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AKADEMISK ~ ROKLU S Q ' POLYTEKNISK ROKLUB 

DANSKE STUDENTERS OFFICIELLE MEDDELELSER 

19. ÅRGANG JANUAR 1951 NUMMER I 

/95/ 
I anlcdnin~ al lIr.., .. kilt\:! '>ender JI.:\! p.1 lH:'tyrcbcn ... <IL! q!lU.: ,egne !lIll- kluhhcns medlemmer 

og H:nncr de hjcrlt.:li~"I\: hil"~'ncr med 1.lk tot arct. der .. vandt. 
Fur mntion~roninJ;!cn ... \cdkumllll'ndc hllr det ikke ,xrd nogen stor 0.;.1.:"011. o~ der hlif været 

l'n hetydelig nl.'dg'lII~ i ;lIltullct ul hlultun: OM km. I "'lImnll.:nli~nilll.: med dc nærllu:!.l forcgllcndc ur. 
lI,iliskc hllr vejret. der jo il..kc Y;IT ahlor .Ilodt i l;ummcrcn 19,'iO, hllft sin andel i llctlgllugcn. ,\\cn 
ligc~(Jm i 1949 har rucheferne ;Hran~cn'l fur,kcllil!C ture fur mClllcmmcrnc . alle med god till'ilul 
ni n!! ou heidi)!! acnncmfilrt 

licIler ikh pø IllnJ.!tur ... runin!!cn .. nnHut!t.: er dtf nC)~ct ,tI pr3!c tlr. tværtimod. Der "ar ialt 
10 ture li!Ze .... om i 1941.1, ol! huaf J!i!" dl: ~ lil ,"ur!!\: Ul;! SvcrilIc, mcn ddh: t:11 hager lan~t under. 
hVlld "i tidl igere har {lTll;;:>.teret. 

Derimod h;Ir vi halt en lin kllpr'lIIin~.'jsæson. ni! 'cd ",x:>.onclls ",IU1llinl! ku nne \'i f.!hcde 
c ... m-er 26 ... cjr ... vimpler Illl flu~stall}!en. Ddtt: gude rt: ... ultlll t:r Iru!:!ten :cl det ihærdige trlcnings
"rhejdt:, .. om i de :>.id ... l\: s.eMlner er ucllorl al Lmc'tt B'lrr~'. k'lpronil1j.!,>udnll/Zet op: den enkelte 
roer, Illt det .!oammenhnltl "J.! kllmmcnll .. k"h, der hclytkr :>.11 mCJ!d mellem "ore kaproere. 

Dc 26 .. ejre i ar lur \a,:rt:t til 'telr npmuntrin~ oJo! }!hcdc lor alle. dcr er inlerl: ..... l:rt·(\e i 

D. S. R ... Iremganj! Oll tri, "cl. ng ,i h:lhl.·r. vi klin I"rr"il;;uc 1Il! ,idcrdore de uode resultater i de:n 
kOJlllllclHlc sæ.!oon. 

Og .. ii har \i jo dc",,'xrrc m,lUcl .. !,.ride til cn mindre: kontingentlnrlwjel ... e gæld ende Ira 
januar 1951, 0Jl maske \'il lic.:t "ere Ilmh-cmlij.!t ;lI "'''l!e nye: mh'eje til imndeJltlet..e ,If den ulo· 
nombkc mi ... crc, "um \1 lor tiden l'r Ulk lur_ 

Del t'r bc ... tyrebcn ... hah. at medlenuncrne f)j;!-.lI i det kommende ilr trofll ... t ,-il slutte op om 
deres gilmlc kluh o).! derud bidra\le til. al J..lubben lort ... at kan lo"e sin 0p.l!.ln blandt studenterne: 
\"l'd Cniursitetcl og Dllnmark~ tekniske Ilojsknlo:. 

Jeg :>.ender Dem .llle mine he(btl: un .. ker lIIn et .ul.cdelij.!t og lykkclil!l 11\'1 (Ir. 

Formund_ 



RO CHEFERNE MEDDELER 

Arets instruktører bedes modtuge rochefemes fo/.:. 

for dell værdifulde hjælp. som bf Cl' ydel i bestræbel· 

serne pil at knytte nye medlemmer IiI klubben. 

~Jed 11Ijbef om fort:;al samarbejde bringe.~ llermecl 

onskerne Dm el glædelig f Nytår. 
R oc h e f ern e. 

Vi har modtaget. 
DSR ogsa en roklub for studiner! Enddi~1 !Jet kan 

glæde en gammt:! forkæmper for uenne on.lninll. at se 
sagen bragt pli b.ln~ i sidst(! nUlllmer af O. ,\\. For den 
er io indlysende rigtig! Den er rigtig til enhver tid. 
men gllnsk" stcrli~ i en periode. hvor kluhlivct er 1 

stagnation - for ikke Ilt sigt, j tilbagegang. 
Vort medlemstnl, d er for fu nI tilbngc. var (}ver 1300. 

er nu kun lidt mere end 900. Og selvom kapronings
resultaterne i ;ir ikke- hllt været ringe, er klubbens 
aktivitet på andre felter ~unkct betydeligt. Frem for 
alt er det iojnefnldcnde. at medlemmerne ikke i samme 
grad som tidlillerl' færdes i klubben til dagli!l'. De ken~ 
der den ikke S(lm et sko. hvor man hygger sia. Nej. 
for tiden blivcr det ikke til mere end nogll' spar· 
samme roture cn sjælden gang; lidt motion for 6 kr 
om maneden. 

Men hvis vi lilr studinerne meuJ Det k.'ln uden tvivl 
rette s ituationen (,Ip. Ikke blot får \i derved direktc 
et ogd medlemstal. men også imJircl-;.te, idet mun ma 
[onnode, at en klub med mere liv vil trække endnu 
flere studenter til sig. Vi opnår alfs!! storre uktivitet, 
og samtidig en bedre bnlance pa regnskabet. Med de 
faste udgifter, klubben siducr L skal \'i være 1200 med 
lemmer dIer mere for at det kan lobl! rundt. 

Og tænk hvor nemt del hela:: kan gennemføres. Vi 

~Iubbens 

rotøj 
U.h"" 

Silkegade 11 • Tlf. 3082 

har omklædniolZsrum. sk:lbe, bIlde. sol!errilsser det 
hele. som er nodvcndigt. Alt vi behover ut gore., cr at 
omredigcre nogle fli paragroffcr i lovene. 

De, som endnu er modstandcrc af t:mken, kun næppe 
frcmflJrc virkc!i~ saglige grunde. Den lTlllndligc frihcd 
ng "fritOIlC" i kluhben vil ikke lide nu~ct aIbræk -
det er cndug sandsynligt. at .. historierne" pa solterflls
..en vil blive endnu hed re. Og har arllumentatioll pll 
tilsva rende grunding overhovedet nogen vægt? 

En rcaHtetshedommelse falder sa afgjort ml til [prdcl 
for stlldinL'rne_ 

,"r,l'rU/' Carlsen. 

Kun ganske få 
synes at hilve fotogmferct i kluhben i ur. l hvert hild er 
det sparsomt meu fotobidrug til årboj:!ens redaktor. 
I-I "is vi skal hllve en forside, der siger ,>pur-to til tid
ligerl! lirS, - og det skul vi sclvtolj:!elig - så må d'her
rer rQer-fotografer tu!!e sig :;lImmen Oj:! kde skufferne 
igennem. nu. 

Send venligst omgaende fotos og andcl 'iluf til Jesper 
Ih'en, Blidnhpurk 26, Hellerup. 

Det er sørgeligt at ae -
<.It mcdlemmcrn~ ikJ..l' pusser deres Ic!!ClTICT ordcntli.~. 

Der er i klubben også. i \'intcrhalvim:t - rig k'j 
1i~hcd til .It fit den nudvendige motion, ost af Sil mange 
medlemmer burde flere milde up til bl.:\, I!ymll!lstik
timern..:. 

j\'\ ed en plnn som nedonstående skulle dd \"æn.' mIer· 
kcligt, (!In man ikke kunne H.nde l!t tidspunkt. der 
passer_ 

l"ej. sagen er nok snarere UI:'Il. at mnn ikke gider 
tuge sig slunmcn og fit begyndt. - .Mcn YRr der ikke 
IZrund til det for de flestes vedkommende nu her 
efter jul? 

Og dt't er da ogs,l mrt, at han: noget Iii ktlflditiollt.:1l 
i behQJd. nur rosæsoncn hcgynder igen. 

,..nftn,. 
CROME &GOLOSCHMlDT ""UK. 
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"Sauna" 
Det er det fin~J...e ord for badstue. 
Og herved torst!! .. en hadstue. hH)r lui/en er tor. 

-'ian kan lien-co n:i UIl pol bctydcli~c \llrmCJlradcr ... nm 
villI: være uudhuldclilo!c. dersom luften '"ar IUJ,!tij,f. 

Der er no~l c af Hm! mcdlcllllnl.:r. ,um hllr [jict den 
opfatlclsc. at man skal pose 'va nd ru m;ncn. Det t,lnr 
finnerne UJ.!'>11. men Pl\ en lidt anden mude, cnd ,[ct up 
fattes i DSI{. 

'ar finnanc sidder i deres sauna. hdr de hl!!! \'1 [1;!' 

sendl' kvantum hrændc i o\"l1en. 'ilr ovnen er hm!lldt 
ud, begynder tcmpcmtun.'n n.atu rliRYi ... tit dale. OJl nar 
'>tuen foles hlllykold. do er det. ,ti de kaster en smule 
vand rncl!ct. meget lidt - Ild de ,"'Hille ..,tUI. J dl'! 
<;<l.mme tonjamper vamlet flll lulten ioks hr,cmll'ml.,: 
hed. sa alle, der er i hlHbtucn, st~'rh:r ud \)t! ruller si~ 
i sneen. 

Det ,~i1!er ,~ig sek, lIf man ikke IllU komme V(md Pli 
,~tenenC! i J),'R's fin-h8.~fu, 10r der ikke er flere, .~om 

l'il benytte den. J)et er del <;id,~te man gor, 
. '\;Ul fllf sommetider indtryk af. Ilt Hlre h'1(lstut.: 

l};Idert.:· ikke h,lr for.,tact dUh: ri~ti~t 
Fon)\'ri!'!! \il dl.: r !nuske Ira 'iidsk nummer være urund 

til al repl.:lt·rl.· Inl,[!cnde' 

Hadstuen \'il I'ære abcn hl'er fordug eftermiddag 
ira klokken Jj grati.~, 

Denne ordning, der !o!ælller forcl{lbi~ Iii st:lIldcrhl'Js
ningen, skulle med lemmerne ben~'lIc ~i$! of, - Ikke 
mindst er dette af intere ... se for kilproerJll:, som nu su 
smat ma til at tænke pil. !læsk ,>ommet., dyster, Il~ 
so kan de jo IH!'>:! tra.:kkc lidt i en tHl' I has<,im·t. 

Kontoret 
. \lIc hl'!1\'endd"'l'r til !-'uhoen 11111 I vintcrnahllret 

skt· skrittliill Iii kluhoells pn..,tadres .. c Danske Studen
ters Rnkluh. Slrilnt!HI,::nuct, Kohenh:t\"n 0_ 

Bestyrelsen. 
Forml\nd Gr()!;serer Gudmund Sehadi., ShellhU5Ct, Kamp· 

mannlii!.IIdt' 2. V, Telt. C. 66.J-.I. 
!'ormand for kapronin~~ud\'alget~ La:gc ,\xel .\\athicsen, Ahl

manns alle 7, Ildlerup, Telf. HeU. 1515. 

Mlllcriallorvaltcr: Civilingcnior J. Normllll-Ilan&<:n, Hll:-rcns 
VIl1x'narsennl. Amaller boulnard 8, S. Telf, C. 16140 (kl, 
IO- -Iti) . 

Ka§s(:fer: fabrikalU BjMn .\1øller, Bredgade 47·, K. Telf, 
Hyen 8363, 

Sekretær: Qvern!>Sllitcnl, cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. 
Abildgaards AlU: 1)1, V. Tdf. Nora l869x (10-16: C. 6(8), 

RochcfcL IL ,'\\, Muller, Ahlefeldtsgade 18 A -, K. Telf. C. 

""''''. slud. ml\lI. 1'4>\'1 .'laDlal, RønninRsvej o~, "''V, Telt. Taia 
,l'JOQV, 

stud, polyt. J, C ,'\indsen, Ved Amagerport 8, S. Telf. 
Sundby 8~)k. 

Kaproningsudvalget. 
Lø.:gc A:..:cl Muhiesen, Ahlmanns .lIe p, Hellerup. Telf, 

Heil. 1515 . 
.-\s~urandllr Erik S. Kicngaard. Lh·jø.:gergade ll, O, Telf, 

Ubro 5151. 
.",aislcn! II, Luders Nielsen, Lykkebovej 39, V.lb~ Te:1I 

C. 16830, lok. 10 (kl. 9- 16). 

Inapektør . 
I\orpsofficiant C A. Sjclle, Njalsiadc i5', S. Telf. Sund· 

by 806. 

Gymnastik 
/)tJ~ og lid. 

\LlIldul-! Id. ltl -10 
Tir..duf,l kt. li 18 
OnMbt.: kl. liU I~H; 

Tur~d'l!! k1. 19 21! 
J red:l).! Id. '7 Iii 

On",d,l;': kJ. li- IX 
On'idlllt 1..1. 18 1 .' Itl 

Tor..da).! U 2u 21 

Sled-

Stukn,; t;ymnnstikin"titut. 'orrc .\lIe 

(j!. .... id rrlJlUlitllllskulc. hUl: Plads 
Stah:n .. G;.mllastikin<;titut. 'urre .\lIe 

Håndbold 
Idræt-.hillkn, 'nrre Alk :B 
Otto \IUlI ... tl'dhallen, 'ørre \lIe "1.1 

Svømning 

, 

Leder: 
_'t .\nJersl'n. 
Sj die. 
Sj elle. 
.'\. .\nder:.en. 
-;idh:. 

.'\' Andcrloen. 



OlRlIJEN'I'JElRlING 
Arøkonlingent for DSR'. SkiseklioD er 5 kr. Regnskabsår 110-30/9. 

I'ostkonfo 68344, DSR'. Skisektion, Robert Christian en, Abel Cathrinesgade 6. J. _ V. 

S k ilsmisse 
i bcd ... tc forstllchc. Dct hin rc~ultatct al n:præscn 
tanl"kab::;m"dct i Dan ... k Ski~ og Oricntcrillj.!"furbunu 
den 3. december. DiskUs,>ioncn \";lr Inng Ol! indt!ul'ndl' 

- og ud,·ildinllo.:n lod si,:l ikke stnnd~c. 'aynlilo! de rem' 
oricntcrinp:skluhhcr i prO\inSUl I!ik ind fur Ilt",ldllcbcn, 
Oll skunt :,torrc fordele c~cntlig ikke hin pav! ... t. unsh
de man alts;! ikkt.' frø. .. kisporto:ns oJ! fra kon ... er\"uti\" 
orienterings-side at :;tillc sij:! hindrende i \'cjcn. 1)(' ,>ne· 
fntti~e ,intre har dermed bmJlt !)kbportcn endnu ct 
skridt rundt i den eyklu .. , arent.' har hragt med ,>il!_ "j 
har .!it:t D3n~J.. Skilohertorcning stllrtet i 1l/!fI, "uhen
hll\'n'i Skikluh udski lt i 19.38, Dilnsk Skiforhund danm·t 
umiddelbart derdter og voksct ti l o\"er WH kluhher. 
Orienteringcn fo.'>trcdcs ... a umler et lællt:,>ud\,;llg ul 
DFfR, DAF og SJ..iforhundet, la~dt:s ind under ,>kifor 
hunde t i 19-12 og voksede siq undf:r DSOF',> \inf,!er til 
en le\"nlyCtii! ol! nu scl\'sl'l.:ndig idm;I'>ll ren. Oricnlerin 
gen lur i dl' ... hh,te ar \'æret en .,tærk slotte Iflr lJ~Ol
'u dannes I)lIn.,k Orienterini!sforhund, Il!.! ,>kilurbun
del., klubher ,>\'inder cher al s;lmbynliJZhed i luht:{ al 
et llrs tid ind til mindre l:11l1 111. \kd fnrtsRI ... ncl;ltti~l· 
vintrl' hliver re ... ultlltct maske kun kluhhl"r I dc ... tm..,te 
h,,·cr. 

. Orienterin).!l·n Ia:;.!!.:!er uu meu mue eml 60 kluhhu 
Ol.! optimis.tcrm: spar hurti\! '-iCk ... t undl'" de nYl' IlIrhold 

Til fnrbundsledclscn \'Ill).!les Olnl .\ndersen s',m tnr
mand. og I-.jml r F. \'(ligt hl c\' n'l.: ... tlormand med cl 
ml'J.!el stort .,temml'wl. 

DSR's ski:"ddion stllr fordohi,.:! snlil m.:dlcm ;11 hl''..!!.!l' 
I'ornund. of! vil herm.:J J.!h-e nel!l!l' ... ine ned""l' IIn ... ker 
med pu \'ejen 

DOF's københavnskreds 
har Iljort idræl ... regnskahet op lur I ;Ir, (herst P:I ori",n 
tert:rIlCS ranJZlistl' star Oluf ,\ndersl'1l (8lJ,20). o\! slim 
den encste fm 1)';1{; Svend "'\icl:-'l'Jl som nUIllIlll'r ,; !ned 
85,M) points. 

I I J.\ (herre·a. klas,>e) er det lUll den mellel a.ktin 
Lyn}lhy Idncts Forening, der haT lIl:rc luhere cmi DSI{. 
De har 7, \'i har 6 a lolk, Gamle, nlmcriterL't!e klub
ber som l\.S nl! .\1 har henholds\is 4 fll!.1 \'llTl' h er: 
Ilennina Amclun.'!, Robert Christi:lIl<;en, (;unnar '\ 
J-Ian!)en, Erik Jorgenscn, ,"ugn ,\\lIlIer, Snilt! 'ieben. 

Svend 'ieben har ... nIU hdUTlIlinJ.! 1M ... in cnergi,>ke 
indsats gelll1l'm liere ur kndificcn:! sig lil GuldmlCrkl,t 

I januar 
~kal ,i pil Ila-tur SOllt.lulZ den 14. Januar Ir;l Ilolte :'-ohl 
tion, /Jstsiuen, \\odetid: 1..1. (1'1.25. Tag Inlldp;lkkcn II).! 
tl'rm.!ll-trun'skoene IUl'd. 

Hvis der falder sne -
Sil g,lIt er jo trotl:-. alt scl for, Ml !ilj:!f.;r wkticmcn 
,-;clvfolf,lclilZ stmx pli tUf .\nuacndc 'londuU'tHran.i!C 
menter. ri0ll til hik Jorf.!l:Il!)cn. T.\ 2X8lj v eller Y;t~n 
'101ler. \'..-\ 3122 (hcd~ 1 fredag ;.liten). 

Snemeldinger 
fim forct i de fOl",kclliu.e sko\'c tilgur Hd lo!'!>tc lejlij.!· 
hed sektionen. Dc o\,en ... tacndl· tdetoner klin gin' op· 
lysninger om mulillhederne. 

Det rygtes 
til redllktufl.:ll. :1.1 mlln o\'ent:jer I :.eklioncn '.It ,LrTlln
"..:re .. :1 I-arne\"ul f:1lj.!;ln~ i februar, Det skulle i sa fnlt.! 
v:ere omkrilll.l veu den lO, fl·brunT. ,\\aske er det ikke 
lor lidli~.!I ,>a. "mlli ~t tænke pu fllrkht!dning~mulill
hederne. 1'lIer en stili!! Grnnlnndsfest er det jo nok 
pil sin plll!b lIled en Inssluppen 'iydlllmbk. 

Kan I huske 
\'IJT murlllldede 'cn Ira. krilobllrene, ()_~tri{.!ercll -'la' 
I'ueh~,:~ ~idcn han dcnj.!dntz gav tJ.!. skiin_~truktion. hllr 
han mnjsnlllllH.~lij.!t ;LrhCJdet ... il! Irem i .... \Crige oj.! l'r nu 
herre lil Rundhiij.!ell I'jiilJ!!ard, omtrent midt mcllL-m 
Blahummarslu1.!an o,.:! Swrlkn. Pu Rundhil!!en er dl:r 
gndt pa vej til III OP\1I1 t:t nyt .,\'ulildulen" Om TluJ.:cn 
Ir,l DSR .. kulle heloHle vejen lorhi, j.!fH hnn kloJ(1 i !lt 

hilse p;l. "i k'lIl l'venluelt 'i;t;IIl: inlerc ...... eH:uc i furhin
dcL.,e med \\;1X rul·h .... 

For studerende 
IIh""r mUIl \'irkcli).! ~rl'hl'l "I OIrienh:rinj.!ln ul! ,il ddtaj.!l' 

ulte UR II,"~;.I i dl Ijcmlli~).!enJl lub k;.lll omk'J!>lnin· 
j;!lrllt" jo ""k m;l"T~e~. Scl..tifmcn ef nu i ~tllnJ til III hhdpl 
~l\Jtlerende med tilskud til 'il"d ;lIlllwldt:l'C:'lIfj.!iltcr "'1m 'CI~' 
pen!!\:, nur Inrhuldenc ).'lIr dl'l lukr",\Ct. Denni: hjll"r klin 
)lfcs hade IIlUliltll, 1Ij.! konkurrenl·etlrient.:rln Rm!! til Iri\.. 
.I11'1!en\cn "J tal meel 11:lm urr. llcl, 

DSR's skisektions styrelse 
Erik Jllrj.!~nsen, .'1imcngndc 113, ~ .. formand, TA:?Ni"\', 
\'Ilpn .'Itoller, Engdragct 51, Valby, næstf. VA 3112_ 
Rob. Chri"tillnscn, Abel CIIthrinesg. b .. t V_ kn~ercr_ 
Svend Nil'lsClI, Ruo. Bcrlths(flloe 60.0, RY 1lf1lL)_ 
S \' e n II t u In, Rå!lc\'cj IO, Hclluup, ilE 191.'i, 
I c ~ p e r II \. C n, 8lidabpllrk 2fI, Ilclkrup. reo. IlE 1..HI.1. 

Erik Kiersgaard 
livjægergode 23 - 0bro 5152 

Ansvarshu\'cndc rcdl\ktur: II. 'I 'luller. Ahlddd(~~I\dl: IH .\. ).,: Ih'Jllktur lur ~ki~ektluncn .ICSptT I hen - .... ~. 
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AKADEMISK ROKLUB V POLYTEKNISK ROKLUB 

DANSKE S T UDENTERS RO KL UBS O FFI C IELLE MEDDE L ELSER 

19. ÅRGANG FEBRUAR 1951 NUMMER 2 

Ordinær generalforsamling 
alhuldcc; i klubhuset 

mandag den 26. februar 1951 kl. 20 

DAGSORDEN 
l. Fort:læggd!oc nt Ionnandcn~ bcn; lnin~. 
2. 'o regnskahet til godJ...cndcl~c. 
3. Valg af formane!. 
.J. Kuproning-sudvall!cts tormand (klubhcns næstformand). 
5. 6 bcstyrc1scsmcdlcmnh.'r. 
6. 2 medlemmer til kapronin!-(wdvalgct. 
i . .1 revisorer. 
8. " rep ræsentanter til D. F. f. R. ( Iks tyrdscsmcdlcmmcrnc er fndte medlemmer.) 
9. Særlige forsIng. 

Fra flIyrup Carlsen og Jespcr Hvcll hllr bcstyn:lscn modtaget lolgcndc 
Forslag fil ændring i \'cdfægt for Danske Studenters Roklub. 
I paragraf 4 om optagelse III ml'dlcllllllcr udgår ordene _kun" ng .. mænd", I stedet 
skrives _enhver", 
Af formelle grunde rend re·" samtidig .. polytcknbk læreanstalt" til .. Danmarks tekniske 
I-I ojskole", - således :It para~mffen herefter får lolgcnde ordlyd: 

§ 4. Medlemmer. 
Som aktivt medlem vptaf,!Cs enhver. der har studentereksamen eller adgangs

eksamcn til Danmarks tekni<;kc II"jo;kolc eller en tils,"aremie eksamen i udlandet. 
IO. Eventuelt. 

Forsla,!;! til ~encralforsllmlin,gcn skal Viere bC'ityrelsen i hænde senest IO dage for general· 
lorsamlingen. 

Regnsbbet er fremlagt til eftersyn pa kassererens kontor i henhold til loven. 

Bestyrelsens forslag til bestyrelse i den kommende sæMm: 
Formand: Gudmund Sc1llJck. 
Formand for kaprnningsudval(!el : Axel MutIliesen . 
O\"fige bestyrelsesmedlemmer: Bjorn 'loller. Normlln Hansen. H . .\i('l'crls. J_ C. Madsen. 

Pol'I Marstal. N. Drosl Larsen. 
Desuden 3!!ter bestyrelsen at supplere sig meJ A8ge Bong . 
. \\edlcmmer af kaproningsud\'alget: Pulle Brun og H. Luders Nielsen. 
Revis.orer: statsauioriseret re\'isor Erik Ifuarnann ni! overin~cnior Ol 'e Petersen_ 

• 



Efter sidste gencralforsumling i novemher blev kontingentct 

lCmlret. SIl.ledes at det nu er pa 7 kr. pr. man ed. Dersom man 

i :tret.s forste IO mAnede r har \æret li Jour med betalingen 

er de sidste IO kuntinJ,!entfric. 

Efter .5 Qrs ullfhruul ;.lkti\t llledlemsskab kan kuntinj!entet 

nedslCIH's til .5 kr. pr. maned_ Ogsli her gælder ti-milneders

()rdninJ,!en. 

Arskontingentct fur p'lssi\e er minimum 1fI t...r. 

Livsvarigt lIledictIl kan lilan hlivc \'Cd Ilt indbetIIIe .JI.)() kr. 

Dette kun dOI! fms! ske dter .'i urs ukti,t med1emsskub. 

Endeli/,! kun der m,lskc væn' J,!rund til at minde om sum

menslutningen "DSR's Venner~, l1\'is formal er at yde: klub· 

bl'n nkonomisk stOtte i ~wrst muligt omfan/,!_ Alle. der er 

ttllCressetet i DSI{'~ tri'-sd. t...Ml optllJ,!e$ heri. 

Enhver "1.'..1. at en roklubs ummestl' punkt er dens ukonumi. 

'Ian \'il derfur o/,!sii forst"-. ut det er al allerstnrste betydning, 

at kontingentet IIldlnbcr sli rqtchlll~sslgt som muligt. - - Hu_~k 

,It få betalt i tide. I~n J.!irohlnnkc! indlæll!!es til delle hrull i 

hvert nummer IIf rncdlcmsbhtdet. 

Skulk nUJ.lell fHIe si)! tilskynJet lil Ilt het"le lidt men: etll.l 

det i loven fastsatte. ~tur kluhhl!n~ lormllllu tH rudi~hed med 

vplysninger (Jm ~])SR's \'el1l1er~. 

Instruktørkursus 
Som SlCih-,mlij! Ilfholder D. F. f. K. atter i jir Hlstruktor· 

kursus i klubbens lokaler. 
h:urqusplancn er som fl)l!!cr: 

.'\. fm -4tJ til 1113 \<)51 
B. fm 11/3 til 18/3 1951 
C. fra 2/3 til 27/.1 1951 
D. frn 1/4 lil 8/4 IQ.'i1 
E. fr,1 81-4 til 1.;.'4 10.il 

30 herrer. 
3/) herrer. 

- _;() lærere. Ifl.'rerinder m. 
JI) dllmer. 
H, herrer Ol! H dUnler. 

Dc af klubben~ med lemmer, ~om ~kulk "ære mtcreS>.erct i 
.Lt dehu}!l' i kursus. Illa ll1\1~dendc indgive ansngning til bl' 
,>tyrebcn. 

~<lubbens 
rotøj 
El. he" 

Silkegade 11 • 11f. 3082 

Et indlæg om studiner 
lI\orfor ikke piger i klubben? 
JII, hvorfor ikke'! 
For 25 ar siden ,-iiie jeg jo nok have afvist muligheden. 

denl!al1g Iror jeg slet ikke en sudan tunke kunne være frem
SUt i ulvor. 

j\len tiderne forandrer sig jo. seh om vi ~gumle~ nu og 
du stritte r imod og {"r ved ut tfll. at vi studig er dem. der 
\'cd bedst besked. 

I klubbens nuvn ligger der i og for l!ug ingen hindrinR for 
optagelse uf studiner; de er jo også ~d"nske studenter~. der 
med SIlIlune ret som deres mundlige kammerater kan stille 
kra\- om Ilt fa adgllnl! til roningens glæder. Og de fomodne 
lovændringer kan selvfulgelig hurtigt genncmfHres: det er blot 
et spmgsmci.! om det tilstrækkelige anIlII stemmer. 

For mig IiJ.!Aer Itlndet idng sådan. ni jel! Uerne ser kluhben 
iibnet for studinenle; men ufgIJrende for miA er de UIIJ.!C 
medlemmers standpunkt. Ilvis det fornodll~' Flertal uf dem 
{red.s fremhæ"else} er for pigernes optagelse. sa er jel! ikke 
i tvivl om. III uet bor gennemfores snurest muligt. 

I lvis derfl)T de ulI!!e muder tal~tu.:rkt up fil J.!encr3lforSIlTIl 
lingen og l!iver denne et tydcl'J.!t indtryk u deres stilling til 
problemet - uf! hvis dette indlryk .bliver. Ilt de er for pij!erne. 
så. skol de ugsa fu min ~temme. For je)! er altsd faktisk til 
nænger af lllnken. 

_\xel Lundq'iist_ 

Afgørelsen nærmer sig 
\Ied mit indlæg i deecmbernummerct stnfTed\; disku .. ~i()nen 

om studiner i klubben. O)! jeg har siden hllrt mallges meninj! 
derom. \Iyrup Carlsen. for hvem det jll er 1'11 Rammel hmke . 
sluttede knLftigt op med sit indllCj! i januar· nummeret ug i 
dette nummer giver en sJ. LInerkendt og rll.'>pekteret kraft som 
direktoren for Dunsk Idra;ts-Forbund. t\\c1 Lundqvist. sit 
besyv med. lie1!)!es indstillinp er nverhevi~en,[e til fordel flH 
»tlldinerne. 

Ifvud sil!~r ;tndre TIledl~rnmn. je.l! hRr milde 1~llu~tuc· 
haderne (Som furresten mmler op i stadig stillende tnl) har 
furslog fremmest luftet meninJ.!erne. Enkelte. na\'nliJ,! blund t 
de lidt ældre med de indl!wede vaner, de. SOlIliriHS i 
klubhen hlot mnn ikke J,!dr dem for nll,!r. - - de erklærer plunen 
for to~sct. udt'lI dog ,II kunne pavbc andet end f.,lcl~c~ 
TllI~ssiJ/e ulemper ved den. Dc siger OgSIl, ul den ikke vil 
!(ive nogen nkonomisk lettelse. ForslUl!stillerne tror do!! 
Iletop pa hedre oKonomi O)! selvom delte ikke direkte 
skulle "ære tilfælde I, vil Jel blh'c rcsuhatcl som f"I:.:" al 
\"oksend~ interesse for klublivet, voksende :lktiliiter ol! ~Hlrre 
tilgllllg uf medlemmer i det hele tuJ!et. Dc inkarnerede 
modstandere hur vist sil! nt være et flital. L'L\lJ.!\ ho\ellpnrten 
stiller sig vagt Ithentende og er dermed for su vidt karllk 
tcrbtil;ke for k!ublLllden i dll!!. _'len uet er nc top den d sklll 
ud (Iver' Det "iser siJ,!. nt citer kort sanlllile I)g vh;eku\ he
d4llllmclSc uf lorhuldene. gur Ile fleSte IIktivt ind for tanken. 
Og der er heldiJ,!'-;s en hd del blund t de yngre. som strux 
er fyr o~ flamme. Det er namlig til disse C)g til de trJ\'enJe, 
dls~e limer er ~krevet. Sagen knever nemlig en indsats. Dl'n 
km!ver at vi )!or men' end at Illene oJ.! hube - Jen kræ\"er 
Ilt vi stemmer! Pit generalforsamlingen den :?6. februar k!. 2(\ 
kummer s:lJ/en frem ug lovene KTlC\'cr ", uf tie fremmodte 
,temm('r for ,·edtagcbe. Det er harde h{"tingclscr, meget h<irde! 
I h·is du, kære la'ser og med-studcnterrfler. hllr den s\"ItReste 
gni,>, ;Lf in!ere",se for din kluhs trivsel. ~a har du CI'I1 heste mt 
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ting III g.,rc den 26. februar Id. 20 III indfinde dig i DSR 
ni! stemme IjH studinernes sag. 

Det bli\'U i ulle fald en morsom !!cncrlllforsoImling. 
Ifotj!t \Cdta:l,crnes § 8 klin clh"crl stcmmcben.:ttigo.:t med

lem desuden II gin' cen stemme '-cd sl..rihlij.! fuldmagt. 
Jcsp~'r IIycn. 

En sidste chance! 
Skulle dcr ,"",'re nogen, \!)m erHlnu 11..10.1,: har fad wml 

skabt I. si er der endnu en mulighed lor at mi tll't. 
\\cn mlln m", være rask i vendingen. thL snart ,il de 

resterende blh'c brudt op, S8 skabene køn hlivc gjort i ~IJnd. 

Ny bådebygger 
Som del mAske er mcdlcmrncrnl" bekendt. har DSR', bade 

\ II.:Tft i dCI forlobnc ar hllrt en del \'nn~kclil!hcder R\ kæmpe 
med. Det begyndte den dUI! for IllIIl! lid sidcn, d:l vor gllmlt-, 
prn\'cdc badcb\gj!cr, flammer. for111ftcde sig pa en tommer
!Itu],., ~iden hur han ikke rigtig kunnel lag~' filt. og !tygdom 
gjorde ham snart helt ukampdygtig, I en periode kurte nerl · 
Icl derfor fur h:ll\' kraft med IU~\orcnde dorligt ukunomi\k 
resultat, Ol! del ble'- efterh'nden I..llIrt, at , 'i matte I!urc en 
end~' pli denne tingenes ti blund , Vi Inlllte se ns om du'r en 

ny 1""lekrør!. 
Og~;t af lIndeli grund kunne nyt blod nok lillra.:ni!.c~, Vur 

nygl!epulilik hnr gennem de l;enere år \'iSlnok været for kon 
M'f\'uti\'; ,Ic andre bådeværfter rettede ~ig hurtigere end vi 
dter 1\)'l11odens plihit luse arc)!"n/!c, drahcfcmncde liniu 
u.", \', i h\'crt fnld: "ort slllg jtik tilbu!!e. 

L,,~ninj.!en har nu meldt sil!. Det \'e1renUlmnete~1e håde 
nYJ,!f,:eri i ,",uldin!!_ Beehmann Chri!lten~en ti; Sun. h,lr rykket 
teltpa.:lent.: up og er f1~.-tltt over lil U~. Od er blevet lil en 
!I.IImmen§lutning, !i()!1l skulle betyde en ,tor fordel. Bechmann 
Chri~tcnsen er allerede kOl11mtt iii ]o.;.ubenhu\n ul! me).!et 
~nart 11I1j!u I!lm!erne m:lskineT. nye ,kabellllll.:r ul! en n:l 
"oksen portion ecdertra.:. '\ar \'i dl;,udl;ll minder Hm. al 
Bechmllnn Chrhlensen slIl",le lir lelerede ho\edparlen ul hm
Jtt~ l1\'e h,~de, n/! ~u !lUth sum hele \'Ilt I.''l:porl (S" .. rij!e- ......-orll~' 
roer i IId~lr'lkl tlT,td i huns hinle). JU. ~;L \"il 111l1n 101"'lts. 
Cl[ ,'l kun har I!rund lil III nt're i!1;ltle Inr IIyordninj!en, 

Ikehnllllln ('hristensell "n~kes hermed velkommen til DSR' 

Noget for noget -
Om ikke ~Il lorfa:rdclig Isnl! tid f;llder Ilthnl!~'n ind l!enn~'1ll 

medlemmerne ... brevsprækker. Furhsbenllig "ii mnn "'Ylle~ um 
den. Ikqyrel~en hllr ikke villtt gi\'e di..uld p,' slll ol! u(btyr 

If()d~ ~lig"lld" umkostnini!er, ,",UIl .. r man skredet til en 
~an~l).!h!()hninl!~. som sumtitli!! hetyder en merl.' r,llionel ud 
nyttel,,, ,Ii ~idc.llltllllet. Imidlertid. citer ul hu ve umnskct 
budj!ettet. er b~>"'lyrcl~c og ret!n$;.tnr blc\cl cnij.!e om Ilt rette 
en "ppe! ul medlemmerne .. \lh,\ .,",ILre "'udenler-roer! lIviIi 
llu ~Ol'tlcr pri, p~ århogen \Il gi\ en .. xtra krone .:;pedelt 
ul lIcn! '1l,;~le f,::mj! Llu §.CIHIer penge til klubhen !Ocnd .. n 
i..f>1n~> kiler mne) specielt III IIrb,,~en" 1).:1 ,-il hjælpe mel!el 

Tak for hjælpen! 
Det ~i..L'r 'j,ddelll. III m:m hnrer ordet T.\ .... u! !!enl!ldd 

lor 11o)!en. \nd\>.tls i D:SK. Derlil kun ~IUe~. ut del heller ikkl; 
"kullc \;~'rc Ihld\'C11di)!1. nrnejlicl lor J..iunben bur \l,cre ghl:de 
IlUJ.. I ~i/! .,cI\. Der tind~'s imidlerlid ,i..'ITP!; tung!;r. der virker 

dird.tc ncdbQ'llcndc ved III ... Ii!e: At du gider! Du kali JO 
bure luuc være Ilt lave noget I Hllor \·iII .. IIi ende. om alles 
indstilling "lir sadun'! Klubben \·illl: ikke ligefrem trivc'! 
derved 

.\rbogens rcu;tklilr flIler tranll ul al sige !dk ul de illterc~ 
~erede, som hllr hjulpet med Slof. oplysninger og billeder. 

Dc interesscred .. har i ir \a:ret Ejvind Sintrls. Axel F. 
\\alhlesen.. Liiders 'iclsen •• \'l:e1 I.ondq,'i ... t, Ernest Hllrry. 
,",lIud Te!";le,", 'ornllm Ihlllstn, C.~udmund Sehaek. Eigi! 
Poul~en, t-:rlin/! \\'ugnt·r. Bj"rn \\uller. hik Bcckcr. Kohert 
Chri,tilln,ell. _'\yrup (:nrlsell. Dan I;rurop. (Junnar \\'antll"l, 
'\icllllel J'lc()h~el\. Pulle I.unoe. K,li Rich, Erik .Iurl!en'L'II. 
S\"!:nd ;\iiel.'>en Ol! O\'e ]o.;.nlrujl 

I ~klll h'L\'e IIIJ.. hIT jnes bercUvilliJle IljL\:Ip o).! kluhht'll' 
uHige medlemmer skal vide. III [ er i..nmmet med jen:" hiJnll/. 
enten spontant. III e).!en drift. dltr \ed licn fo!"!lc hellHn 
dd~.· Ira. redaktor!;n. ,\Iene dened hllr IIrht»).!en lur I'J~l 
kunnet ,;c dal!cns ".~_ Filr dcr er ikke kommet et ene~te sur 
pli oplotdrinj!cn i 011ieielle \l!;ddcldscrl! IkJ..c ct tn~'~h: 
Intl> er dumpet ind f,:ennem hre\\pra:kkcn. Lud mi).! udtrykke 
dl'! bell~te hah. ut !;I\ ~Ii'rrc del "I medlemmerne i 1(1'11 "il 
tOl'ni..L· p" ;tI .'>llm1c materlule ul næs"; L1rht)J!. n .. , er mit md 
tryk. Ul de ~).!nl!llcsM fonnd mll'nli/! al billeder eT n:d 
oll \;I're 'JpnrUIlI. LIden elI krafti),! indsah In1 lin" intere~ · 
scrcde roere~ ~iJc bliver itrtlOl!en for JL}jl ,:Itlds)'nlil!vi~ 
Inl;).!ct I\'nd. 

\rnoc~'n, red 'lktur. 

Medlemsforhold i DSR 
Udmeldte: 5.~: Bent Bu,,;h l'eter!ol;ll, ,Hol ""IIIWT \\,'''Ih 

1'1l,~i\. Johan t;otlsehou. Il\H: Preben B!;ehcr. ()]9 : L J)ra~h 
mann Christiansen. I'ussi,'. JIlII Ipsen. • .lIngen F. Beckett, I 
Bmndi.llllnwn, ,'Io/!ens Bjcrre).!llllrd. .B3: .'1. Welt!;!lle\'cr, 
'181 Ehbe .\lihher .... !'Ilssi\·, ehr. K:Lhdl. 175: Finn Snl~m, I)(ll, 
siv, '101lens ('hr_ (;"ttlicb. In.il E. \' . ChctT/!allrcl. HIl IllIrry 
T..:rkelscn. I1h: 1-. D_ Erreho-,",nud ... cn_ Passiv: :'II \\"iml1dLII 
Jen~cn. I·HII. IItlJle LlIl"lIcn. IloU: .\~J!cr'l!;ylan" \'i"l>inll, 
HhtL Frctlcrik Anderwn. 'x14 Vagn lla~~crlb Jens..:n. 7.H p"ul 
T. Baehe. In,O: Hlln~ .Iurllell \VendeIh.:..:. 1242: I':rik Stcentclllt 
(122: Peter IIllmmerloft_ t)3M: Sli~ A~\;.~;lard. W."i: PrebclI "~ L
'\ld....,n. 11411 Carl Brm1TU11l, 261_"i ~ Itlv~c '\adsen. 12U 
"(lvi S"I\~r. IJ~q: (iunnar Himble\ hil' Peer Jensen 1412 
.\me Peder~!;ll. Hh; Jllrl!en _'lunk I'!UII\. 71"1: Sur!;n '1Ilnh,'rl! 
C.JrI'en. l'i.'l(, Torben. {hterlulld. 11211: Puul K Langner. 11j1,' 
Ok Ljnllr '\lIurit:t.en. t)lltl l'4)ul HTIlu.; .Jensen. P:I~I\ : TOTn"n 
Ilurnelllllnn ]o.;.arst. IIH_ Egon Suphu~ Tromholt. IH]- ,"" " 
Ihrll~' '\ielsen_ 71,11 Ih 'icls<:n. PIlSM\ "'nud ~"nf.!'lard. 

O,ergdel fra Ilktiv til pll8llh: !lil 1Ialfdan I.d\"\re. 1111111 
~\ Bentun. :)<)0 Burge h~cher. 100: "iefs .Jurl",- IlD 
,\loj;!em \"rM·Jensen. 2.;5: '''lilS "-uehs, IN: Vilh. ~kipper 
'\iclstn, 
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Besty .. elsen. 
Formand: Grosserer Gudmund Sebaek. Shel1huset, Kamp

mannsg.de 2. V. Telf. C. 6644. 
Formand for kaproning'ludvalgct: LlCge Axel Mathiesen, Ahl

manns alle 7, Hellerup. Telf. Heil. 1515. 
l>1Iateriø.lforvalter: Civilingemur J. Norman-Hansen. I1.r:re.tt. 

V&benarsenlll, Amager boulevard 8, S. Telf. C. 16140 (kI. 
10-16). 

Kasserer; Fabrikant Bjorn Møller. Bredgade 47·, K. Telf. 
Byen 8363. 

Sekreter: O\'erassistent, cand. polit. Ejvind Sicycrtl, Dr. 
Abildgaard! Alle 9 1 , V. Telt Nora 1869 li: (10-16: C.608). 

Rochcfer: H. M. Møller, Ahlcfeldh.gade 18 A s, K. Telr. C. 
8668. 
stud. mag. (10\'1 Marstal. Ronning5vcj 6', NV. Tdf. Tag. 

-1966 •• 

stud. polyt. J. C. Madsen, Ved Amagerport 8. S. Telf. 
Sundby 8208. 

Kap .. oningsudvalget. 
Læge Axel Mathiesen, Ahlmanns alM 7 l, Hellerup. Telt 

Ilell. 1515. 
Assurandor Erik S. Klenl/urd. Livjægergade 23, ø. Telf. 

Øbro 5152. 
Assistent H. Luden Nielsen. Lykkebovej 39, VIIby. Telf 

Valby .~J" ", 

Inspektø ... 
KorpsoHieilnt C. ,\ . Sjelle, Njalsgade 75', S. Telf. Sund

by 800. 

ORi EN TERiNG 
Årskontingent fOf DSR', SkisekUOb er .5 If.r. Regnskllbdr 1{10-3019. 

