsrcglclllcnt er turst og frem 
mest noulc fau "udvendige og kortfattede Bestemmelser. der 
klort angiver, hvad Idrætsfolkene mua oS! hvad de ikke mnll. 
Reglementet er .. dc skrevne Love" for den paogældcnde Idræt. 
I og for sig sor~cligt. at det er nudvcndigt. >'-len vis .. e Idncts
folks ;\\orol og Opforsel er ikke altid som den burde være, 
og for disse Enere er det, at mun laver Reglementer. som dcr · 
for bllr indeholde de nudtorftigstc Regler og stlmtidi~ klart 
angive, hvilke Sanktioner eventuelle Overtrædelscr vil med 
fure. Ft Reglement m:Ht aldrig kunne blive et Vuuh..:n i en 
personli{;! Strid mellem Ledelsen og den aktive Itlrll'tsnutnd. 
Der er derfor god Grund til ut raabc Vagt i ·GcVll·r i Aniet! 
ning of det nye Orienreringsrcglcment. 

Dc .i2 (!) Purngrnffer cr en besynderlig Blanding al j!odc, 
vclformede Rc/.!Icr. cOllsercnde Lærebogsstof og latterlige Sclv~ 
folj:!eliahcder. ~lIn den forste af disse Grupper hurde nogen 
sinde have fundet Vej til et Reglement, Den anden Gruppe 
fremtrn.:dcr SOm cn I)verfludig Konkurrent til Poul "'::orsholms 
nye fortrinlige Lærebog. der ovcnikobct i et specielt Kllpitcl 
gor op med olle Problemer vcdrnrende Konkurrenceurntll~e· 
menter, Dell sidste Gruppe - - ja, hllr blot nogle tilfældigt 
v!llgte Eksempler: 

.. Ved vigtige Konkurrencer skul Terrænet vlcre at en saudun 
• \rt. ut det virkelig stiller DcJtul!erne puu Provc" (~ 17) ... Bane 
læJ.!J!..::rcn hor &1IfJ.!"e fvr ct pas'iendc Antal Poster, en J,!od Form 
pau Bunen, dennc skul !taa gennem godt Terræn Ol-! udenum 
larbudte Omnwdcr, og Lcdepunktcrnc skul ligge t:tktisk rig 
liut i Forhold til Posternc" (§ 19) ... Start. Poster og -'\ual skul 
vet! Hjlclp IIf ,,"ort og Kompas genfindes i Terrænet" (~ 21). 
"Kun de flerrest mulige Personer mna inden L"hets ,\Islut 
ning I!nres bekendt med Posternes Beliggenhed" (§ 2t», 
.la, og en Sporvogn bestour af et Vognstel med I ljul lITlder, 
kunde man fristes til at tilføje. 

Det causerende Lærebogsstof præges uf Ord som "Ilormalt", 
"suu vidt muligt", .. helst", .. bor". "det fntrundes"", etc .. IIltSlllH 
men Ord, ocr san vidt mulit!t normalt helst bor franHlocs i ct 
Reglements Paragraffer. Man spurger uvilkanrlig sig selv, for 
hvelll dette Reglement egentlig er skrevet. Jnstruktorer. Klub 
ledere, BIlllelæggere? Næppe. Thi disse vil forst oj:! frellllllcst 
hesc Korsholms Hag, der giver en langt mere udtommende 
Skildring af Problemerne. For Loberne da? Nej, det kan da 

ikke ,'ære Porbundets Hcnsigt at drukne de stakkels tobere 
I en Strom af Ord og Popir, blot fordi de gerne vil ud o~ lobe 
en rask Tur i den friske Skov. 

Tilba!!c er sail de egentlige Regler. der findes godt skjult 
ind imellem de mange og lange Udredninger. Iler glæder man 
~ig endelig over adskillige Forbedringer fra tidligere. Mange 
tvivl.sommc Sporgsmaal hnr nu fnnet en klar og utvetydig 
Afgorelse, sau ingcn for Fremtiden kun være i Tvivl om, hvad 
der gælder. Nu og da er Klarheden imidlertid opnJlaet PU!l 
Bekostning af Fornuften. De Krav, der stilles til Lobsledelsen, 
er ptHl flere Punkter af en snudall Art. Ilt Korsholm. der som 
hekendt ,·:1r Mester for Bunelægningen ved sidste D~\\, erklæ
rer, nt dette j\\estcrskab mantte nnulleres, hvis de nye Regler 
hln'dc været gældende dengang, Princippet i det nye Regle
mcnt er ut lægge saa mange Baand paa den stakkels Bane
læ!!!!er, ut Opfindsomhed og Initintiv fuldstændig lammes. 
\\ange af Paragrafferne kommer herved til at bære Præg af 
ut vtere skabt i mindre Grud af praktiske Erfaringer fra 
Skoven end af sindrige Tnnkefostre ved Skrivebordslampen. 
I Jo\'cdcksemplct herpaR er § 22 om Kontrolposternes "Syn
htlrhed": Skærmen skal v[Cre synlig fra flere Sider i den 
sUJrstc uf fulgende to "fstunde: 1/20 af Afstanden mellem 
Lcdepunktet og Posten eller 1-/20 Ilf Afstanden mellem Posten 
og det nærmeste, paa Kortet viste. naturlige Udgangspunkt 
for Kompasgang til Postcn. Posten skal dog altid "ære synlig 
i mindst fem m's Afstand. 

At give udtommende Regler for en Kontrolposts .. Synbar· 
hed" (tilses af aktive Orienterere for unudvendigt. ja umuligt. 
:\aturen vokser jo ikke op efter Geometriens Love. En rod 
Skll'rm i en murk, tætbevokset Nnnleskov stiller andre Krav 
til Ingttagclsescvnen end en Post, der anbringes i et Birkekrat . 
Og seh'c Ordet .. Synbarhed" er ikke et entydigt, absolut Be· 
greb. Hvad der for BUI\ehcggcren, som iagttager sin lige an· 
bragte Post, forekommer som synligt og klart. kun for Løbe· 
ren. der mao have sin Opmærksomhed fordelt paa alle fire 
Vcrdcnshjorner samtidig, forekomme uforskammet skjult, 

'\Jej, overlad til Banelæggerell selv plla Grundlag af sine 
Erfarin,:!cr og samtlige ovrigc Omstændigheder i Terrænet at 
lIfgMc Postens Synbllrhed, og sorg iovrigt for kun at overlade 
BtUlel:-egnillg til Personer, der har den fornødne Indsigt og 
Erforing. For det er her Skoen trykker. Gor noget ved Bane· 
hcggcrnes Uddannelse, opret Kursus for dem i Stedet for at 
hcgge en Klods om Benet pan dem ; deres utaknemmelige 
Arbejde. hvorved de maaske helt mister Lysten til det. Og 
fastsæt strenge Regler for nt blive Banelægger. Men hav Tillid 
til den fuldt uddannede Banehcgger og lad ham faa frie 
Hænder ude i Skoven - for hans egen og for Orienterings-
idrlcttens Skyld. UUer. 

I<lubbens 
rotøj Reserveret 

~ott1"'" 
fau bos 

Silkegadell • Tlf. 3082 

Altid fineste Kvalitet 

S. E. Albertus 
Ribegade 4, Central 9655 



Siden sidst 
har - foruden Bestyrelsen og Il yttclcdelscn - mindst fol
gende bcsogt G:lllsehyttcn: Sch neidcr, 13jorn Hl.lnscn og 
Fabricius. Endvidere hilT Kl.lllfSbcrg og Bondo SVI.lIlC fremsat 
interesserende Forcsporgslcr. Ikke sall meget for nt dokumen
tere, at der virkelig kommer Folk i Gaaschytten, men for !.tt 

give Tvivlerne Lejlighed til Ilt konferere med disse Pionerer, 
f CIf Afrcjscbcslutnin~cn tncffcs. 

Orienteringssæsonen gennemføres 
Aldrig har Vanskelighederne været SUll sture som nu vell 

Begyndelsen :.lr dette Foralifs Orienteringssæson: men endnu 
er der gode Muligheder for lU dyrke denne fortræffelige 
Skovs port. Ocr gHar endnu Sondugstog til flere af Nordsjæl
lands dejligste Skove. Der vil kunne lægges et Utal af Lob, 
og man vil hver Gang se helt nye Sider Hl Skove. man ellers 
troede Ht kende. 

Lad os derfor (llle mude ved Turene, Begyndere saavel som 
.. ol d timers", vi trænger alle til Glrederne og Sundheden Natu
ren byder uden Hensyn til Tidernes Ugunst. Udebli\' ikke 
pau Grund af tænkte Vunskelighcdcr eller tilf~cldigc BegYIl
deruheld, men vær med ullcrede fra fors te Sondag i denne 
den mest alsidi!!e Sport. der med Udbytte dyrkes af bande 
unge og gam le. 

Styrk Kammeratskabet og vær dermed med til at viderefore 
DSR's ogsua til Lands respekterede Præstationer. Derved vil 
Sektionen lære dig at benytte de Sondllge i roraaret, hvor 
Roning er udelukket og du mtluskc ellers kun vilde nan en 
meget lille Eftermiddagstur. 

Prøv - og du vil snart, Iwad enten du træller til Konkur
rencer eller ej, finde Glæde vcd Ture, sclv naur Vejret viser 
sig fra en mindre smilende Side. Brille. 

Program for Marts 
4. Marts: Orienteringsbcgyndcrinstruktionstur DU do. -lob . 

S-Tog fru Ilovedbnnen KI. 8.50. Modested: !-Iolte Støtion 
(Geelskovsiden) KJ. 9,25. Banelægger: Aggerbeek. 

11. Morts: Orienteringstur til Gaaschyttell . S-Tog fra Ho
vedbanen KI. 8,50 til Holte. Herfra pr. Cykle eller Fod til 
Hytten. For et begrænset Antal: Weekend-Ophold i Hytten. 
se nedenfor. Anmeldelse i god Tid til Banclæggercn: Vagn 
Møller, Valby 3122, 

18. Marts: Trroningstur til Rudeskov. J'I\udcsted: Lollikhus 
KJ. 10,3U. Banelroggcr: Iloeg Rusmussen. 

25. Marts: G unnar tlansen lægger Bane med Gunsehytten 
som Udgangspunkt. Mødested: Gnnsehytten KI. 12. Benyt 
Cyklen, C\'t. i Forbindelse med først afgaaende S-Tog til Holte. 

Træningslejr i Gaasehytten. 

Paasken tilbringcs - selvfølgelig - i Gaasehyttell. Besty
relsen vil underholde med Arrangementer af forskellig Art. 
Men bestil Plads i Tide (hos IlIum: Heil. 1915), 

Foraarets Orienteringsterminer 
8. April: KIP's aabne Lob. Banelægger: Rieh. Nielsen. 

15, April: PALO's aabnc Lob. Banelæggere: Curl Gjedsted
Jensen og IIenrik Lange. 

22. April: Kompaslobet. 

27. og 29. April: Stifinderlobet. Banelæggerc: Arved Nielsen, 
Voigt og Aggerbeek. 

6. Maj: Kredsens Stnfetlob, 

DSOF skifter Formand 

Vcd Repræsentant 
skllbsl1lodet i Dcecm 
ber onsl..ede Fred, 
Llluritzen lif person 
lig-e Grunde ikke al 

modt:ll!c Cenv:ilg ti 
Posten som I)~OF"' 

Formand. I huns StC( 
valgtes ecnstcmmij,!1 
Axel Lundqvist 
mangeaarigt ,\\edlcn 
af DSR's Bestyrelse 
llermcd er Antallcl 
af 'cktiollcns Med 
lemmer. som sidder 
DSOF's Ilo"edbest) 
relse, steget til fire 
Dc IJvrigc tre er SOIlI 

bekendt Poul Kors 
holm, Ilocg Rnsll'lus 
sen og J csp~r I I \'on. 

Axel Lundqvist - af nogle betragtet som en Guddom. af 
undrc med et o\'erblCr~ndc Smil. j\\en ingen med ligegyldig
hed. Hvorfor fortælle. at hun cr Næstformand i Dansk for· 
cnin~ tor Rosporl, Indehaver af Dansk Idræts-Forbunds Æres
cmb lem og Medlem uf en eller anden fin olympisk Komite. 
etc. ~tc. t\"cj, det HfglJrcnde for os er, at han er en of vore. 
At hun er eand. jur. og vistnok Kontorchef i et stovet og 
kedeligt Ministerium, det mærker vi heldigvis dejlig lidt til, 

Billlr hun er ude PUtl Tur med os. 
Axel Lun dqvist er til at ttlle til (ug med). J1I, hans t\\eningcr 

og Synspunkter er enoo!! ofte uf en saadan Karakter, at han 
uden storre Iljcrn eurbcjde kan siges imod - hVild smukkere 
kan man sige om et j\\cnncske. Han drikker sin Bajer (tf 

Fl:lsken Ul! deltagcr med Liv og Sjæl i Diskussionen om. hvor 
mange Ilundrede Meter den eller den Post lau forkert. 

Axel Lundqvist er behagelig let ut omgatls. Hall er formlns 
og ligetil. lian er en ægte Orienterer. linn er en af \·ore. 

Til Lykke, Dllllsk Ski- og Oricntcringsforbundl 
Henning Amelung, 

Week-end i Gaasehytten for l 2 Pris! 
For at stimulere Tilslutningen til Vagn Mollcrs Turc (jfr. 

Kcferutct af Turcn 17/J:.!_-!-! i .Januar Nr.) har Bestyrelsen be
sluttet nt give l.tktivc Lobcre Lejlighed til Overnatning i Gause
hytten 10.- 11. j\\arts til stærkt redueerede Pritier. Dc favorable: 
Vilkaur g:"CIdcr dog klin Foll.... der deltagcr i Sonclagens Loh. 
Besked snarest til Vagn .\\oller: Valby 3122. 

Gaasehytten 
er Lyspunktet midt i alle Restriktionerne. Ned sit sæd van 
lige fremadskucndc Blik har Bestyrelsen anbragt Hytten 
indenfor Kækkevidde af Cykle ellcr S-Tog + Vandresko. En 
\\'cckend i GUllsehyttcn er en Oplevelse. Sporg blot Sven 
IlIum: Hellerup 191 5. 

Hvad er Meningen'? 
Der har indtil nu meldt sig 140 Deltagere til den store 

Landsbanelægningskonkurrence som vi ofrede lll'.! Spa.lte pa.1l 
i sidste Nr. uf ON. Af disse 140 er l (cen) fra Sektionen. 
Selvfolgelig er ,'i klar over, at Anmeldelserne fra Sektionens 
Medlcmmer strømmer ind i Lobct af de nærmeste Dage. Men 
husk nu pau, at tO. j\\arts e r sidste Dag for Anmeldelse. der 
sker ved ut indsende 2 Kr. til Arved Nielsen, Prederikkcvej 
Il, Hellerup. 

Ansvarsh. Redaktør: Ejvind Sieverts. - For Skisektionen: H. Amelung. 
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OFFICIELLE MEDDELELSER 

13.AARGANG APRIL 1945 NUMMER 4 

Standerhejsning 2. Paaskedag Kl. 11 
Den 2. April hejser vi Standeren, selvom vi paa nuværende Tidspunkt ikke ved, om 

der vil blive givet Rotilladelse. Forhaabentlig kan vi give Medlemmerne Besked herom ved 

Stand erhejsni ngen. 

Restauranten vil være aaben, og vi opfordrer derfor Medlemmerne med Damer til at 

spise Frokost i Klubben denne Dag. I his De ikke selv medbringer Frokosten, bedes De 

venligst bestille denne senest Lordag paa Tlf. l<yvang 48 (Frokostret Kr. 1,75). 

Restauranten er aaben hver Dag fra 2. April og vil 
gore sit yderste for at tilfredsstille Medlemmerne. 
Grundet paa den gode Mad, var Tilstromningen 
meget stor sidste Aar, men da det jo ikke er b levet 
lettere at fremskaffe de forskellige Varer, maa VI 

anmode Medlemmerne om - saafrernt de ikke spiser 
Middag i Klubben hver Dag - at bestille Middagen 
senest samme Dag KI. 12. Dog kan der sikkert kun 
skaffes Middag til ca. 35-40 Personer pr. Dag. 

Roning paa Lyngby:::, Bagsværd::: 
og Furesøen 

For det Tilfælde at vi ikke faar Tilladelse til at 
ro i Havnen i Aar, har Bestyrelsen truffet et Arran
gement med Lyngby Rokl ub, Lyngby Dameroklub 
og Bagsværd Rok lu b. Disse Roklubber har været saa 
elskværdige at stille deres Baadehuse til Disposition 

B e s t y r e l s e 11. 

for D. S. R.s Medlemmer, og der vil fra Slutningen 
af April Maaned ligge nogle af vOre 2-Aarers og 
4-Aarers Baade i disse Klubber, saaledes at Medlem
merne i hvert Fald kan faa Lejlighed til at ro paa 
Soerne. Se iovrigt Opslaget paa Tavlen i Klubben. 

Skabskort 
kan loses hos Inspektor Sjelle. Medlemmerne kan 
endvidere reservere deres gamle Skab ved at indsende 
Kr. 3,00 paa Klubbens Girokonto 3466. Paa Blanket
tens BagSide maa Nummeret paa det gamle Skab op
gives samt om Skabet ligger foroven, i Midten eller 
forneuen . 

Der er ikke truffet nogen Bestemmelse om , hvor

naar Kontoret lukker op i Klubhuset, men alle Med

delelser kan som hiutil sendes ti l Klubbens Adresse: 

Svanevænget, Kbhvn. O. 



Tydelig Skrift udbedes 
Paa given Foranledning skal vi paany ind. 

skærpe Nødvendigheden af, at der paa Giro. 
blanketterne ved Indsendelse af Kontingent 
o. I. skrives tydeligt Navn, Medlemsnummer 
og Adresse. Man risikerer ellers let, at Belø. 
bet krediteres en anden. 

Haandbold 
Den II. Marts spIllede I. Hold mod Frederiksberg 

Haandboldklub , der var Vinder ,lf Pulje 2. Resultatet 
af den ordinære Spilletid blev 3-3. Der blev derefter 
beordret Omkamp, som endte I-I. Ilereft ... blev der 
beordret Omkamp til forste Maal, som det lykkedes 
F. H. at faa sat ind hos os. Vi tabte altsaa med f-S, 
hvad der trods alt var en Skuffelse for os, idet vi 
havde regnet med at komme igennem til Finalen. 
Denne blev iovrigt vundet af Rødovre Omegns Gym
nastikforenmg over F. II. med 3-2. 

Dansk Forening for Rosport har nu indbudt Ro
klubberne til sit aarli!:e Mesterskabsstæ\ ne i Ilaand
bold den 8. og 15. April henholdsvis KJ. 18,30 og 18 
i Hallerne i Norre Alle. D. S. R. deltager med 2 Ilold. 

løvrigt ophører Træningen i Idrætshallen med den
ne Maaneds Cdgang. Træningen i Studenterhallen 

. fortsætter I ,\pril J'.\aaned. 

Gymnastiksæsonen 1944-45 
ophorer med l' dgangen af Marts Ma,l ned. 

Mandag den 26. ds. fra KJ. 19,00-20,00 og 
Tirsdag den 27, ds. fra KJ. 17.00-18,00 

er sidste Gymnastiktimer i Danmarks Ilojskole for 
Legemsovelser i Nørre Alle. 

Onsdag den 28. ds. fra KJ. 17,15-18,15 er sidste 
Gymnastiktime i Metropolitanskolen ved Frue Plads. 

llnder Forudsætning af, at der ikke opnaas Rotil 
ladeise ved Ro-Sæsonens Begyndelse, vil Klubben 
- forsogs,i, i April Maaned - fortsætte med Gym
nastikken, der vil komme til at foregaa i Klubhusets 
Fests"l, Tirsdag og Fredag fra KJ. 17,15 til KJ. I ,00 
evt. fra KJ. 17- 17,45, hvis Flertallet foretrækker den
ne Tid. 

Medlemsforhold 1 DSR 
l"tye liv~varige ,Hediemmer : 
Edward Glimsholt. 

~\Iedl~mmel ovcrgaaet {te' "ktiv til passiv: 

724: Civilingeniør Paul Ilelsing. 274: stud. med. 
Steen Gottlieb. 

('dme/delser .• 1ktive Medlemmer: 

71): Civilingenior Ebbe Zimmermann, 

SKKSEKTKON 
Krumspring paa Gaardspladsen 
eller Orientering en miniature 

Vi er f!entBJ!nc (jan!!c nilår Orientering hllr \'IUCt Jl3U 
Tale blevet advaret mod at ~ti\'nt· I en bestemt tnlditiond 
Form. 'lIar dertil kommer den Række at l'lemper i Retning 
af Træthed, Tnrst, SIl~1 "..,et TnJ, \"lHltle Tu.:cr de., som l'r S33 
uloscli,l!t forbundet med denne tormuil1sloo,;e L"hell rllllJt i 
Skoven. k.1Il jc~ ikke se rcttere. end ~It Miniatureorientering 
ma~l Vtl'rl.' \'ejen fremad. \\nalet tor Fremtiden. 

Ilor blot 
Som }<\onkurreneCOl11ra,HIc on\'endt,s en fa,>t Eejendnm (L 

Eh. Sommerhus med Ilu\"e). ,\\cn en to- \'It'rt:!sers Lejlighed 

Erik Kiersgaard 
Livjægergade 23 - Øbro 5152 

klin O)!S;1<l mnl I !elel inddrll!!cs ul Form~t;l.lct. cltef 111 GIII.., 
ti,!.! Porel'l1'l·1l cr hragt i Sikkerhed. Lobernc llla:.1 være ifort 
"ra"ll'wj, udcn Slips, o)! udru..,tet med Sil\"akompns eller 
Tr,lnspcJrtor, B1ynnt. ('\'t. Ko rt sk i 0,1..' o,cr BUllen samt Ilujde 
IlliJ;tkr (Aneruidharomctcr!) ... l1er Ccntimclcrm;.lul. Det er 
hc.:n,>igtsmæ.\:;igt ul IlIl\e Sturt og .\\aal samme Stc\l. t. Eks. 
'"'-:li Spiscstuc.:hordc.:t. l\.lussc .\ (uf.!ittt·) s(iHler med 5, "11Isse 
B (lindre) med 2'\inuttcrs ,\\cllc.:mrum. P:trluh kun citer 
Omst!l'IHliglH .. ·uernc tilhldcs i ..... llIssc B, 

»CJsternl'. der Ilt" I It.:nsyn til Luhets ..... ur .. lktcr mali være uhe 
mandl'tlc. bcsl.wr lif l'1l' It, id eller lar\"et Ska:rm i Storrclsen 
.?iI 2-1 mm {Frinhl·rkestorrcbc}. p~ltltrykt et hestemt BOjl:c,la\ 
dier Tq!ll. Dc anbrin!!es p .. IU (kn lor dansk Oricntcrinf.! Sil:1 
klHilktc.:ristiskc \hl,ldc' skjult under n:lc{!ncdc llaturli(.!e Ter 

~n"n ... CROME & GOLDSCHMIDT 

""UKI 



r:.cn~enstandc. Definitiuner pllU Posterne anuh'cs plla sæd\'1tl1 -
lig j\\a.ldc, f. Eks.: 2 Meter IIvcr Gulvet. 378,-l20 Ira vestligste 
Udsving paa Bornholmerurets Pendul. som svinger 75 cm 
over Anretterbord, der shwr 1.25 m OSø for sydligste Bord
ben p<la Spisestuebordet. I m umidde1hart lIllder Lysekronen. 

ror Starten meddeles Stedets Misvisning og Startsteders 
BeligJ!enhcd i ,\\etcr over II:wct5 Ovcrflad~. 

Den ovcnfor skitserede rorm fllr Orienterin~ blev prak 
tiscrc.:t <lf Ollmernes Roklub og DSR's Skisektion undcr Som
Turen sidste P:lllske : Vi befinder os puu Cangcn udenfor 
Spisestuen. Lubsledclsen ... Kontur. Luften dirrer af Spænding 
som udenfor et Eksumensll)kule. ~u aabnes Dnren. og torstc 
Lobcr lukkes ind. lian fllnr Kontrolkortct Il'lcd dc pantrykte 
Definitioner stukket i Ilaunden, Tiden !lokret og i en Fart 
er hun ude pan GUllrd~pladscn. hvor han pan a: gtc Orienterer
vis kaster sig paa ,I\11tvcn og hcser. "Post I: 11,1 m (i 2 m 
Hojdc) 292.'J2~ fra (il.\vlhjurllC. der ligger i Retning: 351 /300 Ira 
Flagstang." 

Ledepunktet er hurtigt fundet. og snart gaar det al Sted 
pilt! forste Dclstrækning. langs L:ldebygninJ,!ens Gavl. Ved 
Siden af h~\ll) leger Vagthunden med en f.\:attckilling. Men 
hun lCndser det ikke. Bare fremad med KOJnI)IlSsct i stiv Arm 
foran si~. 17. 18. 1<) , .... hun sætter den cnc Fod lige foran 
den anden. Ven~trc Sko inHaler 28,5. hojre 29 em; det giver 
ialt .ii.S cm hver Gtlllg hlljrc Fod er forres!. 

To Drenge stan r uvre ved Vindmollen oJ.l iuguuger ham. 
De ser paa hinanden. Jo. der mila være nuget galt fat med 
hum derhenne. Om de du ikke hellere mna sige det til rar? 
For en Sikkerhcds Skyld. 

Endelig er h!\n fremme. Iler skulde det vtere. Ilun shlar 
ved den gllmk Svinest:dd oJ.l mUlder op .Hl Muren. To Meter 
oppe, det bliver her vcd Strantaj.let. Men der er inj.len Post. 
Dc IHl!ste Lobcrc ankommer, men stadig ill{!en Post. Nu ftl:lr 
en uf dem filt 1')J11 en llu\"cb.l:J1k. Det hjælper. Pa:l en Bjælke 
sidder et t\1ærke. dlT bærer Bogstavet Z. 

.-\trer O\'cr Gaul'dsplndsen pall Vej til Pust 2 : .18 In 151 / 168 
fra .\>\idfen <If Guunlspllldscll. Det }.!{cldcr om ut komme hur· 
tiJ.!t \'Il!k for ikke :It vist.! Posten" HcligUcl1lu!d til Flere end 
11Itjst l1ud\'endiut. Den tll1!!ivnc Retning til Po~t 2 gallr gen 
ncm ct Udhus. Vor Lnbcr si!!tcr : 3. Spær Frn Gavlen: o~ 
cHer nl)gcl1 S,,!!en finder han Posten (O) pilH den andcn Side 
af llllsct. 

Dd er en lIlhnærket Bnne. Posterne er laJ.!t suudnll, at Ocl
strækningerne byder pau meget Vejvalg. O!! Ruten gMlr pall 
tværs uf Ilavq!ttl1J!cnc, sao. at .. Vejlob" lIndJ!lIlls .. \'en det er 
l!t vanskeligt .. Lob". og det kan ikke und~,.uls , ut der foregutIr 
cn vis Opsamling put! Posterne. Især ved Post 3: S-t,:J 11\. 60 
cm Ilojdc 24.1/270 Ira Træ. som St~l;H 6 In (,,)SO lur Ilesterh' c'! 
i Vand. 

;'\U C,!r de fleste ::If Lubcrnc i fuld Gang ude pau Banen. 
Oppe fru Stigen til Vindmol1cn kan nlun se det hcle. og fulge 
Slagets (i;.tng l:!unske tydeligt. Der er Spænding over Feltet. 
C;lIardspladsen bliver skridtet af, lilIsgavle undersogt. ,\\urc 
opmualt oJ.! I-Iostakkc endevendt. Ilænder med Kumpu')ser 
strtckkes ud i alle VerdenshjOl'ner. 

Post 3 er Lubets vanskeligste, og l1l<lnge mau opgive dter 
lung Tids SlIgen. J\\en de, der var sua heldige at tinde det 
lille Bogstav X i Spnckken i cn Ilegnstolpe, liJ!g(!r forlrcngst 
og f.!ravcr citer Post 4, sidste Post : 14,28 Jll i !-Iojde l:,! Jll 

25();285 1m ostligste Indkorselssten. Det er et eller undet Sted 
pan Skraanin~en \'ed Gndekæret, og Eftersugningen foretages 
bogst~\\'clig talt .. med I lakke, Skovl' og Spndc". 

Dcr synes at være alt nndet p1111 den Skrnaning end lige 
netop Posten. Men omsider lykkes det for de fleste, som 
endnu deltilger, at finde Bogstn\'ct A, og det guar !lUer mod 

Spisestuen. Lobsledclsens Kontor. Ved Frokosten gl1ar Efter
snnkkcn lystigt ... Je~ fortc klart lige indtil sidste Post. men 
SII :I udto!! jeu lorkert Kompaskurs, saa jeg havnede pan Mod· 
dint!cn". "Det \':lr c t J!odt Løb", siger en anden. "men jeg vil 
IHI hævde til de t sidsle. at Post 3 laa II cm for vestligt." 

Bliv .1I,\iniaturc- Orientcrer! 
U II e r. 

Møde med He rmelin 
Det havde \'l\:ret trist og graM i Vejret i snart sagt det 

sidste halve Aar. - n:t.:sten sau længe man mindcdes. elv
folf,!c1ig havde der været enkelte spredte Til1(Jb til Solstrejf. 
oS! !\\' iscrnc IUI\'de forsf)gt at bilde Folk ind, ut rornøret var 
kommet. Og ~tlllskc vist var Temperaturen den højeste for 
Aarstiden i mange Aor . • \len Forunr! Ri~tigt Foraar. med 
Sullunhcd i Syd~krnaningcrnc og kvasende Blade i Skovbun
den det 11Itvue der ikke været endnu. Oj,! det kncb ogsna 
ig<l'lI'. Der var Dritt i Skyerne og Solen ki~gede ofte nok Frem 
til ;lt vi blev o\'erbevi~t 011\ dens Eksistens, - men mere blev 
det hellcr ikke til. Vejret stod st~\di~ paa Vippen. 

