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E ndou Cl .år er gilt't, endnu en rosæson ligger bag os, endnu en 

sommer, hvor studenterne I stort tal hentede glæde og arbeJds

lyst men alt for lidt solskm - p,j Øresunds bolger. er gået over 

I D. S. R:s historie. 

Sæsonen 1952 horn til dem. der vil lå betegnelsen "på det jævncM; 

for kaprontngen., vedkommende ct endnu svagere- eftermæle. Trods 

alle kaproernes, kapronmgsudvalgels og Mt Barry's anstrengelser 

barslede bjerget kun med en mus, endd.l en meget hlle be .. keden en. 

To sejre I en heJ sæson, det var det hele. 

Nen har man tabt et .. Jolg. kan man vd vinde et nyt. D. $. R. 

hM for holEt sæsoner, hvor m tet ville lykkes. og kaproningen er jo 

.kkr: det eneste, vi skal leve p.1.1. I motions- og l.1ngtursroningen 

hiu vi andre strenge p.1 buen, og pa disse omr.ld~r h.1r \'i Ingen 

g'rund til skuffelse, 

H,'ad har vi nu lov al vent~ af 1953? Det er ikke godt at vid~, 

men vi kan i hvert (.lId fatte den beslutning, at D. S. R. sk.11 fores 

videre fremad og opad vcd fælles hjælp. fler~ medlemmer, flere 

roture, flere sejre og SI0rre propagand.1 for studenterroningen må 

\·ærc malet, 

Godt nytar allesammen. 

GUDMUND .sCHACK 

• 



TRAVETUR TIL GASEHUSET 
søndag den 25 . Januar med start fra Holte station kl. 10,00 

Vi forsøger at lave en hyggelig udflugt for motlonsroC'rne pol denne dag. En tur, hvor kam 

meratskabct og mmclnne fra sommerens udflugter genopfriskes. 

f\\adp.akke medbringes. 

Koner m. m er velkomne til at deltage. 

I tilfælde af 'ikifore kan de, Som InJtle on\ke det. gennemføre turen Pol .. 10.1-

Tilmelding til turen Sk.ll ske til VA 1478 (dgl kl 17-19) sene,,! den 20, d~. 

VEL MØDT! 

Få noget for pengene 
.. ' i vintersæsonen. Klubben gor, h\ad den kan for at 
medlemmerne kan holde sig i form og bevare velværet 
I de mørke måneder. Der .. fholdes gymnastik pl de 
flc'ite af ugens dage og pa ud'ipunktcr, der kan paSse 
de flcstl', men alligevel er fremmødet ikke videre impo· 
nerende. 

Det kan imidlertid .kh stærkt nok tilskyndes medltlll 
rncrM at mode op lil disse Urner. For det fm'Sle her~ker 
der her en hyggelig stemnmg, der vil virke tiltalende pol 
enhver DS R-roer, men desuden er ovelserne anlagt pol 
en sådan måde al enhver kan deltage, uanset alder o~ 
mere eiler mindre naturlige "nlæg. 

Det er nemlig vort mdtryk, at mange af medlemmerne, 
navnlif:: en stor dd "f de ældre, hold~r ,>ig tilbage af 
frygt for ikke at kunne kli'lre ovelscsprogrammet og der
ved blive til grin for de oVrlge deltagere. Dette er Imid 
lertid en helt forkert an<;kuel<;e, Iler er ikke tale om den 
store eJler den lille prol.~tation_ Iler er ingen, der læg~t'f 
mærke ul om man ilgner en s;:ræ.!ok atlet eller en kluntet 
hundehvalp isme be,·ægel .. er b-1emngen og formalet meJ 
DSR·s .. 'inlergymna<;tik er. at enhver skal kunne deltage:: 
og kunne have nogel ud af det, hgemeget om han har 
fbur ror legemskultur eller ikke. 

Vi anmoder derfor alle, der Rar med et mdcstæn.,-:t 
ønske om at komme til .'\1 deltage I gymnastikken, glæ· 
der, men som holdes tilbage af et eller andet mlsfor<;;Ucl 
kompleks, om at stryge dette af SIi! og mode fri"k 0('1 til 
tnnerne. Vi kan love, al han Ikke ,-il komme til at for
tr~·de det. 

"nftn,. 
CROME&GOLOSCHMIOT 

""UKI 

Når vi ser tilbage ••• 
Pel den svundne sæson, rent arrangementsm"-~Slgt. og 
forsoger at gøre <;1.1tus, hvad der "Itid er sundt. s.i mel 
man mdromme, at ved de fleste af fællesturene hM ml'd
lemmerne svigtet (bortset rra en enkelt, hvor det var 
arr.1.ngorcrne. der udeblev FY!). Vi - rocheferne 
gor, hvad vi kan (dct er ganske Vist ikke meget, men 
det er dog alud bedre rnd ~Iel intet) for at hitte pol 
forskellige udflugter. som vi mener kan anspore og op· 
muntre medlemmerne, 

Vi har prøvet at lave noget for enhHr smag. " .. mal 
turen Eor dem, der hM san<; for æstetik, gammel arkllek· 
tur og romantik. fælleslangtur III Bornholm for drm. 
der ønskede at tilbrmge fenen pol. denne vis, og kortere 
ture for dem, der Eolte trang td for en stund at sl!PI,e 
borl fra kone eller (,umlie, og endelig har \'1 afholdt k.lub
kaproning for folk. med tiiboJeligheder I denne retnln~, 

UtUe har været, h\'ad vi kunne byde pol, og hver l!:ang 
er en lille Irob<;t .. kare modt op og deltaget i fornoleI . 
~erne. ,'\en vi vil gerne <;1' mange flere endnu_ Jo nere 
da kommer. d~ merl: I..ritlk og droftelse af de forskel 
lij;c foreteelser kan VI få ud af det, og måske derigennem 
finde nye veje at ga t;1 j;læde og fornojelse for os .llle. 

Det er nYlarsfor~ættern<:s tid! Lad os derfor love 
hinanden, at vi i 1953 "il slutte op OUl, hvad klubben 
hvder pol. 

li < lubbens 
rotøj 
Ih hOl 

• Silkegade II • Tlf. J082 
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Bestyrelseslisten 
FormIInd: Gr05s~rcr Gudmund Sch"clc.. Shdlhuset. Kamp

manMgade 2, V. TelE. C. 66+i. - Malmlllfcnvllfter: Ovilingc
nior J. Norman·Hllnse.n, H01!rens Vlbcn.usenil1, Amol8trboule
v.ud 8, S. TdE. C. 161iO (k!. 1~16). - Kusuu: fabrikllnt 
Bjorn Møller, Bredgade .7 .... K. TtU. Byen 836J. - Stkrel~: 

Overassistent, cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. Abildg.lards AII~ 
gl, v. TdE. Nora 1869 x (1\)-16: C. 60S). Rochefcr; ':.lod. 
jur. A.agc &ng, u rl uog«vcj 18". V.alby. TelE. VA 24;8.
eiving. M. Drost Larsen. - Arkitekt N. O. N. Strige:!, Kn"bro
stræde 13, K. - c,llld. jur. B. Bocsen, Amillicgadc 11. C. 9i+1. 

Formll.nd for k.promngsudvalgd: Lzgc Axd Mathiesen, Ahl· 
manM Alle 7, l icIlerup. TcJf. HE ISIS. lor~cn Krause, 
Skjold;tgcrvcj 28. TdE. GE +162. Politig.5.rdcn C. IHS, lok . .ws. 
- Pou l E. Jakobsen. Bikuben, O~tcrbrogildc: 2}. 

Inspektor : Kilptiljnlojfn.lllt C. A. Sjtlle. Njalsgade 75·, S. 
Tdf. SU 806. 

D. F. f. R.s 

Gymnastik 

Erik Kiersgaa .. d 
ll'ltægergcde 23 . Øbro 5152 

Milndag og torsdag kl. 19-20. 
Tirsdag og fredag k!. 17-18. 
Onsdag k!. 17,15-18,15. Svømning: torsdag kl. 20--21. 
Alle dilge undtagen onsdag: Statens Gymnastikinstitut. 

Nørre All':. Onsdag: GI. Metropolitanskole, Frue Plads. 

KURSER 
I foråret 1953 afholdes følgende in<;truktor- oS' trænerkurser: 

Fra I mart<; til ~. marts for ca, 2S herrH, 

S. 15. 2Is 

15. 22 1S damer. 

22. 29. 2S og e\"t. hener. 

Trænerkursu'> frA 29. mart,> til 5. april for e.l. 16 herrer og S dolmer. 

Kur<.erne dfholdes i DSR, hvor dch.u;erne IndkvUll:re~. Deltagelsen er gral!'> 

Alle de DSR-roere, der hidtil har dt:luget på disse kurser, hu haft .. tor Rlæde og udbytte 

deraf, og vi kan derfor ikke kraftigt nok opfordre medlemmerne hl al melde sig 

Tilmelding sbl !oke til klubben "cnest den 15. januar. 

rRebaktionen ønsker annoncørerne 

g læ beligt nytår! 

• 



OR.IENTER.ING 
Ånikonii ogent for OSR'. Skiscktion er .5 kr. Regnskllbs'r 1 10-J4) 9. 

P06tkonto 683«, DSR', Skisektion. Robert Christiansen, FrederIciaglIde 31. Kbh\n. K. 

Epilog for det svundne å r 
Det har '·a::ret en fin efterlrs~æson sad.'n rCn! æstelLsk ~tt 

madene på træerne fik lov hl at hænge længe, og med tiJcn 
fik de lejlighed til at udfolde en [arvepragt i gult og brunrqdt, 
!tOm moln sjældent ser mage ul herhjemme. Det hlev cn rigtig 
"Indian summer" . og til trods for de mange klager ovcr et 
rC)l;nfuldt efter.tr , mindes Jcg kun et rigug .v ... dt· lob, Mmllg 
FIFs lob I Tokkckob Hegn. Alle de andre sund.'ge har der 
v.:t!ret dejligt derude i skovene. og nolvnlig i oktoher var del olf 
og til v.lnskdigl at koncentrere ~ig om .11 hitte skærme, n.ir man 
pludselig blev raml i synel af delte -,>prudlende farveor~lc. 

Resultater 
er der ikke mange .If. Vi ligger m.lske nok lUnl i groften 

S,·end fik da heldigvis sil kobenhavnsmester\kah. og fra foraret 
kan vi endnu leve et stykke tid p'\ vores dobbeltsej r i K,rI,\ ·stafcl, 
men eller~ er der ikke meget atJ'rale .lf. Fremtiw.udsigterne er 
hdl ude I den kolde .'onc. Sven NIdSIm ~kal md som wld.u 
til foråret. Olj: dermed er det overladI redaktionen. der stlr med 
dti ene ben i Oldboys-klassen. al kl ... re ol'rterne i A·klasstn I 
19.H. Amelung er gledet ud efter Sil I()..år; Jubilæum som A 
lober, og ganl>ke viSI er Ponsalng rykket op, men jeg har ham 
SllCrkl mlSlænkl for al ga og længes tilbage til smult vand i 
B·kl.uscn. I).:t er vht derfor pI tide .11 komme med 

Lidt malplaceret propaganda 
Lad mig forlælle min egen historie. FOrri.l;'e dtcdor meldle 

jeJ; mig i tt svagl øjeblik som begynder OK blev hurlLg greoct 
ilf mani o onenlalls. Tænk al sj dej lige skovture kunne koblcs 
sammen med en s.\ underholdende sport, Ih. hvor er del dejli~t 
oE: su ndt al få rort sig lidi udenfor den n()rm~le rosæson. I 
lobet ;"II forlret fik jeg sneget mig op i A·k lassen og i maj m.lned 
v ... ndt jeg KaocnhavnsmeslerskabC't i stafetlab sammen med 
Svend Nielsen ag Erik /orgensen . Sikke en lynkarriere for en 
gammel kæderyger. IIvi ke resultater m! der ikke kunne n.l.s 
oll nogle ungersvende, der bn flytte benene uden oll EJ, .aSIma 
Moralen ml være den. oll der hgger en hel mas,e præmier og 
venter p'\ dem, der hart:'. g ider mode frem 

Som sagt er dette sch<folgclig lidt m.alplaceret, da den egent 
lige oriC'nteringssæson lorst begynder I man\, mtn kunne del 
vække den slum rende interesse hos Cl p.lr "tykke r, "il de bli .. e 
nemmerC' al UJ'agcl ud i skoven til den lid 

Forovrigl he der vi også sklseklionen, os nctop nu ~e r del 
ud ti! at vi ~kill hilve en ordentlig ~kivmter , s':' hvis der u 
nogen der har inleresse I lidi mere ski~port end dtn s .... :dv ... nli'Cc 
fletning .lf .brædder" i ulved.lI~llokken, d er der lejlighed til 
at deltage i mesterskaber i langrend, slalom <Jg hop igennem 
sektionen. Alba frem med udslyret Oll: fa del bragl i e rden og 
send 5 kr. III Rob~rt, 

Som de løb 
Kohenhavnsmesterskabel v ... ndt Svend pa Romcle.i~en Ihl for 

Lund. Banen var 1.1/:1 af Ilarry Eil"ig og bod p'\ manj(e gode 
veJv.llgsopgaver. El Jl;"lr ;"If POSlcrne V.lT mil,ke lovlig skjulte 
iii )l;en'Cæld ";"Ir de tO sidl>le o\'t:rordentlig s,'n IH~e. Iloldct v.-.ndt 
VI desværre Ikke. del gIk 111 KIF I R·rækken blev Enk nr, b, 
og h.lU hilvde placeret sig bt'lyddlgt bedre, hvis h.ln h;"lvde vld~t . 
.lt et _odc::torp i Sk.l.nl' ikke behover ... 1 være meget andet (nd 
en slOr ~tendynge. Nu spildte h;"ln tid p.l at lede dier huse, og 
vi offenlliJ;/lllrer det her, for al andre Ikke ~k.ll ~l hen 01; gore 
!iges.i.. l'do,·er den trofaste hlle ~kare dukkeJc \ agn Moller Ol" 
~om B·lober dltr næSlen Cl ~r "pol ~tenbrotn". 

Sekllonen lur .11 mulig grund til at on\ke Svend til lykke 
med titltn. Han har m,itt~1 dide h.irdt I det for at erhven·e den 
2 gan)l;e har han uofficielt vundet dcn, men loh~ne er hlevet 
di~kv,dificeret for na:scn af ham p.i grund olf feJ l rlaccrl:d~ poster 
eller sne. Nar man nu ved. hvor tit hlfældigheder ~piller ind i 
resultaterne pa et lob. 5.'1 har d!;t .1115.\ ikke kunnel rokke ved 
h.lns forer.'otillin)l; her, og denne tredie og .sIdste gang '·M !Jan 
endog ~ minuttcr foran nOJ:rmc'te konkurrent. 

{),,>n 2. novemher bic" Pons.ling kluhmc~ttr! Ihn ,ar nemlIg 
e.neSle delt.1ger I vorl klubm~terskab, som "1 h.l\'de arr.lOgeret 
sammen !\led KIP i Ri\.vnshoh skov. Vore ovnge medlemmer I't 

nalurligvis und~kyldl, da den svigtendc dehagebe JO ~kyldcs 
.lI bladel fur~t kom ~enl I november, men d~t var lidt ærgcrllf!t 
for Erik og undertcgnl'de, at kun KIP·crne nod godl al vore 
.lnstrengelser med at lægge b.ane. Vi Hk endda rOl> (or den, y 
VI k ... n vel bruge den en .lnden g.ln!:. h"ls VI pa forh.'lnd d"kvil· 
lificerer Pons.1ing. 

K"\-nilllobel foregik I skovl'ne ved :\\anandund, og her gjorde 
PonsalDK sig bem.rrket '·cd ilt vmde B·r.-..:kken ved en fI'Jltagcl'e. 

leg tror dog Ikke .II han bliver o1nl'rkendl, eflersom ,·i l ugu 
ør gjorde o~ de. hæderligsle .1nstrengdscr for at overhevi~e 

Kobenh.lVns-kredsens ledelse om, .11 han var A-Iober. (Vi hol\"de 
nemlig brug for tn trediemand lil .lt danne hold.) RIlldung 
deltog ogJo;i. I n.ltm.lnovrernC' og pl.lccrede 'Ig hæderh)l;t D..:t 
,·u en kold Omg.lng. 

.AM-orientering 1952 i den 
svenske storskog 

Pr,) vor udstndte korrespondent Svend Nielsen er tndlobel 
folKende refer.ll 

Holdet ... f akuve ~Iuderendl' ul NAN i L'PP ~,llil var for forste 
gang fuldtalligt 8 m.lnd Frol DSR deltog undertegneJe. og 
Robert var udtaget. men turde Ikke t.lge af sted. d.t han venl~de 
f.lmiln:forogcl\e. R ej~en forefl:ik med sovevngn hegge vejl'. og alt 
var ordmt p.l bedste måde (kun Erhardl s.nntde hordd.lmc .. ed 
a f<;lulmng:~feslen). 