Post konto 68344, OSR', Skisektion, Robert Chri.tlaIUCD, Abel Cathrlneagade 6, 3. - V. 

DANEBU 
er ,"orl!cs nyeste ski~porh;cnlrum. "lænkel Ilt 'Urdmll'Il,lcnl 
lil dansk ungdom !>nm lak ftlr hjælpl'n Iii 'orge under krigen 
Det er en Mh)'tte· i norsk forstand. !O,i !OlOr, III n nænnl;~t 
må kalde det cl hotel. Driftell er sdgligt funktionel, indrlll~~et 
i en ren linet. moderne ~til. der i sin dispo.,ilion hrinlleT lilliken 
hen pil cumle, slo\lc ljeld~"rde. Hcligs!enhedcn er den hed.1 
Ill'nkeh/o!c; hojdcmæsslgl lige under trægrænsen. gel'.I!rufi.,k 
ulpa.\ ost for khmllgrælls~·n. h\'or '" og frost skift!:r (dc1l1le 
"tænSC luber længere \Clilpli, i elInelI nst om fins!.') 0R 'i\d,:r 
hedsmn:'ssigt ellnct for tllIllske skillrbere, 5Qm ikke skal h,\\'e 
det nIt for brat ..... dllllnistr'ttionen u.f pladsernc f(Jrmidlt.:~ her 
i Danmark af Dansk ldr!t:lsl'orbund. Der er 00 scnØ~, bHml1 
IO er rClicrven:l nordmændene ~eh ( ... Ii. \'1 trod ... uh filr l'n IIt.'rt 
Ilf al \lCrc i ~Qrge). 

,\\an kommer til D ..... ""'.Hl meJ tCl~ tra O"lu kJ. U .. l'l. 
unkomst Aurd:lI ~tation pli \'.ldrc~bl1nen til l"ugeme~ LI. IQ,33 
IlYlIen ligj:!er ca. o km u"t om jernbanen. God~ nlf/eller pil' 
ugerer kan kures iii HYllen l hu ... eller sniimnbtl. IIjemn:i!'C 
.. ker med afgang fri Aurd,,1 LI. HU7. ankomst O~ln 1.1. 105.'\, 
"'kihc! til l-,;."hcnhn'·ll 11.>111 Il["'a ikke nli ... , h\"urfur mlln l'r hen 
\'i~1 ti[ nallu}!et med af!!"n!! fru Oslu kI lU, Li, medmindn' 
Innn "il o,·ernallc. 

I'risen på 2.senj!srulll er n. kr, U (4 5enl!~ n. kr. 12) pro 
persona for fuld pcn"iun; milHI"t j Jngu ophuld, BctJcnmih 
Ilfj.!ift er IO r;... 

Ydl'rligere oplysninJ!"cr ,"cd hen'endcl~c til I)all~l ldr;t;t~ 
I'orhund, Vester Voldgndc 11. \" 

Sneen kom og gik, 
uf,! den kan komme igen. Sektionen t'r s(adlll parIlI med ture, 
nlir lejlighed byder sig. Rin!! om hedn)!en til Erik Jur~e'l!ICn 
p4 TA 2889". eller til VIl!!n ;o.loller pJ. VA 1122. "nemeldinger 
kan fAs de slImme Sleder. 

Jæge .. hyHen 
\"Cd Sja:ls 50 blev det nordlige ,'endepunkt for Ira\eturen 
den H. januar. Op gennem Rude skovs ostlige del "adede ... 
Of.! ,l!.lcd "j i 5nefC5ler og pli is. Fra bakken "ed lIusterkob 
Sil ~ord ... jæ.llands bolger i tigen ud som fjerne højder. Det 
"ar en frisk tur -- OJ! hummet \"ar friskt på "ejen ned J!"ennem 
"kl)\'l;n og \'io rrellcriksluntl til1101te. Vi \'nr 14 mand pA de 
IX kilometer. 

Ny t .. avetu .. 25. feb .. uar 
Denne glln~ :totarter ,'1 f TIl Lil1crml. K!lb returbillet og t>l.& 

med tO/.!et. som ~4r f rn Ho\'cdbanen kl. 09,lfI. I lommen en 
~()lid madpAkke og pi benene ~ko. der hllr j!ået fnr. Hjem
komsl senest kl. l/J. 

Dame .. nes Roklub 
er i det kommende lir den cneste kubenh'l.\n~kc klub. der 
kan ~tillc hold lil oricnterin!:\Lonkurrt!necme. Det mli Jer 
J!"rco;. no~el \ed. 'lir D. S. R. lukker op lor studinerne. 
kommer \'or ehanee. For ~ch'f"lgelii! skal pii!erne oJ,!~.l orien 
tere. Vi hur tidliRtr~ haft flere ukti\'e piger, SOm de nye k,m 
taJ!"\: un'cn op citer. :-icklinnen er for ~tudincrne! 

E .. ik Kie .. sgaa .. d 
livlægergade 23 . Øbro 5152 

• . \ns\·arshannde redllktor ~ 11 . .\\ . .\\oller • • \hlefcllh"j.!lld( HL\. 10.:. - -- Rcdllktor lur ~k",~"ti()llcn ; Jl' ~fll' r Ih\·n . 
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DANSKE S T UDENTERS RO K LUBS OFFICIELLE MEDDELELSER 

19. ARGANG MARTS 1951 NUMloU:R 3 

Pontonen skal lægges ud! 
"la cr tvf;!.r..-t kommet "m cmi uct cn,jnu ikke er til ... olskins~da.-.,cn Ila h:rraMl.:rnc 
.\\cd Iofllmk ~ko n\! /o!JlnllU,:It. llcrnc b,el. tIIJ IllUdl'''' InrdS$l den 17. marts kl H en tlul.; 

htzaron-udsccndc roere POl torpllld ... cn tur med hi\" og snn!.'! under .... 'ur::,toll .. Icdchc Ilt tumk 
med tonder o~ phmkcr. Det er altid et ~lIn:.kc .. plljs forctaAcndc. ~m enhver SiUUClllcrrna bur 
have prO\'(:1 Jllindst el.:l1 ,\l:1n!l. ,'\ar hlot ,'I hhnr d ... n .. nc .. mund, 'iOIll roenden ... tnler JHl \'i l komme, 
er arhejdet tru hunden pit ct par limer. 

Olt sn er lir.;n faktiske hClin~cbo.; tor .It b':!l~ nd..: tfminll\'n lorden. Om \I .. 'Jn:1 'Hll'f .,i12. k,m 
hilden..: }la i vnndet med det 'amme' 

STANDERHEJSNINGEN 
den utficidl<:. 1llt:t1 studt.:ntl'rslln~t.:n: (It! formandl'n\ pru~rumtak' 

finder sted søndag den 1. april klokken 11 
Læ[l~t.: [lok hur ,i \lUc! nt.:dc I en hnl{.!t.:d.1i huj u-. ut.:dor pu dennl' da~ bt.:\i.':>t.:, dt d.:r 

t.:ndnu er saft Oj.! kmft i dt.:1l JIlImIt: kluh lad liS mode talstærkt op og hlj:!t.: rorojct med ned 
i skabe nt.: med det sammt.: .... a alt er k lar til akt i\ roning ullt.:redc iru denne dag. O)t It.:jligheden f.;r 
'JjlSil (kn rette til at dallnl" lit.:- nll)q./f.;ndudi~c hold IIi! tr.cffl' attak'r om de fnr<;te fri'ikc '>Hndausturl' 
Gor alvor ul del begynd ... a: ... onen akti"t lidli2t i ar! ! 

hoko.!ttcn k;ln hc!>tilk,> , kokkcnt.:t. inden kJ. 12 I{\rda~ dier m.m tajlt.:r blut lmldpakk.:n med 

.-l.propo}j kokkenef h'fillllcdilolU al disku., ... mlll·n P;j j.!t.:nt.:ntltnr...amlinl,len ,-il kokh'nt.:1 fri! 
dt.:n lo, ;lpril 'll!rt.: klar til It lt.:\t.:n~, h'f dt.:t fn~tc d!:1l :,>>edvunlii.!t.:. herommedl:. hillii!t· middu)! 
pli sædvunliU r()rudbe:>li1Iin~ .. bctin~elsc (d. \.", he~tiJt inden klukke n 11) oi! lor det andet: en 
lige Sti hillijl. tnt.:n mere tilfældi~ pr.'Cgd M, ... uppIClllents,midd"J.(' ..... nm ikke krlC\'cr forudbestillinll 
Det mil' nrd .. ner er dt.:rnh.:d afskaH..:t! lilan kan altid til nllj.tl't :t( spise. og det er siilcdes ikkt.: 
længen: nmhendi2t Ilt hlih' hortt.: ot dt.:1l (!rund l{e ... llIunuiont.:11 n~ Iduhhl'n hl iver denned 
,let den .. k.tl HCft'. cl tilhllld~ .. If.:dl 

D. I, f, K. h;Jr kur .. u,> l klubhlll i (il- lur .. !t.: I~ d;l'!l: ul .Ipnl 

Ordinær generalforsamling 
ufhllldtcs den 26. khruar. lIidkuldt al den kratli).!t.: pr" 
pa*mdll for ... tudi11l· "'(lor!l,')malct \'Ilr nicr 200 fIIedlt.:1l1 
mer modt op_ 

J)('t ble" en j.!rund ill .. tor.u ... k, hvor nlilOJ!..: ilf ,I... 
mumenter, man kunne on .. kc unde riede .... bk\' trukket 
frt.:Ul. l'\odvcndij.!heden tIf en krultiU indsat .. ;II be!it, 
rcls('1l og ikke mind ... af m..:dleml11crne biC\' lyd;: 
li "t understreget. o~ frit de tilstt'dcYlcrendt.:s side OI.h.1 
tillultlc vedl!IIt.:I. J)l'r l'r sult:'dt.: .. al JlluliQ grund lil ,II 

,·.crt' glitd tor illtl:lll:n ... torlnh 
komllu'mk :Ir! 

lkn lover )lodr Inr dd 

t:ormanden mindcdt.:s u,'erret".,ilglurer lian .. \\;td~e'l, 
hOJe .. teret..,l1d,·okat E. \\1', ...... an~cn oll Vagn rjdt.loo 
tre mænd. IH'i ... hort!Zang har hc:t\"(lel et slort I;)h for 
klubben. 

Carlo I.:.tr ... cn ,aIIlICS til di rig":l1 t lig Ejvind SIt.:\'erb 
til sekretær, h\'ordtcr formanden aflaJ!dc berctnin~, og 
uddelte sejrsmnsten. Det havde I ar "æret me!i!et van
... keli!Zt at ... iJ!e, hvem man <:kulll' øi\'l' den lil Rc ... tyrd 



sen hanle derfor truffet den beslutning. at uddele d~'n 
til hele junior·otte ren. Det e r forsle gang i sejrsmllstcp.'i 
historie, at den ikke er gh'ct til en enkc1tmond. 

Kobert Christia nsen fik O\'crrakt sculler-pokalen, som 
tak for hans indsats i scullerroD i n~en. og cnddi[:! tik 
Mohring Andersen papirkniven. som anerkendelse for 
hans store arbejde gennem to år i forbindelse med Rc!.."<; 
legal . 

Svend Nielsen gav Sil bolden op mcd ct langt indlæ~, 
hvis synspunkter kaldte mange f rem pa talerstolen. 
Navnlig stabslæge Brun-Pedersens vakit: biFa ld og man 
fik belyst sagerne fra mange sider. Det nlf tydeliIlt, at 
klubbens stagnation "ar ojensynlill for alle. af! at man 
var stæ rkt interesse ret i at aktivisere klubben m~\1 
nollen patentlosnin~ kom ikke frem. Det nærmeste 
syntes at komme til orde i arkitekt M:mdrup-Poulsens 
indlæg. dcr pupcgede. Ilt roerne ikh blot hur retti~
heder. men også - og måske navnlig - pligfer. 'ar 
man hllr været med til at skabe en klub af DSR''1 stor
relse og ønsker nt nyde de Ilooer, som 1..Iubben idafl 
bn gin' , må man også være beredt til selv at "ore en 
indsats, - man mil ro mere. færdes mere i klubben, 
i højere ~rad sclv tage initiativet til at der sker no~ct. 
Initiativet .c.kal ikke være forbeho ldt bestyrel,>ell 

O\'er reJ!nskabet - hvis smerlen ... barn jo er det "flip.e 
storc undersl..ud - blev der tærsket cn del Illn~hrtlm. 
men man horte også fors lag om hojerc kOlltin~ent. 
forhåbentlig er dette dog kun ct spogcl.sc, som kan 
undgas. nvi<; året i ur viser den fremgang. vi alle hllbcr pit. 

Bestyrelsen for 1951 bic,': Formand Gudmund Sehuck, 
bestyrelsesmedlemmer: Bjørn Moller, Normnn·Nansen, 
E. Sieverts, J. C. Madsen, 1'01'/ Marsfal. ftJ. J)rosl Lsrsen 
og Aage Bang, Dc to sids,te var nyvalg. - Kaproninj;!.<;
udvalgets med lemmer blev Axel Muthiesen (formand). 
Paffe Bruun og N, Luders /I..'ielsen (sekretll~r); u(hal~et 
vil desuden supplere sig med Jorgen KrBuSe og Poul 1::. 
Jacobsen. - Revisorer blev Erik !luBlnUnn og Ove 
Petersen, Repræsentanterne til D. F. r. K. var <lllc cen 
valg. 

Forst klokken halvtolv nactlc "i :;purgsmalct um 
.c.tudinerne. Derved fik sagen ikke helt dcn behandlinf.!'. 
dcn fortjente. licie altcnens spændin.!! udlo<;tes, og flert' 
argumenter druknede i den lattcrmilde forsamlings til 
råb og stikpiller (ha! ha! ja, det var også nmskcligt 
at finde lattcr-praof ord dcn aften) .. '\yrup Carlsen. 
der sammen med Jesper Hven var Forslags~lilter. redt: 
gjorde i et ~agli!!t indlæg for ideen i fors]aI!et, og O.i!SIl 

flere _meni~e" talte for, Alligcvel biC\" for~la~et for· 
kaste.! - på et tidspunkt da der vaT 169 steffillll'r til 
bage i salen. Ocr Faldt 73 ja- og 94 nej-stemmer. 
Kampstl'"mnin~en bragte gemytterne i kog, ol! dd 

kneb en o\·ergan.!! at holde orden i salen - sil megd . 
at det faldt ,'unskcligt nt få hehandlet et forslag fm 

~<lubbens 
rotøj 
u • ...,. 

Silkepde 11 • TIf. J08.2 

Alf Rasmussen om optagelse af studerende 'ed de 
andre læreanstalter. Og~å. dette punkt blev for kM. te t. 

Dc afgilende be ... tyrclsesmedlcmmer, P. _'lunk Jen!>en. 
Erik Kiersguurd 0Jl II. .\\. .'1"lIcr fik til sidst fonnan 
dens tak For deres fortjenstfulde arbejde, og vi drog 
h\"Cr til sit da klokken var over cet. 

Vennerne 
spiste gule ærter og æbleskiver for gener .. lforsamlini/cn. 
Samtidig disl..utcredcs anskaffelsen af en delelig firer. 
som kan anvendes såvcl med, som uden st) rmund .. '\an 
var dog mcrc s temt for en almindelig fifl'r-uden. ni! 
afsatte midler til indkob af l'n sådan. 

Vi maser på -
Omend pigc-sagen H .. ke seh ble\' gennemtort. havde 

den dog sin store berettigelse derved, at den vakt.: 
klubben til live for en aften - måske for længere tid . 
For man ma jo huhe, nt klubbens vanskeligheder kom 
ljii tydeligt frcm, at mcdlemm!..'Tne "il forsta at del cr 
nodvcmligt nu !It brinl!"c klubben ud af dens dod\'ande. 
- Ol! Ilt d!..'! er medlemmerne selv. der skal redde den. 

Optagelse af studiner i klubben. var kun ccn mulig· 
hed hlandt munl!e til ut j,lenoplivl.' 1..1ubhcn. OJl når 
denne muli~hed er forl..:'~h!t. m:1 vi igan.(æ mcd en ny. 

Derfor maser \"i nu pa ud cn ny "ej - For flt:r.; med· 
lunmer skul vi ha\"e!! 

Dcn vedlu~tc brochure er <,ch folJ!e]j~ iJ..l..c bu.:gnct 
pu \"ore Ilnml.: medlemmer - men hcn<;iilll.'n er. nt Incr 
enkelt sl..al hcnytte dcn o\·!..'rfur et nyt mcdlem"eUllle. 
Den personlige propaganda har altid vist sig Il t \ære 
den hed .... te - gur derfor dit til at ~kaffe tilgang Iii J..luh· 
ben. Brochoren skal ,'ære dig en hjælp hertil: lad d:.!n 
cirkultre pa arbejdspladsen dier ~i\' den til l'n nn. 

Del skal I,kkes 
at pu!>te li\ i kImiene i den ~odc. ~.,mk J..lub! \ i ,>æt 
ter ind I)U man.!!e felter her skal et cnkelt hcwres. 
Årbogens fotografier. Endnu i ilr er det gact (syn.:., red. 
i det mind.,te). mcn beholdningen :tf fotos med :Iktueh 
præg og al tilstrækl..cli~ bonitet cr tilsyneladende url 
tomt. Vi hor brol! for nye. handlings fyldt..: billeder 
med solglitrende vand 0I! .,eJ"e Ilreta~, med ~pændfl' 
ryg~e o~ p.lnde nl1sigtcr; og vi hor bruJ.! for reportallc 
fra sæ~onens ho\"cdbcgh"enh~'dcr. helst sct under nye 
vinkler ..... \an~e tidligere hilledcr har matlet fo rka~rl's. 
tordi motivet, indholdet i billedet. kun er en lille ut,-dl.'
li~ pkt midt (elin skævt) pli billedet. Ycd kamcrajuw 
gælder dct. at kom mt: vildtet på nært hold om ,Indre 
.. kai hnve fornojclsc al :11 '>l' pu det 

T:lg kamernct med ,l..luhhen o~ /-!:I målhn·id .. , 
til værks!' 

,.nftn ... 
CROME & GOLDSCHM I DT 

~"UKI 

• 



Å .. bogen 
t!r ikke bare til for Din skylJ! - ;-\IIT I..lubbcll ar citer 
ar !Z0r ~it for at 1a"e den så god som mulig, er det 
blandt andet meningen. at der .. kai agitt:r('~ med <kno 
Sorg derfor for, Ilt den ligger fremme på borde. hHIT 

andre kan se den! Sorg for at vise den til venner. som 
du gerne under dcn glæde ogsA at ,ære sludenterroer. 
Og giv ham ct skub med pu "ejen - det er jo en !;!lIm
mel sandhed. at den personlige påvirken er dcn cffck 
tivc"tc. Skaf ct nyt medlem! ! 

Apropos århog. Den har kostd os mange p<:n~\.· i ar 
(det ved du, om du har v!Cret med pl\ generalfo rsam 
Jingen). han du lide den - og "il hove en til nICSIl' ar 
igen - 5U send klubben ct mindtl, hc1ob! Send del 
.,ammen med næste indbetaling, og ~nr en hcmærknin~ 
på giroblankettens bagside om det. 

Malmø - Ma .. ibo 
I årbogen pa side 15 har ind~negct sig en lidt he)!:fl'hs 

forvirrende fejl, idet kredsmesterskaherne den I~, juni 
i Mariho fcjlngtigt a blevet henlngt til ,\\:litnu. Den 
intcre~sereue ruer bedes !lore en bemærkning h..:rom i 
.... it ... :~cmplllr uf :l.rno~en. 

En hånds .. ækning 
l nouen ~kal man kende .... im: \enncr! Arhu!lell havul' 

i ar .... tof til I side mere - det var et dilemma. \\{-Il 
Kicn;\r(! Steenheck's bogtrykkeri og Peyrath's kliche 
anstalt .... tilledl· ')i" ovt"rnrdentli$! imodekommendl' 0I! 
lod deres annoncer udga til fordel for hiJIed ... idcn ba~ 
I houen; og de p:jorde det tilmed uden at unddr:L9l' o .... 
den stotte. som annoncerne hetyder. En ,irkclig fin 
llestu ..... som "i hl::r si~er tuk for. 

Idrætsmærkeprøverne 
stur nu f M duren. "i opfordrer mcdlelTIllll'rnc til at 
benytte denne Icjli!!hcd til ut bevise O\'er for !ii!! "t,:Iv. 
al de er nll·mund·sportsmænd. al kunditionen er i 
orden. o,lZ at sltHlighed i idrælsuduvclscn lonnt'r sill. 

Jdræbmlcrkepro\"crne i J.!ymna .... tik atholdt,.., i 'orre 
Alle tMnc!;Il! dcn 11. marts kJ. 19. 

Med udgangen af marts 
hurer vymnastikunden'isnillj,!en op. Sidste time hliHr 
sitledes freda~ dt!n JO. mart ... 

KAIPRONINGEN 

Dagens lyspunkt: 
Idræt· og kummcrat ... kub afslappelsI! og llen·(!hel.~1! 

DSR er lamkt .... .'!itorstc roklub. I )1150 fik \i fle.st sejre 
Lit alle kluhhL"T i Danmark vcd bio I 22 medlemmer. 
1<151 h(,r nerl' \ ærL' med! I'or al arbejde ul<! Ic\c kræ 
\'C~ dagiii! l II ~ times hc\ægclse i frisk luft, III den 
studl::rcnut;:: IlIH!dom . .In tmdcre og merc krævende "orr 
dngsprof.!mm leT. JO mere er det fysiologisk nod\'cndi!,.!! 
at forbedre v(lr kondition. der er busis for linddig 'li-! 
legcmlig udholdl·nhcd. Dt.'rfor udnyt klubht.'n" muli~· 

heder: ro rcgelmæsllig hl 'er dag! .\\cld Dem lilllellerup 
151.; (træffetid: S-9). Hassinet er ahclll nu efter :lft:11c. 
nile ugens d:tlle. o~ vi er klar til Ilt hjælpe jer! tFinsk 
hatlstuc lonla~ kJ. 15). Fil slllphNlen ol! trætheden ud 
uf kroppen og begynd konditionstræningen nu! Tul 
med kaproningssektionen. Ov dal!lill idræt, Oll du vil 
pIlS .... C dit job mcd hetydc1if! hedre \Cl være og oplagt 
hed t,ntl uden. J.\.Otn så mange l vil. \"i skal nok tar,lc 1):' 

af jer. 4 kammerater med fælles interes.'!ier OJ! dags· 
iHhcjdc kun komme MImtidiI!, Lurdag klokken 15 er 
kaprnninf;!sformanden i kluhhen . 

. Ixd f . ,'Jothiesen. 

Ba .... y is back! - Salute ! 

Besty .. elsen : 
Formand: Grosserer Gudmund Schael.:. She!lhuset. Kamp· 

mnnnsgade 2, V. Telf. C. 6644. 
.\1alerialforvalter: Civilingenior J. l\'orman-Hansen, Hærens 

Våbenarsenal. Amager boulevard 8. S. Telf. C. 16140 (k]. 
10-16). 

Kasserer: Fabrik~nt Bjorn Moller. Bredgade 47". K. TeJf. 
Byen 8363. 

Sekretær: Overassistent. cand. polit. Ejvind Sic"erls, Dr. 
Abildgaards Alle 9 1 • V. Telf. Nora 1869 x (1()-16: C.6(8). 

Kuchefer: ~tuJ. polyt. J. C. \\adscn. Vo!d .-\maj.!crport "', 'i 
Telf. Sundh\ !l2QS. 
stud. mag. Povl Marstal. Ronnings\"C:j 6 3, NV. Telf. Tllg. 

4966 v. 
slud. jur .. -\ugc B;ln~. l.arl 
eil.inl! .. \\ DroSl Lan;clI 

L'Ull!e!o\'CJ HI \ Valhy 
triCffc~ i kluhhl·n. 

Kap .. o n ingsudvalget: 
Formand for kaproning~ud\"ulget : Læge Axel Muthiesen. Ahl· 

nl1mns alle 7. Hellerup. Telf. HeIL 1515. 
Assistent H. LUden Nielsen, Lykkebovej 39. VIIIb) Telf 

Valby ]11'5 
.Iur)!cn t.::rausc. Skjoldagenej ~ Telt (;t-: ·H(J2. Polit l:.!!!rt len 

C. l-HR, lok 4115. 
['lilie Bruun. Te"I)!lI.rdsvcj +1-. Telf. OK -!-Ot» IUU lo .. }I/: (. Q5Jl 
Poul .. ~ hk()h~ell. Bikuhen. (htcrbroj.!ade 11 TeB ( 2406. 

Inspektø .. : 
Korpsofficillnt C. A. Sjelle. Njalsgade 75~. S. Telf. Sund 

by 806. 



OR][E N T E RlI N G 
ArakoDtingent for DSR's SkillCktloo er 'i kr. Regnskabslror I 1G-lO 9. 

f"05tkonlo 68344. OSR's SkillCktion. Roberi ChrlslilnuD, Abel CAtbrine.ltade 6. J. - V. 

En ny sæson begynder -
Dcn h~hll.tli~..: ~hJncc for III j.:iII I }ld"1! Illt:J vn"nt..:rllllo!cn 

ra rCl!ulær milde, m,-.I ,.hlMlI mullj.!t udb~th:. melder \II! nu: 
lar du t~n]..t dilo! iiI \ærc mcd I kJ::en, 501 koml For.tr..'d:~fmcn 

\ltrer Frll midten lif maris lil Iiluln!ng!"n IIf april. GUt in,frnk 
,ion~.lltcntn (lil bCj.!yndcrlnbct med. og \Il'lg sø hnlkc at dl: 
t .. I1!,·ndc ~"ntl:lKc" lob. du vil med lil Del ~kune ikke undn 
O~, 1110 du '-il med til dem alle. 

IJ. marts: O riente ring om orientering. S ... ktiont:n \i~~r f.n-e
film og hshillcdcr tru IlIU ol! fjern. Ul! I!i'"cr in~truktlll!1 1 
bruj!cn af kort UjI kOUlra,. 'iICU<.:t' D'll1Sk Idr.i,;I~furhun.1. 
ka:ldcrcn, Vl'~tcr Voldlladc: 11 Tld<:n klukken 111 "'ltrl' 
~røti, fur medlemmer af J)SI<, 

IB. marts: til Rude skov 
Denne da!! ~kal \" ~kabl.> konlltklcn mellem bq;~ lllh:rnl' ''11 

~lIIoseJ<rl\elle' Vi )lår "lammet! fra J lolle lltatioll op lil ~Ill.rh,l\ 
for lhlj!en~ bMle Ol< undcT\'cj~ ud\'l.>ksler vi tips Cli! fidu.cr 
Oehll/.:dllt., i denne tur er b.ktl'lL. bc:tinj!else lor III en '1\' 

mand f"ler ~ill hJl'mme: for !>enl.>re kan det hllve "me ',m .. ke' 
ligheder nt komIIlt; I L.nntlll.:.t med ~ine klubkammergtrr • det 
føl!,!cr IIf Ilrnlnl!cmCnleme.!l Illitur, Og uden en "I1,,-rl. fomem· 
mel!>e af. hn .. d det er som Ror DRS's orienterere t,1 net0:r. der 
de er. ude'l den vil en begynder nemt r~il.en.: ilt gli e u'l 
igen, (,>1< llct er ju Ikke meninll",n, kom derfor med pli ture'l 
de't IR J. 

\\odeslcd: Ifulte ~hHlon pil nstsidcn 1.1. ()I),25 (kender 1.t.'5e' 
ren os ikkc-, "il lidI detckti\'8rhejde hurti!!1 glvc r\!l>ult,,~1, 
Del cnel>le p1'05IIiske ,'et.! tun:n (or: Tra"e!!iko og mudpd,!.c 
(kian dog øfhjJl:lpc"i vcd ,kiftesko OR hnjl pila:jl efter InrJlf)dl 
befindende), Vi er h}cmme igen l b~'en I!odl ItI, 

tederI.' til denne tur er :hen llIum og Jesper IIven plm ~It 
mangc af dc jlamle, "'om nu fnler ,iR furphRlel ul at gi,'c cn 
hindsrA:lning, Kort ol! kompaner medbrlOgt:~ i \'ide~1 muli~ 
udstfldming, 

W, marta; kreul>cn arrangerer "n filmllftLll mcJ ~k I<,nnlc 
oricnlcrinl!~film, Stedet Dansk IdriCu,Iorbund, klokkt'n Yt.Ou 

22,-26, marts: Gbehuset ved R .... nsholt kald~r! 
1ll.'II\'endelse om plud~ I hytten til VaRn Moller, V,-\ JI22, 

Der bliver Iigc~om tidhllere Ar en ~fllst" orienteringsbane til 
behllgdia afbenyttelse, nAr!iomhehn mnn mAtte un!'.kt dH • 
I"bet af 80ndag den 25/3 og mandag den 2()/3, 

Slul1c IlC5cren \il.:re uvidende om husets beligj.!cl1ht'J? lkt 
ligger strax udenfor 5lo\'en, CII 200 Ul ~~'d for skaring mel 
lem lønd~\'cj~n Bregnetlld-LilJerod Ofo! KIl,'n"holt "ko"" \'C'il 
lilll.> grll!nl>e (dct er da gansle klarl!), 

I sammc tid1rum afholder Døn.c.k Orle,ltefll1l!<t!orbtmll 
instrultorLursus pai idrrl!l~kolen \ Vejle, ner deliager ct par 
mand fra l>cktiotlen, 

(11I\'fllll er \'ore kr",ft~'r no!!"t "'pred[ I dl'!o<: ,hge, f"rman 
dcn m" ~Ijder brædder I T.rol. S\'cnd :"Ielsell 0R Rnbat 
Christiansen la:gj!Cf bane i S"eri!!c og red, spreder te-ori 
Vcjle), 

I. april: Lynllby Idrl,:ufnreninR IIrungerer abellI IlIb tOr 
.lIe khl~,er, k\'&lificcrcnde l.un for l>jll!lIaDdskred.sen,; JlR, ,'1, 
dCSltd; 1.111er(.J, Tilmeldelse til Svend :\'iel'lcn, R'I hOlO, 
sentl>1 mundlIg den :!fl, marl~ 

Bid mærke il 
In'ttruktion ... a!t/,,;ncn !nnf tilm, den jJ,j kl lO./N) I 

l).IIn ... k Idncl'tfurhund, \'estcr \'nldc:ade 1\ 

h.luhlllhet den IH. mart.., 

:-,TIFI'DU{LOIHT i ~\'eri~l.' den ts .... I'ri.-.. lait 
10 d, kr. Anl1leltlcl<;e ... cncst mandtljl' den 2, ,lpril 
til hiL -'ilr~('n.,en, TA 2h8() \' 

8. apriL ST I"·I:-.iDERL0BET IhR':. ,JlJmk Iradllion ... 
n/.:e luh ulhlllde~ Jor f"rsu: gang i ::wcrige - og som det 
turi>te r~'nl dlln~k ... , k\'"lifiecrende I!lb pol. l"'~rul. "rund mcd 
llan~l. hlllldll'øø",r! 

'lndc,tcd er Irul>tll\;lJlen holdeplaili, kJ. II. Dcr l"bu I 
~ klll'>'lCr p;i -: I()n;lclh~~ bltn~r. med la·ngder Irll bob lil IU,-4 
km ,luftlllllc, Ht'rre·A konkurr<!rer i hold om "itilindulllbcb 
,'undrcpru.:mit, et ddlijll maleri uF Ol"f Rude, 

Stllflafllift "r d, l.r, !,II(), 
TTllnsporl dtcr I"rud 11IlInddclsl' med ,\b,lmublld",n !r~ 

lIo\'llell.lde 1.1. i.3lJ, Kmg til Erik Jnrgcnsen, TA 2k!;\h, .. cne~1 
I11Jndll~ elcn l, "pril. I'ri~ell cr ~n reducer!;t fltl'lIrpris, RIK' ,\ Lr 
lur:rttur. (,II",ter er \'clkomnc. 

to.:()rt ; ud!c\'~'res J III111ulttr fllr .. llIrl ,'ih'n~k ~;\:rlr,\;. I ,;u,uon, 
\111,(1II1111tid \I~ mnt:, 
I Ijcm)"ulI1,t , I rihll\'nl'l1 kl. .2IJ,IMI, 
lilS'" I',\SI! 
15, april; h.lI ;lrr;lnwcrcr UhClll l •• b pol ~Jællilnd, ,\nmeh.!e!,c 

,cne~t IlIåtl.I'Ij.! dcn ti, april lil Erik Jllrgen~en, \ ' ,\ ~'I \ 
22, april: JI.\LO'! loroinlrtb :tfholdcs i S\,eriJ.!c, 
29, april: to.:tlhellha\n~\;.rcd~en, ~I"fcl,orienlerinw 

"Vennerne" 
;II"" I)SIoC!> \\'nnu, J:J.\ \ctl dern ,. .. mmenkOnbl '"r J~n 
urdina:rc l.1"ner"l"n~ilmhni! pil hllI\dj!ribclii! milde be",1t j,Jr. 
ilt !lIllIl sætter )Ir" pil l>ekliunens IIrhejde som et \'.t.rJi!ul It 
led i J)~R',; klubh,', I ønledninj;! III !>eL:tione.ns IO ilr<. Jubil,\:um 
"t'dtow V~nneml; at ~'de .sel.li(jnen el tilskud poi '\4M,) kr .. H 
,lo\'l;mle fortrin~", .. lil It:ltdsc Mf rejSl.'udgiitcme III fJerncre 
:I/U!ende kunkurrel1cer, I>cnnc h)a:lp ,;1 bll\'e 5ta:rlt PIl.lll.IJIl' 
net uf 'uru "k[,\\', lor 'el\' om del Ikke er eO'ibel\'dt:ndo: 
ned "rlu.~ reJlOer lor fremtiden, er det dog megelopmuntrende 

141 "Idc, :II OrkIW;r~'rne .. indSIII .. omfaltes med ,ntere,..~. ,I 
rollubb",n~ IIi1l!1k !>tuUer, Yi .. iger dem hje.rtelij! Tak' 

Der burde have været personer 
pi. hlllederne til nektiollen, sior i Ilrho!len: hillcdl'r .f :tl-.llll' 
idra:tsmænd; billedtr med hnndlinj.! I)u l.~n ).!iI ~n l·n\;.dl 
J.!anj! med billcder af hllggrunden lor ,'or idræt, ulene mell 
nu er d~nne en", ).!,1I11! hruil'- .\Irsli mil .. i 5klllf~ bill"d ... r til 
11IUIl' urbol<! Iher 0i! en, som ("-'ltol!;!er i de t1\llll!.!l' Ilrrillll!t' 
menter, miL 11ll'lldrkl' enten ml'" kllmcra, eller med vcl 
vilje uH'r!or dell, der for".!!er ~iA meJ ~ådnn cl, l'urmlnin\.!el1 
lomml'r Ikke for tidllIlI I dette nummer, Vi l>kl1l bruRl' et 
hundhn).!~m:lltcl ,kifoto, med furt, med sol, mcd Lr:.lll' le 
'hl\'huJ;!, Ol! lllo.:d pehOnl'11 ~tor i forllrundcn, Der ~kll ',l're 
linie o\'er det, uj.! dybde \'a:r.j.!o· her er t>pl!aven .1t I,,~,' 
p. pbketuren I d~'nnc mIlned, 

OR "I ,1>111 bruj.!e l'l orienteringsfoto, mcd de ,alllmt h!lItd 
mæ~'ll!t el!~'n\kllhtr ol! duftende III frj~k sko,'bund, mcd i!fent" 
~nm flJrmthl! ~"Irpt:r he~kucren i KIP,I!!tet. "'<.orlirct, \..lul>ll1h 
','nu hl'd~1 Ild til \lIdlln el lOlO, fOrm!!let ,l..11 ml~1 I It 't' 

pt!. hlljkant, 1>' h'lIlitet~n en hcl~,dl' \1t:rdiJ! 

Licens 
.. L .. I \" .Iø.d,j,t h"\I; tur .iI dyrL.e ')rll:nlerm~"(ll Iler er 111<\ 
trildt en bct\'ddil< Icttebc lor l"benIc, idet delle kllPllcl 1M 
trcmtlden IIrJnl'~ .Iir",ltc mellem sektionen OJ! kr .. d...,n '>I-: 
uden udllllt for luherne , ,\\øn ma blot hu~ke pa \un:-,p"'1l!IC1 
Irll l.,h!>/)!fleilll .. ut htl1,i~c til, :It '" c k t i o n l n h II r "r d O~' , 
II e l, 

Sektlonen5 Ic:lefoner I murh: \ ;1~n ""tI<:r, \',.\ ;U! u~ 
'jvcnd 'iclwn. KY tl411 11, 

DSR's skis.ktions styre 
F r 1 k J Il r II e II ~ e n, ,\\nner~!!fldc 113, N" fOflilj,lId T.--\ ~I/" 
V u l! 11 ,~\ II I l e r, 1':llgJna~ct ,'H, Valby, nlCStf. VA ]122, 
R o b. C h r i B t i n Il 'j e n, Abel C8Ihrincsg, 6, J. V" kllss~'rcr, 
S ven d N I c l. e n, Rud, Ber!hsgade. 60, ø. RY /JOI!), 
~vcn I llulI1, KUj!eyeJ IO, I'ellerup. HE 191:;' 
J e s p e r "ven, IIlidflhpa~k 26, Hellerup. red, HE Mn2 

\nwllrshll,'cnde n:dllktfw II ,'1 :'I\oller, ,\hlcfeIJt~gadc 1$1:\ " J.(ellukl" t Inr ~k""kt")IIl'n Jnper 11"tn 
~_.-. ...... , ...... --

• 
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sA GAR STARTEN!!! 
Ul.:n nyt: 'Sæson hl·J.!~ndt:r 'Snlld'l~ u!:11 l .• Ipril llukkcn 11. 
Pontonen I!r alh:rt:dl: 1!I~t ud. haJl:llo! er nvlllk,:TCUC, h:dl-da.-.t:1l l'r luld. IJ)! ",mtrI Iyldi:~ 

"mlda:dnings!okahcnl' med nyt l:1It:r \'clmcritt.:rct TOtn) .\It er klar til den kommende stor·sæson. 
Til ~t!lndl'rhcjsninj.!cn koml1u:r ,i, m.md ilt hu,>..:. lor Ira fnr~1 AI at ,'ære med i bådene . 

I'<,run:ts Iri!>kt· \'cJr har .,in t.:j;!cn tiltnekninu:. mcd kr.appcrc :-.uu H~ kolncndl.: Mtcnk i nakken. 
l'dell at han: roet i upril hllr m,tIl ikke dcn riJ,!liilc h;Il-!lærund tor \'lltml' o.;ummcrdaac,> d:l,;ell pa 
",p"'jlhlllnkt, tlimmcr-Illn~t \and. 

Standcrhcjbninsz"dll!lCI1 .,k,tI k01111111.: '>0111 ind.,J.I'>1.:1l \cd en kapronillj.!'> .,>llIrl ,.,011\ et kruftiJ,!1 
tJ~, hvur man t)\'cnindcT lorn:nlningcm. ul.! ncrvu.,ill·h'n., lIheha~. lur ... !rak., dtt.'r ,tt lulde ind I el1 
"liLdiJ! o~ sejl! rytme, i-..Otnllll:r milO rie:li~t L ~an~. hlin'r IHhl;t .,æ"OllelL oJ.!sa (.'n .,ucccc;. 

Derior m"de!; .t!amlc o~ unat.: i kluhhcn piL denne dll!>! og vi tafler vore \'cnncr mt.:d. for 
\i ,il !lernc flor .... clt.:", l'n Ijl:llc<,tc. lI\"urhlT ... k.tI il..l.,l· flj:!~a de nyde !lodl (II mninA'cn~ glæder'? Er 
til- tllr.,1 i kluhhen o~ !;.Ir cn tOrlh:mmd ... t: ;ti. h\'iUI dl'l drqt'r .,i.!! um. .,a .,kal lie 0.l!sa nok "!lurt 
'.Cfl' .H Bndt· i \'or .... la.,te m:kkl"f. 

Yd mudt j kluhht.:n den 1 'Ipril kl"kkt:n 11 
(holo.,t kan ht.:stillt.: ... pil Ry,.mg 48 \Jill JordllRt'lI indclI klukken 11 .. :IIt:r "j ItlJ!t.:r mad 

pakkt:n Illcd. ) 

Vi ta'r ikke en båd 
"j.! r'H ud pol Sundet "m \'intercn' Ih'ri ligner alk hl:Mrl' 
.tl tl, .. >c linter h,nundel1, Ulllll>el 'Hil de er Sludl'ntl:r,rocre 
eller almindelige landkrobber. R"nl horbd Ira alle LIndre 
turhold t"r dcr dol!, !OlOr fOnl"eI p" Roer"n tig lkke'roLt'r"n 
~ennem hele dcn gr.i. \'intertid Oll denne torskd 1I"r .. ig 
!Oladlg !.;.raft,gere gaddende. JO mere \'tnlerclI g.i.r pli hlt:ld, 
for ~()t:ren har noget ganske ".erl'gt oll ,~ hen til. '>Om Ikke 
N~ren er ukendt med. han hllr ftlf\'entningel1 um k.,1I1111endc 
dagc. <;(IIn Iok,,1 gi\'e ham luh under ,'ingern~. ~ul ug \'md pli 
krur.p~n, muskel"cI\'ære i de !,mge. ,>ejge tag, - cl \dlle 
hnl endc, der oftest er byboen !/Jrnll:i!tct, Cl enerf!"lil~kul' 
og ~n humm.indsprNjtning, der er guld \'Il:rd 

Tro mig, kR're Ikke-roer, allt'rl'de tunkcn UlII tll~~c lore 
'luendl' tIIncr med gode venner I en kllprClniuJ!shoid pu. !'jun 
tiet, de hflr deres virkninj! \inlercn ii!enn~m. ROerne fuler 
,il! ~Uln cl 'Il:rlig begunsligct lolkdll:rd, de har Iii en vis grlld 
en u~kylthl! kllln-iornemmelse. der ~klilbt'T cl sær"gent ~am
men huld. Dc. der fo,.,t er blc\'et Hrgam).., r .. ~re. u f'ot:re lur 
li,·c1. IIJ! del præg.er dcm aret rUntl! 