'\cd Sko\'ens Dyr "ur det anderledes. For den, som god 
hrug:e sine Ojnc ol:! Orcn, viste Sondngcn den 18. Marts t yde-
1i(.!t.. Foraarstegn. Smlll.lfllg:lenc, :\\usvitten. Blaamejsen og 
\\unkt.m fyldte Skovcn med Kvidren . j\\tlnge at dem har Qver
\' intret i Aur. de hur ikk.e rigti(.! haft Lyst til ut flyve sydpthl; 
nu er Tiden inde. hvor de begynder at rnre pu" sig. Ogsan 
Ilurcll \'tlr ligesom mere h"'CIHlc i Caar. Et t:ll!;omt Strejf ud 
I)ver j\1arkcrne viste, tit Morren begynder nt fan Foraarsfor 
nl.:l'I\mclscr. Og inde i Skoven modte jeg Ilcrmelinen. Ikke 
lordi der er noget særligt vnarligt ved det. mcn den var 
u:dmindclig nysgerri~, ligefrem pungnacnde - moaske det 
kun :-;krivcs plIU Fonlllrcts Regning'? Det skete lige NØ for 
Skovrod So. der, I,,"or en ret bred og dyb Rende forer ned 
mod Soen. Hunden var dækket med vissent Ln .. ·• en J\længdc 
j.lumlc ,\\uldv;trpcskud I'IIbcdc rigelige underjordiske Boliger, 
(l!! hullede og tronnede Tra:stubbe dannede fine Indgange til 
Ilcl'lighcdernc. livid . langstrakt Of,! sm;di~ nussede Lækatten 
rundt (Jill l'n Bogestamme. d:. jeg kom Inbende mod Post 2. 
Synet af det lille Rovdyr fik mig til straks at afbryde Lobet; 
jeg krob forsigtigt i Dæknin{! bog en Stamme. L!l:nge fik jeg 
do!! i hlrste Omgang ikke Ll)v ut nyde Synet, for 3--4 Orien
tererc korn straks efter I"bende furbi i umiddelbar Nærhed 

oJ.! væk vnr Klllorius . . 1I,'inutternc gik, jeg forslJgte gentagne 
Gunj.!'e ol pibe svagt som en \'us, men intet skete. Suo -
pludselig, stak I Jermclinen Ilo\'cdct frem fru en Stub. og 
denn c (;unj.! \'ur den llUbcnbnrt nysgerrig. for nye Lobere, der 
kom forbi 30 -lO væk, generede den ikke mere end at den 
liJ.!e dukkedc Ilo\'cdet. Men blev den $et ilf nogen uf Orien
tcn' rne'r 1\cj. ()\'crho\'edet ikke - dcn havde sila mænd ingen 
C;rllnd til Ht try!!te dem. Dc lagde ikke enJ!ang Mærke til 
mig. EndeliJ,! du En tfllmpede forbi kun 8- 10 m borte, for~ 

1:> \";.lndt Ilcrmclinen og min Sondngsundcrholdnini! var slut. 
Jeg pru\'edc itl rtlnbe Knmmer;Jtcn Hn for At fortælle ham om 
mine Oplevelser - men se om hnn reagerede! Jeg raabtc til 

~ lubbens 

ro tøj Reserveret 

~ot1"" 
fus hos 

Silkegade 11 ,Tlf. 3082 

Altid fineste Kvalitet 

s. E. Albertus 
Ribegade 4, Central 9655 



tlen n[(:ste, - mr.:n "ej! lian horte heller ikke noget. Og: tiet 
er Folk, som si~er at de lobcr i Skoven med alle Sanser 
(labne og modbjlc1ij.!c for ulle rndtryl..! .Jeg ).!rlUllll1lede mi,!! en 
Del, for jeg stou l1lct.!ct HlIbent i B"'l:!cskov med <.:nkclt!.! gumle 
Craner og en Smule visnl: Rør. 

Ovcnsta"ende kun fOf:lnlcdigc til en Smule Spckulntion 
o\'er, om vi under Ol'icnteringstl'æningen hhir alt det ud af 
Turene. som vi bor. Det er kun ~odt, lit \'i hOver rod Cl.!! 
faM Vinterens Stivhed ud af "-foppen. Hll'1l derfor mila \'i 
ikke glemme, at det Cl' en leyentlc :\atlll', \'; dyrker \'01' 

Idræt i. Vi 1ll:.1tl i hvert F:dd i Tncllil1~sll)bcne ha\'c lidt 
Opm:.crksomhcc1 til o\'ers l)gsa,1 fOl' Tildn\.!:{clser. som ikke 
netop hul' med "onkun'cl1ccn at gmc r.:lIcrs (,;1' vi ikke rig~ 

tige Oricntcrcre. 
S t i f i n ti c r. 

Siden sidst 
4. Ma rts: Ti! ~\g~erbceks Tn.\:ninJ,!sloh i Rude Skov \,;11' 

inviteret Løbere.: tr:'l flere iU1UI'e K.lubber. Richard Niels(Jil 
fnl K IP kl~\rcdc sig bedst pa~l den Ud11lil'l'kede Hnll<:. mens 
Jesper H,,~n og Iloe~ Rasmussen ble\' Nr. 2 og 3. 

11. Marts: BC:ityrrlsclls storslaaede Tilbud om \~'cekend i 
G:l<lschyttcll til l:! Pris h~\\'de lokket adskillij,(e Medlcl1llllcr 
derop. Om Sundngcn lob m:.ln et mindrL' Tm:llingslob i Ro\'n:s
halt Skov. tilrcttcl,lt(l uf Vagn Muller. 

18. Marts : Der deltog ouskilligc "-lubber i Trl\!ningsJobct i 
Rude Sko\'. DeL vundtes uf Bent S<1l1!1m.lll. BlIl1eltl'lJgcrcn Knud 
Rolandsen fnl KS hevbte for Gud vcd hvilken Gnng, at 
Ruueskovs ~'ulighedL'r er lIutltommc1i.!!<.'. 

Program for April 
8. April: l .KlF's l.whnc Le,b udskri\'l'~ der Konkurrence fll1' 

Senior-B, Seniol"C !;Hmt Dame-A og Dame· LL Begge B-Lob 
er KV'llifibtiollSlob. DCI' løbes cfter Kort Nl'. 33 1:100./l00 
llclsingøt', Udg. 19 ... 4. Ol'! Startstedet er ikke m'er 20 km fr~1 
Knbenhavn, Anmeldelse sellest 3. April til Vnigt (Gentofte 
3231 v). 

15. April: PALO's iwhnc l\.valifikatinnsloh. Samme Kmt. 
Stedet indenfor 25 km fril København. Dcr er folgendc KI.1S
s~r: Sc.nior-A. Sl'niol'-B. Dame-A, Dame ·n. 01d-Boys tJ~ 
Juniorer (17-19 1\;\1'). Anmeldelse til Voit,!t senc.st 3. April. 

22. April: I-..ompnslobct startes h·u Rudel'sdal Kro ,,1. II. 
I B-Klassen konkurreres ()11) Skibskolllpassd, mcn ogsatl 1\
L"bcrc og Di.lll1cr kan hl~\ Lcjlighed til ut lubl' . Anmeldelse 
til Voigt senest Hl. April. 

27. April: Srifinderlobcts I. Halvlkl (Sl'nior~B, Dame-B og: 
Old-boys) forcA,lar med Sturt fm Klllkganrdcn 4- km Vest for 
FarLlll1 K1. 11. Anmcltldsl' tll Vl)i~t senest 23. April. 

29. April: Stifin.dcrlobcts 2. Illllvdd (A-l-..blSSCI·l1C). Nær 
mere hus Voig:t t Gentofte 3231 v). 

6. Maj : Kredsens Stufl!tlnb. 

Paaske i Gaasehytten 
Ocr Cl' endnu et PHr Pladser lediJ.!u. J-lusk at medbrit'\~e 

j\\dd og Spisebestik. Kort og Kompus. Vugn Muller h~\I' arran
~eret en Linicuricntering i Ravnsholl Skov. 

Hvad de siger om Gaasehytten 
I !\:orfor skjule det. Interessen før G:'Hlsehyttl'11 (;r stor ol,! 

stadiilt stiJ:ientlc. '-'æsten .tlle DSR's .\\cdlcmrncr hur nu dtcr
hUi.lndl.!n cnten Vlerct i Ci.i<lschytten, tlenkt l1Ull nt komme dcr 
Cn)!;1ng eller - bctukkct sig. Pm de to forste Kategorier samt 
\aj.!e J()r!!cnscn hnl' Redaktionen merl.; eller mindre uopfordret 
modtll~d følgende Cdtlllclsl'r: 

Sven !Hum imtrucrcr i Brugen ,lf Kort O!! I\omp,ls !oril ll 
Klubbcn~ nye \'('cck~cndd IYlt\.' wJ R,wl1!oholt Skov 

.J (J r g e n H j (\ r t: Etter Ugens Slid og Shl'b modes vi i den 

Iri N,ltUT 101' at t.!lemmt: j)l.lgli~li\'ets B('!'" .. t:rli~hl~d('r il!! være 

bl.lndt !\:'lI11mCf'ater Ol! gode Venner. 

F il b r i c i li s: H\'is Jeg nhlll gj,'c de lIJlj.!C et godt RmuL Sflll 

sbl det være dette: Lad være med ot t,tl!C wd Sodavand 

med i I lytten og stille den vcd Pejsen: dt.,t ~i\'cr sJHclant et 

lurbundcl Arbejde med tit Vtlske Vægge bogcftcr. 

I Jyttcmcstcren S v c n 111 t1 111: Jeg: er flJrt ()\'Cr den Tillid. 

dcl' visc~ mi/.:!. Udcn FOl'b~hold af nugi.:11 Art O\'cr!lHler dl' 

fleste j\!\cdlcmmel' til mig at hugge Brænde, tænde up i Pejsen 

o!.! !.!nre rent i I lytten bupcftcr. Jeg hil I' luldkommcn frie 

11a.!lldcr; ikke en Sjæl bl linder sig i mit ArbL·jur. 

.I e s p c r 11 \' e 11: (ia.tschytten burde \'Il!rc hdt anderledes. 

Auge .1ul'genscn: .leU" \'il ..... jeres llytte 

Officials søges 
Til de Lob. Scktion~n d<:lta~l'r i, er \'i iurpligtet til nt stille 

Offici:lls. Dd behovet' slet ikke at \'ære nl)gcI kedeligt .Job. 

Og tilmed bar mun sin To~bil1ct rc:tund~n.:t. Vil du række 

os en hj~l'lpc-ndc l !aand. sua lad den gribe om Teldllnen ug 

ringe til Voigt. Centolte 3231 \'. 

April er Konkurrencernes Maaned 
Lad oS derfor minuc om Op- og l\,'cdrykningsbcstemmclserne. 

\\un !-ikai to Gunge l .. \art'ts B-Lob h;.\\'e placeret sig blandt 

ue 8 bedste for ut hlin '-\-Lobcr. En A-Lober skal til Gcn

grcld 2 (;:mge h:1\'c v:l:rd blandt de ?:\ bedste fol' ikke at 

blive H-Lj)hel'. KOI·t Sll~t: Der er Mødepligt for a ll e Orien

teringsIobere til Konkurrencerne i April! 

Ansvarsh. Redaktør: Ejvind Sieverts. - For Skisektionen : I I. ArncJung. 
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13. AARGANG MAJ 1945 NUMMER 5 

2. Paaskedag Kl. Il fandt Standerhejsningen Sted 
i Overværelse af en lille men udsøgt Skare, der havde 
trodset det triste Vejr for at overvære Sæsonens Start. 
Formanden bod Velkommen og mindedes først 2 
Medlemmer, som var afgaaet ved Doden i Tiden 
efter Generalforsamlingen, nemlig Dommerfuldmægtig 
Erik Bondo Svane og Dr. Erik Hage/1S. Han udtalte 
et Æret være deres Minde. 

Selvom Roning fra Klubhuset i Ojeblikket er for
budt, udtalte Formanden videre, har vi dog ikke op
givet Haabet om at komme til at ro senere hen paa 
Sæsonen. Ved elskværdig Imodekommenhed havde 
vi imidlertid i Lighed med sidste Aar faaet Lov til 
at udstationere nogle Baade i Lyngby og Bagsværd 
Roklubber og i Roskilde Roklub . Antallet og Arten 
af disse Baade vilde blive nærmere bekendtgjort ved 
Opslag i Baadehallen. (Se iøvrigt ogsaa Meddelelse 
herom andetsteds i Bladet). Vi har ogsaa Træning i 
Gang med Folk, der er gaaet i Træning uanset, om 
de kommer til Start eller ej. Skabs kort kunde som 
sædvanlig fornyes hos Insp. Sj elle til en Pris af 3 Kr. 

Da vi ikke foreløbig kunde regne med at komme 
til at ro fra Klubben, havde Bestyrelsen besluttet at 
fortsætte Gymnastikken i Klubhuset i April Md., saa
ledes at der hver Tirsdag og Fredag fra Kl. 17-18 
var Gymnastik i Festsalen under Ledelse af Insp. 
SjelIe. 

Hvad endelig Restaurationen angik, haabede For
manden, at det vilde lykkes at skaffe tilstrækkelig 
Mad til at kunne betjene de Medlemmer, der onskede 
at spise i Klubben, men man maatte være forberedt 
paa Vanskeligheder paa dette Punkt. 

Efter at have udbragt et Leve for Klubben hejstes 
Flaget og Standeren, medens de fremmødte Medlem
mer med Paarorende saa til fra Baadehallens Porte i 
Ly af Regnen, der strommede ned . En Repræsentant 

for vore Haandboldspillere, Jens Nørager, overrakte 
derefter den i Pokalturneringens B-Række vundne 
Solv-Vandrepokal til Formanden, som udtalte en hjer
telig Tak og en Paaskønnelse af de udmærkede Resul
tater, vore HaandboldspilIere havde opnaaet. 

Saa gik man ovenpaa til den lune Veranda for at 
spise Frokost, og Søgningen var saa stor, at der kunde 
meldes udsolgt med Dagens varme Ret. 

Haandbold 
I Dansk Forening for Rospor!'s Haandboldstævne 

deltog D. S. R. med et Hold i A-Rækken og et Hold 
i B-Rækken. 

Vort A-Hold blev slaaet i l. Omgang af B. &. W., 
som iovrigt vandt A-Rækken med 8-2. 

B-Holdet klarede sig bedre. Det vandt B-Rækken 
med følgende Resultater: 

D. S. R.-B. &. W.: 7-4 (3-2) (4-2). 
D. S. R.-"Skjold": 8-0 (2-0) (6-0). 
D. S. R.-K. R.: 4-2 (4-0) (0-2). 

Kampen med " kjold" var særlig fornojelig, idet 
Kampen bod paa betydeligt mere Spil, end Resultatet 
lader formode. 

H oldet bestod af folgende: 

Fritz Schaumburg-.\h.illcr 
Borge flansen E. Haumann 

Ilougaard 
E. Schmdcr-Christcnscn Vagn Olsen Ulrik Ilenriksen 

Hermed ophorer Træningen for denne Sæson. 
Den 5. September lægger vi ud igen det sædvanlige 

Sted og til de sædvanlige Tider. 

Gymnastik i Klubben 
I sidste Nr. af ,,0. M." blev der givet Meddelelse 

om, at Klubben forsogsvis i April Maaned vilde fort
sætte med Gymnastikken Tirsdag og Fredag fra Kl. 
17,00-18,00. 



Da der imidlertid ikke har været særlig stor Lyst 
blandt Medlemmerne til at dyrke Gymnastik under 
disse Forhold, idet der som Regel ingen modte - en 
enkelt Gang modte 3 Mand - vil Gymnastikken ikke 
blive fortsat i de følgende Sæson-Maaneder. 

Skabskort 
Saafremt Medlemmerne igen i Aar onsker at benytte 

deres gamle Skab, anmodes de om snarest at lose 
Skabskort; dette kan ske enten paa Klubbens Kontor, 
hos Inspektor Sjelle eller ved at indsende Kr. 3,00 
paa Klubbens Girokonto 3466. Paa Blankettens Bag
side maa Nummeret paa det gamle Skab opgives, samt 
om Skabet ligger foroven, i Midten eller forneden. 

Ved Indbetaling af Kontingent 
Paa given Foranledning skal vi paany indskærpe 

Medlemmerne at skrive tydeligt Navn, Adresse og 
Medlemsnummer paa de Postgiroblanketter, der be
nyttes ved Indsendelse af Kontingent. 

Vagt i Klubben 
Vagtselskabet har atter overtaget Tilsynet med 

Klubbens Lokaliteter fra Morkets Frembrud til 
Daggry. 

Da man ikke finder det rigtigt, at Klubbens Lokaler 
paa l. Etage kan være tilgængelige om Natten for 
Medlemmerne, selvom disse er i Besiddelse af Klub
nøgle, er den patrouillerende Nattevagt af Klubben 
bemyndiget til at henstille til alle tilstedeværende i 
Lokalerne, at disse forlades, naar den første Patrouil
lering finder Sted Kl. ca. 23,00. Efter den Tid vil 
1. Etage være aflaaset Resten af Natten. 

Man beder Medlemmerne om at respektere Natte
vagtens Henstilling om at forlade Lokalerne. Indbe
retning om at saadan Henvendelse ikke respekteres, 
vil omgaaende af Vagtselskabet blive sendt til Klub
ben med Opgivelse af Navn og Medlemsnummer for 
de paagældende. 

Udlaan af v isse af Klubbens Lokaler 
Klubben har under den foreliggende Situation stil

let 3 Lokaler i Klubhusets 2. Etage til Disposition for 
Bryggervangens Skole til Undervisningslokaler. 

Endvidere er det nordlige Omklædningsrum med 
tilhørende Toiletter og Brusebad stillet til Raadighed 
i ovennævnte Øjemed. 

~lubbens 

rotøj 
fus bos 

Silkegade lI • Tlf. 3082 

Eleverne maa kun færdes i de til Raadighed stil
lede Lokaler og paa den nordlige T rappe (Køkken
trappen). 

Under Henvisning til ovenstaaende henstiller Klub
ben derfor til de Medlemmer, der tidligere har haft 
Skab i det nordlige Omklædningsrum, men paa 
Grund af dette Rums Udlaan til andre Klubber i 1943 
og 1944 flyttede over i de sydlige Omklædningsrum, 
om atter i Aar at forblive i disse Omklædningsrum. 

Roning paa Lyngby~ og Bagsværdsø 
Til Brug for Klubbens Medlemmer er der nu ud-

stationeret 

t-Aarers Inrigger, 
2-Aarers Inrigger og 
Sculler 

Lyngby Roklub. 

1 2-Aarers Inrigger og \ 
1 Sculler f i Bagsværd Roklub. 

Reservering af Baadene kan kun ske derved, at 
Hoidet tegner sig paa de i D. S. R.s Baadehal op
hængte Lister. H er anfores ogsaa Dato samt Klokke
slet for T urens Begyndelse og Ophør. 

Naar Turen er foretaget, indfores den paa sædvan
lig Maade i Rojournalen af Hensyn til Statistikken. 

Sorg for, at Kilometerantallet pr. T ur anfores saa 
nojagtigt som muligt. 

:Tor Eangtursroerne 
Husk omgaaende at ansoge om Laan af D. F. f. R.s 

Langtllfsb,aJe. Se herom Opslag i Klubben, evt. Ilen
vendeIse til Insp. Sjelle. 

Kr. Himmelfartsdag 
d . 10. Maj er Klublokalerne udlaant til Svommeklub
ben "Triton" i Anledning af Klubbens 10 Aars Fod
selsdagsfest, - fra Kl. 12. Spisestuen nærmest Kok
kenet er dog tilgængelig for Medlemmerne. 

Kontoret i Klubhuset 
er fra l. Maj aabent IIverdage fra Kl. 15-18. 

~n"n,. 
CROME &GOLOSCHMIOT ""'UK. 
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SK][SEKT][ON 
Orienteringsidrættens Fremtid 

To af Foraarcls vif,!tigc f\..\'alifikution'i-Oricntcrinf,!!o\kunkur
rencer er nu (flbet af Stablen. oJ.! ,-j har tor forstc (~an!! del
taget i honkurrencer. Inor 1). S. O. F.s nye OriclltcringsreJ.!lc
ment hllr været f!ældcndc. Desværre hur uette ikke bevirket 
Iluf.!cn Forbedring i sportslig Ilcnseende. tn\:rtimod. i hcf.!!!c 
dbsc Lob har Banerne \'Il!rct Ilf en saadsn Hc~ktlffcnhcd, ut dc 
langt Ira opfyiL.ltc Orienteringens I fo\"cdkrn\": at Evne til at 
finde Vej ug DygtiUhcJ i Oricntcrinf.! sklll værc uf!!flrcndc 
fremfur Evne t il ul I(,be. Ocr Cl' ikke '1'\';\'1 om, at sllllfrcmt 
disse to Baner VM indleverede som Forslug i (;11 Hancl:t;gninw~
konkurrence. \'tl r de njcb likkclig blc\Ct kusseredc: lianen i 
1-... I. F.s B~L'Jb \'ur ~unlcdcs. nt mindst 4 tlf dc h Poster v .. r 
uden ori(:nterin~smæssig Interesse, og i Pulu's Foraarsoricn
tcring,slnb \'a r den eneste Stnckning:. hvor nlilll hlc\" tvun~et 
~cnncm Terrænel, Vejen til Start. i Resten ItI Lubel Hlr der 
alt. for.tf man kunde !ulge Vej eller Sti -;30. meget -;0111 l11uliJ!t. 

I IHHI skal \'j da med et Reglement, hvis Bestemme lser er 
s1Iu \"tlgt udformede. ut man kan bc~mt de v:crste (;rusolll+ 
hcucr mou Re~lcmcntcts Aand ud en ut komme i direkte Strid 
med dets Ord lyd? Ih'is Interessen fur Orientering ikke skul 
!<>\'indc ,ind li~c .sall hurti!! t som den opstod, er det paa Tide. 
III vi luur et Rq!:lement, der sikrer. at J\.onkurrcneebancn 
frembyder Problemer uf ren orienteringsma:ssil! Interesse. 

Desuden er Tidspunktet nu kommet. 11\"or kredsen mao 
hu ve en Ombuusmand. Vi hur rejst dette Sporgsmuul fur, men 
det mutl nu stilles som et uomstodeligt krav. at ligesom en+ 
hHr Bane skul godkendes uf Skovrideren. skul. naar det drejer 
si~ om f\: ntlifikntiunslob, Ombudsmanden gUllkende den under 
I lensyn til Oricnterin~cns " ruv. 

En delig er det ogsall uf stor Vig:tif.(het.! for vor hJræt. ilt der 
i Spid'ien for hvert Loh stllnr Folk med dl'n tOrJlodnc For 
staadse og Indsigt til SikrinJ! af Konkurrenc.:cn-; (;ennemf,,+ 
relse. \ ' i var vet.! Pl.tlo·s Orienteringslob ude for, ut to uf vore 
Folk ble\' diskvulifieeret.lc. fordi de fra .. (;:lIIwhylten" til 
.\\odestedct havde benyttet dcn lIsfultcredc Ll1nde\'ej, der 
forer fril Lillerud mod Ost Ol Huvcdl:tndcvej .:l, Du det iful~e 
Instruktionens Ordlyd V3r torbudt overhovedet .lt opholde 
si~ Vest for llo\'cdvej .:l. mantte vi accepil.'rc kcndelsen. um 
end med cn vis l·lIdrcn. da Stævndcderne vidste, at vi O\'cr 
nuttede i "Gn:lschytten", men vi furshaar iH.c. Iwurfor Disb'u 
liflkationcn ikke fl1 ndt Sted, da Forseelscn konstateredes (d. 
\', s, fe" Starten). men forst efter at de11 cnc havde placeret 
si~ sum :"\r, l i L"bct. og yderligere mila det forbil\'se enhver. 
nt .\\edlemmcr at en unden "':lub kOrl i Forvejen ha\"llc benyt· 
tet samme Vej, ~an~kc vis l med paastnnet Tilladcl~t: fra (her· 
dommeren InJ!. Ja~d, h\ilkct do)! ikke gur Snl!en bedre. Eml 
videre "idste Lnbsh.:deben, nt adskillige undre hllHle henyttet 
den IJllltnlteL:.Indevej, uden at m;ln J.!jorde nogetstlrnhebt 
Fors{J~ pau at k()n~t;lfcrc. hvcm dette vur. dlcr diskvalificcrc 
dl~sc. Saafremt 1TI:111 om,kede, ut Instruktitmens Ordlyd strengt 
skulde overholdes. burde enhver, der hilydc benyttet umtalte 
Landc\'cj. have VI\:: rel disk \"8 1ificcret. -

Im·rigt er tiet lidI "tlnskeli/-.!! at indse, nt Illan kan disb'o li 
fic.:cr.c en ,\land i et Lob og dog lade h.lIls Pluccrin~ være 
kvullficcrende. E- -t. 

Siden sidst 
2513; ,\\ens Roklubben:; Best\'rebe ntr Ski~cktioncns (;æster 

til en medbragl Froko~t i (;ll~lschvtten for her\"Cd HI kunne 
tnge Ftcnomenet nærmere; Ojcsyn-, delllonstrcrt:t!c Sektioncns 
\ \cdlcmlllcr deres F~crdigheder \'cd et lille Oril·nterin~.,lc)b i 
Rnvm.holdt Skov. Enkelte Lobcrc fra andre "lubber deltog 
ogS<.111 i Lobet. og en uf dem, Olaf Andersen. "S. blc\ Dilgcns 
hurtigste .\l und. Sektionens hedste \':1r Bent Snll~mlln. Gunnar 
Ilunsen hostede kun Ros lor den udma:rkcdc Balle. 

Paaskc n i "Gaasehytten "" biC\" yder.st vellykket, scl\' om dct 
matlskc ikke bic\" cn udprlC'get Træninllslejr. 1-oom oprindeligt 
tiJtll.:nkt. Vi hyggede o,;, SOIl1 man nu cn~nng kUIl i \"or ud
mærkede I lytte. ):!ra\'ede og plantede og lob Oril..'ntc ringslub 
ind imellem. - Ifovedhcgi\'cnhcclcn \'lIr et Orienteringblob 
over en 20 km In nI! Bnllc, tilrettelagt pa;l dcn~\ atlde, at den 

for:,te \land \'ed en Post anbragte denne, medcnb si<.btc ..:\ l und 
t0l:! den ned. Trods'; Min. Startmellemrum ble\' der stor Kon
}..urrence nIleredt: om l. Post: \'oil!t anbruJ.!te de forstc 3 
Poster, derefter nauede Vugn \\uller op ()~ lorte ved de tI) 

IHl'!'te: tor \'cd sjette Post tH pu~sercs ;If (;unnur Ilnn-;en. 
\'ni!!t nuuede doJ..! op \"Cd sid~te Post og kom af forskelli!!e 
(;rundc torst i ... \\;Inl. Alt i alt en morSom Orielltering:'\'llria 
tion, idcl den der turer Lnbet hele Tiden hnr det Hnnclieap. 
;.lt hUIl hkul gllnmtcre den næste Posts nojllJ,.!tigc Beliggenhcd, 
Et mindre Orientcringslllb v;lndtcs af Gunnnr I lon-;en, 

t:;"4: klF's H+Lflb vnr pnl'get nt' (smukke) Skovvcje og 11l11gt+ 
bortcffllsynlige Poster. Det HUldtes ilf Gerner Schmidt tra .\ 1, 
mens Lilrs H. ble\' "r, J. 

Li··k Dobbeltsej r t rods D iskvalifika tio ne r - og e n skelsæt+ 
ten de Damesej r til DSR ! 

S"ndn!! den )5. April udkæmpedes i Tokkeknb Ilc~!n en 
dritbclig Strid i det andet Kvulifikationslob i .\ar, Polos For
oa rsorien te ring. Iler vllr .. \ "lossen tor t"rste (;ung i Ildcn. og 
Resultaterne bic\' sensationelle. \'orc 'Y\od:;tllnderc hi.lV<.le gen· 
nem længere Tid fort 'crvl'krig mod os med Rllpporter om, 
Inor j.!rundi~t de trænedc ol! i hvilken glimrende I'mm de var, 
~:1:1 \·i cftcrhutlndcn frocde dem og: allerhoj!-.t ventede ut bli,'e 
phlcerct fra .,'r. j og nt'deher. In~en af O~ vur i Lobctrtcning. 
\ \en det skulde gaa helt IUHlerledcs. 

Pua en Q.J km Bane. med furste Dchtrtl'kning paa 2,.1 km 
reJ.!uhl:rt \\'jlllb lige dier 'a.:st' n. og med Postt'r. der i flere 
Tilfll'Ide havde Ledepul1k terne rct foran, hl cv .!esp(!r II"en 
lJ;l~cns hurtigste ,\lund 11Jf:111 Bent Stlugmllll, ~()m igcn klart 
slu$.! I:jnar )-folbek. I l jorten. Rit:h. ~idsCI1. Kir, o~ Iver .\gger+ 
beck. AI. Ved Ankomsten til .\ \ :toll (hsk\';lli l icereu~ Ch-crdorn· 
meren. Ing, N ie ls Jagd, Imidlertid Jesper II ven med den Bl!+ 
Jlrundclse. at denne \";Ir kurt til LlJhcts Iluvcdb'aner ttd ikkc+ 
lill:ldt Vej, nemlig Lundnejt'll gennem Tokkekub Ilegn fru 
Lilleru<.1 St. til Ilu\'cdvcj 5. Af ~aml1lc (;rund diskHl1iliccredl..'s 
~cncre Voigt og .-\mclun$;!. dennc sidste da hlln oplyste for 
(hcrdolllmercn, tlt h:tn \"ilr kommet summe \·ej.·) 8--9 andre 
.. d vore Folk. liJ.!es()m 2· +.1 tnl KS. der 'lllc \'ur kommet den 
~chsltlllme \'ej. disk\'.difieeredes m:t:rkelig nok ikke!!! Til 
I)lsb'uliilklltioncn var do!.! knyttet den .\\odlfiklltion. at dl' n 
ikke skulde have hulflydeise p:Hl Sporgsmuulet om ~edryk 
nin!.! fru r\+"': lassell. idet Forseelsen jo hlJ.!l'n som helst lnd+ 
tlydclse havde haft pun kon kurrencens For!"b og de sports+ 
li~e Præ')tutioncr derfor \"Itr fuld~yldiJ!e. 