Bilnen 1.1 0PIlC p.1 grænsen til Da);trne. Fine kort tosne og 
ru,k ':.1. 100 m hojdt:for~kelk - og konkurrcn.:e fra land~ 
hold\lobere fra NorBC' og Finland Det var under disse forhold 
Ikke nogen o\'crr.lskdse. at det diln~ke hold, som tilmed V.lr 
det yn~~It:, bic,· nr ... i holdkonkurrencen t:n ol/ert.il.skclor,c v;"lr 
det derimod, at vi ikk.e kom merC' bagefter. o~ ,II de hedsle 
d;"ln~kere Ilolns Hattmund og undertegnl'dt kun var Cd. 20 
minutter dll'r vinderen al svenskerne p.i hjemmeb ... ne kun 
bll'v nr, "} og navn lIg, .lt vore unge folk kl;"LTl'de sig godt. 0<:1 
lover godt lil.lilndskampen om fire år. hvor vi får hjemmeb.lne 
og forhlhcnt!lg Ur lejltghed tildl udnyu" denne fordel. 

Til trod~ for slrab.ld.'ol' rnc var VI I ~tand Iii ,li be~oge L'PPslla 
by og dcn mcxikilnskl' ud~tllling. Og . Dc 7 dodssvndcr" nåede 
'·1 OW.l lige lOden nallogel hjtm En fin tur. wm blev .ordne'· 
fra mandag .lftcn III freddI! morgen Imellem 0;\\ og K,\\ 

Svend 'vidsen. 

Generalforsamling 
har der ol:~j været. Formanden mødte en voldsom opposilLon. 

da han mod~ollle sig at flytte gener.-.llorloamlmgen fr.a rokluhben 
ul le.,pen lejlighed forl'nd der Volf gle. 1'1 kv ... rter nver tIden 
Be~tyrel~en mollie ulIldlcrtid holde pmtn ud. men der fremmodte 
ing:cn ml'nigt medlemmer. sl vi kunne roligt hygge o~ ho~ 
le~per. der eMtcmm igt hlev afs.tl som redak'or, efttr at hiln p.i 
det hClotemtcMe "avde n.-.::Jtlet ... t forIS.l:!lC. Rcgn~kab~aflægn ma;en 
hlev .lfbrudl ~f en Iykkclir;t begivenhed i ka..'screrens familie, ,.t 
rc~ultiltel er uvist IOdli! lrhogen fremkommer Til lykke Roberl 

Skiføre 
om torsd.1!1iclI medfareT .1utom':lI1sk Kobcnh':lVnsmc~lc"k.lb I 

l;mJlrcnd i Rude ~kov den pHnlHenuc sondag - Silndsvnligvis 
den 11. j.l0. Næ<;tc ~Ilndolg muh!liviS O.1nmarkSffi"-SICr\lYh i I~n~
rend i I h.bo~kovcnc. Kohenhilvnsmcsttrskaher o~ D.mmarks· 
I1lI.'~tcl1ok.\ber i Slalom eflcr n.l!rmcre oplysning. I ,llle tilfælde 
finde~ A og B·k1.lS~cr, DE: B-kla\sen ~ku1lc v.rre' overkommelig 
for de fleste. Intcrcs~crlCdc hcdc<; henvende sig ul ErIk Jorgcnscn 
Ilvls <;kl(ortl !okullc hllve af længere varu;hed. vII sckhontn 
5olnds-vn lig\·iJi .rr;aDjere en skitur. sl ~nnt d(' (lfficidlc Job ikke 
b:.nqerc I.~gcr bes aK p;' vorc hovcdkra::fter. 

Ansvarsh, for .DSR": A.age 
• Orientl'ring" . 

B.mg, url ungt5vej 18, Valby, tlf. \'alb'!'l' 247S. 
Civilingeniør ,,,,gen Sell>mg, K,lSt.1nie AlI~ 19. Vanlose . 
- ... ,.. .,... ...-' 
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AKADEMISK PO LYTEKN I SK ROKLUS 

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

'21. A RGANG 

Ordinær 
general
forsamling 
afholdes i klubhuset 

fredag 27. fehr. 

1953 kl. 20 

FEBR UAR 1953 

DAGSORDEN : 
l. .\flæggelse af beretning. 
2. Forelæggel<:e af rc~nskab ti! goJkendel\e. 
3. Valg af formand . 
• 1:, Valg af G best}·relsesmed lenuner. 
5. Valg af 2 med lemmer ul kapronin~ .. udvalget. 
6. Valg af 2 re\'isorer. 
7. Va lg af repræsentanter til Dan .. k Forenmg for ROlOPOrt. 

Bestyrelsens medlemmt."r er fodte repræsentanter. 
S. \' alg af formand for kaproningsudvalgt."t. 
9. Særlige forslag. 

IO. Eventuelt. 

NUMMER '2 

Forsla).!' til gene ralforsamlingen skal være be:.tyrdscn i hænde '>t'nt'st 
IO dage for genrralforsamlingen. 

Regnskabet er fremlagt til genn('msyn pol bsse rerens kontor I hen
hold til loven. 

Safremt ikke .lIldre forslag er fremkomne Inden den o\'enfor nævnte 

frist, agtet bestyrelsen ill stille folgende forslag ril be-styrcl~e for 
den kommende sæson: 

Forrnotlnd: Gudmulld ,:)(:h,lCk. 

Onige bestyrel .. esmedlelllmer: BjoJrn Moller, E. Sieverts, } Sorman· 

Hansen. AilRc B.mg. E. Boesen og .\'. O. H . Slriegcl 
Desuden agter bestyrelsen at supplere sig med ,\1. Enslev -'ensen. 
Rl!viso rer : Erik H .lamann og Ol'e P/;' tersen. 

• 



Hvad siger loven1 
Hvert år møder medlemmerne op til klubbens general

forsamlinger, frlsh og vdoplacte. men S<Jm regel uden 
at ane det rmgeste om, hvad klubbens love og bestem
melser sIger netop om disse årligt tilbagevendende be
givenheder. 

Der skal derfor her for eventuelle intere!>serede JZlves 
en kortere orientermg om generalforsamlingerne og de 
regler, dt'r knytter sig til disse. 

Forst og fremmest skal generalforsamlingerne s.1\, ... 1 
de ordinære som de ekstraordinære bekendtgores 
skriftligt med 14 dages varsel til .. amtlige aktive og pas
sive medlemmer. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen 
i hænde senest IO dage for, o~ 'ibi i de sidste 6 dage 
inden generalforsamlingen "ære fremlagt pOl klubb('ns 
kontor. ligesom de "'enest 3 dage for generalforsamlingen 
skal være bragt skriftligt til medlemmernes kundskab. 

Stemmeret pa generalforsamlini-:en har medlemmer, som 
er .1 jour med kontingentbetalingen, og som har været 
aktivt medlem af klubben I mmd .. t b maneder for den 
mlned i hvilken generalforsamlingen finder 'i"ted_ Dog 
må herfra undtages de medlemmer. der kommer fra 
ældste og næstældste gymnasieklasse. Disse opnlr forst 
StemmCtet, når de har taget studentereksamen_ 

Stemmen kan afgives personligt dier \'l'd skriftlig fuld
magI. do~ <;åledes, at ingen kan mode med mert end een 
fuldmagt 

Forslag stillet af be,>tyrelsen er underka<;tede samme 
praksis som forslag fra medlemmerne. 

Lovændringer kan kun gennemføres, dersom mind<;! 
I f a af samtlige slemmeberetti~ede medlemmer er modt 
eller repræsenteret ,'ed fuldmagt. Er mmdre end I :\ modt, 
skal der indkaldes til ny )i:enera.lforsamling med mmd<;t 
3 dages varsel og med 'iAmml' Jagsordl'n. Denne general 
forsamling er da beslutningsdygtig. Vedtagelsen af lov
ændrmger kræver mindst a ~ af de mødte og repræsen
terede stemmer. 

Generalforsamlingerne er klubbens øverste myndighed, 
men et forslag som stilles pd "eh·e generalfor'i.1mlingen, 
Og som altså ikke h.1r \-ærel formuleret skriftligt til bl" 
styrelsen inden den fornævnle frist, behøver bestyrelsen 
ikke at tage til følge. Dette faldn det mange vanskeligt 
at indse rent umiddelbart 

Søndag den 25. januar 
blev en vdlykket dag for de fa stykker, der ha\"de fulgt 
rochefernes opfordring til at tage på tra,'etur til Ga..se
huset .. \tan startede fra Iloh~ !olation kl. 10,00, Of,; efter 
en frisk tur i det strllende \lnten'elr nåede man hytten 
k!. ca. 13,00. Her blussede alluede en lystig k."nmild, og 
froko'iten log sin begynd..Jse. Denne blev yderst animeret. 
takket være en halv "rod\alborg". som Boe~en generøst 

~n"n,. 
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ofrede pol foretagendet. (tak!) og i man~el af taffelmusif.. 
glædede man sig ved Thorups beandede konvCT!>atlon. 

Efter at Thorup dernæ.,t havde Srit omegnens ungdom 
I be-;kæfugelse med IDdkob af wienerbrød. indtot.!es kaf· 
fen, og efter endnu en del hn:ge1ig snak satles ku~en 
hjemover. Alt i alt en hyggdig dag, som vi hri"cle den 
glæde at deltagerne ytrede on!loke om !Ionart matte blive 
gentaget, idet disse ville agitere for '>lOrre tilslutnmg. 
Vi forsøger derfor en sadan tur igen I maTIS, og nær
mere fremkommer i næste nummer ilf bladet. 

Apropos Gåsehuset -
er man p.l bestyrelsesmodet den 17. Jilnuar enedes om, 
at dette nu skal være et !>amhngssled for de af klubbens 
medlemmer. der ogsa on'iker at <.Inke friluftsli\' udenfor 
den egl'ntligc:: rosæson. I-hllen .. kai s.all'de .. \'ære den 
fa .. t~ basis for Yieek-end· og "ondagsture, ~om medlem· 
merne kunne have lyst til at foretage i nnterhalvarel, 
~amt ldlg med at man fril ro.:hefernes side \'11 søge at 
gure de nu pabegyndte tra"eture dl'rop ni en fasl ID"tl' 
lutlOn, 

Som fremlldiJ,:e hyttelD,>pektører har 10,10 "rilgt S)elle 
og Boesen. _\Ile hen\'enJcJ..er .1ngaende benvttel'>e og 
leje af hu!oet, .. kril derfor ske til disse herrer. hos h\'em 
og.,,} nøgler om kort lid I...,n lanes. 

Ilytten vil i lobet af foraret blive gen<,tand for en 
gennemgribende l!Iotandsættdse. ot.! stilles derefter under 
medlemmernes beskyttel .. e, 

Alle tidligere og kommende kaproere 
der er intere"serede i k"proRln~ i ar, bør sæuc hinandl'n 
'itæ,'ne 

manddR den 9. februar kl. 19.00 I klubhuset, 
h"or der er op\'O\Tmede lokaler og muli~hed for foreVIS' 
nmJ! af film m. Jn. 

lh'/s nogen 

(ndnu Ikke har tomt deres skabe. bedes dette ske 
"narest, idel der eDers vil sh det sædvanlige: Skabene 
bli\"C'r brudt o~ Indholdet taget I forvarmg. 

R.1dstuen 

er fremdeles .iben hver lørdag eftermiddag. 

1..1 ngt ursroc helen 

vil som sæd\'anli~ 
skal pl langtur I .tr 

allerede nu gernl' hore fra dem, der 
og det er håhentltgvis mange. 

~< lubbens 

• 

rotøj ..... 
Silkegillde tl • T lf. lO82 



Lodsens åbne brev 
Kære vennerl 

Der gat en mand ude l klubben. - lian er ganske 
almindeligt medlem af DSR. men der er d et ejendomme. 
lige ved ham, at foruden at være en Iv rig moti o ns- og 
langtursfOl'r, SOl har han den indsti lling , at alle de for
skellige smaJob, der skal ordnes for al det hele kan g.l 
pa bedst mulige måde, dem ordner han. 

Når klubbens telte ska l efterses og repilreres, sil træd er 
han i funktion. 

Nar alle \'orc redningsveste tillangtursbrug skill sættes 
I stand, så tager han ogs1 et nap med. 

Nar \'j planlægger fælleslangture og fællesarrange
menter, SOl tager han del i hele slæbet mcd tilrettelæJ!' 
gel<;en, foruden a t han under selve foretagendt't trækker 
en tung del af læsset. 

Nar vi om "interl'n mangler en mand til slatistikmode 
hos Sieverts, sa moder han op med 2 timers varsel. og 
tumler med lister og- roprotokoller. 

Pa de n)'startede traHture ul Gasehuset , er han selve 
sjælen i fo ret.lgendet. 

Da der fornylig blevet be ... tvrebesmandat ledigt, tIlbod 
man ham dette, men han afs log, idet han udtrYkte, at 
h.lO Ikke var ude efter tillidspostn. men bare dl hjælpe 
lidt med. 

Gid vi dog havde nogle nere, der b.m.' \·iIle hjælpl' 
lidt med! 

Stjerneskud! 

\'enlig h ilsen 
Laplata-l o{J.~o?ll. 

Sondas d"n IS. janu.u var jeg hlcve1 anbef.llet .11 lag .... ud i 
Idrælshallt:n pa Norre AII~, h"or der ~ammC' dag udspIlledes 
handboldkampe I Koben havns-scrien . jeg iO!" derud og over· 
værede bl. a. DSR's 2'de! hold udkæmpe en god bmp mod 
"Skjold M

• Ved begge holds enlrf på banen hemærkedes, at 
DSR.~pillerne "ar yd .... rst uensartet klædl pll. Del kan do): \'~re 

det var Cl tilpasningsmoment, der htr gJord~ _ig gældende 
I hvert fald b~v;egede vore spillere sig under bmpen med en 
hurtighed. der mhke ikke kunne være præ,terc!. ~afremt d~ 

stillede op I d .... n alt for :.nævre og for korte DSR.kaproning~. 
huje, der nok er pæn - men for de fleste alt andet end hehage
lig at hd\'c pa. lli af m .... dlemmerne. der har provet den. vil 
sikkert gi,'e mig ret i. at det findes mærkelig1 at kapronings. 
tro/er kun findes Iii mindre roere. 

"'en de DSR-spillere. Jeg s.\ herude. havde a1ts.1 S,lI del 
repr,ljentative til side for det mere praktiskt· hevægebt~ffi· 

heden. Jeg vil rose spillerne for deres \'alg. hvilkel de udnyttcd .. 
hl fulde - måske ogs" tvunget af omstændighedern.... " idet 
DSR kun sti llede m .... d 6 mand mod "Skjold"s fuld1.11lige hold. 
• Skjold", hvis hold ikke h,wde vundet een kamp i denne tur
nering. 'a "Cd denne le/ lighed en chance for at rehabilisere sig. 
DSR ,·,llgle at undvære v. wing .• Skjold" gav holden op i furste 
halvleg. og vore spillere trak alle ~ taktisk korrekt - ned for 
.lt forsva re vort mål Angrebet m~lykhdcs hlael lil bage). og 
med utrolig huri.ighed kom vort angreb 'g,lng I (TroJernl: l). 
Efter et par indbyrdes pr.'t.'cise ceniringer mdlun \'or forwMd 
jorgen Broeh og Kaj Ingers lev (h. w.). salte sidstnævnte med 
~t præcist kaldh.1rdt skud bolden i "Skjold "s net. Efter I~ minuts 
kamp fOrl e DSR med I ~ O. ,Skjold" kom atter igen med .mgreb. 
der gennem hele kampen prægedes af at de forsogie angrebene 
udelukkende fra hojre s ide, idet vi manglede v. w. I ler modte 
de imidlertId stejl modstand af venstre b:u:k. spi llel af Vagn 
Andersen. der koldblodigt, i forbindelse med den ældre af 
brodrene lngehlev (e. h.). forsvarede målstregen fra midlen og 
halvt ud, medens .lill' skud fril hjorntt fik lov .11 gl mod mal 

l tillLd til. .lt malmandtn Plr Lom,!;e. nok ~kulle k.lare. Og i 
dtnnc retning "kuifede han pa mgcn m.ide de III ham $Ii llede 
fo rventningn. Efter nogle minulters fo rlob hkkedes d .. t dog 
,Skiold~ ilt udligne 1 l. DSR malte alter I offen~lven . ,'\edens 
Jorgen Broth (c. f.) holdl tt p.H .Skjold ·.~pllkrc. lykkedes det 
hmdrcne Inger,le\' .11 ,!!enncmfore nok et lvnaflgrlb, hvorefter 
holden eh .. h·ckret af d"n ældre Inger"le\ - med et pragt· 
~kud havnede l .Skjold"s mal. 2- J lil D$R Kort efter blev 
halvlegen Hujte! .~L Vi gik ig .. n maske rigt'gl over; dcf"n· 
~inn. Imidlertid lykkedes dtt ~Skiold" .11 udligm et !lolr mU'Iut· 
Icr ind l l'dcn halvleg. Eft~r denm udligning ,kifiede angrd'cne. 
Blot ... kal ~ I ges - ;11 ~'ore angreb ,·ar. h\',ld ossa ,Skjold'· 
ulhængere erkendte. megel hurtigere. Efter som .lfslufflmlltn 
nærmed<: ~Ig. gIk DSR frem med ~.1 ,tor >Iyrk" "om f\lr~varct 
ullod at und\'a:re: Per Hansen ih. b.). der hurtigt opdaglde, al 
.mgnhenl fra ~SkJold" ikke saUcs md pol h;ln~ front. a~~istertde 
nu glImrende r angrebet. Eiler nogle .lngrehdnr\og I\'kkedes dCI 
DSR at komm~ tNJn. ') 2. Det tredie mal lar 5kjold" ydc:r~t 
lorbitrede OVcf. idel K.lj Ingenic" mcd ln fmte. ~om han ,il1e 
olJfyr .... Cl af ... im ".l:dvanlig~ k.lnonskud. fik .. Skjold"~ m.llm.lnd 
(d"r ell"rs ~lOd udm.:crketl) il! .1t gå frem for ;11 t.lge skuddet, 
l ~tedel ganske hlodt vippede bolden ov"r dmlles hoved og I 
maL DSR l'anuI ... "Icde:. kampen. ') 2. idet gongongen lod 
kon ef!lr. 