Dan,kc ~tudenter.; Roklub tr ji!cnn"m .. r"nc hlnel udlnJl' 
Io!cl \eJ "nc mediemmeN; ihll:rd,l/." md ... ,lI ....... i1cdcs at den idll, 
k,.n b~'dc 'Ine rocre så mangl' flJrdelc:, ~flm nogen roklub her 
i lantkl. ja i det bele lal!et h:lubbcn dannede" I IQli' nod 
",mrnt'm;lulning 111 .. \kBdemi~k Roklub 0Jl PnhtekniskR,)klub 

ug <Icn, liner I!ar I!ennem d.",l' kluhber Illbage IIIIM" 
frll den "pæde beg~'nrldse er kluhb"n \'ubet up Iii genllem 
~Inc . top·1ir under krigcn, nt nLl l't mt'dlem~l,tl tJH'r de IloOO. 
"\,'u I 1<151 er tallet af medlelllmt'T um]..ring d~ 1I)()() l·t till, 
der ~lel ikke SViner til b"ho\'c! bhUltlt ,turlentcrol' om d.· 
kendte ronin.!!tn" fordele, 

\'i, der allcredl' keod~r r\lnillj,!~'n, ~hllrm" . "n,ker 1I,'nle 

,I! tJek u~u med lindre til liellc~ j!1I\1I. Der er ,"gen j,!rund 
til lit "kjule, al der lig~~r en poruon !tf ej!QIslIle pa bundeli 
III dett" {II1'Ske. Fur tiet er klørt, at "n stabil. stor medlcms 
~kare i ()SR bel yder !lode forhold for lille rot'.rDt betyder 
"prC:lholdcl~e øf all~ goder, .. um de gamle roere hllr bygget 
"p. "Io! '>(Im umiddeIbarI kommer de nye medlemmu, kant 
lI~rlh·. lil ~ude, oj,! hdyder ""nt til al arbl'jde viden: 
Ir"miul med nye ideer 

Den ~11I'de, de g"ml<: "lubben h;lr halt, furlot :.om meni.~~ 
rocn~ og scncr~' som an"\llrliJ!e ledere. skal ;O nalurli!!t o\'cr· 
lure~ pil dere!> dlt'rfol~cre , l'anset, h"or hektisk tidcn er, 
h\or lurjnget bymenncs"et bh,'er i ~I! arbejde, bcstir ,tadig 
k"net om rekrl'alion Oll 1lI!Olappcl'ie. Ja, behovet ef \·cI !Oladii! 
sllj.!enue! Sol enh\cr mA nuthendil!vis ,lafle sig tid til det. 
SpHrll~mdlct er ~,\ blot, h"lIrulln uenne tid bedsl udnytte!i'f 
På hvilken måde man hedsl !Okaffer sig udby!!e øl frjUUl'n. 

l'den at forklejne andrt' mullJ!hcd~r "lin \'i TOli!!! ha:,·dl'. 
,It rnninJ! i Danske Studenten Koklub er en .r de bed .. t" 
I1IUlil/hl'der. Den kO!llbinerer nHI\:lmøl b\'va:gcI5e i fri luft, 
h>l:nlend" !till,,!! luft. forfmkende .. "b>ld og komfortahle "Iub 
tl/rhl/ld med en prnklisk bcligl!""hed pM græn...en mellem den 
lukkcde by ol! del tibne Sund. Oen giver en mUllghctt for 
d"j!lige lUft pH Sundet eller i hll.\",,~·n, lure. 'lom opbYI!.J!er 
"n prajttluld grundkomhlitJn .. \\"ni!t' ror nm morgencn md 
lem w,' ul! hah'Tli, og endnu flere tr i klubbtn allcred" en 
laørt I)\"er fin:, mcns !>Ilten endnu hllJ!l'r u,er \'lIndcl Somme· 
ren i b\"cn bliver der\cd ",c~tl'n .'>IJm en ~ommCT 11>1 land"l, 
ju, for mlln!!e bliver ell reJ!ulær 'oOmmerll'rie overlludig ()I! 
mlln brul!t:T i sledet ~in ferietid om "interen, f, eks. lil ~kirejser, 

ner er ingen t"hl 011\. Ilt den som for~t:"r !LI udnyttc "in 
Irttid pit denne måde, bllr stor fornujclse af deT. Enhver 
~tudenlerTf)er kan bevidne det. 'Iatu endnu flere fi le;liJ! 
hed lil al V'crbt'\"i'ie ~II! om tI .. l' 



Ha .. du nogen i .igte, 
som du tror hllr lyst til ronIng S" hlj,! hllln med no.:d i klub 
hen og forta-' ham, hvordan det Kilr 111. Eller gi,' hans nnn 
ug adrc~~e Itl tn reehe!. si knder \-j et eksemplar af delle 
blad til hum. OJ! kender du lieder. h,'or bladet lIl\"ngl kan 
gnrl' nyll~. !>Ol lad rochelcme Ih" nde. y; har el ~'kMra-"pll1l! 
til brug 1m propagandaen_ 

rlt;(,- Tnl"dlcnUllu J!a"ncr .... Jlk t 

Trangraven 
0.:( lundinR~~tcd ttlr udfJugtsn>nmgcn tlcn lY. apnl VI mmJ.:" 
I klubben LI. I) og ror til Holmen, h",!> tilgængdii:o.: 'Ic\'.:nlill 
hed..:r bC5ugC~. bl. a. Suolticcnkolen. LandgangstfJJ mcdbrinQc 
IIjrmkom~1 lil klubben og lrokol>,en omkring Id 1 \.l4'1 
TCl!'ning,li .. lcr kmnlncr I h"dchllllcn medio april 

Helt god 
hh.'cr itrhol!CIl lur!>!. nar bll1cdstollcl er prllllll 1111 ,It:! ,Jr..1 
dække hele oret. Tug derfor hilleder ullercde Ira den fllr~h' 
daj.! ol! hl)! dem selvom Oj!SM undrr har kamera ml·d Dit 
billedl' ~øn jo hlin dc! hed~lc' 

Pjalter 
u tiet ,kk~ ,dl ,.Im",cn du r"\<'J, !Io<}«1 o:r blenl dtcrladr 
I kluhben "d~ll' .tr, \'e~el kun )!"rc fOd IJelw,sle endnu I 
m.lnj!c ar. Ocr!nr \'11 rochcfcml' tllrun~loII le aukuon OH:r ,h'>§l' 
dfckll'r enj.!ilnj.( a _flril minet.!, Opsln!il i klubben \'il IInl!ln' 
del nærmere lidsflun~L De Oklhc.!lY1ll kommer i klubbcn lil 
d;lglig, fur ,h'T\'ed dcrc., chRnee 111 billilll roluj, 

Ikkehorluu~linncrl'l t<lj flITIlre' ,,'nefl' til el1 1r ... 'n)!",,,I,' 
i'''!'lut'(m 

Takk 
Takk iur .dl I-!Jcsllr.hct \ h.., Il~ 11 ... IIU grill! .. mcdkmmcr 

uuder \lIr .. Iud.ctid! 
sende, f)SR of fire nouk,' n,cr,.'. wm nu ,'r \.:IHh hjcm 

lil 'oq;~e, Ilre"o,:l er fra IIdl!c IfJorl_ Einar l'urn', Ig,l Llmd 
III! 0],\\ ~l'hild\'l,ld 

Vintre Møller 
h.:dder ~I.:dct mellem Ko~klld,' Ul-! IloJha,J .. , h\'ur ,kn ny" 
"ludentcrh~lh: 1iJ.!l!er, Dct er et .. koni'!'· I og bakkel (omr"d., 
'!lcd herhg ud~'l-!t o\'cr Bralll .. næ .. Vii!. ytten $elv cr Ct Ilom
mdt nlHl1chu~, der er bY.I!get "m. for.synet med ccntral 
\'lIrln". I'oad. 2N scn!lcp];ld~cr ol! Jlej~.:aIUe. m, \ nSR'1I ~tu 
Iknter bualer 1,.;0 kr_ pr. o\'crnlltniIlJl. ul! 1.1111 kubt: IllJld l 
f\'slilurull""en, dl'r fnrvalte\ IIf h\'lItyrercn. III mCRel billiR" 
Jlr'M:r. 

Der ].,:"rcr I'ou, Ir.l J{o~].,:ilde RJnake IlIU forbi hyltell. 
I'lad~re~"nution ,td pnsonlil! hl'nHndtlsc JIll Sludenter· 

rlldef~ ~ckrclllrittt, Frul' I'llllt-.. ~I lU IIl. lurdu,! kl. 111 14 

Vi drager mod nord -
III "Hl'rlI!C~, I'inland .. kystl'r. h_ur II'UII kau ro I daue\',\ ulkn 
oll mude el mcnne\ke. ug III de fri~lcndc norske ky~lcr. 
IIt'r dr"!,!n llle_~1 uf JlIe. Vi er kllmmet Iii II tiske Iundt! 
t.;,~~Il"fnC med d" blllnendc bjerge UR dc lune bUJltcr, dcr 
IIhner SIt! IOd bydende mod ",yd. ul! hHJr wh'uTmen lilder til 
lTlot,r].,:t'"!i2 _ltIlp"].,:' froJiJ! ,'cl!cl,IIIUII I!trI IrCIlI. J..:lippeml" dt; 

L lubbens 
rotøj 
Il.hoo 

Silkegade 11 • nr. lO82 

endog mIdt om natten kan \ ære sa sollulle, al m"n kan hrul!l' 
dcm som varmedunke ehcr naltebadct. Skærcn~, der IilU!c: 
som store SURndede hvaler, 0R de smil ensomme ocr med 
hindba:r Ol-! Qndre !iode frugter- Ol! o\'er det hele In"Aerne~ 
c\'igc skrIgen og blJIgcdaskct mod klipperne, DCI1, der ikke 
h.r roel I"nll' den norske kYl>! fra Stmmslad III Oslo og der 
fra viden: syd og "esto,",,_r. kender ikkc rigtigt :'\orge, Det 
t:r ikke nul. med hOjfjeldet om wmmcren og Skisporten om 
nnteren. man mi ogs" kende hU\"I:I. hnH Terje \\I!en 
kvcde. 

Sådan ",krn Jllrllcll Dich I IQ·ll. dOl h,m Inr'te 1ot,lIIjl 
luftede aili c tnnkcr um rOt:rnc~ hytte I "orgc ~Iden er hlllken 
ble\'el nr].,:eh1!hed og \ i er 11\,m).!c, der er fulgl I h.n~ 
k"h'und 

Den nc "'lfIlmeD ture skoll pJanla:l!llts I god Ild 1 Sug hurtigst 
muhltl kontolkl med Jnrlll:n .\\ad~cn pOl Sll 8208 dkr send 
ham "raks en udfyldt I"nlllur"hlanht (de h~~er pil !",uhen 

hotdehal1en) 

Noter: 
SkllbMkorl II kr. J kllbe~ ! Iwkk"lll'! h()~ Iru 1·ll.:1dh" eller 

hos inspekwr S;cl1e, Korlene fornycs inden I.~. IOlIj, Etter 
denne duto dilot>Onerer bt'styrelsen o\"er Ikle·).!cnleiede .. kOlbe 

Kukkenel begynder dllllil! '1en'erlnl! HI IIpril. BeSliIlmjl lil 
ordm;l..;r mlddllll lOden Id. II ,amme dal!, Supplc:nl~nf,mlddal! 
Ul> ud,'n iorudbcslillinil_ 

Ord m .... ', miduaR ko,>tcr tendnu) Lr_ 1.15. ~llrpll"lmn!~mltldal! 
lr. I.SO-2.00, 

KonlOrcl i klubhuset I-!enllhner I Jprll. kunCUrllu hn'rolallc 
kl, U--li, Illrdug dOIl Id. HI 14 

In~rl'kwren tra:ffes 110m nftesl I klubbel"l dter kL l. 
KOJourn,alcrne fores omlw/!I!cllllt 1!Ir og ellcr h"~'r lur, I 

~,ulll'rpl'()l()kt)lIen anfurc, h.de na\-n o~ nllmmt:, lIf 11<"n,,-n 
lil s,kkl;r identifikallon 

SI\'rlllundsin!otruktion I"n'golr lorsdal!ene dt'n '" Il, lU, ug 
1(,_ aprIl klokken li. 

Styrmand~pru\'er IIfllL:~l:e~ 1lf1~llul!ent dcn li øpnl ol! lIIi1J. 
Det er klOlle!>1 forinden 1.1 h!lH deltag!.'1 I mtnd~t t'n ,t\'r 
mand~-ln,trukllOn. 

ScullerpTllvcr behandle .. Ikke I llpriL 
f:orlcKndsc o\"er medlemmcr IlWU ~cuHerrcl III. II "Il 1 "li 

Its -snl1re§1 up i ta"len \ed ~ulcn ai joumalpulten, 
t.;"min·inslruktion fOrel!oIr JIM lidet. hvorom der 1,I...:ndes 

kllIl,"C'mc he~ked direkte fra dn,"" instTukwr. Vi har IO--- 12 
mOlnd i IiIlnJ! med instrukl1Unen, "''' "cnlcliden er mm,m.1. 

:,\i\'auturc lln<;lI~e5 pu lan).!IUNblunkctter nedka~lel I brc\ 
ka,sen \-et! pulten, Bt'\-ill!edc tun' nntcrc\ OIf hcstyrdsc:n pJ. 
"IVI1IIi,ten_ 
DSR'~ veuln:ilfcr. DFIJ{'~ IlIngtu~ro,;glcm"nl og ~1I~ortcnl' cr 

~llIcI op pli \"It;lIl1en i bordl~'nni~rummct 
BnrdTl:nnisbulde kuhe .. ho~ nlchdernl'_ 

KAPRONINGEN 

Det er beskæmmende 
al hllTe Idntlo,:l~ koiflle rn't:nd kol'\les i Tlldlocn l t,me\IS, Du! 
Studtnt der, lil!c!oOffi O!o undre. er udsII! lor dlll-!l:1l l!lennem III 
.. Irejfcs uf tU"lIIdcr ItnnOllo,;cr. I'ohkf"ng UR IUI,kler. der niber 
lig u!t"<;rn Illr kort sal!t, !Ilt muligt Du slllves. natur 
lil/ns. Del ene li, Du sk.1 .. tyre ij.!ennem en lOalstrllm oIf fore 
ted!>er. deT IlIdcr Du glide:. neJ!all'-I, med denne strnm_ STor' 
henk 1;1 IIllnut! henk pil dli/. !Jet.. Ut."llk cj.!olstl,kl opstil 
dine mil!. uJ! ~.i. \'id, Ilt J,n (I."!en hik mhkine .f k,.t! ItI blod 

~n"n,. 
CROM E & GOlOSCH M I OT ""UK. 

• 



r 

skil 1 bæet,: sliddt!. Er Du r'yr'lll p;!k.lø.:tlll Inddeler Du dm 
dll)! i tn rcgelmæuig cyclu,: up om nl{)r~cncn lil "'lIlllIle 
Ild h"cr dug' Plllte spisetider med sund lIlIId, uJ! samme ""1111 
!InU,:r SIII'Il hver nal! Surl!l'r DII for II! ruet din krOI'l p'! timt' 
L In~k luh pa "amine Ild hn:r dlll!' (iur Du det"> 'I:J. cl!:! 
Rur Du ;O ikke! (;,dcr ikkc'J Ta:nku 1klo; o\'er dcl'~ lI.r 
ikke lid':' Di'M' tlbchgc. kørllktcrlll$c ,\;lr. TlI.bdi".· for 
Dial fnr !Oli. lever Du us undt! her i DSK hllr I)u Ill:gl'r, milo.: 
niurer. fagfolk og cn uf \I!:rden~ hc:d~lc UØ;J1l'CC, glillm:nd, 
Ir'-';lI1ng"forhold Ol! Du k.m ol'lh~iU!C kundItionen und..,r 
dis!>!: erfarne folks ledelse. Du klin Ilt.:nncm dit h\'~ rnl:~t ,In 

~lrcnl!cndc J'criodc foruj.!t din" IIrT\'CTS mod~lllnd!;c\'nc .. din 
udholdtnhe og dn ,clva:rc. Ta-nk lh)t IlUjl" Olll! l':! 111m'" 
daillig kondlllollSUænilll!. Det er t:t sluJ. !Ilen t:I slid, der I n 
pli II mineder lomjler \'lCl!lcII uf dil hlodlllncslOl fip til lh:1 
~cksdobbdte. Sllrnlidii med III ener!!i.ytldscn og mIllIge IIndrt' 
JUlll.llOller lorbedre" Derlor er kaproning sundl Den hi'l~rwr 
DI!! III cn kT1lhh·ldl. mlilbc\'idsl ind~.a'" i UIIRIi~Ii,'cI 

])t'n o:r dllJ!l'n, h· ... punkl I kanlllleralune ... kred,' 
\,el \l.,rh"·'l·" 

Bassinet kalder! 
J...Jprunin~.....el.lj[}n1,:n er i luld gJIIg l bll~lioml·t .\Ilt- er \1,:1 

kumlle, om ti.· Rllr ind fur '''J!.cn med IIh'or \1,. Barry ct 
III \Iede. 

"anddJ! 
11I •. lII 
li,flU 
IU.I") !lI,UI! 

A chat on rowing -

111''''&'1' 
11> •. '11'1 

LurdilJj 
12,3(j 
14,00 
H,JII 
I "dO 

I hild a 'dik Wllh \1r, Karry tht: CJlhu J.~ ',lu 11111 prdeeul 
hClnl! IIny ... Ott uf t:xpet! on rowing. bul sliB mo .. 1 ol my 
p<lmt ... ol view '1r. Barry :ln~wcred Ul Ihc IIffnmlltlvc. Thu~. 
when I tak .. · JOWll II Ic ..... word .. un ro ..... ,IIJl (II ."r. lI"rr\"\. I 
am nUl ,,'miri ol n.:lIderill~ Ihem m " 11!1~l' W,IY Ikre lUl' 
,Ollle ol the POIIIIS he milde: 

The lundal1ll:nllll Irouble III D~K l" Ihl' ton fn\ (II 
your b(JY~ plrlakc in fIIce·ro .... in!!. rhu,,· who do, not 
.Ilwa~', Rl'! the lull bcndlt of il. h..,I;.lUloe wdl. the~ 
often .are 100 :;;h ... or afraid ... \ m.n mu,l h,I\'c \om .. , millIlin 
of hi~ own! Do' come alunj.l "llU m.alc yout<,,,,f lmlwn' 1'111 
n(., a bullymg nlu ~e;Jre,ro", Call me \\i"ler' 

])on'l e"er jlru ... eonccitcd d,m'! Ihml.. \"1m knu" 
,lboUI rowinJ:! until \'ou h!nc hn,\ht'd \I,ur aetl\l' r" ... ml! 
t:.Ireer. Then you stllrl ICllminll1 . 

The redl point is l1ul,· Ihe hu",1 j.!llll,· al!mj,! 111 ~·(tur 
lorw;Jtd SWhlJlioj.! mUI't:ml'nt! .\ ~~hurp hq!itllI1llgM• II MhlUtnl! 
Ihe Willer harJ~ no! nu' 110' ~~m.a,hinl( ,md Ii!rllhbinJ.!~ 
Iht) ,,11 ean do th,lI. Wh'l\ they duo', kno,"", ill tC'I~1 whltl 
thc~' Jon't do. IS mal..inj.l the hulU Ira\'et "hik ~"u're J.!uini! 
lor""ard' 

Harry was pald .'\ (jUlIIl'.l~ h~ I,"rbaml Clleh Ilm~ 
he wcot out in II liol..itf to u!:I1IUn.!olrlll(' his h:'!!"'tlrl., t(l ,ho .... 
Ihe ,Io". casy·~tiJlIIl! forwurJ mO\emelll tie "'c,~c~ the im 
portance of slidiII!! forwRrd in 11 I!r"duully dc"rCll~illj.! ~pccd. 
fol1ow;n~ Iht:! decrcasinl( ~peed of thc ho,,1 ,hd!. Jusl I" 
ellllhle "(lU to ellteh "I)ur boal ... hcn it ,t,lt" lu !!i) "Iuwer. 

Thcn you elin hil loomelhing ~"h,ll 
Take an t.ump1c • blltsman hu, his ball wllh II tull 

blow. YHU lire ~tlmding only 25 fect away. II you ha\'c HI hil 
Ih~' b.ll1 tben )'ouKdf. to make it I/o e\en fbter. wha! w()uld 
... our chllnees bc'~ r-.;onc wh.lle\cr' But iE yuu go dWS\' annthcr 
'tO leel, the b"ll "'ill hil\!: ,10""c<1 du"'n lind \'OU will bc "bit, 
lU dr1\t· il Oll! SI) cover h .. lf III )'uur hHwllnl 11ll1\'el1ll'nt 
whlk the h01l1 ho,," 115 IOP ~pced !>lill Ihen stOl'! duwll. 
wlliling for Iht· ~pced of Ihc boal IO thllljnl~h. ~" thill \,nl,l 
gel ~omclhinlot solid IO hil wllh \"our ollr. 

Sliding forward. vuu 'oould·ft· .. ·1 I" 1i~ht ~~ \'<)U fX)!>,ibl\' 
e"n eJn the slid..,. Ho.: fil.. e II wc!l·olled piCl;~ "I machinu). 

'c\'er pull tho.: tJar out of Ihe WIIIU ICI Il cume 'lul 
by iI~c1f. Thi: Ollr ICllvu the water heellu .. e ul liS IInl/lc Jnd 
Iht ~pced of Ihl' bollt. DOII't U$l: ""ri~h it"s linj!"erwork. 

- 2.') strokes li minule is II line pecll tor winning. II I 
elJuld get II Icom thlll ""ti, rov";ng tWII str"J..e~ II minuh' 
and winning I wtluld lo\'I.: il!! C"lmppilll! l,].m~ ,~ n" ,i)/II 
ol quality. 

Anybody can pull" hu>!.t Ihl' rl·.11 ;Ht " mlll..in)! Ihl' 
holll mon: wht:1I )"IlU IHe not pullinJ!~ 

H \ t' n. 

• -O 

~ 
• • .A 

Kaproning.terminer 
li .. 111m' BIij.!s\llrd k,,}wnhll\nliokreclscll. 2.J/b: {;ulclb'lrg 

~und Lollundi'alster !..redscn. 24'0: OtJCllSC f~'llskred~ell 

~116: Sow SJldlundskrcdliocn 1/7 Viborg - Jylhmds nordre, 
1/7, SoM InlefOlltionule. i-8/7' Hrabrand - Jyllllnd!l syd 
lige. l.J--l';,li · H"j,!svø..:rd - B"Jls\"M,:rJ RegalIII, 2Nrj' ~lOck 

hulm :-";nrlh~kl' !nesterskab!:r. 12itl: BagS\'lnd Danmarks 
1II",lc"k"her 2+ 2 ... · 1fI,~' \\"eon furQpamcsteMtkabl"t 

Bestyrelsen. 
Formund (;rtI~~erer ljudmund .... eha..:I... Shcllhu~CI, J...Ulllp· 

nlllnll~l!"d .. · 2. \. Tdl. C. OIl.J4. .\\aterilllforvalter. Civil 
inj,!eni." J. 'Hrnltlll IIJn~cn. IllCrenlio VilbellOMttlltll. .\mager 
h<lule\'lud H ..... Tcll, C. 10140 (kl Jt) ... 1(1). Ka~crer !'abn 
blll Hjllm \\"lIer, Urcdgildc 4i', J... Tdl, Hycn tB,,] 
S.·krtla.T Onr" ..... istenl. cand. !'lulit. I.j\ind Sie\·crh. I)r 
.\blld~allrd~ .\Il<: 9', V Tdf. ~Onl 1&19 x (IO-Ib: C. (I0I:l). 
](oehcler: ~tud. plIl)"t, J. C '1;l(btn. Yed AmllRerporl h. ~ 
TeJl. ~ulldb\ IUUX. ~lUcl. ,"llj,!. P"\'I \luMttal. Runninj!!fv'ej ,,~ 
....V. TeJf . tllll~J!/It)h v. stud, Jur All).!e lI"ng. C'tul l)lnlleS 
~ej 18~. Valhy, Tell \'.\ 147~ ~i'inl!. \\ l)ro~t I.lIhen, 
trll·fles i llunhen. 

Formand !'Jr L"l"tuntngsudv'.tlwn I.:l;j.!e .\,eJ .\\alh,e,,'n, .\hl 
man ns 1111.:: i. Ilelll'tup. Tdl.llell. 1'\1.;. A"loI"lenl II I.uden. 
\o;,cls.cn, Lykkl·h,)\'t·) J'I. \·alby. Telt Yalb~' ](1."'5. Jurj,!cn 
"-rIIu~e, SkJtll,I"j.!l'tHJ 21l. Tdl. lil'. -linl, Polilij.!årdtn (' I-H.S. 
1,,1... 4(J5. 1'"lIe Bruun. Tej,!lgurdwcj oH. Tdf. (lK -4(ltl4 
~.~~)(dO: C (,I.~]I I'lIul L .Il1koh"n. Hil..uhcn. (hln!>r,,· 
It"de 23. Telt ( loHN). 

In"pl.:I..lur : kurp.,utlidilnl (' .\ .... jdll·, 'juhj,!,ltft. ;.'1" .... 
Tdf, Sundh\" \Ilt" " 



Danske Studenters Roklub 
I.IUl ,lIckk,' ':11 sludcnh 11.:1.., IriliJ~·hch\J\ I-..Iuhhf,;n~ ,ifk"Olm
hed er så alsidig, fil dCI uden ()\'cnlrivclsc kRn "IJ!C~. ut den 
kun h·lde fritiden lur den ruc r, sOm 1>101 forstur nt udn\tI~· 
dcn - og det arct rundt_ Iklin~cI!>':1l er hlut, Ul J.:n Jlll~æl 
dende bckCllt.h:r kulur :It han erkender si)! ~clv som rueT. 
med li\' ,,)! ~jæl. Del I: T denn<.: indst illin!! hus kluhben .. mder
kreds. der gcnnllll urt:nc har ~j<Jrt klubben III, hU1I1 den 
o:r i dUI!. 

I kr er "Il ~ul1lrnnrjsl,. uprc)!nin)! III I.luhh<·I1~ IHIIII)!e Yirl.e 
idleT - IHer lor ~il! "" <Jrnlnttcmlc. :11 t:tl lHl:rlllnC rcdc)!ord\c 
kUllm' fylde Sider 

'ichc "mningcn pa ~"cn "ner IrlL "prd til oktober: .1"11 om 
InUeT motltlnswml1l!. k'lpronlng u)! hmgtur~roninJ,!_ .\1t dIer 
den l'nkcltC's lynne !;,hkT m,ln til blandt murjlcnroen: ... elllleT 
Toen', .,I\lr .. dot~~rocre" dier lignende 'mot~ru)lper mcd den.: .. 
c}len !a:lIcSl1ltcresse. mal1 Jlar .,u:rli!! ind for 'd\.I!Ure elkr 
blinr ..1~'nb:Hkre", mCrl:, -.<11Il pu en hotl\' finit' nnr lihtnck 
kc1i~ lun,:!1 ud i :-iundet til en Irbl.. dukkl'TI udclI he~\" .. :rel1dc 
IrUSSl'r. LlIlgturelll' kali bIlde IrtrhjemulC eller IIH'U tiden g~ 
lanJ!~ "Or}!C>i ()~ Sn:: rij.!..:s "k'l· r ~lIrdsky"It.:r, f."'jlnmlllJ! kdn 
dri~'e~ ~om klubrnllteher: eller m.i!be\id~t stnco l,n' lore til 
fornemIIIe lob I udbinde!. I\II1~ke til rnestersk,\her Il};! hm!!,· 
rej.~lT. lh"T fUTIII IUH ~in heH·ttij.!cI~e fnnlH:rn~' ~'r"lI rlllllll!t'. 
,II enh.-er klin finde en hyld." u..:r pils~er hllm (der linde .. uj.!";l 
~antlka~ser()ni'l~) ul! Ilcnneln dt·t hele g.1r den TOllk· Iriul 
~ummenhuldel Ol! l..alllmcrJt~kahl·t 

I IlInu ligl!er kluhhu~l'l med <; I n c munj.!e muligheder. Oer 
er !:>ad.-.tm:n: der er "oIU'rra .. sernl· dl'T l'r ~IYIl.l!el .. tuen mnl 
den nemme 'lftellsm,,,1 til ell ildlijl penge. Dl'r l'r hill,lrdern,· 
ul! bnrdtenniscn. Der l'r basslIlel lil lIl~ITlIktl(m "ll lortr,o:nin;: 
f(lr kuproerne (bl'I!YIHler i j:lIllmr), Der er kapmnllll!shH'en . 
'i\dhanlClI. ClJ.!~;' med h'lI!~I\H:. l)er l'r d" ~I"r,' Il'"lokall"T i 

sd\e klubhuset. med h:stcr. film ol! tor~'JTOI~. O~ dcr er enJe· 
li!! hele urbejdet, som ~)..ltl j.!nrcs fo r at klubben bn Irive,~, 
ORsa dette eT fortllljcbe - ellers havde vi aldril! hAft roehcfer, 
eller~ udkom medlelllsbllldCl .o}! Ilrbu}!cn Ikke, og ellers ble\' 
leslerne ikke 'lrranj.!erel. Der er musser Ilt ri,'e i - om mlln "il. 

Ol! citer r(,)~ø.:sonen beJ,l~'nder gymnu.stikkcn med hlindbold 
ol! ~\ilHnninl!. arrange ret pli .\lctl'Upolitan~kc)len fil;! l '\'IH..: 
\lIc, ~eks J.!>lIlge om Ujlen, med tider Jer \la~~cr enhn,r. Om 
~ulldaJ.!Cll IcJkkcr skiscktiollel1 til hjemlif orientermJ.!"~\lo r l 
gennem dl' dllnske ~k!)H:, med øbtikkcrc ti s\'cn~k, \IJt~tnl[..t 
lerr,t;ll, Oj.! nitr lejlighed b\der .. ij.!, tUJ.!er ~ekti{)n,'rl ('~ ~ki 
reher 0I! [..t.Utl!ture i nordiske Fjelde eller I .-\Iperm. 'I II ,Iol!' 
li,:! .,tllt (ia"ehusct ved Ravllshoh ilbcnt for medle1l1111l'nTe, 

Er det hermed klurt. al fIm "n rnlllld er Kor R, bn ,lcl 
pm'J.!e hum helt'~ Ol.! gi\e høm IIIt, h\'arl hllll bn un~kc .. i!! 
,If sin fritidshobby. Vi har jli\'el ikke ~:IJ.!I fur ml'l!el 

I ler kOllllller lIogle facts om OSR: 
Vi ejer t..:lubhuset i S\'allemul1ehUl!tCIl. Tr'l;llm);!~hu~e' I Sul 

hllv[\en ; '\ivdhusct i '\inl, Sko\'fund og (;d~ehuset i l.illefnJ 
Vi hllr adl!Qnl! til (jja:rne.~h\,ttcn i "\orgc. Vor fI .. de læller 
IT] blide al alle typer 2 og 4-J1fer~ inri.l!l!ere. træningsscull..:re, 
mOliUlhsculJ.:re, kaproninl!~seull"re. lIal\ 'II! hclllutrii!l!nlc 
toere, firere og ottere, .\\otorbsd (oj! vandski). Telte Ul! .mutl 
lungtursmllteric1, ,\\edlem~lllllet i 1I).;.o er cirku WOO. 

Konlingen let er -; kroner 'lin Illalledl'n i IO måneder (h'd 
rettidij.! illubclUlin)!); efter ., urs "kti\'! rncdkm~~kuh er kun 
lil1J!enlet; kmner om muneden, Pussive (som kun udtu}!e I 

"It undtJl!en ronilll!cn) hetuler mintlSI lU kroner "m .irel 
Omkhnlningsskah koster 1 kwnef. 
~lm medlemmer upt:lgcs enhver. der hllr ,tuJ~ll"'rel,;um:n 

eller 'HIJ.!;H1J.!set.s~ml'n til IJllnmllrh lekniske Ilnjskolc. 
I ~IC"'lIlen lu~ indmeldc1,esblnnketrer ved ht'I\'-cndelso.: I 

kluhhuset i SVllnemullehugt"n eller pr. telefon RY~. 1 vintef 
liden rinJ!'er man til C fJ6.H 

ORIENTERING 
Arskonlingenf for DSR's Skisektion er 5 kr. Regnskabsår 1 10-3019. 

Postko nto 683<14. OSR's Skisektion, Robert Christiansen. Abel Cathrinesgade 6. J. - \". 

Vi ror om onsdagen 
Orienterernel> la~le træffetid i kluhben er otlleretlt: Iru aprils 

bCl!yndebe ollsdal! eftermiddag klukken 17 Ol! nar l"kk .. nel 
:!hner for os den Io, april ,,'Irnles \i til mning ol!' Illiddnjl. 
Delle fasle Or1elltcrerkonvcnt bli\'er torh.lbentlill til fler.mlig 
ga~'n, ,lds for o~ sel,', og dels for "l '-interesserede i "knvenes 
.dræt. lJ isse uftener klin man !tensi, illt spUr!!e n\'t. og tnt,rk 
'lhuler um kommend..: tun!. 

t..:nm ned i kluooen pli de t'l~te O O, "ri~'nten:r "Il~dlll!<'~ 

Siden sidst 
I'ilmllft~'nen den 1\. murb llil,de o\er trcdi'e Ilcltugere. 

der su farvefilm Inl l1ornholm om orIenter ing. Ira '\Ilr!!t (lili 
~ne·hhouac og tru Tim111m kllltrilll! . .--\11~' film opt'lgel uf rcd 

11l. nlllrh Sneen :If1yste Q ITpskampe <Ii! vor ~ll'~()n~tarl i 
Kude <;1..0\ "'-Ull -l mund nmdte op og vadede en tur l ).:J cm 
tUIl\! Sile' 'ikoven ~Ii (Orl,,'ril!l flllltll .. thk ud \Inll \i I..llmml·r 
ri!!tigl illanl!' ue f(llg"nde s\l1Hhl/!e'~ 

:'o\ ellern reduk liollells slUlnill1! Ol! bInde" udselHl cI~e ligger 
,!elll,e ).!un~ ..:11 rum lill L:l'~ om PIlskell n~ r."n.t!o~,~ aone luh 
i l1l\:sk l1umm<T, 

Stifinderløbet den 8. april 
knev..:T unmcldclw ~enesl m,mdag den 1 llpril lil Erll.. Jllr
j!ensell. T.--\ 2RX9 \ Dettc g'lmle, tr'ldill(m~rig..: 1ub gar denne 
j!allj! i :',\'erille, med :',\elll! 'icl'i-CII Ol! Kobert r:hri~ti"nscn 
~Onl h~meb;ggeT<" Det blinor !orllrl'ls ~t()re beJ!i\'enhed for 
DSK\, orienterere. Rejse og s lartafgirt, inel. kort er kun d.kr , 
10,00!! I .-\frejse Ira lI u\"l\egadc Illed '\;l1lnllblldcn k\. -;,.lH til 
FrOSlll\'.\lIell. l fjemkomsl til Frih,\\"I,en kl. 10.1"), Se i,wrij!t 
marb·nummere l uf O. '1 

Bortsel Inl ",undag .ten 1. april Ir,dle~ Inrm,l1"lcn lor 
Iremtiden kun pa telefon '1'.-\ lR8Q \' fredul! liften. 

15. IIpril : ,,11'\ :Ihne lub. j-{,\ (il! DA luoer i sko\'Cne "l·d 
S"TI!. \\"de'lell Rudhu"\llad.~cn kl. 7,00, .krfm med hu~. 

kr, U I r. (hnge kllls~er luber I II\,ulsn-\[..o\en l'. \hld<,~ted 
Radhu~plad~~n 1..1. i,OO, derlrn med bus, kr. II tir, dier Sko\ 
I [ustrup 1..1. ~.OO (e(!en transpnrt). start ol! mal lig!!..:r ca. I, 
km III hn:r ~ide lor Iltndsb~Tn. Slartafgift I be!!~t: kllh~er 1 kr 

22, april: p'-\L(r~ I"h i SvcriJ.!e, .\nmeldd~<' ,ene,t .Ien 111 
.'pril tl! Svend 'itisen. RY hO IQ. 'ærmere ,lnIII ~Il"ne" H'd 
rcd.'~ ~1" l ninll, 

29. øpriL Pllmt-oril'ntermg i Tok.kek"b I k}!!l, Utr. af I-.:S . 
\nmcldet~e ~"nc .. t 2.l up,,! til Svcntl '\ic!sell. I-'t forh()lc l s\l~ 

h,lligl luh. 

28,-29. april: -; mUlllllt-ku\!e i Blekillj.!", .... ret!wn udtlll!t:r 
ddt,lgere. EmneT hur !Tæne "l·d ddtuj.!el,e I Hiilsinj.!borl! I Ft..:·~ 
nlltlnil dt:n I upriL 

J. maj : t..:.\\'~lalct I TIS'lldl', \nmc!dl"l~~ ~t·II,·.s1 21>. apnl 
lil s,,'nd '\iel~en, 

ti. møj : f....rcdslIlal(:h mnl "Ilrdj\ lIand, kombineret llIed 
Ilj.-rglooet, j.!nr mellem Vihnr\! ol! f-t,;btehm. t-:redsen udl:H!er 
delltlj!ere. 

Rejsepen!le 

Klatrekursu. i Tirol 
alhvltk, ,\I f)SR's skisekw)j1 i de [ur"te [-l du/!c al ""11111'1. 
'\ærmeTl' "l·d Ilen\..:ndelse til Je~per I hen. Disse fml blnt 
lur nt 1111111 i tide k'lI1 læjlJ.!t· lerien til rdk, 

DSR'. skisektions st,re 
E r i k J I) r /ol e n S (' n, ,\limersgadc 113. N .• formand . TA 2889' 
\':1 J.! n ,\\ fil I e r, Engdra!!.:t 51. Valby, næstf, V,-\ 3122. 
Rob Christiansen, Abel Cathrincsg. o,]. V., kasserer, 
SveIId Nielsen. Rud. Ber.llhsgade 60, ø. RY 6019. 
S " e 11 II I u In, RAlle vej IO, IIelIerup. HE 1915. 
.J e s p e r II ,. c n, Blidnh[WIrk 26, Ilel1erup. red, HE ()8(,1. 

I{t:d'iktion 11 \\ \\ .. lIer, \Illcfcldt~i!~,ue IK .\. t..:. ( 1'\ilhK ('HI~nlr..h:l\ende) Oll Jesper fI"en , 
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AKADEMISK ROKLUB V POLYTEKNISK ROKLUB 

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

t9. Å RGANG l\\ Aj 1951 NUM.MER 5 

Søndag den 29. apr il kJ. 9,00 p r. 

TUR TIL HOLMEN 
D~t er lykkedes os vl:d en cllestacndc 

bewg I dette elle rs lukkede ornrade, <;om vi 
kunne have lyst 111 at '.agge nærmer(- pit 
cersskolen o. m. a., eventuelt 1'1 orlogsskib. 

T u rens varig hed bliver ca. -4 limer 

velvilje 
kender 
Der ,il 

fra flldestatlont'm side, al fa tor.ln"taltd et 
Sol godt fra ~0siden. og som mange sikkert 
blive lejlighed lil .'11 bese maslckrancn, s00ffl 

Ind regning sker pol den i b.lddullen ophængte liste eller ved opnngning til kontoret mdlclll 
kl. \J og li. lordag: IO og (.J, 

Ffter hjemkomstcn ct der fælles frokost 
Landgangstoj skal medbnnge'i, 
Vel modt den 29. april kl 9,00 pr. 

T ag ut'rfor madpakken med' 

Fællestur til;Skodsborg Kr. Himmelfartsdag, torsdag d. 3. maj 
Denne arlige begiven hed pleJl'r at kunne trække alle bad em' ,lf beddlnJ,!crnc. I h'orfor 

.. kuli c del sa Ikke være muligt ogs<I I .lr at f3 .. tor deltagelse? . 
Dc <;;ids te par ar har vi gennemfart turen med en flot eskadre, Og' det VII \'\ ogsa forsug-e I .lr 

Et ~a-rligt raffinement bcst.lT I, at "'I har truffet <'Ift.lle med et par af kred .. en\ andre klubber om .ll 
.. ammcnfatte disses eskadre med vor I cet ,tort hele. 

Uct er et eksperiment. men Jet kan glITr .. , nar olot hver er rede III .11 indordne sig unJer den 
dio;..:lp[in og de retningsimier. som cr nødvendige. 

F r man rede hertil. Ur man en rornoJclJg tur, og man VII Vil!fC med til langs kY'itcn dl propa 
ganden' for rosporten Pol en smuk og \'ærdi~ VI\; men deltagerne m.l være klare over, at de ved 
at tegn t" s ig pa de t badehallen ophængte b'iter, forpligter .. ig ti! l l'el og "It al underkaste sig 
e'tk.ldrechl'fens kommando. 

Indtegnmg k.an, foruden ved personltg .H ... knn" 'jlg pa Itsterm', agsa "ke Hd lelefonoprmg-
nlOg til kontoret, køkkenet eller rocheferne I l uo;k at medbrlOge landgangstol og frem for alt 
madpakken' 

Kom blot. I ar faller roe/lej.:rn!! en .~pit!l1d!!l1de skodsborgtur 
Sta rt fra klubhuset kJ. 8,30 pr, 

En pigtig poep-aften! 
Vil du VIde mere om kapronmg") 
Vil du vide lidt om Barrv's baggrunJ, (Jill han.., bedrifter gennem .ucne ·~ 
Vil du vide lidt om dig selv og dine idræL..,lJge muligheder, pa en munter mdde? 
Sd kom nej I klubben tirsdag affen den 8. maj kl. 20,00. Vi arranKcrer en kammpas!>IM IUCJ 

.\~r. Ilarn' sådan dl der bliver bedre tId lil al gnre rede for kapronlllgeM teoretiske og taktisk", 
"'Ider, end der nOTlll.llt er under trænmgen l hasslOet Og vi har bedt Dansk Id rætsforbunds 
Instrukto r , Aksel B;err.:gaard, holde foredrag !)nI træmng, om :\-mennesker og om murmeldyr 
Vi har hort han!> redego rebe tId ligere, Og kan )t.lranlere. al den er abo;olut ikke kedelig Og <,.1 

har man tilmed cn mulighed for at b live klogere. 
Er du Inrigger-roe.r eller kap-roer. dette er n0J.!cl for dIg' 
Kom ned i klubben tirsdag den 8. maj kJ. 20,00. 



Et æresmedlem er død 
Ved J1enlllng Kochs dod mistede- DSR Ikke blot et 

af sme æresmedlemmer, men dan'ik studenterronmg ct 
af sine store navne. For mange af medlemmerne ida,!::: 
var Ko.;h mlske kun et navn, maske .lUcdi.> de lkk(' h.m ... 
... ksistcn.". lian havde jo nu l mange ar levet tilb.lgc
trukken! oppe l L,llerod og Ikke taget aktiv del j D$R' .. 
li ... : men Ikke Jes mindre er forholdet det. at Ilenning 
Ko,-"ru. arbeJd~' og inds.llS for en menneskealder siden, 
da DSR blev til som l'n .'!i.1mmcnslutning af Ak.ldemi'ik 
og Polyteknisk Roklub. lagde en væsentlig del ,lf grun
den for det. DSR er i dag. 

Il('nning Koch blcv IJ$R's fClr."te form.llld \)g han .. 
impulsLVlh't og store handlekraft st.uledt' den udviklinJ!, 
Jer gjorde DSR til en storklub. Han var Ikke alt'nc om 
dette Arbejde; mænd som Ree, Secher, Ebcrth og flere 
andre deJer æren med ham; men han blev som klubben .. 
form.and dens forgrundsfigur I de:' for<;te .ir efter sam
menslutningen. 

J ler skal Ikh skrives historie, l arbogen bbver d('r 
maske lejlighed til det. Det må være nok ar sige. al 
Hennmg Koch, der Ikkt, ~Jk af vejen for en kamp, og 
SOm af natur ikke var kompronus'ets mand, en daf:: ikke 
ville være med merc. M idt i tyverne trak han s ig tilbage 
og - des\il:rrl' ikke udt'n t'n bitterhed, som bevirkede , 
at han i de fø lgende år ikke viste "ig i klubben. 

,"\en tiden læger som bekendt alle sar. Den dag kom, 
hvor Koch aller kom i vor kreds. Han fattede ny mter· 
c!>se for klubbens arbejde; et af beviserne herpa var 
"Gåsehytten", som han skænkede vore orienterere og 
som har været af den stor'ite betydmng for orienterings
.. ektionens liv. Han mdvilgede også i at modtage ud 
nævnelse til æresmedlem af DSR, en æresbevi<;ning, som 
glædede ham meget. 

Og nu ved hans dod overtager DSR hans .. mukke 
ejendom "Skovrand" i Lillernd. som han .lllcrede for 
nogle år 'iiden overdl"Og til klubben, idet han dog seh 
.,kuBe blive boende der. så længe han levede. 

[lenning Koch horer hjemme i DSR'<; "ære<;gallcri" 
\'j vil bevare ham i ermdringen som en af nSR's gode 
mænd. 

Æret være h.ln., minde! 

Dette blad 
hed tldJlgere OffICielle Meddelelser og var <;alede ... rent 
formelt kun bestyrelsens organ Men fra Apnl-nummerct 
har det skiftet navn og er nu Medlemsblad for Dansk!
Studenters Roklub. Det er red.·s håb, at medlemmerne 
vil forstå .1t .l:"0re brug af den mulighed. der herved er 
givet dem for at komme til orde. Mellem år og dag har 
mange ytret lyst til at give deres mening til kende 
nu cr spalterne åbne, Kom frem af husken ! ."-len husk: 
redaktionen slutler den 18. i hver måned. 

~<lubbens 
rotøj 
U.llo. 

Silkegade t t • Tlf. 3082 

Standerhejsningen 
Vi opl{'vede for snart længe siden l'n pl' rlOdc med godt 

vejr. I de dage kom bestyrelsen III den erkcndclse, 
at i ar matte \"I se at fa startet I god tId, <;01 VI kunne få 
forsæsonen udnyttet fuldt ud. 

tlvem kunne deng.mg forud.:.c veJrguderncs Hede? 
.'\en <;elVI:' ... tanderheJsnmgen var de dog nogenlllndl' 

nadlge. "a de mange mennesker, som overværede bl'!!! 

venheden. fik en rar dag- ud af det. 
Traditioner kan havl' nog-el værdifuldt I sig ~ch Der

for fik dcnne h,mdlmg, smukt mdrammet af ... tudenter· 
<;angerne •• 1lter I ar et højtideligt forløb. Hter forman
dens tak hvori han omtalte klubbens o~onoml og pa
pegede nudvendigheden <l.f. at hVt'r Og',l I det daglige 
gjorde sit og hj<lip til. hvor han kunne, gled slanderen 
til top" h d ... , af studenteTs.1ngerm'" "Der er mgentlng, 
der maner 

Straks \'<l.r klubben vdk, <l.f sm vmtcr.,ovn I\Jrten,' 
gled op, og de forste bade gik pol vandet. I salen og p.a 
verandaen ventede frokosten, og i lobl'! af kort tid holdt 
hyggen Sil imltog ogsa her Pd J. s,ll 

Den I april var i del helc taget rosæsonen" .,Iart. 
Mangl' andn' klubber ha\'d(' '>tanderh~Jsmng den <;anll111:' 
dag. og D. F. f. R:<; formand, dl rektor Vagn Jensen, fik 
af pre ... ~en" r.ldJ()avi~ overladt mikrofonen til .lt <;I~t' et _ 
pOlt ord tIl lytterne llm rnnmi! og til at hrin).!e l.lndl!h 
m.1ngt· rOl're en hIlsen. 