For D:-'R betod det. at Bent Snugman r\"kkede op som Vin
dcr. u~ a~ Gunnar l hUl!-.en dannede Ilold· sammen med Sall~ ' 
Illun og J\.rarup og dermed .. ikrede J-!oldsejren i Tiden 5.12.40 
torun l\.S (5.45.0U), KIF (5.51.39) og AI (5.1ft.lO), Gunske in ter · 
es..,ilnt er det lor us Ilt }..onstlltere, at om Ihen ikke nIr 
disk\illiticerct, ha\'de vi he!'oilt I. og 2. Plildscn i henholdsvis 
4,.11.10 Ol! 5.43,4(1. (2. Iluldet: (;unnar I lunsen. Amclung og 
VUJ.!n ,\\"lIer.) 

I Scniur+H, hvis Bane 0l!s:Jn \'nr hUl1!t bedre. fik Konkur
rencen ikke slet san omtumlet et For1ob. Lars B. Petersen og 

Ol) Denne sidste Di!'k\ulifikulion ble,- dog .sen('rc hl"C"et, 
(Red.) 

Erik Kiersgaard 
Livjægergode 23 . 0bro 51 52 

j 



Mogens Suppli, som i Forvejen havde en I(vnlifikntionsplace
ring, sikrede sig det andet Plus og blev dermed A-Lobere. 
Dc blcv Nr. 6 og Nr. 9 (blandt de 8 f(,rste var 3 Sjællændere). 
Til Lykke!! - Vi forventer nu en Kraftanstrengelse .tf VOre 
resterende B-Folk og Begyndere; det tynder efterhu~lI1den i 
uhyggelig Grad ud i deres Rækker. 

I Oldboys-Klassen deltog vor grund-old-man i Orienterings
sporten, Povl Korsholm. med en fjerdeplads som Dogens Re
sultat. lhns Tid blev 2,52,52. 

Paa samIne Bane (godt 6 km) konkurrerede DUlllc-A og 
Dolme- I). Dltllleklasserne har for os fao.let en ganske særlig 
Interesse. idet Ove Krarups Sos ter har udviklet sig som en ren 
OrientcringskomCt. Hendes Orienteringspræstationer indtil 
Dato er rent ud fabelagtige og hun lader til at blive endnu 
bedre (ju, lad det nu ikke gnu dig til Hovedet. Ingrid!). Hun 
vundt i S('l!ldags Dame-B i Tiden 1,28,00. Dame-A vandtes af 
den erftulle Inga Lauridsen, KS. i 1,36,00 og de følgende Tider 
her var 2.21,45 og 2,27,50. Oldboy-Vinderen brugte 1,38.14, 
Ingrid l\: rarups Lob var i Virkeligheden Dagens bedste Præ
station. Dtlmernes forste Danmarksmesterskab i Orientering 
lyser forude. 

Resultaterne: 
Senior-A : 
Disk.: Jesper I-Iven 1,27,45. I. Bent Saugman 1.3(1.45.2. Ejnar 

Holbek, Hjorten. 1,39,07. 3. Kieh. Nielsen, KIF, 1,42.50. 4. Iver 
Aggerbeck, AI, l,·n.oo. 5. Ove Krarup 1.-17.40. b. Gunnilr 1-1::111-
sen 1.48,11. 7. Olaf Andersen, KS. 1.49,)3. 8. Hen.ning Amclung 
1,54.30. 9. Torbjørn Grenness, KS, 1,55.45. IO. Vald. Jensen, 
KS, 1.5,. 

Senior-H: 
L Gunnar I-Iolbck, Hjorten, 1,33.57. 6. Lars B. Petersen 

1,47,14. 9. J\<\ogens Suppli 1.50,.52. 

Oldbovs: 
4. Po,;1 Korsholm 2,32,52. 

Dame-A: 
1. Ingo L<luridsen, KS, 1,56,00. 

Dame-B: 
1. Ingrid Krarup 1,28.00. 

PS. Skont Lobct ingen Presseomtale ha"de, stod der allige
vel en Notits i l"ntionultidende den t7. April. Ifolge denne 
"andt Nicis Bræstrup, AI. i Senior-A. Der maa imidlertid 
have v<ct·et en Spngefugl pna Spil. Bræstrup blev nemlig Num-
mer Sjok i Tiden 2,56.35. Stifinder. 

22J.4.: Komp:J.slobct torlob smukt. Den udmærkede Bane ViLr 
lagt af I-Iocg Rasmussen, og Lubct vandtes af Borge ;\lndsen, 
Skjold, med Ib Frcuchen og Ib Thorup som Y\'r. 2 og 3. 
D. S. Ks Skisektion vandt Iloldkonkurrenecn. Ocr deltog 96 
Roere fra 14 Klubber. 

Efter Redaktionens Slutning tobes Stifinderlobcts to Afdt!
linger, nemlig for A-L"bere i Tisvilde Hegn 27/-1: og for de 
ovrige Klasser i Gandlnse Ore 29/-t. 

Program for Maj 
2. Maj: Eftersnak om Stifinderlobet i DSR KJ. 19. Resultat

lister m. v. udleveres. Banerne diskuteres , Lysbilleder frem -
vises og Diskvalifikationer drøftes. . 

6. Maj: KubenlHlvnskredsens Stafeto'·ientering linder Sted 
i Skovene ved Ugerinse. Anmeldelse senest 29. April til Voigt 
(Gentofte 3231 v). 

9. Maj: Kredsen afholder Pm:!miefest med LTddeling af Præ
mier fnt alle Foraarets Lob i DSR KI. 19. 

Hyttemesteren meddeler 
Snllkkcn om GIl:lschyttcn gnul' nu livligt: jeg bliver antastet 

i S-Toget baadc ol mig kendte og ukendte Personer , de r spor
ger mig ud om Hytten. ,\\en det er ikke akne DSR-.\\cdlem
mer. der viser Sllgcn Interesse. OgSUll andre med Tilknytning 

, 

til Orientering, Roning eller lign. har fodlørt sig hos mig 0111 
BesoJ.! cte. For ved Lejlighed at kUllne indbyde disse til en 
Weekend i Hytten er sidste Frist for Anmeldelser for I?renl
tiden :tnsat til Torsdag Aften KI. 21. Af samme Grund mlla 
Anmeldelser til Pinseferien være miJ! i Hænde senest en ege 
for Pinse. d. v. s. Torsdag d. 10. Maj. 

Enchriderc vil jeg bede ~llIc. der bar lidt Interesse for Hyt
ten, om at ove rveje om de ikke skulde ligge inde med Boger 
ellcl' Tidsskrifter omhandlende cnhver form for Friluftssport 
Iigefl'll Bnbygolf til Elefant jagt. Bøgerne kan gorc mere Nytte 
pil.cl Reulen i Hytten, end i en stuvet Kasse hos jer. R in):! til 
mig om, hv'1<.1 I hul'. Det er I-Iell. 1913. San kan vi snakke om 
Sagerne. Sven IIIum. 

Københavnerkredsens A-Klasse 
tæller efter Fornarcts hidtidige Kvalifikationslob ialt 37 r.obcr~ , 
heraf 13 fra DSR's Skisektion. 

Løbetræning 
Som Fortræning til Eftersommerens store "J\\llrathon-Oricn

tering" (2j.~26. Au~ust) arrangerer Sektionen Lobetræning 
frn Klubhuset ,\hllldag. Onsdag og Fredag Kl. 16. Leder : 
Jespcr 1 h ·en. 

Ansvarsh. Redaktor: Ej"ind Sieverts. 
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AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

13. AARGANG JUNI 1945 NUMMER 6 

Ingeniør Ree er død 
Den 24. April afgik Ingenior Ree, DSR's og alle Studenterroeres hjertevarme Ven ved Doden, 

ramt af et Hjerteslag. Vi vidste, at Ingenior Ree ikke mere var stærk, at hans Hjerte kunde svigte 
naarsomhelst. For et Par Aar siden var han alvorligt syg, og vi fik ligesom et Varsel om, at vi maalte 
være beredte paa at miste ham. 

Men alligevel føles hans Død af os alle som et Slag, vi har vanskeligt ved at samle os efter. Han 
gik jo til det sidste rundt mellem os og afslorede Gang paa Gang sin aldrig svigtende Interesse for 
og Kærlighed til DSR. 

Vor gamle Ven og Mæcen er ikke mere. Hans Nekrolog skal ikke skrives her. Den vil frem
komme i Aarbogen. Her skal kun lyde en Tak til ham for alt, hvad han har betydet - og ogsaa i 
Fremtiden vil betyde - for danske Studenterroere. Hans Død betyder et uerstatteligt Savn for os. 

Beskeden og tilbageholden var lngenior Ree, mens han levede. Og i Doden fulgte han de 
samme Principper. Efter hans testamentarisk udtalte Ønske foregik Bisættelsen i dybeste Stilhed, saa 
dyb at ingen overhovedet maalte vide, hvomaar den skulde foregaa. Og hans Aske blev nedsat i den 
store Fællesgrav paa Bispebjerg Krematorium. Vi kan saaledes ikke engang rejse ham et Minde paa 
hans Grav. 

Til Gengæld har han rejst sig ~elv et Monument i Danske Studenters Roklub og skabt sig et 
Minde i vore Hjerter, som forst vil do, naar heller ikke de slaar længere. 

Ingeniør K. V. Koch afgaaet ved D øden 
Foruden Ingenior Ree er i dette Foraar ogsaa en anden af Polyteknisk Roklubs tidligere Formænd 

afgaaet ved Doden, Ingeniør K. V. Koch. K. V. Koch, Broder til DSR's tidligere Formand og nuvæ
rende Æresmedlem, fhv. Torvedirektor Henning Koch, var Formand for Polyteknisk Roklub 1914- 15. 
Han var en af de Mænd, der gennemforte Forhandlingerne om Sammenslutning af Polyteknisk Roklub 
og Akademisk Roklub i Danske Studenters Roklub i 1917. Han bevarede hele sit Liv [nteressen for 
dansk Studenterroning, støttede ved mange Lejligheder DSR og var til sin Dod Medlem af "DSR's 
Venner". En Nekrolog vil fremkomme i DSR's næste Aarbog. 

Formand for DSR. 



De sidste Aars Modstandsbevægelse mod vore 

Undertrykkere har ogsaa bragt Tab indenfor D.S.R.s 

Rækker af nuværende og tidligere Medlemmer. D. S. 

R. har i det hele taget, som det kunde ventes, været 

talstærkt repræsenteret i vor Modstandsbevægelse. 

Enkelte Navne paa de Kammerater, vi har mistet, 

har allerede været nævnt paa den ordinære General

forsamling og ved Standerhejsningen, men flere er 

kommet til senere . Nedenfor bringer vi en Liste over 

de af vore Kammerater, om hvis Død vi har faaet 

Underretning, og som enten er dode under Kampen 

herhjemme eller i de tyske Koncentrationslejre: 

Befragter Henry Kiersgaard, 

stud. polit. Niels J. R. Buchwald, 

Læge Erik Hagens, 

Læge Ulf I-lansen, 

Dommerfuldmægtig Erik Bondo Svane, 

Læge Henning Dalsgaard, 

stud. jur. Kai Ole Hammerich, 

Student Niels Laub, 

Civilingeniør Erik Bennike, 

Civilingeniør Mogens K. Prior. 

Sandsynligvis er denne Liste ikke udtømmende, og 

vi opfordrer derfor de Medlemmer, der har Kendskab 

til andre nuværende eller tidligere Medlemmers Død 

i Kampen mod det tyske Voldsherredømme til at give 

Klubben Underretning herom. 

Det er Tanken at lade en Mindeplade opsætte i 

Klubhuset over disse Kammerater, der ved deres Ind

sats i Kampen for Danmarks Frihed har gjort deres 

Klub Ære og kastet Glans over deres Fædreland. 

Der vil formentlig senere, naar Reparationerne af 

vore Klublokaler, der har lidt en Del Overlast ved 

Tyskernes Afskedssalut d. 4. Maj, er tilendebragt, 

blive afholdt en Mindehøjtidelighed for vore faldne 

Kammerater. 

~lubbens ® 
~Ul ~OlDl 

rotøj 
fus hos 
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Almindelig Rotilladelse over 
hele Landet 

Selvom den overvejende Del af Medlemmerne vil 
være klare over det, naar dette Nummer af Off. Medd. 
er dem i Hænde, maa vi alligevel af Hensyn til de 
Medlemmer, der af forskellige Grunde ikke har haft 
Kontakt med Klubben og iovrigt for en Ordens Skyld 
meddele, at Roningen nu er frigivet overalt i Landet. 
Vort Haab om, at vi kom til at ro en Gang i Lobet 
af Sæsonen, er lykkeligvis gaaet i Opfyldelse og 
endda langt for, end vi turde dramme om. Vi kan nu 
atter starte paa Ture op langs Kysten, paa week·end 
Ture til Nivaa, og der foreligger intet om, at Pas skal 
medføres paa Turene. 

Angaaende Langture indsendes Ansagninger paa 
sædvanlig Maade til Inspektor Sielle, der atter i Aar 
vil tage sig af Arrangementet af Langturene. Disse 
kan som nævnt foretages overalt i Landet, og det maa 
haabes, at de Transportvanskeligheder, som der end
nu i denne Sæson måa regnes med, ikke vil lægge 
Langturene alt for store Hindringer i Vejen. 

Ansøgninger om Brug af D.F.f.R.'s udstationerede 
Langtursbaade indsendes ligeledes gennem Klubben. 
Oplysning om, hvor disse Baade er stationeret, gives 
af Insp. Sjelle, der bedst træffes i Klubben i Efter
middagstimerne fra KJ. ca. 17. 

Klubhuset 
er i Øjeblikket beslaglagt af Medlemmer af "Korps 
Aagesen", som disponerer over alle Lokaliteter oven 
over selve Baadehallen og Omklædningsrummene. 
Det er imidlertid Bestyrelsens Haab, at Klubhuset vil 
være rommet i nær Fremtid. Ved Redaktionens Slut
ning er der fra Bestyrelsens Side gjort Skridt til at faa 
H uset frigivet, men derefter forestaar der et større 
Reparationsarbejde, da Lokalerne paa l. Sal, især 
Verandaen og Festsalen, ved Tyskernes Afskedssalut 
efter Kapitulationen Fredag .\ften d. 4. Maj har lidt 
en Del Overlast. 

~n"n,. 
CROME &GOLDSCHMIDT 

"PUKl 



Nu skal der atter Gang i Træningen 
Kaproningsudvalget opfordrer alle Medlemmer, som 

har Evner og Lyst til at dyrke Kaproning, til at melde 

sig snarest muligt. 

Det gælder ogsaa Folk, der er egnede til at være 

Kapronings-S tyrmænd. 

Udvalget er navnlig interesseret i, at der melder sig 

mange Begyndere, og enhver, der har Lyst og Tid, 

opfordres indtrængende til at melde sig, og de interes

serede bedes møde i Træningshuset, Kalvebodpladsvej 

(S-Togs Stationen ved Dybbølsbroen) Hverdage KI. 

19-20, Lordag undtagen. Det kan tilføjes, at den 

forste Kaproning i Kobenhavn finder Sted d . 8. Juli, 

saa det haster med Starten af nye Hold . 

Agiter for Tilslutning til Træningen blandt jeres 

Kammerater! 

Kontoret 
Indtil videre er der ikke regelmæssig Kontor tid i 

Klubhusets Kontor. Vor hidtidige Kontordame, Frk . 
Lillian Møller, har paa Grund af Sygdom maaltet op
give sit Arbejde i Klubben , og Kontorets Sager vare
tages derfor foreløbig af Insp. Sj elle, hvis Arbejde 
andetsteds for Tiden medforer, at der ikke kan fast
sættes nogen regelmæssig Kontortid. Der vil dog være 
Mulighed for at træffe Hr. Sjelle paa Kontore t i Ef ter
middagstimerne fra KI. 17- 19 paa I Iverdage. 

Motionsroning fra vort Træningshus 
I Træningshuset i yd havnen er for Tiden anbragt 

folgende Baade, som er tilgængelige for Motionsroere: 

En 4-Aarer Inrigger. 

En Z-Aarers do. 

og en Sculler. 

Det bemærkes, at den almindelige Klubnogle ogsaa 

passer til Træningshuset. 

Skabskort og Kontingent 
Husk at forny Skabskortenel De koster 3 Kr., og 

hvi s man ønsker at beholde sit gamle Skab, maa nyt 
Skabskort være kobt inden d. /5. Juni, hvilken Dato 
absolut er sidste Frist. Efter den Tid vil der blive 
disponeret over alle Skabe, der ikke er forsynet med 
Skabskort gældende for Sæsonen 1945, uanset om 
den tid ligere Indehaver har reserveret det for denne 
Sæson. Skabskort kan købes paa Kontoret eller loses 
ved Indsendelse af 3 Kr. p,a de tilsendte G iroblan
ketter, naar man samtidig meddeler Skabets Beliggen
hed, d. v. s. Omklædningsrum, Nummer samt om 
Skabet er foroven, i j\1idten eller forneden. 

Kassereren beder os gore opmærksom paa, at det 
stadig er galt med Læse ligheden af Navne og Adres
ser ved Indsendelse af Kontingent. Brug Blokbog
staver, hvis I ikke kan præstere en tydelig Skrift og 
husk at tilføje Medlemsnummer paa Giroblanketten l 

SK][SEKT][ON 
The final touch -

Heldigvis er der læn!!c til at vi kan begynde ~tt uromme 
om, at Gåsehuset kun mangler .. the final touch" - for hvad 
skulde vi så bestille'? Indtil da er der ingen undskyldning for 

at stu med hænderne i bukselommerne. Il vis hver iSler kom 
mer 'med sit beskedne bidrag. kun vi samænd !,nnrt få hytten 

gjort hy~gclig. II"cm ligger inde med g~l1nle ur~ungc af pu. 
Skidor eller Svcns~al TlIristfiir{'nln~ens Arsbuk? Eller ~ttmle 

numre af Outdoor life, Field &. Strl'tlln, ~ationul GC(l~fllphicul 

.\\ngazine, svampe- eller jllf!tboger'! II" em har nogle J!omlc 

lumpctter til brug dels i kokkenet, dels p:l. stuens vægge? 
l h 'e m skænker os lanternen. der kan anvendes som lofts
belysning, nar vi Idr strum lagt ind? ll vcm forsy ner klJl..ken 

skabene med tallerkener og krus i alskens monstrc'! Og gry
der ol-! potter er særdeles cfterltcngtedc. Se dter pu lofter og 
i kfddre. Trygl jeres mod re. gur h\" li cl I \ 'il, men brin~ 

sagerne frem - vi hur brug for dem Il u. King til Sven IHum, 

II L 1915 og lad ham fure su/.!crne pu in\"enhlrielistell - med 

anJ,!inlsc uf den I\~dlc giver. 

Siden sidst 
kunkurrenCeSlCSOllen er kulmineret og har fnet en bmt og 

titllig afslutning - nt gI!\.,tlclige grunde. For hvem i alverden 
kunde Mlmle seh nok sil cntu!'iiustiskc oric.:ntcrcrc til sådan 
noget som K.\\ i stolet-orientering snnclng den h. maj 1945? 

Erik Kiersgaard 
Livjægergade 23 - Øbro 5152 



Siden disse begivenhedsrige dage har sektionen \'æret .. orien· 

teringslos·'. allerede uF den gode grund. at bestyrelscn ha\·de 
alt muligt andct nt tænkc pu. 

Det er dn Fnrst nu, en fjorten dage senerc. ut reduktion!;
jobbet melder sig. og vi skal se at fil gjort rcsult.atcrnc op 
tor vOr seneste orienterings\-irksomhed. 

27/4, Store Bededag, afholdtes "Stifinderlobct"s A-klus"ic
konkurrencer i Tisvilde hegn. Det blev et f1erdages - ltrrlln~c 

ment, hvur deltagerne enkeltvis eller i grupper st,l'\'ncdc mod 
Asserbo, for .dle ut være fremmc ved tiden fur sturt fredll!,! 

formiddllg. Eftcr lobet skiltes vOrc veje lor atter at modes 
son dag morgen i Ganlosc ore. hvor vi urrangcrcdc Stifinder 
lobets anden halvdel. Et utal af vanskeligheder matte bydes 

trods, og samtlige deltagere og officials udviste en ildhu og 
et gå-p a-mod, som lover godt for kommende tider. An'eu 
Nielsen havde lugt Tisvilde-bnnen, som udmærket udnyttede 

terrænet - kun dunnede Lars Anden; linie muske lidt tor 
meget rygrilcl !!cnncm tubet; men en god hane \':.Ir det. en 
rigtig orienteringsbllne i en rigtig orienteringsskov. (SJ. meget 

mere beklageligt. at danmarksmesteren Agerbeck. der er med
lem af Akademisk Idrætsforening. su sig lludsaget til at op · 
give undef\ejs. uvist af hvilken grund). 

Spændingen ved Illul var stOr. \'i havde hele 9 mand i ilden. 
men begivenhederne lod ikke til helt ut fluske sig som vi 
ha\'{le hubct og formodet efter de finc resultater i Palos IlIb. 
Den ene efter den anden af vorc folk udgik. ialt 4. ulle run11 

af forskcllige hændelige uheld. Dc resterende .1 skulde sa 
trække sejren i land. Det skulde de ogStHl have kunnet, Illen 

den gik ikke denne gang .. KS's m:Uld~kab ydede en toppnl' 

st .. tion af kla'ise og vundt holdkonkurrencen med 13 minutter. 
Su meget mere bemærkelsesværdigt som de kun havde de 
summe 4 mand med i lubet. og den ellC at disse. Carl Axelsen. 
ikke - sa vidt vi husker - tidligere hur scoret nogen finere 

plucering. Det vor al l1~ re vR·rd. 
Ingrid Krarup. som for forstc g'lIlf:! deltog i uumc-A-kluslie. 

blev nr. 2 foran hele den gamle garde, kun sltiet uf ,\\onie~\ 

Grenness. som til gengæld tog 19 minutter fra hende . . \10nien 
kan endnu! 

Senior-A: I. Olai .\ndersen ..... :-,. 1.57.03: 2. Iloeg Rasmus
sen. DSR, 2.02 .. )(): 3. Bræstrup. AI: -l. Grenness. KS. 2. 13 . .12: 
5. lIall. AI: (I . ",·en. DSR, 2.L9.15 : 7. Axelsen. KS. 2.22 . .1.1: 
8. I\:rnrup. DSR. 2.29.34; 9. j\ \cyer. DSR. 2.31.29; - 15. Sauf;!' 

man. DSI{. 3.08.34. Gunll11r I lansen. Voigt. Suppli og Vagn 
.\\oller udgllct. 4-mands-hold: I. "S. 9.10.06: 2. DSR. 9.23.14; 
3. Klf, 12.09.~5. 

Dame-A: 1. j\\. Grenncss. "-S. 1.32.17: 2. Ingrid Krarup. DSR. 
1.51.35: 3. D. Tilliseh. KS. 1.52.20. 

29/4: HStifindcrlobet"s resterende klasser blevatviklet i <';un 
lose Ore. mcd hovedkvarter pu Kalkgt\rden. IlIlvdc vi ikkc 
tidligere provet regnvejr under orienterinl{slob. sa fik ,' i for 
alvor provet det nu! Fra tidlig morgen silede regnen ned. -
allerede da kontrollnrerne skulde lInbringes var skoven gen · 
nemvlid. Ikke su underligt, at det svandt i de stllrtend~s ræk 

ker. Radioen vur jo heller ikke netop kedelig at lytte til 
denne sondag. Af 141 anmeldte startede 110, men kun 47 

trodsede syndfloden og gennemforte. Det store mandefald 
nn navnlig i senior-B. hvorimod oldboys-klassen rortjener 

llnerkendelse med 11 anmeldte. 9 startende og 7 gennem
lorende. 

For officials hlev det ogsu en streng dllg . Fingrene ble\-' stiq: 
:af kulde og hiero).!lyfferne pa de gennemblodte kontrolkort 
krævede særlig kode for Ht tydes. Alligevel kunde vi uddele 
de detuillcredc rcsultllflister \'ed sammenkomsten i bddehusct 
onsdag den 2. maj. 

-'led A -klasserne i Tisvilde talte Stifinderlubet i r 177 del 
tagere - tiderne og de storc vanskeligheder til trods havde 

vi kunnet gennemforc fordrets sturste lub med !;ueees. 
Senior-B: I. Baumbuck. 1\:5. 2.15.27; 8. Thillemnnn. [)~I{. 

2.52.16 (I. + til A-kJ.): 13. Thorup, DSR, 2.57 . .56: 27. lI"ns 
Jacobsen, DSI{, 3.18.2~. 

Oldboys: l. Aage JCIl:,cn. Birkerod. 1.50 . .11 ; 4. Axel Lund 
Cj\'ist . DSI{. 2.211 . .19. 

6'5 skulde K.\\ i stafet-orientering huve fundet Sted. Dc 

store begivenheder i hindet tiltrak sig imidlertid ganske nOlur· 
liRt al opmærksomhed og lobene ble\' tiilyst. ,\\<ln h:lr fore 
lubig uds!lt til eltl!ra;tret. Il\'is dct bliver muligt tl.t finde en 

egnet U1Ito. 

Små lands skogar 
og .sk1tn e~ OrienteringsfOrbund lokker til efternret. Ocr er 

store planer i gære for internatiolllll orientering. Medlemmer. 
tier er interesserede i deltagelse i ('n eventuel S-dages trte 

ningslejr i Sverige i august muncd, beLles melde sig o11l(!'lendc 
til Jesper I hen. Vi vcd endnu intet bestemt. men håbe. 

stll:: rkt ut kunne skaffe et par mund over sundet til den tid . 
O~S;I konkurrencer med s\'ensk deltagelse her i lundet er 
sandsynlige. 

Præmiefest tirsdag den 12. juni 
kl. 18 i Parkrestauranten 

DSOF's 1..obcnha\'nskrcds afholder en fest. hvor præmierne 
fru ct u(1I1 af orienteringslub og frn K -'\ i !.tngrenet vil blive 

delt ud_ Ocr indledes med et fælles kaffebord kl. 18 og he r 

vcd sker uddelingen. Bagefter er der dllns. Prisen udg'" kr. 
2.25. incl. kaHcbord ()~ musik. ,\\edlcl1ll1lcr, der vil deltoge. 
skal af bestillingsgrunde melde sil! til DS R's Skisektion. ("~ 

3231 \', senest lCITlJag den 9. juni. Betaling vcd festen . 

DSR's Skisektions Bestyrelse: 
E j Il:\ r F. Vo i g t. Buuncgardsvcj 28, (;ent. GE 3231 ". 
.J c s p c r II \' c n. Pnrkvænget 33, Charl.. C. 8511, Lok. 2. 

J c p p c S c h u I t z, Sdr. Fnsunvej 61 St .. F. GO 8~02. 

Vag Il .:\-\ u II e r. Engdraget 31. Valby. VA 3122. 

II c n n I n l! t\ m c I u n g. Vestre Boulevard 9. V. GO hOMo 

Hytteudvolg: 

S \. C n 111 u m, Ragevcj IO. HeIl. IlE Il)!';. 

J" r g c n II j O r t. 13l1gc\'ej 8. Heil. ilE 343. 

Ansvarsh. Redaktor: Ejvind Sieverts. - For Skisektionen : Jesper I-Iven. 
1' .......... , r·,. ,. ~_H .... ~ 
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OFF IC IEL LE M E DDELELSER 

13.AARGANG JULI 1945 NUMMER 7 

BESLAG LÆGGELSEN A F KLUBHUSET 
Til Trods for Ihæruige Forsag fra Bestyrelsens Side 

cr uet endnu ikke Ivkkedes at faa Korps .ll~esen fjer
net fra vort Klubhu_. For at forebygge enhver Mis
forstaaclsc onsker vi at pointere, at Korps Agcscn har 
beslaglagt Klubhuset (bortset fra B" adch,,1 og Om· 
klædning<rummene mod Syd samt Kontor og Materi 
alerum) uden om Bestyrel"n, der natulli.~\ · is vilde 
h~ve pmtesteret ru u et krafti1(ste "",d l' n Besla\(
læg~else, hvis den var blevet spurgt. Efter den fore
lobigc Aftale skulde Iluset være rommet scnest dcn 
15. Juli; men hvis det ikke Iykkcs 011 finde et andet 
passende Sted til Tndkvolrtering "f dct let anselige 
Antal Korpsmedlemmer inden uen TiLl, m.la vi være 
forberedt paa at skulle huse dem en Tid fremover 
clHJnu. Vi forstil.1f saa udmærket godt .'\.\cJI~llll1lcrnc .. 
Irritation O\'t~1' denne Beslaglæggelse. som Re~tyrel ... en 
ganloikc deler, og vi kan for ... ikrc j\.lcdlcl11l1ll'rne om, .lt 
der vedblivende ,bl bhve gjort Forsøg paa at ba 
Iluset frigivet, hvis det ikke skulde lykkes til den 
15. Juli; men hidtil har n",n desværre ikke Inft Ileld 
til at finde andre cgnede Lokaler til Korpset. - Dct 
er ogsaa et ret betydeligt '1 ab, Klubben hdcr dcrved, 
at Restauratiunen er lukket; netop ."laJ og Juni Md. 
plejer at give den storstc Omsætning 1 Sæsonen, og 
den Omstændighed, at Adgangen til Restaura 
tionen er spærret for Klubbens Medlemmer, er ens
betydende meJ et h.arclt Savn for de mange MedIem
Iner, uer er vant til at kunne fatl saavel l\lorgenkaffc 
som b1iddagsmad derude. 

Som det fremgaar af O. ,\1. for luni Md ., regnede 
Bestyrelsen den Gang b"temt med. at B"laglæggel
Sen var af forholdsvis kMt Varighed, og vi forstaar, 
at Medlemmerne er forhavsede over, at der s." lang 
Tid efter endnu ikke er Tegn til, at Huset vil blive 
rammet i den nærmeste Fremtid. Og ligeledes, at det 
virker forstemmende, at Bygningen, der under hele 

Besættelsestiden undgik .11 bhe beslaglagt af Ty
skerne, næsten "Jeblikkelig efter Befrielsen blev be
slaglagt af vore egne. Det maa forekomme mærkeligt, 
at der ikke skulue kunne findes andre egnede Steder, 
hvor en lndkvartcring lod sig arrangere, selvom der 
maaske var mindre komfortabelt enu hos os. Men 
n,lar dette er sagt, skal det ogsaa siges, at D R's 
.\l elllcmmer utvi vlsomt alle i hoj Grad respekterer 
dette ""'ps og fuldt ud værdsætter dets Indsats i 
Frihcdsk(lmpcn herhjcllllllC, men vi haahcr ogsaa, at 
Kai ps ledelsen fursta ... vort Standpunkt, at vi efter 
alle disse Aars !læmninger, Roforbud og Bombeat
tentater tll. \", længes efter, at \'Ort Klubliv atter kan 
udfolJe sig frit og uhindret i vort eget Ilus. 