Dtt lar tn yder", \'e1~pllle! kolmp. Og hlrril kOl1lmu den 
falrne~~, der udvistes fra bq;ge holdcnc\ ~idc. Den rigtige ~po"~· 
and bClnærkede5. d.l man eftn kamptIl ku nne se spilleme fu. 
hq;g .. hold. med lY~lige mina udn:k~lc menineer om kampens 
delaillcr. 

[n ,ærliJ: omtale ~ky ld .. ~ fremdelc~ VUf fortræffelige keeper 
Per 1..11Igc. der efter den ~t.md.lrd han udviste ved denne kamp. 
m.'! \",re deu b"dste. cl .. r p. l. findes i DSR. 

-'ten kom ~dv ud og se dem ~pille om onsdagen kl. 17-liI: 
I Idrætsh.lllen. kJ. 1'1- 19 i Out) .\-lonstedh.lllen. begge Norre 
Aili:. ol.; Vol" med.' 

Astronomen 

Bestyrelseslisten 
formand ~ Grosserer Gudmund Sch;tck. Shellhusel, Kamp

mannsgade 2, V. Telf. C. 6644 . - Materialforvalter: Ovilinge. 
nioe j. Norman-Hansen, H<J::r .... ns V.ibenarsenal, Amagerhoule. 
v.lrd 8. S. Telf. C. 16140 (kl. 1G---16). - Kasserer: F.lbrikant 
Bjom Moller. Bredgade -47·. K. Telf. Byen 8363. - Sekretær: 
Overassistent, cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. Abildgaards ,\J1~ 
9 1 V. TelE. Nora IS69x (1G---16: C. 608). - Rochcfcr: cand. 
Jur'. Aage Bang. Ca rl LangcsveJ IS~. Valby. Telf. VA 247~. ~ 
civJng. M. Drost Larsen. - Arkitekt N. O. N. Strigel. Knabro
~ tr,cdc 13. 1>.: . ~'\Ild.jur. B. Hoe'icn. ,\mnliq!Llde 11. Pa i:'i.Wy. 

Formand for kaproningsudvalget: Lzge Axcl Mathiesen, Ahl· 
manns Alle 7, Hellerup. Telf. liE 1515. - jurgen Krau~e. 
SkjOldag .... rvej· 28. Telf. GE -4762. Politigl.rdcn : C. I-H8, lok. 405. 
- Poul E. akobscn. Bikuben. Osterbrogade 23. 

Inspektør: Kaptajnlojtnolnt C. A. $jelle. Njalsgade 75~. S . 
TelE. SV 806. 

E .. ik Kie .. sgaa .. d 

livjægergode 23 - Øbro 5152 
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OR][ENTERI N G 
Årskonti ngent for DSR'. Skikktion er 3 kr, Regnskabsår I 10-30 9. 

Postkonto 6&34". DSR'. Skisektion. Robert Christiansen. f'rede riciagade 31, Kbh\ n, K. 

En forsmag 
ra skiføret fik \'I ht'r i be)t'yndt'lsen af are! \lIerede 

den 4. var snee n g-od, især i den nære omegn p.\ læsiden 
af skovene. Redaktionen med hu .. tru prøvede per\onlag 
sydsiden af Jonstrup "aoR oq bodt her bedre forhold 
end vi mmdes at have set i man~e .ilr pa denne .. ide .lf 
Kattegat b.idc for langrend og lett ere slalom. Sundag 
den Il. Hf der lagt op III k j\\ , men I silhte oJcbiLk be
stemte vCJret "Ig om, og vi maite nOjes med cn trænlRJ;" 

bane til langrend, udlagt l Rude Sko,- .lf K$. LnJp1.'1l var 
meget ha.rd. og sncen var ubcregneli!: .. om altid p .. 
~rænsen III hl\'tjr og tiderne bl('\' derefter. B.men 
bic\' ogS.l bru~t til skimærkcpron!, O): det viste <;1";, al 
kun -4 af 50 0I,!>plr.1nter klarede de 10 km under maxlm.d· 
tiden 5 kvarter. Senere hM der de'i\'ærre Ikke været 
lejlighed td at \'arme brædderne op, men vi hAber pa 
lidt mere sne, .!>.\ \'i kan blive lovelsen. Det er S.l dyrl 
at reJs,e til "'\or!o:e, 

Program for skiløbere 
er sladig afhængig af vejret, o~ VI hcnVl<;cr II I med· 

delelsen I forri~c nummer. Oplysninger fas ho .. forman· 
den, nar sneen er der 

Program for orientering. løbere 
Fra kred'ien har VI faet folgend~ lermlllCf 0PRwet Cor 

forarssæsonen 

S. mart .. 15. mart" ll. marI'> Træning .. loh. 

29. matts. Lyn~by Idrætsforening I~b, 

l. til 6. april: Trænlng .. leJr. 

12. april' S tifll\dcrlob 

19. april: K. I. F.s lob. 

.1rrtlll~er('1 af D. S. R. 

:--:ærmere oply~nmger om ud og .. ted \'11 fremkomme 
I næ.!ote nummer, dog kan det .allerede' nu kunJgon: ... , at 
træningslejren vI! blive I Blekinge pol SJoarpgJ.rd, O/<: al 
deltagelse heri vil .1nJra,ge ,J.. 50 kr md. fulu kO.!.1 O): 

rejse. 

Vore egne planer 
Somlag den 15. februar tager \'1 en hvgg ehg travetur 

i de' kendle sko\'(' omkring 1101te. Vi mode~ pOl Holte 
station kj 10.02 og holder rådslOlgning. ,'\ed mere end 
10 cm 'inc medtage~ ski. I tilfælde af at 1.1Ogrend 1\.-'\ 
eller D.\\ f.llder denne dag, m.l vi dog forbeholde 1)'> \'nr 
<;tdling. 

Søndag den 15. marts \"II \ i lave klublob, oJ.; vi tænker 
pa at pro ve noget andet end Ri\\"nsholt sko\' for en gang,> 
skyld. Lventuelle begyndere vil her kunne ra l'n .:rundig 
instruktwn m n,llora, og \'i rader aUe mt~re<; .. ~rede ul 
at mnde up, Sol .lt \'1 bedrevidende kan fd ICJIIt.;hcd til 
at hrillere meJ \ore kund .. kaher, N'ærmcrc meddeld<;c I 

næste nummer. 

Sond,\~ den 12. april: Stifi nderløb. 

Diver.e oHiciø.t 
Pol krcd~e", ranglhte for 11.)51 er Svend :\Iel~en op

fort <;om nr 2 med 94,66 pomts. knud len~en, 1\.11', er 
nr. 1 med %.66 poi n to;;. 

Vi mil dementere meddelelsen i fortlge nummer om 
.lt llennin~ \melun~ er ~Iedet ud <;om ,\-Iøber, I kraft 
af lIlerllen<, 10\ er han .abenbilrt fortsat t'I ,tvkke Ild 
endnu, idet han er med pol kredsens liSIe O\'et .\·Iobere, 
der !Ovngt tæller folgende frol D. S. R .. Svend i\'idsen. 
JOT}zcn Sel<,ing og Find I'onsamg. 

Enk J"l"gl'lI~en og Sel<,ing har opnilet .. nl\'mærkct for 
otlcnterlnJ!. 

DSR's skisektions styrelse, 
E r I k J [l r g t n s c n. K,;t!dc\'cj 22, Lyngby, form_nd. Fr.d<1l n6~. 
Va g JI .'10 Il e r, EIIgdnget ~l. Valby. næstformand. VA 3122 
R o h, ( h r L' 11.1 n ~ ~ n, frcdcrl~i"g.1de 11. Kbh\n. K,. kdS\Crcr. 

Svend ~'lel5en, Rud. Berahsgade 60 O. RY 6019. 
J Il rg e n S e l s i n g. Ka .. t;lIliullc Iq. Yllnlo!.C, DA ·1.110 u. 
Jesper lI,cn. Hlidahp.nk 2{>, IIelIerup. IiE 6\"2. 

. 

.\ns\·dr~h. for .DSR- .-\.age &ng, Ca.rI u.nges~·ej I~. '·"Ih". tlf, V.lb\' 2~-"', 
.Orientt'.ring-· Ci"Llm!{ento[ Jor~en Scl~mg, KasUnll: ,Alle 19, V.mlose. 

1'''--- ,...._ ........ 1'- .... 
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ROKlU8 o POlYTEKNISKROKlU8 

MEDLEMSBLAD FDR DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

21. ÅRGANG MARTS 19S3 

TRAVETUR 
til G A s E H U S E T søndag den 15. marts 

Start fra Holte station k!. 10,00 pr. 

NUM.MER 3 

Sæsonens 2. og ~id.!.te travetur vil alba labe af stabelen ),om ovenfor nævnt. Vi hlb~r Inderligt, 
at mange VII mode op og være med ul at gore en fornoJelig dag ud af det. 

Frokost og drikkevarer (<<,fter behag I) mol medbringe .. hjemmefu. 
Hjemkomst t.1 København kJ. .. il, 17,JO. 
\'el modt' 

DSR4 
indkaldes herved til at give mode pJ forpladsen 

søndag den 22. marts k!. 9 ,00 pr. 
iført ordensdrAgr (hullet bluse og la.>,ede bukser) for at forct.lge det \'ante .uheld ... med flyde kasser, 
stolper, pontondæk, som og bolte. Kort sagt, kammerater. \'I h.lber at I atler I ar møder op efter 
prinCIppet: ~mange ere kaldede o. s. \ .... 

OB..) Tag madpakken med, Ul vi som sædv.anlig kan El en hn:gebg frokost efter \"eludfort 
.ubejde. 

STANDERHEJSNINGEN 
foregår søndag den 29 . marts kl. 11,00 

!'rogrammet herFor fremkommer i næste nr", der \"il bh\"\! udsendt J god tid. mden denne 
begi\"enhed" 

VI beder derfor blot nu medlemmerne rc'ervere dagen" 

Vedrørende KLUBBENS LANGTURS KURSUS se side 2 



Langtur.kursus 
afholdes i klubben i dagene tlrsd,lg den 14 ,lpril Ol! 
torsdag den 16. april, begge dage kj. 20,00. 

Kursusleder er II. M, Møller, 
Od t'r von inderlige håb, at mange af klubbens unge 

medlemmer vil mode op på dette kursus, og søge at sætte 
sig ind i langtursronmgens teknik og muligheder. Navn 
lig venter vi at se deltagerne fra klubbens fæUeslangtur 
i fjor, der jo nu har den praktiske baggrund i orden, 
mode op og fa klarlagt dt' teoretiske problemer. 

j\\en Icvrigt er alle - især de, der aldrig har kont.a.kt 
I.a.ngturs roningen og derfor ikke har nogen indsigt I 

denne - velkomne, idet der også på dette kursus vil 
blive prop.a.ganderet for langturene, i form af Eilm m. m., 
diedes at enhver kan blive klar over, hvad muligheder 
langtursronmgen byder pl. 

Indtegning til d~tagelse pa langturskursus (der natur· 
IigvlS rr gratis) sker til klubbens kontor, telefoOlsk t'lIer 
skriftligt, inden den 1'4·53. 

Gene .. alfo ... amlingen 

A.lgC Bang. 
i.lnglurHmhef. 

fik et stille fo rløb. Den indledtes med at form.a.nden ud· 
delte scullerpokalen til Kurt Nielsen, hvorimod paplr
kniven som bekendt allerede er uddelt for 1952, og sejrs· 
masten fandt man af letf.tttdi}le grunde ikke anledning 
til .tt dvæle ved. 

Dt'refter valgtes Carlo Larsen til dirigent og Sieverts 
til sekrerær, hvorpa formanden gik i gang med aflæg· 
gelse af beretning for den på mange måder mistrøstige 
sæson. 

Da beretningen var afsluttet, drog von æresmedlem 
K. Secht'r I led ing og konstaterede, at klubben var ved 
at stagne.re, og efterlyste initiativ hos bådt' bestyre1st 
og med lemmer samt opfordrede til mere intensiv prop.t· 
ganda på universitetet og de hojere læreanstalter. 

Dette ind læg var optakten til en interessant diskussion 
med mange ve:lformede indlæg. Marstal dadlede: besty
relsen for manglendt' imødekommenhed og Eorståelst' af 
de unge. Narvestad opford rede - ligesom Seeher til 
mere intensiv propaganda. K. B. Andersen og JI.\ohrmg 
Andersen fremdrog muligheden af, at der var sket en 
social forskydning lOden for den akademiske verden, og 
at man heri skulle sege grunden til de t range tid ... r for 
D. S. R .. '\an opfordrede til "at j!ribe i sin egen barm" 
og il klubben drevet fremad gennem et l",haIlV. der 
kommer indefra, fra medlemmerne selv. Herunder frem· 
droges ogd spørgsmålet om, hvorvidt kapronmgen på 
grund af fornævnte sociale Forskydning, nogen sinde vil 
nå de højder, den var oppe på i D. S. R.s guldalder, 
lrene før krigen. 

~n"n ... 
CROME &GOlDSCHMIDT 

""UKI 

2. ('unkt pia dagsordenen var frt'mlæggelse af regn· 
skabet, hVilket klarede!. hurtigt og smertefrit. L'den kom 
mentarer af nævneværdig betydning ga\'eS der decharge 
pol re~nskabet. 

Man skred derefter III ,-alg af be .. t\·rdse for det kom 
mende ar, og den fik følgende sammensætning 

Formand: Gudmund Schack. 
Formand for kapronings udvalget Poul Erik Ja.:obsen 
Bestyrelsesmedlemmer: Norman·llansen, Sieverts, Aage 

Bang, Strigel. B. Bot''ien og M. Enslev Jensen . 
Medlemmer af kapronmg!.udvalget blev: Jorgen Krause 

og Axel j\\athiesen. 
Da der var fremkommet forslag fra Enslev Jensen, 

G .• '10uritzen og G. B. lpsen om, at sidstnæ,'nte skulle 
indvælges i bestyrelsen, for at der i denne i henhold ul 
lovene kunne sidde ) polytekntkere, supplerede besty· 
relsen sig med lpsen. 

Sidste punkt pa dagsordenen var EvenlUelt, og en slk 
" ert "elment. men lidt uheldig bemærknmg fra et med 
lems side om den gamle stander i slyngelstuen, bragte 
atter Se~her i harnisk, og fik ham ul al kalde den for· 
ma .. tebge ul respekt for studenterronmgens ærværdige 
minder. 

KJ. 10,30 var herefter en af hygge og fordragelighed 
præget generalforsamling tt! ende. 

æaltl!oni.~tl}JudvaLget 
an~ltocLel!! 
Alle ældre medlemmer, der J deres daglige gerning 

eller pa anden måde kommer i kontakt med den 

akademiske ungdom, om .ll drlH t'n per<;onlig 

propaganda for kapronlDgen I D_ S. R., og anmode 

de unge om at kommt' ned og tale med os I klub· 

huset og stifte bekendtskab med trænmgen, der 

foregar tirsdag ah en og lord"g eftermiddag -

inden lænl;e under mr. Barry's kyndige ledelse. 

Det er vort håb, at ~de gamle~ således VII hjælpe 

os I vore bestræbelser for, at dt' t snari igen må 

blive D. S. R.s bådehold man taler om ved de' inden

og udenlandske stævner 

~<lUbbens 
rotej 
fh ho. 

Si lkeg.adel1 • TIf. 3082 
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Grib i din egen barm! 
Disse "Ise ord fremkom under debatten \ ed general

forsamhn~t'n, Oj.! det !''ines mig, al du er grund til al 

op!>Iille dem som motto for den kommt'nde sæson. 