En udfordring 
Fra SI'end .\Jidst!/1 har n'u. modtaget en <;ktlftlig he· 

kræftelse pa den udfordring, h<l.11 p.l Jen ordllla.'rl:' gen t 
ralfor.;amling pd sklsektioncns vegm' rettede ni rokluh 
bens bestyrcl~t'. Som man vil huskt', JreJer det sig om 
en romatch til hvilken tid. og I hvilken badt\-'pe, best .. 
rel .. cn m.1tte {)nskl-. Rent foreloblgt foreslar Svend 'iel 
~cn matchen afholdt sanlIne aflen som præscnt.ltlOn~ 
ronlOgen. ligesom han fore .. lår klubkapronm~en i ~jn 
helhed flyttet til denne eller en anden aften i Jen lun,· 
del af sæsonen, 

Nu ventl'r h<l.n kun Pol., at bestyrelsen .. kai tage h.lOd 
sken OP. og \'il lade kampen gælde en omg,lng æhle 
~kiver og- <;olbærrom. 

Nu haster det! 
Det kniber med .11 fl skabs kortene fornyet. Opmærk-

somheden henledes pa., at det nu er pd hOJe tid .11 få 
det bragt lorden, da de kun kan reserveres ni dtn l'. 
maj. FEten denne dato vil medlemmer, som ikke har 
løst skabskort. kunne ri<;ikl'te. ol( skabet bl!\'er <;olgt til 
andrc. 

~n"n ... 
CROME & GOLDSCHMIDT 

".-UK I 
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InstruktIoner og prO~'~'f I mai 

Slvrmalld .. mSlrukuOllcr holde .. tor .. dagellt' den IO. 
17. 2-4, og 11. m.lj ki. 17. 

Styrmandsprøver afholJes tirsdagt'nc U~'n 1. I 'i . og 
29. maj kJ. 17. 

Opmærksomheden henledes Pil. al slyrmanJsret fllr .. t 
kan t'rhverves efta -4 mJr.s aktivt lIledlemsskilb. Svit\a 
og scullerret gives silmme dage ug Ilder som <;tyrmand" 
provcrne. dog forste gang den 29. maj. Sv,Witret kan (lP 
na .. I 3. sæson, scullerrel III I 4. 

S..:uJlerret l I k.ln crhverves ved at inJ .. endl' l'n ,m""J! 
nmg til rodH'fnne, der ,>,1 vil tage <;tilling Id illldr,lgcnJel 
Mitn <;kal mindst have roet s..:uller III I l'Cl .Ir, 

• 
Langturl!. 

De medli .. mmer, der agleT al tage Pol langtur ul SUlIl · 

ma, ma omgjenJe mdsende deres ,lnsogning ul lan}!· 
tursrochefen . !Jcr er hvert ar ct megel SlOrt arbejde for 
bundet med .11 kombinere de for,>kellige ture. Cl arbejde. 
der aldrig lykkes belt, fordi medlemmerne Ikke kommer 
I god tid med dere,> an"ognmger. Til dato l"T Jer klin 
kommel to. 

Jeg efterlyser et hold, der kan ro en bad fra Oslo td 
.\rend.ll, ng væn' fremme omkrmg l. jub. [)cr vil et 
andel hold sil være klar til at overtage holden 

• 
.'lIv.!huset 

kan man "uge om pa en all1lmddlg langt\lr .. hlanket (bgJ.:N 
Pol pulten), "om man .mbrmger i bestyrelseskOls<;en ellrr 
afleverer pol kontorel. Ilusk .11 søge i goJ tid, det er 
meget eft.:!rspurgl. I luset kostl'r I kr. pr. Jdtager pr. nal 
Pro .. ' en rur derop l ar, del er rt pragtfuldt ~ted 

Scullerromng Ikke lill.lIltl 

Delle er ordlyden .lf et skdt, ... om pol ro..:hcFeTn.:!<; far.lIl 
ledning bliver stillet op pa pulten l darbgt Vt'jf Da ord 
lyden er urvetyd,f..:, \'il overtr;cdelse af forbudel medfore 
udelukkdse fra brug af scullermateriellet for et tid~rum 

• 
Ilusk medlemsnummeret i scu/lerprofokollclI! 

Hvis disse mOlnende opfordrmger fra roc11cfernc Stol · 
digvæk Ikke hjælper, vil vi sl.i ind pa en mere himdf.1'H 
kur ... 

• 
Il.1r du glemt dIer maske aldrig lært 

al man dltid bærer arer med bladet frcmdtcr, Sol del 
Ikke <;todcr mod nogel. al man altid lægger en are med 
hladet. .. hule side ned.ld, .. a mallIlgen Ikke bliver skra~ 
hel .lf 

Badstuen 
Der er maske anlednmg til al IIlmde om. at ooldslucn 

er aben h\'er lordag mellem kl. 14,30 og 16,30. SOI1\ 
tICIIigere ml'ddelt er den indtil \'idere gratis. 

Årbogen 
mol der JO være nllgt'n som 'iYlles om \"1 h.lt I hvert fald 
haft den glæde, al modtage en del mmdre bidrag specielt 
til d~·n. og "iger hcrmed tak. ,\\ell samtidig Inmder VI 
om, .11 det Ikke l'r for ... enl ;\1 ~ende endnu flen' hldr,tg, 
ka~ .. ereren mndlager dem nU'get gerne. 

Rule Britannia 
\ ... Iht racmg shelIs glided to Ihe ~tarllng Ime on the 

Thamc .. toward .. !he end of (\\areh, the Cambrid~e coxs 
waiTl alerteJ hi<; aew with the tradItion al Brllish ..:om 
mand ··COl1\l' forward . . . \re you ready Paddle!" 
From thI' uxford shel) 'Ollnded .1 ..:flSp "Okay, g,lng. 
let's go!~ for thI.' firsl time In lIS 97 years of r.l.:ing 
C"mbridge, Ihe Oxford .:rew had .1 l·.S. ":0": spe..:l.lded , 
:!1-vear·oJd (;e~)rge .\Iexander (:.lf\""r (Vale 'm), 

Coxswaln (an'er's g;mJ..: trJed hard. But the,· Jlun 't 
go vcry far. The f.wored Cdmbndgc aew .. kllllllled uff 
to il <;ix-IenJ!th !ead In Ihe firsl half·JllIle of the hor<;e'ihOl" 
shi/pl'd 4 1 I mile ~ourse. The hC.1vier Oxford ... hell, 
fight mg thl' Lhoppy, f1oodl'd Slfe.UlI, hcgoln shlppin!! 
w,lIcr from thI' <;Iart, ... oon <;w.llllped and .r:urgl"d to 
" 'iIOp. 

fhe .. peua..:!c of " ,\dmlral" CAT\er, .1Urlh In Iht 
Thall\~, wa~ almost too ml/d, for the British, ...... hosl· 
,>en;,ltlvlty on thI' subJect of L1.S. adllllral'i, even 111 .1 
ril":lTlg .. heil. had been [ecently heightened by the appoint 
ment of .1 U.s. officer to command NATO's ... ea for..:e .. 
. \~ Cdrver wol" haulcd dripping to the shorc, the ,rowd 
hur ... t into a tumult of delighttd ribbing. 

Becolu<;e thI.' rules makI' the race no contes! if onl' shelt 
rails IO finish Ihc first mile, Admiral Carver'i Oxford 
<;hell and Cambridj!e raced again this week. It was official 
this time, out slill no con tes!. Cambridge won by 1 '\ 
lenglhs. ("TIME") 

Erik Kiersgaard 
livjægergade 23 . 0bro 5152 



Kanaltul" den 27. maj kl. 10,00 
Rn.:hderne arr<ln..:ertr .lf 0/0: til en hyggehl:: k.maltllr 
~u for<;uger dl' iS1;en a' ... lmle rnedl.:mmernl' III denne 

lille, fornuJelige udflugt 
T uren I .. tg .. eh er "muk .\-\.10 ,>ef byen .. I1\C,1 'læregi\!" 

PCf"'>peJ.,tl\Cf under rn Oli .,,'nsvmkd .'\an kommer 1 "1\ 

egen ,>Iemning, n.'Ir man langsomt /.:hder lOd nH"II~m 
S!;amle pramme og hyttefade I de .. næHt' kanaler. <,u'Ie 
v<lnd og htter til den rom,mtl .. kt- klukken unu!'t broerne. 
.. om foret III SIOI."holmen, 

Og ,>pændende momenter plejer luren og" .. AI b,"de p.l 
Det er but af en kunst at manuvrerr en f,rn ad den 
<,nurklede \'andvcJ g:cnnem den gamle bydel 

;\\edlemmernl' og blandt dem Ikke mInd .. , dl' unge, 
.. om aldrig hat prnHI det fur bor unde "II.: .. eh Jen 
fornoJeI<;e ,lI l;tge med to.:heferne pa denne tur 

\'i SI<arter Ira klubben kJ. 10,00 Ol-: tr tllbaJ.jc, ,.1 \"I k.m 
nyde en sn.aksom frokost p.i \'erandat'n Ilu ... k at hc · 
stIlle, hVI\ I Ikke" .. eh ta~tr m.ad meJ 

Best,l"elsen, 
Formand (iw!!o.Scrcr (,u,lmund ... ,hack. Shdlhuwl, t.;.lImp

IHdnn'i!Mle l. Y Tdt. (' 1iJ.W 'hterl.Hennlter Civil· 
_nl1elll1,r J. 'unmm,lllln,en. I-I .. 'rt.'o, Vilbcnar<;cnal .. -\magt'r 
nouk\'lud l( S, Tclt. C , 1111411 fkt. lU III). "'Il!!o.Sercr. Fabri
\':oInt Il)urn 'hIDer. BredJfndc.: -Ii '. K. TeJ! Ryen lilo.l 
'iekrehcr: (hcr.~L~lenL c.:anu. pulil, Ejvmd SLl'~'ertb, Dr 
\hlldllaard-lo .-\II~ III, \' Tclf, '\ora 1&19 ~ (IO-Ib C. toMl) 
){(.chder: 3tud. pnlyt. J C '1ad~en, \'ed .\mi!gcrport ~. S 
T cif Sundbv S2Uk. ~lUd mal!, Po\'l \llIrsul, Rnnnllll.~\'cJ b~. 
,:\' TclL tu~ol -Wot, \ \tud, Jur .\lIge Ban!!, Carl Lllnge~ 
n:j IIP. Valb) Tdf , \' \ 24/R <':1\' inl! \\. Dm!1 1.1Irscn, 
Trol;!/C' klubheIl, 

hmnl1nd lur k.lpn.lfllllJ!,ud'dlg(', [Il:l:c.: ,\\cI 'bthu;M:II, Ahl 
mann~ 1I1lc:: i, IIc:lJcrup, Tclf. lIell. !.lIS. .\,~Istent IL Lude,.., 
'il'l~ell, LvJ.kcbon:j ,W, Vlllby. Te!!. Valby 3035. Ju,gcn 
t.;.Ull.'KC, SkjoldllJ!crn'J .?li. Tdf. (ir. 4761. Poht:jI.ltdcn (' 1448, 
lok. -ti).; Pille Hruun, TeJ!I!,irdlovcj 44 Tc:tf. Oit -ioI)(H 
JoUIJ- lo,Jo. c: (,I.HI. Poul to: , ukoh~cn, Bikuben, O~tetbm· 
J,!ud,· 2l Tclf (' 24011, 

In'pl.:J..tM "'''fJ",.,lhc.::,ulI ( ' \ ';')elle. '1111,l!oId,: ;~ 2, 'i 
Telt. Sundb, Wk. 

OR][ EN TERI NG 
Ankontlngent for OSR's Skisektion er ,~kr. Regnskabsår 1 I(~---.ID 9, 

I'os tkonto 68344, OSR', Skiseklion. Robert Christiansen. Abel Calhrinesgadc 6. J. --- V 

Henning Koch el" død 
.. Ring ul AJlerod 107~ ".lIedc., lild den l.1konl.,kl' 

medddd!ol.' 1 mar)ilnen p.l cl nummer .lf OHL ... lelle .\leJ 
ddelser J 1941, net var svaret p.l en forespnrt:' .. el I hlaJl't 
rettet til klubben .. medlemmer, om nogen .,kulle- være I 

.,tand til .H hjælpe se-ktlonen til en ..... et·kend·h ... tt.;· et eller 
,,,"det sted nær skovene I Nordsjælli'Lnd Sv.uet kom fr,t 
Ilennin~ Ko..:h og blev indledningen 111 ct fruRtharl .. am 
.ubeJde mellem klubben.-. ært-5medlem og ()f!enterernl' 
l'tallige er de muntre .!ol under vi har tilbragt t (;.l.!oehu'>et 

og uvurderlig er den nylle b('siddclsen .lf Jdte ff! 
.. ted hM betydet for Sektionen \Ih.·, der kom pol w('eJ.; 
end dt'roppe, kender den korte, perte-nthge .. kikkeise, "0111 

for eller .,enere dukkede op i kred .. en. meJ .. nadden 
tænd I og hunde I snor. I I:m .. nærværd)(' .. ;Hlt' et ",l'r· 
præget .,tempel af gammel kultur p.:l !.vet ved K.l\'nsholt 

vi kunne li hans historier Forholdelll' medførte. 
.:It DSR overtog hde ejendommen, G.isehu,el. de In 
hovedbygninger, udhusene og den .. tore, j.ldmle hol"'l: 
Ilvad der nu sk,,1 ske med denne landlige ,d,·!. vil ""'>e 
.,ig I den nærme!.le fremtid d, dC'r ofte J.;um deroppe, 
foler et dybt savn ved det tah vi lur lidt, og- tænker med 
dyb taknemmelighed på dl'n mand, Jer .. kænkedt' ('!~ .. ,1 

mange Ivkkelige stunder, 
~ret være mindet om Henning Kn..:h 

Gåaehuset 
udleje.. for kortere perIOder af .. nmmeren, formedcl .. t 
J.;r 15,00 om ugen Ilenvendelse til Sven lJIum, ilE 1915. 

o-o 
Orlenterer-vnsdagcne begyndC'r nu at taj.lt' b .. , form 

Hter al kokkenet er beg~'ndt .:It ~ef\ere, er ~rundl.:lget 

ulstede for eli h)'J.jJ.jdlg ugentll~ .. alllmt.'nkom~t. "Ig ncd 
1 klubben hver onsd.lg \'ed 17·tiden; det kan bll\'C' ul en 
ro·tur og en .. ludder med gamle bekendte fra skn\"t:nt.'. 
On~da)! den 9. mdl gor \'I et lidt slorre nummer ud 

af dl'! mmt.tturc-nrtt"ntermg m \ Kom meJ den 
~. mal 

Siden sidat: 
I P~~ken bln den fa .. te bAne t Ril\n .. holt hen"Uet af 

en hal" sne .. medlemmer, der plum'j('de rundt I dit fru 
vad .. ne I ["nrn.!.r knmmer fOrdret') 

Lyngb,·, lob den l --1 I T okkekoh he~n havde"" mand 
ml'J frd DS":. uden ;'it \'I do~ .... lIle n0l!<'! Fremtrædende 
præ).: pol dAgen 

~nn,l)l' KLOHI' I led hn .. I.\\allen Jen) -4 ha .. dc
\'I mCl;en glæde af Der v.ar allOlndebg ulfred<;ht·u meJ 
Svend NieJ .. en~ ban ('T og og .. .! meJ t('rrænet, <;eh'l)m 
det i <;tor ud~trækninR h.wde .-.kJult Sig under .. 'and og 
.. nc. H genncmforle lubet, lis onrskred maximaluden Ol{ 

-q udgIk neraf kom tre mand forst ul hage ul ,>.allllmg-.. 
pladsen Itge før kl PW Da h.wde de været i ,koven I 

W\' Urner. ",kont VI ha\'dl' II mand meJ (forutlen \'orc
o(fi":lal .. ) hin result.:lleme slole ,,"on Oll' Rindum: n.U'de 
Ig:ennem under milx ud I IIB. 

I'alo\ Inh ).:.tr dier red ..... lUInm}:. det ~amllle ~.-ddl!r 
,,"S-.. pomt-oncntermg: \'ed l.illerod UJ! "I",fenen i Tt,>nlue 
(anmeldel"e .. ene.,t Jen 27 --1) 

DSR's skisektions st,re 
I, rik JI.,!!..:n .. !;", \1imer'ol!llJ,· 11-'." t.HmllnJ. 1'.\ .!Ni<,1\ 

y,ll/n .\\111Itr, Fn!!(!tal!et '">l, \'l1lby. næ~11 \-":\ 1122, 
I{ "h. C. h r L , I I ;\ n .. c.: n .. \bel (:oIthnn<.:~!!. f'I, ]. \'., kll~,erer 
""l'nJ 'it,l'ell, KUlI IIcrl!h'J,!>1dc 60, (). R'" hlllq 
... v l' 11 I II II m, ){~J,!e"ej HI, Hellerup Hf.: 191:> 
le"pl'r II\l'Il, BlldHhp . .-k :?f,. tlt'llo:rur rell Hll>i\(l! 

An5\'.r,1I for . .1) ... R" Il M !l-\QUer AblefdJbgaJe 18 A. K. (. ~\ 
.Ori~nletmg~ Jesper I-Iven, Blilbhpark 26, Hdll'rup. Ilt- t-"ol. 



-

AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

MEDLEMSBLAD F OR DANSKE STUDENTERS ROK L UB 

19. ÅRGANG JUNI 1951 NUMMER 6 

Som det er traditIon fejrer vi klubben!> fud'iel"dag \'cd en fest i klubhuset, hvor vi be· 
l!vnder meJ 

præsentationsroning af kaninerne 
Præsentallonsronmgen forvente ... at være af .. luttet I lobet af en tIme, hvorefter \'1 !>amles i 

klublok.Jlerne omkrmg kaffebordene. Aftenen slulter med en svmgom, så damerne 'ibi selvfølge· 
hg med_ 

Prof~ssor, Jr, JUr. ~fephan Hunvltz har lovet at holde kanmtalenl 
Billetter kan købes pa kontoret og I kokkenet tIl en prIS af 2 kr. Smorrebrod be .. ulles Pol 

RYvang 48 a senest mandag den Il. 
Kaniner, der dehilcef l præsentallOnsrOlllngcn, har RratiS <Idgang med danll', øg vil lOvngt 

hu re nærmere fra deres mstruktør 

Alle medlemmer med damer opfordres til at møde op og fejre fødselsdagsbarnet 

ved en hyggelig aften! 

T .. æffestævne 
Københavnskredsen afholder næffe

... tævnr i Dragør lordag og liondag den 
16.-17, Juni. 

Drtte roarrangemcnl plejer ,11 værr 
mrget dårligl be50gt fra DSR. Det er 
~ynd. for det er 1'1 ualmindelig fomøje
ligt !>tævne, hvor man kommer L kontakt 
med roere fra de andre klubber, 

Igennem mange .ir har DSR l d~ 
andre klubbtr været ret dårligt anskre· 
V('I, fordi de altid har holdt sig for sig 
selv. - SAdan nogle storsnudede . <lka· 
demikere·, der Ikke vil mængr sig med 
0$ andre siger man. Det ~k<ll vi .R 
at få ændrd, Dc::t gæld('r om at få vist 
DSR's farver ved stævnerne og de store 
)ammenkomster. Vi håber. oH ollle de 
glimrende fyre, der altid så trof.lSt slut 
ter op om rocheferne5 ar rangementer, 
vil melde sig til denne tur, så vi kan 
fortzlle de andre klubber, 011 der ogsl 
er noget, der hedder DSR. 

Afgang Era klubben den 16. kJ. 14 
Træningsliste b.idehallen fra begyn· 

ddsen af junL 
1- C M 

IKA\~A\ILTlU II< 
Son dag den 27 maj kl 10,00 arranger!! .. en kanaltur, - VI har længe 

on ... ket, at no~lt' af U!! ældre medlemmer vtlle vIse sIg ved nogle af klub· 

bens arrang<'lnt'nlL.'f for at lære nogle af de nye at kende. Lyt til Thorup, 

nar han sIger " l.)cl er nu dejligt at hore nogle nye ..lw;tarier", og navnLg 

at ro med nogle, der ikke har hørt mille for." Da del er et stort problem 

for mangl' unge, at fmde en <,tyrmand, (mange melder sig ud i den f0rste 

!.æson af sanune gnmd), er der al mulig grund til at gøre klubben den 

tjene!.It', at lære de unge al kende. Pol kanalturen er der en ~dllnrende 

lejlighed til det 

Instruktorerne anmodes om al stille mt'd deres hold, ell('r skaffe en 

.. tyrmand til del (dem). Hold under Instruktion kan evt. deltage e.fter 

aftale med rodlcferne, 

Se iovrigt medlemsbladets majnummer, 
• 



KAPRONINGEN 
rag Perle ved h.inden. 
og la' hende med ud ul lorarsk.:r.pronLng~n p,'i Bagwærd so pa næste lurrl.1g den 
9. og son dag den IO. juni. Kan man tænke sig el1 bedre mdlednmg Iii en !ovcrd,lg\' 
aften end en t.yklchlT i det dejlige vejr hl d ... n idylliske loll, mens balsamiske som· 
mcrdufte ~I.ir een i mode fra haverne? Eller hVI~ Perle ikke k,m, s.'l tag din gode 
\'en Nikkela] med. Ovufor dem bcg!o:c har du under lobene lejll~hcd Iii ved sag 
kyndige udt.tlelser al impan!:'re med din indsigt I rotcknikkcn;, fincl>scr, og maske 
bn du således fl dem til itl forsl.i, hvorfor netup tnning et din yndling~~port 

Vi begynder kl. 19 om Jord,lgtn og kJ. 14 om søndagen 

Begge lIore hold 
ja, for \-j har faktisk I .ir kun to hold i træning, 12 mand ud af en klub pa ca. 
1000 mdl l 1912 havde Polyle.knl~k Roklub "'.lmmc antal kaproere, mcn JO rigtig 
nok også 102 aktive medlemmer! Det var iovrigt det .H de blev nr. 3 ved de olympl 
\ke lege I firer med styrmand. Det er ikke altid mængden, der gor det. 

;'\en tilbage til sagen - altså. Begge vore hold, seniorfireren og hegynder 
otteren, skal i ilden allerede om lordagen $cniorfm!ren I firer uden styrmand, der 
regnes for eet af de lob, der kræver den fineste teknik. Nok værd ,It .'>e, Beggc 
hold er _yderst lovende' Det er forresten .1Ile hold, inden den forsle kaproning 
Men vi \'cnler os nu noget særligt il! disse her under Barry's stilfærdige, men effek
tive vejledning, Seniorfjreren bestar ,lf ue mand fra sidste ,l rs gode Juniorotter 
plus Robert Chri~tiansen (jun sculler) . De er jo .dlt vant til at vinde, d del bliver 
spændende at sc, om de kan gore sig lige sa smukt gældende I lr I den finere 
klasse. Konkurrencen er skrJp. da flere .tf de hold, der deltog I europ.tmester
sk.lberne sidste .ir. kommer igen I Jr Nogle .lf dem p.l hegynderottcren V.IT med 
hl .li vinde IO otter-sejre ved cfted.rskaproningen sidste .lr, så der er Og~.l godt 
stof i dem. 

MeD hvad betyder nu betegnelserne .senlor·, .Ju niOr" og ,begynder' om kap· 
roningshold? Ja - begynder er m.m den forSle sæson I hvilken man starter I kap
roning - uanset alder 

Junior, n.h man har sta rtet cn tidligere sæson og 
Senior bLver man, når man har vundet 3 Juniorll)O eller eet d.lnmarhmesler· 

skab eller kredsmesterskab, 
Betegnelsen siger .dls;\ inlet om deltagernes .llder, kun noget Om den romæssi~t 

kunnen og erfaring, s;\ledes .11 det normalt er nogenlunde jævnbyrdige hold, der 
modes. Desuden haT man letvægtere. der skal veje mmdre end 70 kg. Man kan 
naturligVIS altid starte I de klasser. der er bedre end den hvor m.ln egl'ntllg horer 
hj(mme. 

l fvi .~ du nu 

Ur lyst til ikke hare at være lilskuer næste gang, bliver du pludsehg grebet af 
tanken' .lIvad om det var mig, der sad dernede og blev liljublet af Pt:rle':I~ Dct 
er JO hændt andre end dig, .lt lysten til at ro kaproning pludselig er dukk~ op, Sol 

hvorfor ikke? Men - desværrc ml vi bedrove dig med, at det nu er for sent at 
begynde at træne til den egenllige kaproning\~:I,'son. Dog trosten l'r lige om 
hjornet vi har JO 

Ef t er arsk.1proningen, 

Dcn .tlholdes i;ir den 9. september (Bagsværd So), og er specielt beregnel p.'l 
n)e begyndere, der forst har f.iet blod på tanden her I forår)· og )ommetliden 
og nu godt kunne lænke sIg al prøve. hvad det "il Mge at ro kaprunmg, og al 

,.n"n,. 
CROME &GOlOSCHMIOT ""UK. 

Kæl lidt for bådene 
MalertellCI er dyrt, og VI m.i forsage 

al holde det. vi har, I den bedst muhge 
stand. 

Til den ende: er der nu blevet anskaf
fet et par spande og nogle klude, Menin
gen hermed er, at man efter at have SF,'
lel bådene bevæbner sIg med en k ud 
og en spJnd vand og ,1ftorrCf baden 
mq;ct grundigt. 

Sp.tndene er anskaffel for at m.ln 
under afturringen hyppigt bn skylle 
evcntuelt ~and ud af kluden, så b.ide· 
nes lak ikke bli\'cr slidt mere end hojst 
nodvendigt. 

Vi håber medlemmerne vil forstå be· 
tydningen af, at denne opfordring efter· 
kommes. 

Fra køkkenleiren 
H usk at b~stille middagsmaden for 

kJ. II formiddag (Ry 4S A), 
Det ekstra måltid kan ikke erstatte 

middagsmaden, kun rom suppleme.nts
måltid. 

j\-\iddagcn "erveres mell. 17 12 og 18 1'J. 

,/ 

Styrmandsprover 
og -Instruktion I juni 

I\\an bedes bemærke, .11 ugedagene 
og tidspunkterne for diS-'>t: foreteelser 
fremtidig er ændret. 

Styrmandsprolle afholdes mand.lgene 
den 4/6 og 1&/6 kj, 19,00, 

Styrmani:Jslnstruktion afholde~ onsda
gme den 6/6, 20/6 og 27/6 kl 19.00. 

Sculler- og lov.w.uet gIves samme dage 
som styrmandspro\'crnc. 

Vognen 

er blevet mddraget. Lkl har VIST Sig, 
al bådmateriellct led for stærkt under 
denne form for tranSport. Man mol der
for i fremlIden affinde sig med Jt hære 
b.'ldcne til og fr.l pontonen 

Langture, 

Det kniber Sl.ldigt med al få mdleve
ret langtursansogningcrne. Husk, al jo 
for man aflcverer dem, jo SlOTTe muli.!'!
hed er der for "t fj sine specieUe onsker 
opfyldt. 

Skulle nogen ville pl langlur, men 
Ikke hat et fu ldtalligt hold, s.1 sporg 
hos langlursrochefen: det kan muligvi~ 
lade sig gore, al etablere Ilogle hold 

~~IUbbens 
rotøj . ..... 

S ilkegade 11 • Tlf. 3082 
• 



Invitation til f erietur 
For fire: ar '>Iden i sommeren 194; 

shllede klubberne ved Lmfjorden 
bade til rJdighed for langtudsroere fra 
hele D.mmark en glimrende Idl:. der 
resuherede i en uforglemmelig l,mgturs· 
0rlc.vdse for mange roere fra .llle egne 
a landet. 

Som tak for dISse klubber.:; smukke: 
gestus overfor langtursroerne, og for al 
give nordjyderne og andre roere fra del 
"vrige D.lnm.lrk lejlighed til ,11 loe o~ 
nyde \"OM skonne f.lrv.lnd her sydpol, er 
klubberne ved Smålandsh.wet Stege. 
Stuhbekobing, Nykohing F., 5axkobing. 
Næstved og Vordingborg roklubber -
blevet enige om, at lave et lignende 
.lTrangcment hernede. Klubberne stiller 
hver isa::r b.idmaterid hl ddighcd for 
et hold, der kunne unske .li ro i de 
sydsjællandske og loll.lnd-falstl:rskc: far 
vandl: I en ugl:. Del er hovedsagehgt 
2·,irers bade, der er Iii dh.po~tion, men 
de allerfleste ferieture foretages jo ogs,\ 
I denne hJ.dtype. Dog bn vi stille ct 
par -+·årers langtursbldc:, hVIS det skulle: 
vise sig. oll der bliver brug for sådann". 

Arrangementel finder sted i ugen fra 
b. ul 21. Juli md .. og dclugende: hold 
er fri! ~ti llede med hensyn til valg ,lf 
rute og hestemmelsessted for lur"n. Kun 
on,ker vi, ligesom ulfældet Vilf ved luren 
I Limfjorden. ,li modes nJed vore gæster 
en gang i ugens lob, og dette mode er 
fast~.ll til onsdag den IS. juli pl Sonso 
RadchtJtd, der ligger pil F.1bters nord· 
kyst Cd. 7 km vest for Stubhckooing og 
ret overfor fyret på Bogos ve~tligstc 
punkt. Vi heder alle deltagerne indfinde 
~ig Mr i lobet af onsdag eftermiddag 
hvorefter der arrangeres en fælles mid· 
dag lil en overkommelig pris for I.m/i:
lursroerne og deltagende roere fra de 
nærliggende kluober. Aftenen ,lutter 
med dans, og vi scr jo ~elvfolgelig gerne. 
.1t evenlueIle tillenter bbndl roerne bi
drdl1;er III underholdningen efter evne 
for .11 gore del hele så fornøjeligt ~om 
muligt. 

l forOlndcbc med loammenkomsten I 

50rlSo .lfholde) en konkurrence om del 
mest henSIgtsmæssige langtursudstyr og 
el.lhleringen .lf den be:dMe: lejr i det hele 
taget, og vi udsætter en hc~kcden præ
mie til det bedstc hold, der efter en 
nedsat komll~S bedommel~e moder med 
del I .lilI' henseender mest formålstje:n . 
lige lejr. og langtursgrej. 

N.h s;JmmenkomMcn i Sor/so slUller. 
er holdene hver især Igen deres egne 
herrer og kan fortsætte deres tur dter 
e~cl onske, mcn vi rCji(ncr med. oll alle 
deltagerne \'il \'ære tilbage til b.i.denes 
hiem~leder ~enest lørdag den 21. juli 
kl. 12. d kluhhernc kan disponere o\'er 
m.lteriellet lil eventuelle week-endturc. 

Vi h.lher. at ~å m.lnge ~om muligt .lf 
Danmarks I.tngtursroue vil glæde os 
med et besog midt i juli, of; de, der 
flUsker ,11 gllre hrug af vore bld". skal 
hlol inden 16. juni og gennem deres 
re.\pektive kluhber. ~{)m I hvert tilfælde 
ml ~t.1 mde for roernes kvalifikationer , 
~knvc lil undertegnede på .ldressen 
Elmc,l11~ JO. Yordingborg (Iddon '149). 
De ,urangerende kluhber h,lT ned~at et 
udval~, som gennemg.\r de fremsendte 
.,nmodninger og hurtigst muliJ;1 giver dc 
mtercsserede kluhher meddelelse 0111 i 
hvilken klub. de har fae:t lilddt en bAd. 
og hvilke forheredelser. der iovrigt skal 
t(;dfes for gennemf{)rel~e .lf turen 

prov~ kræfter med andre roere. Den regnes tk.ke med ul denne sæson, sa man kan 
stadig Slarte I begynderloh til næSte .ir , hvis man får lyst til det. 

Der er umkrtvet folgende begynderlob i år; Gig·otter, smgle-scuUu, firer m. 
..,Un., i-arer~.mrigger og otler samt letvægts.firer. Jnriggerlobel er for de særlig 
energISke; .glg8·b.ldene er halvt out riggede. sl man kan klare sig med en mindre 
forfinet teknik end l de rigtige OUtrlgge:re. D5R vil gerne starte i alle lobenel SJ. 
der tr pl.1ds nok for alle, der har lysl. og som kan lære a l holde rigtigt pl en .lre. 
VI begynder ~.i sm.5.t nu med .lt opbygge teknik og kondition. uden hVIlke det 
Ikke er nogen Virkelig fornojclsc dt deltilge. 

Foruden ef!t:'r.lrskaproningen er det jo ogs.i studentermatchen. Iler skal otteren 
fra Arhus UnjverSitet mode oliere: fra Kobenhavn~ Universitd og fra Polyteknisk 
Læreanst"It, og vi mangler endnu nogle folk til de kobenhavnske bIde. Det kan 
ikke være meningen, al "i skal lade os b.lnke af Arhus. Polyteknikerne har store 
traditioner at !eve op til (omend af ældre ;'irgang) og universitetet skulle nodig 
opgive sin dominerende sulling i de senere .ir uden sva:rdslag. 

SpOTg rochc:ferne dier fru Fjeldho i kokkenet om, hvornår der er træning, eller 
tlllg tIl ect af kapronlllgsudvalgets medlemmer. Der er ~elvfo[gclig en masse ting, 
du har lyst til at sporge: om i denne forhindeIse. Kom ned til kaninfeste:n og lad 
os snakke om det. Kaproning.~udv.llgel vil pol et:'n t:'lIer anden m.5dt:' gIve sig til 
kendt:' ve:d denne lejlighed 

p 

Skodsborgturen 1951 
I .H blev eskadreronlDgen ul Skodsborg Imodeset med særlig lIlIeresse; du DSR 

h.lYde med Gdion, Hellerup Roklub. Dolmernes Roklub og Skovshm'e:d truffet 
aftale om, al forsage al danne en samlel esk.ldre, saledes at t,lnken mt:'d Skodsborg
turen kunne rcaliseres. 

Tilsmdet af vejrguderne, og ved .lt folge en I forvt:'len nOle a.nlagt plan, opnolede 
moln at fl dannet eskadren ud (or Skovshoved havn og at fore det halve hundrede 
dr'itagende både i en ~muk formalIon til bestemmelsesstedet. 

Nået hertil blev allt:' blde drejet 90 f) mod land og b"rne rCJ~t til hilsen. Da. 
.irerne aTtcr var pl plolds i aregangene, bevæge:dt' hele flolillen ~ig mod kysten. og 
det eleg.lnle .urangemen! n.lede sin klimax. 

Eskadren blev sikkert og myndigt ledet af J. C. Madsen og dens forlob fore· 
vlget af K.R.·film, s.iledes at den hliver en del af en propaganddfilm, som denne 
sektion inden for ronmgen e:r ved ;ti opt.lge. 

I bladet ~ Rofllng8 vil fremkomme et udf{lrligere rder,lI af denne for.Jrs
begivenhed. 

Turen til Holmen 
Det regnede. KJ. CiI. 9 var vand(l.lden perforeret af tusinde regndr.'i.bc:rs 

nalestik, men det var temmelig lunt i vejret og alt var stille! Flaget, der 
lige var kommet op, gad end ikke stræ kk e sig for at fA sovnen ud af 
folderne. 

Og roklubben var med i dette .. stilleben", for hvor det Ilgner studenter 
ikke at kunne komme præcis, og selvom flere lidt efter lidt havde ind
fundet s ig efter at have trukket et akademisk kvarter ud til en halv time, 
viste det s ig at andre ved synet af hImlens gnavne og grædende ud
,>('ende - havde gIvet vejret den kolde skulder og J'.\orfeus den varme. 
Nå, men vi fik stablet seks firere eller ialt 30 mand pa benene alligevel; 
det va r maximum for deltageranfallet i holmgangen. • 



Sa kom den fOrSIl' bad I vandel to, tre, fIre noget sene re den 
femte; endel ig søsattes den Sjette; men den led en vanskæbne. De havde 
glemt at s."l.'tte bundproppen i: op igen , Ind Igen, pl'en igen, ud igen og 
ned igen; men nu manglede der en hAd: det Var den forste båd, "om 
forlængst var sejlet, den la og ventede ved mdseJlingen III Frihavnen, 
der regnede det nemlig ikke - mere. Efter en hastig pas ... age af h,l\"nens 
seværdigheder wmgede \"1 ud I en smal kanal. Trangraven , og for enden 
heraf blev de seks bade lagt Side om side, .nerne var lagt i bådene og 
opstignmg og omklædnmg foregik - som ty,skerne plejer .1I SIge Inlt 
S.:::hrammdmusik und vide Volks1."erlustungen. 

.\It lmedt-ns den kg!. manne passede pa både og bdgage, skred d·her 
rer IOd I det lukkede land. En mand, der lilhorte Holm en·s pol1l1, lcd· 
sagede os trofast hele Ilolmen rundt. Han forklarede bl. il., al æblealleen 
var 70 .ir gammel og efter at have orienteret sif! I en bog yderllj!l'r(', 
at den var plantet ca. 1880. 

Der Volr arrangeret et besøg pol en destroyer, "om p. t. \aT I brug. Under 
udmærket vejledning af et par medlemmer af den 100 mands besætnIng 
fik vi mdtryk af fartojets komplicerede, hen<;igtsmæsslge mdretnlng, hvad 
enten det drejede sig om broen, mandskabs· og maskinrum, kanom'r eller 
torpedoer. Oet var interessant at følge denne gennemgang, der var næsten 
for lidt tid. 

Soofficersskolen. Saudeltg et kapItel for ~Ig - <som ,narcrt' bør ... eo; 
cnd .!>krives. Det er på cen gang glædeligt og depruncrende, at ~kolcn er 
mindst 100 0/, bedrc Indrettet end vort hæderkronede universitl'l, selvom 
man ta~er I betragtning at den lige er opført og til dels tillige .. kai tlene 
som bolig for eleverne - med een undtagelse. Klas~eværel<;erne var 
- som den vagthavendl' kildet udtrykte sig yderst vele~nede ti! ,11 
falde I søvn I. 

Tiden var løbet fra os, men frokosten kunne da 
tur mdtagt's ilJlerede kl 15,30. Tak for turen . 

efter en hu rtH~ hl''-'m 

"hm 

Skulle nogen hol\"(; ~.-rrllgt on~kcr om at 
,une luren fra en bC~leml hy dier klub, 
Sol skriV det til o~. \'1 sbl Dok !i-Or~e 
for Sol viut mul l);! ,11 Imodekomme .lUe 
rimelige onsker 

'·enllg hilscn o~ pol gensyn I Sma-
1.11l,bhol,·ct Pa ~rrangoternes yegne 

Borge )Qh.lf1s .. n. 

Eventuclle mtcrc~~creuc bedcs hen· 
.. ende sig lil langlursnH::hcfen F (" 
,".bdsen 

Handsken tages op 
Bestyrelsen modtager naturligvIs ski· 

",ktionens udfordnng til en romalch. 
Af prakti~kl' grunde (rochefernes arbeJ· 
de) er aftenen ior præsentationsroningen 
uheldig. I slI:det fo resJ.is aftcDen for 
klubkolpromngen. der lovrlffl blivrr flyt 
let frem i sa:sonen 

Vi onsker al ro i gig-firer. og stiller 
kun cen bctingche lOgen, der for Ilden 
l!r I k .. proning~lrælllng , mol v~rc • hol 
uln. 

T.lk for udfordringen lIK ,·cl modI 
Hd .l:hleskivernc o~ rommen 

"Erindrer De - 1" 
~ond.u;: d. 27/<; kilO· t\.tnolltur 
nr~dag d. 29/'i kl [9 SI)'rm:tlllhpr.JH 
.\lolndag d 1'6 Id 19 St}rmandsprove 
Onsd.lg d. 6/6 kJ. 19 StrrmandsiMtrukl 
On)daM d. ]110 K.lIllnfest. 
l."rdag·Sond'l!: cl In/[- juni Træffe· 

sta:ovne I Drilgor. 
NandolN d. IS/6 kl. I~ Styrmoln&prove. 
Onsd. d.2016 kl. I~ Styrmandsinstrukt. 
On~d. d. 27/6 klI9 St\'rmilndsin\trukt 

O R HENTERLNG 
Arskontingent for DSR's Skisektion er .; kr. Regnskabdr 1110-309. 

Postkonto 68344. DSR's Skisektion. Robert Christiønse.n. Abel CalhrinC5gøde b. J. V. 

Siden sidst: 
har "i haft fem dCJlige dage I ~kovtn !.>tn 22. ,llml k.lldt~ PALO hl Sil aTlIge løb 
i Sverige, denne gang Si)deråsen. Smelte"andet havde fo rtolgel sig nuget og luften 
v~r forar~agtig, terra:n og b;mer v.u pr.lgtfulde. 17 ,",lnd fra ~ektionen nod godt 
.lf det, omend lned blandet held, Tent rcsuhalma:.%igt \et. Svend Nid.!i-Cll blev nr.2 
I IlA, og besatte også andenpladsen I hold s<lmmen med Amelung og Erik Jor
gen5en Point.orienteringen i Rudeskov. arrangeret af Kohenhavns Skiklub. 
samlede mangl delbgere, men var for let. Alt for mange kunne ~olmlc samtlige 
poster ind - og det skal man ikke kunne i ddan et lob. /'olen det var hyggeligt. 
S .. mme dag deltog kre.dsen I den sven~kc 7·mannol·k;wle • Blekmge og besMte 22 
ploldsen blandt 46 hold. Svend Nielsen gjorde sit til at trække holdet op fra nat 
~tra!kningl'n~ jumbo-plads. - Stolfetten den 3. m<lj • Tisvilde hod på hard konkur· 
renee. og lun, lysegton forårsskov Vi havde Eire hold mcd og blev I IlA nr. 3, 
kun 8 sekunder dter nr. 2, men 20 mm. efter VInderen. Det var Sv. N .. Hueg og 
Erik Jørgensen. der var mestre for dennc pr~tation. I HB blev lIven , Illum og 
Pons<ling nr 2. - Endelig afholdles kredsmatchen med Nordjylland ved Viborg 
den 6. maj. Kobenhavn vandt med kun ~O minutter fOT de 5,lmlcde IO mand (el 
megel lille forspring) mcns Carl Petcrsen. Jylland, blev individuel sejrherre. 'iven 
Nielsen blev nr .... 

Og dermed ~iger vi skovcne farvel og på gen~yn til c.fteråret! 

o-o 
Onenlerer Onsdagene gar dtres stolte gang Den 9. maj suppleredes det ~.~d 

vanlige progr,lm med en miniature-orientering. der vistnok l! i overkant. hV<ld $v.:cr· 
hc.dsgrad <Ingår - men pudsigl er det nu . Og eJ1er~ uger vi os en rotur og spiSct 
middag sammen kom med hver onsdagl 

Vandski 
kan man ::onakke med SI/cnd Nicl~cn "ni 

der ~est.ir ~1.,diS; muligheder for ,H 
pmve d"t 

Tirol 
Opma:rk~onlhedcn henledcs p.l bro· 

dlurcn om kl.urekursus i Tiro1. der er 
::olaet op p.1 væggen I bordtcnmsrumme't. 
Den giver de nodvcndige' facts, og v. 
.mhdaler kursu~ i dc forste 14 dage af 
dUgUSI. Yderligere' oplysninger ved hen 
vende1~e lil Jesper Hvcn. 

lovrigt afholder Svensk,) Fj.:illklubben 
<.:t tilsvarende kur~us ved Kebnekaise 
ogsl • .\ugusN for~tc 14 dage de/allier 
ho~ livcn 

DSR's skisektions styre 
Erik Jorg"/1~cn, J'.1llnersgade I\J. \l for· 

mand. T A Zhtl9 v 
I .. gn Jfollt'r, Engdraget 51, \" ollbv, n,\'!lt· 

formand \lA 3 122. 
Rob. CllrIsliansen. Abel utrmcsg. 6, J 

Y .. kolsseref 
.'H'nd Nielsen, Rud Bergh~g,-.de 60 ø 

RY 60[9. 
S.·en lIIum R,lgevej IO. lIc1lerUI1. fiF 

1915. 
)(!.~pcr HI'cn, Blidahpark 26. Ilellerup, 

n:d HE {-"%2. 