I O. M. for Juni Md. meddeltes det, at Roni ngen 
nu vaf blevet frigivet overalt i Landet. Det viste sig 
desværre at være en lidt forhastet Meddelelse , idet 
der eksempelvis her I ' undet i Tiuen efter Grund
IO\'sdagen og til den 22. J unl ikke kunde roes Nord 
fur Rungsted, hvor Ilelsingor Politikreds efter Ordre 
ha hnjere Instanser havde nedlagt Forbud mod Ro
rung. 

Som det formentlig vil være Medlemmerne bekendt 
gennem Dagspressen, blev Sejladsen i Sundet frigivet 
den 22. Juni, saalcdes at vore W'eek -end Ture til 
Niv,la kunde genoptages , og i det smukke Vejr 
S<I. Hansaften var der naturligvis fuldt belagt oppe 
I W· eek-end IT uset. 

lov rigt foreligger der nu et Cirkulære fra D. F. f.R. 
"edrorende Sejlads med Kaproningsbaade i de danske 
Farv,lnde,og dette Cirkulære, der selvsagt er af største 
Interesse for vorc Langtursroere, vil blive tilstillet 
hvert enkelt Langtursho ld, saaled .. at det for Lang
turen kan gorc sig bekendt med de Begrænsninger for 
Sejlatlscn, der indtil vitlere er fastsat baade for Sejl
sp<lttsfolk og Roere. 



Et Eksemplar af Cirkulæret vil desuden være at 
finde paa Opslagstavlen i Baadehallen, Det henslilles 
indtrængende til de ansvarshavende paa Langturshol

dene forinden Turen siaries, no;e at sælte sig ind i de 

Begrænsninger, der gælder for de Farvande, hvortil 

de agter sig, 

Kontoret 
Inspektør Sjelle meddeler, at Kontoret i Klubhu~et 

er aabent fra KI. 16'" lIverdage. De Medlemmer, der 
endnu ikke trods gentagne Opfordringer, har løst nyt 
Skabskort for Sæsonen 1945, kan kobe Kortene paa 
Ko ntoret ell er indsende 3 Kr. pr. Giro med Angivelse 
af Skabets Beliggenhed, d. v. s. Omklædningsrum, 
Nummer samt om Skabet er forneden, i Midten eller 
foroven. 

Langtur 
Det kan endnu naaes at faa stillet en Baad til Raa

dighed til Langtur. Indsend snarest Ansagning, og 
tal med Inspektor Sjelle om Arrangementet. 

I [ar været dyrket fra Træningshuset saa godt som 
Forho[dene - eller rettere som Frihedskæmpertjene
sten har tilladt det; navnlig er der i den sidste Tid 
kommet mange Begyndere til. Men Sæsonen var da 
saa langt fremskredet, at kun faa af dem er nogen
lunde modne til at stille op. Der har ogsaa meldt sig 
et Letvægtshold, men trods Ho[dets Anstrengelser 
naar det ikke at komme i Form til Foraarskaproningen. 

Denne afholdes her illavnen 7. og 8. Juli. Iler sti[
ler vi med et Juniorho[d i Firer med Styrmand og i 
Firer u. St. Desuden kommer vi med en Begynder
Firer. Vi har ogsaa anmeldt en Toer m. St .. idet vi 
haaber, at Mandskabet, trods det, det er kommet 
meget sent i Gang, dog skal naa at komme i Form. 

Som T ræningsforho[dene er i Aar, ligger der et 
meget stort Ansvar hos Styrmændene, og vore har 
gjort et godt Arbejde - navnlig Frode Christian
sen, uden hvis Hjælp Træningen næppe havde kun
net gennemføres. 

~~lubbens 
rotøj 
b.n hos 
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Medlemsforhold i DSR 
lndmeldte: 

17: lIenry Aksel Toft. 21: Jorgen lIartvig Ander
sen. 43: Ib Schmidt-Madsen. 51: Bent Rasmus Ras
mussen. 57: Bent Frantz Larsen. 63: Poul Erik Milhaj. 
69: Knud Vad Thomsen. 70: Jorgen Bernhard Bang. 
74: Knud Skad hauge. 77 :Poul Anton Olsen. 84: J ens 
Vi[h. Malling Skipper Nie[sen. 86: Jakob Rordam. 
9,: Erik Jerslev. 107: Erik Langgaard. 112: Egon Ben
dixen. 114: ~'illy Liebergreen. 119: Fritz Lage. 1184: 
lens Ole Jorgensen. 11%: Svend la Cour Halved. 
1199: Knud-Otto Rahbek. 1202: Kristian Fr. Thie[e. 
1205: Knud Finn Poulsen . 1206: Erling Fr. Donvig 
Schmidt. 1209: Svend Erik Petersen. 1210: Peter Johs. 
Ferd. Fenger. 1211 :Rene Dybkær. 1212: Kaj Mogens 
Soebotg. 1218: Jens Georg 1101m. 1219: Kristen Fa
bricius Krarup. 1220: Ole Frederik Gott[ieb. 1221: 
Vagn V. Hansen. 1224: Sven Boeg. 1225: Carl Emil 
Petersen. 1226: Kaare Bru!elius. 1229: Knud Gund
strup Pedersen. 1230: Anton Rudolf Jørgensen. 1231: 
. aren Moller Jakobsen. 1238: \Va[ter Førster. 1239: 

Erik Repsdorph. 1249: Torben Meyer. 1251: Peter 
Skoubo Madsen, 1252: Mogens Kierulff. 1253: Jor
gen Lubbe Andersen. 1255: Erik Manniche. 1256: 
Viggo Nordrup Nielsen. 1259: Niels J. Bondo. 1262: 
Jorgen lIedeberg Sl11ith. 1265: Jorn Carlsen. 1267: 
Edgar Jarl Hansen. 1276: Frede Lindskov Poulsen. 
1279:J orgen Thygesen Kristensen. 1282: Jacob Ha
ralcben. 1296: Torben Gjerloff. 1299: Per Norbjerg. 
1303:lorgen Johs Klepner. 1306: Emil Kring-Laurid
sen. 1310: Poul Reuter J espersen. 1311: H ans J orgen 
lohansen. 1313: Hans Bent \Vi[gaard. 1315: Eli Frank 
Jensen . 13[9: Helge Chr. Jacobsen. 1320: Jens Ole 
Feilberg. 1321: Bendt H. D. Schmidt. 1325: Nie[s 
A belin Schou. 1327: Morten Borge Pedersen. 1328: 
Michael Sahlho[dt Zaeho. 1329: Emi[ Beroh. Gert 
Iversen. 1330: Ib Green. 1331: Mogens Rindom 
Krogsgaard. 1333: Sv. Aage Bruun. 1341: Jens Tra
num Jensen. 1342: Bent Ilastrup Aagaard. [314: 
Knud Chr. lIansen. 1343: Carl Bo Bojesen . 1345: 
Karl Nygaard Christoffersen. 1349: Knud kov 
Jespersen. 1351: Carl Wulff. 1353: Jens Andreas 
Knudsen. 1354: Hans Peter Forum Jensen. 136-1:: B. 
Mandrup Kruuse-Christensen. 1367: Curt Jacobsen. 
1377. Arne Ludvig Galatius. 1382: Raymond Swing. 
1386: lIans Iversen. 1394: Svenn·Mertsen. 1395: Poul 
Egede Glahn. 1404: Stephan østergaard. H08: O. Kri
stian Kellermann. H13: Leif Thue I lansen. H19: Ole 
Worning. 1t23: Christian Mathiesen. 1426: lIarry 
Treschow.'1427: Viggo Birch Pedersen . 1431: Svend 
Aage Jensen. 1432: Jorgen Ilo1m. 1435: Hans Peter 
Ilo1m. 1438: Kai Aksel Juul. IHO: Poul Henning 
Sorensen. 14+1: Frank Arnold Taxvig. 1446: Bent K. 
Paludan-Muller. IH7: Johs. Ho[st-Jensen. 
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Adresseliste 
BESTYRELSEN: 

Formand: Crosserer Gudmund Schnck. p. t. Norre Farimogs
g.de 3 St., K. Tlf. C. 6644. 

Formand for KaproningsudvalgcL Fuldmægtig I-I . K. RaslIlussen, 
Æbc\og.lde 24', ø. Tlf. Ryvang 2522. 

j\lntcriulfofvnlter : Civilingcnior J. Norman J lansen, Nørre 
Farimn.J,!sgadc 3 St., K. TIL C. 6644. 

Kasserer: Fabrikant Bjurn Møller, Brcdg:llle 47". K. TIE. 
Byen 8363. 

Sekretær: Assistent, cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. Abild
gaards Alle 9', V. Tlf. Nora 1869 x. (IO 16: C. 608). 

Rochefcr: 

Stud. polyt. Jorgen Bech, Islands Brygge 63, C. 6720. 

Økonomiudvmdl.: Kontorchef, cand. jur. Axel Lundqvist, 
C. N. Petersenwej 49, F. Tlf. Godthaab 4530. 

Arkivar: Kunsthandler Gunnar \Vandel , Solvgade 38, K. Tit 
Ilyen 6060. 

Prc'i.scsckrctær: Redaktor C. Næt.oh Hendriksen, rI . C. OTsteds
VCJ 54. Telf. Nor. 6214. 

KAPRONINGSUDVALGET: 

Fuldmægtig 1-1 . K. Rasmussen, Æbelogade 24', ø. Tlf. 
Ryvang 2522. 

Stiftsbogholder Aage Jorgcnsen, Llngcbrogadc 25, K. Tlf. 
C. 11525 (KI. 10- 16). 

Sekretær, cand. jur. Hugo Grumme, Tcsch AlI~ 4-, Holte. 
Tlf. Holte 952. 

Stud. net. P. G. AnrtJc Jensen, Hjortoglldc 3. Ryvang439 u. Inspektor: Overofficiant C. A. Sjcllc, Njalsgade 59, S. TIL 
Civilinl!t:nior Ole Sk:l'rho, l{oscnv:l:ng:d", A 11(- Li, Ohro -Iihi. Amager 3272 \'. 

SKISEKTION 
Siden sidst 

Den 12. Juni: hClbcnhll\"no;;krc:d'icns Pm'l1licfc~t i Pttrkrcstnll 
rantcn hlc\" en stor Sukees. ledet pan udmil'rkl'l \\II;ld(' o( den 
konstitlll:rcdc I"ormantl .... llj Frydl'llhoj. 

Den 21. Juni : ()ricntl'n.'r .\\iddngcn mmtttc i .\ur hcnll\:i!Ucs 
lil .. Studclllcrkildcn", hvor vi h,lVdl' en hyg~di)! A t'! ('Il. som 
sluttede ml'd SOIIH.'Ug:lllls,! p.l,t Lrcll'litag:eslcltcn. 

-..:. B. Ilusk ImhclHJclsl' af Lltsnin~ Pilll Skrin'bordskonkur 
rI .. 'llI..:cn senl'", dCIl l . .luli til I' I . Vuij.!t. B .. uncJ..!~hlnlsvcj 2B. 
( ;cntolh.'. 

Program for August 
Lørdag den 25. August og Sondag den 26. August: \kltcl!.'· 

misk Itlrætstorcning indhyder til .. Maratho"~Orientering·· Irll 
IlornhR'k til I Larl·~k()\'cne. for Ilerrer OHr I() Aur i l\..hu,lsc A 
()~ KI,lsse li (ikke BcgYIllIL're), Dcr konkurreres i l'olLl uf .2 
\\and, som folges uu ng skal "<l're s~tmh:t vcd Posterne. Tiden 
regnes for si(btc 'bnd i \\:1<11. Saufrcmt l'n .\·Lubcr og li 
tuber dl.lllllCr Ilold. shlrter bCl!l!t.' i ..-\ Klus'icn . Der lubes efter 
Korl l :100.0(H)· .. IIeIsinglIr" 19+1. andre Kllrt man ikke be· 
nyttes. Starten fore!!:!:tr stlTntiJiu( tro 2 .] Sturtsteder i 

Nærheden al IlornbllJ,; Lurd:tt! den 25 .• \ugust KJ. 22. Dcr 
lones en cn. J."i km I'\atorientering!:ibtHlc. herd ter et tvungent 
Ilvil P~Hl. nojagtigt 8 Timer et \)ted i "'lerheden af Fredens .. 
horg. h\"urpaa der stnrtes til ct Dag Oricntcringslob pua eu. 
27 km. 

Deltagerne skal mode Lordag den 25. August KJ. 21 ved 
Skovfhs .. c.\. .iO!) m SV for .. II " 1 Ilorllchy. knap 2 km SSV fur 
llornha:k. t"hernc medbringer som Bllg:aJ.!c en I{ygsæk eller 
lilllIndkuffert. som :lf Lohslt:ddsen rrllnsportcrcs til Overnat 
nin/.!sstcdct. ug derfra videre om Snndugcll til Bundernes 
IlcUn. hvur .\\:Illlet findes. Der lohes ultsun uden Oppakning. 
OVl!rnntninJ.!cn sker i Vandrehjem, hvorfor Vandrekort er 
obligatorisk . j\\orJ.!cnmut! kHn k"bes i Ilerberget. Forh11RIH.lS· 
orlcntcrinJ.( I TcrrælH't er lurbudt. Overdommer er Kuj 
hyLienhuj. 

, \IIJnddclsc med Indhctuling al Stnrtgebyr Kr. 5,00 skal ske 
til \'oigt senest den JO. Juli. 

Dl' at vore \\cdlclllmer. der nusker nt dchu(!c i denne 
J..:.onJ...urrcncc. hedes srla snurt som muligt melde sil-: til Ove 
Krilrup. i\ne l\:lItrines Vej lo!, F .. der vil ledt.! Trtt.:ningcn. 

DSR's Skisektions Bestyreis.: 
Ljllllr F. Vvigt, B:l.UllcgllrdlSvcj 28. Gent. UR 3231 v. 

J l: S pl' r II \ e Il. Pllrb·:cll).!ct 33. Churl.. C. 8511, Lok. 2. 

.I c p Il c S c h li I t l. Sdr. FIlsanvej 61 St.. F. GO 8402. 

V:lJ.!11 '\lIller. knudr>1!!ct 51, Valby, VA 3122. 

11 c 11 n i II g .\ m c lun t!. \'l!strc Boulevard 9, V. GO 6069. 

Ilytteudvalg: 
Sven Illunl, Rtig('\"cJ IO, Ilell. IlE IQI5, 

J II r l! l'n II j l.) r t, BOj.!cvcj B. IIeJI. IlE .l·ti. 

Erik Kiersgaard 
Livjægergode 23 - Øbro 51 52 



Ansvarsh. Redaktør: Ejvind Sieverts. - For Skisektionen: Jesper Ilven . 
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AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB . 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

13. AARGANG AUGUST 1945 NUMMER 8 

Træning for Kaproere til 
Efteraarska proningen 

(antagelig den 2. September) skul hegynde snarest. 

Efter at D. S. R. i 2 Sæsuner har været l'Ucrmest passiv 

paa Kaproningsbuncn, skulde \'i nu gernc atter vise vore 

Farver. og i\\edlcmmcr. der har Lyst til at træne til 

Kaproning. bedes melde sig omguaende til Inspektor 

Sjelle eller en af Rochcferne. h"orefteJ' der vil bli"c 

taget fat under Ledelse ::tf vor ny Træner Raymond 

Larsen. 

Kaproningen 
Foraarskal'rOl1lngen den 7.-8. Juli i Ilamen. \'ur Be· 

{!ynder-Firer var endnu for svag til ::tt gurI...' sig Ilældendc 
og endte paa 3- Pladsen efter Lynghy og Skjold. Junior
Firerne (II. Fasting, FI. Langaard. P. ,\. Bruun. O. 
Christtrcu. co:'\". P. Sh'ertscn) roede et udmærket Loh. 
men maatte pan de sidste .Meter sc sig sinaet af K. R. 
Tiderne var 7.56.1 og 7.56.8. Det sammc Ilold i Junior
Firer uden Styrmand vandt derimod cn overlegen Scjr 
om Sondagen. D. S. R. 6AO. K. R. 6.50. 

Bagsl'ærd So den 21.- 22. Juli . Ogsa" ,cd denne Kap
roning \'ar vi kun repræscnteret med 2. Ilold. Begyn
derne bicvatter sluact. men var dog adskilligt bedrc 
roende end ved Foraarskaproningen, de roedc dodt Lob 
med Fredericia om 2. Pladsen dtcr Anrhus Roklub. sall 
de rykker forhaabcntlig en Plads op næste Gang. Vore 
Juniorer startede i Senior-Firer u. Styrmand og blcv 
slaaet af K. R., men de gjorde dog en meget god Figur. 
Junior· Fircr u. Styrmand blcv vundet uden Kamp. da 
vi var alene anmeldt. Endelig vundt vi Junior-Firer 
(P. A. Bruun, O. Christtreu, II. F.sting. 1'1. Langgaard, 
cox. Fr. Ch ristiansen) meget o"erlegen! i Tiden 7,48,2 
for Roskilde 8,01,2. 

Efter Lobene blev Junior-Fireren udtaget til at repræ
sentere Danmark i Firer med Styrmand ved Kapronin
gen i Sverige Sondag den 29. Juli. 

Til Danmarksmeslerskaberne i Soro den 5. August 
er foruden vor Begyndcr- og Junior-Firer anmeldt vor 
J!mnlc Senior-Firer. der cr ganet i Træning efter snart 
to Aars Fravær: trods den korte Træningstitl de har 
hnft, skulde de dog hn\'e gode Chancer for endnu en 
Gang at hjemfore et ,\\esterskab til D. S. R. lovngt e r 
,"i anmeldt i 3 ,\\esterskabslob (2 Firere og Otter), i 
Begynder-. '{ngste Junior- og Junior-firer. 

CJly CCræner 
Det er lykkedes Klubben at formaa den tidligere 

K. R.- Roer Ra)'mond Lar~ en t:l at tage s ig af Trænir.gen, 
og skont har lorst er gaact i Gang efter Foraarskap
roningen. er der allerede sket en mærkbar Fremgang 
mcd haade Begyndcre of! Juniorer, men vi savner sta
dig ,\\undskab. for det er for ringe, at Landets storste 
Kluh kun har 2 Ilold i Træning. 

Klubhuset frigivet 
Korps Aagesen er nu hjemsendt, og Klubhuset atter 

o\'crgivct til D. S. R. Der forestaar imidlcrtid en om
lattende Reparation og Rengoring al Lokalerne, for de 
kan tuges i Brug pau ny. men fra Tirsdag d. 7. August 
er der Adgang til at spise derude og formentlig ogsaa 
,\\ulighcd for Morgenkaffe. Det bedes erindret, at ~\ed 

lemmer, der onsker at spise til ,\liddag i Klubben. helst 
maa hestiIIe deres Kuverter inden KI. 12, TelL Ryv. ~8. 

Nye Rochefer 
Bestyrelsen er blevet suppleret med 2 nye Rochcfcr i 

Stedet for Aktuar P. G. Aaroe Jensen, dcr trækker sig 
tilbage fra Ilvervet nu, og Civilingenior Jorgen Bech. 
der dog fortsætter som Rochef Sæsonen ud. Dc 2 nye 
Folk er Civilingeniørerne Sven Rye Petersen og Erik 
Skibs /rup, og Adresserne er henholdsvis Svejgaardsvej 
31, licIlerup, Tclf. Il cll. 2;61, og Willimoesgade 81, Tclf. 
0bro 5968. 



Det kan allerede nu meddeles. at der vil blive afholdt 
Studentermatch i denne Sæson. sandsynligvis Son dag 
d. 16. Seplember og denne Gang .. med fuld Musik" og 
Gennemfore Ise af hele det traditionelle Program, der 
knytter sig til dette Lob. 

Fra Dansk Forening for Rosport har Klubben mod
taget folgendc: 

"Opmærksomheden henledes paa, at der i Tiden fra 
15 '9 til 22 'f1 1945 "il bHyc afholdt el Trænerkursus for 
Herrer her i Kobenhavn. 

Til dette Kursus "il de interesserede Klubber kunne 
ansoge om Opta~clse for saadanne Roere, der har vist 
særlig Interesse for Kaproninflcn og endvidere er i Be
siddelse nf sandanne Evner, nt der kan skonnes. at de 
vil kunne go re god Fyldest som Amatortrænere efter at 
have gcnncmgaact et Trænerkursus. lnstruktorcr. der 
har undervist i deres Kluhhcr o~ ons~cr en sand an 
"ide re Uddannelse. maa i de fleste Tilfælde anses for 
egnede." 

.. \\edlcmmcr. som onsker at deltage i ovennævnte 
Kursus, bedes skriftligt meddele dette til Klubben, 
senest den 9. August d. A. 

I et af Omklædningsrummene er der fundt't 

l Armbaandsur. 
l Fyldepen og 
nogle Amatorbilleder. 

Sagerne kan afhentes paa Klubhcns Kontor. 

'Iandag den 20. August "il der blive afholdt ldræts
mærkeprovcr i Ronjn~ over 20 km. 

.\Iodested og -tid: Klubhuset i Svanemollebugten 
Kl. 18,00. 

Deltagerne man helst selv sammensætte Roho)cJ. 
.'ledlemmer (ikke Deltagcre) . der vil være Styrmænd 

paa denne Tur, bedes ligeledes give ,\lode samme Stcd 
og Tid. 

Der startes fnl, og fOS ned gennem lla\"llcn til Slubcn 
og tilbage til Klubben. 

Fredag den 2~. August vil der blive afholdt ldræts
mærkcpro\'cr i Roning over 2 km. 

~lubbens 

rotøj 
bu bOl 
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~Iodested og -tid: Kluhhuset i Svanemollebugten 
"-l. 18,30. 

Sammensætning af Rohold som ovenfor. 
Styrmænd til denne Tur som ovenfor. 

Den 20. of! 24. August vil sunnlige Inriggere være 
Tesen-cret til Brug for Jdrætsmærkepro\'crnc fru hen
holdsvis Kl. 18,00 og Kl. 18.30. 

Træning til Idrætsmærket 
Lighed med dc foregaaende Anr vil der ogsaa i Anr 

blive Lejlighed til at erhven'c sig IdrætsnHcrkct. og 
Klubben henstiller til \\ccLlcmmcrnc. at saa mange som 
muligt melder sig- til Træningen. der forcgaar under 
\'ejle"nin!! og Ledelse af Inspektor Sjclle. 

For Uymnastikkcns Vedkommende sker Træningen 
i Gymnastiktimerne i Lobet af Vinteren_ Ocr \-iI blive 
nfholdt Gymnastikprover vcd samtlige Gymnastikhold. 

For dc ovrigc Discipliner sker Træninf;!cn dels i Klub~ 
ben og dcls paa Stadion. hvor Prr"'erne i Lob, Spring 
og "-ast vil finde Sted i Lobet al September ,\Iaaned. 
Proverne i Ronin{! vil finde Sted i August .\\3uncd, 
muligvis ()~san i Oktober .\\aaned_ 

Efter J. August vil Sjelle hver Torsdag Aften fra 
Kl. I'I,(K) ,,,,re til Stede i Klubhen vcd Træning i For
bindelse med Instruktion i Lob, Spring og Kast. 

For ar faa et forelohigt Skon over hvem der onskcr 
at deltage. vil der blive opsl"aet en Tegningsliste i Om
klædningslokalet. ligeledes vil der blive ophængt "Be
stemmelser for Id rærsmærkct", saaledcs at man paa 
Forhnand er orienterer om, 11\'ad der kræves til Er
hn'I,"e1se at Jdnct:;mærkct. 

Teltpladser paa Langture 
Enhver, der har været pau Langtur, \'cd, hvor \-anskc

ligt dct cr at finde virkelig gode Teltpladser. Det er 
nemli!l ikke saa lidt. den kræsne Langtursroer forlanger 
"r en god Teltplads. Iler er nogle af Fordringerne: 

l. l n jævn. græsbC\'oksct Plads til seh'e Teltet. I/vis 
Vejret er blæsende, skal den ligge i Læ. Det cr 
heller ingen Skade til. at Teltet kan ligge i Skygge 
for den forstc ,\Iorgensol. Enddig skal Pladsen 
liuge i umiddelbar :--':ærhed af ~tranden. hvor Baa
den ligger, sualedes at Bagagen ikke skal bæres 
for langt. 

2. Stranden "kaI være fin ut lande paa og god at hade 
Ira. \'andet skal af Ilensyn til Badningen være 
rent og friskr og ikke for !tl\'r. Der findes mange 

~n"n,. 
CROME &GOLDSCHMIDT 

"PUKl 



ellers skanne Steder her i Landet, hvor det hele 
er odelagt af en sumpet. sivbevokset Strand. 

3. Lejrpladsen skal ligge afsides. saaledes at man 
ikke generes af nysgerrige Landliggere. Paa den 
anden Side er det ønskeligt, at der er en Gaard 
eller et 11us ikke for langt borte. hyor man kan 
hente Vand og Mælk. 

4. Ocr maa ingen losgaacndc Kreaturer findes pas 
Stedet. 

5. Det maa ikke være direkte forblIdt at telte paa 
Stedet. 

Nu er de fleste af vore l\1.edlemmer, som har været 
psa LangtlIre i Aar, venut hjem, og mange har sikkNt 
fundet nogle Teltpladser, som opfylder ovcnstaacnde 
Fordringer. 

Det er nu mit Forslag. at de l'irkelig gode Teltpladser. 
som opfylder samtlige ovenstaaende Fordringer. med
deles til Klubbens Kontor. hvor de vil blive al'mærket 
paa et Generalstabskort, som er anskaHet til dette 
Formaal. 

Paa denne .\Iaade kan de indhostede Erfaringer kom
me de nye Langtursroere til Gode, idet disse, forinden 
de starter, kan mode med deres egne Kort og faa de 
gode Teltpladser mærket af. 

J. Norman-Hansen. 

Medlemsforhold i DSR 
Nye fttledle111111er: 
1181: Henning Emmertsen. lJ 76: Carl Thomas Fauer

by. 1173: Svend Bogh. 1172: Jens Jørgen Lindstcen. 

11/1: Poul Henrik Tallner. 1169: Jacob Kr. Karup Peder
sen. 1159: Ilenning :-;ystad. 1151: Gustav Erland Niel
sen. 1150: Kaj Kjeld llcnriksen. 1143: Rene Laraignau. 
1139: Knud Jorgen Ilansen. 1135: Johan Wilhjelm. 1130: 
Jorgen Brogaard. 1128: Hans Ole Riis·Jacobsen. 1126: 
Borge Kjær. 1121: F-Ienrik Pa\'clsen. 1119: Preben Kell 
"ieIsen. I J li': ."Hcbael Klerk. 1116: Knud Boggild. 
1115: Ole Glarbo. 1111: "icls Hogh. 1110: Erik Einar 
P. Tetens. 1108: Hans Willumsen Schmidt. 1105: Henrik 
William Wain Brctton-Mever. 1103: Kristian Lindbo 
Larsen. 1096: Hans Jorgen :\Iadsen. 1094: Asger Peder
sen. 1090: Mogens \liIh. Ilermann. 1089: Laurits Klok. 
1077: Olaf Holm KIitgaard. 491: Hans Erik l aver. 
129: \lill]. Skipper Nielsen. 

Nj'e Medlemmer (Passil'e): Jorgen Borch. 

Udmeld!e: H4: Axel Petersen. 135: Jon G. Effersoe. 
710: :-.J. h. A. Sorensen. 604: John Raith. 152: Bengt 
F. Christiansen. 127-1: .\\, B. Jorgensen. 361: P. Danne
skiold-Samsøe. 251: Helge Skov. 102: Rudolf Lolk. 708: 
C. H. Ho," Simonsen. 1439: Sv. Reiermann Jacobsen. 

Overgaaef fra Passive iJI Aktn'e: 1320: Jens Ole 
Feilberg. 1182: . Thaysen. 1197: Rene FcllImb. 488: 
Uffe llimmeIstrup. 

Overgaael fra Aktiv fill'assw: 285: A. Rude-Hansen. 
1291: John O. Larsen. 308: Knud Nor\'>111g. 598: Ole . 
Thamsen. 98: Kaj P. :'\iclscn. 97: Gunnar Forchhammcr. 

SKKSEKTKON 
I Efteraaret 1944 

var alt lngt op til cn Stor-Sæson nf første Rang. Sektionens 
Træningslub talte hidtil uanede Skarer af Oricntcrerc - TiI
slutninf,(en uf Begyndere Vl:lr ligefrem overvældende. Glæden 
j Sektionen niT stor for det forcstaaende Arbejde . • '1en des
værre blev den kun af kort Varighed. Straks efter vort furste 
stOrre Arl'llllgement det Efteraar: Points-Orienteringen "cd 
Bøndernes llegll. kom Forbundets Forbud mod lSWrrc Løb 
og mod offentlig Omtale af Orienteringsidrætten. Det var sik
kert med nogen L;mlrcll, at Begynderne pludselig san sig gan
ske forladt af Sektionens Bestyrelse. Alt som omtaltes i O.)\' 
var Forbeholdt den gamle, faste flok af Oricnlcrcre . . \len 
s3adan nlallttc det nu nodvendigvis gaa. 

Det kommende Efteraar 
skal give Sektionen Lejlighed til at tage grundigt Revanche. 