Hud kan det nemlig nytte, at der h"ert .'.tr pumpes 

frisk blod ind I klubbt'n, nar det gamle er ,"cd ill koagu

lere? 

H"ad kan det n~·t1e, at toppen skyder friske skud, 

nar der er kræft i stammen? 

Hvad hjælper det, at de nyindmeldte studenter kom

mer uJ og imponeres o\'er vor flåde og "ort ropalads, 

nar de kort tid efter opdagt'r, .1t dettt' befolkes af t'n 

flok si ove fyre, der lusker rundt I krogene i h.ib om at 

slippe for at komme ud at ro. 

Det er derfor på tide, .11 dt'f gar en ",ækkelsesbol}Ze" 

hen over D. S. R. 
liver enkelt ma derfor I ilr spytte i næverne og tage 

fat p~ det fdt, der li~ger ham nærmest. 

Dc, der har lyst, til og anlæg, mol melde sig til kap

rooingt'n, og være med til at hæ\'de den bia stander "ed 

Sommerens dyster. 

L.anctursroerne bor slutte sig !>ammen ni en enhed, 

og danne en kerne bag Iangtursro .. hefen, en kerne fra 

hvilken en ny æra i denne glorværdige del af klubbens 

virke spIrer frem. 

"De gamle", "mændene fra skurene Y

, mændene for 

hvem roningen t'r blevet en uundværlig del af deres liv, 

bør mode ved fællesturene og jovrigt i Jel daglige med· 

virke til at de unge, endnu ufærdige sjæle, opflammes 

af deres egen kærlighed til dosporten, og gror fast i 

D.S. R. 
"" Kapronmgssektiont'n og ro.:heferne er klar til at go re 

deres yderste for at bringe klubben ud af bølgedagen, 

men de venter samtidig, at hver mand i ar gør sin pligt, 

at enhnr, gammel og ung, betaler !>in gæld til D. S. R. 

Lad os derfor - for vi hejser VOr stander - gi\'e hin

anden hlndslag på, at nu <;kal det "ære grotid Pol ny. 

Red. 

ldrætsm'l!rkeprover i gymnastik 

foregar torsdag tlcn 26. marts kl. 19,00 I Statens Gymna
stikinsttlut, Narre AII~. 

Klubbens kontor 

er genåbnet den I. marts. 

JH 

• ) 
~ , 
~ 
~ 
</) 

• " ~ 
o • A 

Bestyrelseslisten 
Porm.and: Grosserer Gudmund Schadt, Shdlhusct, Kamp

mannsgade 2, v. Tdr. C_ 664i. - M,terial/orvaIter: Civilinge
nior J. Norman·Hannn, Hærens VAbenarsenal. Amagerboule· 
vard 8, S. Telf. C. 16140 (Id. 10-16). - Kasserer: Fabrikant 
Bjorn Moller, Bredgade 47', K. TeU. Byen 8}63. - Stkrttær: 
Over,lssi~tent. cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. Abildgaards l\IU 
9 1 , v. TelE. Nora 1869 x (10-16: C. 6(8). - Rochefer: cand. 
jur. Aage Bang, Colrl Langesvcj 18 2 , Valby. TelE. Vt\ Hi8. 
civjng. M. Drost ursen. - Arkitekt N. O. N. Strigel, Knabro
stræde 13, ... cand. jur. B. Uocsen, .\malicglldc 11. 1'/1. 7559 y. 

.~1 . En~lcv Icn'i~n. Telf. DR 615. 

Formand for kaproningsudv,lllet. Poul E. Jakobst-n . Bikuben. 
Ostubrogade 23. - Jorgtn Klause, Skjoldagen'ej liI. Telf. GE 
i762. Polilig.ir,Jcn C 14+8, lok. 405. 

lns~ktGr: KaptajnloJtnant C. A. Sjelle, Njabgade 75', S. 
Telf. SU 806. 

Erik Kiersgaa .. d 
LIvjægergode 23 - Øbro 5152 
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ORJIENTERi N G 
Ankontingent for DSR', Skisektion er .5 kr. Regnskabsår 1110--30/9. 

Postkonto 683«. OSR', SkisektioD, Robert Christiansen. Fredericiagade 31. Kbh\'n. K. 

Tøvejret 
har nu udryddet de sidste snedriver, og der er ikke 

megen sandsynlighed for, <l.t der i år bliver flere chancer 
for at afvikle skimesterskaberne. Der har dog været 
flere tilløb til godt skifore i den forlobne man ed. I slut· 
ningen af januar var vi et par stykker. der tOg over 
sundet for at se pil terræn til fordret:. Stifinderlob. Til 
trods for Meteorologisk Insti tuts dystre forvarsler om 
søle og sjap, kunne vi dog ikke lade være med at tage 
ski med, og vi blev også i fuldt mål tilsmilet af stralende 
blå himmel over snedækkede skanske landskaber. og 
således belønnet for vor optimisme. Der var ikke mere 
end 10 cm sne. så vi kunne kun løbe på vejene og matte 
tage banen til fods, men føret hjalp os nemt over de 
store mosestrækninger, som vi har tænkt os at und ... r· 
holde loberne med. nar bunden bliver blod og dejlig:. 
På vejene var der et centimetertykt lag is under sneen, 
sa den redaktionelle Gtroen Hk o\"et sig p.'!. flere stem
kristianiaer og plovs"ing end godt var. Selv ganske sma 
stigninger var umulige at forcere uden med god t rillob, 
men forhjulstræk står altid godt i glat fore, så besty
relsen slap hjem uden skrammer. 

Traveturen den 15. februar ble,- automatisk iH en ski
tur, og der var modt ikke mindre end 7 mennesker, sil 
,.j var et helt oplob. Vi tog den traditionelle tur gennem 
Geel Skov til Rudeskov og tilbage gennem Frederiks
lund. og vi fandt mange gode oveisesbakker til slalom 
på vejen. Erik underviste os j "trappelob" i Freucrik'i
lund Skov i en noget uortodoks stil, så vi andre nægtede 
at felge hans "trinskole~. Alt i alt fik vi en tur pa ca. 
15 km ud af det, og pa slutningen kneb det lidt for 
pigerne, men Amelung sorgede for at de ikke kom for 
langt agterud og opmuntrede dem i det hele taget ved 
uafladelig at udbryde i poetiske naturbetragtninger. En 
hyggelig dag, hvor \"i fik lidt mere af en tiltrængt sti! 
over "brædderne". 

Program for marts 
8. marts. Trænmgslob i Rudeskov. j\\"destt"d : Rudeg.årds 

Stadion kJ. 10,00. Afgift : 1,00 kr. Langbane: 8 km 
efter kortskitse. Kortbane: 6 km dter 1:40.000-kort 

15. m.uts. Træningsløb i Hareskoven Mødested: Restau~ 
ration "Skovlyst~ - 2 km vest for Hareskovby sta
tion. Forste start kJ. 10,30. Tog fra Norrcbro St. kJ. 
9,10. Afgift: 1,00 kr. Langbane efter kon 1:100,000. 
Kortbane efter kort 1:40.000. Bcg\'nderinstruktlon 
for DSR's skisektion kl. 9.30. 

22. marts. Træmngslob i Gecl Skov. j\1ode!>ted: Sollerod 
kro kJ. 10,30. Afgift ind. kort; 1.50 kr. 8 km lang
bane og 6 km kortbane efter specialkort. 

29. marts. Lyngbys IdrætsforeO!ngs abne lob. Nærme re 
oplysninger foreligger ikke ved red ... ktionen~ slut
ning, men sporg: formanden. Tilmeldelse sene!>t een 
uge for lobet. 

Er der nogle enkelte, der i m.lngd .,F bedr!: h..,ka:j· 
ugeJst' 11.1'· sig ni .:It 1000e min propag.1ndOl$lrille i Janu.u· 
bladet I stedet for ill rulle tommelfingre i k.akkelovns
krogen, h.u m3n \·el også 1(1\" .It h.ibe, at et p ... r procent 
.1f dem er hlevel overbe,·iste, og .11 dlS~e nu er modnc 
til at omsætte ord til handlekr.1it \"Cd at mode op til 
vore~ begynderinsnuklioll den [~. marts. De. der kan 
f.1 sig selv til ,II forlade den kære lænestol derhjemme. 
vil blive tilstrækkelig c:d.1fne lil .1I deltage i de store løh 
i d ter.lret, o~ her k.tn dc endd ... meget nemt komme ul 
at dominere: stillingen i DSR. hyor stand.lrden filt tiden 
~.l sandelig trænger Iii en indsprojtnin,l:. 

\'i h,wde oprinde~ tænkt os ilt 1.t\"e vores eget klubloh 
i Ilarc.skoven men di kredsens Irol:nlllgo;!ob f.lld~r ~.tmme 
sted p,i denIIc dag, h.u vi hes temt os tiloli .lnv('nde derei 
kortbane til beg"ndcdobel 

,\-\odestcdet er n~staur.mt _Skovlyst- 2 km \"I:5t for 
Hilresko\"by station. Instruktionen begynder kJ. 950. 
De, der benyuc.r tog, bn tage SI.tngerupbanen frol Norre
bro st.ltion kJ. 8.10 og bc:d(' til, al de n.ir frem til Ilare· 
skovby kl. 8,ii. h,·ot de folger sko'·emi s)'dk.tnt til Sko\"
lyst. Her vil redilktorl:n v~rl: en meget synlig førsl<.' r.." 
højde 191 ,m - ejc.r.lf grd Citroen K 19.535, Scl\"(' obel 
begynder kJ. 10.30 og i mellcmliggcnde time ,·iI vi give 
instruktion I kortlæsning og komp.bbrug Silml uktik og 
gode og velmente rad for oritnl\:.cere. De, der kommer 
glende, kan ~cly pa vel·en udm.lle delstræknmger dter 
kortet og :okt!dte dem a for al fmde skridtlængde. Folio( 
i det hele 1"8ct med pa kortet og lær ~ign.tlu retnt. 

Folj:ende ting .~kal beKynderne sd,' bring/' med. 

Korl.· AtI.1~bbd nr. J02'; pol holmpep.lplr. K,m kobe, 
hos Geodætisk Institut b ... g Christiansborg dier hos hol.;
handleren. Desuden en konmolppe eller el stykke pilp 
som underbg for kortet. 

Bll,".1nl. Til ilt m,ukere poSter med. Spid ~. J-Iel~1 o,=,a 
en rtserve. 

Tøj. G.lmmeh kluns til at lobe i. P.i denne årstid et 
det .... cdst lned tre l.1g, for eb.: undcrlOj ... sklOrte + tr~
ningsdr.lgt eller skjorte , sweater . vlndjakkc. Skoene 
m ... ikke \'.\'re for smil, i forste omgang k"," et pilr g.tmk 
udtr.ldte lædersko ' .. ~re udmærkede. Golmle stromper. men 
ikke for ~tore stopninger. l-IUS"k skift etoJ og et h.indkla::de, 
det er direkte usundt at t.lse hJe.m , del ".lde lobeloj. 

Madpa1.:ke. K.llorieri!lt. Godt med sode silger. Husk p.\, 
.It der er Omsol I mange hestekræfter til friktionS\".lrmo: ude 
pli hilnen_ 

Sih'.lkompas sIil/ e$ lil rådighed .4 sektionen. men h.lr 
man tt selv, t ... ger miln det sddolgeJig med. 

Alle DSR-medlemml'r er I'elkonzne. Bn'f sonddJ~lm Irl 
lIoget fornuftrgt. N,·is kOllen Insisterer p , .l! hun ikke 
I'il I'.t?re ol/ene hjemme en søndolg. Sol t.lg hende med 
Skisddionl'lI oplilger o,l:siI b·indelr'ge mC"Jlemmer. {'el 
modt i N.lfesko\·en d. 15. m.1rls. 

DSR's ski.ektions styrelse. 
E r i k J o r g I' n s e D, Ky~dev('j 22, Lyngby, (ormand. Fr.d,t15265. 
Vag n M O Il e r. Engdraget 51, Valby, nl!Stfonnand, VA 3122. 

R o b. C h r i s t i.l n s e D, Frederki~gJde 31, Kbhvn. K , kas-.crer. 

S ven d N i e 15 e n, Rud. Berghsgnde 60 ø. RY 6019. 
J li r g e n S e I s l n g. Kuslaniealh: 19. Vanlose, D.\ -BlU u. 

r e 5 p e r H \" e D, Blidahpark 2(), HeUerup. J-IE 6-<;62. 

• \nwJrsh. for "DSR~' Aage BJ.ng. url L.llIgfSyej 18. y.,lbr, tiL Valby Zr'S . 
.Orienfering". Civilingeniør JO!!,!en Sehin!\:, K,utanie .-\lIc 1'1, \·,ln[o~c. 

..... ... ,.. .. , .... r-'~' 
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AKADEMISK 'OKlU' o POLYTEKNISKROKLU' 

MED L EM S B L A D FOR DA NS KE S T UD E NTERS ROKLUB 

21. ÅRGANG APRIL 1953 NUMMER. 

STANDERHEJSNINGEN 
foregår søndag den 29. marts kl. 11,00 

Det traditIOnelle program lobc=r af stabelen 
Formanden holder sin programtale. 
Studentersangerne synger. 
Froko~1 på verandaen 
Dt"suden vil der på denne dag blive bortauktioneret en hel del brugt rotOj. der er fremdraget 

fra glemmekasser, ufornyede sk.lbe m. m. Dette 10J er omhyggelig rengjort af fru Fjddbo, og der 
er her en god dejlighed lil at skarre sig noget billigt ... porlstøj. 

Frokost kan som sædvanlig forudbestilles i kokkenet. 
Velkommen den 29. marts kJ. 11,00. 

IF<OI~A\I~§IFIE§I 
Lørdag den 11. april kl. 20 

Program 

I. Underholdnmg af den i roerkredse hOJI skattede kaharetkunstner hr. Oluf Nielsen frA KR. 
2. Bal. 
Entre l kr. 

Vi skulle her gerne have en rigtig DS R-aften. o~ vi håber at medlemmerne vi l mode op med 
deres d,lmer og nyde O luf Nielsens fornojelige \'i<;esang m, m., og derefter drofte planerne for 
lang ture m. m. I lokalerne, og sluttelIg svinge damerne tIl ud på de små tIme r. 

Eventuel forudbesti llmg af smørrebrød hedes ske senest fredag den IO. april. 



KANALTUREN 
(SOIlS les ponts de Copenh.lgue) 

Søndag den 26. april kl. 10 
Dette er Sol sæsonens første og uden tvivl hyggeligste fæll~tur, der her tager sin begyndelse . 
AUe gamJe kanalfarne vil møde op dennr; dag. fordi de simpelthen ikke kan lade være, og 

de unge kan ikke nok anbefales at give mode, thi 
En gang kanafrocr 

Bagefter - som sædvanlig - frokost. 
altid kanalroerl 

Tegningslister er i bldehallen medio apriL 

DSR's LANGTURSKURSUS 
(under ledelse af H. M. Møller) 

foreglr - som annonceret i sidste nr. af bladet I dagene 14. april og 16. april. 
Vi kan til orientering oplyse, at der vil blive .. forelæst U over emner som: planlæggeJse af lang· 

tur, navigering, materielbehandling m. nl .• af folk, der er (det mener de da selv!) specialister pl 
disse felter. 

Samtidig vil der blive forevist farvefilm fra langture. 
Det kan ikke nok anbefales alle. der har den ringeste interesse for langtursroning. at mode 

op denne dag. 
Kursus patænkes afsluttet med et s lorre kaffemik pl verandaen den 16. april. 

Hørt i forbifarten -
(eller hVdd fefter DSR7) 

- Jeg horer. P ... , at Du er blevet medlem af DSR? 
- Jaehl 
- J amen, det er da godt 1 
- Nåh, det ved jeg nu ikke. Jeg lærte ret hurtigt .11 

ro, men da det var sket. kunne jeg ikke finde nogen at 
ro med, for den kom aldrig rigtig nogen ude i klubben, 
og de, der kom. gad ikke ro sammen med mig - men 
så blev jeg kaproer. 

- Nl. det var da godtl 
- Jaeh. men da jeg kom md i kapronmgssekhonen 

mødte jeg en fm. engelsk uæner og nogle energiske 
ledere, der vældig gerne ville lære mig op. Det eneste. 
der manglede var faktisk nogle andre unge, jeg kunne 
træne sammen med, - men så besluttede jeg at tage pJ. 
langtur. 

- Jamen det var da godt! 
- Jaehl Men da jeg kom til langtursrochefen, lovede 

han at gore, hvad han kunne, men selvom han masede 

~n"n,. 
CROME & GOLDSCHMIDT 

""UKI 

-

for at få mig ud. kunne del ikke lykkes for ham. fordi 
næsten alle langturshold bestlr af gamle roere, der har 
taget på langtur sammen i masser af år. og som i1...ke 
gider have unge mennesker med, og nu er jeg snart træt 
af ikke at få noget ud af det helel 

- Jamen det er da skidt! 
Ja. del er skidt!! 