Am;varsh for .DSR-· H r.1 Moller, Ahlefeldtsgade 18 A, K C. :s~. 
"Orientering"; Jesper BveD. BIidahpark 26, IIelIerup. lif; Nl62. 

,,_.- _ ........... 1--........ 



MEDLEMSBLAD 

19. ÅRGANG 

Epistel I 
lim bad~. der Ikke nM benl' t ks. 

Ti/ mNI.,m ••• 
Du skriver "I mIg I .mkeprOlolollen 

;11 vi lige u godt kunne s.rlge de nv~ 

bolde, nlr de Ikke ml benytte.'-~, Mangt 
I,lglvclige ,·,ldfarelser kommer .lf m,ln~ 
lende indSigt DI; nye både er lang/un
h;idenr~. N.:u mali er pol langtur, og er 
flernt fr .. Konger og .lnden CI\',115.1110n 
tr man I I;angl hojere gr,ld .lfha:nIN.i af 
materitllt:!. end du er pii din daglige lUr 

lil Sandocn. For ikke at oddæltgc tn 
i.lngtur med dlrligl m .. .,C'rie! forbeholde .. 
dl nyc~u~ lOtte ul !;mglure, W de hurtigt 
v.lle hln'c uq:nedc III dent formll h"" 
d~ pcnoJtvl\ "rugIC~ I den daglige 
mOllon.<,romng, Du ved jo lige u. gudt 
~om Jeg .. 11 den ikke er for blid ~cd 

materleltel_ Idet Jeg haber, du fOT\t.ir 
wn~punkttl, lorbliver Jef.: cI~ , 

"Nogen at ro med" 
Dct er lor de nye medlemmer hdt ~! 

cl Ilroblcm al fmde nogle ;1.1 TO med. 
lige nu Je er higi\'et fra In~trukuon 

N~r for.t de hu flet deres slyrmand\
rel, ~olr det, men som sagl det knl
hel lor k.lnlnerne 

Del o.:r derfor I11In tanke oll UIHellc 
l'n centrolL ~om skAl forsoge At skaffe 
~tyrma:nd III YOTe nye k.lmmer.ltcr. j\\ed 
kmmer med 'tyrm.lndsret ~om ~kull~ 
,',ue ln'ereS~erel I oll gn'e de nve et 
Ica.mnu:ralhgl ~ h .. nd;,l.w" "I; Jem et 
der IO mAnge ",I bedes sendt mig Cl 
p,u ord om , h"orlede~ de kunne lænke 
~iJ! delte ur.lngetel. (Iiusk ~I dn(ure 
.1dre~'oC o~ t\·t telefonnummer). 
Og~J k:mmet, for hvem problemet er 

aktuelt, hedes sknve ul mig. IA:t er en 
,dvfoh;:e . .lI disse henvendelser hehand 
Ic\ ,treng! fortroligt 

H ,\1 MolI<'r, 
Ahlcfddhg.lde 1~ .V. to; 

-

AKADEMISK POLYTEKNISK ROKLUB 

F O R DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

JULI 1951 NUMMER 7 

KAP R ONING lEN 
rorhlstorlcn III .1reb forMe k .. pronmg, forl~kApronmgen pol Bagsværd ~o VAT 

lys og lovende. \'1 h.ndc to hold, en ~nior-fuer og en begynder-olll:!' Semor 
fireTen var den meSI oml .. lte, klubbens eklipener S.oI. p .. den og menle. den YU 
god Sch.1ck vu duperel af den. en dag h.ln Sil den trods det de srly menle, den 
gik d.Hligl den dag .'11' B.lTry var IIlfred~ og mente. her v.:tl' et hold med en 
~od fremtid 

Begynder-olleren gik godt Del' Yar ingen tvivl. dct V;1.r del bed~te af de 
tr~nende bCl:ynderhold I h.wnen Det 1>\'''ge punkt Y.lf. om dc ikke VH {Ol' lelle. 
man kunne I,wr ~II leIVa);'sfir;:r af den overstI' halvdel olf ~lden. Ekspc:nerne 
ment(' dog. olt de nok holvde en god ch~n!;e I hegynder. "bn anmeldte otteTen I 
begynder og Junior. og fiferen I firer m UR (ITn u, ~Iedes dl hvert hold fik 
een start lotda~ og e('n \Ond.lg 

O<:n store ditg kom hTeTen skulle: ~Io\rte tont ~pændlOgen ",U uudholdeltg 
\'1111' de kommc frenl I ~tAnen ellu vente lil HO) m med ~t l.lge fOrln~cn 
Spændingen bIc\' hurtigt udlosl den bgde ~ig ~~Kcfter. Ikkc som mAn ha\,Je 
ventet hOJ~t cn I;t:ngdt CfteT. nej, deT nT hurtl6' klarl vand mellem dcn o~ 

konkurrenterne. Det mAne ~k~re enhver .. and DSR'('r I hJenel, Ved 1200 m blev 
10h('1 bl~!>t af p_ g, olf kolll~~lon mellem de ,mdre h,'de, (la delle tidspunkt Yolr 
vor bld J.lngt bag de (lvnge. ,'hn h.lYde nu ventet, .11 de talte ud om fejlene. 
og randt rYlmen , ,lOden \t.lTt, men dct J.pk Ikke, g"n$ke Vist Volf de denne gang 
kun ca_ J Igd dIer Skjold yed 1000 m men det VAr Ol/:s.i mere, end de kunne 
n3, da dt· plud~clig yed I ~OO m fandt rytmen og halede md pa felfl:t. I mll Vdr 
der ~t .. dig ", Igd op III Skjold o~ 2 Igd. op til de Ilvngc 

I n-'=5te loh lOg vOTe stærk(' begyndere hævn Dc kom og~.. lidt dier I 
~tanen men fandl hUTllgt rytmen og .lrbejdede \ig SIUI og roligl op i fQfetpOloillon , 
Det Volf en fryd for "let .II se den ba.d. ,.\t'd en rytm~k. glidende roning gik 
h.iden og ,·.lOdt I,,!x:t ~lkkeTI Det v.lT lIglIg ~tudenlerronmg ma.n ~1 hcr Mr. 
HMT}' har gJon ~It arh':ld(' godt, Dcl VAr ikh udcn grund. han en .lftcn efter 
trænmgen sagde "I have n('vcr 'tcen d bo.lI go \0 fa\I. 8 

Om sondagen kom flTer lohel oltlCr fOTs t, m,lII regnede mcd olt vor(' <'CnLOTcr 
,kulle have en hedre ;;han~e med styrm .. nd. Idet del er Cl meget tungt hold. {kt 
gik ogs~ lidt bedre. lloldet ~IaTtede dJrligt, men tAbte kun lidt terræn og .lf!x:l
dede sig hurtigl 0l' og fik fuhng med ((}rergruppen bcstAende ~f Skjold og Ibg 
w~rd \'ed 1000 m ~,\ det ud, som holdet nile g.i frem i spidsen, men det 
lorm~cde del Ikke. lemf\'OCl I medvinden v .. r for h.Hdt og holdel f .. ldi lidt fra 
hmilnden. Dcr VAr dog Ikke 'IOT fo~kel mellem de tre b,i;de i m.il. ,\\ed hdl 
mere tr,rnll\/t og I,dt oveuc I ,!arter, Lir vi ~Ikkeft cl gan~ke slæTkt hold her 
lidt I~ngere hen p.i ~-'=5onen 

Aller matt.:: \'i ~,1.'IIC V(lr lid til begyndcrne, og dt gJord~ ikke vorl hjb ni 
,k.tmm~ l d.lgcn\ ~mukkesle foning gik de oyer bJnen og lod konkurrrnlcrne 
sias om alldcn(ll~d!>en I)e roede "g ove rhovedel ikke ud og var dog urorlige. 
Vi hilr her et mtgel 't~rkt hold, Dc m,\ v;~re 1 ~tand til at vinde alt I hvert 
f.dd i begynder-Olier. LAd o~ utere et af morgenbioldene .Der o.:r grund t,l oll 
bem;r.;rkc Studentcrnc~ flotte mdsats i ddgcn~ Sidste lob. Junior·otter, h\"or de i 
glidende rvtmi~k slll \elrede Sikkert foran Od('nsnog Kvik IA:r er Ingen IYlvl 



om. dl DSK Lu gla.:de ,lf deu", molodsbh. D", ~1~le \.i uhUlngl:1 J,1j("'Il) hc(I-tc 
ronmg og v,\r allerede "ed 1000 m mærket klan fot.m fdtet 4 

Senior·fireren Poul lrlk J'\.;o~en, Kjdd IIJ\lrwar, Knud Hlnhdd K,\\mu~\en 
Robert Ch ri'l" ... n~en , ,ox. l rode C hris ti .lt\,en. 

Begyndtr'OIteren Per Knudsen Rjorn I.vng t::uk Kla.:r I:ro>, Peler_cn Fhhc 
Kasmussen, Svend l.enskJold. Enk OtH>. Tol~l: .\\ollc .;ux Kun \;,d":1I 

Seniodirl;r u.: I Bagsva.:rd. 2. Skjold. 1. D~R 
Begynder,olfet I DSR 2_ KR 1. J\blmu. 
Senior-firer m 1 SkJold 7.00.6. 2, BOIH~V01:rd ~.()2.~ , I)SR "'.0',
Junior-oner 1 DSR 6.'0,2. 2 Odcll\e 6.1'",S j Kvik 617.," 

hemovtr ~et programmet '>.Id ... n uJ 

H Jum GuldhorE:"sund kdprOnml:! 
1. juli Soro regatta 
.,. Juli: BfoIbr,\od-reg.lII,\ 
li - IS. juli Inlernahon.lI Bilgsvæld-reK.lllol 
28-29. juli Stockholm. nordiske ml""Slcr~bber 

12 . .1uguSt liagsvæ.rd w.nske me..-Icrsbh",r 
25 -27 augu" ,\b,on. Furopame't",r,k,lho.:r 

9_ ~eplember Ba~w~rd. dl('r.u~k<lJHOtlln,l( 

Vi har oIlilrede nu en del btgyndne I gang med tr"'lIlng"'I\ fil dlC:rdtsk.lp 
roningen Ved den ne kaproning provcr m ... n n.l:,te .ir. bcgyndtre, llK Jer er 
ved ... t sk.1.he, tradition for. at DSR kl.1fer \11; fint her Ikke rumtht i Nter 
lobenC'. Det ~kull(' ogs~ gNne Iykke~ I .ir Dcr er m ... nge gilde 10100. OK v, kolli 
"ruge mangt gode roere. Vi mJ. h ... ve molngc r,llk ti l <It modc op hl tr.l:nml,:"'f\ 
hcrtil I behover Ikke at være gode teknIkere. n.ir I kOlnmc:r . I hc:ho\'er ,kke ';11 

holVC kondi"on. I behover blot oll komml; frem Vi veJ. I er der. l ' nder Ibrry, 
tr.:rning skal I nok f ... h!de konditionen og Icknlken lorden. og I VII :se, del 
J;olr JegC'nde let_ M"'n br forsl den relle glæde olf rollln~ nu moln h ... r pro\'el 1.1 

,;cre k,lprocr. man får en ganske ,uld.en foling med h.iden og en bedre rytme 
man foler glæden ved al komme i form \IN ,om pnkken over i'el kommer K"m 
p<:nt mod .1.ndrC' hade (rol andtC' klubbtr. Det tr en lolcl~e. man .lIdrIg glemmer 

For ... t fJ. dd I ... h delte behover du kun oll gore eCI Tolg telefonen forlang 
ilE liIS (2.- 15) tal med I\blhls (dr_ A,d F f\-'bth ic\",n) om det. og du Ur tn 
lid opgivet for den fOl"$te trorIlIng. II\'IS d.u er h.\II!';c for ;\blhis (det er der nu 
Ingtn grund iii), kan du Il.le med. kaproerne. der hver d.lg kommer ned i kluh
bC'n c .... 17.30 og spiser_ Dc vil fortElle dig om k.tpronmg, og h'·,ld du ,kai gun: 
for Oll blivC' Kolproer_ Sporg Rufus, ~flurg Erik Kjær, sporg l.yng, ~porg Robert. 
de vil .alle ~ige .Er du fl)r~1 bl",yel k ... proer VII du VIde. Iw.ad det er oll Itve 

• og du vil U oplevel~er, du aldrig glemmer· IOporlo1 dem' 
Rohert 

Hiindbold 
Med udg ... ngen il.f m,lJ m ... ned ~Iuttede D~K s h.lnd.holdolld.dlll~ 'III ~.l:.'on 

1950--51. I hvilken der holr ,';crt! ulmdd! 12 deltolgcre iii de IO u!o\entlige Ir,1,; 
ningstimer_ Ved sammenllgnmg med de IO sld"C' ;u h.u dd!olgcr,\IIlal1et v.erel 
jævnt .sti~~nde, ligesom de enkeltt traenmg'hmer I .ir hAt v~tet flittigt he"iogt 

~n"n ... CROME & GOLOSC H MIOT ",.UK. 

Prot'er og IIlstruktlon , ,ul! 
.~tyrml.nd$pravt! ~il.mt ~n,ller og n·.woI

rd mand.lj,tl.'ne den 2, 16. og 'Cl, ,uli 
H 19.00_ 

.'~tyrm,lIIdSmSlruktlon onsd.lgen", Jen .. 
11 1\ \IR 2'-. juh kI 19.00 

Ingen drr.mgcmenter I lUI. m.med. 
Klogere .tf crl.1nng bver v, I .ir Ingtn 

.uril.nge.menler i juli mln~d Dt:t Y1~tr 
\tg. oll feriepl.ane r b;:gger sIg hindrende. 
I vejen lor lil~lutnmgen til olrr,lng~men 
ler. ol!: vi fmder det de.rfor righg)1 ... t 
vente hl olUgUSI. hvor .irets omclet Sik
ke" b ... ge\ og klubkolproll1n~C'n lel-o.:r ,Il 
'l.lblcn 

\ agnen 

[Jrllmmtn \1m ~n ny vogn er hl\,yel 
ul VIrkelighed T I.kkc:t vorre Hott~cr h.H 
\'l nu Uel en ny \'ØKn der mol ~Igl;~ .11 

opEvlde de krav. den g ... mle \ogn \YI/o: 

lede. ordentlig undenlelnmg olf bolllen 
og ... ffJednng. \'i bckl.ager det tid~rum . 

hvor boldene m ... tte bxre~, mcn hAbcr .• 1I 

glæden evcr den nye "'Ogn VII (J, dC'lIe 
mørkt punkt I ,x'nncn ul ... , wmdt; • 
IIltm\!",n 

[)ode 

Oewærre har Jd ,'ære' nud\"tndlgt 
.It .domme Cl al medlemmerne en Wc 
for ol' ro en h.ldlype. -;om h ... n ikke: 
h,lvJe ret I I I EndVIdere er to medlemmer 
blevel idomt bod", for ilt til med feitag
ugt bemandel b.id 

\" bcn\·tter denne lejlJghed lU at gore 
opm.l:rksom jlol, ... , kluhbcn~ reglement 
og bnlemmeher Ikke er 1<=1~·ct for .lI 

more bcst)"rcl\esmedtemmtme ~ men .1t 
de.res mi§sion cnl" og ... Ienl er ~I .IEYlkle 
roningen pol den for samlllll:e medlem
mer hedste mldt. 

[)cl er derfor I medlc:-mmcroh egen 
mtere"C', oll for~knftemC' holdes ehettet
tdig_ Og ,oyrigt er rochdemc III a, 
l.ale med. Det er dufor ilI Jerc~ ,del!;>n 
numrc ~I.lr I mediemshIadel 

Llubbens 
rotøj 
fh h ... 

• 
Silltegilde 11 • Tlr. lO82 
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Billedstof 
De olf \-\)n: mcdlcmmn, \0111 dyrkel 

fOIQgrafcrmg hed~5 h.lve ct vAgenlOle 
for motu'cf ~(l1lI k.m h.ne mlnc\~c for 
.trl?ogcn. 

[kr h.u I "ro .. nc~ lob V.l:fCI m.:m,!;c 
~mukkt opt.llgdser gengi\'cl i delle ... kri!! 
\,lledrs oll her hg~Cf en .uv ,li lohe for 
frcmlidcn~ medlemmer. 

Billederne hor foruden .11 vOII:rc smuk
ke o~d ,;rrt k,\T.1kteristiske og ilktudle 
~., de ~t,H ~{)m Cl lilb.lgcbhk nver ~lI: 
'IOnen 

Giro-indbetalinger 
o..:r h~gcr I hnrt nummer .11 nll:dh:m, 

lol.1d ... 1 tI ",ro-kon. ,om rT bcrCf(nl'! III 
1-1 il .11 mdbeTollc konungcnt!:t [Id 

Af hcn~yn til klubbens 'turnme nim· 
nomi tf dd af huydnmg, at LIIdhclilJm 
,!crnc indlnhu \;\ rcgelmæ, ... t~1 "1m 
muh", 

Og ilt hcn\yn III de to 1ll,1l1cdct'> fr. 
konlingent tr det af bel)"dninji[ for h"cn 
tnkel! medlem ,Il \"ill:n: ol lout 11I'~ 1o.: ,Hel 

Il'cnncm 

Bestyrelsesliste 
f"ormolllld. Gro'~trerGlldlllunJ S,h .. ~k , 

Shellhu,>e!. K.unpmollnnsgade 2, \. Ttlf 
r. 66#. MoIIlen.lførv .. /'l'r_ en'lllll!;e
mor' ~ormolln-Hllnsen. I-I ..... rtn\ V,iben
ar~enolll, Am.lgerOOulev.ard b. S Tdf. C 
161iO (kl. 10-16) KoIISJl'r('r' 1'IIbri 
k.lnt BJofn {\\ulkr, "redSlIde .p I K 
T cif Byen 1'061 Sekretær: O ... " ,1~'1 
"en I, c .. nd, polit E,vind Sien,,,. Dr 
Abildgurd, All". 9', V TeJf l\urol 
1069 x (10--16: C 6()';)_ RochdeT 
,tud.polyt, J C. ,\1.l.dsen, \'ed :\m.lJler 
PO" ~. S. Tclf. Sundby ... 20.... 'lud 
81011g_ Plwl ,'1.\r\1oII1. Ronlllngwel Il I ;\:\' 
rdf. ToIIgoll 4966 v, ~lUd. lur .\,!gt 
H.lng, Carl i.oIInge~vel 1<,; 3 Valb,· Idf 
\'A 247&. I;IV.lII!:, M lJ,o~t br<;en 
IræH\'.\ I kluhhcn 

FCKm.md fQr k.lprOmng!tHJ.· .. /gcl 
Lege Axd ;\'.lIh,,:~en. Ahlm.tnn., ,\lIr i , 
Hellerup. Telf, 111': I5IS. - A~slslenl 1-1 
luders Nld~en, lykkebove! 39, \'oIIlb) 
Tdf V:\ "}OH. Jnrgtn Kr.ause. <)k,uld 
af.:ervej 2b. Tdf. CE 4762. Politi,ll".1rden 
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Erik Kier.ga.rd 
livlægergade 23 - Øbro 5152 

I konkurrcn~cm.r'~lg hell~ecndt h"r \/1 .Jenmod \-.uet IIclk I "n bolged.al 
("(terarcl 19W deltog \/1 I h.ohenh;o\'n~ Il.lllndboldforhunlb Pobhurnering, dtr 
"fviklede\ d'tr (up-~)"\Iemtl VI modle her klubben . svlr· og labte + ·5 

1 '·lIlterhal ...... rcl deltog VI I K H F ~ alm lurnering mcd Cl I ug 2, hold I 
B-rzkktn_ pulj" I I holdel hlev nr_ 6 af pulJcn~ 7 hold og m,ille ,pIlle nedryk 
mng,kollnlp mod nr. ~I.J~I i pulje 2. Oc:nne blevefleT tn megel <p.a:ndende m ... tch 
'lundel olier B 6. \'\, med 10-9. s.iledes "I DSR forbli\'er I H·roEkktn I næslt 
~~on. Di~~e Ikke 'ærltgt ~mi~rtnde resultolller mOl 1 nogen grad ses [1.\ b"!lgrun.J 
oIIf, ;u fltte .lf vore bed~'t ,pllI~r ... blev mdkaldt Iii 'lOld"ttrtjene~le 1 hegyndelsen 
,lI eher.lrd I'HO_ 

Et lille Iy~punkt v.tr l holdth pl.tcermg 'l'Ul nr } lagelcdn "I ~ hold, 
I n(Jgle .. r limernI.' , m.tJ m.tntd h.n der fOI'\('g~viS Vi!:'tet spIllet ~lsfodboJ.J. 

ti <pil. der oIItgJon lan,!lcde ,pillernes Inlelellt, Som .tlSlutmng deltog \'i I ~n 

~uplurn~ring arungeret al Studcnter-GVmn .. ~likken Vi bk .. dog ~l.itl .. Uerede 
.Jen f 01'"\1" kamp 0111 Unl"liU\ltC:ltt mtd +-O, 

P.:. gcnsyn t,1 september. når S;H(IllI'n 1951 -52 begynder In.elmere her 
hladet i ;lugu.~1 eller seplelnhcr nummeret) foruden de . gollmlc· hlbtr vi og~a 

oll ~e nve ,InSIgler 
H J 

Fødselsdagsf.sten den 13. juni kl. 19,00 
,\rels 10dsel~dagsfe\I hit,· .. um de iidltgerc en Intim lilk fest for dem. der 

hu\tår oIIt udnytte den smukke rammt:, klubben er om en fe~thg af ten_ Præsen 
1 .... lon:.ronlllgcn og hpskonkurrcnccn log ol{) n1lIlUIII:r (IO hold). og derefter nod 
man .tndeltg og m.lluid berigelse. nemlis: professor dr. iur. Steph.ln Tlurwin's 
blændende kamntale (Ilvad mener man om forsl.lgel om fnla"d5e for et J de 
kedelige ek ... ,mensfag mod forcvi~mng "f .1tte~1 for flittig tonin~"") og fru Fjddbos 
k.tlfc (ikke el ord om roul.1den) Til l(1nernt .tf IO mand \V~ng m .. n derefter 
plgtrnc 111 1e!>len ~Iultede 

Vinderne hlev I.lr Tlpskonkurrenre for d~mrr stud. mag. s.,enl Inger Chrl ' 
~Ii,ln~en f(oldprJemie hold 8 sllId. mag. C. I Severin, Slud. lur_ Ole Hierting, stud 
polYI, Knul Mldl/un, ingeniør Helge Lmndrup, In~lruktor' " M ,\\nller 

I:"nkdlpræmicr ~Iud med. Kenneth ,\'e.5Stter, ~tud polyt ElIlar ,\\ollet, stud 
polyt, hik Ilierv.·.olli/cn ,tud. polyt Jen~ Hcdcg.;rd 

,\1-1, 

Kanaltur i "nu •• et" vejr 
El .lf <;omnlercns 1~le ,urangementer. ro~hderne~ lUr gennem k.oln.1lerne. lob 

I .\r ,ll ~tolbtkn den 27_ m.olJ Vejrel V.1r vel ikke for godt til el dd.lnt fnrelagende, 
,lIlIaHel oIIf fremmodte medlemmer kunne tyde pJ det. der VolT" 5 m luft med 
.. tort bolgcr ug en himmel, der ~0II ud ul. hv~d olehlik del ~kulle "ære, .11 kunne 
.\bne -s.ine. ~1~eporle_ 

Efter progrollmmtl ,kulle vi modes kI. 10,00 '>Ond.tg formidd.tg, 
.tkolldemi~ke borgere m.1t1e vi hollve del .akademiske kv.trter med 
2S min. men s,\ y~r VI ogsoi 2S mand 

men som gode 
dtl blev p.s 

Kl, e.ol. 12.40 var vi alfer hjemme, og dter den kold ... .olfusknlng VolT del rart 
a.>ppt p.ol ver.tnd .. en at ~pisc sine medbr.agte klemmer hl en ni rod.1vand, din 
hvad molln nu -rom sporl~m~nd f(Jretrollk 

• s 



"Sommerlekture" 
er et kedeligt begreb. der rummer overfla
diske romaner og alskens kulørte blade. man 
læser "for at slappe af" . Und Dem selv i 
sommerferien også at læse bøger. der for
uden at tilfredsstille Deres åndelige behov 
kan give Dem det rette udbytte af Deres tid . 

Tag for exempel et par af disse vore egne 
udgivelser og hør kritikernes udtalelser 
om dem: 

12,50 

7,75 

18,75, i vb. 33,75 

8,25 

I udvalg ved PoulI'. J'.\ . Pedersen undcr IDlCdvlrken 
af Agoi la COUT og Else Tybirk. 
.Fransk espnt og engelsk humor .. Denne samling 
ma anbdales 0Sl>.I til sommerbrug for dem , der kan 
tilge ~n smule mere: end . Rilledbl.1dc:," og . Dcl 
Bcd~tc · • 

Sorø .lml.~f1Jl!l1dc. 

.Huger <,0111 denne VObcr ikke pol træerne! Her er 
for en gangs ~kyld en ting, som m,lll uden forbe
hold tur anbd .. lc, JiI klappe i h .. ~nderne adI Bddc en 
behagdig bog og en, der kan udvikle .lndsevncrne." 

Prof p,lul V Ruhow I 
Berlingske Afleo'lI'is. 

"f Arthur KO!:!>I!"T. J. O. Bemal, E. M for~tcr . J 
R. S. Italdanc m. fl. Forord af profc..ssor K Lindcr
~trum-Lang. På dansk ved Colt Claus!:n 

N' rammer centralt i vor tids problematik. l)cn 
hJ.r mange forskellige synspunkter. S.l den tvmger 
til sclvarbejde. Den må .:tnbeF~le' v.:trmt til grund
hog for diskussionsklubber-

~dvbiClgrafi af den amerikanske forfallH og rour
nalist, deT blev trolppIstnlunk og fik det fortr,wlcde 
AmHika til at lytte ved ~me u~cn~~tjoncltc. ;crlige 
bekendelser 

. En vidunderlIg f TIsk bog 
}r/lllndspw.lcn. 

• charmerende, et mdtagende Mykke JouTnaliliotlk 
b'\eMon kan skrive, I('gne en figur. 81Vll en 'Icmrung, 
el landskab mlld fÅ midler og aldrig abstrakte 
,lil CT set." 

Informlltron 

En fort,dling, 

~Sikken fOMælleglæde og nyhed j Vi)IOna og ord 
- uden ;m .... trengdse og fo rtænkthed . det er en 
vældig fomøl'e1ig sammenblanding af dram og vir
kelighed ... ørtællingen om Tom j'ages troldetrom
pet er en ejendommelig orlginoll Jille fabel med 
mindd~cr om li C Andersens . Nanergalen " -" 

Soci al-1Jcmokr atCII. 

ARNE FROST-HANSENS FORLAG 

Ansvarsh_ for .DSR": H. lt\ lt"\oller. Ahlefeldtsgade IS A. 
wOtienlering" : Jesper liven. Blidahpark 26, 

En udfordringsliste 
for sculler-roere? 

Ilvorfor kun klubka])roning elin g.lng 
Qm iret? B,ury"s beretninger øm profe.:s. 
sionelle scullermatcher, hvor konkurren
terne gik ud til st .. rt pol cn .lrtalt stræk
ning uden starterhjælp af nogen ;art, hlO! 
med fair pia)' og et. "Are you ready? 
Let 's go!" - og SJ r.lcede om b~loh pa 
100 t dIer mere disse beretnmger SJV 
mIg kimen til en ide om en udfordrings · 
h~te for liocullerroere. Del ma k.unne ..,rd
nes sol ledes, al \"1 finder fa')te baner 
flere ~teder r havnen og Svanemolle
hugten. pol ~.l . 1000 ni (m;iske mindre) , 
og brugbJrc ved forskellige vindretnin 
ger. Disse baner bek.endtgores pi skitse 
ved pulten. Sillntidig etableres en udfor
dringsliSte , hvor de interbscrede ,lnRi· 
vel navn, adre.:sse og Ie/efon. M,ln kan 
da udfordre den, .:som ~tJr umlddelbMt 
(Iver cen pol listen; m,lO ordner seh' ,lf
i.llen og meddeler den' til sculler-roche· 
ft:n. Den udfordrede sl..al nemlig fo r
~\"are sig Inden en vis frist (en uge?) , 
ellers hetr,lgle5 m,lI,hen som tabt. Der 
~kJ l formentltg gil J.I dage inden fornyet 
udfordring kan frem~.rI!CS. Dcn udfor 
drede ~ka! h.,vc ret til ,'II vælge b.ld (O!"5t . 
og man Skol l Cl) I den kl.1!>se blde, ~om 
m.ln tilhører i d.J.g. Senere, nlr listen 
og~.1 fflr k,ITilktr r af cn tJngh~te. b.n 
den tlIUhgVI~ benynes , forhmdels(' nled 
kl.J.S~ificllrmgen Såfremt det er uroligt 
"Cjr I ct vist ;mt,,! dilge mdenfor udfor 
drmgsfnsten. kan ro,hcfcn (ørla::n.:;:e fn
~ten tilsvarende. 

S.l.vcl k,lproerc ~om mO!ronsroere ,k.1l 
kunne delt,}ge, Idet listens rdi: Ikke sit 
meget cr Jt kare den .lbsolut bed.~tc. \01lI 

derimod oll give de mmdre gode tller~ 

en mulighed for ;Il mode jie\nbyrdlgr 
llIodstlndete. og delVed f J. ,mdel i spæn
dmgsmomentet ved en scullermat~h, 

Planernes videre udformOlng o"ergi\"l,~!> 
hermed til klubhen.\ velvillige heh.lnu 
hng . 

A fire-side chat 
\'i vat klitr ovcr at Ildstedet mangkdt 

(1lOrella I ~111 ud havde heller ikh no
go.;t). mtn var sikre på at sludderen VillI' 

f.'r tilstrækkeligt ildnende momenter til 
:1.1 gene a!tenen en ~ucce~, Og i den 
hCOl>eende skuffede hverken n,ury eller 
Bjerregaard øs den S. maJ_ Det blev ell 
helt igennem hyggelig .lften, IIvad det 
derimod skuffede noget, var de m.lnge 
roere, ~om Ikke viste sig. N!ir Barry for· 
tæller oplevelser fr,l sit !.lnge roetliv , og 
Blerreg,urd C.luserer over fornuft og 
u ornuft i idrænen, så er det virkelIg så 
gudt, ,li ma.n kunne unde mere end J.I 
mand at hore det . Ingen kan med beret
Ilgel~e gure kr.lv pol at få det hele repe
teret gennem rder,lIet i bladet her. Vi. 
der kørn, hostede udbytte - flertallet af 
bladet\ læsere må nQjes med .11 konsta
Irre. ,II de gIk glip af noget 

K. C. ~bt>b 
Hellerup. II E 6\62. 

1/ 



MEDLEMSBLAD 

19. ÅRGANG 

De nye og de gamle 
Hvert år holder en skare ny~ med

lemmer derts indtog i klub~n. - Dc 
kommer som resultatet af deres kolDune
raters o'lcruJelsesforsog. diet de hM 
mddt sig ind, fordi noget af klubben.'> 
propaganda-materiale er komme! dem l 

h<l'ndc. 
,'>\en når den nye roer er f~rdig

inSlrucret og har fået sin roret, Sd ~tlr 
han j sin vanskeligste periode som rocr. 
- Medens han er .kanin" .lfgores det, 
om h.1D ~kal V;l: r c medlem ct .ir eller IO, 
eller om han skal være roer for livet. 

Under sin tid som .kanin· skal han 
gore sille erfarmger, orienten: sig om 
roningens forskellige grene, og han ~kal 
50ge at finde sin pl.lds og soge il! lade 
sig absorberro i hdheden. 

Man ml. ikke forvente i en sportS
klub il! få alting serveret. Man mol 5eh· 
gore sit hl. at klubbens mange godet 
kan hlive en til del. 

Kluhben er medlemmernes; o~ kun 
de, som visu initiativ, og som interes
serer sif> for dens liv, fl r det relte ud· 
bytte og glæde af den. 

D. S. R. er i den grad alsidig, a! det 
enkelte medlem næppe form.\r at trænge 
til bunds I alle dens afdelinger : men 
man bor ,snuse' til dem alle, og så 
"a:lge den dier dem, som ligger bedst 
for en. 

I. som er .kaniner", skal ikke være 
h_nge fo r at komme tilos, som er 
.gamle". - Det glæder os. nar I kom· 
mer, og vi stiller gerne vorl fond aE 
erfaringer til jeres rådigh('d. 

I\\en det skal ogsi siges lil jer, som 
er ,gam le", dt ,kaninerne" har jer be
hov. - Den bedste propagandA, vi kan 
gore for D. S. R .. er, ~t I tager de nye 
til jer. ofrer lidI af hyggesnakken p.f 
verandaen for en styrmilndstorn . snak
ker lidt med dem og gOT dem Iii nogle 
af jeres. - For vi husker jo alle vor 
.kanin"-tid. Og det er sværere i dag, 
end del var dengang . 

Husk. at hvad der kan være Cl mini
mum af afsilvn for os kan være II I 
tHoldig glæde for dem - og til g.lVn 
for vor klub. 

-
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Teoretisk styrmandsinstruktion 
De! lyder måske lidt voldsom!. og jeg kan ligesom i anden hore de b .. m,t'rl..· 

ninger, del sikhn vil affode 11O~ mange: ,Nu gilt dl' sor'me o"er g~'vindl· .Nu ska' 
vi p.f skoleb;Y.:nkcn -' 0.5.V. 

Nolr jcg .llligevcl er gJel ind for, at vi ved fremTidens sl)'rmandskursus skal 
ha\'(~ cn korfere undervisning i Tcori (sovejsregler. b~sejlingsforhold pa Kobenholms 
havn. strøm· og vindforhold m. m.), er del sket ud fra nedensljende Iagttagelser 
og rdleklioner. 

Jeg har ved samTaler med kaptajner og slyrmænd pa rUleb'\dcne er/aret. ,'II 
ly~tfarlfljer, herunder ogs<l robåde, er disse folk en ~Iadig rindende kilde Iii ærgrelse 
og besvær. Det er således en kendt S,'lg, at man, når et ~ld.lnl fartoj kommer i 
veicn, aldrig bruger flujten, idet m.lIl har set tAll{lse cxemplcr pol, at mændene i 
Iyslb.'idcne ikke kender <ignalerne og derfor blot bliver endnu mere fo rvirrede, nlr 
m;ln begynder al tude. De.suden har, siger man. ly~th.1de .lf enhver .1rt en sja'lden 
evne til .IT genere sturre fMlojer og tVinge disse ud af kurs. ,)'.1n skotl hen at vinkel 
Bt'vares, h.vis Tornerose ~k.ll til Arhus. er det menneskeligt, .1I m.ln ror hen og 
vinker til hende, når hun sejler, og derved solmtidig viser ~ig fra sin flotte sports
lige side. Men at man som folge heraf kan bringe manden pol broen i en ren! for · 
bandet situation. er der vist ingen der !;enker pol. 

At delte ikke er TOm sn.1k, har jeg gentagne gange faet h.1rrejsende beviser pa. 
Jeg h.lT ~alede~ eng.mg stlet \'ed ~iden af en <kipper. der ~t.1mpede i durken af 
.1rrigskab o\'er en firer (desværrc fra D, S. R.), der bredle sig midt i bomlobet 25 m 

foran stavnen. En anden gang O\'erværede jeg tælldtrklapr<.:nde, hvorledes en toer 
lagde sig S meler frol skruen af l>1.almu-b,'iden, medens denne var midI i S\'ajet. 
d. v.s, medens dens maskmc kastcdu fra fuld kraft frem til fuld kraft b.lk. Hvad 
jeg gennem tiderne hJr sel af fanta~ti~ke genbtreger udfoT! af sejlere, skal jtg 
.skånt l.'eStrne for, 

Dertil kommer, at hvis en skibsfører skulle blive stillet over for alternativet: 
il! forårsage en soskade Iii litusinder ilf kroncr eller ~madre en robåd, kan der 
'liSI Ikke være tvivl om hans valg. 

A! jeg Ikke er ude i hysterien, nar jeg ~igc r . .It også vi har et ans",H, vil de 
mtte ~befarne' give mig ret i. når jeg minder om den tmle .lff.~re for el par 1r 
~idcn. hvor en roer fik fæ ngselstrilf efter solovens § 29} (slet ~omdndsskab). 

Derfor, l"d os stræbe efter. il t vi stadig kan udo\'e vor herlige idræt, når og 
hvor vi lysler, men udove den sldan, at eget eller andres liv eller ejendom ikke 
kommer i fare. 

Læs, hvad Robert skriver om kaproning på side 3. 



K<styrmandsinstruktion 

Det meddeles herved, at medlem nr. 

navn : 

adresse : 

ønsker af deltage j K-styrmandsinstrukfion . 

Følgende dage passer bedst: 

Følgende tidsrum passer bedst: 

Langtursstyrmand.ret 
Hvorledes den erhverves 

MOIionsroningen er en meget olIlsieLg sponsgren. og sit hOldepunkt o.ir den I 
l.anglursronmgen. hvor netop alsiw.ghcdcn er SlOtst. 

langtursronlngcn er str"b.ldscr, roning i brændende sol og i isnende kulde, 
den er fysisk træthed og omme bagdde: men den er ogsJ. ugle gliden gennem 
idyll iske lollndskabcr, landg.long pi fremmede kyste r , den er lejrliv i ulKrort natur
skønhed og .mænncrm:s· hyggesD..lk i hvilens sodmc dter ummcn .tt hollvc kæm
pet sig igennem dagens slid ved .iren. 

Danmark er forcgangs l.lnd her. F.eks. har roerne I Sverige og Norg~ slu ikke 
forsdelsen .Ii de muligheder. deres lande byder dette omrjde oIIf rosporten. 

Nen del er ikke s.a Ill;:elll al blive l.1.nglursroer. Thi soIIgen er den, 0111 hvad d~r 
for den erf.Hne 1000 nglursroc:r er en munler leg, kan for den ikke kyndige indeholde 
uoverskuelige f.uemomentc:r. 

I erkendelsen heraf har D. F. f. R. \d !:tig nodugel ti l oll fore el vist lilsyn med 
1000ngtursroningen i klubberne. sMedes 0111 dcn bn komme til .II foregå r" hetryg. 
gende mAde. 

Del er derlor hlevet hc.sl~mt, at elhvcrc hold, som starter pol en sldan lur, skal 
ledes .... f t' 1 medlem, som har 1.5tyrmandsret. - Denne kan erhvervcs ved dels på 
turene al have ho,tet de {omodne erfaringer og dels ved At følge et .af de kursus, 
som D. F. f. R. har piolagt klubberne OIt .afholde. 

ungtursrot"hcfcn hu .ubc:jdel med ~.agcn og har fMI I.tgl folgende fremg.ng\. 
mAdc fo r erhvervelscn af I-styrmandsrettcn: Medlemmet skal have k-styrm.lndsret 
(k-styrmandsrd er D. F. f. R.s betegnclsc: for .almindelig styrm;lOdsret", k kon 
tur). Asplrdnten skod desuden have roet tre g.tnge til Niv.5hu\eI, den sidste 8dng 
som turens leder. Herefter "kolli medlemmet hdve deltaget i en af ungtursrochefen 
udpeget eller godkendt fc:rie·loIIngtUr, eventuelt aft,l.ngcret ilf klubben. 

Sidelobende hermed m • • 1Osogeren hdve gennemg.l.el el <Ir D. F. f. R. befalet 
kursus i [,tngtur.Honing. Dette ku rsus skolll enten være det ;af kobcnh.vnskredscn 
,uhgt afholdte eller ct kunus .trr~gc:rct af klubben efter D. F. t R..s rc:tnLll8sliOler. 

Eftcr 'H medlemmet h.tr været igennem alt dette. tilger langlursroehc:len Stilling 
til. om vedkommende ml ~k"nnc:s kv.tlificeret som langtur"~tyrmand. 

For nu .t sa:tte g,mg i det hele. arrangeres d. 25. og 26 . .tugust et kursus i 
Niv1husel I forhindelse med cn rOlur. som ,>tarler fr.t klubben lo[(bg d. 25. kl. 15.)0. 
Det forventes al roerne er tilhilgc i klubben om søndagen mellem kJ. 17 og 1"_ 

(Fortsæ.lle~ \ide lJ. 

~n"n,. 
CROME & GOlOSCHMI DT ""UK. 

telf· : 

K-st,rmandaprøver 
For ilt lette ildg.ngen til erhvervelsen 

.1 5tyrmandsrct (ikke lilngtul"Mtyrmilnw,. 
ret) iI.'.l\drer rocheferne fo rretningsgan
gen dts.lng.lende. 

O"erst på siden findcs cn t.alon, som 
kiln udfyldcs ;lf de medlemmer, '>Om 
onsker K-strrmilndsret, og lOdsendes lil 
klubben. Rochderne eller en styrmands· 
instruktor Solmier hcrefter holdene af de 
sedler, som p.tSSer bedst $,1.mmen. og 
sætter sig i forbindelse: med de p.gæl
dendt. 

Da pr.ksis har vbt, at flere lektwner 
cr nod\'endige, er det en fordel ilt h.lve 
"nsogerne ~ilmlede p.i hold, og det er 
rnchefernl.'s ovnbevisning, ,II dcn nye 
ordning VII byde p.l flerc forddc. 

Vi h.\ber nu, ,li medlemmerne gor 
fI,nig brug her.f. s1 S)'slcmCl k,m ud
bygges og blive 51 praktISk som mulist. 

Indstille sig til slyrmandspro\'c k.n 
enhver, som har roet i fire mlneder, 
er aktivt medlem. og som ikke er i kon
lingentrestiln~e. 

S,-.ty.· og stullem~t k;ln indtil vldc:r.:. 
erh"erves den forste mand.1g i h"cr mi
ned ved henvendelse i klubhen til en 
rochel. 

Idræts mærket 
Medlemmerne opfordres stærkl ul at 

U.gc Idrætsmærket, dette dueligheds· 
tegn for en tdtztsmilnds .Ilround· 
kondition. Det er ikke svzrere. end ill 
enhvtr roer mcd lidt forudglende tr,\'· 

IC'lUbbens 
rotøj 
.... ... 

Silker.dc 11 • TIf, J082 



mng skutl~ kunne kbre provcme. 
Nedenfor bringer vi cn fortegnelse over 
tider og steder for provcrnes .lfholdcl~c. 
og dct forycnIC~. ilt mange ddtager.: 
mddcr sig. 

Lob. spring og kul 
huwg d. '119 k!. 17,15 pI Osterhros 
SI.ldion, 

20 km roning lørdag d. 8/9 kl. IS,OO 

2 km romng ffi.lndoig d. 10/9 kl. 17.10 
fra klubhuse.!, Slr.l.ndvznget. 

"Roning" 
Sb.det .Roning" er D.F.LRs oHid

elle organ. Det er et bL.d, som gl\'C[ 

sine læsere ;:,lsidig og grundtg orienu:rmg 
om alt, hvad der foreglr inden for ro· 
sporlen. 

Enhver roer, som interesserer sIg hlol 
tIL lille smule for Sin idræt. bor holde 
delle udm;r:orkcde bbd. Det koster kun 
5 kr. om lret. 

Dc, k.an bc~tlllu poS D. F_ f. R...s ~ekrc· 
larl,U, \'csu:r \'oldgoldc 91, Kbhvn " 
TelL Byen iS9\). Postgiro HOS:! 

Bestyrelsesliste 
FOf'miwd __ Grosserer Gudmund S,h;tck. 

ShdlhUJil:'l, Kdmpm.Jnnsgdde 2, V. Telf, 
C 6&-14. - ~blflrillIfOf"I'iI/ler : Civilingt
nlor J. Norman-Hansen, Hærens Vlhcn· 
olI'~en~, AmagerOOult\',ud ~, S. Tdf. C. 
16140 (ki. 10-16). K;userer; F.Jbri
kant Bjorn .\.\ oller, Bredgdde 47 1 K. 
Telf. Byen SJ63. Sekretær: Overil~~i
Slenl, cand. polll. Ei\'ind Sieverts, Dr. 
Abildgdoll'ds Allt 9'. \'. Telf. ~Oril 
lS69x (10-16: C. 60S). ~ Rochl!/er. 
stud. mJ,S Povl ,\.\.1rslo1l. Ronmngs\'ej 
6 a, NV. Tdf. T.lg.:. 4966 .... - stud. lur. 
Aage Bang. Carl Langesvej ISa, Y,dby 
Tdf. \'A 2178. civ.ing. 1\\. Drost Lu
~en, tr.dfes i klubben. 

formdnd for kapromngsudvlIlRet 
Læge Axel j\bthiesen. Ahlmanns AlIe-, 
Hellerup. TriL HE 1515. - Assistent II 
Ludtl'S Nielsen. LykktOOvej 39. V"lb\'. 
Tdf. VA lOSS. - lorgen Kriluse. Skjold
ilgu\'ej 28. Telf. CE .. 762. Poliuglrden 
C.I4-l\, lok. iOS. Pollle Bruun, Tegl
g.l.rdsvej oH, Telf. OR ~. S.30-16,lO; 
C. 9SJI. - Poul E./.lkobsen, Bikuben, 
Østerhrogade 2J. Td . C. 2406. 