I den forestaacnde Sæson skal aJle Sejl sættes til, og Begyn
derne skal hllYC vor særlige Opmærksomhed. for stmks at fan 
den fulde Tilslutning til ,'orc Arrangemtmtcr vil vi her nævne 
h"cr enkelt af d~ Begyndere, som vi særlig venter vil mude 
op for at fortsa.:tte, hvor de si op i 1944: 

Jnrgcn Beck, Møller-Olsen, Bjerre. Lundu, Aaroc-Jensen. Per 
Saugmal1, Christtreu, Jørgen Pedersen. Lykkcbu, Langhede, 
Hempel-Jort!cnscn, Thue-Hansen, Frørup, P. A. Bruhn, \Vilh. 
Lind. Boeck, Rye-Petersen, Borch, Kopp. Guldager, Rønne 
I-!Ilnstm. Oluf Andersen. Langkilde, Prior, Busch-Jcnscn, G. 

JohunsC!tl. Bernoe. Revenfcldt. Bernt Svane. Ki.ihl. Helge Han
sen og Hommeltoft. 

Helst scr vi alle disse .. gomle" Begyndere ved vort første 
.-\rranj;!ement Søndag d. 9. September i Rude Skov, og aller+ 
helst ,~ il vi have Tilsagn om fortsnt ju.:,·n Deltagelse fra s3mt
lige plus endnu en Nasse "nye" Begyndere. Saafremt vi blot 
kun sikre 20 Deltagere til hvert Træningslob, vil det være 
muligt at lave et særligt Klubpl'ogram purnllelt med det offi
cielle Konkurrenceprogram. I. modsat Fald vil det blh,~c meget 
begræl'l.st:t, hvnd de nye Folk tuur af Ol'icntcringstoh senere 
PUll Efteranret. Sagen Cl' den, at det dterhaancIcn bliver nød
"endigt at begrænse Deltagerantallet i de store Konkurrencer 
til ca. 200 - ttfhængigt af A:lrstiden og Transportforholdene. 
Kun de stærkeste Orientcrcrc kan derfor "ære sikre pau at 

Erik Kiersgaard 
Livjægergade 23 . 0bro 5152 



komme med. Udvælgelsen mila ske i Klubbens Træningslob. 
som til syvende og sidst ogStHl er langt morsommere end de 
store LfJb, hvor man daarligt nok fuar talt med sine K.lnlmc· 
ruter, fordi Starterne ligger spredt over hele Dagen. Lad os 
derfor i dette EfteTlHlr oparbejde en stærk Tilslutning til yore 
egne h:lub-Arrangementer (evt. i Tilknytning til en eller to 
andre Klubber). saalcdes at vi ved disse sikrer os virkelig 
ginndc Færden i Skovene i Konkurrence mod jævnbyrdige 
Kluhkammerater - og lad saa de ca. 25 Lobere. der viser sig 
særligt egnede til at forsvare D. S. R.s Farver i de store Lob. 
blive udtaget til disse. Æren derved er for øvrigt en ,\\eduille 
med Revers: Anmcldelsesgcbyrerne er ikke helt billige. 

Status for Senior-A 
Ved Afslutningen af Foraurssæsonen 1945 har Bestyrelsen 

tuget et Overblik uver Situationen for vore A-Klasse Lobere. 
For ut cnh,'er kan ya:: re nnjngtigt underrettet bringer vi her 
Resultatet : 

I) Lobcre. der har sikret sig Forbliven i A-Klassen ved 2 
Placeringer: 

Hven. Krarup. IlfJeg Rasmussen, Saugman. 
Il) Lobere. der endnu manglcr een Placering i r.. "bet at 

F ftcraaret: 
AmcJung. Gunnar Hansen. IIolger l\leyer. Vagn ,\loller. 

III) Labere, der mangler begge Forbliven-Placeringerne : 
Bramsna..:s. C. O. Hanssin(!. Hee. Erik Kicrsganrd, Voigt. 

IV) Nyoprykkede 1945 (kan Ikke glide ud for Ilt 1947): 
Lars B. Petersen, Mogens Suppli. 

V) Senior B med Plus fra 194-1:: 
Albertus, Jeppe Schultz. 

VI) Senior B med Plus fru 1945: 
Jon Tillcmann. 

Antallet af Oricntercre i de for~kelli~e .. Stadier pall Orien-
teringens Rangstige" Fordeler sig for de forskellige Klubber 
paa folgendc Il\Jlaade: 

II III IV V IV Samlet Antal A-LI)berc 
D.S.R. .j 4 5 2 2 l 15 
K.S. 3 I 5 2 Cl I II 
A.1. I .j 3 2 O 2 J() 
K. I. F. 2 2 I 2 Cl 2 9 

Fælles for alle Klubberne er, at h:rigen~ Gang og det lange 
Tidsrum, der er forlobet siden A-Klas!:iens Fustsættclse. vil 
bevirke en ret gellllemgribcnde Ændrinj.! i Stillingen med Ud· 
gangen af 1945. Vi mna derfor indtrængende beJe hver enkelt 
Orienterer go re sit yderste for at medvirke til at bevare Sek
tionens ledende Stilling i Fremtiden. 

DSOF - 50FT 
elter Dansk Ski- og Orienteringsforbund kontra Svenska 

Orientering~f(jrbundct er et Emne. som med Sikkerhed inter
esserer enhver dansk Orienterer. Vidtgaacnde Forhandlinger 
har sUlaet pua i den forløbne Tid efter Freden, og omfattende 
Planer er ht(!t for Eftenunet. forelobig er der truffet fol gen de 
Arrangementer: 

I) Svensk Studiebcsog her d. 1.9/ !oo, 

2) Dansk Studiebcsog i Hulsingborg og ,\lahni> d. 'l /o. 
3) International Konkurrence i j\,fortlsjælhllld d. lI,o 
og der er Mulighed for vore beJste Lobcrc at deltage 
svenske Konkurrencer: 
4) i Gctinge. lIaIlund d. 'llItO. 

5) i S5M (Sydsvcnska f\Histcrsknbct), en Iloldkonkurrence 
mellem Skåne. Ilulland. Blekinge. Smulund og nu ogSlla 
Danmurk (Sjæll./Kblwn.). Vi indgonr nltsaa for Efteraaret 
som en femte sydsvensk Provins. 

Svensk Studiebesøg den 18;8 - 20/8 
Sjællands- og Kobenhnvnskredscne indbyder 7 Damer og 

33 Herrer fra Skånes OrienteringsfOrbund til et Besøg pau 
denne Side Sundet, for at give dem Lejlighed til at Irere dan
ske Kort og dansk Terræn at kende, ligesom den specielle 
danske Definitionsmetode. D. S. R.s "kisektion stuar for Ar
nmgementet. 

Program: 

Lordag d. 1"/ ... Aften : Svenskerne ankommer tilOsterport 
Station og fordeles til Indkvilrtering hos kobcnhu\"nske Orien
tcrerc (fortrinsvis suudanne, der skal fungere som Instruktorer 
om Son dagen). 

Sondag d. ''';_: S-Tog til 1I01te. Afg. KI. fra Hdbgd" 
SilIl1lingsphlds: Rudersdal Kro. Her gives Fælles-Instruktion 
uf Jesper [-h 'en, dels til Svenskerne og dels til Instruktørerne. 
S\·clb]..:ernc fordeles paa de danske Instruktorer. der under en 
Vandring i Skoven forklarer de forskellige Ejendommeligheder 
vcd de dan~kc Kort. Efter en fælles Frokost lobes derefter et 
mindre Orienteringslob, eu. b klll. - Afslutning. - Aftenen 
til fri Disposition. 

,\hnda!! d. '1.0/-.;. KJ. 9: Hjemrejse. 

De af VOre ,\ledlemmer. l)OIll er interesserede i at huse en 
s\'ellsk Orienterer dc to i\'ætter. bedes omgallcndc melde sig 
til Voigt. Ge. 3231 .... Dct gælder forst og fremmest Om ut f"n 
TilsllJ!n tril Lobere, der vil mcd"irke vcd Sondagens Instruk
tionstur i Hudcsko\T, ug som senere PUll Efternarct regncr med 
~lt deltllf!c i et c1ler flere af de phllllogte Sverigesbesog. Forud
anmeldeise om lkltagclse i Sondllgens Instruktionstur mod
tages clHlvidcre fr~t Oricntcrcrc. som ikke kan h.we en Gæst 
boende. og vi hllnber pau ,\ledlcmmcrnes bered,illigc Hjll'lp 
og Stotte. 

Dansk Studiebesøg 
i Skaane den 1(9 - 3 9 

Afrejse L"rda~ Eftm .. Hjemkomst Mandag Form. Besøget 
finder Sted i Tilslutning til den skllllske KOrpOTl.ltions-Oricn
tcring, der cr en Konkurrence tilrettelagt af Skalles Orien
terinJ,!sfi>rbulld. uabcn for Firmaer. Skoler. }"\ilita:rafdclingcr 
etc. Dc!tnl!crne udtages af Sja:ll./Kbhvn·s Kredsene: der skal 
5 Damcr og 15 Ilerrer til ;\\almo. og et tilsvarende Antal til 
lliilsingborg. Dc paagældcnde f"ar direkte .'\eddelclse ung. 
nærmere Instruktion og Udrejsetilladelse. 

Program for August 
Lordng d. 52/ s- Sondau d. 'lfl / ~; A. I.s Skisektions .. . \1arathon· 

Orientering" Ira Hornbæk- Knbcnhu\"n. Vi starter med .. 
1I01d. 

OnSdag d. '1.9/ ... KJ. 19 i Boadebuset i Svonemøllebugten: 
Instruktions-Aften i Brug af svenske Kort og svensk Orien
teringstaktik. - Ogs.la .\\edlcmmer, som ikke umiddelbart 
sraur O\'er fur ut skulle repræsentere Sektionen i Sverige. bor 
komme til Stcde. da Emnet i sig scl\' er interessant. og den 
Dag er næppe fjern, da vi i langt hojerc Gra.d end nu kan 
deltage i de skllunske Lob, som er aabne for dansk Deltagelse. 
Vi forhereder aar1igc I-:lubl1llltchcr med lfiilsingborg IFK. Kun 
Rejscvanskelighedcrnc lægger for Tiden Hindringer i Vejen. 

Foreløbigt Program for September: 
Torsda~ d. 6/n : Propllj:!anda- o~ Instruktionsaften. 
Sond.lg d. u/u: Begynder-Instruktioll og Træningslob Rude 

Skov. 
Sondag d. 16/ U : Tra:ningslCJb fra .. Gaasehytten"). 
Son da!! d. ~:J / IJ; Træningslob i Folcha\'c. arrangeret af "-.I.F. 
Sondng d. :10/11: Ilelsin{.!ors Roklubs aabllt! Lob. 

Oversigt over Efteraarets Terminer: 
:Jo/u: Ilelsingor Roklubs nabne Lob. 
flhu: Sko\'sho\'ed Roklubs Kat-Orientering. 
' ; ",: Begynder-Konkurrence. aer. af Klampenborg SKo 

International. lukket Konkurrence. 
1lhu: .. Pokallnbet": A-Klasser. 
21

/ 10: .. Pokallubet": Ovrige Klasser. 
'1.~lto: K.M .. indi"iduelt og Hold. 

-1 /11 : SS,\l i S\"crige. 
11 /11: D.M., individuelt og Hold. 
1"/11: K.,\1.-Stnfet. 
'l~ / 11: D. S. R.s Klubmesterskab. 

Kompasser: 
De udlannte Kompasser bedes Snarest afleverede til Voigt. 

Bnuneganrds"ej 28. Gentofte. 

Ansvarsh. Redaktør: Ejvind Sieverts. - For kisektionen: Jesper I-hen. 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

13.AARGANG 

C=' 
:fest 

OFF ICIELLE MEDDELELSER 

SEPTEMBER 1945 NUMMER 9 

() 0Ciu6~Jjlset 
efter Studentermatchen 

. ' u kan vi atter samle vore .\Iedlemmer til Fest i Klubben. og efter Studentermatchen. der 

finder Sted Sondag den 30. September. modes vi i Klubhuset KI. 19. 

Ocr er endnu ikke truHet Arrangementer til Festen ud over, at der naturligvis bliver 

Dans til ct akccptabclt lille Orkester. men vi huaber, at det skal lykkes at stable ct eller 

andet paa Ilenenc. som ogsaa kun lokke de ældre ~Iedlemmer ned i Klubhuset paa denne Aften, 

om jo gerne skulde forme sig særlig festlig, da det er vor forstc Festaften siden Befrielsen og 

Freden . 

. \Ien pua Grund af de begrænsede Pladsforhold vil det være nodvendigt, at man i Tide 

sikler sig Ililletter. og disse kun fuas hos /nsp. Sjelle. hos Rocheferne eller ved Disken i Restau· 

ran/en til vore sædvanlige Priser, for Herrer l Kr. og for Damer 50 Orc. 

Jovrigt henvises til Opslag i Klubben, hvor Programmet for Festen nærmere vil være ud

formet. naar det foreligger. 

Studentermatchen 
finder som nævnt Sted Sondag den 30. September KI. 14 paa den sædvanlige Ilane i lI.vnen med 

Oplob .. ed Lystbaadehavnen .. ed L8nge/inie. Der bliver Musik for og efter Lobet, og Tilskuerne 

vil gennem Ilojttaleranlæg blive holdt å jour med Slagets Gang. indtil Baadene dukker op. og 

man selv kun folge dem under Oplobet til M"a llin icn udFor Lystbaadchavnen. 



Nu gaar d et ikke længere! 
Reglementet s k B I overholdes! 

Alt for mange Medlemmer tager sig Rettigheder, 
de ikke har: Dct være sig Styrmandsret, Svava ret, Scul· 
lerret 1lI , 11 og 1. 

"i har haft en Tid, hvor Klublivet ikke har kunnet 
udfolde sig paa normal "is, og i denne Tid har Opsynet 
med Roningen været mindre. Dette har en Del Medlem
mer benyttet s ig af og ha r faaet det Indtryk, at nu maa 
de alt: Man ror Svava uden Svavaret, Scu ller uden Scul
Icrret og cullerk lasserne bliver ikke rcspekteret. 

Der vii i Fr.m Il den blive skredet "aardt ind o .. er for 

saadanne Operlrædelser af Reglementet. og en/H'er 11188 

.. ære klar ol'er. at han udsætter sig for Udelukkelse af 

Brug af Klubbens Materiel, eventuelt Bode, ved ikke at 

o .. erholde Reg/emenlel. 
B e s I y r e I s e n. 

Mindeplade med vore faldne 
Kammeraters Navne 

om meddelt i Juni ,",ummeret af O. M. er det Besty
relsens Hensigt at lade en ,\\indeplade opsætte i Klub
huset med Navnene pan de af vo re nuvæ rende og tid 
ligere l\led lemmer, der gav deres Liv i Kampen for Dan
marks Frihed. 

Nu, da vi har faaet I luset frigivet og er i Ga ng med 
Reparationsarbejdet. er Sagen san vidt fremme. at vi 
har udbedt os Tilbud paa en s'ladan ,\ Iindeplade hos 
det kendte Stenhuggerfirma Peter Schannon~. og vi 
havde tænkt os, at Pladen skulde have sin Plads nede i 
Vestibulen paa det Sted, hvor det forkullede Yikinge· 
skib fra Porten ti l vort gam le Klubhus i Kalkbrænderi
havnen i Ojebli kket har sin Plads. 

Skibet skulde saa anbringes et Sted oppe paa l. Sal. 
Vi bragte i samme ummcr i'\' avncne paa de af vorc 

Kammerater, om hvis Ood vi havde fanet Underretning 
og opfordrede .' Iedlemmerne til at give Klubben Med
delelse om eventuelt andre nuværende eller tidligere 
,\ Iedlemmer, de r havde lidt Doden i Kampen mod Nali
tyra nniet enten herhjemme el ler i Koncentrationslejrene 
i Tyskland. Vi gentager nu denne Opfordring, idet det 
siger sig selv, at Lis ten over vore faldne Kammcrater 
gerne skul de være fu ldstændig, naar Pladen ska l sæt
tes op. 

Idet vi paany bringer Navnene paa vore afdode Kam
merater. beder vi derfor enhver. der mulig har Kend
skab om and rc nuværende eller tidligere .\ \ edlemmers 
Dod under Kampen for Friheden, om at giye Klubben 

<lubbens @ 
~Ul ~Olnt 

rotøj 
bu hos 

Silkegaden • Tlf. 3082 

Underretning herom, saa Yidt muligt med Oplysning On 

Tid og Sted for ODdsfaldet, og helst saa hurtigt son 
muligt. 

Befragter Il en ry Kiersgaard, 
stud. polit. Niels J. R. Buchwald, 
Læge Erik I lage ns, 
Læge Ulf I lansen. 
Dommerfu ldmægtig Erik Bondo yane, 
Læge Ilelllling Dalsgaard, 
Student Niels Laub, 
stud. jur. Kai O le Hammcrich, 
Civilingcnior Erik Bcnnikc, 
Civili ngenior Mogens K. Prior, 
Fuldmægtig, cand. polit. Otto Melchior. 

Prover i Lob, Spring og Kast vil blive afholdt TorsdB, 
den 13. Seplember d. A. KI. J 7,00 paa Oste rbros Stadior 
Indgang: Idræts Alle. 

EXI-IVER FED JO 

at sidste .\ \and, der forlader Roklubben om Aftenen 
lukker Portene og slukker Lyset! Husk det nu! 

Haandbold 
Træningen hegynder Onsdag den 5. Seplember i Ilal 

lerne i Norre Alle. 
KI. 17- 18 i Idrætshallen (bageste I lal). 
KI. 18- 19 i Studenterhallen (forreste Jlal) . 

Gymnastiksæsonen begynder 
til Oktober 

Første Gymnasti kaften bliver Mandag den 1. 
Ok tober KJ. 19-20 

f\:edenfor bringer vi Programmet for den kommend 
Gvmnastiksæson. Af I rcnsyn til vore n\te l' ledlcmmc 
skal vi gentage de orientere-nele Bemærkt;inger, vi pleje 
at knytte til Annonceringen af vort Gymnnstikprogratl' 

Ocr undervises i almmdelig fi Iollonsgymnaslik mc! 
fritstaaende Ovclser, Lob, Ribbe- og Bomoveiser. Tov 
Spring over Plint og Ilest, Smidighedsoveiser m. m 
undertiden indledet eller afsluttet med en rask Omgan 
I laandbold, naar Deltagerantallet mu liggor det. 

~n"n,. 
C ROME & GOLOSCHM I OT 

"PUKl 



Til disse ayeiser kan alle uanset Alder ,'ære med -
ogsa. de, der ikke h.r deltaget i Gymnastik siden Skole
tiden, er velkomne, og de vi l alle gore den Opdagelse, 
at de hurtigt falder i Trit med de mere hjemmevante 
og trænede Gvmnaster pau lloldcnc. vel at mærke. hvis 
de pHsser dcr~s Timer og ikke forsommer for ofte. 

\'i, der gennem mange Anr har fulgt Klubbens \'intcr
gymnastik. kan tale af Erfaring om. hvor storartet miln 
befinder sig ved denne alsidige ,\Iotion og om, hvor 
velegnet den er til at ved ligeholde og styrke en god 
Kondition. 

Derfor skal det lyde baade til de gamle og de nye 
~1edlemmer: ,\Iod op til Gymnastikken, I vil ikke for
tryde detlag der er Lejlighed til det. som det vil ses 
nedenlor, alle lIverdage i Ugen og sIlaledes, at man Irit 
kan yælgc de Tider og de Hold, der passer en bedst. 

Timer og Steder er folgende : 

I. Danmarks Hojskole for Legemsol'elser (StatensGym
nastikinstitut), Narre Alle: 
,\Iandag og Torsdag KI. 19-20 ·l. 
Tirsdag og Fredag KI. 17-18 (Insp. C. A. Sjellel. 

2. GI. Me/ropoli/anskole, Frue Plads: 
Onsdag og Lørdag KI. 17 '5_18 15 (Insp. C. A. Sjellel. 

.) Det er endnu ikke afgjort, hvem der bliver Leder Rf disse 
Hold. 

:--ogle Kaproningsreferater fra de stedfundne Stæv
ner, der skulde huyc været med i dette Nummer, vil 
fremkomme i Oktober ~ummeret. 

Red. 

Medlemsforhold i DSR 
Nye Medlemmer: 
1084: Erik Knud B . .Jorgensen. 1078: Jens Aage Jor

gensen. 1075: Poul Sorcnsen. 1074: John Ivar Larsen. 
1072: Lars 1"0rdskov l"iclsen. 1068: Bent Erik Ilornum. 
1066: Johs. Iversen Jorgensen. I057: Erik Chr. Skieller. 
1053: Ilalvor ~aaby I lansen. 1052: Jorgen Larsen. 1049: 
Jorgen .Jensen. 1045: Tom Knudsen Johansen. 10H: 
Preben Kreut/.feldt. 1040: Carl .Iensen-Ilolm. 1039: Niels 
1\:oach. 1038: Ole Worm Christensen. 1036: Carsten 
\Iunkner. 1046: Aage Peter Petersen. 794: Jorgen Færch. 
796: Jorgen \'i1h.Spiirch. 1032: Aage Vis bak. 1031: Anker 
:"\ic. Jorgensen. 1030: Ulrik Langgaard. 1026: Poul 
Richardt lian en. 1025: ,'10gens lpsen. 1022: Ilans Tor
ben Jermiin Alheck. 1021: Povl Schult/.C. 1020: Erik 
;\1onnegaard Petersen. 1016: Leif Gunnar :-Iieisen. 1015: 
J(ngen Riisbek. 1014: Olaf Jacobsen. 1013: Flemming 
Llenner "ieisen. 1012 : Sven Dano. 1005: Knud Koefoed 
Petersen. 1004: Olaf Erik Frantz Alsoe. 1003: Bent 
Planck. 1002: Poul Daniel Steenherger. 1001: Erik Ram
sing. 995: .Jens Peter lpsen. 994: Ilelmer Hansen. 991: 
Otto Ch risten en. 996: Albert ask. r ;\\ogensen. 

Udmeld/e: 
547: Anders Cnrl Petersen. 1443: Ole Gry. 1148: Bjorn 

IlagenHlJln Larsen. 411: Llent Barfod. 406: Vidar Pjteurs
son. 193: Anders Pou lsen-Lustrup. 658: "ic Is O. V. An
dersell. -109: Eric Jessen. 610: Erik Foss-Pedersen. 710: 
~. K. ~\. Sorenscn. 

Udmeld/e Passll'e: 
E. Gotschc Larsen. J. V. Skeller. 
O\'ergnsef fra Aktiv til Passl\': 
650: K. E. Sjolin. 
Ol'ergaae/ fra Passiv / iI Ak/il': 
1086: Ilans A. Lle.te. 40: Chr. C. Soren,cll. 

SK][SEKT][ON 
Vi indleder Orienteringssæsonen med 

Propaganda- og Instruktions-Aften 
Torsdag den 6. September KI. 19,00 

i Klubhuset. 

Ocr gives en kort Rcdcgvrclse for Sektionens Arbejde. 
Civilingenior .. \\icheli Jesscn (tidligere Formand for D.S.O.F.s 

Orienteringsgruppe) fortæller om Orientering (bande dansk og 
s\'cnsk). 

Hereftcr gives Instruktion i Brugen af Kort og Kompas. 
Alle Studenterroere med Venner og bekendte er velkomne. 

og vi hnaber. at enhver. der har Interesse for at gaa i Gang 
med Orienteringsidrætten. moder op denne Aften. Kompasser 
man gerne medbringes. men ionigt sorger Sektionen for de 
til Instruktionen nodvendige Kort og Kompasser. 

Fuld Kraft frem 
Vorc Dramme begynder at blive indfriet! Det. som for ikke 

san længe siden forekom som fjern Fremtidsmusik. er nu ble
vet til Virkelighed. 

Efter Indbydelse af Kobenhavns- og Sjællandskredsene del
tog Sondag d. 19. August et stort Antol nordiske Orientcrere 
i et forste Studie-Arrangement tilrettelagt af O. '. R. i Rude 
Sko\'. Stævnet var lagt nn paa at give "are Gæster et forstc 

- ug indgnaende - Indtryk af dansk Orientering. san de ved 
senere Lejlighed (forclobig d. i l 10) kan sftute paa danske Ba 
ner med fuldt Udbytte. Orientering er nok international, men 
for hvert Land. med dets særprægede ~atur og særegne Kort. 
allille\'el noget for sig. san ledes at man ikke rask væk k:1n 
deltage PULl lige Fod med lIjemmc-()rientcrcre. En fnrste TiI
,'æltning er nodvcndigt, om Udlændinge ikke skal være for 
haardt handicappede. 

35 svenske Oricnterere (heraf 5 Damer) blev om Formid
dagen fort rundt i Rude Skov af deres danske Værter og fik 

Erik Kiersgaard 
Liviægergade 23 - 0bro 51 52 



forklaret J\<\ærk"ærdighedcrne ved de danske Kort, - sct med 
s"cnske Ojne. Det var det utroligste, der blev spurgt Om. 
Interessant var det at mærke Svenskernes Iver efter :lt fan 
Klarhed p:ta vore Hojdckurver; de troede. at hver lille Hfjjdc 
var med, og blev meget skuffede over, at dette ikke var Til 
fæld et. Dercs Nysgerrighed siger os, at HojJer i Sverige er 
noget meget vigtigt ilt benytte for fremfarten i Terrænet 
derovre. 

Pua ,.I-Iøje Sandbjcrj;(. i A. S:s Lejr, var Frokusten lIrran
geret, og Stemningen var hoj, ja. hojere end nogensinde tid
ligere, hvor saa stort et Selskab af Oricntcrere er kommet 
sammen. Vi var ca. 75, og hertil kommer 8 i\Tordmænd . norske 
Frihedskæmpere, sOm var A. S.'s Gæster. og som benyttede 
Lejligheden til at pr(lVC en dansk Orienteringsbane. 

Vngn Maller hllvde sorget for 6 km blad rig Skov med 5 
ikke særlig letfundne Poster, - Svenskerne nnsan dem for 
"Skumma, kanske fi)r skumma", men det var jo kun, hVlld vi 
ventede. Resultaterne af dette uformelle Lob, hvor vorc Gæster 
"snakkede lidt vel meget om Sagerne" derude paa Banen. blev. 
at Saugman ,'andt med Rulandsen og Grenness pall de næste 
Pladser. Derefter fulgte i broderlig Blandinu en Række Sven· 
skere (Ake Akeson bedst), Nordmænd og Danskere. og en 
svensk Dame placerede sig som Nr. 2 i deres Klasse. Vore 
Gæsters Præstationer var al Respekt værd, - om dette nu 
skyldtes Instruktionen om Formidclngen. deres egen frem 
rugende Kvalitet eller ovennævnte .. Selskabelighed". Hvilket 
vil de fremtidige I..::onkurrencer give Svaret pau. 

Kobcnhavnskredsens Formand, Knj Frydenhoj. bod velkom
men ved Frokosten. og Orienteringsgruppens Formand, Frk. 
Dagmar Tillisch. overbrugte ved Afslutningen en Hilsen fra 
Axel Lundqviist. Der lød mange hjertelige Ord fru svensk 
~ ide, dels fra K. G. Lundh, Skunes Orienteringsforbund. dels 
fra Friherre von Barnekow. som sluttede af og bod os vel 
kommen til S\'crige snu snart Som muligt. Dagens .,I<':onfc
rencicr" vur Jesper liven. 

Siden sidst 
6/8-7/8: Deltagerne i Træningen til Marathon·O rienteringen 

arran~ercde Lørdag ;\lat en N'atorientering fra .. Gl.lusehytten" 
og deltog om Sondagen i et Træningslob, arrangeret af F.L.K. 
i folehavcn. Dctte indledtes med en Kortlæsningsu\'clsc paa 
l',! Time, som vakte stor Intcresse. selvom alle Resultaterne 
ikke var lige straalcnde.Bedste 1'1and Bent Snugman. 

19/8: O"cnomtalte svenske Studiebesøg. 

25-26/8: Marathon-Orienteringen I Iornbæk-Ilareskovcn nr· 
rangeret af Akademisk Idrætsforening blev en stor Fiasko, idet 
Kontrollerne pan Natlobcts Post 4, i O\'erensstemmclse med 
deres Instruktion. forlod Posten allerede ea. 2 Timer efter 
Starten, pall et Tidspunkt, hvor kun to Par havde passeret 
Posten, og efter længere Tids forgæves Sogen, maatte Resten 
af Deltagerne derfor vandre direkte til Overnatningsstedet, 
ærgerligc over ikke at kunne gennemføre den udmærkede 
Bane, der var lllgt af Inga Lauridsen. K.S. 

Som Erstatning for den annullerede Konkurrence. arrange· 
redes i Nattens Lob et Dag-Lob med Enkeltmandsstart over 
en ca. 25 km Bane fra Frcdensborg til Rundernes Hegn. Vin
der blev Waldemar Jensen. K.S. 

Skrivebords· 
Orienteringskonkurrencen 

Alle de indsendte Losninger var helt rigtige. hvilket for
hnnbentlig betyder, at de svenske Kort ikke vil volde os for 
stOre Vttnskclighccler, sclvom denne Konkurrence i Sværbcd 
slet ikke ktln sammenlignes med den forste. 1. Præmien maaUc 
derfor fordeles ved Lodtrækning; den heldige blev Bjarke 
Fog, der vil faa Præmien tilsendt. 

Program for September 
Torsdag d. 6/9 KJ. 19.00 i Klubhuset: Propa!,!llndtt- og Instruk

tionsaften. Se ovenfor. 

Son dag d. 9/9: Begynder-Instruktion og Klublob i Rude ko\'. 
Modested: Holte St. Kl. 9.10, S·Tog fr. IIdbg. 1\:1. 8,JO. Om
klædning Rudersduls Kro. - Banelægger: Gunnar M. I lansen. 

Søndag d . 1619: l) Klublob fr. "Caaschytten" H 11.00. 
Overnatning nllmcldes i god Tid til Sven IHum : Hc. 1915. 
Banclægj:!er: Mogens Suppli. 

2) Klubllluteh mod I.F.K .. l{iilsingborg og K.I.F. i Klippan. 
Svcrige. Ocr stilles IO Mand fra hver Klub. De udhlgnc Lobere 
vil faa næ.rmere Besked. 

3) International Konkurrence i Oslo. D.S.O.f. hur ffiflet Ind
bydelse til at stille 5-10 .\1aod, hvoraf antagclij:! 2----4 udt:tges 
fra D.S.R.s Skisektion. 