Søndag den 15. marts 
foregik klubbens 2. travetur til Gåsehuset. Dagen var 
begunstiget af fint vejr, og efter den raske tur gennem 
mark og skov ankom man til hytten k!. ca. Il,OO. Her 
indtoges frokosten i det flle, idet man havde f1et forS.rs· 
fornemmelser pa vejen derop. - Kaffen indtoges samme 
sted. og efter at selskabet havde optrådt som statister 
for et par emsige fotografer, der virkede blde ude og 
inde, drog man hjem med det ordinære tog 16,55 fra 
LIlIerod, mættet med fflSk luft. og glade ved at kamme
ratskabet ogd kan dyrkes udenfor sæsonen. 

'i<lubbens 
rotøj 
Il. h ... 

Silkegade 11 • Tlf, 3082 
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avec pulten 
Langtursrochefen 

anmoder om sn,lresl at U henvendelse fra de (forhåbent
lig mange!), der skal på langtur i 1953. Jo for man har 
oversigt over turene, des bedre kan disse kombineres. 

Strrmandsinstruklzon og -pr"l'er 

afholdes fra og med den 16. april, hver torsdag aften. 
forelobig fca kl. 17,00. Henvendelse på rochcfernes 
kontor. 

RettighedslIsten 
bliver - i renskrevet og fornyet stand - ophængt i båcle
hallen. Såfremt nogen skulle have noget at indvende mod 
deres placering på denne, hedes dette ske skriftligt til 
rochefernes kontor. 

SvaviI- og scullerret 

kan først erhverves efter 15. milj. 

Gymnastikken 

ophører med udgangen af marts md. 

Ved du, 
at du er medlem af en roklub, der har kaproningsmateriel 

til 65 mand. 

at klubben igen i år har engageret den dyguge engelske 
træner "'\.r. E. Barry tjl vore kaproere. 

af du, ved at meldt' dig som kaproer, kan udnytte disse 
fordele, og få samme oplevelser som vore kaproere 
har haft i de sidste 4 år. 

Det er nu meget naturligt at du spørger, hvad du kan 
få ud af at være kaproer. 

Svarene er mange. Du vil forst og fremmest lære at ro 
outrigger, og det er i og for sig nok i sig selv, hvis du 
det hele taget bryder dig om at ro. 
Dernæst vil du træffe kammerater, som du vil lære 

at kende og sikkert synes godt om, mange roere har her 
faet venner for livet. 

Yderligere vil du under træningen fole e:t ve:lvære, som 
er den tid værd, som du må ofre på roningen. 

Endelig vil du, hvis du bliver melltm de bedste, El 
chancer for at deltage i regattaer næsten overalt. Vore 
roere har i de sidste 4 år startet til kaproninger i Macon 
i Sydfrankrig, Stockholm. Horten. Oslo, 1"1almo, Bra
brand, Sorø og mange andre steder. 

Den eneste vanskelighed. der nu er, er spørgsmalet 
om, hvordan vi får fat i dig, men løsningen er let og lige
til. Det eMste, du skal gore, er at komme ned i klubben 
tirsdag eller torsdag kJ. 19, eUer lørdag eftermiddag eller 
søndag kl. 10, og spørge efter Røde eller Krause. 

Men gør det med det samme! 
Rode. 

Teoretisk styrmandainstruktion 
Det Iydt'r måske lidt voldsomt, og jeg kan ligesom i 

ånden høre de bemærkninger, det sikkert vil affode hos 
mange: "Nu går de sor'me over gevmd!" .. Nu skol' vi 
pii skolebænken -" o. s. v. 

Når jeg alligevel er gået ind for, at vi ved fremtldt'ns 
styrmandskursus skal have en kortere undervisl1lng I 

reori (søvejsregler, besejlingsforhold på Københavns 
havD, strom- og vindforhold m. nl.), er det sket ud fra 
nedenstående iagttagelser og teflektioner. 

Jeg har ved samtaler med kaptajner og styrmænd på 
rutebådene erfaret, .1t lystfartøjer, herunder også robåde, 
er disse folk en stadIg rindende ki lde til ærgrelse og 
besvær. Det er således en kendt sag, at m.lll, når et så
dant fartøj kommer i vejen. aldrig bruger fløjten, idet 
man har set talløse exempler pl, at mændene i lystbådene 
ikke kender signalerne og derfor blot bliver endnu mere 
forvirrede, nar man begynder at tude. Desuden har, siger 
man, lystbåde af enhver art en sjælden evne til at genere 
storre fartøjer og tvinge disse: ud af kurs. Man skal heil 
at vinke! Bevares, hvis Toroerose skal til Arhus, er det 
menneskeligt, at man ror hen og vinker til hende, n.u 
hun sejler, og derved samtidig viser sig fra sin flotte 
sportslige side. Men at man som følge heraf kan bringe 
manden pJ. broen i en rent Forbandt·t situation, t'f der 
vist ingen, der tænker på. 

At dette ikke er tom snak. har jeg gentagne gange fået 
hårrejsende beviser pil. Jeg har således engang stået ved 
siden af en skipper, der stampede I dorken af arrigskab 
over en firer (desværre fra D. S. R.), der bredte sig midt 
i bomlobet 25 m foran stavnen. En anden gang over
værede jeg tænderklaprende, hvorledes en toer lagde sig 
5 meter fra skruen af Malmo-båden, medens denne var 
mIdt i svajet. d. v. s. medens dens maskine kastede fra 
fuld kraft frem til fuld kraft bak. Hvad jeg gennem 
tiderne har set af fantastiske genistreger udført af sejlere, 
skal jeg skåne læserne for. 

Dertil kommer, at hvis en skibsfører skulle blive stillet 
over for alternativet: at forårsage en søskade til titusinder 
af kroner eller smadre en robad, kan der vist ikke være 
tvivl om hans valg. 

At jeg- ikke er ude i hysterien, når jeg siger, at også vi 
har et ansvar. vil de mere .. befarne" give mig ret i, nir 
jeg minder om de.n triste affære for et par år siden, hvo r 
en roer fik fængse.1sstraf efter solovens § 293 (slet so
mandsskab). 

Derfor, lad os stræbe eftu, at vi stadig kan udøve vor 
herlige idræt, når og hvor vi lyster, men udove den sådan, 
at eget eller andres liv eller ejendom ikke kommer i fart'. 

La Pfata-fodsen. 

Erik Kiersgaard 
liviægergode 23 - Øbro 5152 
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ORIE N TERI NG 
Arskontingent for DSR'. Sldsektion er 5 kr. Regnskabdr I IC}-J() 9. 

Postkonto 68344, DSR', Skisektion. Robert Christilmsen, F'rcdukiagade ]1, Kbh\'n. K. 

Hele DSR indbydes 
til .lt nyde en SkO\1ur i dejlige sk.tnske !and"k;\ber 

den 12. april. Formedelst 7.50 kr. tr.\n!;porterer vi Jet fr.l 
Helsingborg kl. 9,00 lige midt ind i hjertet af det .. kunne 
Skane, hvor l kan f.1 en pragtfuld vandretur I del typiske 
svenske terræn - s.lOdsynligvis under en ,,!rdlende for
årshllnmel. Ilvis nogle hu ly!>t, k.ln de overvære eller 
deltage i vort Stifinderlob, der plejer al samle ca. 150 
kobenhavnske orienterere, og som i reglen Ur en fin 
kritik af de store kanoner. Vi forventer naturligvis al de 
fleste Af skisektionens medlemmer som sædvanlig vil 
benylte ,haneen til At \·ære med i dette traditionsrige lob, 
arrangeret efter de bed .. u.' prinCIpper for god orIentermg, 
men tli DS}{'s medlemml'r udenfor sektionen 'ilger vi; 

Benyt chancen til al pro\"{' nogel nyt. Anmeldelse til 
Erik Jørgensen, Kvædevej 22, Lyngby. Senest tirsdag den 
7. april Bortrejst fra 29,'3 til 6.4. 

Kolossal tilvækat af begyndere 
Begyndertilgangen I lr var uendelig mange gange 

storre end std!>te forar, idet der i u kom een en hel -
begynder til vores in,>truktion den 15. marts. Sid.,te .'Ir 
kom der Nul. Vi glæder os meget over den ~tore stigning 
og er kun lidt bekymrede for. om han stadig ek'iisterer, 
idet vi \'ed redaktionens slutning ikke har set ham siden 
skovbrynet ved Jonstrup VAng, hvor han var pl vej hen 
mod en po!>t, der vi!>te sig at være fejlplaceret 150 meter 
mod vest. Ilvis han ikke flakker om derude endnu, håber 
jeg at han læser dis,>e linier, så vi kan brlngl' ham en 
undskyldning for, al vi ik.ke i vor instruktion fik bemær
ket, at poster undertiden er fejlplacerede. Som et plaster 
pa såret kan jeg tilfoJe, at jeg allerede har kv.lIt bane
læggeren. 

Trænings.øbene 
Træntngslobene j marts har været godt befolkede, og 

for at gøre dem lidt mere indviklede end hvad man 
normalt kan byde på i disse alt for velkendte '>kove i 
omegnen, er to af dem arrangeret efter kortskitser. der 
selvfølgelig ikke giver nogen chance for vejvalg, men 
som til gengæld kan gIve en tiltrængt afstivning af en 
lidt ulfældig og vaklende kompasgang. Trænmgsløbet 
den 15. marts i Il areskoven anvendte vi som saj..,'1 til 
begynderinstruktion, men desværre skete der "ltså en 
fejlplacering af sidste post, sa løbstiderne er ikke meget 
værd. Itvordan man kan fejlplacere en post 150 meter i 
Hareskoven, når den skal ligge i en grøft SO meter fra 
en skovgrænse, og grøften er aftegnet på kortet (Atlas
blad), er for mig noget af en gade. Mon det ikke er gaet 
lidt for hurtigt med at lægge den b.me ud? i'-'\en til 
gengæld er vor begynder altså allerede nu den erfarmg 
rigere. 

Program for forå r et 
29. marts. Lyngbys Idrætsforenmgs abne lob i Grib sko, 

j\\odesled. l\.agerup Slat Ion. Startilfglft: 1.50 kr. 
Begyndere dog kun 1,00 kr. Kort ; .'\ 2(-'2~ (l:-tO.OOO). 
Løbet er kv.-iliIicerende for B-klassen. ijilnelængder· 
Ilerrer 13 km, Yngre OB IO km, Ældre OB og bt. 
g)'ndere 8 km. Tilmeldel~t sn.uest til Erik Jorgenstn. 

ll. april. DSR's Slifinderløb I Sverige "ed Klipp.m. Sam· 
ling j IIeisIngborg kJ. 9,00. (Tog fra Kobenhavn 7.21). 
Startafgift ind. kort og bustr.lnsport fra Ol: til lic!· 
sinj!borg 11,00 kr ... Turi<;ter" dog kun 7.50 kr. KvaIL
ficerende for blde A· og H·klassen, orienteringsmær
ker og ranRliste. Tilmeldelse ul Erik Jørgensen urs· 
ddg den 7. april. Vi gor opmærksom p.t. al Erik er 
bortrejst j p,hken. 

19 .• ,pri/. K. I. F.<; lob. Kvalificerende. Nærmete oplys-
ninger foreligger ikke endnu. 

26. april. K,\\ Stafetløb. 

I mai Kred .. match. Københam-l\ordJylland . 

J. lIJ.1j. 7-manna kavlen og pOIntSlob. 

Gåsehytten 
har trods bemærkningerne i arbogen stadIg skisektio· 

nens varmeste interesse, oJ.: vi regner OgSd fortsdt med at 
anvende den som udgangspunkt for et par hyggeliRe 
klublob et par gange om .lret. Men det et Ikke- mere 
muligt for de fol virkeligt aktl\·e mdenfor '>ekuonen at 
få Ild og lejlig-hed Iii at orre huset den omhu og pleje. 
'>om Illtrænges. Desuden overstiger budgettet vore oko
nomiske kræfter. så vi har ment det rigtig'>t at benytte 
DSR·s tilbud om at overtage Ilytten helt og holdent, 
nAvnlig da den herved stadig er tilgængelig for vore 
medlemmer på. de sædvanlige betingelser. DSR har i 
sinde at installere elektrisk Ivs og I det 11"le taget give 
hu ... et en tiltri1!ngt i'tandsættelo:;e, og Sjelle har overtaget 
ansvaret og noglen . I h 'ad med et ophold I plsken? 

østrig og Norge 
11vls nogen af sektionens medlemmer skal på. skitur 

til de nævnte steder i påsken, kan Jesper Hven træffes 
I omegnen af IlaIlingskarvet - og Selsing og Erik Jor· 
genstn I Ho,hsølden. Tyrol. 

DSR's skisektions styrelse: 
E r i k J "r g e n s c R, Kv.z:devcj 22, Lyngby, formand . FrA.d 5265. 

V. il n M IJ II e r, Engdraget 51, Valby, næ5tformand. VA 3122. 

R o b, C h r i s t i;l n s e n. Fl(~dcrici,J.8ade 31, Kbhvn. K., hsstrer. 

S ven d N i e l, e n, Rud. Berghsgadc 60 ø. RY 6019. 
10 r il c n S e Is i n g. Kastanieallt 19, Vanlo~. DA 010 u. 

J e s p c r II ven, Bliw.hpark 26, Hdlcrup. IlE 6862 . 
• Ansv.ush. for ~DSR·: Aage B;lng, Cul J..,;r,nguvej IS, V.lby, tiE. Valby H7S. 

_ .Orientering": Civilingenior Jorgen Sclsing, K.lStanie Allt 19, V.nlosl:. 
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MEDLEMSBLAD FOR DANSKE S TUDENTERS ROKLUB 

11. ÅRG A NG MAJ 1953 NUMMER 5 

FÆLLESTUR TIL SKODSBORG 
Kristi himmelfartsdag den 

start fra klubhuset kl. 
14. 
9 

Atter i ar arrangcrer Kobcnhavnsk red'icn .. m traditionelle. fællestur ul Skodsborg for alle kred , 
sens klubber. Progr.1mmct er det sædvanlige med froknst på .. Udsig ten", idrætslege i sko\'en - og 
sluttel ig dans på "Udsigten", 

Vi haber, at man~e gamle og nye Skod'iborg·rarcre \'iI mode op pa denne dag. således at 
DSR som sædv~nhg - k<ln bli,'e værdigt repræsentere!. 

Frokost medbrmge ... 
T egningsl l ~te kommer op I begvndel .. en af maj , 

Lan9tul!~atften I1wd dan~ 
Lørdag den 16. maj kl. 20 

'><lmles vi med damer l badehuset, hvor en af klubben .. kendte og agtede lang!ursroere. kontor..:hef 
Steen Rrum. vil holde et causeri oyer langtursronmgen. Derefte r vi l der blive "isl farvefilm om lan~ ' 
ture, og .:aftenen slutter med bal. 

Be ruset af succes'en fra festen i april. kaster klubben .. il! altså atter ud i et s.idan! foretagende 
og håber på el gevaldIgt fremmøde. 

Smorrebrød skal 'iom sædvanligt forudbestilles i kokkenet Senest torsdag den H, maj. 

DSR's FÆLLESLANGTUR 1953 
foregår I dagene :2 /) 1 2..~ . og ruten er københavn H alla nds Vadero og retur. 

Alle oplysninger ved rørende dette foretagende. der ligger fuldstændig p .. bnie med sidste ar. 
fælleslang tur , fas hos lang!otursrochefcn, der træffes I klubhuset mandag og tor'idag aften. eller pa 
telf. V.\ H78, 

• 
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God sæsonstart 
Det tydu nu på, at strømpilene er ved at "ende. at de 

gode tider atter er på vej for DSR. Ihvcrtfald har sæso
nens fOr<ite måned tCJ!net særdeles lovende. Der har været 
gang i roningen, sikkert takket være det fme forårsvejr, 
men også vore arrangementer har været præget af godt 
fremmode og god stemning. 

Vi startede som bekendt med pontonudlægningen den 
22. marts, og allerede her fik ledelsen en j:;lædehg over
raskelse, da vi Sol, at der var modt .;:a. 3 gange Sol mange 
som sædv.mligt til dette foretagende. Arbejdet gik derfor 
rask fra hånden, og kl. 12,30 var begge pontoner og 
motorbåden i vandet, og det til trods for at nogle af del
tagerne i deres iver havde fået vendt flydekassen til sl:u!
lerpontonen forkert, hvilket forst blev opdaget, da VI 

havde rigget det hele til, således at \'i fik en lille omgang 
pontonoptagnmg midt i det hele. 

Dagen sluttede som sædvanligt med, .1t de flittige folk 
blev "beskænkede på pry1.1neion". 