Inspektor: Korpsofficiant C. A. Sjdk. 
Nj.1.hsadc is:l. S. TelE. SU son. 

Erik Kiersgaard 
liviægergade 23 - Øbro 5152 

TUloider vej ret ikke delt.:!gerne .11 ro til Nid, bor m.ln dog mode op i klubben 
kl. IS.JO, Idet man da vil benytte for~te kommunikationsmiddel, som k.tn bringe 
deli.agerne derop. 

.\1cdlemmer, som onsker at dellage i denne tur, bedes henvende sig III !.ang
luurochefen lunder dennes fene en df de .Indre roehefer), h"oreftet nærmere 
deu.mer om .Irr.angemenlel VII blu'e meddelt. 

Opt,lge~ pl kursus bn elh".:rt .Ikm"! medlem. som ikke er i kontlngentrest,mce. 
og som hiu k ~tyrm,lnlIs-rel. - Der kr.:r.ves ,lIIs.:! ikke, .II man hilr prilktisk erf,lring 
i L1nglursroning. 

Mod Nordiske 
ffter de mmdre hdd,ge nsult.uer \'ed for.irsk.aproningen. foretog Mr. B.arry en 

ompl.l,ering oll m.lndsk.lbel i fireren, hvorefter plil~cringen i bilden blev )om folger 

I. Poul Erik Jacobsen. 2. Roben Christi,lnsen J. K. Binfdd R.lSmu~,en. 

.... Kjeld Hjorsv.tr, ,ox. hode Christiansen. 

Denne komb,ndtion er god. Kjeld ror en god stroke, og b~den syne~ .It blive 
stærkere og ~t~rkere fr.l k.tpronlng til kaproning. Vd .It mærke i firer \\led sIn· 
m.tnd. I firer uden synes formen .II være sVingende. man mangler frode III ,III 

holJe S.lmmen pol holdel. 
Sidst MYi!>te hvldet Sin styrke \'ed at ~eJre den nærmeste danske konkurrent 

med 9 ~ek. pol Bilgs\'ærJ $o. C.lnske visl ble\' det besejret af .L1dy i'hrg.tret"s 
hold, men del Sikrede sig dog cn plads pil. holdet ul Stockholm og skal forsure de 
d.anske fn ... er i firer med styrm,lnd ved Nordiske Mesterskaber den 28. juli. 

Er fireren g.let frem, synes begynder otteren hl gengæld ili hd\'e faet en for",· 
,Aende slojhedsperiode, Ved den internationiIIe B.agsva:rd Reg.att.t. 100bte den begge 
sine loh. Beg)'nd~rlohel blev l.ab, deh·js pi grund ilf nen'o"itet og der.a! folgende 
uheld. 

Guldborgsund-kilpronillgen i Manbo den 24. juni. 
En krdftig Vind generede de furMe 1000 mtr. af b.men Fireren gik frem i 5t.anCn 

(.IS lagde sig l'~ længde for.tn konkurren!crne. En uhddig so r.trn te IInidlerlld 
b.1dtn, der blev halvt fyldt med v.lnd. Derefter var det umuligl at holde positionen. 
og ,; blev nr, 2 efter ;\\.IflOO. 

Otteten tog rev..tnche i senIOr otU'r og hentede sejren hjem i 6.16 modi'1.1riOO62b. 

Soro Reg.ttta·cn den J, julI. 
I firer udtn lOg Bagsy~rd str.aks foringen med DSR en halv "':ngde efter. 

medens KR hurttgt faldt u lbdge. Vi fo rsogte ,lt spu rte op, men det lykkedes ikke, 
og ved 1200 mlr. gik Bagsyærd yderligere frem og v.lndt klan, 

Firer med Rik bedre. Kungalv log foringen med KR og Bagsværd lige efter, Yi 
11 pJ. -+.-pl..td~en og Fredericia b..tge.u. Vi fandt dog snart rylmen og gik hurtigt 
forOI B.lgsv.:r.rd og KR og ..trMJdede os derefter op mod Kungalv, 1 en enuverende 
kAmp pl de ",dste 100 mn. fik vi spidsen forst over mIl 'IO sek. for Kungalv. 

I JUOlor otttr-Iahet gik vor Otl~r M)m sædvanlig frem I spidsen kort eher StArt 
og 5ej rede Sikkert over KR. 

Brabr.mcl Regatt.t'en den 7.-8. julI. 
Vi tog med Arhus·b~den fred.Jg .then og \'olf i Arhus lord.ag morgen. friske og 

udhvilede. Som opv.lrmning log ,'i en tur pi havnen i lobel ilf formidd.agen. Det 
• 



blzstl: lidt, m~n ikke så m~gel, U. del generede na:vneva:rdlgt. Imidlertid bb:ste det 
op i lobet lIf dllg~n, og da lobene begyndte, Vllr vindrn ca. i .sekundmeter. Alle
rede i foute Start Vllr der Store \·.lnskt ligheder med lit U b.idtne sendt af sted, og 
den blev fo rSinket 25 min., og da $,1. enddig lohet ble\' alviklet. sank hlllvdden af 
bådene. DlI \'1 start~de i fi rer med, var vi tll. 2 timer foumkel. og det Vllr \'ed at 
blive morkt. I den harde so fik vi en dårlig st;!.r! og var omgaende 2· :) I.l!ngder 
efter Arhus, der forte feltet. Vi arbejdede os imidlertid op og V.u vcd at nå Arhus 
vtd ISoo mlr., d;!. bllnl'domml'ren bc:ordrede os bort fra Arhus med den begrundelse. 
,li vi genertde en bld, der 1.i J længder eftu. Herved mlstedt vi igen tcrr,,,n, og 
det \'lIr os umuligt .. t nå heil op igen. Arhus v.lndt i tiden 11.12.6 mod vor s.n.6. 
nr. J Kung.llv 8.16.2 og nr. 4 Horsens. 

Ogs1 ottertn ubte tttræn i sUrten. og dll den vllr v~J at trække op, rik Kurt 
tI ildebdmdtnde, saledes at h.ln kun ilge kunne klare styring~n og hverken lIngn'e 
tllkl eller orientere roerne om, hvor på bllnen de Il. L'nder dls~c omsl.r.ndlghcder 
var det en pr.1eSlation .lf holdet III klare andenpladsen efter Silkeborg. Tiderne 
'.H 7.JJ.5 mod 7.J4.9. 

Lobene om sond.lgen gav os fin revanche. Firer ude.n vandt vi over Arhus' 
gode mandskab og begynder otter over Randers I meget fin slIl. 

Firer uden: 1. DSR 7,J0.4. 2. Arhus 7.liJ. J. Horsens. -I Kungalv. 
Begynder olier: 1. DSR 7.12.6. 2. Randers 7.20.i. J. Arhu~. 

Bagsværd Regatta'en den 14. -15. juli. 
I firer uden om lordagen kl.nede vi let dl' mdledende h~ats .• L.lId\' ,\\argnet· og 

Horsens ble,· slaet ud. l linOlien viste V(lr !:-åd mcgel Julig StyrIOg. vi la. skifte"is 
i .:are\·.lnd fra Arhus og :-.l'orske Studenter. Cnder disse om'tændigheder ,·at det 
. wa:rt .lit rinde rytmen og slIlen, men pludselig kom del. og ... or bold F:ik Irem i et 
vældig træk. Uheldigvis 13 vi p" delle tulspunkt ilge hag ved Nor~ke Studenter, 
og de kom ikke væk hurtigt nok, ~.t "i gik for fuld dron b.l!:fr" op i deres ror, 
og labet blev afbl.1eSt. lomstarten spillede vi kun dilenanten~ rolle og endtt: ra 
fjt:rdepIOld~en. Baden ville ikke g.1. 

1. Arhus 6.50.0. 2. Ilags\'ærd t,,51.2. J. NSR 6.59.&. 4. DSR i.OI O 
Skjold udgik for omstarcen. 
Firer med gav os den eftertragtede rev.lnche. \'j \'ar ikke hurtrlle nok I starten, 

men Ir.lk hUrligt op forbi konkurrenterne. I oplobet (onogte \'1 .It trække op pol 
COlmbridge-holdet, der !x:Slilr af de fLre bedste Ir.-. den succ~nge C.lImbridge·Olter. 
men de V.llr tor sta:rke for os, og \.j m.lltte nojes med andenpbdsen. Vore d.llnske 
modst.llndere var imidlertid roet godt agterud. sol vi fik p""d~en pol holdet til ~.\\. 

I wl...lldy M.lIrgitfct· 7.00.J. 2. DSR 7f16.9. J. Arhus 7.15.1 i Sk'(lld. S. r-.:akskov 
Skibsværft. 

Otteren \'ar slet ikke iig !odv ,"ed denne kapronmg. Ncn'O\ltet skabte tlro i 

b.ldcn, e:l mand rog af s.l:det, en m.llnd med hold i ryggen. Di»e tmg 10.1 v:ere 
Jrsag til otterens fiasko. "\an m.l formode, at det kun er en forhlgaendt slojheds. 
p~riode, og at otteren kommer igen senere. Den har JO tidligere vist S.1 ubetinget 
;tt være l.lIndelS bedst~ begynder OIter og desuden st..::rk nok ul at g\Jr~ Mg gæl
Jtnde i junior-kl.llM~n. 

Junior otter: I. Silkeborg b.JO.1. 2. DSR. J. Bartholomew. 
Begynder otter: I. R.lIndes 6 ..... I 2. Horsens 6."'7j. J. DSR b.5"'.1. -I. St 8.lr

Iholomcw. 

Programmet lor den nærmeste Iremtid ser sidedes ud: 
2.'i.-29. juli: Nordiske Mcsterskaber og International regana I Stockholm. 
12 . .lIuguS!: Danmarksmesterskaber pA Bags\'ærd So. 
2S.- -27. august : Europamesterskaber i Macon. 
2. ,;eptcmber : Regatta j fo\almo. 
9. september: Efteråc!>kaproning pol Bagsværd So. 

Robert. 

DSR~' H. ,\\ .• \\oller. Ahlefeldtsgade IS A, 
.Orientering"; Jesper Hven, Blid.llhp.llrk 26, /'-_._ ,.. ..... . ,..--

Klubjakker 
t:A:t tr n: ~msider bk\'Ct muligt Aller 

;n f.1 klubj ... kker, og det m.1 til~kyndes 

Dcdlcmmernc i vid~~1 muligt omfAng "t 
hære disse ved p ... sstnde leJligh~dcr 
s.om feSler i klubben, v~d I.mdg.llng på 
l.llnglure, ved kaproninger elC. 

J.lIkken er m~d gule kn.lpper og skjol
det i stOrt form;tt som brystlomme. Dcr· 
til horer Iysegr.! b~nkl ..... der. 

Klubjakkeme fis ved henvendelse ul 
V.lIels \'uehus (herrekonfekt.). ~kjoldel 

hestllles hos Poul Holm, SilkegAde II 
Vi h;\bcr. al dt nye klubjakker kom

m~r ul .lI1 præge billedet ... ~d Studenttr
mat.:htn, som i .ir er henlagt iii Koben
h .. vn, og som blinr et storstilet .urange
ment 

P å ny en bøde 
Uc~\·ærr~ har det aller værel nod· 

vendlgt at idommc I<) af klubbc:n .. roere 
en bode . 

Det drejer sig om el holJ. som havde 
\il.:rd ude en tur med et par !j:,1,'!iler. 
Gæ\terne var ikk~ ro-kyndige, og den 
~ne var en dame. 

De pågældende beklagede det :;km' 
oudor be~lyrel~en og vedtog en hode 
p:, m kr. 

Studentermatchen 
\'1 k.lln .lIlerede nu meddele, .11 Studen

tnm.ll"hen .lIfholde$ den 16. sqll~mb<:r 
kl. Jt;. 

Den hnder i .tr sted i Kobenh.1vns 
h.1HI i modSætning III Sld~l~ .tr. d.ll 
.\rlIU~ d.tnnede r ... mmen om den fest
l!~e begivenhed. 

I matchen, der er et otter-lob, deltolger 
Ir~ h.ide: el hold fu Athus uni\'er~ilel, 
et fra Knhcnh ... vns umv~rsLtct o~ et fr.t 
Polytekmdt i.1erun.~t.tlt. 

De delt"l:ende roeJe ~r efter lobet 
mnteret til middag p1 Kobenh"vns uni
\·enitet. og det er i ojeblikkel menm~en, 
at der om aftenen shl være fest I OSR. 

Sludent~rm .. tehen bh\'er et ... "ange
ment I den helt store Stil. og \'i k.llD 
robe . .lit bl. ... d.1ghI...del .Polillk~n· <tlr 
b.llf: som artangor. 

Klubbens mC'dlC'mmer hor .lIllerede nu 
reservere d .. gen, Oll va: rc med til at gore 
~",sonen~ Slilnte begiv~nhed så. festlig 
wm muligt. 

I ~epteml>crnummerel vil i:emkomme 
ll.l:rmere det.liller, idet progr ... mm~t III 
dLn ud VII have taget form. 

K_ C \t-(>\ 
Hellerup. HE 6Mj2. 

r 
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AKAD'''''SK 'OKLUB V POLYTEKNISK'OKLUB 

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE STUDENTERS ROK L UB 

a.ARGANG SEPTEMBER 1951 NUMMER 9 

UNIVERSITETSMATCH 
Vi meddelte I august-nummeret, at denne troldi tionelle begivenhed .. kulle løbe af stabelen den 16. 

september. Dcsværre har del været nodvendlgt at flytte arrangementet lil 

søndag d. 23. september kl. I5 !!!! 
Del bliver en begivenhed I dem helt .,tore .. td. S:lm nævnt er "PolitIken" med I spiller, og mange 

kræfter bliver <;011 ind på al lægge en værdlR ram cnc om ,>tyrkt'pr0\'cn 

mellem Arhus og København 
Medlemmerne bor give mode .. ,hel I den gamle h'slbadeh.wn ved Lmgelimc som om "hrnen I klub

ben, hvor Arhus-roerne skal være vore gæster 

Dagens program kommer til at tage SIg således ud : 
Langefmle-

K!. 14.30, .'Iu"khn ,p,lI" op 
K!. 14,45, ",nd,k,-opv"nm., 
K!. 14.55, Speak",n o"'nlom, 
K!. 15,00, S'''Ion gk 

Klubben 

Kl. 20,00: Modtagelse af gæsterne fra Arhus. 
Dans In. m 

1\.1 23,00: Gæ-.;terne ledsa~es td båden 

Vi opfordrer medlemmerne til sammen med deres damer at »gore hele dagen med«. 

Der bliver dans og festligt samvær i klubben, og forpladsen og pontonen vil være illumineret. 

Lubet roes j otter og starter \'cd Lmgebro, Opløbet '-'hver ud for den p;.mle lystbådehavns ,>yd-
mole ved den bile havfrue, 

Roclleferne arrangerer en fællesroning til Langeltn .. : meJ .. fgang fu klubben kJ. IJ.JO. og del , '.ar 
onskcltgt, om alle b.idene kom af sted, sa de ved at fl,lnkere banen omkring mål kunne gi\'e deres 
bldrilg til denne 'itorstilede propaganda for DSR_ 

YDERUGERF !"'EI)DELFJ.-SJ: VIL fRJ:MKOMMf ~fNf.RE OM 

årets store sentation 
• 



K.styrmandsinstruktion 

Det meddeles herved, at medlem nr. 

adresse: 

ønske at deltage i K .. styrmandsinstruktion. 

Følgende dage passer bedst: 

navn: 

leif. : 

Følgende tidsrum passer bedst : 

KAPRONINGEN 
Fiasko I Stockholm - seir pa Bagsværd. 

Det var med megen optImIsme, VI startede pa Stock. 
holmsturen fredag aften den 27. juli. Vore nærmeste kon
kurrenter til Nordisk Mesterskab VM Kungalv, som vi 
har silet hver gang. vi har modt dem. Rejsen gik ~odl. 
vi sov det meste ,lf rejsen og kom tIl Stockholm friske og 
udhvilede. 

Del forste, vi gjorde, var al tage vort logi i oJesyn. 
Det var ikke et rart syn ' madrasserne var sække proppet 
med halm. de var runde som polur og skulle stampes 
godt. fOf m.an kunne sove på dem. 

KapronlOgsbanen J.\ i den anden ende af byen, vi måtte 
kore i taxa i 20--25 min. for at nå derud. Det var ikke 
godt. Dertil kom, at vi selv - eller rettere vore ledere 
måtte linde et sled, hvor vi kunne spise. Der var ingen, 
der gav os gode råd. 51 vi landt den allerdyreste restau
rant i byen (det l ik vi senere at vide). Man ml ellers 
sige, at der Era D. f. f. R.s s ide ikke blev sparet for, at vi 
skulle være i bedste kondition 111 kaproningen. 

Om sdve kaproningen er der Ikke meget al sige. Man 
bør Ikke undskylde nederlag. Vi må Indrømme, vi var 
ikke gode nok til de hårde lob her. Trods de uheld, vi 
havde, burde vi have ku nnet vinde både NM og senior· 
firer om søndagen. 

I NM fik vi en dårlig start og var ca, en længde efter 
feltet, da starten var overstaet. Vi arbejdede os hurtigt op 
og fik foling med Norge og finland. som lå på banerne 
ved siden af. Ved ca. 800 m skete det, at en mo torbåd 
gik i stå og drev Ind foran feltet. I sudet for nu at af
blæse løbet. gik en af folgebådene lor fuld drøn forbi os 
og halede b1den ud af bane n. Men denne manøvre gav 
os, finland samt Norge en kraftig søgang. medens Sve
rige, der lå noget foran og ude I den anden side af banen, 
slap forholdSVIS let igen nem. Herefter blev der liv i feltet. 
Vi spurtede kraftigt og gik fra finnerne; nordmændene 

~n"n ... 
CROWlE &GOLOSCHMIDT ""'UK. 

fulgte med et stykke, men måtle slLppe. og ved 1500 ro 
n.lede VI Sverige og havde nu sejren mdenfor rækkeVidde. 
Men en m lsfo~tlelse af en kommando gjorde, at en af 
roerne I vor bAd ho ld t op at ro 200 ro fo r mll, og inden vi 
kom i gan.: Igen, var wenskerne g-åel forbi og vandt 
med 1.5 seJ;. 

I Svenge.2 DSR. 3 Norge. -4 hnland. 

l Studenterm.Hchen mlne vi tage begynderatlerens 
sIroke p.l i stedet for KJeld. Det gik ogs.l fint I starten. 
Vi førte lobet en overgang med to længder Men her for 
regnede vi os. Vi tænkte ikke pl, al det var en begynder, 
der strokede blden, d medens VI tog det roligt og holdt 
OJl' med nordmændene, puklede han plag blev efter hin· 
dl'n fuldstændig udmattet. Ved 1500 m begyndte NSR 
at rykke nærmere. og VI begyndte at trække, men da var 
stroken udkørt. og vi roede resten af banen med 3 1 _ 

mand. Under disse om-;tændigheder var vi helt godt til · 
freds med 2. pladsen 1,5 sek. efter Norge. 

l Norge. 2: DSR. 3 fin land. 

Den internatIOnale regatta om eftermiddagen skulle 
bringe os revanche. Desværre startede Kungiilv ikke, d 
dette sk ull e blive et let lob. Vi gIk ud til st.1ft 2 limer 
efter studentennatchen. og dette lob må abenbart have 
siddet os i kroppen, for noget tilsvarende de første 700 
meters rOning skal man lede længe efter. Ganske Vist var 
vandet meget dårligt her med kup sideso, men det und· 
skylder ikke, al vi fiskede os igennem som en begynder
firer. Ved 700 m var vi 3 længder efter feltet. og det 
tjener Frode Id ros, at han her fik samling p.i holdet. sa 
vi fa ndt rytmen og fik ro i båden. Den var dog noget 
energiforl adt, og vi var stadig to længder efter ved 1500 
m. Da kom der pludselig gang i biden, og den ld sig 
Ind på konkurrenterne, saledes at der kun var 1,2 sek. 
op til vinderblden, da vi kom I mål, Denne spurt var 

~<lubbens 
rotøj 
fl. hot 

SlIke'ilde I t • Tlf. 3082 
• 
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tur~n .. enest~ lyspunkt for O!>, hvis vi s~r bort fra smor
glsbordet p.\ Pagod og tur~n til Skansen og Tivoli 
bag~ft~r, 

l Ilalden, Nor~e, 2 Borum, Norge. 3: DSR. 4. FIn'Sk 
hold. 

Efter disse skuHdser Sol VI Danmarksmesterskab~rne 
unode med nogen pessimisme Båden gik dårligt trods 
Ihærdig træning, humoret VAf p;i nulpunktet og for:.t tOT"" · 
dag for DM, var der Iig~som lidt rytme i bliden. Fredag 
og lørdag var vejret blæsende og m~d regn, så vi beslut
tede Ikke al ro de dage. 

Søndag formiddag roede vi mdledende heat mod Bag 
:.værd og: Nakskov Nr,1 og: 2 gik direkte til finalen, !>a 
vi hold I o:. ligl' foran Nakskov for at spare på kræfterne. 
Bagsværd vandt og j:;ik derefter dlff'kte op og meldte fn 
td om eftermiddagen for at spare sig ul otterlobet. 

Finalen i firer med sA vi Ikke meget lil, vi lå langt efter 
de forste 1000 m. Vandet var meget dårligt med sideso, 
og det duer vi Ikke I. Vi var 3 længder efter \'ed 1000 m, 
bliver der .. agt. Del vid.:.le VI nu ikke. Frode fortalte, vi 
lå lige efter feltet og 11.'1 kunne na op, Fra 1000 m og ind 
var \'andet godt, og her fandt VI vor gode, gamle !>til og 
rytme og arbejdede o .. op og paso;erede de ovrige b.iade 
efterhånden Roskilde nåede vi få meter for mal. Det ma 
have været et flot opl"b at se. 

I DSR 2: Roskilde, J : Arhus. 

I otterlobet lavede VI en aller af de stærkeste begvn· 
derI.' og firtre , Vi havde trænet to gange. sa det ,·ar ikke 
Sol galt al blin nr. 2 efter Bag:.værd, men foran K " og 
Ålborg Desværre mangled~ Arhus, da to ma.nd var ble· 
vet ov~ranstrengte I de foregaende lob. \'i kunne eller~ 
have faet et flot lob, hvis de havde ,·æret med Der var 
Ingen IVlvl om. at Bag.:.værd \'ar ,,·ærdige mestr~; at man 
ikke bifalder deres politik med at melde fra er en anden 
sag, Det kan roerne ikke gere for. 

Vi startede d~suden 1 begynderfirer med den lette del 
af begynderotleren, men de var ikke gode nok og blev 
tabt i det d.irlige v.lnd på forste del af banen, og det 
lykkedes dem ikke al nå 0['1 Igen i det gode vand. 

- Robert 

PROGRAMMET FREMEFTER 

25. augu!>1 FuropamesteNkaber i ,'\awn. 
(OSR I firer med). 

25. august· Kaproning I HelSingør 
2. september: Kaproning I r-\almo. 
9. september Ffterlrsk.aproning pol Bagwærd 

2J. september. l 'nlverslteISmah:hen 

Epistel II 
betragtnmger over sorgelig !>krlsmlSst' mellem reglement 
og romng 

Til medlem ••• 
Nu !>knver du Igen ul mig om, al tonen I klubben er 

ved .11 ændre sig. Du beklager dig over, at du Ikke helt 
kan gore, som det passer dig! Ja, Jeg kan hore dig sukke 
ovcr, at de tider er forbi, hvor styrmandsretten erhver· 
vedes ved cn ol til rochefen, og tager det som et symbol 
pa hele dcn Indstilling! 

I'len er reglementet nu Ikk ... til for netop at !>Ikre dm 
p ... rsonilge ronmg de bed~1 mulige kår? Er det mon ikke 
til for at lund re den enkelte i at være saledes i klubben, 
at han direkte eller indirekte generer de andre? 

Joh, Jeg forstår gOUl, du i oleblikket bliver Irrlleret, nar 
en ung fyr fortæller dig, at du handler forkert, men SOl 

prov I 'Stedet for at svare Igen - at tænke! ,\\on ikke 
du I arenes lob har lagt dig "a mange unoder til. at du 
kan lale at bltve reltet i el og andet? Det ved Jeg, du har, 
og Jeg "ed ogd, h,·or mange O'Io'ertrædelser fra dm side, 
der dlltgevel tolereres, fordi du nu engang har ,'æret klub· 
ben en god mand ved hare at være et trofast medlem 
gennem arene. 

Ilvls tonen virker hdt stærkt på dm overfolsomme selv
agtel .. e, sa lad dog arene give dig den fornodne storhed 
til at bære over med ordene og fæstne dig ved indholdet 

Provat for .. td, at man soger at bringe klare linier ind i 
rl)hJOgtn og at fa Dan<ok Forening for Raspari" tanker 
Indf"rt i klubben 

Din tarv lig~er klubben pi sinde, og man handler ogs", 
I nelop din Inlerl"SSe. 

Idet jeg h.iber, du vil forstå dette forbliver jeg et..:. 
.'12 , 

Omelet IV 
Sond,lf: dell 16 se"tember kl. 9,00 pr I b,iddlalfl.'n 
JIl~l!n Icglllllgs/tstcr man moder bare. Mddpakke og 

landg"ng~toJ medbringes. 

Hvad er omeletten? 
For kaniner 0l: andre uindviede oplyses. 
Det er en hyggelig traditIOn, som bestar i , at ro,hderne 

hvert ar arrangerer en mere eller mindre vellykket "bu' 
tur- med forskellige overraskelser. En tur, som man mel
der >;ig 111 uden anelse om, hvor man kommer hen , eller 
hvad der skal foreg.!! 

,'\"d derfor op Of.: se, hvad \"1 kan byde pa I ar, 
Se illvrigl oprabel! 

Skisektionsfolk se her! 
Ang klubkaproningen og den rareslilede mah:h med 

be!>tyrelsen star vi for oJeblikket uden mulighed for at 
passe den ind i septemberprogrammet. 

Desuden er det en sorgelig kendsgerning, al der ved de 
iirlige klubkaproninger som regel ikke moder flere, end 
at nt.ln med nod og næppe kan stille et hold op. 

Ilvls derfor .. cktionen mener sig i stand til på et tids
punkt, der Ikke er .optaget af andet at kunne lave en 
klub · og bestyrelsesmat,h under sådanne former, at det 
kan trække folk 111. VII det bit ve modtaget med begejstrmg. 

• L.-P.I. 



i anledning 
Så står vi attcr for el klubarrangement. og Jeg roler ml~ 

overbevIst om, at når del er labet af stabelen. vil VI som 
altid kunne konstatere, at vi har manglet nogle. 

Dem. der vil mode, er k .. mmerne. hvem nysgcrright'den 
og Iveren endnu sIdder I kroppen : en lille, fast kreds af 
kerne karle. der gang på gang trofast moder op, og som 
synes at være glade for al rocheferne be~>træber sig for ol' 
sælle gang I klublivcl, uden <It du dog er fare for. al træ
erne skal vokse ind, himlen. Dt"m vi '0'.1 molnglC' er for dd 
første de medlemmer, der ul hver genualforsamlmg hyler 
op om, at der ikke sker noget, klubben er dod o. s. v_, men 
som vi aldrig ser noget til. når vi byder pa et arrangement. 

Dernæst vil vi sidst, men ikkl' mindst slå over for dcn 

StyrmandsinstruktIOnen fortsætter september ud t den 
nye form med taloner, der mcbendes til rochefen. Mr:d l 
oktober slutter styrm"ndsiMtruktlOnen for i ar, 

Svava- og s..:ullerprove .lfholde .. 'iids-te gang mandJI: den 
3. 'ieptembcr kl. 17. 

Det var meningen i ar at lægge klubkapronmgen I sep 
lember maned. Det har Imidlertid vist sig Ikke at "ære 
praktisk muligt, hvorfor den vil komme ul at fmde sted I 
begyndelsen af oktober. Forhabcnlbg kommer den da til 
at forme sig som en .. lags afslutningsfest for sæsonen. 

"Nogen at ro med" 
1)c:1 er lykkedes af skaffe .\(.l~kilh~e kaniner i forhindelse lIu,:d 

\I}'rmænd, og opmuntret heraf fOI1 .. xller .(en/ralen-, .. ,jlt-des oll 
kolniner og ~tyrmænd. ~om st.u uden nogen ,li ro med, k.m sende 
mig el par ord pl et brevkort, jeg \kal d se. hvad Jeg k.lII ~ore. 

\'ærsl er dd med ct k~nin-hold, \om fortnnsvi\ on~kcr at ro 
om forffiJddAgen Er der ikke cn \t)'rmolnd, som "il tAge ,iII: 
~f dem. 
K~nmer og styrmænd som er mlertSsere-t • et arrangement 

bcde~ ~kri"e til H. N. Mø/kr, .IIhlefdJIsg.di' 18.t1 , "hh. 1\ 

Idrætsmærket 
Dct er ikke- sværere at tage idræ .... mærkel, end at enhver kan 

ki.1re det. Pl den anden side kan del ikke gores blot ved .:'II li/o:J.;c 
i en læne~101 

Enh"er moti{jns-idræt~m.lOd bor tage- delte mærke for .\1 bevl~e: 
o"e-r for sig sdv. at han he,idder en god kondition og ddolnnc 
f.l::rd,gheder. ,al holn koln kollde: sig .!oclv for vehrænet. 

[kt tr OgSol godt i!.t have et m.!.1 for ~in dagli!,:c Idra:l'iudnvd,c 
cJler molske snuerc en mærkc-p.1i:1 Thi milet for al i!.m.uuridrzt 
er et ,>undl legeme som hærer olf en ~und sja::l 

Som n""'111 i AuguStnUmmeret olfholde, de for"kelll!;e pmver 
p,i. folgende tider og stc-der 

I.ub. ~prin!; og kast tirsdAg d.". ~eplemher kl. 1i'.1~ pol thter 
bro~ ~t~dion indgang frA Staunln!;~ »Iold\. 

20 km roning lord.lg d. S. sep/cmber kl 1 ~.OO frA kluhhu\ct 
2 km ronmg mandag d. 19. ,eptemher H 17,30 fri!. klubhusct, 

Strandvængcl. 
Ciymna~tikpruverne afholdcs ul vinter; herom !olives n,,,rnlerc 

mcdddd'>C. Ovrige oply~ninger f JA' vcd henvendelse lil klub· 
hen, iMpekwr. 

sørgelige kendsgernmg, at der er for lidt "befarent" mand. 
~kab med. Vi mangler "mændene frA ... kurene" og de 
gamlr: langtur!>rotter, d~ folk, som mere end n0l:en andre, 
kan forklare de unge, ufærdige Sjæle, hvad ronmgen har 
betydet for dem og derved indgyde disse novker samme 
.. arme kærlighed Iii rosporten, som I selv nærer, 

Derfor lolnj..t1ursroerr: og sculler.entuSiastr:r, morgen-
roere og torsdagsroue VIS Jer for en gangs skyld fra jrres 
... tærke side: Sæt madammen Pol græs og ... 1-

vel mødt d. 16.- 9. - kl. 91 
La·P1.1ta lodsen 

Gymnastik og svømning 
Nu gdr ~mmcren pa h.a:ld, om et pAr m,i,neder er ponlonen 

lrukket pol land. og klubbt:n <,O\'cr \'mte-rsø\'n. 
,\\en dCI er kun tibyndolde-nde ... t DSR slumrer i -'reb murke 

ud. Nlr romngen slutter, tolger Orienteringen f AI o~ (Igd h.lnd 
holden og gymn~~11k\.llen kommer I brug 

livoId gymna~tikkc-n ang.lr, d. bliyer der j \'inter ~(lIn hrdul 
B)·mn .. .stik hver da~ i uge-n undt'"!!:en lordolf!:' Svnmmetune 

bhyer ogS.l I .ir afholdt hver tnrsd.lg, sj det bliyer TI"; leJh!!thed 
III .u holde den i ,ommercn~ lob oparbcjdcde konditIOn ved ltge, 

Timerne ligger p-' for~ktlHge uder og 5t~der dter nedenstlende 
...kcmO!, ~iI. alle ~kulle hJve muhghtd for AI drolge nytte- dcuf 

.'\ .. nda~ og IOr.,dAK k!. 19 20. 
Tll"SdJI; 0f frcll.tg kl 17· 1),. 
On~d~!!: k. 17.1'"· nJ.l~. Svnmning. torsdag kl. 20 - 21 

Alle dAge undtagen on~dol!l: SUlens G\'mnol~uklfl'lIIut, 
.\lIc. Onw.lg GI ,\\cITopolltanskole. hue Plad, 

Surre 

Håndbold 
lIar du .boldllJe·. dier er du ]la andcn måde hrdt Oll en .gal 

h,'ndbold·, ~,l lad O~ ~c dig til h,l.ndboldtr;~ningen. det hcgyndcr 
O/udag den 12. september i 0110 Monsti'd Hilllen, Norre All!: ~"\, 
o,)mkl~dt kJ. 18,1 'i. 

Du læste jo nok rder.tlcl .lf Yl,lf ,l.fdelmg~ lidel glor\".l:~ rdlge
~ol:.,on 1950- ~'- hntr \'ort 1 hold med nod og næpJlC kldrede 
rn ..... ~ I nedryknlflp:~ki!.mJlCn mod R. &. \\. o~ dermed kunne 
forbli\'e IB·rækken 

1I00r du I~I og det holr du ~Ikken - sl moJ t.t Ifænm!lcn 
for~tl' gan!i:. s.\lede~ oll \1 ml'd del umme k.ln komme , ~an!l og 
koln "æte forberedt ul Kobt:nholvM IIAAndboldforbund~ I\,bl· 
turnering. der ,",cgynder allerede den i. oktohcr 

V. kAn forta:1le dig. ~I "ænmgsforholden~ er de bcodsl rnulige, 
og oll træningen bH"cr ledet af den golmle hAndbold-loIndsholds
,"eterJn, .1dJunkt Egon S.lnder, 

Fd modt i OM-Hallen den 12 . . ~eptembcr. JOl1il~ 

Erik Kiersgaard 
livjægergode 23 . Øbro 5152 

• 
.\n"'.1r,11. for ~nSR·· II ,\\ 

• ~Orie-nlerinK' 
.\\oller, i\hldddtsgade 18 A, 
le~rer liyen. Blid .. hpark 26. 

K. ( \t1f>.\. 
Hellerup. lir: t>'>b2 



ORiENTERING 
Arskon tingent for DSR's Skiseklion er 5 kr. Regnskabsår 1/10-30/9. 

Postkonio 68344. DSR's Skisektion. Robert Christiansen, Abel Calhrinesgade 6. 3. - V. 

Efteråret er altid godt! 
liat sommeren end været nok så våd og trist - så 

har vi dog stadig ct efterår til gode - og tilmed et efterår, 
som vi nok skal forsta at udnytte, ligegyldigt hvordan 
vejret bliver. For når man er klædt på til det. gor regnen 
intet - labet i skoven er lige godt. Vær derfor med fra 
starten her l September, - og nyd godt af de mange 
arrangementer som Sektionen og de andre klubber byder 
palllvis du ikke for har prevet orientering, og måske 
dårligt er klar over hvad det er, så kom til klubaftenen 
den 5,:9 kJ. 19,30, - vi fortæller om oplevelser i skovene 
gennem de sidste IO år - og håbe r at også du vil slutte 
op om DSR i denne idræt. 

Program for september. 

Onsdag den 5. septbr. klubaften 
med orientering på dagsorden!:'n. 

Kom ned i klubben kl. 19,30 - tag et kompas 
med, hvis du har. Ellers stiller Sektionen kompas 
og kort til rådighed. 

Der er m.lIlge forhold indenfor orienteringen, 
som det vil fore ,lit for vidt at omtale her. Derfor 
må vi modes og tale om sagerne. Blandt andet om, 
hvilke muligheder der er for orienteringsdeltagelse 
i Sverige. 

89, 
99, 

16.9, 

23/9: 

30;9, 
7/10, 

14 lO: 
14 lO: 
21 IO: 

28,. IO: 

Natlob i Rudeskov, arrangeret af DR. 
Begynderlob i Rudeskov, arrangeret af DR. Starl~ 
afgift 1 kr. Anmeldelse inden 3:9 til de nedenfor 
nævnte styrelsesmedlemmer. 
Pokallobet, a rr. af KS. Kvalificerende mærkelob 
og ranglistelob. Se de generelle regler for anmel
delse. 
KJublob af hyggetypen fra GåseilUset i Ravnsholt 
ved Lillerod. 
Ingen anmclclelscsafgift; man kan starte, når man 
har lyst, i løbet af formiddagen. 
FIF arrangerer åbent lob. 
l lelsingor Roklubs abne lob, 
KM. 
Danmark mod Sydsverige. 
HStjernelob" arrangeret af Kobenhavnskredsen. 
Klubløb i Ravnsholt. 
DM-herrer. 
Pointsløb arrangeret af Københ.wnskredsen. 

4 Il: DM-damer - FM for OB og jU. 
JO. II: KM-nat. 

Blandt særlig attraværdige lob i Sverige, og samtidig 
loh, som ligger indenfor en økonomisk gennemforlig 
radIus, har vi plukket følgende fra den svenske lermms· 
liste: 

2,9: 

309, 
14 10: 
11 II: 

Korpor.uions-orienteringen ,ur. af Halsingborg 
1FK. 
f K Eko, Osby. 
Ilallarøds IF. 
International 2-mll, Hyltebruks If. 

Anmeldelse til ovenstaende lob sker til Svend Nielsen. 
RY 6019, Vagn Møller p.i VA 3122 om aftenen, til jesper 
Ilven på HE 6862 også om aftenen, eller til Erik jor· 
gensen på C. 10232 k!. 10-16. 

Senes/e frist er i alle tilfælde' en uge før det pågæl· 
dende lob. 

Instruktion vil tilgl delta.gerne i tide før lobsdagen. 

Indmeldelse i Sektionen koster kun 5 kr. om året -
tag beslutningen med det samme - grib telefonen og 
ring til os. Deltagelse fra sæsonens start giver bedst ud· 
bytte. 

orientering kan m,lIl J!a eller lunte, trave eller 
spurte afsH'd, ganske <;0111 man føler sig oplagt. 
Og: det er ofte den, som bevæger sig langsommere, 
men sikrere end de andre. som opnår de bedste 
re'\ultatn. Uanset farten er problemerne, vi 
tumler med i skoven, vældig underholdende. Det 
er faktIsk allersjovest at lobe vild , 

DSR's skisektions styrelse. 
E r I k J II r g c Il S C n, ,\Iimcrsglldc 113. 1\ .. lormand. 
\' a Il Il ,\\ ul1 e r, Engdrngct 51. Valby. næstfurmand VA 3122. 
K (! b. C h r i s t i Il Il S C Il, Abel Catrinesg. ti. 3. V., kll~ercr 

::"'cnd ~iclsen. Rud. Berghsgllde (11'1 O. RY 6019. 
S," c n 111 Il m, Ru.gcycj IO, Ilc1lerup. 
J e s p C r II, c n, Blidnhparl.. lO, Hellerup. red. HE 6862 . 

• 
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-- ~ AKADEMISK ROKLU8 ~ POlYTEKNISKROKlU8 -
MEDLEMSBLAD FO R DAN S K E S T UD E NTERS ROKLUB 

19. ÅRGANG MEDIO SEPTEMBER 1951 SÆR.NUMMER 

Alle medlemmer bør møde op 

søndag den 23. september 
og overvære den store dyst, som finder sted mellem de hOJere' lærl!anstalter p1 den sædvanlige bane 
i havMn med oplob ved 

Lystbådehavnens søndre molehoved 

p~: 
Kl. H,JO: Underholdning af stort orkester. 

14,45: Vandski-opvisning. 
15,00: Match mellem Arhus og Københavns Univcr'iitet. 

(Begynder-otter, 2000 m.) 
15,07: Molteh mellem Danmarks tekniske Højskole og Koben

havns U niversitet. 
(Senior-otter, 3100 m.) 

Om aftenen stor fest i klubhuset med illumination 
af terrasse og forplads 

Kl, 20,00---20,25: Alle gæster saml6. 
" 20.JO overrækkes præmierne til det Vindende hold fra matchen 

mellem Danmarks tekniske IIojskole og Københavns 
Universitet samt den Olf civilingeniør Th. Eberlh udsatt~ 

vandrepræmie til den amalortræncr, hvis hold har vundet. 

Efter præmieuddelingen dans 

KI. 23,00 følger vi vore kammerater til Arhus-bl.den; befordring stIlles til disposition. 
De, som måtte ønske smørrebrød, bedes ringe til Ryvang 48 a, - senest fredag aften. 
Ingen cnlr~ . - Venligst: medbring medlemskort af hensyn til kontrol. Ved den gamle lyst-

bådehavn giver studenterhue eller immatrikulationsbevi .. til Danmark .. tekniske Højskole adgang. 

Vel mødt til årets store begivenhed! 

• 
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AKADEMISK 'OKLU' V P01YTEKNISK'OK1U' 

MEDLEMSBLAD FO R D A NSK E STUDENTERS ROK L U B 

19. ÅRGANG OKTOBER 19.51 NUMMER 10 

KLUB KAPRONING 
Opmuntr~1 af vor forho l~vi~ gode mdsdts pl kapronmgsbancrne i .ir er det he!ilyrcbcn$ hensigt .11 sogt' 

gennemfor! klubkaproningen. som den bndt sled I g,lmle dage. d.l dcr 'laf liv og humor over den dag i Iduhb~n. 
Klubkaproningen vil finde Sltd 

SØNDAG DEN 7. OKTOBER KL. 10 
og banen bliver den sædvanlige 1000 m bane ved indsejlingen ul Kalkbrænderihavnen. 

Ocr udskrivc5 fo lgende lob: 

Lob ",o \, Fakultelslob for Universitetet I i-.1rC'rs inrigger. 
tob ",o 2, 
I.ob ",o J, 
Lob o,. " 

Cig-Ictva:gtsfirer. Ingen C'nkdt rocr over 70 kg, og holdets gcnnemsnusvzgt 
Fakuhctslob for DOInm,Hks tekniske t-IoJskolc i i-,Hers mrigger. 
Kluhmcstcrshb i 2·.irer5. inrigger. 
i-,lre rs . k.lninlob·. Kun .lbent for roere, der er indmeldt dter Jen 
Lob for Old·boys. Kun .ibenl for rocre over 32 .k Lobet forc~g.ir 
s!rX'kkelig tilslUlnmg. 

ikke over 675 kg. 

Lob ",o 5 
I.ob ",o 6, 

Lob o,. 7, 
Lob ",o S, 
Lob ",o 9, 

Klubmesterskab i 1·.irers inrigger. 
Klubmesterskab i .!>ingle·s.:uller. 
4·Jrers inrigger for mOllonsrocre. 

januar 1951 
gig·otter, hvis der bliver til· 

Lob nr. IO: Match mellem l'n.i\·el"iitetet og Danmarks tC"knl~ke I lojskole I olier. 

I k lubmcSltrlobberne modtager de vindende roere og ~lyrmænd O. S. RJo solvmedailler; i de o\' rige loh 
D.S. R.s broni:emedailler. Opmærksomheden henledes pol , at lOgen kan deltolge i to umiddelbolrt p.i hinanden fol
gende lob. Eventudie indledende hC,lt~ vil blive rOet kl. 9. 

Specielt henvendt til den $tore skolre ...r motionsrocre Ilnskcr be~t)"relsen ,l.! gore oproX'rksom ".i , ,11 

meningen med klubkaproningen er den. at .. ille klubben'> medlemroer skal deltage - det er ikke kun noget, der 
olrrangeres til fornojdse for de 25- -JO medlemmer, der dyrker kaproningen hl daglig. Iler er en gunstiglellighed 
111 for alle klubbens mC'dlC'mmC'f uden undt,lgebe al værC' med og I foren mg \k.lbe en morsom og fomoJe Ig d.lg 
ikluhben. Ho ld jer derfor ikke tilbage, men tegn jer pol de i b'\deholJlen op~laede lister. Af hensyn til pl'l.Dlæg
mngen d kaprOningen er del bydende nodvendlKI oll alle ddtagerne tegner sIg mden tegnmgsfristens udlob; 
denne et 

fredag d en 5. oktober 
og hold, der bliver "lmeldt dIer den dag, \'i! ,kke: kunne forvente: at kunne: deltage I kaproningen. 