Søndag d. 23/9: Træoingslnb i folchavc arrangeret af R.LF. 
Modested: 1\:.I.I'.s Hytte 1\:1. 10,30. Beliggenhed: umiddelbart 
Syd for"re" i F'redcriksholm. 

Lørdag d. 29/9: Skuvshoved Roklubs Nat-Orientering. Nær
mere Enkeltheder er endnu ikke udsendt. 

Søndag d. 30/9: I-Ielsingor Roklubs aabne Lob. 

"Gaasehytten" 
Anmeldelse om Overnatning sker til I-Iyttcmcstercn Sven 

lIlum. l-Jc 1915. helst senest Torsdag. Pris pr. \Veek-end Kr. 
1.00 + Brændsel. Husk at indfore Bcsog i Besogs-Juurnnlen i 
Ovcrensstcnunclse med de i Journalen anforte Anvisninger. 

En Mæeen har lovet at skænke Hytten noget Porcelæn 
(Kopper og Krus), men sogcr en Kammerat. der ,'il dele Ud· 
f{iftcrne med ham. Interesserede bedes melde sig til $\'(1) 

IHum. 

Indmeldelse i Sektionen 
sker pau Roklubbens Kontor. ved at benytte Klubbens Giro

blanket og udtrykkelig bemærke, at l3elubet er tiltænkt Sek
tionen. eller til Sektionens Kasserer: Jeppe Sehultz, dr. Fnsnn
vej 61. F .. TIL Go 8-!02. Aarskontingentet Kr. 3,00 inkluderer 
Tilsendelsen af Bladet "Skisport". 

Adresseforandringer: 

Husk at anmelde ny Adresse omgaaendc til Jeppe Schultz. 
idet "Skisport" For Fremtiden udsendes gennem A\'ispostkon
torct. Oi! det er derfor vigtigt. at alle Adresser er korrekte. 

DS R's Skisektions Bestyrelse: 
E j n a r F. Vo i g t. Baunegårdsvej 28. Gent. GE 3231 v. 

J e s p e r H ven, Park vænget 33. Chart.. C. 8511. Lok. 2. 

J e p p e S c h u I t z, Sdr. Fasanvej 61 St., F. CO 8402. 

Va g Il. .t\l o II e r. Engdraget 51, Valby. VA 3122. 

rI e n n i Il g A fil e I u n g. Vestre Boulevard 9. V. GO 6069. 

HyHeudvalg: 

s v c n III u m, RAgevej IO. Hcll. (-fE 1915. 

J o r g e Il. H j o r t, Bogevej 8. Heil. HE 345. 

Ansvarsh. Redaktør: Ejvind Sieverts. - For Skisektionen: Jesper Hven. 
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13. AARGANG OKTOBER 1945 NUMMER 10 

Kaproningsreferater 
D. S. R.s Delfagelse i de svenske Romesterskaber i 

Simlangen den 29. Juli 1945. Efter Bagsværdregattaen 
den 22. til 23. Juli blev vores Junior-Firer (P. A. Bruun, 
Ole Christtreu, Hans Fasting, Flemming Langgaard, cox 
frode Christiansen) udtaget til at repræsentere Dan
mark i Senior-Firer ved de svenske Romesterskaber i 
Simlångsdalen. 

Lundqvist havde i Forvejen meddelt, at den anmeldte 
Firer var en Junior-Firer, og at man stillede den sven
ske Regattakomitti frit m. H. t. hvilke Lob, Holdet 
skulde sta rte i. 

Ved Ankomsten til Halmstad, viste det sig, at man 
havde valgt at lade Baaden starte i Juniorlubet. Sven
skerne gjorde dog opmærksom paa, at man var villig 
til at ændre dette, dersom de danske Roere maatte 
onske det. Schack og Lundqvist onskede ikke at ændre 
Programmet. hvilket fremkaldte nogen Skuffelse blandt 
Juniorerne, der havde glædet sig til at starte i Senior
lobet. 

I Løbet deltog iovrigt 6 svenske Mandskaber. Vort 
I fold forte fra Start til M.al og vandt mcd 3 Længder 
i Tiden 7,05,8 foran Stockholms Roddforening 7,14,6. 

Efter Lobet, dcr var det forste med dansk Deltagelse, 
udbragte Landsh6vdingen et Leve for Danmark, der 
kraftigt besvaredes af de 5000 Tilskuere. 

Banen horer utvivlsomt til Verdens smukkeste. o~ 
Arrangementet var helt igennem fortræffeligt. Af En
keltheder skal blot nævnes, at Ekstratog og Busser forte 
Publikum direkte til Maalet, og at man under hele 
Kaproningen havde Kortbolgeforbindelse til Banedom
merbaaden. 

Til sidst skal nævnes Rocnthusiasten Sture Ohlsson, 
der ikke blot havde taget Initiativet til Danskernes 
Deltagelse, men ogsaa afholdt alle Udgifter i Forbin
delse med Opholdet derovre. 

Danmarksmesterskaberne i Sorø d. 5. August. D. S. R. 
startede i 2 Mesterskaber, idet vor Senior-Firer (Il. 
Grumme, P. Pærregaard, O. Secher, K. Tr.ulsen) havde 
p.abegyndt Træningen cfter Bagsværdstævnet. I Firer 
u/ Styrmand startede de mod Lyn~by Roklub, og trods 
daarlig Styring vandt de klart i Tiden 7,10 mod 7,14. 
I Senior-Otter startede Seniorerne sammen med Juni-

ar-Fireren. (der blev afmeldt i Junior-Firer for at være 
friske til Otteren), det viste sig dog, at formen ikke 
slog til, og K. R. vandt i 6,28, men D. S. R. slog Kvik 
(6,38 og 6,42). Desuden startede vi i Begynder- og 
Yngste Junior-Firer uden at blive placeret. 

Landskampen mellem Sverrig og Danmark i H avnen 
d. 19. August. Imellem Landskamplobene var lagt nogle 
Lob mellem et Par engelske IIold og vore egnc, de var 
dog mere af propagandamæssig Betydning, da Englæn
dcrne naturligvis ikke kunde være i Form. l Firer u/ 
Styrmand startede vore Juniorer( P. A. Bruun, O. 
Christtreu, H. Fasting, [I. Langgaard) mod et engelsk 
f lold og vandt overlegent, efter at der havde fundet ej 
Par Omstarter ted. l Junior-Firer vandt samme Hold 
med Fr. Christiansen som Styrmand en sikker Sejr over 
Lyngby, der var 3 Sekunder efter i Maal. 

Stockholm d. 2. Seplember. Ved en Sammenkomst 
efter Landskampen d. 19. August blev D. S. R. af Sven
skerne inviteret til at deltage i .. Stromroningcn" i tock· 
holm. Lubct er blc,'et til som et Propaganda løb for Ro
sporten og var udskrevet over ca. 6 km gennem Stock
holm. Deltagcrne starter med 5 Sekunders ~'ellemrum. 
og forst paa den sidste km. maa Baadene passere hin
anden. Juniorerne tilligemed Grumme. Secher, Pærre· 
gaard og Liiders Nielsen gik straks i Træning til det 
uvnnt lange Løb, og Lordag d. I. September ankom 
lJoldet til Stockholm, hvor Akademisk R. F. havde stil
let en Otter til vOr Dispo ition. Desværre var der in
gen Mulij!hed for at prove Banen, da den laa f1cre Mil 
fra Roklubben. Senere paa Dagen erfarede vi, at Banen 
var blevet afkortet med et Par Kilometer, saa den blc\' 
godt 3'/, km lang og gik under 5 Broer med flere Sving 
paa 900 i en rivende Modstrom. D. S. R. havde Start
nummer 2 efter tockholm R. 1'. og blev placeret som 
Nr. 2 i Lobet; der deltog ialt 8 Hold, som blev placeret 
j den Orden, de startede, hvad der er meget naturligt, 
da det vil være uhyre vanskeligt for et Hold at vinde 
over et med lavere Stnrtnummcr, nan r det ligger i Anre
vand ca. 3 km, og kun paa de sidste 800 m har Lov 
at passere foranliggende Baade. og her vil sætte ad 
skillige Sekunder over Styr ved at bruge Ror for at 
komme forbi. 

Lobet har som sagt ikke meget med Kaproning at 
gore, men virker overordentlig godt som Propaganda 



for svensk Raspart, hvad Talerne ved en Festmiddag, 
som Svenskerne inviterede til Sondag Aften, var enige 
mD, selvom det var Jidt stærkt at paastaa, at det var 
et Vendepunkt i svensk Rohistorie, fordi Stockholms 
R. F. kom ind for vort Hold. lovrigt var det en meget 
vellykket Tu r, og hvis Løbet kan udskrives snnledes, at 
Roerne ogsaa faa r et sportsligt Udbytte af en Sverrigs
tur. bliver det vel ikke sidste Gang D. S. R. deltager. 

Etteraarskaproningen den 9. September i [-] avnen. 
Junior-Firer (P. A. Bruun, O. Christtreu, H. Fasting. 
Fl. Langgaard, cox Fr. Christiansen) D. S. R. 7,16,1, K. 
R. 7,16,2, Lyngby 7,20. Juniorerne fik her Revanche for 
deres eneste Nederlag i Junior-Firer, da K. R. ved for
aarskaproningen besejrede os knebent. Vore roede et 
pænt Løb og forte fra Starten, men paa det sidste Styk
ke gjorde Sverrigsrejsens Anstrengelser sig unægtelig 
gældende. de formaaede dog at holde sig foran til Msal. 

Junior-Firer uf Styrmand (Otto Holm, V. Dyrberg. F. 
Sandgren, K. E. Nielsen) D. S. R. 7, 33,8, Lyngby 7,40. 
Det var det forste Løb, vore Yngste-Juniorer vandt 
efter en Sæsons Slid, de forte hele Lobet og befandt sig 
aabenbart bedre uden Styrmand end i Firer mf Styr
mand, hvor de i Yngste Junior-Firer blev Nr. 3 efter 
Lyngby og Bagsværd. 

Vore Begyndere havde haft for kort Træningstid til 
at gore sig gældende, desuden havde de en daarIig Dag 
og roede absolut under deres Standard. Begynder Gig 
Otter blev ikke roet. da D. S. R. var alene anmeldt. 
Trods den daarlige Start, maa man absolut haabe, at 
Begynderne møder op igen, naar Træningen begynder i 
Januar Maaned, for der var adskillige gode Roemner 
imellem. 

Boksning 
er den allerbedste Vintermotionl 

Igen i Aar e r der truffet Aftale med Akademisk 
Bokse Club om, at Roklubbens Med lemmer kan lære at 
bokse for en meget rimelig Betaling. 

Det er altid en Fordel at kunne bokse, d. v. s., at 
kunne forsvare sig overfor hvemsomhelst, og saa giver 
denne Sport samtidig s ine Udøvere en ti lpas kraftig 
Motion paa et Minimum af Tid. Bokseklubben begyn
der sin Sæson, naar Roklubben stryger Standeren, og 
det er vel ogsaa medvirkende tilt at saa mange Roere 
har lært at bokse. 

Akademisk Bokse Club har engageret den fo rtrinlige 
Bokseinstruktor Emanuel Jacobsen ("Malle") til at lede 
Undervisningen af de Begynderhold, der startes Ons
dag elen 3. Oktober Kl. 16 i den gam le Metropoli tan
skoles Gymnastiksal (Indgang Frue Plads), og Kl. 19'/, i 
"Malle"s Bokseinstitut, Narregade 41. 

< lubbens 
rotøj 
fus bos 

SUkegade 11 • Tlf. 3082 

Prisen for Undervisningen er kun Kr. 5 for en ugent
lig Time, og Kr. IO for 2 Timer ugentlig for Tidsrum
met indtil Jul. 

Gymnastiksko og -benklæder udgør den nødvendige 
Træningsdragt, og !:tvis Dc ikke allerede ejer et Par 
Boksehandsker, kan de lejes paa Stedet. Grib denne 
Lejlighed til at faa et nærmere Kendskab til "the noble 
art af selldefenee", det vil De aldrig fortryde. 

Klubkaproning Søndag den 7. 
Oktober Kl. 10 

Anmeldelse til KIllbkaproningen sker paa Tegnings
lister, ophængt paa sædvanligt Sted i Baadehuset og 
Anmeldelsesfristen udløber Fredag d. 5. Oktober. Pro
positionerne er folgende: (Se iovrigt Ops lagstavlen) 

Banen: Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen, 
Distance: 1000 m. 

Lob 1. Fakultetsløb for Universitetet. 
4 Aarers Inrigger. 

Lob 2: Gig-Letvægtsfirer. Ingen enkelt Roer over 70 
kg, HoldetsGennclUsnitsvægt ikke over 67,5 kg. 

Lob 3: Fakllltetsløb for Danmarks tekniske Højskole. 
4 Aarers Inrigger. 

Løb 4: Klubmesterskab i 2 Aarers Inrigger. 

Løb 5: 4 Aarers "Kaninlob". Kun aabent for Roere, 
der er indmeldt efter d. 1. Januar 1945. 

Løb 6: Lob for Old-boys. Kun aabent for Roere Over 
32 Aar. Løbet foregaar i Gig-Otter, hvis der 
bliver tilstrækkelig stor T ilslutning. 

Lob 7: 4 A.rers Inrigger for Motionsroere. 

Lob 8: Klubmesterskab i Single-Sculler. 

Lob 9: Klubmesterskab i 4 Aarers Inrigger. 

Der roes efter D. F f. R.s Kaproningsreglement. 

l klubmesterskaberne modtager de vindende Roere 
og Styrmænd D. S. Ks Solvmedailler, i de øvrige Lob 
D. S. R.s Broncemedailler. Opmærksomheden henledes 
paa, at Løbene startes præcis efter Startlisten, og at 
ingen kan deltage i to umiddelbart paa hinanden fol
gende Lob. Eventuelle indledende Heat bliver roet Kl. 9. 

Efter Klubkaproningen er der som sædvanlig Fro
kost og Præmieuddeli ng. Muligvis Dans i Eftermid
dagstimerne. 

Se Opslage l i Klubhuse! vedr. Gunder Hiigg's og 
Sture Ohlsson's Foredrags- og Filmsaf!en i Odd-Fellow
palæet d. 11. O k t o b e r. 
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~tandel!<ftl!flfininfien 
finder Sted Son dag den 28. Oktober Kl. 11. Vi slutter 
saa en Sæson, der baade blev længere og bcd re, end 
vi havde ventet det, da vi 2. Paaskedag d. 2. April holdt 
Standerhejsning. Dengang saa alt saa morkt og tru
ende ud, og selvom vi vidste, at Tyskernes Dage i 
Danmark var talte, kunde ingen paa det Tidspunkt 
vide, hvorledes Befrielsen vilde forme sig for vort 
Land og Folk. Nu kom vi til at ro tidligere, end de 
fleste af os havde ventet. og derfor synes jeg, vi bor 
mødes den Dag saa maoge som muligt og være med, 
naar Standeren glider ned for en Sæson. der har staaet 
i Fredens og Befrielsens Tegn. 

Tag Frokostpakken med eller, hvis I fOretrækker det, 
saa bestil Frokosten i Restaurationen, men det maa j 
saa Fald ske allerede om Fredagen, for at Kokkenet 
kan vide, hver meget der skal kobes ind. 

Fra Kl. 9 er der god Lejlighed til at gøre sig nyttig: 
Pontonerne skal paa Land. og der er Brug for nogle 
raske Hjælpere til det Arbejde - mind. t en halv Snes 
Stykker. Men husk at tage gammelt Kluns med. Altsaa: 
Vel modt til Standerstrygning Søndag den 28. Oktober. 

Gymnastikken begynder nu 
Som meddelt i sidste Nummer .1 O. M. starter Gym

nastiktimerne d. 1. Oktober. Det er almindelig Nolions
gymnastik, hvori alle - ogsa. de ældre - kan deltage. 
Det kunde i sidste Nummer ikke meddeles, hvem der 
skulde være Leder af Holdene Mandag og Torsdag, 
men dette er nu i Orden, og det bliver Lederen fra 
sidste Sæson, Gymnastiklærer M. Andersen. Gyrnna
stikprogrammct ser iøvrigt saaledes ud: 

l. Danmarks Højskole for Legemsøvelser (Statens 
Gymnastikinstitut), Norre Alle: 
Mandag og Torsdag KJ. 19-20 (Gymnastiklærer 
M. Andersen). 
Tirsdag og Fredag KJ. 17-18 (Insp. C. A. Sjelle). 

2. GI. Melropolifanskole, Frue Plads: 
Onsdag og Lordag KJ. 17'5_1815 (lnsp. C. A. Sjelle) 

Kvikmatchen den 17. September 
Ved denne .\1atch, der i Aar var .lubilæumsmatch, 

fungerede Prof. Secller og Billedhugger Arfhul' Christi
ansen som Dommere. 

Resultatet blev iovrigt ganske som sidste Aar, at 
Kvik og D. S. R. vandt hver et Løb. - Lobet om 
"Standerpokalen" eller "Bolcheglasset", der indstiftedes 
for 50 Anr siden mellem Kvik og Akademisk Ro
klub vandtes af Kvik i Tiden 5,0,5, medens D. S. R.s 
Ilolel brugte 5,7,2. hviks sejrende Hold hestod af Svend 
Jensen, Jørgen Mollerup, Per Emil. Fin Mortensen, 
cox: Poul Danning. D. S. R.s Hold var sammensat med: 
Morten Børge Pedersen, Claus Ricmann, Aage Tottrup, 
Ole Engberg, cox: Bent Griiner-Nie lsen. 

Matchen om Spejlet, der indstiftedes for 40 Aar 
siden mellem Kvik og Polyteknisk Roklub, blev vun
det af D. S. R. i Tiden 5,04 /'°, medens Kviks Hold 
brugte 5,20'/'0' D. S. R.s Hold bestod af Helge Gansted, 
Erling Bruun, Jens Verner Valeur~Jensen. Arne Sjo· 
gaard Olsen, cox: Bent Griiner-Nielsen. 

Efter Matchen var der fælles Kaffebord i D. S. R. 
med Taler og Præmieuddeling. 

7!fvem vil være Cj'eslarwngør? 
Bestyrelsen efterlyser nogle initiativrige og iderige 

unge Medlemmer, som kunde tænke sig at virke som 
et Slags Fes/-Udvalg i Klubben. Nu, da vi atter kan 
samles i vort hlubhus uden at skulle tænke paa uvel 
komne Besog af Gestapo O. 1., er det Hensigten at arran
gere maanedlige Sammenkomster i Efteraars- og Vin
termaanedcrnc. 

.l\\en hvis disse Sammenkomster eller Fester, om man 
vil kalde det, skal have nogen som helst Udsigt til at 
kunne trække Medlemmerne til Huse, maa d er noget 
mere til end Dans alene. Bevares, det er lornøjeligt 
med Dans til et godt Orkester - lor de unge, men der 
er som bekendt ogsaa mange ældre Medlemmer i Klub
ben, og de bryder sig ikke om at komme, naar der kun 
er Dans paa Programmet. Derlor er det vi opfordrer 
nogle egnede Festarrangorer til at melde sig, Folk, der 
kan skaHe Foredragsholdere og Film. Vise-Aftener og 
anden Optræden af mere eJler mindre kendte og popu
lære Kunstnere og i det hele taget arrangere en Altens 
Program. 

Det er gjort for og kan vel gøres igen, naar de rette 
Folk kommer til, men det er her, det i mange Aar har 
knebet. Folk gider nemlig ikke. Det er ikke furste Gang, 
vi prover at danne et Festudvalg. Hen mon ikke der 
er mange j\ledlemmer, der gerne vil have lidt Klubliv 
i vore hyggelige Lokaler i Vintermaanederne? Jeg tror 
det. og derfor er det vi opfordrer initiativrige og 
iderige Medlemmer til at melde sig hos Bestyrelsen. 
Man vil sporge, hvorfor Bestyrelsen ikke selv kan paa
tage sig denne Opgave. Svar: Det kan den ikke, da 
den i Almindelighed har mere end nok om ørerne. 

Adresseliste 
BESTYRELSEN : 
formand: Grosserer Gudmund Schack, p. t. Nørre FarimagsM 

gade 3 SI" K. Til. C. 6644. 

Formand for Kaproningsudvalget: Fuldmægtig H. K. Rasmussen, 
Æheløg.de 24', ø. TIl. Ryvang 2522. 

Materialforvalter: Civilingeniør J. Norman-Hansen, Nørre 
Farimagsgade 3 SI" K. TI!. C. 6644. 

Kasserer: Fabrikant Bjørn Møller, Bredgade 47 4 , K. TIE. 
Byen 8363. 

Sekretær: Assistent, cand. potit. Ejvind Sieverts, Dr. Abild
gaard. AUe 9', V. Til. Nor. 1869 X. (10-16: C. 608). 

Adresselistens Forts. se tid!. Nr. 

Erik Kiersgaard 
livjægergade 23 - Øbro 51 52 



SK][SEKT][ON 
Graa Haar i Hovedet 

cr det vel forstaneligt, at Sektionens Bestyrelse faar. nanr 
Ofr. Medd. hnst udkommer den sjette eller senere i .'laane
den. Vort Program ligger jo ganske fust ou kræver rcgclnucs$ig 
AnnonccrinJl; for at kunne gennemfores. Store er vore IErj:!rcl
ser over spildt Arbejde, naar Bladet cr Medlemmerne i I tænde 
san sent, som f. Eks. Scptcmber-i\'ummcrct "'Sf. Propaganda 
Aftenen gik helt i Vasken af den Grund. - rorhnabcntlig 
hjælper vor lIcnvcndclsc til Roklubbens Bestyrelse. safl Ube
hagelighederne ikke gentager sig. 

Siden sidst 
Onsdag d. 29. August havde vi en hyj:!gclig Aften, h\'or 

Jesper Hven rorttlltc om de Vanskeligheder. vi kummer ud 
for, nllur vi skal tube i Sverige og skal anvende svenske Kort, 
der i mange Henseender adskiller sig fra de danske. 

Son dag d. 2. September deltog 9 af Sektionens Medlemmer 
sammen med Il ondre københavnske oU sjælland~kc Lobcrc i 
H!ilsingborg Korps-Orientering. Det blev en stor Oplevelse 
for olle, dels det forste Mode med det frie Sverige, deJs vore 
svenske Oricntcringskammernters o\lcrordentlige gæstfrie Nod
tagelse, og sidst men ikke mindst fik \'i Lov at prove vor 
Orienteringskunnen i det pragtfulde svenske Terræn. Vanske
lighederne med de svenske Kort og manglende Evne til at 
løbe paa de nUlOgc Sten bevirkede. at Resultaterne kun blcv 
nogenlunde. bedste Dansker i A-Klassen blev Nr. 12 Henning 
Amclung i Tiden 1,21,17, 11 .\tin. efter Vinderen, bedste Dan
sker i B-Klassen llc1ge Hoeg Rasmussen i 1,4j.-I5. Efter Lobet 
fulgte en livlig Eftersnak, hvorunder vor Terminologi beriRe
des med to nye Udtryk: en "Hce" oR En .. Amclung", Om 
Aftenen samledes vi til en hyggelig Aften hos en af vore 
svenske Kammeroter. 

Torsdag d. 6. September. Paa Grund af den forsinkede Ud
sendelse af Officielle Meddelelser var der kun modt 15--20 
Mand til vOr Propaganda- og Instruktionsaften. hvor Miehcli 
Jessen indviede Nybegynderne i Orienteringens Hemmelig
heder; kun trist af Tilhorerskaren ikke var storre. 

Søndag d. 9. September. Vort furste Klublob i Rude Skov 
havde fin Tilslutning. i alt startede 6O-iO .\1and, dels fra 
Sektioncn ou dels fra dc inviterede kobenhovnske Klubber. 
Gunnar M. Hansen havde Ingt et overmande godt Lob. "Hesten 
for godt til kun at benyttes til Træningslob med 7 udmær
kede Poster. Hurtigste Mand vor Vagn Moller. Begynderlobct 
over 4: Poster vandtes af , ... 

Sondog d. 16. September. l) l Klublobet fro "Goosehytten" 
deltog i olt 19 Nand. Posterne var gcnnclllganende lidt skjultc, 
men de fleste gennemførte dog og fik en helt god Tur ud af 
det. Begynderne. der lob efter Kort 1 :40.000, klarede sig bedst, 
Vinder blev Rcvenfeld. Bedste Mand efter Kort 1:100.000 
blev Christtrcu. 

2) 12 af Sektionens Medlcmmer deltog i Klippans Orien
teringstavling, der fandt Sted i Soderilsen yed Ljungbyhed, 
10 heraf i A-Klassen i Konkurrence med IFK. lli:ilsingborg 
og KIF, KobenhAvn. Det kun ikke nytte at nægte det, vi 
hnvde gnbet for hojt, Lobet var meget mere krævende. end 
vi havde dromt om, og kun cen Dansker, Knud Jensen fra 
KJF, gcnnemforte. 

Fandt vi ikke Poster, fik vi dog et noje Kendskab til den 
pragtfulde svenske Natur med Højder, .. Berg-i~dagen" og -
især Mossor og J1\ \yrer. Vi har aldrig været vant til at vnde i 
Aner med Vand til Halsen; at der pludselig dukker en stejl 
Klippeskrrent op i Kompasretningen, at man maa vade % km 
gennem en Mose med Vandet til midt pon Livet eller gennem 
usandsynlige Urombærstrækninger (Brombærrene smagte for 
Resten godt), eller at nærmeste Lcdepunkt laa l km borte. 
Særligt uheldigt for Danskerne var det, at Posterne blev ind
draget San hurtigt (1. Post l.~ Time eher sidste Mnnds Start). 
og Lobet blev derFor ikke blot en Kamp mod Bjerge og 
Skrænter, Sten og Moser, men ogsaa en fortvivlet Kamp om 
at nan frem inden Posterne blev inddraget. - Vi fik lært. at 
Svenskerne ligger langt over os, hvad dels skyldes deres fabel· 
agtige Kondition. de ls deres Fuldstændige Indleven i Kortet, 
idet se lv den mindste DetaiIIe paa Kortet mna udnyttes, for 
at man kan noa frem. lIiiJsingborg Dagblad skrev den næste 
Dag: .. Danskerna Iycjudes intct mot de snabbe Skaningarne, 

men de kommer viii sii smiiningom igen". Ja. vi kommer igen. 
men SIU\ mnn vi .. 'ist hellere starte i Klassen for Nyborjarc. 

3) For at knytte Forbindelsen med vore norske Orientc 
rinJ.!skummcratcr i Oslo, var 14 Lobere fra hele Danmark, 
heraf 3 fra D. S. R., draget til Norge og deltog i et internatio
nalt Orienteringslob i Nordmarken. Turen var en stranlcnde 
Oplevelse. ikke mindst pan Grund af :'\'ordmll:~ndenes over
ordentlig stOre Iljertelighcd og Kammeratskabsfoleise mod os 
donske. og vi fik den storste Respekt for den Dygtighed og 
Interesse. der hersker indenfor norsk Orientering. I selve Kon
kurrenccn kunde vi naturligvis slet ikke gøre os gældende. 
kun" Ilcrrer af 13 fuldforte, bedste 1\\nl1d Nicis Bræstrup. 
Al. hvorimod 1'10nie9 Grcnncss, KS, reddede noget af .-tren 
vcu at blive l'·.:r_ 3 i Dame·Klassen; men \'i havde alle en gan
ske hcrli~ Tur i det skonne norske Terræn, o~ vi lærtc, at 
man med norske (og vsenske) Kort man ~\Ilvendc Kortmappe 
i RCj.!nvcjr. 

Søndag d. 23. September vor vi KIf's Gæster i .. Skov hytten" 
ved Folehaven. Knud Jensen hllvde la~t et morsomt lille Lob 
med li Poster. hvor man fik ~od Lejlighed til at prove sine 
for~kel1igc Oriqltcringsfærdigheder. Bedste Mand frn DSR 
ble" V<:.Iigt. 

Lørdag d. 29. September. Scktionen hur trukket sine An
meldelser til Skovhovcds Roklubs !\'at-Orientering tilbage som 
Protest mod, at man (, Doge for Lobets Start ændrer Lobs· 
kortet til Kort 1 :40,000. 

Program for Oktober 
TirsdsR d. 2. Oktober KJ. 19 i Klubhuset : .. Eftersnak" efter 

de svenske (og norske) Lob. ""ledbring Kort og Kompas. 
Søndag d. 7. Oktober. 1) Lukket international Orienterings

Konkurrel\ce mod Sknanskc Oricntcringsforbund i Skovene 
ved Ilclsingor. De udtagne Lobere hor fanet nærmere Med
delelse. 

2) Klampenborg ki-Klubs Begyndcrlob i Tokkckob Hegn. 
I-Iovcdkvnrter: ved Vejen til B1ovstrod Overdrcv, 50 m S. r. 
.. ko" i Skovriderg. umiddelbart S. f. Tokkekob Hegn (Kort 
I: 100,000 Nr. :U: .. llclsingor"). Anmeldelscr skal Vl\!rc indgivet. 

Torsdag d. Il. Oktober Kl. 19,30 i Odd Fellow Palæets store 
Sal: Furedrag med Lysbilleder og Film uf Gunder lIiigg o@ 
Sturn Olsson (Fjiill-Orientcring). Billetpriser Kr. 2.35. 3.3J 
og 4,35. 

Son dag d. 14. Oktober: I) Klublob fru "Gnasehytten" Kl. II 
(Tog fru JIdbg. se den nye Korepinn). Bnnelægger Svend 
IlIum. "ybegYllllere faar In.!ttruktion fur Starten. 

2) .. Poknllobet"s A-Klasser afholdes 40-50 km fra Koben
havn. Kort 1:100.000. Nr. -IO: .,Roskilde". Anmeldelse til Voigt 
senest d. 5110. Indskud: Kr. 5,00. 

3) linslev Skiklub afholder Anbent Orienteringslob i fol
gende Klasser: l) Ovede Herrer, IO km. 2) .'lindre øvede Her
rer, i km. J) Damer, 5 k.m. j\lodested: HIlslev St. Startgebyr: 
Kr. 2.00. ,Anmeldelse til Voigt. Ge 3231 \", senest d. 7/10. 

Onsdag d. 17. Oktuber Kl. 19 i Klubhuset: D. S. R.s Skisek· 
tion afholder ordinær Generalforsamling. 