Standeren gik til tops den 29 . .1priL Også ved denne 
lejlighed var der godt fremmøde til Trods for at vejret 
var dårlig r, og det traditionelle program lob .1f stabelen. 
Formanden talte og studentersangeme kvad. Under den 
påfølgende sammenkomst afholdtes der en vellykket auk
tion over glemt rotoj, der i de sidste år havde hobet sig 
op j klubhuset. Kassereren afslørede sig som en blænden
Je auktionarius, og hele foretagendet indbragte 170 kr. 

Den Il. april skete der noget igen. Den længe venlf·de 
og efterspurgte fest blev omsider afholdt. 

Ved denne lejlighed var fremmødet Imidlertid ikke så 
fint. Måske var tidspunktet (lige efter påske) ikke så 
heldigt valgt. [\.\en de ca, 80 medlemmer. der lidt efter 
lidt samledes i lok.llerne, fik en glimrende aften ud af 
det. Sjelle havde sørget for et godt og humørfyldt orkestn, 
der straks rra starten anslog en glimrende stemning og 
fik gang i dansen, som k!. .:a. 21,00 blev afbrudt af under· 
holdningen, hvor de 2 amatørkunstnere Oluf Nielsen og 
Inger Jørgensen fra KR besteg de skrå brædder og op
trådte med nogle af deres numre fra KR-revyerne. Det 
blev en fornøjelig halv time. BI.lIldt de mange gode numre 
vil jeg have lov til at fremdrage Oluf Nielsens Kong 
Farouk-parodi, der var helt i topklasse. Bagefter fort
sattes ballet til kl. 0,1, stemningen var stadig god, og man 
ærgrede sig over, at ikke mange flere var modt op lil 
denne glimrende aften. 

Den 26. havde vi den årlige, traditionelle kanil.ltur, og 
også her blev ledelsen glædelig overrasket, Idet vi var 
oppe på ca . 40 deltagere, h\'i1ket vist er noget af en rekord. 
Vejret var så fint. som man overhovedet kunne on<.;ke 
det, og l en fin formation stævnede badene ned gennem 
havnen og md forbi Børsen og kanalerne, der vlSI e sij:l 
fra deres mest .:harmerende side med nyudsprungne træer 
langs bredden og sol på de gamle bygninger, kori sagt: 
del var en kanaltur så fin, som man kunne ønske sig. 

,.nftn-r 
CROME & GOLOSCHMIOT 

".,UKI 

\/.1gftorn for rocheferne. 

Da det er blevet pltalt, at folk har vanskeligt \Cd at 
træffe en rochef ude i klubben, er der fra og med l. maj 
indfort vagtordning for rocheferne. Der VII h"er hver
dagsaften (bortset fra lordag aften. hvor der aldrig kom 
Iller nogen) være en rochef til stede I klubhuset. 

Styrmandsinstruktionen 

foregår fortsat hver torsdag kJ. 17,00. 

Sculler- og svavamstrukhonen 

foregar efter 15. maj ligeledes hver torsdag kl. 17,00. 

Skabskortene 

skal være fornyel senest 15, maj, idel bestyrelsen I modsat 
fald \'il disponere over skabet. 

Gåsehu.et 
Ghehuset har nu gennemgået en i hOJ grad ultrængt 

ISlandsæuelse, og er klar ul at modtage sommerens lejere. 
(Huset er lejet ud det meste af sommeren, men angående 
yderligere lejemål skal henvendelse ske til Boesen). I luset 
"lilles nu under medlemmernes beskyttelse, og det kan 
måske i denne forbindelse være gavnligt at fremdrage 
en lille artikel "T akk for Unet" , som vi hrir fundet i det 
norske blad "STUDENTERIDREIT". 

TAKK fOR LANET 

Fra Aftenposten. -
Det var en gang en mann som l'lde en hytte, lan,!!t, 

langt oppe på fjellet. Og den hytta var han så urImelig 
glad i, må vile. Iladde han sa san I en dags fri eller to, 
var han ikh sen om om å legge dugelig med mat l 
skreppa og så strøk han avgårde. "TiIfjelIs over bygden 
står min hu." Sommer og host, vInter og var, det var det 
samme goclvær eller styggevær: det å komme frem I 
k"eldingen. selle den rare nokkelen I budora, gJore opp 
v.ume og henj:e over KaHe-Lars og sil ta alle tingene inn 
linen i oynene, kjl'nne [ukten fra bJorkekubbenl'. tumle _ 
ut I mor ket og hente inn ved for natten. hUj:!ge hull på 
bekke-isen og få inn friskt \'ann, riste sengklærne på 
slinna. pakke ut 0'1\' sckken og sttte alt pa ... in plass. - det 
var med arene blitt et helt lite regi",er, som det var hil.lve 
~Ieden a ga igjennom. Og hkedan nar turen gikk hjem
o\·er. Sjolrmcn ved il ha frj WH også il h,l god tid, gi seg 
god tid. Lan~soml og nesten hoytidelig tok manncn run
den l hytta for han drog. Jo. asken var talt ut a\' pelsen 

1~ l ubbens 

rotøj 
Ib bo. 

Silkegade 11 • Tlf. 3082 
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og koko,'nen, spjellet -.;Iengt, ,"a~sbotta lom I og <;'mdd, 
godl med ved lOne. fyrsukker og tennmgsved på pla,,<;, 
<;enldæerne hengt opp pa slmna iglen. Blist og blank I 
<;kulle det være. Vdkommen igjen! 

S,\ en dag flkk han oppringnins: fra en AV sine venner: 
Om det var mulis: al de kunne få lane hytta han" i IO 
uker l ma~, nnterferle skjønner du - -. Og mannen 
var .lY dem som synte" "nei M var et .. ty~t ord. MT olkk skal 
du hol, det var riktig, riktig snilt .lV deg. Ja. vi ma fa lov 
ul ti gJore opp for ved en selvsagt." 

Han fikk oppgtor for veden og han fjkk "mange takk 
for lånet" ogd. Men da mannen kom lil hyttA selv noen 
uker enerpå og sa tilsunden ute og lOne - - brukte 
han den første dagen til a rydde og ~Jore rent. den andre 
dagen satt h.m oj.! ngret seg og den tredje dagen skrev 
han opp noen bllre herlolktninger, formet Som regler for 
h~·t1elanere: 

h:aster du fyrsukker utover gulvet og mnunder sengene 
hjemme? Drypper du med Slearm pa gulv, bord og 
ben ker. senklær hjemme? Nar du lommer peisAsken 
(eller gJor du del Ikke?) hiver du den utenfor enlr~
doren? Tomflasker og hennel ikkbokser, de hiver du vel 
ul av vinduet hjemme. ikke sanl? Samme vei som opp· 
\olshannet, kaffegruten og appelsInskallet? Er del ikke 

ek<;tra kO'lelig med 1m skl"murmn~ pol guh'et, hel'>l klister, 
- Ja sliksom hjemme? Og bllr ikke beksom,>tovlene 
ekslril blanke og fine , nar du gmr dem mot sengekanten? 
Er det ikke ,>om en feststemni ng \"Cd middagen, nar bord
knivene dufter av skismurning? Og stekepannen, som du 
brukte for tre uker siden, smaken den Ikke godt av tritu 
flesk? 

Ikke det. :--:ei \"Ct .'ltn vær "a mderlig snill. mderllg, 
mderlig smil og tre ganger mderlig sndl. du hyueJ.iner · 
Vis bykuhur, om du ikke har hYllekuhur_ For da er det 
meget hyggeligere 11 Iln e bort fjellhJemmet sitt. Og da er 
det mye lettere for deg a si; Takk for Ilnet. 

Sk/cggvold, 
Var Jet noen som Sol .11 dette her hadJe di! Ikke 

noe med vAr hrttespalte .i Blore? 

En hat 
er glemt l klubben under festen den Il 4. 
hos fru FJelclbo. 

Kontoret 

kan afhentes 

Fra I arril har klubben skiftet kontora.!>sistanl;t', idet 
fru E. \'igholt er afløst olf fru .\. Enge,>to(te. 

KAPRONINGEN 
L'de I .s~'dhavnen 

er der g.mg i foreta~endet. ]-Iver eneste eftermiddag Ilg 
aften !>tryger de slanke outrigge re hen over vandet, oj.! 
n TOGOu skummer af sted ved siden af. I'\\r. Barry ,>mel · 
der sine instruktIOner ud til de trænende llIand"kaber. 
Ibgefter lobes der, og roernes ,·ægt bliver kontrolleret. 
. \h er præget af travlhed. energI og !>Idst, men lJ...ke 
mindst. olf godt humnr 

Dedor er Du kanin fra I ar eller fra I fjor. og har 
Du mod pa. ran lOgen, men \om sa mange unge 
mAske svært .. ·ed at komme i kontakt med klubben .. he
folknlOg - tag da ud i Sydhavnen og toll med dem der
ude. Du vil da finde en skare unge mennesker, der ",1 
gore ah for at drage Dig Ind I livet I og omkring b.tdtne. 
Du ,·il end\'ldere træffe en energi,>k. ung ledd .. e. der .. er 
det "om .. il storste mal at føre Dig og Dine kammcratu 
frem til det helt !>tore pol kapromng.,banen. Sid"t, men 
Ikke mindst, VII Du komme under trænIOg hos Mr. Barrv, 
vel nok dt'n mand, der ved mest om ronmg i vore dage. 

.. Jamen jeg har ikke tid l" .. Jeg skal passe mme studier" 
(l. ">. , ..• o. s. \". Det er de stadige omk\'æd fra de mange, 
Jn !>nyder - Ja, rent ud s.tgt sn,vder sig !>el ... for at 
komme ind I en idrætsudovelse. der ikke finder ... in bqe 
ret mange steder. Den tid, der dolglt}: .. kai ofres pa Iræ· 
mngen, stå.r Ihvertfald i meget rlOge forhold til del fy .. iske 
velvære, man opn.år derved, og til de ,han.:er, der her· 
If.!"ennem byder Sif.!" III at komme ud o~ for .. \"are den bU 
stander ved inden- og udenlandske stæ\·nu. 

Der er grøde I DSR's kapronmg i ar. Træningen er 
som næ,·nt I fuld snng og har va:rc:t det læn}:e. men 
hvi .. Du melder DIg hurtigt, er Jer ma ... ke endnu tn 
,h.lnu for "t komme med. 

,\1en Kør der endnu i dag! 
ReJ 

B,lletler 1,1 FurOpdmesterskaberne. 

du som bekendt i ar afvikle" ('la Bagsværd so I dagene 
14., 15. og If>. augu<;t, kan nu reserveres gennem klubben. 

Pnserne for partoutkort iii alle 3 dage er flg.: 

Siddeplads v m.il: 30 kr. 
Staplad" v. mAI. 20 kr . 
.~taplad<; , .. Sopavillonen IO kr. 

Betalingen for partoutkortet koln ske afdragwls til 
J...lubben. 

&StIllII1K m" ske snarest. 

Det er el \tOrl an<;\"ar og en \tor rISiko, D. f f. R. holr 
pataget ~!~ ve~1 at af,-ikle J,,>~e mcsterskaber, o): det er 
derfor rnhnr toers pligt at mode op derude <'I: stotte 
arrangementet. 

100rJgr .,kal VI henslJlle til de medlemmer, Ul::r dm·er 
eller leder SlOrte virksomheder. og .. om kunne tænke sig 
at stolte foretagendet gennem programolnnoncer, at de 
.. nol rest rdter henvendelse "I O. f. f. R_ 

Erik Kiersgaard 
l,vja8gergode 23 - Øbro 5152 



OR.JIENTER.JING 
Arskontingent for DSR'& Skisektion er 5 kr. Regnskllbdr 1/1G-30 9. 

!'OIIitkODlo 68344, OSR'. Skisektioo, Rober t Christiansen, Frederkiogade 31. Kbh\'n. K. 

Løbende øager 
De fleste af forårets lob er nu afvIklet, OR de!> ... .l.'rre må 

man indrømme. ,lI der ikke har \'æret nogen '>tOrre Jnd ... ,lb 

fra vores side. Ganske vist har ,'i, der ynder oll kalde 0<; 

de store kanoner, været optaget af at arrangere Stifinder. 
løbet, men når kanonerne endelig har haft tid ul al være 
Pol banen, har man nærme!>! Indtryk af lidt tilfældigt 
graspurveknalderi. De fo~te!:ra~pur ... e blev ncdla~1 af 
Amelung og Rindung ved lyngb~'\ lob i Grib skov. l)er
næst skød Amelung og Rode veJ 'Iden af i Stlfmder
løbet, og tilsid<,t erhvervede Svend og undertegnede nogle 
små og usædvanlig mølædte ek)emplarer ,ed KIF's lob 
i Hvalsoskovene, 

Stifinderløbet blt:,- imidlertid en Stor )ukce), Som bane· 
lægger havde Svend l\'ielsen beslunet, .H der ikke ~kulle 
være det mind51e at udsætte pa bant:rne, og Irod .. \'ore 
mabende miner dekreterede han, al der skulle udlægg'es 
ikke mindre end 16 po~ter i del svcn .. kc mo<;eterræn_ Det 
lykkedes dog heldigvis os at bli,-e færdig, lOden .. tarten 
'.:ik, og mærkelig lIok var dt'r mt-:cn fejlpla..:ermger, .. k{lnt 
nogle poster var ud'Sat midt om n..ttten efter Svend .. angl 
velser. S.1 der var ros over hele linien. Efter tr.lduionen 
var vejret usædv.mlig smukt, og humøret var hOJt, "elv 
om banerne var hårde "om det ses af vindertiden 
A·klassen blev vundet af Peter Lar'Sen, Hillerød, p.l 2,21 
med Knud Jen~en, Klf, pa andenpladsen i 2,26. Det ene
ste hold, der gennemførte, var Al's hold. 1 ;erre li blev 
vundet af Iv.lO Nielsen fra KVik, og Yngn: OB af Olaf 
Andersen fra KS. 
Dchagel~en var god, der "ar 125 anmeldt, men de~"ærre 

havde "ore egne helt svigtet. Fra OSR kom .\melung og 
Erik (Rode) Jacobsen, og uheldlg\"ls lykkedes det Ikke 
engang dem at fuld fore løbet, Det er synd, at ikke flere 
af vore medlemmer nyder godt af de ~tore an"trenl~el~er, 
der er lagt i "t lave et virkeligt kvalitetslob. 

P .. og .. amli.ten 
er meget kort denne gang' 

3. mai: Points lob i Tokkekob hegn arrangen't .1E kred 
.'>en, j\\odested' Allerod kro. Samlet start kI. 9,10. 
Der lobes efter specialkort, Afgift ind. kort 
2,00 kr. 

lovrigt er der bade kred)maILh. i-manne kavle og 
landskamp med Sydsverige i begyndelsen af maj. De, 
der skal deltage, Ur særlig be<;ked 

Kompasløbet 
er genopslaet fra glemslen~ mørke. Efter at lJSR'~ ski
.,ektion defmltlvt ha\,de erhvervet volndreprænuen del 
store skibskompas I cftcrarel 1951, gik dette lob ud af 
programmet. Nu har IInidlertid en kred.'> af roere .ubeJdet 
på at genskabe dctte specielle roerlob, hvor kun B·løbere 
kan deltage, og hvor vandrepræmlcn udsætte,:> til det 
bedste -I-mands hold. Desværre fik vi først meddele!!.e 

om dette lob sa sent, at \"I Ikke kunne gi\'(' den ndere i 
bladet, men det er arrangeret I. maj, og \'1 h.1ber al adskil· 
lige af vorc medlemmer har faet lejlighed til ,li dl'hage 
her 1 et lob, hvor DSR altid har spillet en )tor rolle. 

Præmiefeøt 
i ordeb bog!>lavelige forstand bhnr der ikke i .'Ir, men 
vi sk,,1 have uddelt vore præmIer fra Sufmderlobel, sa 
\'I holder abent hus tIrsdag d ... n 19. maj i roklubben, hvor 
.tlle DSR's medlemmer er velkomne. Samlet start kl. 10,00. 
Det bliver sandsynligvi!> en hyggeh); "ften med megen 
eftersnak, og for dem, der ,·iI danse og )011\ medbringer 
en al dan .. e med. blh'er der roidlgh ... d O\"('r en plade3plller 
af bed!>le kvalitet. Pol gens\'n! 

Vor IO års jubilar -
Henning Amelung 
har fejrel IO ars juhllæet "ed at rykke ned i n,klassen. 
På grund af stofmangel hM Jl.'g nok i ,'mttrens lob ryk
ket ham op og ned fra .\-klassen el par gange, men denne 
gang Illa det ,-ære definltl,·t rlgtl)(l, Idet han seh bekendt
gjorde det efter Stifinderlobet, 

Amclung er den sidste .lf de gamle kæmper. der har 
holdt sig I A klassen. lian begyndte p" et tidspunkt. 
hvor orientering kun "ar noget, som nogle tos .. ede roere 
havde fundl.'t pol o1t lege ude i skovene. men han har 
,'æret med til at skabe for)taeLse og respekl for 5kO\" 
"porten og udbrede kend.,kabet til denne .. ærlige sports
gren I1ncllem roere og idrætsfolk i almmdelighed. lian 
blev A lober s.a snart denne særlige del mg blev ind fort, 
og han hM .lltsa formået at holde sig så ml'get i form, 
at han har kunnet holde .,I~ i dennl' eliteklasse, indtil 
Svend lavcde en bane, der var så hard. at man~e un~e 
:\,Iobere mdtte opgive midt i det hele. 