Efter lobenes ;tfvi~ding samles \'j ,>om szrJ".anlig til frokmt i kluhlok.llerne , hvor præmieuddelingen vil 
finde sted. FrokOlol lK-dC'S beslilt i kokkenet Wnt5! fredag den j. oktober, hvis mlln ikke selv hllr tn'ldpakkc:n med. 

Den 7. oklober k!. IO modes \'i all~..'i olllc: i klubben som aktive deltagere: i klubkOlproningen. 

Un~-.(i(j ~ 
sond.lg clen 23, september i Iitr,Hende vejr. 

Som annoncerel landt den tr.aditiondle kaproning sted i h .. w· 
nen sondag d. 23. september. Vejret vis le ~ig fra sin allerbedste 
side, helt o\'crr,ukende efter de forudg..lcnde eftedr.;fugtillc dage:. 

• Politikton· og DSR V;IIT arr.lngorer af del store foretallCnde . 
og Arhus-,tudentcrrocrnc og honorolliores fr,!. Arhus Univer\itct 
var vore gæster. Vi sogte at hringe en tak for den "or\IJcdc 
o plevelse. \'ore kammerater hcredtc os sldiite Ir i ho\·cdl.lOdct 

Gennem mange lr har DSR 1iIrrangcrc:t Studenlcnn .. ltchen ved 
Langdinie . Dette et ikke ved . Politiken"s mdlc:mkom.\ol bort
k.lstct eller ændret; men det er udviklet derhen, at man ror to 

lob , et mel lem de IO uni"erSiteter og ct mellem uni\"crsitc:tc: t 
(KobenhavDS) og Danmolrks tekni~ke Hojskole. 

I dtt Mr.llende VCl r v"r der mOdt Sd mange mennesker frem, 
;at lilan vis l næppe hl et roarrolngemen l har sct noget lignende. 
Arroln!tementet hod da også p.i underholdende momenter. En 
vandskiopvisning gjorde \..i ledcs l)'kke hos publikum. 0C'1 er C'n 
fnsk <;-port, og fornojdigt sa dC't ud. nar vandskiloherne I flotte 
svmg fo'r IOd og ud mdlC'm de molnge både, som var modt op 
for fra vandel al overværC' begivenheden . 

Lnhcne ble\" Irlln~miteret af rodiofon;ell, og det \'11r lykkedes 
.. 11 f..l Gunnar Nu ·ll ansen, hvi~ drgtige pr;~station i '\\..1con 
olllt endnu har i frisk erindring, ti al speake. Ilv..1d GunnAr 
l-Ian.!>tn speakede over radiofonien bley indfAnget OR sendt ud 
i hOJualere opsllllct pol L..angdinic, saledcs at publikum kunne 
fol!i:e lobcone i hele dcrc5 udsli':r:kning. 



PI ~I.:lgct tre: gik den fors,,: ~Iillrt: offc:r1obct mellem Arhu\ OR 
Københavns Uni\crsitdc:r over 2()JO m. ~Iv om tI lob i den 
stærkt tu.likc:rede hilY" er v"Mkcli~t. t.lc:v det dog ,'cl .. fvikki. 
lakkel n .. ~rc ha'·ne\· ... scnct, <,Om gjorde. hvad dc kunne for at 
holde bIInen fri for fllrtnjcr. B!idl'n fra Kubcnha\"ns l'nl\'e,,",,· 
tet gik forsl ovcr mållinien, 9,1 stkundcr for Arhw;. Tiderne: 
bic\" herefter: Kobenhavm l"nivcNitl.:l 0.53, Århu!> i,Ol,1 

Klokken I ~,Oi Sldric:dc lobet mellem D.lnmarlu tekniske Ilnj
skole: og Københavns Universilet, Stud~ntc:rm3tchcn. Ogd dette 
er et Olfcr·lob; men det ros over den anselige Slra:kning ilf 3,100 
m. DC:lte lob o.lede - ligeledes efter diverse: vanskdi/{hc:dN 
vcl i mAl, og det var en oH'l'Ordc:ntliø !>pændcndc: dyst. idtr unj· 
vc:nlldc:t vand! med kun ~n hldspid5. Tiderne: Il.07 og 11.10. 

I Unive:rsjf~l~m .. mhen nr nktor, professor dr. jur. Knud lIIum 
og rtktor, professor 11M. II.tn\tn domm~rt. og b.tnedommerc 
V.tf professor. dr. jur. Max Soren~n og professor, dr. Ihtol. A,1Igt 
Bent:en. For Arhus L1niversitt'"1 roede stud. jur. Cul A.tgt Nor· 
g.t.trd, stud. oecon. 0110 Ri..ibntr·PeU:rst'll. stud. oeton. Jor~en 
Chrisltnsen, stud. otton Borst V. Blond, slud. oecon, Knud 
K.tppc::l 'tnsen. Slud mag. Jorgen SeJst. 51Ud. jur. Frant;: Dolhl. 
SlUd. mtd. ErLk Iljollund, cox: Slud otcon. Il.\Os Pettr "h·cup.
For Kobenh.tvns l'mvt'"r~Lltl rotde stud. mtd. Tonnntn. «ud. 
med. Chr. Gr.tm Hansen, ~tud. Jur. C. C. Rasmussen, stud. med. 
Bjorn Andcl"5tn, stud. med. Poul Erik Honger, Slud. med. Erik 
Kj~r, stud. mtd. Emsl A. Pelerstn, stud. molg. Poul R I llIsurn, 
eox: stud. iur. Claes Triedsson. 

\'ed Sludenlerm.lIl;:hen var reklor, professor Anker Engc::lund 
og rtklor, professor II. M. IloInsen dommert. h.tnedommtrt ";af 

profeAAor. dr. inl!. J. L .. '1In<,a og kunuur E. Kod,. Startt:t i 
bt'l!';e lob \ . .tf værkforer Kruc;e frol KR 

I'or D.tnmarks tekniske HOJskole roede Kjc::ld IIjorsv.tf, 
Chrislreu. Svtnd Ltnskjold. Ebbe Rasmu~tn, Thu~ Il.lnstn. 
Svend Nielsen. Bjom Lyng. Per Knut:c:n. COl{ Kuli l'u:l'W!n. 
For universitetet rotdt und. jur. P.tlle Tlllish, stud. m,1ljl{. Btn
fidd Rasmussen. stud. m.tg. ToIgt f,loller. SlUd. med. Etik Ottt. 
SlUd. polit. Ib Thorup, stud. pulil r..; Thide. ~!Ud. palu H. 
OsOOr8. stud. jr. Poul Erik J.tkobsen. (:ox: Frode Chri\h.tn~en 

Eftc::r k.tproningerne \'.lT roerne og g%sterne inviteret lil middolg 
pi Københavns Universitet. Her i den ærværdige 8{lbelin~oll 
blev holdt .lndrige og inspirerede !.tIer .lf rektorerne fr.t df" to 
universittter, K. llIum og H. M. lIan~en, rektor for Danmolrks 
tekniske Højskole Anker Engelund. chefred.tktør 1I.t~.tgc::r. 
revisor Bjerrum, Arhus Studenterroklub. og direktor V.tgn 'tn· 
~en. D. F. r. R. s.tmt J~ge Axel f,blhiesen.· Ved denne leilig. 
hed blev præmierne, faklen og .p.traply~t.tuvel" o\'errakt Ko· 
benh.tvns L'nh·usltet. 

Efter middagen pl uni\"(~iletel , . .tf kluhhen v.en "ed en lillt 
fest med dans og illumination .tf forpb.<hen Hermed duttede 
den lange og btgivenhedsrige da~. Det \".tr oprindelig tolnken, 
at "I ~kulle ledsage vore J'yd~ke kammer.lIer til blden: men i 
5tedet hlev det ordnet die n, .tI de hlev til om mandolgen. hvil
kc::t havdt til folge, at fe~tcn tr.tk ud til de sml og hyggelige 
timer. ... 

Standerstrygning 
Sond"g den 28. oktober kJ. 12.00 h.tler \.j st.tnderen ned (or 

i lr, _. ,I.t, nu tr det f.tktisk tiden .tt tænke på det. Artt V.tf 
meteorologi~k set ret dlrLgt. Men sl tibmilede "ejr~uderne o~ 
ogsl I rigt mll til .llle arr.tngementerne, og det v.tr heldigt. 

I "'orom "Iting er: ~æsonen er g.iet. og "j skal til at p.tkke 
s.tmmen. Derfor heder rochtferne jer komme ned og l.t!i:e el 
n.tp med med pontonen, for den sul pl l.tnd. Kom k!. 9.}O og 
l.tg m.tdp.tkken med. 

KonlOf"et lukker med udgangen af oktoher mlned. Postadrts
sen forblivtr dog uændret: D"nske Studenlers Roklub, Strand
vænget, Kobenhavn O. - Ilenvendeber ~kriftligt. 

f'nftn ... 
CROME &GOlDSCHMIDT 

".-UK I 

Fiks lille anretning 
Artts omelet - den fjerde i r~kken - ,·.tr henl.llgl ul hnnen. 

en række officj"b v.tr JXbteret m:d igennem del , som \'i tro~de. 
!oå godt kendte f.trv"nd. S)"~temct V.tf nu, .tI man ~kulle fmde 
en nærmere opgivet pOSt, og "ed denne Eik m"n øpl)'snmg om 
den næstes pO:;:lhon o.~. v. 

I tilknytning til oplysningerne om posternt fik moln stillet 
noglt opgav('t af rotckni~k ali, enkelte ogsa \'edrorende klub
ben og dens hv. og nle !Uren v.ar gennemført. blev det helt' sam
menf.dtet i en poilltsberegnmg. 

Vejret v.tr fmt den p.l.!;~ldcnde dag og .trr.tnge.mtnttt I.tRt fikst 
til rette, og dtt kl.tppede med mønstergyldig præcision. Del \".tr 
tn lIod id~ .tt læggt pOs-lerne !>.iledes ud, .tt de kunne p.tSSc-res 
.tf .tlle bolde, uden .tt to kom til .l.t folge s.tmme rute. 

Efter turen v.tr der f~lIes frokost på verandaen, Oll sulten ur 
kendelig elter den 20 km I.lnge tur. og det fremryk.kede uds-
punkt gjorde den Ikke mindre. 

De fem delt~ende bldes mollndsblxr h;wde en fornoJellg 
formidd.tg ud "E del; men m.tn ml hlbe, at rlXheEerne L frem
Ilden gor .lIrrollngem~nlel Iii en hdd.tgstur, saledes som det holr 
v.terel det de Ire forcg,lende,lr - det , . .tf der "ist mange. som 
hnde IndstiUtt ~ig på. 

Omelet,fpiseren. 

To rochefer afgået 
Desværre h.tr rochelerne jorg"n C. Madsen og Pal" ,'/.trsl,,1 

trukket ~ig tilb"ge frll deres bestyrelsesm.tndaicr, Alle hen
"endeber i forbindtl\e med rocheftrne~ olIrbcjdsomride be.lt.'$ 
derlor rentt til rlXheE .. -uge B.lIng. Cul L.angesvej I~, leif. \".tlby 
2.f-~. dia til rachel Drost ur$l.'n. It~lfes indul "Idere I klubben 

Gymnastik 
Som omtolJt i sidste nummtr .lE D. S. R. begyndtr g)'mn.t~lIk

s.t!Sonen m.mdag dtn I. oktober. 
Af hen~yn lil vort nye medlemmer skal \'i, som vi pleier, 

frem~ælte nogle orienterende "emærkninger om. klubhen, tl)'m~ 
na~tiktimer, der i år ..om s:\:dv.anflg ledes af mSjlektor Sjt'lle 
og gymn.\stiklærer 11,1. Ander~en. 

Der undervises i almindelig mOllonsgymnastik omfattende fril
sdtnde ovelser, lob. rlbbe- og OOmO\'elstr, tO\'e, spring O\'cr 
plint. buk eller hest, beh.l:ndlghedl>Oveber m. v_, indltdt:t eller 
oIf~luttel med en u\k omg.tng h.i.ndbold, nJr ddlJgerant.tllel III· 
bder det. 

Til di'i.Se ø\"eber eller i del mindsle de "igtig~le "f dem k.tn 
.tlle U.in~ct .lIld~r v.:cre med ogsJ. de, der ikke I .tre\·is h.tr 
gjOrt gymn.tstik. De er .tlle \·elkomne, og Dc vil hurtlgl gure 
den opd.tgelse, al det (I.tue! Dt:m storartet, og .'It Dc hurtLgt 
!.tIder i trit med de mere hjc:mmevolnte og trænede gymn.t~ter 
pol holdene, vel .tt mærke hvis Dt: p.J.Sser timerne nogenlundt 
regdm~ssigt. 

Vi, der gennem mange ar h"r deltagel i klubbens vinteri!yrnna· 
stik. kan .tf erfaring bevidne, hvør udma::rket man befinder si~ 
ved denne a15idige motion, og hvor velegnet den er til at 1Ied
ligeholdt og sl)'rke den gode kondition. som ro~æo.onen m.l.tte 
hollve give! eD. 

Derfor siger 1Ii bldc til dt g.tmle og de nye medlemmer' Hvis 
I vil lyde et godt råd. sl find en tid, der passer jer. og mod 
frem. nlr vi bq:ynder, Dcl tr .loundt med gymn"stik og~.1 for de 
.ind\·endlge dele. benpiber og gem.tkker", som m.tn siil:er. 

~\.tndag og ION;dag kl. 19-20. 
Tirsd"g og fredag kl. 17-- Ul. 
Onsd.tg kl. li,lS· IS.IS. - Svomning: torsdag kl. 20-21. 

Alle dage undlolgen oMdag: Stoltens Gymn.tstikinstitut, Norre 
AIIt-. On~d.lg. GI, ~\~Irollolltanskole, Frue Plads. 

~<lubbens 
rotøj 
EJ. hOl 

Sllkt'gade.lI • T lf. J08l 
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KAPRONINGEN 

Macon 23.-25, august. 
Macon - byen. der var pl alle rointefbseredes læber i dagene: 

omkring EM, er ~n hyggclig lille by Cl halvthundrede kilometer 
nord fOf Lyon. 

Rejsen dertil forloh gout med undtAgelse af en forsinkelse, 
der gav os el ophold i Paris pA et par timer. nok til al fl det 
forsje rigtige fran~ke middagsmåltid, men ikke: nok til at se 
noget af byen udover omegnen af Gare de< Lyon. Turen fra 
Paris til l>\acon foregik i bumletog og varede 8 limer: det v.tr 
noget af det værste pl hcle turen. Vi ankom til Macon ved 
2Z·tidcn i buldrende morkc og blev modtaget af de danske 
ledere. der Vilf t.1gt! i forvejen og havde arrangeret det. s.l vi 
fik en fin sovc~al med IO vaskckummer og eet 'W'C. 

Vi provcdc v.mdel nOl:SfI." formiddag, og bldcn gik, som den 
aldrig har glet for, der var rytme og glid i den. For hvu gang 
vi var p~ v.lndel, gik båden bedre, sJ. vi havde ordentlig blod 
pl tanden. da vi startede mod Sveriges nordiske mestre og Østrig 
i de indledende heats. Vi bdvde en fin-fin start og var en hdlv 
længde foran efter fl tag, men så blev løbet bl;e~t df, fordi 
Østrig havde rrve! rorr.t itu i st.arten. Efter nogen diskussion 0f misforsUelser blev løbet roet om uden ØStrig, der fik lov 
ti dt ro opsamlingsheat. Vi startede stærkt igen og var hurtigt 
foran og vandt en komfortabel sejr, syv sekunder foran Sverige. 
Vor tid var ikke god i forhold til de ovrige. men vi var dog 
rel optimistiske. 

l halvunalen var vore værste konkurrenter Schweiz:. Vor stolTt 
V.lr alter flll, 01;1 vi VAr med feltet med det samme. Vi l'Qr.de os 
frem til andenpladsen og diskuterede ved 1000 m, om vi skulle 
tage spidsen, men blev enige om ikke al anstrenge os mere end 
nødvendigt, så vi holdt andenpladsen efter Schwei:., der roede 
hårdt for førstc-pladsen. Vi V,lI helt friske efter lobet og havde 
ddgens næstbedste lid. Vi begyndte her at øjne en chance for 
p1.lCering, idet feltet iHr syntes sl forfærdelig hardt. Alene det, 
at vi hdvde så Id ved at komme i finalen, mrM dl' andre arbej
dede hårdt derfor, tydede godt. 

Finaledagen kom. og vi Startede i l. lob. Soen var hardt mod, 
og strommen var med. Sol boJserne var krappe. Vi lagde an til 
start, der var Ikkr nerver pl. vi vidste, hvad vi kunne yde. og 
at chancen var der - og ~l gik starten. L'heldigvis blev forstI' 
tdg et luftlag. Når det endelig .skulle ske, hvorfor sl i fin.llen, 
kunne det bare h,lVe va::ret i et indledende heat. B1den drejede 
over mod hagbard, og vi var ved ,11 gl ind i Spanien, vi måtte 
så rette op og g3 over i vor egI'll hane og så efter feltet. I)rt 
kostede flere længder. og når s1 samtidig en so gik ind over 
rælingen og fyldte båden ddvis med vand, så forst,h man godt, 
• 11 der kom en dd nen-ositet i biden. Man mærkede det, nar 
det nu og da kneh at fl aren fri i den hojr so. Ocr blev arhej
dt'! godt og h1rdt i båden, men der var ikke foHng med feltet. 
og si var det umuligt at nl op. Vi V':1r og hlev silet, og vi $l 
alter. at det ikke er nok med teknik og kondition, men at man 
også sk.:ll have lidt held L sproJten for al vinde eller blive placeret 
i EJ'oL Så hn man 5e1vfolgelj~ diskutere, om det V,lf uhdd dier 
manglende erf.iring og dygtiglied, der gjorde udsldgel. 

Da "j tog hjemmefra, havde vi ikke megt'! hlb om en placering 
eller en finaleplads, men efterhånden som vi provede konkur
renterne p.l klingen, skal det ikke vit'-re nogen hemmeliglied, al 
vi regnede med en virkelig chdllce. Det var ikke derfor. vi tog en 
flaske champagne m. m. med til bådepladsen, det havde vi gjort 
alligevel. den var til at fejrr .1fslutningen af sa::som:n tneod, deon 
sæson, der gav os så fl sejre, men sl mange store oplevelser. 

Pl hjemturen oplevede vi Paris i et berusende dogn. TUL lIe
ri eotnC', Triumfbuen, Eiffeltårnet, Napoleons Grav, Stinen, Notre 
Dame, Metroen og sidst, men ikke mindst Pigdlle med gade
handlere, lose piger, nogendanserinder, fortovskafeer. champagne, 
rodvin, cognac og polser, alt imellem hinanden. Ikke mange sov 
den nat. 

Derimod blev der ~ovet pl hl'emturen, som foregik i J. kl.s 
ku:ri:. Mathis sov i nettet, nogle å pl kufferteor og gulve, enkelte 
SJ. op. En fra Bagsværd kobte I. klasses tillægsbillet og lagde 
sig til at sove der. Afskeden med jyderne var hjertelig, der hav
de udviklet sig et godt bmmerat~kab i de ni dage, vi h,'l.Vde 
tilbrdgt s.tmm~n. 

Modbgdsen j København v.u ~trllende, med .\rer, æresvdgt 
og reception pl r.idhuset og derefter stor modtagelse i KR. Det 
skabte en egen stemning, som man sent vil glemme. 

Jo, "el har vi haft en god sæson. Vi er m.tnge minder rigere. 

jeg må her benytte lejligheden til at sige odet sta:rke hold· tak 
or en god sæson. det har været en oplevelse .lI ro med jer, 

jeg har lært en masse derdf. Rober/. 

Helsingør-regattaen den 26. august 195J. 
Medens vore seniorer kæmpede om europ.lmestrrska~rne i 

;\IRcon, afholdtes der en international roregatta i Helsingør 
den 26. auguSt, hvor vi startede i to firer med styrm,lnd. hen
holdsvis i begynder- og juniorløbet. 

Begynderlobet vandt vi i tiden 7.25,4 foran Malmø, som fik 
tiden i .25,6. Der deltog fem blde i lobet. 

I luniorlob~t måtte vi nojes med andenpladsen, sUet af Nak
skov skibsværft m~d II sek., der var fire både. 

,Mol/mo-reg.ltfden den 2. sep/br. 1951. 
I M,llmll afvikledc.'S sondag den 2. septbr. en rorega!!a, hvor 

svenske, tyske og danske blde deltog. Vejret var dolrligt, men 
konkurrencen hlrd. 

.Rode o og Robert suttede i junior- og senior-singlesculler og 
placrrede sig begge pol andenpladsen. 

Junior-otteren vandt vi sikkert over Kvik og ,"'alma roddklub. 
Begynder·fireren blev efter en hård kamp nr. 2 af fem hlde, 
sUe! df Falkenborg, og med Kvik pol J.-pladsen. Senior-otteren 
v,\ndl vi i en blændende spurt o,'er det tyske bådehold fra 
Akademischer Ruder-Verein, KLd. 

Erik K;oEr. 

E{terdrskaproningen på Bagsværd den 9. sep/br. 1951. 
Vi V,H anmddt i 7 lob, men m.\ttr afmelde i dobbeltsculler 

p.g. a. materiel sk.lde. Resultatet vilr J forstepladser og J tredie
pladser. Begynder gig·otter vandtes for 4. lr i træk i tiden 7,20,8 
sek. fOrdn KR, og Barry viste slledes endnu en gang, at han 
kan lære folk at ro: dog måtte samme 8 mdnd se sig sljet i 
begynder-otter af de mere rutinerede Kvikfolk, skon t vort unge 
mandskAb roede et n)'deligt lob. Junior-urer uden bod på mrget 
hård kamp, men DSR tuk sig dog fri og vandt i Ilden 7,04.1, 
S sek. foran KR. I Junior·sculler og toer uden var J.·pl.ldscn 
sikker frd start til mal, hvorimod Lasse og Kjdd i toer med 
efter en meget dårlig start ved 1500 m havde h.llet sig op på 
linie med KR og Bagsvzrd, der i næ"ote rækkefolge gik I målet 
for OSR. )unior-otteren tegnede tU al bltve et spændende op
gor mellem DSR og Bagsværd, der modte med J Maconroere, 
men vore små juniorer visk atler en gang den str.\ lende roning, 
som tidligere på sæsonen havde bugt os de mange begynder
og juniorsejre, og de v~ndt i den one tid 6,JI,1 en populær sejr. 

Rode. 

Nu kan "Skovrand" sælges! 
Som medlemmerne vil vide, blev DSR ved Henning Ko.:h·s 

dod ejer .. f hans ejendom .SkQvtand", idet han havde teSta
menteret den til klubben. 

Efter reddktionens slutning har vi fået meddelelse om, al der 
for ejendommen er budt 4'i.(lOO kr . 

Bestyrelsen har imidlertid ikke ment at kunne lage det om
fattende skridt ilt s.rlge ejendommen, inden medlemmerne V.lr 
blevet underrette!. Nedlernmer, som pl en eller anden måde 
skulle være Interesseret i sagen, k.ln derfor henvende sig til 
kassereren, Bjorn Moller, Byrll SJ6J. 

Det oplyses, at den c,'enluelle kuber er en ven af orienterings
og rosporten, Iworfor det VII være muligt at bevare den for 
sklsektionen så værdifulde .Gåsehytte". 

ORIENTERING 
Det store Skib. kompas 
har siden 1941 været del eftertragtede trofæ for roer·orientererne, 
- deres belonning for beru.le holdpra::SI.ltion i Kompaslabet. 
Nu er di.'ts saga ved .tt være slut, for i ar er dct sidste gang, 
der kæmprs om det. Propositioneme for Skibskompasset forta:.l
ler, at det tilfalder den klub som ejendom, der har vundet det 
flest gdnge ILI og med 1951. Og andelene tr gmnem årene ble· 
vet forddt mellem DSR, Kvik og KR , saledes at vi selv har i , 
Kvik og KR hver 2 andele, mens lobet i 1941 forst blev annul
leret på grund df en forkert defmition og derefter aflyst på 
grund .lf forkerte magthavere, og I 19H nåede kun tre mand 
igennem under m.u:imaltid, således at iogen vinder kunne nOIC· 
res. Sidr.n 19H har DSR imidlertid ikke gjort nogen særlig god 
figur - vi har klin deltaget med ganske fl b-Iobere , og til 
st'\dighed været minutter og næsten timer dter vInduhoIdet. 
Som stillingen er, tilhlder Kompasset os, - men VI synes ikke 
rigtig det vil se godt ud, om vi ikke endnu en gang kan gore 
os virkdig gældende. Det ml da være muligt igen al kunne 
tdge gevinsten hjem pl hæderfuld vis, - vi må da j år kunne 
stille en b·klasse, der er virkelig bmpstærk. M.i. disse betrdgt-
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mnger Cl vore otienlerere lil at gribe sig i brystet og love sig 
selv. blde gamle veteraner og unge. uerbme. at her er en lej
lighed, hvor ingen ma svigle. Det bliver ikke noget almindeligt 
onentenngslob. denne gang, - del er pl en måde vigtigere for 
os end sdv Danm.trlumeSlcukabet: vi hu en gæld al indfri -
ogu over for gIveren af Det Slorc Sk.ibskomp.u. 

Siden .id.t 
Til klubaftenen den 5. septcmber modle- hele- fire- begyndere 

frem - med mod p.l. .11 prove lykken i skovene - og ojensyn
lig egs.i med gode evne.r. I h"ert bid blev resultaterne ved bc
gynderlubct den 9. seplember I Rudeskov .særdeles Tilfredsstll· 
lende (p.i. trods .tf at ,'i p.; forhind var mere indsullet pol. at 
Hæne end.lI konkurrere). Jorgen Selsmg blev nr_ 3 dter el 
stabilt og godt lob, hvor kun post 7 synes at ha,·c voldt unske
lIgheder. Mogcns Bardram blev nr. II. Erik Oppenheim nr. Ii 
og K.j Lange /orgensen nr. 16. Birger Kop:r. hOllvdl.' kvaler under
\'tjs og forfa dt lidt tIl botaniseren: be re held næSte gang. 
Udenfor konkurrenc:e I~h Svend Nielsen og Vagn lo~oller banen 
igennem 20 minutter hurtigere end vLndeniden, Og i natlobet 
pI samme bane nalten for, placerede Rindung sig som nr. i og 
Ponsaing blev nr. 9, 

PokalJobel i skovene "ed Ilæsede den 16. september blev en 
af vore store triumfer. Vi konkurrerede poS et ned[otogrolferet 
m.llebordsblad, hvor mange veje var fjernet, for derved al skabe 
en losning pl haneli\'f:llingskvalerne. Virkningen synes noget 
kUnSli,ll, men er absolut anvenddig. &nelxggeren Ric:hard Nicl
sen, KIF, hostede megen ros (or sin indsats. I herre-a (HA) blev 
Svend Nichen nr. I i tiden 1.13, ca. IO minutter foran .r.in nær
meste konkurrent, og ogs.i holdet gik til DSR - for forste gang 
i lange lider. Br.lVoJl Vi kan ahd endnu. [Rt er s.5 meget mere 
f!:lædeligt, som det viser, at VL er en oll de efterh.lnden (.1 af 
de gamle klubber fra 19iO. som har kunnet hævde flolndard og 
kvalitet gennem .\rene. Uden nogensinde at h,l,'e vzret helt nede 
i bunden. StJ.r vi idag med en respektdbel styrke, der regnes 
med. Iloldvmdeme denne gang vat Svend Nielsen, Robert 
Christi.tnsen og V.lgn lo\oUer_ I IIB var Einar Voigt en Oll 
de U som niede banen rundt. det ,ar et hlrdt lob. som "irkelig 
krævede. al man kunne- orienlere. 

Efter redaktiontns slutning har .. i haft klublob i Ravnshoh 
med start fra GoSsehu~et og IIe\sin~or Roklubs .1bne lob fra 
Marianelund. 

Et landkort blive .. til -
Afdelin~\geodæt, ma,ll. scient. Henry Jensen holder i Biofl'sisk 

laboratorIum, I lcnrtk Ilarpestrengsvej J, seks forclæsmngcr om 
landkortets tilblivehe med ledSagende lysbilleder og film. 

Sektione.n kan muligvi~ sbffe eventuelt interesserede grali~ 
adgangskort til denne serie, der ellers kosler 5 kr, Henvendelse 
til styrelsen skulle egentlig være os ihornde inden den 2!1. sep
tember. men vi hiber .lt kunne klare det, selvom bladet kom· 
mer senere ud. 

Forelæsningerne finder ~tcd tirsdiLg den 2. oktober og de fol
gende fem tirsdiLge klokken 19,30----21,15. 

P .. og .. am fo .. oktobe .. 
Ændringer i dg/agten i $"cri!;c har grc~1 forstyrrende ind i 

terminerne. De I sid\lt nummer af medlcmsbJ.ldcl nævnte lob 
bli\'cr i nogle tilfælde byllet om. Iler er den ny<, liste, 

7110: .Stjemdob" i Rudeskov, s-m lings!.lcd Lollikhus klok
ken 9. Instruktion kl. 9.45, samlet start kl. IO. Løbel g.ir over 
forskellige baner med p.tSS.Jge via l.ollikhlU ind imellem; lober
nes mdbyrdes placering under konkurrencen kan derfor pl 
spændende VIS folgc~ "r tihkucrnc - i modsætning til, hvad der 
ellen er 'Ilfældet , or .. :nlcnng. 

14 IO: .PointsoritnICring", også i Rudeskov, mt'd st.ullids
punkter som ovenfor. BAnen byder pl ddinitionspostcr med til· 
horende monsIerposter • der giver varierende points, og snækkcr 
sig o\"er en filst mo1ximalud. indenfor hVilken m.tn 5k ... 1 soge at 
umle s! mange poinl~ som muligt 
Anmddel~e Iii begge lob kr_ 250; Iii et enkelt kr. 1.50. Man 

sk,ll selv medbringe ,lliasblad Hillerod, sidste udgave. 
21.110: Klubloh fra G1sehusct. Som sædvanlig ved disse ,uran

gemenler k,lO In,,-n starte. nlr man har lyS!. i lobet af formid-
dagen, 

Danmarhmeslersk.lh for herrer, 
ftIidd~8 i Sv.anekrocn i forbindelse med DSR's Sltisektlons 

ordinære 
generalforsamling, onsdag den 24, oktober k J. 17.10 

Dagsorden: Valg af dirigent, beretning, regnskab, styrelses
valg, eventuelt. 

Nye impuhcr og kritik ll1odt.1ges med hegærlighed. 

28/10; KredsmesterskabC'r afholdes i Sverige via Malmo. 
.. II: Pl denne dag ilfholdes sandsynligvis Komp.ulobet under 

Kvik'~ au~pickr_ Ivan Nielsen hu lovet al lægge bane _ og 
der bliver g/ort noget særligt ud af ,lrrangemeDtet. Se- om be
tydmngen;\ detle lob ovenfor. 

ForhundsmeSlerskaber for Dolmer, Oldboys og Juniores. 
11,'11 Hyhebruks inlernaiioneJle 1;V,l-mil i Sverige. 

Anml!ldelse ul o .. enSt.i.ende lob sker til st)'rclsens telefoner 
scne~t mandagen for den plgældende "Ondag. :--.lærmere instruk· 
tion filg!r om nod\'endigt de ,lnmeldte i tide for lobsdagen. 

Indmtldclu i ~klionen kOSler kun 5 kr. - tag beslutningen 
med d('t~"mme grIb tc\efoMn og fl det ordnet. Ogd de 
g.amle onenlerere mindes om, at dl'! nu er tid ilt fomy kon
"ngentet, 

I I 
EFTERARSNYHEDERNE 

fra vort forlag er Ikke mange, men til gengæld 
holdes kv,1liteten i hævd. Dette bn lyde som cl 
postulat men læs nedenstående anmeldelse 
jyflllndsposten af dr. phil. Jens Kruuse om 

M A RI N US BØRUP 

VERSKUNSTEN 
kr, 6.50. 

.t'ol,ln vil vel Ikke blive troet ps. Sit ord. nu m.lO for
sikrer, at en .D,lnsk metrik I kon fremstilling III under
visnmg og ~e\vStudium~ cor en besnærende: og - en 
poetisk bog? 

!'t\o;tnk (af gr.l:~k metron, mll) er læren om vasemal 
og dermed ,crsc\ære. Del lyder trisl. Man undg.!.r ikke 
.lI fa fornemmebe d maleband. \"crse~kræJderi. hug en 
hæl og klIp tn t.i. hand,·xrk. brutale regler. forskrifter. 
fremmedord og permllengr)'netl. 

.\'en det er en digler, der har skre\'et denne bog, 
:"bnnus Borup hiLr gjort sin lille frC'mstilling .. E den 

almindelige ~ klassiske metriks ho~·ed:r.unktc:r til en 
levende, vdrmhJertcl og li,l!efrem sporn ende "andring 
gennem den dAnske poeSI. '\\etrikker plejer unægtelig at 
u:rt bedst vtd dere!; eksempler. deT ligger i ugtOS natur. 
Og de ek~enlpler, Marinus Borup har valgt. er fortryllende. 

Men det, dtr gor hiLns lille bo~ sJ; tiltrækkende, er nu 
i~.l.'r h,lI\~ egen holdnmg overfor det emne, han har valgt. 
11.1n Kwcr tn rtdehg over~igt over nogle af metrikkens 
hoved~(l"rg~m.1l, naturligvIS. 

. ,. '\1Jn ,kylder h.lln lak for denne rige. fine og levende 
lille ho,ll, Jeg ville olHigtigt on~ke. at versets elskere vill~ 
st'ge Iii den, og M et eller iLndet sted et un);t menneske 
j kommende tider vil fordybe Sig i dens anvisninger. for
ehke sig i dens ek~C':mpler, bli"e inspirerC':t af dens .ind 

~kyde den til SIde og gnbe et stykke papir med hidSI!; 
h'er_ " 

Den Z. oktober udsender vi I iJllfednlng af det 
d.lnske fiernsyns start 

FJERNSYN FOR ALLE 
rC':dlgerct ,lf I\.nurl K . . \rogensen 

dets teknik (orkloHcs for lægmanden iif fjernsyns· 
mgenlOr /knrll jnrgensen; for programmer og udsende!
sesleknik redeger programsekretær Mogens KjeldsIrup, 
og tn mteressant ordhsle o"er de n}'c ord. der kommcr 
til al pr~ge "Ort sprog er udube,det al red.Jktoren .sc.h·, 
der tIdligere har mdl,lgt sIg fortjenester mcd ordlister 
(Ba)u: D.\nish Word list). Bogen bh,'er pi &l SIder og 
prisen kr_ H)(). 

Arne Frost-Hansens Forlag 

Ans,·,mh. for .DSR"; H. N. Moller, AhleCeldtsgade 18 A, 
.Orientering". Jesper l-iven, Blidahpark 26, 

K. c:. 066\ : 
Hellerup, liE 6,<;"2. ,-

• 

-
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til gymnolstiklærer~n, fordi man begynder pa gymna~tik
timerne. 

Det er kQmmu os for ore, at no,:;le af medlemmerne 
er af den opfattelse, al man ved at g.i til en bestemt 

_ gymna'itikurne forpligter sig ul enten .11 ga til kun de 
timer. 'iom falder på det bestemte tidspunkt, eller til alle 
fire timer I Norre alle eller hVilke mærkelige kombma
tlOner, folk nu kan finde pd. 

r 

Vi sk.,! i den anledning oplyse, at gymnastiktimernt' 
yde .. medlemmerne gt.lt iS som en del af medlemsskabet, 
og at man ved at tage del i gymn"'>likkcn ikke forpligter 
<;ig til noget som helst; men kan komme til de tider, .. om 
man har lyst til, uan<;ei hvorn.1r man "id!:lt var der. M.l" 
kan komme til alle fem limer i ugen<> lob eller kun til 
~en enkelt, ah som tid og lyst i nJeblikket er. 

lovrigt ml det stærkt anbefales medlemmerne - og 
ikke mindst de unge - at komme til gymnastikken i 
<iturst muligt omfang. Man har godt af at pleje komh· 
tionen vmteren igennem, og "j har det hyggeligt i di .... e 
tuner. 

Dl'r er .,ikkcrt grund til .lt repetere tiderne fra .. id .. te 
nummer. I ler t'r de: 

Mandag og torsdag kJ. 19- 20. 
Tirsdag og fredag kJ. 17-18. 
Onsdag kl. 17, 15~18, 15 . 

Svømning: torsdag kJ. 20-21. 

Alle dage undtagen onsdag: Statens Gymnastik" 
institut, Nørre Alle. 

Onsdag: GI. Metropolitanskole, Frue Plads. 

Vil Oe lære at bokse? 
Nu, da rosæsonen er slut, er det fornuftigt at "ælge 

sig en spnet, der kan dyrkes indendør; i "mtermanederne, 
og som ligesol godt som roning giver motion pol en for· 
nOJebg mJ.de-, sa man bevarer formen. For de studen
terroere. som har lyst at lære sel"fol1>varets kunst, opret 
ter AKADEb\lSK BOKSF CLUB et begynderhold. som 
st.utes lordag den j. november kl . }51. 2 . Ocr fortsættes 
hver on~dag (kl. 19-20) og lordag, og pri~en for hele 
kursus'et - der varer til 15. apri l koster md. lån af 
boksehandsker kr. 22,50, men kr. 18,00 for kun I u~entlig 
time. Beløbet kan afdrages, og desuden kan der sngl'S 

om ned.,ættclse heraf, n.tr ly<; ten er storre end den øko· 
nomiske evne. 

l)et er I Narregade 41 ( .. Malle"s bokseinstitut), det 
foregar, og De er tilmed ~ltid vtlkommen til at kOllune 
op o~ bare se på. 

Ved sæsonens afslutning 
Sæson 1951 u nu færdig med .lItfor lidt d.lglig ronm~. 

Tidspunktet .lt sige dette er \.e( Ikke vel "algt mtn 
tænk pol de dejlige forhold, vi har, og læs så, hvad et 
andet klubblad skriver: .. I .1r Skoll matendiet være helt 
i orden, inden standeren stryges. liat du ikke gjort din 
borgerpligt, koln det ndS I den Ilte urne; L<;ær skal der 
bestille .. noget I de lyse tIlller lørdag efterm. og o;øndag 
form. efter gymnaslik og løbetril:ningl~ Hvad siger med · 
lemmerne! Er de gode forhold Sol gode, at de ender I en 
Tornerose-sovn? Lad os nu se, hvem der kommer til 
standerstrygning Pol søndag og til gymnastikken. flno:;k 
bad om lørdagen, håndbold, orientering, den daglige 
l:!. l times motion, de r er nod\'endig for at leve (pas'\e 
sit .ubcjde med glæde, være et veloplagt familiemedlem 
og fa su.:ces på begge omr.ldcrl). 

Bcstrrelscn 

Kontoret 
Ned udgangen af oktober lukker - som meddelt 

kontoret. 
Alle henvendelser til klubben bedes herefter foreta~et 

skriftligt. Postadres<"en forblIver uænd ret: Strandvænget, 
Københ.wn O. 

Redaktionen 
Stof, som ønskes optaget l medlemsbladet. ma være 

redaktørerne i hænde sene .. t den 18. i hver maned. 
I øvrigt eksisterer der den ordntng, at stoffet skal 

senues til redaktørerne og ikke til bogtrykkeren. Det 
forekommer nogle mærkeligt, men sldan er det alts.\. 

Forresten hedder det jo nu .. Medlemsblad~ og ikke 
.. Officiell~ meddelelser". Det vil sige, at man i hojer~ 
grad kunne tænke sig at se medlemmernes penne i bladet. 

Om nogen har noget på hjerte, da bor man ikke holde 
sig tilbage, men sende redaktørerne et par ord. For med 
det nye hoved. skal IO bladet opfattes som et forum for 
melllngsudvekslinger .. 



Klubkaproningen 
Selvom man i flere år ikke har haft held med dette 

arr.logernent, ville man dog ikke slippe tr"ditioncn, men 
tværtimod søge at genoplive den. 

Vejret var atter arrangementlederne venligsindet. -
En af de allermest strålende sensommerdage blev stillet 
til disposition. 

Deltagerantallet va r langt storre, end man havde ven
tet, og der var liv og humor på forpladsen - ligesom i 
gamle dage. 

Der er ikke tvivl om, at grebet rigtigt an, kan denne 
tradition atter blive. hvad den bor være; et festligt punk
tum for sæsonen. 

I I"bet: Fakultetsl"b for Danmarks tekniske Iloj~kolc 
i 'l·årers inrigger vandt Sikker Jensen, Forum Jensen, 
Mogens Ilaut, Svend Amskjold med Erik Kjær som tox. 

I Klubmesterskab. 2-arers inrigger, vandt Lasse Ben· 
fieid, Hjorsvar og cox. C. Jacobsen. 

Næste lob var 4-årers "Kaninløb" (kun åbent for 
roere indmeldt efter l. januar 1951). H er vandt Jørgen 
Jensen, Ole J. Olsen, Mogens Birkholm, Steffensen, CO". 

11. j'v\. Møller. 
KJubmesterskabet i single-sculler blev vundet af Bræ

strup. 
':l-årers inriggere for motionsroere blev vundet aI Secher 

Jensen, Skotte, Ilauck og II. j\\. Møller med Forum 
Jensen som cox. 

Sidste lob : Match mellem Universitetet og Danmarks 
tekniske I lojskole i otter blev vundet af førstnævnte med 
fangel, Brærup, Iljorsvar, Lenskjold, Per Knutsen, Bjørn 
Lyng, Erik Kjær og Thue ved årerne og med Kurt Niel
sen som cox. 

Som banedommere var Krause og Fl. Langgaard for
træffelige, og måldommersædet blev beklædt af W. O. 
Strigel. 

Skabene 
Nu, da sæsonen er slut, skal skabene tømmes, Dette 

må gores inden L december. Efter denne dato risikerer 
man at få sit skab brudt op. 

Når skabet er tomt, må det ikke låses igen; men man 
kan reservere skabet ved at lade I.i.sen blive siddende 
i det cne beslag. 

I vinterens lob vil s.i. skabene blive gjort i stand, sa 
de er rene og tiltalende at flytte ind i til næste år. 

Kas sereren 
har tørre lommesmerter 

lian beder i den anledning medlemmerne hurtigst mu

ligt få deres eventuelle restancer bragt ud af verden. 

En roklubs okonom i er altid noget anstrengt, og del __ 

er af betydning, at kontingentet indlober Sil regelmæs· 

sigt som muligt. Og det koster JO også penge at sende 

rykkerskrivelser ud. 

Ligeledes bedes regningerne kokkenet bet.llt. salcdes 

at også detl~ regnskab kan blive afsluttet. 

KAPRONINGEN 
Olympisk træning. \'i må være klar på, ilt udtagelses

lobene til HelSingfors er allerede 29. juni, Københavns
mesterskaberne i maj. 

Derfor bor nov.-jan. tages med ikke lil daglig træning, 
men nogle gange ugentlig bassin i forbindelse med de 
øvrige dages mindst l,!!~l times legemsøvelse (lob, gang, 
cykling, håndbold, orientering), så konditionskurverne 
ikke ryger helt I bund. f Iver eneste roer må sorge for at 
holde formen så nogenlunde. så grundlaget til næ<;te år 
er frisk og velbevaret. Forsømmelser herimod kan ikke 
indhentes igen, selvom man går aldrig Sd hårdt pol til 
foråret. 

Nye folk, som ønsker at være med i 1952, må have 
været flittige i robassin og gymnastik, lob og orientering, 
hvis de ikke vil risikere at blive vraget, når holdene skal 

~n"n,. 
CROME & GO LDSCHM I DT 

~"'UKI 

sættes. Der vil ikke blive sendt specielle opfordringer 
ud til roerne. Dc, der vil være med, må selv vise så 
megen interesse, at de ganske uopfordret moder op I 

foreningen. Ilvis I kender en hoj, stærk, interesseret 
mand. sa tag ham med nu ! Så han kan få lært det nod
vendigste, inden træningen pl vandet begynder igen. 

"bthicsen 

Begge matcher mod Kvik ble\' tabt af D. S. R. efter 
gode kampl', men med ringe chance, da træningen I dIsse 
bådtyper ikke var provet, grundet på det hovedkulds 
forslag om kampdagen. Skylden var altså nærmest 
,".\athiescns, der var cnc arrangor af foretagendet. 

Mallucscn. 