Dagsorden: 
l) Valg af Dirigent. 
2) Formanden ufIægg:cr BeretninI! om Sektionens Virk-

somhed i det forlobne Anr. 
3) Forclæj,H!c1sc ar Aursregnskab 1944---l5. 
4) Behandling af indkomne Forslag, 
S) Valg af Bestyrelse. 
6) E\'entuc!t. 

Forslag. som "nskes behandlet, skal være Bestyrelsen i 
flamde senest d. 8. Oktober. 

Søndag d. 21. Oktober: l) .,Pokallobet": Klasse B: Senior B. 
ca. 8 km. C: Old boys, ca. 5 km, E: Dame B, ca. j kh og 
F: Juniores, eu . .5 km. Modested 3O--W km fra København. 
Anmeldelse til Voi!!t sencst d. 5/10. Anmeldelsesafgift: Kr. 3.00. 

2) Orienteringslob i Getin~c,HaUand. Vore A-Lobere kan 
dcltngc i Klasse B. Anmeldelse snarest til Voij:lt. 

Sondag d. 28. Oktober : K.J'.1. i Orietnering. Propositionernc 
er endnu ikke udsendt. 

Søndag d. 4. November: 

"Sno og Ski" 
den nurske Ski·Aarbog kan tilbydes Nedlemmer af Klub

ber under DSOF. Fans gennem Sektionen, Pris: Kr. 2,35. 

Ansvarsil. Redaktør: Ejvind Sieverts, - For Skisektionen: Jesper Hven. 
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Foredragsaften i Klubhusetfor Medlemmer med Damer 
Onsdag den H. NOI'ember Kl. 19,30 præcis indledes 

en Række Klubaftenel' i Klubhuset. der gerne skulde 
mode saa stor Tilslutning blandt Medlemmerne, at de 
kan fort~ættc. foreiobig en Gang om Maaneden, idet 
den knappe Brændse lsforsynin~ ikke tillader hyppigere 
h lubaftener. Der lægges for med en foredragsaften d. 
14. November, hvor den kendte Flyvningsexpert. Kapw 
lajn J. Follmann vil tale om pFl)'l'ning i For/id. Nutid 
og Fremtid", Til Foredraget horer Forevisning al Film, 

Kapta.jn Foltmann er kendt SOI11 en dY!ltig og fængs
Icnde Forcdragsholder, og det interessante Emne vil 
forhaabentlig trække mange Medlemmer med Damer 
til Klubhuset den Aften. Efter Foredraget. der antage
lig vil vare en Times Tid, er der arrangcret t;:n lille Dans 
et Par Timcr.s Tid. Smorrchrod rn~la hestilles indcn 
Foredraget. 

Skisektionen arrangerer 

den l. December Kl. 19 .00 duft 

Optncdcn af kendte KUll5tncre. 
Dans til English Comar's 5 Mands Orkester. 
StOl' UHf med hjemlllt..:lavct Skovtrl.lldccoctail. 
Uddeling af Præmier efter Fcstlldnli~cts SkOll. 
Muntre Overraskelser rcscr\'crcs. 

Billetter il Kr. 6,00 ineludcret· l ('oetuil. der nydes 
ved Indgangen. Billetterne bestilles og afhentes i B. T.
Centralen senest den 10. No"cmber mod Forevisning 
ar gyldigt ,\\ecllemskort. Der ullleyeres kun cen Dame
og cen Herrebillet pr, MccUcmskort. 

NB. Billetsalg begynder den I. November og slulter 
den 20. Novembe r. 

Adgangskort til denne Foredragsaften med Dans bag
efter kan rekvireres hos Sjcllc ved Gyml1<lstiktimernc, 
hus Ba,ulemJnden Botger i Klubhuset og puu Schack. 
1\.ontoT, Nr. Farimagsgadc 3 St. 

\Pi ~or udtrykkelig opmærksom pau, at Dørene 
til Sillen I 'il blive lukket Kl. 19,30. saaledes at ingen 
kM komme ind eftel' dette Klokkeslet undel' Kaptajnens 
Foredrag. Dct yil endnu erindres, hviJkcn Forstyrrelse 
ug Uro Jet voldte sidste Gang, vi havde en Foredrags
holder i Klubben, nemlig Ober tlojtnant Gabel Jørgen
sen, ut j\\cdlcmmcrne kOln dryssende ind. længe efter 
at Foredraget var begyndt. Det ollsker vi ikke gentaget. 

Mod dedor i god Tid, saa Dc ikke risikerer at kom
me, naST Oorene er lukkede. 

Vedr. Programmet for næstc Klubaften, der finder 
Sted i December ,\>laaned: Se inde i Bladet. 

l sidste Nummer af O. M. efterlyste vi Folk blandt 
Medlemmerne, del' vilde pau tage sigOpgavcn at fungere 
som et Slags Festudvalg, dcr bl. a. skulde medvirke ved 
Arnllll!Cmcntcr til KlubufteneTne i Vinterhalvanret med 
FOl'cd;ag, Film og Underholdning af forskellig Art. Der 
har og,aa meldt sig et rur /11edlcmmcl' til dette Job, 
o!! de.: vil nu blive sot i Forbindelse med hinanden, sa3 w 

ledes at de i Fællesskah kan prove at skabc noglc for
nojcligc Klubaftener i den kommende Vinter, Det er 
Bestyrelsens Huab, at vi paa denne j\\::ln.dc kan styrke 
og vedligeholde Klublivet i Vinterhalva"ret, nu da vi 
igen hal' Mulighed for nt kunnc modes i vore smukke 
og hyggclig,e Lokaler ogsaa eftcr S~cs()ncns Afslutning. 

Studentermatchen den 30. Septbr. 
Det traditionsrige Lob, der fandt Sted i smukt Ef ter

.. W l'svcj r, havde som sædvanlig samlet mange Tilskuere 
ved LystbaadehU\'nen paa Langelinie. Desværre fik 
Matchen et uheldigt Forløb, og Universitetsholdets Sejr 
l)Yer Polyteknikerne var, n:lfir Sandheden skal siges, 
ganske misvisende. Forholdet var nemlig dette, at Poul 
Sil'er!se". der styrede lor Universitetsholdet, ved hen
synslns Styring foran ledigede en Kollision ("Aareflet-



ning") under Lobet, hvorefter Starteren, Korman-I lan
sen, i Forstnaelse med Bancdolllmernc dekreterede Om
'tart paa Stedet. saaledes at Polyteknikerholdet fik den 
hu lve Baadlæn~des Forsprin~ i Omstarten, som de 
havde Krav paa. da de i Kollisionsojcblikket laa foran 
Universitctsholdet med en halv Ilaadlængde. Etter Om 
starten skete der det, at en af dl' store, hvide Motor
flcrger kom i Vejen for Polyteknikerne allerede umid 
delbart nord for Kvæsthusbroell, og lige til Nordre 
Toldbod generedes t loltlet; den Grad uf .\\otorfærgens 
Kolvand. at Otteren ikke vilde lystre Ror. s.aledes at 
den kunde kOlnmc uden OIn, og da det endelig lykkedes 
ved :-\ordre Toldbod at komme klar at\\otorfærgen. 
var det for sent til. at Holdet kLlIldc indvinde det tabte 
Terræn. Studcnterne vandt med ca. t Bundlæn~dc over 
Polyteknikerne, der. hvud der ogsaa indrommedes fra 
Universitetholdets Side, havde en langt bedre Kondition 
end Studenterne ol! klart vild c ha\'c vlIndet Lobet, der· 
som Sivertsens lIheldif!e Styring ikke ha\'c!e standset 
dem. Det er ikke for at forklejne Universitetsholdet. 
nt vi bringer ovenstaaendc Redegorelse for Matchens 
Forloh, men Polyteknikerne har et rimeligt Krnv pati. 
at Medlemmerne faar et Referat 111' \\atchcn, saalcdcs 
som den faktisk forloh. Og netop den Omst<cndighed. 
at der ikke havde været, hvad man kalder fuir pIa)' 
overfor Polyteknikernc var da ogsaa Grunden til. 
at uer vcd Præmieuddelingen under Festen i KllIbhuset 
om Aftenen. blev givet Lofte til Polyteknikerholdet 
om. at de skulde fan de samme Præmier til Erindring 
om Matchen. som Unh'ersitctsholdet fil... 

Sluttelig skal vi brin~e l\:avnene poa de to Ilold og 
de Dommere, der medvirkede. 

For Unit'ersitelel roede: 
stud. jur. Otto I lolm. stud. med. Viggo Dyrberg. 

stud. mug. Frit/. Schaul11hurg- j\1uJler, stud. med. Erling 
Bruun. stud. jur. H. Lll(.lt::rs 'iclsen. stud. med. Peer 
Pærrcgaard, stud. med. Bent Saugman. stud. jllr. Axel 
Fischer. cox: P. Sivcrtsen. 

For Danmarks tekniske Hojskole roede: 
stud. polyt.'erne llelge Gansted. I. Valeur Jensen. 

Finn Sandgren. Sjoegaurd-Olscn. Palle Bruun. Ole 
Christtrcu, Hans Fasting og Flemming I...anggaard. cox: 
Frode Christi .. lnscn. - Som Dommer lungercde Prof .. 
Dr. L. L. lIammerich, og Banedornmere vur Prof., Dr. 
jur. Stepllan lIl/nvitz og Prol.. Dr. J. L MBnsa. medens 
som nævnt J. ~orl11un~llansen var Starter. 

Efter ~\atehen fandt det sædvanlige Cercmoniel Stcd 
i LystbHadchavncn, 012 inden Unh'crsitetsholdet drog 
af med "Puraplystativct" til Universitetet, var der ble 
vet talt af Prof. llammerich, Prol. Mansa og Forman 
den. Gross. Schack. 

klubbens 
rotøj 
f;l;ll5 hos 

Silk_gad_n • Tlf. 3082 

Klubkaproningen den 7. Oktober 
Den meget kmhigc Pualandshlæ..<.;t. der snn1ticlia \'ar 

bidende kold. vtl r si k ke rt med vi rkende til at saa hhl 
havde givct .\Iodc til Klubkaproningen. I Forvejen vor 
kun fllu Lob hlevet tegnct pau Op,lugslisternc. og <\" 
Soen gik hojt udenfor Lystbaadehavnt.:ll o~ Benzinuen, 
maatte Starten fore~aa udfor LysthaadchavTlcns \\o1l'. 
hvor Frorup tappert trodsede den kolde Blæst o~ 
funueredc som Starter, medens vort gamle \\edlcll"l. 
Dr. Thorup Petersen tra Rundcrs var Dommer. - Dcr 
hlev 1-lIn stllrtct i 3 Lllh. og ~cllllerl()b var helt udclu1-
ket. Resultaterne kunde pau Grund uf den hoje So 012 
den stærkt ulkortcdc Bane naturliJ1vis kun laa et til 
lældigt Præg. I Fakllltclslohet tor Danmarks tekni,ke 
Ilnjskolc i 4.\.rer, Inrigger sturtede 2 Ilold. og Lobct 
blev vundet at Morfen Il. l'eder .• en .. Ilikael ZBcllO .• lage 
'Tottrup. Ole J:'ngberg med ETIk Rosenberg S0111 Still. 
Dernæst startede 2 IlolJ i "-am pen om Kluhmcstcr
skahet i 2-Aarers Inri~H!er. Vindere hlev: G. Gregen,cn. 
OFe Krarup, Still. Frode Christiansen. 

Endelig startede ialt 3 Hold i Lobet om KllIhmcster
skahet i 4 'i\arcrs Inri~gcr, og Resultatet blcy her, at 
uvennævnte Ilolvtcknikcrhold vandt efter en Omstart 
grundet pua Ko'llisi"n "cd I ndlohct til Kalkbrænderi 
hU\"Ilcn. favoritterne i dette Loh: Gregerscn, Lnng
~aard. P. G. IIendriksen og Knlrup n1:tattc se si~ sluuet. 
fordi Lang~aard ,traks efter Omstarten I""de dct 
Uheld at tahe sin ,\arc. Dc hlC\ dog alligC\"el :-\r. 2 og 
hæ\·dedc..' at have vundet Kluhmestersk"lhct i .l-Aarcrs 
Inrigger! 

Da Præmierne senere skulde uddeles. viste det si~ . 
at de fleste pua I foldene var ta~et hjem, S3:1 der Ii~i!er 
tormentlij:! stadi~ nogle PTlcmier i Kluhhen og venter 
pau at hlive alhentct uf Vinderne. 

Til næste Kluba ften i Dece mber Md . 
har Dr. phil. ~\I'en J\/oller Kristensen indvi1~ct i at 
holde et Foredrag i Kluhben. som han kalder: .. llt·ad 
Jazz er". 

Forcdru{!et. der Icdsn~l's ni Grammofonplader. hl' 
gyndc!" - lillesom Foredraget d. H. '\o\"hr. KI. 19.30 
,"'c c i,. paa 1"i1kct Tid,punkt I)(Hene til Salcn "i1 hli\c 
lukket. 

Sv . . \Ioller Kristensen hle\ Dr. phi!. i 1938 og cr kcml! 
for sine Bogl.'r og Artikler om .\\usik og regnes tor en 
at vore storstl: K.ap"lcitctcr paa .IazzmusikkcnsOmnlodc. 
IIlln har ~i1Il'rcde skrevet og I)vcrSl1t lHlskilli!o{c Tin!!. 
bl. a. \'isernc til ., :\\clodien. der hlcv nek" og Teksterne 
til liere af Bernhard ( 'hristenscns Ju/./.oratoricr. 

~n"n,. 
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Gymnastikken 
I. Danmarks Il øj"kole for Legemsøvelser (StatelJsGym

nastikinstitut), Norre Alle: 
Mandag og Torsdag KJ. 19- 20 (Gymnastiklærer M. 
Andersen). 
Tir"la.g o~ Fredag KJ. 17- 18 (Insp. C. A. Sjellc). 

2. Gl. Melropoldallskole. Frue Plads: 
Onsdag og L"rdag KJ. 17 '0_ 18 ' 5 ( Insp. C. A. Sjelle). 

Haandbold 
Ved et l1anndboldstævnc mellem Studentergymnastik

kens 1. Hold (Universitetet) og Lunds Gymnastik- og 
hlrætsforcning (Lunds Universitet) den 14. September 
i Ottu Monsted I rallen blev D. S. R. med ganske kort 
\ 'arsel inviteret til at spille en Kamp mou Studenter
gymnastikkens 2, Ilold. 

Vi tog mod Indbydelsen, omend yi var en Smule be
klemte ved Situationen, idet Studentergymnastikken i 
den kobcnlH'lVnskc IIaandboldturncring spiller i 1. Di 
vision. 

Vi stillede op med følgende lIold: 

Fritz Schaumhurg-MuJler 
Borge Ilansen Chr. Mogensen 

Ilenning Skjoldborg 
Find Sandgren Vagn Olscn Jorn Ulrik Henriksen 

og ~pi1Icdc for en vel besat Sal en helt igenncm nydelig 
Kamp, som vi vandt med 7- 5 (4--) (3-3). 

I lovedkampcn mellem Studentergymnastikken og 
Lund blcv vundet af Studentergymnastikkcn med 20--16 
cftCl· en spændende og velspillet Kamp. 

Efter denne opmuntrende Start gik vi i Gang med 
Træningen til Pokalturneringen, som begyndte den 21. 
Oktoher, Sidste Aur vandt vi Pokalturneringens B-R,ck
ke, og i Aar haabcr Yi at gentage Kunststykket. Vor 
lor tc I-:amp finder Sted i Tdrætshallen den 4. Novem
her 1-:1. 16,41 mod Haandboldkluhben "Star", 

For de uf Klubhens f\\Cdlcmmcr, der endnu ikke er 
klare over Træningstiderne i Hallerne i orre Alle, skal 
vi gcntngc: 

liver Onsdag KI. 17- 18 i Idrætshallen (hageste Hal). 
liver Onsdag KI. 18- 19 i Studenterhallen (forreste 

Ilal). 
Træningen ledes af Adjunkt E. Christensen og alle 

Oplysninger kan faas i Træningstiden eller hos Civil
ingenior li, Nyhegn, Tlf. Øhro 7520. 

SKXSEKTXON 
Den I. December Kl. 19,00 
tuber vor forste Fredstic1sfest af Stablen. Programmet er endnu 
ikke fastlagt i Hlle Detailler, men vil ialtfald omfatte en Illd
gangseocktail til hver, kunstnerisk Underholdning og 0.11150-
musik nf English Corncrs meget populære 5-1'vbnds Orkest.er. 

Ved Opstilling af Bar o. a. S.lmt ved forskeJlige Belysnings
effekter vil vi forso~e at tilforo SllIen lidt Fesrkolorit. 

Vær nu ikke sur. fordi vi har anordnet Smoking eller Klub
jakke ; Pigen vil san gerne lufte det stOre Skrud for undre 
1:1ll1 1\'\ol1cne. 

Og k"b tnl Billetterne l gol.l Till. Den kan piW erund af 
PhHlsforholdenc desværre ikke udleveres SU:l m:l11gc BiJletter. 
som Klubbens Medlemsantal egentlig kræver. SIlH m.Ln mou 
r(:l!ne med. at der hurtigt bliver udsolgt. 

Festudvalget. 

Ordensmarskaller søges 
Til :lt gao rundt og se pompøse ud og til at ordne det 

festklædte Publikums Forbidefilering for:m BHrcn, hvor Cock
titilglassenc stUll1' opmarcheret, o. lign. ved Festen d. 1. Dec., 
og til at hjælpe til ved dens Forberedelse, Ogs~Hl vcd Jntllluclt 
Arbejde. sogcs to vclvoksne Studenter. Gode fremtidsudsig
ter, jævnfør Barntull og fl'ed~ Sknarup. Skal helst være i Be
siddelse af Klubjakke. men l'cstudv<llget kan d()~ i po.akom
munde Tilfælde nok fremskaffe en sa~ldan. 

Hcnvtludclsc til Fuldm. Skovganrd Sorcnscn. C. 2917. 
FestudvaJl::ct. 

Vær nu rar 
og indbetal Kontingentrestancerne. - Sektionens Regnskabs
aar løber frn I. Okt. tit 30. Sopt. og Kontillgentct - 3 Kr. 
forfalder forud. pr. L Okt. 

Uvidenhed herom er formentlig Grunden til at kun meget 
faa har betalt det pr. . J Okt. i Aar forFaldne Kontingent for 
1945/46, men en saatlan Undskyldning kun ikke gælde for 
dem, del' ikke har betalt tid I. Aars Kontingenter. 

Begge Kategorier opfordrer jeg indtrængende til omg.ltlcnde 
at il1dbctale Restancen pan Klubbens Girokonto 3466 (det 
gule Indbetalingskort er vedlagt O. M.) . Det mua udtrykkelig 
bemærkes. at Be10bet er Kontingent til Sektionen. 

Til de, der ikke inden IO. Nov. har betalt deres Reshtncer, 
vil der hlive udsendt Postopkrævning med Tillægsgebyr I Kr. 

K a s s e r e r e n. 

Skiture til Sverige 
Skisektionen vil forsøge at arrangere en Tur til Sverige i 

Julen. Det er Meningen at man skal rejse hjemmefra d. 22. 
Dec. og vil være hjemme igen den 3. Jan. 4(J. Rejseomk. med 
3. Kl.s Sovevogn frem og tilbage vil ikke o\'crskride 120 Kr. 
Dertil kommer !'1aden. som vi sikkert man medbringe til 
hele Turen, plus Logiet. Man kan altsaa regne med en samlet 
Udgift paa knapt 200 Kr. Har du Lyst til at komme me.d pau 
Turen, hvis det som sagt lykkes os at arrangere den, mari 
du omgaaende melde dig til Lars B. Petersen, TIL GE 3226. 
cl1l!r til C. O. Hlll1ssing, TIL R Y 48, da vi skal vide det noj
Ilgtigc Delta~cnlOtill for ilt soge om Vnluta og Rejserabat lllla 
de svenske .Jernbaner. 

Endvidere vil OSOT: fonloge at ~lfholde et Illstruktorkursl.ls 
i Siilen. Det vil vare fra d. 25. Dec. til d. 3. Jan. Dc sumlede 
Udgifter bliver 178 Kr. Kvalifikationerne er her. at man er 
~lIlttl~ct som Skiinstruktul' efter Kursus i Vejle, eller hM el'
hvervet D OF.s Skimærke, eller kan attestere, I.lt mlln be
hcrsker almindelig Skiteknik. Ligeledes hertil mllil UU melde 
dig omgaaende, hvis lIt! vil med. 

Endelig skal du fa'l et godt }{nad med pall Vejen: Sorg alle· 
rede t'm' NU I DAG, ikke i Morgen, for at faa eline Ski sct 
efter. d. v. s. set efter 0111 Stovlerne sidder ri\st i Bindingerne. 
S,h!. de ikke kun vrikke, ellcr om Skiene trænger til at Tjære
brændes, eller undre Smi.1uting. saa du cr sikker pa:\, at dine 
Ski er i Orden den Dag, du skal rejse, e1lcr den Dag, Sneen 
kommer. Sau du fnflr t'uldt Udbytte af dine Ski. 

Erik Kiersgaard 
Livjægergade 23 - Ø bro 51 52 



Siden sidst 
30/9. HclsillJ!M Roklubs ullbnc Lob. Banen, der vur I,lgt 

rundt om Gurrr..: So, vur egentlig ).!al1skc god, og bnr pan en 
smuk og fornuj".dig Tur i det hertige Eftcril:trsvl.:jr. Arrange
mentet m~Hl til A rrangorc,rnes Ros siges ttt klappe snm d~t 
skulde, selvom Kræmmerhuset ved Post J borde vn.:rC und· 
f!0nct. 

Lubet vandics uf Einar Ilolbæk, RlIngstt'd Roblug. j 2.13.15, 
111('ns Ove Krnrup blev Nr. 2 med 2,18.21 .• \f Damerne vandt 
Ingrid Krarup, DS R, i Titlen 1.58,30. Ilolclpræmien. der VM et 
El!crn, smukt udskutlrct i Træ, vundtes Hf DSK af O. Krarup. 
(;unn:tr llanst..:n, der blc\' i'r. 3. uu Einllr V\)igt, tier blev Nr.5. 

7110. Den intcrnafonnlc Konkurrence i Ilclsingor mellem 
...J.I) Danskere og lige suu munge S\"cnskul'c. Man s<lInlcdes I1lle
redt.: Lørdag Aften i Ilclsingnr, hvor der blev serveret en Kop 
The med Lugkng:c, indun Turen j:!ik til Sttlullinggullrden, bvor 
Overnatningcn fundt Sted. DSR stod som Arrangør med 
Hjælp fru 11elsin~l)r Roklub og: Poul korsholm havde lagt 
Banen med Start i Dnnstrup Hegn og Ma::ll i den nordlige 
Od af Teglstrup Ilegn. Det var CI1 Tur pau II'""! km og 8 
Pu!.tcr, der vur lagt mere synli(!t end vore hjemlige A·Lobere 
er vandt til, m~n ill1igcvcl for gemt for Svenskerne. Arrange
mentet vllr lige ved ut gun i Vasken, dl1 den Lnstbil, der skul
de kora Os ti! Sturt, fik MaskinskIHlL·. s~\t1kdcs at Starten gik 
med 2 Timers Forsinkdse, hvad d!!r dog ble" indhentet ved 
at halvere St:lrtmcllemrummet til Il"!! Minut. 

Efter Løbet sfllT1ledcs man til JVliddng plla Hotel Skandia, 
hvClr Oplæsning af ResuItuterne fandt Sted somtidigmeu Præ
mieuddelingen. Lobet blev vundet af Valdemar Jensen fr.l 
KS i Tiden 1,29,10, foran Ivar Aggerbeck ha AI. der bru~te 
1,30.50 om Turen. Rolanosen. KS. 1,39,15, KS Nr. 3. Bedste 
Svensker var Akc Akeson fra IF.K, }-li.ilsingborg, der blev Nr.ol 
i Tiden 1,46.20. Bedste j\\and [m DSR \,:lr Mogens Ilee, der 
blc\' Nr. 6 med Tiden 1,56,40. Endvidurc: bic\' IO-Mmldskon
kurrcncc!l vundet .tf DSR. 

i/lO. Khtlnpenborg Skiklub afholdt et Begynderorienterings
lob j Tokkck{lbhegn, der dog viste sig IH værc alt for Svær 
af en Begynderbnne at vIere. Af 36 startende gennemforte 
ncmlig kun .5 Herrer og 4 D~lmt!r. 

14/J(). KS.s Pokallob for A-Løbere i Ilerre· og Damc·KI. 
Til løbet \'ar der anmeldt 19 NOrdmænd, der kom herned 
nllcrcue Fredag Formiddag. Efter at være blevet modtaget paa 
llvvedbuncgiltlrocn spredtes de ud over Byen, for først- at 
IlllJdes med dc.res Værter om Aftenen til en pl'agtfuld Middag 
paa Crønninge.n. Lordugen havde de til fri Disposition. og Om 
MfiJldagcn inviterede "-S dem til Frokost hos Oskar Davidsen 
summen meu deres Værter inden de rejste om Aftenen. 
. Løbet blev ofholdt i H \'also Skovene, og \'ur paa hele 9 
Poster + Maul. Oet var alt for m;wgc. 7 havde været rigeligt, 
da der ulligevcl havde været mange ,\\uligheder for Vejval~. 
Banen, der vor 11lgt af Sehiilein, lcd cndvidere uf den Fejl, at 
Post 3 og -! lua tæt op af et Hegn, der strakte sig flere km 
gennem Skoven, saaledcs :lt de Lobcrc, der orienterede sig 
frem til Poster, frem for Vej Løb. blev stllnds~t af dette Hegn. 
og mnatte IlIb(' en Omvej p.lU Cil. II':.! km, mens de Løbere, 
der foretrak Vej løb, kunde tøbe lige til Posterne. Ivar Aggcr~ 
beck vandt ovcl'iegcnt i Tiden 1,52,19 foran Bent Saugmalln, 
LJSR, med Tiden 2,21,45. 

Holdkonkurrencen vandtes af O::'R af B. Saugmaru1, Helge 
I-Ioegh Rasmussen, der placerede sig som NI'. 4 med Tiden 
2.25,4, og Henning Amelung, der blev Nr. 5 i Tiden 2,38.31. 
Bedste Nordml\1lu, K. Abell. Nr. 21, 2,51,32. Af Damerne 
blev I. Krnrup, DSI{. 2,25,01 Nr. l. 

21J1O. Stort Orienteringsløb i Gctingc i Halland, der var et 
Lcd i en Jubilæu11lsfcstlighcd. der fejredes dels i Anledning 
~lf 300 Aars Jubilæet for Freden mellem DUlllllsrk og Sveril!e, 
og dels i Anledning ag 20 Aars Jubilæum for Jdrætsgrenenes 
Forening i Gcnt-ingc. Der var ca. 530 Deltagere med 223 Dan
ske: heraf vnr de IO Jyder. DSR havdc unmeldt 4, men dcs· 
værre var kun en i Stand til at starte. Terrænet var gl\l1ske 
herligt, men vi maa endnu nerulC os mere til de svenske Kort, 
o~ især lære at forcere de utallige .I\'\oscr, som vi skru igennem, 
lidt hurtigere. I-lele det kæmperessige Arrangement ved Løbet, 
klappede SOm det skulde, og et yderligere Tegn paa Svensker
nes Dygtighed til at arrllngere Lob, havde faaet Militæret til 
med traadlos Tlf. frn Posterne at rapport.ere Løbcmcs Mellem
tider, san disse V,ll' kendt inden de kom i ManI. 

Lobl:t blev qmtkt uf\ke Akeson pan den tOr os fl.lntasti· 
ske Tid 1.32,00, mens bedste danske, Rich. Nielsen. KIF. der 
blev Nr. +l i B ~Rækkcn, bru~tl.! 2,.12,00. Af Damerne blev Ing:! 
Lauritscn Nr. 2 i Old~irls+KI. Ved Prl~micuddelingen ,riste 
Svenskerne s:tt meget ~cnerøse, idd der foruden flotte PrlC
mkr til dc tre bedste DUllskt'rc, vur et PIlr heluldl1e Sokker 
lil lLvl'r af de danske Dclhlgerc.. 

Program for November 
4 U. SSM. Kun Ocltll!!clsl' for ud\'dlgtc A-tubere. 
Eftersnak PrednU d. 9, Nov. KJ. 19 i Pnrkrcstaurullten. 

11 / 11. Klubloh i Hareskoven. "vile arrnnl!crcr. Modested : 
Ilul'!.:"ktJvpuvillc)llcn ,,1. JO,15. To~ tril Nurrcbro med ShlllgC
rupbuncn KJ. l).30. Kort 1:100.000. 

11 / 1 l. Danmarksmesterskab i Orientering. Anmeldelse skal 
ske senest 31. Okt. Anmeldelsesafgoftcn er 25 Kr., der sk,\l 
un\"(:ndcs til Dækning af Rcjst:ud~ihcr, Hog;tgctransport i 
Ternenet, Kaffe efter Løbet, MiddHg inden Hjemrejsen S:lInt 
til Generalstabskort, dcr er s.\mmcnfoldct o\'er et :itykke Pap. 
Flnjtc skal medbringes under Lobet. Start vil ikke bli\'e. tilhlllt 
uden en .sandall. 

18/11. KM,s Stafetorientering aflyst . 

25111. Klubmesterskab i Orientering i Forbindelse med 10-
Inanuskunkurrellce med IFK. I {aJsinf.!bnr~, oJ! K.LF, Modested : 
Lillerod Station KJ. 9,19. Tog fra !-lu\"cdb.mcgaurden KJ. 8.20. 

Eftersnak eftr.:r KM, Pokallobct og SS.\\. 

Der l:1" endnu nogen, der ligger inde: llU'd no~Jc <lf Klubbens 
KumplIssei, Dc n"l11U indleveres til StkticJIlel1 omgaaende. 

Storvask 
17/10. Skisektionens ordinære Generalforsamling biC\" ikke 

S,hl lidt mere stormOSllll1st end tidli/.!l:rc. [ Modsretnin~ til 
for~glluende Aar var de .. meniJ.!c" ..... 'edlcmmer i flertal - i 
hvert Fuld vcdf\\ndcts Begynddse. Vi vur 12 iaH. idet 
Amclung havde fnrudsct Misim::n. tier vilde opstan, h"is han 
kum trettende - og derfor vilr udeblevet phlll1nll~~ssigt. 