Vi <'1}:"l.'r ham tak for de mdnge år, hvor han som lober 
har været med Iii at fol DSR·s navn p" vinderlisterne, 
og \1 siger ham ogs.a tak for hans inds.lts i leddsen af 
sektionen i en årrække, Vi venter at finde ham igen pol 
banerne, sclvom ho1n har truet med at g.l over i OB
klassen, llvor han end .,tarter, findcr vi ham nok i top· 
pen af re~ultatla"lerne, 

Sidøte nyt 
I Stafetløbet "andt vi Kobenha\"n .. mesterskabet I Ilerre B 

som ene"te gennemf"rende hold_ Na'rmcre mll dette 
.. p;endende lob i næ~le nummer_ 

DSR's økiøektionø styrelae • 
E r i k J" r g C n s e n, Kvædc\'ei 22, L,ngby, formand. Fr.ILd 52:65_ 
Va II n !'ololl e r. Engdraj!el .51, Valby. næstformand. VA 3122. 
R o b. C h r i ~ t i a n se! n, Fredericiagade lI. Kbhvn. K .. kuserer. 
S,, e Il d N i e l s e Il, Rud. BerghsQ:ade 60 0. RY 6019, 
J Q r g e 1\ S e 1 s i Il II, KnstnniealM 19, Vanløse. DA ·1310 u 
J e s p e r II v t' n. Blidahpark 26, I-Jcllcrup. HE 6%2. 

Ansv.ush. for .DSR": Aage Bang. Carl l...i.nguveJ 1'1, V.IIlby, tlf V.lbv 2r«s 
" wOrientering"' Civilmgenior Jørgcn Sd\m~. K.asume Alle 19, Vanlose 
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d fidoeLoda90= Og. 

Lørdag den 13. . . 
Junl 

Kl. 19,00 starter præsenlatiom.ronjn~~'n af ,lreb kanmer. 

Kl. 20,00: Døbes klubbens 4 .. n)'bygnLn~er"· 2 "lullere og 2 Z-Arers inriggere, 

KI 20,:;0: Samles vi til et fælle .. pol .. ebord i salen. h\'orunder bl. a. arets kanin tale \'il bh,",~ 

holdt af: Direktør Axel LundqUll>t 

KI.ll.30 begynder dan .. en. 

Prisen for deltagelse (ind. polser og o]) er sat til kr. 1,- pro per~ona. k.mmer Ol; instruk· 

tortr, der deltager i præsentatIOnsroningen, har som <iæd\'anhg grilti<; adJ;:ang med dame. 

Billetter kiln iovrigt købes indtil den I L jUni i kokkenet og Pol kontoret 'i,lm! hos inspek

tor Sjelle. 

Deltagerne I præsentation<;roningen moder I b.ldehallen kl. 11$.30. 

TRÆFFE STÆVNE I HUNDIGE 
Lord.lg -sondag den 20.- -21. juni afholder "obenha\'n~kredsen SLt ilrlige træffestævne, der t 

ar er henlagt til Ltjrklubben for Danm:Lrk's p:rund \'ecl Hundige strilnd, 

Vi opfordrer alle, der har ud og IYSi, til at deltage i denne fornojelige tur, Iwor man bl a. 

har rig It'jlighed til at lært' kammerilter fra andre klubber at kende. 

T cp:ningsliste kommer j badehallen medio Juni. 

Læs om fælleslangturen inde i bladet 
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fra byen. Oette gælder ikke mindst de unge, der har den 
I.mge ferie fra UnlverSltet og læreanstalt. ,'ien til de helt 
unge til kaninerne vil jeg alligevel sige: Skal du 
tilbringe en del af sommeren i storbyen med asfalten 
glodende under rorlsllerne, Sol er DSR stedet. hvor du 
bor tilbringe dm fritid. Vel kan vi ikke så nær "ed stor
byen byde p.1. stemnmgsfulde roture mellem idylliske 
småoer o. s. v., men der er nok endda. Der er turene pa 
sundet en solvarm sommerdag, dier mde i hAvnen. den 
smukkeste i Europa, med dens travle liv og særet;ne 
charme. Der er Sandoen, hvor ,ti har sørget for trappe 
ned til vandet, sol du altid kan fol dIg en frisk dukkert 
og bagefter sole dIg mellem stenene. Der er Niv.1 et 
kapitel for sig. Endelig er der klubhuset med solterra<;'ier. 
plæner. veranda. billard. bordtennis, dampbad o. s. v. 
Dette ~kongerige" for idrætsfolk det er dit og mit 
altsammen. Kom, s.i tit du kan, og tag det i b~iddelse, 
og når du I!0r det, så tænk på. dij!terens ord 

Dejligst af alle glæder 
er glæden for slet ingen llllg. 
Ikke for noget du kan eller vil, 
glæden for intet og glæden for alt, 
~Iæden fordi du er til. 

La p/ata-lodsen. 

Vell,kket langtursaften 
Lørdag den 16.;5. samledes en lille skare pol ca. 100 

mennesker. hvoriblandt .!las flere af langtursroningens 
gamle kæmper, i bådehuset. Efter at det bekendte aka
demiske kvarter (der ved denne lejlighed sneg sig op til 
1.z time) var forløbet, besteg kontorchef Ryum taler<;to
len. og den følgende time holdt kontorchefen et aldeles 
blændende causeri, der fik hjertet u.l at hoppe i livet Pol 
enhver gammellangtur'irotte. Vi oplevede alle langturens 
afskygnmger. vi fattede ..:harmen ved ~ferie I blden", og 
causeriet var krydret med personlige oplevel'ier fra Ryums 
mange ture:, og ind imdlem de mange muntre glimt pluk
ke:de: man en hel dd guldkorn af 'iaglighed, som glædede 
klubbens autoriteter. Kort sagt: det var en strålende op
levelse. som vi er Ryum dybt taknemmelig for. 

Bagefter rullede vi K. R.s langtursfilm i farver fra det 
sydfynske ohav. og sluttelig korte ludvigsen, der bered
villigt havde stillet sig til rå.dighed som aftenens operator, 
en interessant film fra Berghof. 

Beriget på sjælene kastede deltagerne sig derefter o\'er 
fru Fjeldbo's smorrebrod, og da sulten lidt cfter lidt var 
stillet. kom der gang i dansen. 

Vi siger tak for en glad aften til Ryum, til Ludvigsen 
og til K. R. film. Det varmer om hjertet at mode folk, 
der er villige til at ofre tid og kræfter pa den gamle klub. 

I'n"n,. 
CROME&GOlOSCHMIOT 

""UKI 

k~~-d;~~-; i-;;.-\:ik~n ~;;t-;kvd~~yld~-;'-f~-dette sorl!c, 
lige faktum 1),1 det ualnllndehg darli~e vejr I ug.:'n for 
inden luren. 

I pinsen 
har der derImod \'æret fart I arerne. Nlva-hu'iet h.u 
været belagt, og der har været foretaget mange helh,;:
dags ture op og ned ad Sundet. 

N,t om Europa-mesterskaberne 
(Eu .Ronmg-' 

Det "ar for D. F. f. R. eD Stor ære og glæde at modta~e 
Ilans j\1aJestæt Kongens tilsagn om at vllle overtage pro
tektionen af Europamesterskaberne, vi ser heri et yJer
ligere bevi .. pa den store mteresse, som Dansk Idræt.-.
Forbunds hOJe protektor altid har vist dansk idræt, og 
ganske naturligt "il ikke mindst de danske roere "ide at 
glæde sig aVl:[ denne anerkendelse af vort arbejde. 

Ogs1l stævnets ærespræsidium er nu en kendsgerning, 
og det har været os en glæde at modtage tilsagn fra 
indenrigsmmister Aksel Nuller, udemigsmilllster Ole 
Bjorn Kraft, borgmestrene S. Munk, Julius Hilll"en o~ 
U.uring I lansen, lensgreve S. Schulin, kgl. skovrider 1-: 
Bu..:hwald, oberst S. T. II. J. Bjorke, politimester Villy 
PJatou, lrs. Leo Frederiksen, bank dl rektor Poul Ingholt, 
!Javnedirektor Mogens Blach Sol mt ~rosse.rerne .\ndre 
Filtenborg og Gudmund Schack. 

Fra hovcdbestyrel"en er der til samtlige klubber ud · 
sendt et (irkulære vedrørende billetsalget, men da ~ekre
tariatet og K"benhavnskredsen til stadighed får adskdli/!e 
foresporg'ilcr om denne sag, finder vi det rigtigst denne 
!!ang fuldstændig at gore rede for dette sporgsm.il. 

Billetpriserne er folgende: 

siddeplads ved m.il. 
I. dag 2. dal! 3. dag partout 
IO, IO" 20,- lO, -

st.lpl"dser ,'cJ mdl · 
L dag 2. d.,f.i 3. dag partout 
8, ", 15,- 20,-

st,lpl.IJ.!ier l'cJ mol/ 
I d," 2. dag 3. dag partout 
5, 5, 12,- 15,-

st.lpl.ldscr ved "S"poll'lllonen" . 
l. dag 2. ddg 3. dag partout 
3, 3" S,- 10,-

hvilket \il "'Ige, at der \"ed køb af partoutkort er en reel 
bt''ipclreb,e pol ":.1. H q . : vi gor dog opmærksom pl, at 

~<lubbens 
rotøj 
u.1too 

Silkegade 11 • T lr. 308'2 

• 



siddepladserne ved mål allerede nu er så godt som ud
solgte, sa der kan ikke modtages bestillinger til disse 
pladser. 

Køb af billetter foregar pl den måde, at bestilling (led
saget af det nodvendige beløb) indsendes ti l Kobenhavns
kredsens kasserer: Axel Hansen. Grenågade 5, Koben
havn ø., hvorefter billetterne omgående vil blive tilsendt 
bestillerne i anbefalet brev. Vi gor udtrykkelig opmærk
som på, at der for tiden kun kan bestilles partoutkort, 
men der vil senere fremkomme meddelelse. om der kan 
gives mulighed for salg af billetter til de enkelte dage. 

Bemærk venligst: postgirokonto nr. 54060 kan benyttes. 
Da der fra forskellige sider har været forespørgsler om 

køb af partoutkort med afdragsvis betal ing. har D. F. f. R. 
besluttet at forsoge et sådant arrangement, men da arran
gørerne ikke har mulighed for at administrere dette salg, 
henstilles det til klubberne at være os behjælpelige hermed. 

D. F. f. R. er villig til at sikre de medlemmer af klub
berne, som tegner sig på de fremsendte lister. p.1Ttoutkorf 
indtil den JO. juni d. å., mod at klubberne ved tegningen 
opkræver II;) af billetprisen og samtidig træffer aftale om 
successiv betaling af restbeløbet i d god tid. at endelig 
bestilling ledsaget af beløbet for bestilte partoutkort kan 
være stævnets kasserer. ovennævnte Axel Hansen, i 
hænde seneSt den I. juli d. å. 

Tag med på fælleslangturen - få 
en enestående oplevelse for 3D kr. 

Nu ligger rammerne helt fast for DSR's fælleslangtur 
1953. Tidspunktet er ~ som allerede annonceret i sid')te 
nr. af bladet - 2.:8.-11.-8. og ruten er Kbhvn. l iaIlands 
Vadero og retur. 

Prisen for deltagelse bliver, hvor utroligt det end lyder, 
kun kroner 30,-, og derved skulle jo enhver have r.åd 
til at deltage. 

Nu håber ,-j blot. at mange af de unge roere, ligesom 
sidste ar, vil gribe chancen til at f.i en stralende ro-

oplevelse ud af deres sommerferie og samtidIg blive lang
tursroere for lIvet. Det lyder måske stærkt, men sLkkert 
er det, er man cen gang blevet inficeret clf langturs
bacillen, så forlader den en aldrig. 

Indtegning til turen, der skal finde sted senest l. '7., 
k;!.n ske på kontoret. i køkkenet eller til rocheferne. 

De roere, der indtegner sig, vil i begyndelsen af Juli 
fa tilsendt instruktionsskrivclse fra turens ledelse, hvori 
alle detailler med oplysn ing er ang. foretagendet vil bll\'t': 
givet. 

-
Styrmand- og sculler~insfruktion 

foregår fortsat hver torsdag aften k! li,OO. Henven
delse hos rocheferne. 

Langtursroche/en 

træffes fast i klubhuset hver m"ndag og torsdag efter 
kl. 17,00. 

En bøde. 

Desværre har bestyrelsen set sig nødsaget ul at idømme 
et medlem en bode på 10 kr. for gentagne gange at have 
ladet en sculler henligge på pontonen efter at han havde 
benyttet den, - hvorefter rochcfen lagde den på plads 
6 timer senere. Det er i øjeblikket meget almindeligt, at 
vi sa ledes må ~rydde op~ på scullerpontonen, og der vil 
blive skredet kraftigt ind for ilt stoppe denne trafik. 

KAPR ONi NGEN 
Læser medlemmerne i det hele tagcl k,tproDlngssfoffct? 

Da jeg skulle til at skrive dette, kunne jeg ikke lade 
være at stille mig selv dette spørgsmål. idet kapronings
udvalget i det forløbne halve år væsentligst har benyttet 
denne plads i bladet til at agitere for kaproningen, og 
hvad er resultatet: 9 begyndere har meldt sig sa betid .. , 
at de kan deltage i sæsonens konkurrencer, og af disse 
9 roede de 7 allerede sidste år kaproning. Til at træne 
dIsse 9 mand - tænk engang knap 9 0 100 af klubbens 
medlemmer - har vi, vist Som en af de eneste klubber 
i landet. en profeSSionel træner. Vi burde have 50 mand 
i træning, hvis vi skulle udnytte denne fordel, for mig 
synes det ganske uforståeligt, at ikke flere udnytter 
chancen. 

Grunden til at jeg skriver dette er, at der endnu er 
en lille chance for at genoprette det tabte, idet vi er 
begyndt at tænke på efterårskaprøningen, hvor vi gerne 
skulle møde med mange begyndere_ 

5 mand har allerede meldt sig, men vi har brug for 
mange flere, i første omgang sådan , at vi meJ!et snart 

kan komme til at træne i otter, så. vi eventuelt kan tage 
fri en 14 dages tid i juli. 

Tilbage til de 9 begyndere. 
forste kaproning er kobenhavnsmesterskaberne på Bag

sværd den 6. og 7. juni. Vi har til hensigt at starte i 

Erik Kiersgaard 
livjægergode 23 - Øbro 5152 



b~J:ynder OJ: JunIor otter, begynder letvægtsfirer, ~nd
vid~r~ skal vor~ 3 juniorer start~ I toer uden. 

Af seniorer er vi kun to, som vil forsoge os i dobbelt· 
sculler. Endelig har vi Kurt, som skal starte i drenge
sculler, og hvis han ror, som han gjorde sidste efted.r. ,·iI 
han sikkert klare sig (int. 

Som man vil se, kommer vi - trods de fa trænende 
dog til at starte i nogle lob. men om .:h.lU.:erne er det 
svært at udtale sig, sclvom det tilsyneladende går godt 
under træningen. 

Er der nOJ!en, der er mere interesserede, "il Jeg op
fordre dem til at komme ud pa. Bagsværd lordag den 
6. 6. kl. IS eller sondag den 7. 6. kl. H. Det vil sikkert 
være umagen værd. Ikke mmdst fordI hele Bagsværd· 
anlægget efterhånden skulle være i orden til at modtage 
de mange natIOner<; roere ul Europamestersk,lberne den 
14.. 15. og 16. august. 

Til ~lut vil jeg bge minde medlemmerne om at sikre 
s ig billetter til det store stæ'·ne. 

RoJe. 

OR.iENTER.iNG 
Årskontingent for OSR's Sklsektlon er 5 kr. RegnskllbsAr 1 10-30 9. 

P05tkonto 68344, OSR's Skisektion. Robert Christiansen. Frederici.gllde 31, Kbh\n. K. 

En lang næse 
,'ar alt, h"ad vi fik ud af stafetløbene. \'j vendte hjem 

med den sikre overbevisning, at VI havde vundet I B· 
klassen, idet Voigt, Robert og Rode var det eneste hold, 
der gennemforte. Ved nOJere eftertanke fandt imidlertid 
dommeme ud af, at VOIgt havde løbet gal bane, of.! der
med rog den præmie. 