~<lubbens ® 
~~Ul J-iolm 

Silkegade 1 t • Tlf. 3IJ82 

-
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Best, .. elseslisten 
Fcxmilnd: Grosserer Gudmund St-h.lck, SheUhusei, Kamp

moinnsg.1de 2, V. TelE. C. 66+4. Miltcri,a/fofvol/ler: Civilinge
niur J. Norm.1n-II.lMen, Hærens Våbcn.lrsenal, Amagcrboule
vilrd S, S. Telf. C. 16 140 (kl. 10-16). - Ka.$$~rf'r: Foabrikant 
Bjørn Malkr, Bredgade 47 '. K. Tele. Byen 8}6J. _ Sekretær: 
O\'er.\Ssi~tent, und. polit. Eivind Sienrts, Dr. Abilduards All.': 
9 1 , \'. TtU. Nora 1S69x (10-16: C. 60S). - RocTle{er: stud. 
Jur. Aage B.lng. Cul Ltng~yej l!Sa, ""Ihy. TdL VA 247!:i. _ 
civ.ing. f\\. DrO~1 taNen. 

formlInd for kiiproningsudl, .. lgel: Læge Axel Mathitsen , Ahl
manns AJle i. Helluup. Telf. ilE 1515. - Assistent II . Luders 
r-.;'ielsen, Lykkebovej 39, V.dby. Tdf. \' A }OH. - Jorgen Krau$c, 
Skjoldagervej 28. TcU. GE 4762. PoiiIigarden ; C. H4S, lok. iO~. 
- P;!.lIe Bruun, Teg[glrd~vcl +t. Tdf. OR 406-l. 8.30--16.30: 
C. 9531. -- Poul E. Jakobsen. Bikuben, Østerbrogade 23. Tclf 
C. 2..06. 

Inspeklor: Korpsoffici ... nt C. A. Sjdle, Njalsg ... de 75~, S 
TelE. SV 806. 

Danske Studenters Roklub. Strandvængel. Kobenhavn 0, TelE. 
Kontoret: Ry i8, omstilling til kokkenet og rocheferne. Uden 
for kontortiden. som er kl. 14 17 (Iordag !D-13). bides kok· 
ken: Ry ·Hi .... ro,hdernc Ry 49 d. -- Medlcmstelcfoncn er: 
Ry 35.040. - Tr;ltningshusct: Kalvebod Pladsvci, Kbh. V. Telf. 
Pala:' 6323. DSR's postgironummcr: 3466. 

Epistel III 
Om del besvndertlge I de ældres Illb,1gehofdenhed. 

Til·· • 
;-':U skrivtr du 'gen ae besværer dig! Du bebrejder mig, 

jeg lod et ord falde til trediem.1nd om, .1t du og de .1ndre 
tirsdagsl':1ænner (eller hvad Uced.1ge du nu tilhører) ikke 
viser de unge'> arrangementer nogen interesse. 

Ilar du nu grund tIl denne beklagen dig? V.1r der ikke 
mere rimelighed I at se det rigtige i. at de unge !>"gte 
dig? Tror du da ikke, at du i din så smat tilt.1J:ende 
alderdom ville hin'e godt af det friske p~t, s,amværet 
med de unge v,1 give dig? Og tror du ikke. \" unge 
kunne være interesserede i .1t hore gamle DS R-minder og 
opleve en diskussion. hvor jeres mere lIlodne synspunk
ter brydes med vore ungdommelige og dermed yderlIg
gående stejle? 

Ja, ja. Jeg kan tænke mig din indvending, at den plan · 
mæssighcd og tih,træbte orden, man søger fra ro,hcfernc<;. 
side under .lrr.1ngementerne tiltaler dig langt mindre end 
din egen generdtions: "Foretag del forn9dne". - Men 
er denne indvend mg ikke lidt smålig og burde lig~e fjernt 
fra den storhed dme år mll have forlenet dig med? 

Nu er endnu en sæson roet agterud, men den næste 
venter forude med nye oplevelser. - Tænk så på om 
det ,alligevel ,kh- \'ar værd ,at soge kontakt med den 
ungdom, der trods .11t skal løfte arven efter dig. 

Idet jeg håber du forstår synspunktet, forbliver jeg tt;:. 
M-2 

E .. ik Kie .. sgaa .. d 
livjægergode 23 . Øbro 5152 

• " • .., 
• • -" 

, 
• • ~ 
• ... 

Din badstue ligge .. i DSR! 
Ilv .. r lørdag dttrmldd.lg er der SO o i det dejligt lorre rum 

og slu,lth:n:n g.l.r om lo~t o~ {,lSt. mens porerne udvides og 
~\'eJen 'pringer frem p.l Ilanden. [XI er rn omgang rtn~clsc:, 
dn ~igcr SPolflO til andre mulighc:dc:r - og den gi\'Cr v.rldig 
cnc:rJl:L 

ORIENTERING 

På Sektionens gene .. alfo .. samling 
den 24,'10 ,kete mIet Ix:rna:rkdscs~'ærdigt - vi forlsætl~r ~om 
medlem a( s~vel D. Ski·F og D. O. r.; styrelsen suppleredt, 
mtd lorgen Selsing. 

• 



ORIENTERING 
Arskontingent for DSR's Sklseklion er 5 kr. Regnskabdr 1/10-)09. 

POIIlkon lo 6834., DSR's Skiscktion, Robert Christiansen, Ewaldsgade 8 A, N. 

Førate bind 
i oru:nteringens historie indenfor \'or klub!> rammer synes ~n.lrt 
;11 være færdlgskre"et. [kt fonnelle tilr po1.SSt:redes SIcL.tt .il 
og det fasl tilbagcycndendt: "rr,mgernent. som har udglott en 
hovcdhi(Hne~len i vor idræt, Komp.l,lubcl. ;tfholdCl> for ~uhlt' 
8,lng den 4. november. GaMke naturligt gjr dette lob ind ~,)m
lidlg mc:d .1I orienteringen I ~it q;cl forbund "r vokset li,l stærkt 
og hu faet et Sol omf.lIl1;nd.c: pro~r.Jm .• 1 der Ikke længere er 
placL. for lob afholdt !>pc .. ich for roerne. SorbCl fr;a. cnkdu: 
propag.tnd,\lob bH,er der for fremtiden umhynhgvi~ kun lob 
under Dan~k Orientcnng~·forhund. 

Forh!abentlig vil der lonMI vise ~if,; nye kr~fter i DSR, ~01Ll 
med ildhu kan overtage initj;tti\'et og lede ,ub~idet med redak 
lionen .;tf Andet Bind af :.ektiontn\ hi\torie. Skovenes \pori er 
!ol herlig. og arbejdel dermed ,j interessanI .• H klubhen \'illc 
lide et Slort I.lb. om ikke nye kridler uger .lIr\·eo op. Vi, der 
h,u ".in ved rorel i de forlobnc~ .lir. ser sclv, .lt tiden er mde 
III fornyd\c. L>er sk.;al mere fremdrIft og mere energISke hæn · 
der i ledtl\en. om sektionen \IAdlg '\kAl holde den \t.;md,ud 
vi Alle "nsker. Den kommende "mler hliver kriti,k f"r sektionen. 
\'1 .golmle· gor "ort lil AI bnnge orienh:ringcn i OSR frd~t 
igennem og vi h.iber p'\ fuld uotle frA "ore cflerfollil<·re. 

Siden aidat 
golr denne gang helt tHb,,!;e til d..:n 2J. "eptcmb~r med kluh 
lobet I R.l\'n~holt. Det bltv næst~n et rent begynderforetallende 
.. (ln dtltagtr.lnl.lllet var IIlk men energien IH geng.:dJ ~Ior. 
l'orh1hcnth~ er der blandt begynderne folk, der lIar vilje ul 
at \fode I trompelen I n~trumenlet ligger for Ilden holh·, uhcnVI 
tet hen - h'is nogen tolger det op. koln holn "ære \ikkcr p.li ;U 
f1 !.IOrt folge! 

"-)9: De IIlstoriskc m.uker rundl Gurre ~o volr skuepbd~ 
for Cl morsomt arrangement. der tr.lk mAnge dcltolgcre. !;træk· 
ningen \"olr overkommelig. ;1:1 km. Sektionen 1I;"!\"de lin: fin~ke 
oricnterere p'\ hesog. Dc kiMede sig p.rnt: lob på ~;"!. Il" lime, 
tneM \"ioderiidell V,lr 5),; minutter. Red. h,u Ikke f.tcl nærmere 
detoliller, kunat vi var pænt repr,l::tentcret. 

7;'10: Del med ~pændm~ im"d~seu: ~tjcrnel{)b i Rude .. kov. 
For~og(:t fald, ~ærdelC$ heldigt ud. VAr fornojdigt og under· 
holdende. Ibnen gik over fem ~m:'·haner med IO po:.ler h\"eT. 
og med polS~A~e .li knudepunktet "cd Lollikhus hver gang Vi 
hA\'de li m,lnd med. Sdsing. B,udrolm og flere af de l1;olmlc 
klolrede sig godt. men dcn indIviduelle stjr gik dog til IIdmuth 
Olien. Lyngby. 

li 10: PL'lnborientering og~.i i Rude~ko", En udmærket 
Volflolhon. som '·1 gerne kunne h.we flere pto\"er ptl. !kr Volr 
l.;tgt 4 hovedposter ud med h"cr ~ underr,tmcr: di~~e ~i(hte 
moltkerel med monSIerkort. Der v.:ar rig ,ln eJning Iii .:lI pmvt 
sine strategiske evner og derved lade hjernen triLunfcI'e u\"er 
benene. Og~.\ denne )!anp: var vi godt repr;\!.';entcrct, uden dt'lg 
,"It ~(Ore blændende re~ulto1ler. 

Solmme dolB" gik den internAtionolie konkurten,;c i hnldk.lIllp 
mellem D.lnmnk og Syd~\'eTlge. Terr:.:nct omkrin~ Rurhæk 'II 
e,1. JS km NV Om VCJle. Re~uholter ; Herrer. Swrige 10.O;.~1 
DAnmnk IOliJJ; Dolmer Sverige 4.19,-I'l. Dolnmnk -I.n.50. 
A!ty en "il:sentlig forhedring i forhold til tidligere ~ohde neder 
lolg .. '\on VI endelig ~kulle være p.i. vej op,1d? Svend "IcI~en 
ble\" nr ~ i 101'1 mod \"inderen enl Ikrthol!;. Sverige, 1.27 

21 IO: For os almindelige d()dchge \'ar der klublob i Tokkt 
knh hegn et af de lette og bcholgchge, der gwer en dqhn 
portjon frisk lult i lungerne pA en dolK, da de fleste ellers nok 
hu siddet hjemme og troel .ti vejret V,lT rigtig skid!. \'i ,\Ildr" 
ved, ilt skoven holvde ,in ~mukkcste efter.\r~dragl pl. 

nævnte rækkcfoh::e. duv.:t:rre Cl stykke nede pa linen. /o\ester 
blev Thorkild l...lurscn fu 1\1. Der \"olr lOuigl en b.me megel 
lIg de tid.li~ere oppe i Thy ved Klitmoller, med lungt »nd OS 
1.;\:lIe h'rrctykningcr og otte lidI for synlige posler. Kun dcn 
~ld~le ~"nc:s At h,w" \.l're~ forputtel. ])el VAr I h"erl bid dtr. 
vore fork knækked~ h.lhen 

2\ IO. Kredlomnter-k.lhcl. ~om ollle har ~et hen 111, lobc\ I 
omc~nen .:" Fr(\~llvJllcn 

Og så kommer november: 

.f. novembcr KOMPASLOnET. L'nder Kvik'~ ugl. 
med IV,1n Nidsen <>om hAncl;t:gser. I''-! krone j statt· 
Af~ift. Kort 1.100.000. nr. 11 I lclsingor. ,\\odesled {ikL.e 
!o.J fjernt (u, K(t~nhol\'lll opg\\"e~ umtidig med surt!iSICn 
Anmeldebe: scnC~1 m ;lhd.l~ dtn 29. noycmber III ErIk 
Jorgenscn. C 102J2. Jesper l-hen , HE 6~62 eiler den 
ovnge he$l)'fdse. 

.-IJle Ramle aR unRC' ()fjrnlerere mol ud olf hi"et dennI;' 
d~.'r . . \·u .. 1/er ~Idrj,i!! l.ild o~ gore d.1gen til en Jr$tl! 

A·I"berne er \"elkomne 111 .:at stArte udenfor konkur· 
(..:n~e. og vil hlivc ~t.:lr1C1 for~L 

Of; de JImindtlige turister, roere, der cllers Ikke 
Orienterer. er velkllmmen I skoyen pol denne rOtrne~ 
tC\re d.lg. Ring til ht~tvrcJ..en . 

So1mme dag afholde~ 1".'1 for oldbo)·s og dame-D.\\. 

11·11 Sydlo\·enska T,·,l·milen afholdCli syd for \'olrberg. SAm· 
linK ved Torup Jolrn'olgs~t,,"on \ondag kJ. i . L1nl1;'·e'~.lIlrel~cnde 
k.ln o\"emoltle I ~kolc. s..wq:lO$e meJbrmgu. 

l')! 11 ~ Kluhme~lcr~k.lb i Ti\\"llde hegn .. Ingen st.1rtolfglh. Hus
rcj~e n. " kr .• \fgJng frol TrMnglen kl. !'i. Kan; 1'100..(0). Ocr 
i1froln~cre~ ~pe(iclt pol,·tekniker-me~terskilh i OTlentering m'er 
~,lmme hane, Nærmere medddcl~c VII tilgl de .lIImeldte. \'i 
~or Olltl\ærksom på, ,11 det ikke hlm er et klubmester,k.:ah, hvor 
de bedste Af vore medlemmer deltager, men at det li~e d me~ct 
~r el loh for alle medlemmer. SA vi bn f.i en god d;"!!; i .. ko~·cn 

og m,hkt: samtidig hllve lllh klo~er..: på kortet OK kompo1.~~et. 

2112 Vi sliler mod en Irol\"etur for oll1e medlemmer Af ro
Iduhbcn. 

\ 12 ~ Vi hu en fe~1 I t.:ankerne. '>Om forhAhcntlig URer form 
og hliver virkelighed. Sol vi hn U. vist nogle nye wen\ke og 
nonkc skiHlm 

Kontingenterne 
,kJI nu være hetall. Mtn \e om de eT det] Vær r.lle .11 ~ende 
Jen femtl1cr. d~1 dreier loCS 01Ll. hl Robert Christl.ln~en ~nareM. 
I'leol~el 

Skirejse 
til U.mebu i pa\ken 19n ~tlr p.li vor onskeseddcl. Der er be,,"lt 
I Z plAdser tilos. og "i regner idolS med At kunne gennemføre 
cn tur fra den IO. til 2-1. molrtS for ~ kr N:.:rmere oply~ninllcr 
hl1'\ Vagn -'\oller 

DSR'a .. kiaektiona atyrellle. 
E r i k J., r A c n!; c n, .\linlNsgodc 113. N., formand. 
Vl!.gn .'\ ... I[er. Enlldrol!"ct.'ll, Valby. næstformand VA JI.22. 
K o b. C h r i s t i o n s e n, Ahel Cutrinesg. 6. 3. V" kasserer 

[ ~kO\'cne l.1ngs Vejrs lotrand olfholJtc .. danmarksm~'tcr,ka· S\'end ",leIsen, Rud. Ikrghsgode 60 ø. RY 6019. 
htrne for seniorer. Svend !\!iel<,cn. Erik lorgcnscn, Robert ./u r Il l' n !'I t: I ~ 11\ Jl, I\.n~t"lIico[lc II). \'lInILI~(". 11.-\ 11111 u 
C!trhlioln~en OR Vagn '\ol1er deltog og pl.lcerede \i~ I Jen Je",pef H\'en, Hlidahpo,* 26, Hellefup, red. HF 6802 

.\nw.lf~h. for .DSR-: H. /0\. Noller, AhldeldtsIAde 18 A, K. C \6(..~ . 
• Orienlering-· Jespcr Hvcn, Blidahpark 26, Hellerup. IlE 6S62. 
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MEDLEMSBLAD FOR DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

19. ÅRGANG DECEMBER 1951 NUMMER 12. 

0tandel!.dl!vgningen 
Ja , s.\ uhc vi punktum for i ir. Den sidstt sondas I oktober 

drog vi pontonen pi land og halede ruterne af standeren ned 

Nogen slor sæson blev det jo Ikke pI lDotionsroningcns om

dde. Trods .Jk illlstrengdscr fra rochefcrncs side, har der i ar 
ikke været det liv, som cr naturligt i Cn klub som DSR. Natur

ligvis var vejret ikke godt. Sommeren hu vær!:! kold og vejret 

grlt. Men der hilr spillet andre f"ktorer ind. 

Der ligger ct olrbcjde til b~tYI'(:be.n i den kommende S:l,:50n, 

Ocr mi sættes liv i kludene, nye medlemmer ml skaffu, OS 

der må i klubben gores noget for disse nyc. Selvfolgelig ,bl 
de Ikke holde, i hAnden af barnepiger; men du skal støttes lidt. 

mere end det nu er tilfældet. De gamle medlemmer ml sorg~ 
fo r ilt gote de nye til _rigtigc" medlemmer, og her ml bcsty

rds~n gå I forvejen. Det tr nodvtndigt. at man findtr nyc vcit, 

Og med bestyrelsen t~nkes ikke blot pI rochcfeme. De har 

slm;r:nd fuldt op ,lt gort. Der tænkes pi , at bClilyrelsen (sin 

hdhtd ml gtnntmsyre klubl!vet, inspirere det. 

Sekretæren er i gang med at udarbejde .ltds statistik, og h.lD 
har allerede nu kunnet robe lidt .ll det result.lt, den vil udvise, 

Dct viser sig diedes, at ture på ovn JO km (ferldangture 

fraregnet) er giet ned med en trediedel. Brugen af firdrel'$ 

inriggers er hah'eret og uf toirers giet kendeliJlt ned, Kun IIcul 

lerne hu holdt sig uændret. Turanlalld er !teget lidt, men ul 

gengæld er turene! I ~ngde "fkortet. s;\ det samlede kilometer
antal er uændret. 

Det er ikke godt nok. - Der k.m gorC5 noget for at ændre 

~ituationen, og det sk.1 gotes. Kaproningen syn!!' i de sidste 

ir ~å nogenlunde al være kommet pl fode_ Men det kan Ikke 

nytte ni kOncentrere sig om cen gr~n af gangen. DSR skal 

arbejde o'ler hcle sin omfattende front. 

Dette er et MEDLEMS-blad! 
I si.dste nr. af bladet gjorde vi opmz.rksom pl, at det nu 

hedder "l'1edlemsbi.ld for Danske Studenters Roklub". - Dette 

betyder, "t medlemmerne er velkomne til al givc udtryk for 

dcres meninger i sp"lternc, om nogen hu noget på hJcrtet_ 
Tænk pl generalforsamlingen i februar. 

Skulle det vzre tilfzldet, bedes stoffet s~dt, 5.1 redaktorerne 

har det i hznde senest den 18. i hver måned. 

Abonner på DIF's 
"Officielle Meddelelser" 

M;om har for 51 vidt altid kunnet sikre sig D;tnlik Idrzts
Forbunds ~Officidlc Medddel!tr~: men hvis man ikke var 
foreningsfornlllnd elter havde en led ... ndll stilling inden for et 
forbund, lod det sig kun gore ved direkte medlemskab, hvilket 
vil sige al Indmelde sig som ekstraordinært mt'dlem af DIP, 
og dt'l er der aldrig ret Ø1olnge, som har haft interesse for. 

Nærmere kontakt mellem D.l. p, og medlemmerne. 

l betragtnilig ",f, "'I _Officielle Meddelelser" udkomm er i u. 
6000 eksemplarer, og DIF SMrt har 'WO.OOO mcdlemmer, er det 
et meget ringe ilJltal medlemmer, som til stadighed Ur lejlighed 
til at se, hvad .OM" har at fortælle, og der er vel endda en del 
DlF-medlemmer , som slct ikke kender forbundets blad eller 
regner med, at det kun indeholder meddelelser, som har interesse 
for ledere. 

Det er imidlertid nu blevet besluttet, at .Officielle f\-\eddclel· 
ser" skal v;l!re et blold, som skabet nærmere kontakt mellem 
DTF og alle forbundcts medlemmer. Der er "lierede gjort forsol; 
på at give .OM~ en mere popuher form. og denne linie bli'ler 
også fulgt i fremtiden, Instruktive arblder om alle idrztsgrene 
og betragtninger over vor inlernollionale position uml en resul
tatli>;le, der omfalter alle store idrætsbegivenheder, som h;!,l haft 
dansk deliageIse, skal bringes i hvert nummer. 

6 kr. for 12 /lumre om året . 

_OM" vil Eu. nytår udkomme d, JO. I hver m.ined, og abonne
ment for 12 numte om året koster 6 kr.: men hvis man allerede 
for IO. december tegner abonnement for 1952, vil det si.dste 
1951-nummer blin tilsendl gulb. 

Abonnement kan tCNna I'cd "t sende cl brevkort til Doinsk 
Idræts-Forbunds sekrel"riat , V. Voldgade II, København V .• 
dIer ved en telefonopringning til Byen 8702. 

Send fotos til årbogen! ---

Gymnastik 
Mandag og torsdag kl. 19- 20. 
Tirsdag og fredag kJ. 17-18. 
Onsdag kl. l7,IS-IS,IS. 
Svømning: torsdag kJ. 20- 21-
Alle dage undtagen onsdag: Statens Gymnastik_ 

institut, Nørre Alle. 
Onsdag: GI. Metropolitanskole, Frue Plads. 



Det kan virke ganske pudsigt, at netop Dansk Tidsskrift for 
Sygepleje for nogen tid siden bragte rølgende recept : 

Hvordan man slår en forening ihjel 
Bliv fornærmet, hvis Dc: ikke opfordr~ til .1 træde ind I et 

udvalg. 
Hvis De indvælges, d lad vzu' med at komme til udvoll&,· 

moderne. 
llvis dirigenten ved foreningsmoder beder Dem fremkomme 

med en udtalelse om l'1 vigtigt speq:;smll. s.1 svar . .at De intet 
har at bemærke, men fortæl efter modet alle og enhve.r, hvor
w.n tingene burde gores. 

Gor ikke mere end absolut nodvendigt. Når 
indsats for at få tingene til at glide, så beklag. 
drives .af en klike. 

andre g0r CD 

ai foreningen 

Tilhagehold Deres kontingent d længe SOm muligt, dier lad 
være med at bet.:!.le. 

Gor Dem ingen ulejlighed med at agitere for tilslutning til 
foreningen; overlad det til sekretariatet. 

Når der holdes en fest, sol fortzl, hvem der vII hore pI det. 
at pengene smides ud til ligegyldige ting. som bare vækker 
opmærksomhed, men ingen nytte gor. 

Når du ingen fester holdes. så fortæl vidt og bredt, at for
eningen er afgået ved en bUd og rolig dodo 

Indmeld [km ikke til moder eller kursus. for det er for sent, 
og hvlj De ikke kommer med, så gor vrovl over, at der aldrig 
er plads for Dem. 

Hold Deres ojne åbne for .. It. 
h.u fundet det. så meld Dem ud 
gore d~t S,lmme. 

hvad der 
og Cl 

er forkert; når De 
Deres venner til at 

Lad være at fortælle foreningen, hvordan den kan hjælpe 
Dem. og når den ikke hjzlper Dem, d meld Dem ud. 

Når De overværer el mode, så stem på eet og g,\ hjem og 
gor noget andet. 

Erklær Dem enig i .11, hVold der siges pJ møder, men uenig 
i det samme udenfor. 

Når foreningen beder om oplp;ningcr. !ihl De ikke give 
dem. 

Gor nar olf foreningen. fordi den aldrig ved ~nogenting" , 
Tag imod alt. h"ad foreningen giver Dem. men gor ingen· 

ting sdv. 
Nir alt går galt. 51 skyd skylden pi ledelsen . 

Fr~ ~RoninB~, ;ulinummeret 1951. 

Lidt om instruktørkurserne 
Medens den danske idrætspresse daglig bringer billeder og 

referater fra de mange InstruktørkursCl', som tipspengene har 
gjort det muligt for specialforbundene inden for D. I. F. Ilt af
holde, har D. F. f. R. i al ubemærkethed igen udklækket et hold 

"nftn ... CROME &GOlDSCHMIDT 

~"UKI 

mstrUk!0~r, der med sine e •. 125 deltolgere vel er storre end 
nogen anden idrætsgren tor drømme om. Selv det officielle 
Orgoln .Roning" lader i flere mineder omt.den af disse kurser 
glide ud til fordel for andet stof; hvordan kan det gl ul? 

Det skyldes forst og fremmest. at for roerne. der på sJ. mallge 
omrilder har (.fjort pionerarbejde inden for dansk idnet. er dis<;e 
kurser ikke noget ny!, der skal proves og diskuteru igennem, 
men de er allerede en fast institution, der er organisere! sI 
blændende, at der kun kan blive tolle: om sml forbedringu fr. 
år til lr - dufor koln et referat kun hlive en gentilgdse af 
noget tidligere sagt. 

~le.n vi foler dog tung til at takke alle de mænd - specialister 
hver på sit felt - der efter de nreste teorier og undersogelser 
sætter de vordende instrukl/)rer ind i I'Osportens mange og for
skelligartede discipliner. 

Undervisningen er bide pr.tktisk og teoretiSk og spænder 
over så vidt forskellige områder som konditionsgymnastik og 
tr~ningslære, fysiologi og hygiejne, materieIlets hehandling og 
organisation al ungdollllironing, langtur5toning et" elc. Man 
fIr indblik i rasportens historie. dens nugældende love og reglr:
menter og en roklubs hele okonomi og organis.ilion - og ikke 
mindst vigtigl er det, at alle de problemer. der er knyttet til 
foreningernes ikke-idrætslige virksomhed bliver belyst ud fr.1 
moderne pS)·kologl. 

Denne omfattende udd.tnnelse er såre værdifuld for rosport.!ns 
udvikling - og for deltdgerne sclv er el sådant kursus det store 
eventyr. der altid vil sti som et lysende minde_ 

Vi kan Ikke tdkke hver enkelt af de mænd, der er med til dl 
give O!i denne store oplevelse, men vi vil s.lmle ill vor tak i en 
hyldest til forretningsforer H eilbo, der er sjælen i hele ilrbcjdct. 
N.ir vi spredes ud over !.tndet for hver især .1t gOfe sin indsats 
efter evne, vil denne store pædagog sil for os som det strllende 
forbillede, vi mi stræbe efter at nå. - Jo længere vi nir op 
mod dette ideal. jo bedre for d.lnsk ronings fremtid! 

V ~g" ThoneSl!n. 

I del norske blad "StudenteridreU" findcr \'i folgende .1rtikel 
af Dagfinn Fol/e.fdal: 

Orientering 
Idretten for studenter 

Like50m speiderne hur sift slagord: ~ell ilang spcider 1111tid 
speidcr~ har orientereme sltt: ø/o ganger orienterer - alltid 
orienterer~. Od viser scg nemUg at når en orir:nterinllsspire 
ikke er bliu mer nedtrykt citer sitt forsle lup enn at h,ln surter 
i et! til, er han for alItid fortapt. Da vil h,m (eller hun) van
skelig noen gang senere kunne holde ut å tilbringe en ~ondag 
pi annen måle enn i løp mtd kart og kompass. 

I los en fotbolllspi1!er kan nok iolnkcn på en foth.lu lå det til 
å krible i bena. men hos cn ørienteringsloper \'iI det len kom 

~<lubbens 
rotøj 
fh hOl 
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ml: til å kribll: overalt fra isse til foulle nlr de rod-hvile ibg
gene dukker fram for hans indre oYI:. Og hvem kan motst.i en 
slik kribling? Og hvorfor skulII: en motsU dl:n? 

Hos oril:ntl:rmgsloperen krihler hele kroPPl:n ved tankelI p~ 
lopet, heil: kroppl:n er ffil:d I lopet, og hele kroppen h.u godt 
av lopct. Ikke bare musklu, hjerte, lunger og blodkusy)tem 
blir styrkl:t, ml:n ogs.1 de edlere organer har godt av det. 0[11: 

horer en folk si at otil:ofererne m1 bruke hodel også. Ikke 
bare bena. og en skulle kanskJe tro al idrcttsgrenen derfor ville 
pUSe d.1clig for studenter som jo sies .1 bruke hadet intenst 
dag ul og dag Inn, og som derfor nettopp burde sOlge for .\ 
Cl hvilt hjernen i fritiden sin. 

Men, hvor underlig det enn hores, I:r ti oricntermglik,p en 
.w de .lUer bl:'sfe m~[ene en bn Iwile hjernen på. Under lapel 
er alle tanker p,i fas Og pensum borte, og hjerneimpulsc:ne går 
ad helt nyl! haner. Alle de bekymtingerne en ellers alltid plager 
seg ml:d, farsvinner, og en ef sjdden d frisk og opplagt til l 
IO' ("" på nye oppgaver som en er dagen etter et orienteringslop_ 
Det ef nok ikkl: for originalitetcns skyld al mangl: leger {lpp
fordrer folk Som plages av oVl:rallSlrl:ngclo;.e og rastloshl:t til 
å bl:gynne ml:d orienlering. Del forldles at mange av di. ... ~1: 

pasil:ntl:nl: sll:II ikke trenger l minske arbcidspr('$sd .silt noe 
særlig, men al de ettl:r hVl:rl oppdager at det de for brukte syv 
av ukenli dagl:r til, greier de nl pl seks, fordi søndagens 
oricnteringslop bringer dem den avkopling de ttengle så slrt, 
men aldri for greide å skaffe seg fordi dl: ikke:: visslc:: hvor 
oppkvikhndl: en slik dag utl: i dl:! fri med Etisk luft, mu.ntre 
kaml:raler og bdtymringslos hvile. kunnl: virke. 

Dette her ligner neSfen et kvaksalvl:rr3d, og det er det vd 
ogsa. Men. sdv Om orienteringen ikke alltid har fullt sl vid
underlige virkninger som en skullI: tro a\- det fOftg.tl:nde, I:f 
den utvilsomt en idrdlsgren som pdssc:r ypperlig lor oss studen~ 
ter. Orienleringslopingen gIr oss anledmng til hver 50ndag 
sammen med godl: og muntre kaml:r31er å U en lin tur ul i 
skag og mark, og frisk luft, hver gang på nye, ukjenle og 
\'akre steder. Vi Ur dl:n masjanen som vi trenger så slrl. men 
50m vi har $l \'anskdig for l skaHe oss, og ... i far slurre: IY5t 
og evne til .\ Sl:ttl: oss til med bokene igjen. Og når feden 
kommer, ja d.-l gleder vi oss fortsatt Over hvordan vi stadig 
har nylte .l\" orienh:ringell, hvordan vi kan legge fl:rieturen 
utenom alle de f3stl: og merkl:de luristvc:il:ne, og hvordan vi 
Iik<'vd finner fram. 

Men, det beste ved heil: orjl:ntl:ringen er like::vd ikke alt 
dettI:, ikkl: all den nytten vi har av den, men den gledtn den 
gir ou, Det er nettopp dl:nne gll:den ved orientering som gjor 
"t vi oppfordrer folk til l bcgynll(' l lope, og vi synes dl:t I:f 
forundl:rlig at ikkl: I:nda Ol:r av Oslos 8000 studenter er mc::d 
oss ul i loypa. Kanskje skylde.s dl:t en vw uvilje mot å sil 
opp tidlig sondag morgl:n lor ådr" ut i skogc::n og lope, eller 
kan~kje kommer det bare .IV at idrettsgrenen ikke er godf nok 
kjen!. For å f;l rede 1'11 når og hvor dl:l er løp, må du merke 
deg at v.mligvis må du mdde dcg pi Iii lap senest mand.lgcn 

Epik Kiepsgaapd 
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for det finner sted, li! du mn bestemme Jeg i god tid. Ilsr du 
ikke lyst til .\ gi deg ut på ('j ordentlig lop med en g.tng, vil 
vi anbefale deg 3 delta i trl:ningslopl:nl: vårl:. VdkOmmtn som 
oriente ret i de store skOVl:. 

- ogsa I D$R melder man sig Dl,1ndagcn for, 

Din badstue liggep i DSR! 
II ... er lnrdag c:!ll:rmiddag er dl:r SO o i del dl:jligl lorre rum -

ng ,ludderen gar om lust og flISi, roens porerne udvides, og 
swdcn springer {rl:rn pl panden, Det I:f 1:11 omg':lIIg rl:nsd$(', 
der ,jgl:r Sp. u-Io til andre mulighedl:r - og dl:n giver vzldig 
energi. 

Send fotos t il å pboge n ! ---
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formand: Grossucr Gudmund Schaek, SheUhuset, Kamp-

mannsgade 2, V, Telf. C. 664i. - /;blerililforwdtff: Civilinge
nior J. Norman-Hansen, Hærens Vlbenarsenal, Amagerboulc
vard 8, S. Tdf. C. 16140 (kl. 10-16). - K~serer: Fabrikant 
Bjorn Moller, Brt:dgddl: 47·, K. Telf. Byen 8J63, - Sekreta:r: 
Overassistent, cand. polil. Eivind Sievl:rts, Dr. Abildgaards AlI~ 
9 1 , v. Tdf. Nora 1869:x (10-16: C. 608). - Rochefer: stud. 
jur, Aage R~ng, Carl Langc:svej 18~, Valby, TeJf. VA 2478. -
civJng, M. DrO!\t Lanen, 

Formand for kapromn8sud~'algel: Lægl: Axel Mathiesen, Ahl
manns AlI4! 7. Hdlerup, TeU, HE !S15. - Assistl:nt H. Luden 
Nielsen, Lykkebovl:j J9, Valby, TelE, VA JOH, - Jorgen Krause, 
Skjoldagervej 28. Tdf. GE 4762. PolitigJ.rden: C. 14-48, lok. 405. 
- PaUl: Bruun, Teglglrdsvej 44, Tdf. OR 4064, 8,JO--16,JO: 
C. 95JI. - Poul E, Jakobsen, Bikuben, Østerbrogade 23. Tclf, 
C.2406. 

Inspektor: Korpsoffldant C. A. Sjdle. Njalsgade 7S', S 
Tdf. SU 806. 

Kontoret. 

I "intermanedcme er kontoret lukket. Alk henvendelser 
til klubben bedell: derfor foretllget skriftligt. - l'ollllldresstn 
I:r uændret: Strand\'lt!ngcI, Kubenhavn ø. 
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PQ5tkoøto 683+4, OSR', Sktse!ttloo, Robert Chriatiansen, Eweldsglde 8 A. N. 

Status pr ..... on.lut 1951 
Du kom en stabd rtsultathster Ind ad dorm forleden - og 

nu er de alle Blet I papirkurven, for der ViIr virkelig ikke 
noget at gemme pA . 

DSR, der har si fin en fOrtid l dansk orientr.ring, glimrede 
i hveN fald ved sin pauivitd. 

5.1 havde det m.lske været Mdrt' om vi Ih:! ingen [o"ld h;l.\·de 
haft. Som det er nu, ml man uvi!klr1igt spørge sil': \clv, hV;lid 
der kolD voIerl: I vejen med studC'ntcrrocrnc. Hvorfor kan de ikke 
Izngen finde vej til skovene? 

Situationen er i al sin tragiske enkelthed den, ilt der i A~kl;lS" 
sen tf ryddet v.,dd!g! ud bl.mdl de K,unle kæmper - mgen 
kan vd heller forlange .al de skal kunne blive ved. Kun Ame· 
lung er en undl.tgclse som til fuldc bekrdler rCflelen, _ hiln 
øir nu ind i $in 12. sæson i fr;llek som a-Iober. Til for.iret er 
der ellers kun" mand tilb.ge t forhold 1.11 8 iljor ved umme 
tid.. Ak j.lll Og i B·kbssen h.r vi hdt misttt hget. P.\ nær 
Ponsaing. Rindung og Voigt ser det skral! ud. Old~ys 
m.ngltr tot.llt, skont ~ Komp.ulobct~ ... bte .u vi netop her er 
... llerstærkC:Sl: begyndere har vi kun el par e-nkelte lovende olf 

Som man vil se: er vore rækker s1 tynde, at der er riB lejhg-· 
hed hl at gore sig Ilil: ldc.nde i sektionen. hlot molJ1 har ly~t til 
,11 fzrdes i naturen, 08~ udn\ ;l. t have tD Art at Ir~kke I. 
[ de seneste- ~æ50Qer h,H vi r1bi pl begyndere under mottoet 
.Kom ud OB leg medl s.5. skal vi nok b;ole jer ,11 o rientere!" 
leg er banRe for at det for fremtiden , he-nvendl III de unRe. d~r 
lur lyst Iii at rore pl si, udeD .. t J.ldde ned. bor lyde .Kom 
ud og vis os g.tmle, hvorwn del slul gort$ I- Ocr er store muli" 
he:der .II ri ... e i! 

t-\en I ml komme lige lu fodreIS b~gyndelse. mens ... i gamle 
endnu ikke cr sUet helt ud. 

Svend. 

Siden sidst 
Kobcnhavn.smc.!olcnk.tbel gik i.u den 28/10 i fjerne, men 

derfor allige ... d ikke helt ukendle uurker. Godt ISO onenlerert 
v.tlf.trlede til l'rOSt.lYallen - og fortabtes !inut i del vejlose og 
uoverskuelige tCTr~n. Moserne er af bedJie kvalitet, tykningern .. 
tætte og hnjdenle er ... irkelig hnjder. Til øenlj:zld er kortet ikke 
altid tt kort. M,m ml være forberedt pl overt.lskelser bJde 
som h.mclæggtr og M)m laber. Harry Eth'ig, som havdl! gjort et 
stort o~ fortjenstfuldt arbejde m .. d bolnen , var ble ... et fristet III 
at anvende terrlen,crutande som kortb,Uedet kun lenSa ... mq:et 
m~n8el!uldt. med dtt resultat ~t de tlllndte rOHlLuul!c blandt 
lobcrnc ikke kunne fl deres kateJusmus til at stemme. Ocr \'olr 
~ mange uformJ. .. nde blandt alobeme, olt en 200-mcledorskudt 
~t vleltede .1-klauen. Mesterskabet mltte annulleret, I b-klu· 
,en gdt det bedre; I"berne ber, 50m mhke er mindre sl~dige 
i dHu påstande, eller som mbke er niere ebstbke i dern 
fremfari . h ..... de n:esle ll .tllc hc:ld III at slumpe sig ... idere 
forbi det naturlige sted for en p<»t og ntd til skærmtn, som 
i dcue ulb:lde stod tn cirk~ 160 mettr for nordligt. Dt fik et 
80dt lab ud d det og søndagen Y.iT ikke blot n'ddet •• den 
blev for det slore nertal en virkelig dejli, wnd;!g. Ponuml 
ble" nr. S i herre·b, Hven n r. Ii 08 VOlgt kom ind lidt OYeI 
m.t:l:imaltid. Mohring AndtT$ell fOf'logte sia: i ældre oldboy .. 
Og nad skoven I :) timer 16 minUUet. 

.Kompulobet· dtn 4/11 blev cn .sueeu. Ivan Nielsen fnl Kvik 
havde Jolb'i en mønstergyldig bant I Tokkekob heGl"!; vi g,unle 
ml i sandhedens IOttressc bekende, at tn del ~f po~'erne U. 
hvor vi for havde være' - men vi har sn~rt ... æret under hvert 
ene,te lIæ I sko ... en , Og det skal vel ag.! belønnes. 

Sektionen stillede med det mcstt .d den gamle garde, og .tlle 
gjorde de en god indsats. "\ogens Hee lob sil livs lob vandt 
i tiden 1.40,35, hele IS minutter foran nr. 2. Kjeld Andersen 
lu. KR. Og derefter placerede vi os tæt p1 de bedste pl.td.~er· 
lIocg Rasmussen nr, 5, Hven 7, Ponsaing 8, llIum (Illrtjst frol 
Esbjcr,) nr. 9, ... orl gamle es Hent Saugman nr, 12, Rindu nø 16, 
Voigt 17 , M"hnng Andencn 19, Gregenen 32 08 ende!.)! n~v
ner rC"~uhatlisten nr. 29, Frode Bram~næ5 , mtn det ml h;l\"e 

værel en anden. der har lobet pl h~ns 5tartnummer, for regnen 
havde holdt den gamle kæmpe hjemme. Vi andre blev vlde 
og vandt, . Kompasset- \·11 fremtidig tage ophold i h,dlen i DSR. 

Holdtidcrne : I. DSR ,.os.OO - 2. KR 8.38.05 - J. Fredens
borg 8JM.3i - t. DSR II 9.16.39 - 5. Helsingør I - 6. K"\k 
- 7. Helsingor II. 

De nojagtlge n.-sult.tttr for forhunMmesterskabtme for old· 
boyS og DM lor damer. begge afholdt den i. no ... ember p.t Mon. 
er endnu ikke ul flydt redaktionen. Rent rygte ... is k:1O "I med· 
dele, at oldboysmcstc.r blev Old Andersen og wmemester blev 
RoS.t Andeuen, Odense. 

Kluhmtsterskaherne gik I .'Ir i Tisv,lde hegn, arungeret S,lm* 
men med KIl'. Vi havde hele Il deltagere med t den pr"8tfuJdt 
letlobnt sko... der findes nu intet mtre betagende bllldt s.ko,·, 
t~ppe end netllp Tis\ilde htgns. Og under en hOJ og efterlrs
Hu himmel tf der n:nl ud fant .. ~h~k. Man !itrygcr mellem tr;e
erne med en fornemmelse ~om en hJort. Hurtigsl bundt '""Ofe 
egne ,',It SHnd Niebcn, va::rwg klubmesteI i liden 156,45 . 
Ponuing 2.27.55 (oran Roben 2.2:950. 

December. 
Som "arslet i Novembcr·nummtret \'ar det sektioncn\ pbn 

at foriJnst ... lte den ,blige føcbel-.dagsfest den Is. decc.mber. Ihu· 
kommend~ tidligere .les .Kermnse· eller .Boll om~rd· med 
lanl ... ~ifuld ud~mykning .If Sollen og hojt humnr lil de ~ml flmer 
(!i.\vidt Sidle tillod) . havde ... i e>gsl l lr gJort os Vl~e fOf\'ent
ninger om denne fest. Men vi hc:k1ager at mlUt Orh'K, at 
sektionens oII.n,ognmg til hC5t)Te1~tn er blevet modi med et 
beklagende, Inen k.tttilOrisk Nej, - lIIoln ser ~ig ikke i It~nd 
t(1 at ... .ume klubbcn op i vinter. 

VI foler os frilotede Iii at foreslJ. en .Eskimo·le"· n,lr hik
""Ivet engAng I februar kryber under nul. Hcslyrdsen k.an alle· 
rede nu rundere 1'.1. hvad den Yil loYUe Iii en ilnsøgmn,.: hn n. 

Sonc/;'j: den 9. J«cmbcr ; VAndretur med sl.lrt lu Ullerod 
~\olIion klokl(('.n 10.02 .. '1.adpakke med. 

Ski .. ej.en til Norge 
V.tf i sirutc nummer rigtIgt annC'nCeret til Ilden fra [o. hl 24 , 
marb, - kUD er fonø/l:et pil At f11"tte pisken til dette tubrum 
lotalt m.l.Slykkede), Vi di~pom:fer over 12 pl~dser p1 Danebu. 
- luristhytten, 50m vdnok enh\'cr d.rnsker kender, OS wm oII.lle 
kan anhef.tle. N:l:rmere oply~nin(Ctr hos Vagn Nolkr. V.\ '122. 

.edlem •• kab i DOF eller DSkiF 
I anledning af at Dansk Orienterings-Forbund og Dansk. Ski· 

forhund nu er to sel\'stOl'nwge urganis.ationer. ml vi bede: de ar 
Sc.ktionens medlt.mmer. som fortwt er interesscret i at f.\ til· 
sendt Skiforbundets bl.ld. ~n.lre~t meddde dette til Skisektione:n!i 
bestyrche. Vi !ikal have ordcn i s.tgerne inden den S. dectmhcr. 
Tag derfor telefonen allerede i dag - ring Iii styrd~en 

D SR'. ski sektions sty .. else, 
E r i k J o r g c n S e n, Mimers!t.ade. 1 n, N .. form.lnJ . C 102.12. 
V. g n M oll e r, Engduget 51. Valby. nlestformand . VA JIu' 
R o b. C h r i s, i.1 n s e n, Ewaldsgol.de S A, N .. kas~trel 

Svend Nlelse.n, Rud. Berghsgade 60 O. RY 6019. 
JllrQ:en Selsing, Ksstanieallcl 11,1, Vanlu.c. D.\ ,BlUu. 
J e!i p e. r 11 ven. Blidahpuk 26, Helle.rup, red. Ht-: 6862. 

An~va"h. lor ~OSR·: H. M. Moller, Ahlcfcldtssade 18 A, 
.Orienterin,- : Jesper Hven, Blid.thpark 26, 

K. C. ~068 
Hellerup. IIP M62. 
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