SkovgUfll'd ::; rCrt!;I\'ll dirigerede og: ~IIV Ordet til Voigt. Se· 
retningen rumIIlede en (;cllllcmgang uf vore tl1.1rigc Arrangc· 
menter (se kommende A:lrbog), og Vuigt understregede stærkt 
,\{)dvcndighedcn af Tilgung i OricntereTl1es Begynder· og 
Senior H-Klas~er. Vi har nok en Del ~odl' Fulk idag, men det 
er ikke sikkert at de holder imQr~cn: der er et stort Hul i 
Aurgnngcnl!. OgS.HI SkbpQrten, som i kommcnde Vintre faar 
S:11 store L'denlal\dsehanee. trænger til j\\edlemmerucs Be· 
vaal!cnhed. Vi m.w j Tide hU\'e Tilmddclsc fra Folk, som vil 
gu" ind for aktiv Konkul'TcllcedtdtageJsc d. v. s. vil træne 
i god Tid, S!..UL de med kort Varsel k,m deltHgt: i uallske KOll
i-.uTrcnucr. S:ludllillH: Folk "il h\<l forstc CllIIllce poa Forbun· 
tids F urs..:-r (J~ Kejser i L1dllluJct. 

En Rlt:kkc Emller snttes unJt::r Disku.!.sion. Saaledcs: Prop"
~Ilndll-Skrift til DSR.s nye j'\1cdlcmmcr. JuJctur til Sverige, 
Kontakt rTleJ Roklubbens Best) re Ise, Forsendelse Ilf "SKI og 
KO/\'\PAS" ctc. 

Jeppe Scbultz's Re~nskl\bsafl;('ggels (' forlob meget kursorisk, 
unkclte Punkt!!!" trænl!te til yJcrJiger~ Kl:lrhcggelsc. Der med· 
deltes [)e~htlrgi:! dter Om6tænuighcc.krnc; "'un puaJngde bedre 
UdftlTlnnlng. 

BestYl'df'::!.<;vaJUcne fOrllarsagcdi: ~cnncl'nltribcllde Kekonstruk
ti(JIl, hr,lgte de tilsteclc\'il!rcndc .,menige" i ,\\indretal. Gem'nlgt 
bic\' Voigt (Formand). llven (Næstformnnd) ol! Vagn Møller 
(Speciale: Orientering). Kassereren Jeppe Schultz aandede 
lettct op vcd ilt $e Regnskabet o\'erdrager Artenens Dirigent 
Skovgaurd Surensen. Skiekspert Amelung, der som Sneen de 
sidste Aar l...1l11 er kommet f:.lll Dage. aflostes af et stærkt Par: 
hjcllwendtc C. O. HRnssing og lange Lars B. Petersen. Ud
sendelsen uf 'J~KI og KOMPAS" ptwJwiler fremtidigt Lars R, 
ligesom denne, mens llven er Soldat, vil varetage Redaktionen 
nf "O. j\'\.". Ilytteuuvnlgct: !!lu m, Iljort gCllvnlgtes. 

l lndcr Eventuelt diskuteredes Hytte·Propaganda og Bad
stue i DSR.s Klubhus. 

Ansvarsh, Redaktør: Ejvind Sieverts. - For Skisektiollen: LMS B. Petersen. 
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Klubaften Onsd. 12. Decbr. for Medlemmer med Damer 
Som meddelt i O. M. for November har Dr. phiJ. 

Sven Maller Kristensen indvi lget i at holde et Fore· 
drag i Klubben, SOm han kalder: "Hvad Jazz el'''', -
Foredraget, der begynder KJ. 19,30 præcis, ledsages af 
Grarnmofonpladcr, og der bliver ligesom ved sidste 
Klubaften Lejlighed til at praktisere Jazz'en bagefter i 
Salen en Times Tid eller to. 

Sv. Maller Kristensen var efter at være blevet cand. 
mag. i 1932 en Overgang Musikkritiker ved " Ekstra
bladet" og blev i 1938 Dr. plliJ. paa en Alhandling be
titlet: ,.Æstetiske Studier i dansk Fiktionsprosa 1870-
1900". Han er kendt for ine Boger og Artikler om 
J\lusik og regnes lor Landets storste Kapacitet paa Jazz
Illusikcns Ornraaoc. -

Bestyrelsen reg ner med, at det maa være en Aften, 
der har Interesse lor adskillige af vore yngre Nedlem
mer. og da det er begrænset. hvor mange vi kan være 
i Salen, bør man sikre sig Adgangskort i god Tid. Disse 
udleveres paa de sædvanlige Steder hos Gymnastik
lcd~rnc o~ paa Formandens Kontor, Nr. Farimagsgade 
3 St., KI. 9- 17. 

Interessant Klubaften d. 14. N ovbr. 
Vor forste Klubaften d. 14. November var særdeles 

vellykket. Den kendte Flyverkaptajn J. Follmann, en 
af Flyvningens Pionerer, holdt et overmaade interes
sant Foredrag om "Flyvning i fortid, Nutid og Frem
tid" . I Forbindelse med Foredraget forevistes en Film, 
der i flere Afsnit viste Udviklingen af Flyvekunsten. 
Man saa saa ledes de første ubehjælpsomme Forsøg 
med et dragclignende Apparat, hvor 2 Mænd lob ved 
SideJl af og holdt i hver sit Tov, der var fastgjort til 
Vingespidseme, hvorved de skulde søge at hindre Ma
skinen i at vælte, naar de n gjorde si ne smaa, beskedne 
Hop fra Jorden, og til s idst de vældige, moderne Maski
ner, der lander og starter fra Croydon og de andre 
store Flyvepladser i vore Dage. 

Kaptajn Foltmann er en fortræffelig .Foredragsholder, 
der forstaar at holde si ne Tilhøre res I nteresse fangen 
fra først til sidst, og han fik indflettet mange morSOm
me Træk og Episoder fra Flyvningens Barndom. Det 

kraftige Bifald, der mødte Kaptajnen, da han sluttede, 
var da ogsaa fuldt fortjent. 

Det var blot en Skam, at ikke flere Medlemmer hav
de indfundet sig til denne interessante Klubaften, der 
sluttede med et Par Timers Dans. 

Standerstrygningen d. 28. Oktober 
Saa s luttede vor første Sæson, der har været præget 

af Befrielsen og Freden, og i Betragtning af, at vi er en 
Klub med ca. 1200 aktive Medlemmer, var det egentlig 
forbløffende saa faa, der havde givet Møde. Og der var 
dog ikke noget at udsætte paa Vejret. Formanden gav 
et kort Resume over den svundne Sæson, der var for
lobet langt bedre, end vi turde vente. da vi 2. Paaskedag 
hejste Standeren. Særlig dvælede han ved Ingeniør 
Ree, hvis Død berorte os all e saa stærkt og mindedes 
Klubbens trofaste Ven i hje rtelige og varme Ord. 
Alddg var vi gaaet forgæves til Ing. Ree, udtalte Sehack. 
og naar vi i Dag kunde glæde os Over vort Klubhus, 
Træningshus og Baadeværft, kunde vi takke Ing. Ree 
for det. Formanden var sikker paa, at l ng, Rec's Navn 
uldrig vilde blive glemt i D. S. R. Hall s luttede med at 
udtale et Æret være hans Minde. 

Under et Leve for Klubben gled Standeren der
efter ned. 

Med Bistand al 7-8 Medlemmer, rier havde fulgt 
Bestyrelsens Opfordring til at hjælpe til ved Arbejdet 
med at faa Pontonerne i Land, fik NormallD-I-lansen og 
Jørgen Bech bakset dem paa det tørre i Formiddagens 
Lob. Det var ikke helt let i Aar, da en af Pontonerne 
var læk og fuld af Vand. Bestyrelsen takker disse flinke 
Medlemmer for deres udmærkede Hjælp. 

Skabene ; Omklædningsrummene skal tommes for 

deres Indhold af Rotøj, og det maa ske i Lobel af Dc

cember Md. Man kan godt tage Laasen med sig hjem, 

idet Skabet vil være reserveret Lejeren en rimelig Frist 

ind j den nye Sæson. 



Gymnastikken 
1. Danmarks Højskole for Legemsøvelser (StatensGym

nastikinstitut), Nørre AIli:: 
Mandag og Torsdag KJ. 19-20 (Gymnastiklærer M. 

Andersen). 
Tirsdag og Fredag KJ. 17-18 (Insp. C. A. Sjelle). 

2. GI. Melropolitanskole, Frue Plads: 
Onsdag og Lørdag Kl. 17'6_ 18'5 (lnsp. C. A. Sjelle). 

Sidste Gymnastiktime før Juleferien bliver Fredag d. 
21. Decbr. Kl. 17- 18. Der er altsaa ikke Gymnastik 
Lordag d. 22. Decbr. 

første Gymnastiktime efter Juleferien bliver Fl'edag 
d. 4. Jan. 1946 Kl. 17- 18. 

Vore faldne Kammeraters Minde 
Arbejdet med Udkastet til Mindepladen over vore 

faldne Kammerater, nuværende og tidligere Medlem
mer af D. S. R. , er nu sa. vidt fremskredet, at Udførel
sen af Mindepladen i nær Fremtid vil blive paabegyndt. 

Listen med Navnene skulde da gerne være helt i 
Orden, og Navnene, baade Fornavne (Forbogstaver) og 
Efternavne korrekt anfort. Siden vi i September-Nr. 
bragte en Liste over de fa ldne Kammerater, er der 
senere dukket nye Navne op, og vi gengiver paany 
Listen, saalcdes som den i Øjeblikket foreligger: 

Befragter Henry Kiersgaard, 
stud. polit. NicIs J. R. Buchwald, 
Læge Erik Hagens, 
Læge Ulf Hansen, 
Dommerfuldmægtig Erik Bondo Svane, 
Læge Henning Dalsgaard, 
Student Niels Laub, 
stud, jur. Kai Ole Hammcrieh, 
Civilingeniør Erik Bennike, 
Civilingeniør Jllogens h. Prior, 
Fu ldmægtig, cand. polit. Otto Melchior, 
Tandlæge Svend Vinding Dorph, 
cand. jur .. Greve Ludvig Reventlow, 
Politimester Sv. SchaldclUose-Nicl en, 
stud. jur. Carsten Leif Bruhn Petersen, 
stud. mag. Peter Wessei Fyhn. 
Civilingeniør Svend Erik Mikkelsen. 
Disponent Kaj Schiørring. 

Skulde nogen af VOre Medlemmer have Kendskab til 
andre, nuværende eller tidligere Medlemmer af D. S. R .. 
der har sat Livet til i hampen mod vore Undertryk
kere. bedes de snarest muligt meddele disse Navne til 
Bestyrelsen. Der vil iøvrigt blive givet de pafirorende 
Lejlighed til at foretage evt. Ændringer i Navnenes 
Stavemaadc 0.1., inden de paaforcs Mindepladen. 

< lubbens 
rotøj 
f.llU hos 

SUkegade 11 ,Tlf. 3082 

Frokost for norske Studenter i Klubben 
Søndag d. 4. November havde Bestyrelsen indbudt 

de norske Studenter. der er kornmet her til -Kobenhavn 
for at studere ved Universitetet og Danmarks tekniske 
Hojskole. til Frokost i Klubben. 

Ca. 60 Studenter havde efterkommet Indbydelsen og 
samledes med Rektor magnificus, Professor Nørregaard, 
Inspektør Ulrich fra Danmarks tekniske Hojskole. Pro
fessor Seeher samt en Del af Bestyrelsen. Formanden 
bød velkommen og udtrykte sin Glæde over at se 
Nordmændene og meddelte dem, at de kunde optages 
som kontingentfri Jlledlemmer af Klubben, forelobig til 
Udgangen af 1946. 

Professor Sccher redegjorde derefter for Klubbens 
Udvikling fra de første Studenterroklubber og anbefa
lede Nordmændene at dyrke Idræt og især Roning. 
idet han fremhævede Betydningen af at dyrke Idræt 
under Studierne og særlig under Eks.amenslæsningen. 

Rektor takkede, fordi Klubben havde indbudt Nord
mændene, idet har erindrede om, at det var et stort 
Eksperiment, der blev foretaget ved at modtage det 
stnre Antal studerende Nordmænd ved vore Lærean
stalter, og at Eksperimentet skulde lykkes ti l Glæde og 
N ytte for begge Lande. 

Rektor udtrykte sin Glæde og Beundring for det Ar
bejde, Klubben gør for de studerende og lovede. at 
Universitetet, s •• vidt det stod i hans ~tagt, vilde stotte 
Klubben i dens Arbejde. 

Lundqvist forta lte derefter lidt om Ski- og Oriente
ringsscktioncn og glædede sig til den Hjælp, No rd
I11ændcnc kunde blive for os. naar vi engang faar Sne. 

En af Nordmændene takkede for den hjertelige j\\od
tageIse og for Tilbudet om kontingentfri Medlemsskab 
og udtrykte Ønsket om, at Idrætten maatte bli"e af 
stor Betydning for Opnaaelse af fred og international 
Forstaneise. . 

En anuen l':ordmand takkede imponeret paa egne 
og Kammeraters Vegne for Frokosten og udtrykte sin 
Forbavselse over. at vi kaldte den beskeden. 

Nordmændene bIc" derefter vist rundt i Huset og 
Baadcværftct og var meget interesserede i det hele. 
Sammenkomsten afsluttedes ved en Kop haffe. Køk
kenet havde staaet for Arrangementet, som var over
ordentlig vellykket, sauvel hvad Maden som Borddæk
ningen angaar. 

Efter Stemningen b1andt Nordmændene at dømme 
faar vi sikkert mange norske Rokammerater til næste 
Sæson. 

G. TI7. 

~n"n ... CROME &GOLDSCHMIDT 

".-UKI 



<l3ille6ei til 9'laibogen 
~\edlemmer, cler har optaget .gode Fotografier i Sæ

sonen, bcde$ indsende disse til Brug for Aarbogen. 
Bill ederne skal sendes til Kunsthandler G. IVandel, 

Sølvgade 38. Husk, at dct h.clst skal være blanke Aftryk 
og at skrive Navn bag paa hvert enkelt Billede, saa Dc 
er sikker paa at faa det tilbage, naar Redaktionen af 
Aarbogen er afsluttet. Dct bemærkes, at Billederne maa 
være Gunnar \Vandel i Hænde senest d. 5. Januar 1946. 

Haandbold 
[ de indledende Kampe i Pokalturneringen skulde vi 

Søndag d. Il. ds. mode "Star" og "Frederiksberg-Ba
gerne". Kampen mod "Star" blevet Vidnesbyrd om 
vor gode Form og maalbevidste Træningsarbejde. Vi 
vandt den uden Kamp.- Der mødte ikke cen eneste af 
Spillerne fra "Star", og jeg for.staar dem saa inderlig 
godt. Kampen mod Bagerne. som vi vandt med 5-3, 
kunde maaskc give en uindviet Tilskuer Indtrykket af, 
at vi ikke var særlig godt spillende i Aar. Men han 
vi lde ikke kende den egentlige Baggrund for vort Spil. 
Dette maa nemlig opfattes dels som en Venlighed mod 
Bagerne, der jo er et travlt Folkefærd og derfor ikke 
kan afse megen Tid til Træning, og dels som en tak
tisk Manøvre fOT at narre vores [vtodstandcr i Semi-

Finalen. Den Tendens, VOres Spil derfor 11l0atte faa, 
gav sig tydeligst Udtryk bos ~\aalmandcn, Fritz 
SehaLlmburg-~"4iiller og cf. Finn Sandgrecn. 

I Semifinalen, som vi spillede den folgende Sondag 
mod Postvæsenet, sti ll ede vi op med et lidt ændret 
Hold. Pan Maal havde vi den tidligere J. Divisions
spiller Per Mohr, og vores gamle Maalmand havde vi 
flyttet frem SOm half. Disse Dispositioner viste sig 
fruUtbringcnde. Som vi havde beregnet. overrumplede 
vi fuldstændig Postvæsenet, som blev lammet med 5-0. 
Paa vores llold brillerede særlig Per Mohr. Han stod 
S0111 en Pave. 

r Finalen mødte vi ligesom sidste Aor ,,0. H." .,ø. 
H." havde den moralske Fordel, at det var deres Tur 
til at vinde, og det gjorde Udslaget. De vandt med 
6--4 efte .. en god og spændende Kamp, der holdt Publi
kums Nerver pa. Bristepunktet. J Sandhedens Inter
esse Illaa det tilfujes, at ,,0. H." spillede smukkere og 
rencre Haandbold end vi, og at Sejren var fuldt ud 
fortjent. 

Søndag den 25. ds. skal vi i Ilden igen. Vi stiller med 
fnlgende Hold, Som vi regner for vort hidtil stærkeste: 

Raben 

Mohr 
l'.lørager I-l aamanfl 

Nys/ad 
Sehaumburg-M iiIler, Vagn Olsen 

Skum. 

SKKSEKTKON 
Hvordan har vore Ski det? 

Sne er ct grimt Ord i Aur. Det betyder Frost, og det skal 
vi helst have san lidt af som muligt, men lidt Ski og Skojte
føle mellem Jul og NytH!1r vil vi vist allesammen gerne have. 
Det er dog ikke nok. at vi h\ar Sne. Skiene skul ogsnn geme 
være i Orden; nItsan hlger vi en Tur op pan Loftet, citer hvor 
vi nu ellers har gemt Skiene, og scr hvordan de hOf kIMet 
Sommeren. Hvis vi har været fornuftige. staar de pænt i 
Spænd lige lodret paa Spidserne, og saa skulde de ikke have 
toget nogen Skade. Værre er det. hvis de har ligget ned, sau 
er det nødvendigt at give dem et ordentlig Eftersyn. Vi be
gynder med Spidserne, de skal have den rette Bøjning; bCfjcr 
dc ikke nok. risikerer vi at knække dem, hvis vi kører ned i 
en Groft, eller hvis vi kører ind j en Knold, som Skien clJers 
let skulde have gledet hen over. Dernæst ser vi ned langs 
Styrcrillell. Den skal være helt lige, ellers drejer Skien hele 
Tiden, uden at vi har Magt over den, og sna ga.nr Fornøjelsen 
ved hele Turen jo P!ojten. Lider Skiene af en af disse 2 Fejl, 
er der ikke andet for, end at lade en Fagmand se pall. dem 
og rette dem. Det næste vi ger, er at lægge Skiene paa Gulvet, 
og san skal det gerne vise sig, at Bojet, der nonnalt skal være 
storst under Taastykket, er on ca. 2-2 :~:! Cm, og at Skiene 
ikke hviler paR den bagerste Kant alene. Gor de det, vil de 
presses ned i Sneen, nuor vi stuar paR Skiene. og det vil saa 
være umuligt at fan Bagskiene til at skride ud, hvad de skal 
gøre i alle Sving. Til sidst ser vi efter om Skiene trænger til 
at tjærebrændes eller til en ny Omgang Slidlak. 

Er Skiene i Orden, kan vi galt over til at se paR Støvlerne 
og Bindingerne. Støvlerne. der er med hel Saal, har selvfølge
lig staaet med Læster og er gnedet ind i Vaseline og Voks 
Jangs Støvlekanten, ligesom vi har S(Hget for at gnide Læder
remmene til Bindingerne ind. Af .Mangel pan bedre Materialer 

her i Ll1ndet. er Vaseline og Voks, det bedste man kan an
vende. Animalske Fedtstoffer maa fraraades. da mttn risikerer 
ttt Støvler staar og randner og mugner 0111 Sommeren. Er Be
slagene faldet af, sørger vi for at fan nogle nye pan. og san 
prQvcr vi Støvlerne i Bindingerne. Vi presser dem ind i Bin~ 
dlllgcn, scr efter at Fodens Længdeakse falder summen med 
Ski\!ns og foler om Stovlerne kan vrikke til Siden. Kan de det, 
er Pokker los, og Slta !TIlta vi rette pan Topstykket, indtil de 
~~:ddcr fast. 

Ilar vi sørget for at alle disse Smaating er i Orden, er vi 
klar til at hilse Sneen velkommen: men der er dog endnu en 
Ting vi bør gøre ~ læse en Lærebog i Skiteknik. Vi vil jo 
a!lesammen gerne kunne kore ned af Bakkerne i flotte Serpen~ 
tincr of.! selv bestemme til hvilken Side, vi vil rundt om Træ
erne, o~ hvor vi vil shmdsc. nnar vi kommer ned. Det kan vi 
kun opnsa ved at have sat os grundigt ind i Svingteknikken, 
og det inden vi kommer ud pl.ta Bakkerne. Vi begynder alle
sammen, ogsna de, der regner sig for viderekomne, med at 

Erik Kiersgaard 
Livjægergade 23 - Øbro 5152 



indøve Sneplovsvinget. Det kan ikke indprentes krnftigt nok, 
at alle maa kunne beherske dette til Fuldkommenhed. Det er 
hele Grundlaget for alle de Sving, man har Brug for at be
herske for at blive en dygtig Slalomkører. Der er alts!la ingen, 
der behøver at faa Mindreværdskomplekser, fordi han øver 
sig j Plovsving, det skal enhver Skiløbcr kunne lave ned af 
en hel Bakke, uden at Skiene tnger Magten fra ham. Kan han 
først det. faar han hurtigt lært at beherske de hurtigere Sving 
som Stcmsving og Parallclkristianin. Det hele vil nemlig kom
me ganske llf sig selv. Albaa køb en Bog om Skitøknik, Stct 
dig nøje ind i Bevægelserne og StilJingcrnc og av dif! png dem 
hjcmme med Skiene pua og søg at f;.HI forstaaclscn nf, hvor
for der netop skal gu res saadan, SOm der er forklaret, san er 
du sikker pUII al faa den fuld e Fornøjelse aF dine Ski og af 
Snc\·cjret. 

Skil",ber. 

Siden sidst 
28. Okt.: Kebenhavnsmesterskabet i Orientering. Løbet blev 

afholdt i Gribskov med Start ved Kngerup. Omkltcdningen 
fandt Sted i en Arbejdslejr, hvor der efter Lobet blev serve
ret varm Kaffe for Delta~crne. Vagn Maller havde lagt Hanen, 
der val' pa:! 9 Poster. Hun hnvde øjensynlig besluttet at vi 
skulde fan. en Fortræning til Sverige. for Banen var e.n fuld 
stændig Genn.emgang af, hVtld der fandtes af Moser i den 
nordlige Del af Grib Skov. 

Lobet blev vundet af Iver Aggerbeek pau 2.08,00 fonlIl Oluf 
Andersen K. S. med 2,23,10. mens Valdemar Jensen K. S. blcv 
Nr. 3 med Tiden 2,31,13. 

11oldkonkurrencen blev vundet uf A. 1. med 7,24,33 foran 
K. S .. hvis Tid var 7,27,59. Det tredie Hold var KIP, mens 
K. S. ligeledes besatte 4de Pladsen. 

l B-Klassen vandt Ib Thorup D.S.R. i Tiden 2,12,05, mcn~ 
Hans Aage Helsholdt fra Kvik blev Nr. 2 med Tiden 2,12,30. 
Holdkonkurrencen vandtes af Kvik med 7,56,39. 

Dame A-Klasse vandtes af Monica Crcnncs K. S. med Tiden 
1,41,10 foran lngrid Krarup D.S.R . med Tiden 1,42,58. 

11. Okt.: Danmarksmesterskob i Orientering. Lobssteclct, der 
var Skovene omkring Gin1linge ved Haslcv, blev ikke pan 
nogen .Maade robet For Løberne for Start. Kl. 5,55 korte vi 
Søndag Morgen med Toget til Haslev, hvor vi opholdt os paa 
Borgerskolen. Herfra blev vi saR kort tilOmklædningsstedet 
i anbne Lastbiler i øsende Regnvejr. Det var Poul Korsholm. 
der ha vde lugt Banen med () Poster med nærmest djævelsk 
Snedighed, da. der pau alle Delstrrekninger var flere Veje end 
vist paa Kortet. J\lan var saaledes nødt til kun at rc{!nc med 
de store Veje og sætte sin Lid til sin SkridttælJing og sit 
Kompas alene. Start og Maal var adskilt, som det plejct ut 
være med Korsholms Bnner. Maalet laa ved VilIa Gaulina, 
hvor Løberne kunde faa et varmt Bad og en Kop Kaffe med 
Brød, inden de blev kørt tilbage til Borgerskolen, hvo.' der 
servel'edcs Middag om Aftenen. og hvor Præmieuddelingen 
fandt Sted. 

Løbet blev meget overraskende vundet af Oluf Andersen 
K.S. i Tiden 1.41,17, mens Bent Saugmnnn D.S.R. blev Nr. 2 
med Tiden 1,58.05. Storfavoritten Iver Aggerbeck AJ. maattc 
I,ade sig nøje med en Tredjeplads med Tiden 2.06,32, mens 
Valdemar Jensen K.S. blev Nr. 4 i Tiden 2.08,25. 

Holdmesterskabet bic", vundet af D.S.R. af B. Snugmann og 
Jesper Bven, der blev Nr, 5 i Tiden 2,09,05 og Vagn Møller, 
der havde Tiden 2,10,2 . lIo1dtiden blev 6,17,38. K.S, besatte 
anden Pladsen med Tiden 6,23,42. Holdet bestod af Otuf An
dersen. Valdemar .Jensen og Alf B. Olsen, der brugte 2,34,00. 

Ogsaa i Dameklassen skete der Overraskelser, idet 2 jyske 
Piger fra Odder besatte Istc og 2den Pladserne foran Favorit
ten Monica Grennes. Yelva Lihme vandt med 1,32,55 foran 
Klubkammeraten Inga Petersen, der havde 1,41,30. mens 
Monica Grcnnes brugte 1,43,09. J Holdmesterskabet besatte 
K.S. dc 2 første Pladser med Tiderne 5,37,52 og 6,23,55 foran 
Odder med 6,45,56. 

25. Nov.: Klubmesterskabet i Orientering arholdtes i Lillc
rød. Som et Led i Triangelkonkurrencerne deltog JFK, Hel
singborg og K.LF. Endvidere var der inviteret Lobere fra 
Cctinge og fra. Kvik. Svenskerne kom hertil allerede Lørdag 
Eftermiddag. og efter at være blevet indkvartcret benyttede 
de Lejligheden til at komme ud og se lidt paa Byen. Des-

værrc blev det nodvcndigt at sende 4 Getingefolk til G iU1SC
hytten. hvor vi søgte flt beværte dem paa bedste MaRde, da 
det ikke vur muligt at skaffe dem Logi i Byen. Søndag Mor
gen samlcd~s lUan i Ljllerod, hvor Omklædningen skete paa 
Savværket. Bunen, der var lagt af Arved Nielsen fra A.l., Ina 
med de 3 første Poster i Tokkekob H egn o~ de fem sidste i 
Ravnsholt Skov. Den vnr ikke forste Klasses. De mange Kncm
mcrhuse, der var, kan kun have stimuleret Svenskernes i For
vejen sture Trang til Kompislob. Det viste sig ogsa~ pas Re
sultatlistcl1, idet Gøshl l::.dvindson lFK vandt med Tiden 
1,27,30 foran sin Klubkammerat Åke Akeson, der havde Tiden 
1,.38.15. Vagn Maller, der blev Klubmester, besatte Tredje
pladsen med Tiden 1.38.40. Helge [loegh Rasmussen blev Nr. 
4 med Tiden 1,39,20, mens Ove Krurup blev Nr. 5 med Tiden 
1,53,20. 

Holdkonkurrencen vandtes ligeledes nf IFK med Tiden 
9.02,00 foran D.S.R., det havde 9,05,40, mens K.J.F. fik 9,55,30. 
l Damc:klLlssen vandt Hornu Iloegh Raslllussen med Tiden 
l,39,4U. 

Eftl!r Lobet samledes man pan Kroen, hvor Præmieuddelin
gen fandt Sted. Her havde Svenskerne en Overraskelse til os. 
ider dc forærede Mogens Hee ell Blljonet som Tnk, fordi han 
reddede Labet d. 7. Okt. i Hclsingor ved i sidste Øjeblik at 
sknHe en Lastbil, uden hvilken Lvbct ikke kunde være gen
nemfAl't. 

Skigymnastik 
Skigymnastikken er aflyst indtil videre. Interesserede kan 

forhure sig nærmere hos C. O. Hanssing, Tlf. Ry 491\, da der 

er Mulighed for at det kan llrrangeres i en af Inspektor Sjel1cs 

Gynlllllstiktimcr. 

Løbetræning til 
Langrendskonkurrencer 

Ocr er som meddelt i SærnUll1meret Lobetriening hver Son

dag 'Furmiddag frn Fortunen RI. IO under Ledelse af Max 

Fucks. 

Gaasehytten 
Hidtil har der jo mimgiet en Del af de Ting. der skulde 

gore GIHlscbyttcn virkelig komFortabel. Disse Mangler er ved 

at blive afhjulpet nu, da J1lum og Hjort i Lordags bragte det 

Porcehen til 8 j\\and, sum Civiling. Norlyng hnr skænket 

Hytten. derop. Det Cl' ualmindelig nydeligt og forsynet med 

Klubbens Stander. Endvidere er der nnskllffct en Brødmaskine. 

SUll lilan kan klare sig med sit Spisebestik alene. 

DSR's Skisektions Bestyrelse: 
E j n ti. r F. V o i g t, Baunegårdsvej 28, Gent. GE 3231 v. 

.I e s p c r H v c n, Park vænget 33, Char!.. C. 8511, Lok. 2. 

V. g n bl ø II e r, Engdraget 51, Valby, VA 3122. 

K. S k o v g a a r d - S o r c n s e n. Tlf. KI. 9- 16 C. 2917. 

C. O. H ~\ n s s i n g, S\'anevæoget 2. Tlf. Ry 49 a. 

L a r s B. P c t e r S e n. Dronningemarken 3. Cent. Ce 3226. 

Hy!teudvalg: 

S v c n J Il u m, Ragevej IO, Heil. HE 1915. 

J ø r g e n H j o r t, Bøgcvej 8, Heil. HE 345. 
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