Som trost kan vi oplyse, at præmien Ikke gik III andre, 
da de som Solgt Ikke gennemforte, og som oprejsning for 
Voigt kan det tjene, at der den dag var mange, der lob 
på fejl bane. Dc fleste af posterne var fælles på aJle 3 
omgan~e, omend i forskellIg rækkefølge, og hvis man 
ikke passede nøje på, kunne man let i farten komme ul 
at bruge forkert monsterkort. Jeg mener ikke, at denne 
f~j1mulighed var understreget stærkt nok ved in<;truk
tionen. og selv på A-holdene var der adskillige, der matte 
gl ud pa grund af samme fejltagelse. Jeg glemmer ikke 
det rore det vakte, da forsle A-Iober viste sig ved målet 
aJlcr~de 50 minutter efter start, men heldigvis (for os 
andre) blev det hurtig bt"kendl~tJorl, at han var sprunget 
~t par poster over. Vort A-hold gennemforte rigtigt, men 
var for længe om sagerne. Ponsiling gik nogenlunde godt 
igennem, men Jeg selv table hovedet og dermed 20 minut· 
ter ved sidste post. og Svend reddede æren en kende 
ved at gennemfore tred ie omgang på korteste deltid, men 
selv dette kunne ikke hjælpe os længere end til en S.
plads. 

Præmicfesten, der ikke var nogen fest, men som ud· 
viklede sig til en morsom og hyggelig aften. lob af stabe· 
len den 19. maj i klubhuset. Od var en god Ide, at lade 
banelæggerne forsvare deres respektive løb "ed at j.!l'n· 
nemga dem med stotte af et lysbilledapparat. Det var 
interessant at se, hvorledes de opgaver, banelæggerne har 
ønsket at fremhæve ved deres specielle løsn mg af bane
lægningen, virkelig ogsa bliver opfattet som problemer 
af løberne, selvom vej valget ikke altid går i den retning, 
banelæggeren håber pol. Især var der mange, der "ar 
veget tilbage for Svends tilboJelighed til ilt tvinge lobernI.' 
tværs igennem svenske kilometermoser. Der Vdr mange 
deltagere, faktisk flere end ventet, sa fru Fjeldbo fik en 
uventet stor omsætning. og Eriks grammofon blev flit 
tigt anvendt. 

af molposen. Sorg nu for at de er spændt godt sammen, 
.. ,l de ikke sia r sig I sommerV,umen. Se med det S.lmme 
efter, om de ikke trænger ul tjære eller stål kanter m. m., 
for det er betydelIgt hurtigere at fa det gjort nu end 
nar snevejret forst er der. 

Program for orientering.løbere 
er der ikke noget af. Roklubben kalder med bl.at \'and 

lOresund og den sædvanlige mangel pol kaproere ... .l. 
der er nok at riH I. Det er det sundeste at holde fedtel 
,·æk ved jævnlig mOIion, ellers koster det bare 20-30 km 
I <ikovene i efteraret, forend andedrættet bliver normalt 
igen. Kan man ikke finde Pol anden sport, foreslJ.r \'I her 

Program for bjergbestigere 
,\\an finder et bjerg og bestiger dei. Valget er frit 

hge fra II0Je Sandbjerg for begyndere til MOunl Lvere\t 
for viderekommende. Der er flere gode opgaver for mel· 
lemkl a~scn i Norge og Alperne. Det er en vældig under· 
holdende form for motion, og hvis nogen skulle sporge, 
hvad morsomt der er ved bestigning af bjerge, sJ. kan 
Jeg kun svare, al det opdager man, når man er deroppe. 
Vi er en del stykker. der har dannet en undersektlOn 
af skisektionen med det formål ad are at besejre \Vild· 
spitze (3700 m) I Tyrol. Trods gentagne forsog er Jet 
endnu ikke lykkedes, men undersektionen er fru ,!abent 
for tilgang af nye medlemmer og står bi med rAd og d.id 
til losnmg af andre lignende opgaver. 

arylluper 
Svend Nielsen og V.lgn Møller er indtrådt I den or· 

hOJede ægtestand med frøknerne Jonm' Brondbierg og 
Anne Birgit Chnsflansen respektive. Resten af ~t}'rel~en 
er gift og dermed kvalafi.:eret tIl at st.} Sidst pa .. Iarl
listerne <iondag morgen 

DSR's ski.ektions styrelse: 
Program for skiløbere Erik Jørgensen. K\'ædcvej 22,Lyngby. førm.lnd. Fr.dalS26S. 

V D ~ n '" () II e r. En$!drlljlet .~I, Valby. nestformllnd. VA :3122. 
Foreløbig er der ikke udsigt til "kifore, sol det er nok R o h. Ch ri st i a n ~ e D, Fredericbgade 31, KbhvD. K., k,useter. 

cl b d k cl I k 
Svend Nielsen. Rud. BerRhsgllde 60 ø. RY 6019. 

et e sle at tage s iene me på pu ter ammeret, nar du J u t It c n S e I s i n~, Kastlln;csllC 19. Van [ose, DA 1310 u. 
skal op og hente badebukserne eller resterne deraf ud Jesper Hven. BIi<bhpark 26, II~lIerup. HE 6.%2. 

Ansvush. for ~DSR·: Aage B;anl!:. Carl L;angesvej 18, V;albv. lif \".aTbv 20178. 
~Orientering·: CI\'lhnRtnior Jorgt'n SeJsing. K;ast;anie All,: 19, Y,mloS('. 

' ..... _~ ...... -.-..... 
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Omelet • surprlse nr. v 
L ••••••••••••••••••••••••••••• 

E •••••• 

.a ••••• 

NORD pA 
MOD VEST & MOD ØST 

SYD pA 

En sommerspøg. som plejer at være et af årets højdepunkter. 

En tur ud j det bia (eller er det det grønne?), hvor ajle kan "ære med 

••• ae •• 
F •••••• 

unge som gamle. 

Det bliver en særli~ stor omelet denne gang. bagt på begge sider. og man er hele dagen 

om at komme igennem den. - Ved 17-tiden regner man med. at den sidste bid er fortæret. 

Har man lyst at være med, koln man mode op i 

Bådehallen, Søndag den 30. august kl. 8,30 

DA man ventu S.1 stort et fremmod\!', at næppe alle de sultne munde kan mættes, ma man 

henstille kr.aftigt til hvrr enkelt. 

husk madpakken 

• 



Kaninfesten d. 13 6 ••• 
fik et pænt og stilfuldt forløb. Det stArtede som sædvan
lig med præ!>entallonsroning kl. 19,00. Heri deltog I ar 
kun 8 bådehold og det til trods for, ilt vi i denne sæson 
er oppe på det storSIt' antal ny indmeldelser, VI har h"ft 
i mange år. 

Nok om det_ Ilabet af .:a. l:! lIme havde kaninerne 
passeret rtvue for den strenge dommerkomite, og k!. 20,00 
var alt klar til bådedåben. Denne blev foretaget af fol
gendt' herrer: professor Mans.l dobte 2-årers inrIggeren 
"llugm", saJ;forer Becher 2·årers inriggeren .. [\\unin", 
dl rektor Ilans Fog sculleren "Ion" og endelig dobte 
dr. Kabel! sculleren "Cito~. 

Efter badedåben gik man op i salen, hvor der var 
dækket op med polser og "t til deltagerne og deres dam('T. 
Under spisningen ovcrr"kte tegneren Kai Rich klubben 
en smuk ny plakat III brug ved propag.mda. Denne pla
kat overlod Ri~h klubben J;:anske J;:ratis. og der blev selv
sagt kvittrret for den med et varmt og velfortjent bifald. 

Kort efter drog Lundqvist ud over de store vidder 
som årets kanmialer. Et blændende causeri blev her af
fyret af en mand, der har viet sit liv til idrætten. og som 
drrfor koln snakke om den i timevis uden at trætte hver
ken sig selv cllcr tilhørerne. 

Da bordrt var hævet begyndte dansen, og en god 0i: 
fornojelig stemnin~ herskede indtil kI. 24,00. hvor man 
sluttede aftt:nen. 

Hermed havde VI sl rundet de S6 ar. Tilbage er kun 
af ønske, al resten af sæsonen i klubben ml blive lige 
SÅ hyggelig, som fesIdagen var det. 

Information 
Ilvad er omelet surpn,e? 
Til orientenng for kaninerne og for evt. andre uvi

dendr sjæle. som med undrende barneoJne h,u studeret 
forsiden, skal \'1 her give lidt oplysning ang. denne arligt 
tilbagevendende bel:lvenhed. 

Selve turens mærkelige navn fortaber Sig I del dunkle. 
l hvis sygelige fantasi det er opstået vides ikke. Nen 
nok om del: omeletturen er en fællestur om hvis nær
mere enkeltheder der inden Slarten hersker den dybeste 
hemmelighed. Nogle smarte og iderige (det syn's de da 
se"") arrangorer holder lang tid i forvejen moder, hvor
under halvdelen af komiteen skændes om mere eller 
mmdre vilde projekter, medens resten fortvivlet soger 
at koncentrere sig under gulvtæppet. Når sa planen er 
lagt, ruger de lav<;e som gra,'en over deres ide. indtil de 
pl den fasl<;alle dag lader den fuse af. 

Uden at forfi\lde hl hiC;loriske skriverier skal jeg lis.:e 
nævne et par ghmt fra I1dbgere omelenure: 

Et hold pl tredive DSR-roere blev engang pl en sa
dan lur deporteret pr. bu.!. til de nordlige ferskvands
arealer. Andre kom en "arm sommerdag på baJeropluk-

~n"n'l' CROME & GOLOSCHMIDT 

"'r'UK I 

mngsovebe pa en Isbryder, og nogle har været ude for 
al mdUe henle mærkelige sejlordrer I tarnel p3 Kmp
pelsbro. 

Kort sagl, OInelenuren er en rotur ud i det bU.. en 
tur. hvori der undertiden indlægges et vist konkurren~e
moment. men hvor del hyggelige og del kammerallige 
altid er i forgrunden. Foler du dig derfor t!ltrukket af 
dette foretagende, sl -

mod op i bJdehallen den JO. kl. 08.JO./ 

Lodsens åbne brev 
Kære ~d.1g1igroerehl 

Har l ! lobel af mdeværende sæson fulgt med I, hvor
dan det er gået klubbens maleriel? 

Det er gået skidt! 
Alt for mange både er ble,·et beskadigede. nogle endda 

forsætlig, <;aledes at bestyrelsen nu omsider har tabt 1.11 -
modigheden og knaldet nogle kraftige bodn ud, 

Selvfolj.!elig kan det ske, hvad ogsa er sket i lr, at 
en ron komlller ud for uheld uden egen skyld. bliver 
pasejlet eJler lign .• men Illan har desværre sporel en !kke 
flngt' grad af skode<;loshed m. h. t. materiellel 

I)el er mærkeligt, at sa mange viser sl lidt respekt 
og omhu for materiellet - Iii skade bade for sig selv 
og for deres kammerater. der gerne vil have et ordent 
ligt fanoj at ro i III daglig. 

Ganske vist har \'I i Bottger en eventyrlig dygtig bad
mAnd. Det er fantastisk at se, hvordan han kan flikke 
en hanreret had .,ammen, men del er JO Ikke meningen, 
Oll han skill pukle fra tidlig morgen ul sen aften, bare 
med at reparere odel agte fartoJer. Sol er \'i ærlig talt 
langt ude! 

Dt'rfor ma de enkelte hjælpe til. 
II\'orledes') Jo, er I el hold. der ror sOImmen læ\'n

ligt, s.\ find Jer en b,id, som I synes om at ro i. og patag 
Jer et formeligt fadderskab for den. Rens den. nlr den 
trænj.;er til det, Smor den og hold den i det hele uget 
i orden. jeg ved, al mange tIdligere hilr lært meget om 
romateriel på denne vis. og at dette er kommet dem til 
gavn på langture. Vi<;er det sig sa, at andre nedbryder 
hvad I opbygger, S.l meld det til ro..:heferne. Der vil da 
blive ~kredet h.1rdl ind over fo r de pågældende. 

Det er blevel kritiseret, at bestyrelsen ~spærrer~ de 
nye b.ilde. men sit J.-rnge denne spolering .. bolge gu hen 
over klubben. bn der ikke blive lale om al frigIve d,<;<;e. 

Som I m,hke \'ed, er medlemmerne i andre klubber 
pligtige til ,irliRt at præstere d visl antal arbejdstimer 
ul materielletc; vedligeholdelse. Dette er ukendt i DSR. 
men vi kaldet Ihvertfald pl lidt pligtfoleise og seh,
dis(iplin. ellers ender det med, at \.j betaler 7 kr. om 
maneden for at komme ud og kigge pl en samling \'fag, 
der darligl kan holde sIg f1vdende. 

Venlig hilsen 
La pla',1-fodwn . 

~~ IUbbens 
rotøj 
fh b ... 

Silkegade 11 • TlE. 3082 

• 



En tak 
skal hermed l)'d~ ul klubbens InstruklOrer for det store 

og gode ;ubejde, I har udfort l forarssæsonen. Som 
nævnt andebtcdS har der været usædvanlig mange ny· 
indmeldelser i sta rten af sæsonen, og det har været en 
Stor lettelse for ro.:heferne at kunne disponere over en 
st.1b af altid bercd\'illige instruktorer. Instruktionen "r 
aJle disse mange nyindmeldte er slledes blevet afviklet. 
uden at nogen er kommet til at \'ente ret mange dage 
fra Indmeldelsen til mstrukuonen påbegyndtes. 

Det er ollud glædeligt at mode folk, der er parate III 

at sætte per!>onbge hensyn til side og tage fat på et ar· 
beJde. der mol og !okal go res. Det er den slags mennesker, 
der bL a. er skyld i, at OSR, trods den megen talen om 
dårlige Ilder for studl'ntendrætlen, ~tadig gar videre 
fremad. 

IIJerteilg tak for godt udfort arbejde! 

Roche/erne. 

-
Styrmands- og scullcrmstrukhon 

hver tIrsdag aften kl. 17,00 og kl. t9,00. 

Boder! ! 
Desværre har bestyre ben set sig nødsaget til at ihnde 

et hold unge roert', dn groft uagtsomt havde ødelagt 
.. Svea~, en bøde pi!; 75 kr. pr. mand. Det er gået hårdt 
ud O\'er materiellet I denne sæson, og nar \'i kommer ud 
for tilfælde, der som dette grænser til hærværk. vil der 
bl,ve skredet kraftIgt ind over for de !>kyldige. 

S lor langtur I september. 
f>hdt i ('n mager langturssæson har langtursrochefen 

pludselig fået en ~lædclig overraskelse. Idet et hold g.unle 
langtursroere under ledelse af II. Amelung har anmeldt 
en flodtur fra Jussey i Midtfrankrig via Lyon, Aries, 
Avignon Id MarsellIe. 

Det er dejligt "t se, al der stadig er nogen, der VII 
bryde nye bant'r for lan~tursronlngen. 

KAPRONiNGEN 
Lørdag den <I juli 1953. 

Norresoen ved Viborg, hvor udtagelsen til dt' nordiske 
mesterskaber fandt stt'd, viste sig Ikke fra sin gode side. 
Allerede om lordagen blæste det !...raftigt, og heftige 
regnskyl piskede soen op. Vi skulle om lørdagen have 
roet Juniorhold uden styrm., men Viborg. som var vore 
eneste konkurrenter, afmeldte I sidste øjeblik. dil de ikke 
mente .al være stærke nok til at møde os i dette lob. 

Sond.lg den 5 juli. 
Om sondagen startede vi td udtagelsen til N. M. i 

sen ior-fireren . Frode som styrede - havde lagt båden 
så meget op I vinden, at vi skulle kunne fa en lige start. 
men stroken svigtede. og vor store chan.:e for at komme 
frem i stMten glippede. Vi holdt os dog i forerfeltet til 
tusIIld meter. men her kom det d.irlige vand, vi kom ud 
af balilnce og mistede et par længder; vi forsøgte at træk
ke op. men den kr.lftige blæst gjorde det umuligt. kR 
vandt udtagelsen i 7,06,0 min. 2, kvik 7,07,5. 3. Alborj! 
7.15.4. 4. D5R 7,22,Q. 5. Arhu'i 7,28. Randers 7,32.7 

S"mme dag skulle vi have roet udtilgelse til Nordisk 
Studentermesterskab i firer mod Arhus, men da det v.ar 
et begynderhold. syntes man dog. at \'1 hellere matte be
tragte os som udtaget III at repræsentere Danske Stu
denter. 

Begynder-olleren, som endnu var lidt tvivlsom, fik her 
sin sidste chance for at vise hvad de duede til; de gik 
ogd hurtIgt frem. og forte omtrent III ISOO meter, her 
faldt dt' fuldstændig sammen, og matte se sig slaet af 
både Viborg og Odense 

Ved de nordiske me'Herskaber pa Brabrand 18. juli 
havde vi Illgen repræsentanter, men om søndagen sta r
tede VI I Nordisk Akademisk Studentermesterskab. 

Starten var nogenlunde, aR de fire både la omtrent pol 
linie til 500 m. Iler satte Finland en kraftig sport ind, 
vi bed os p.1. medens Norge og Sverige holdt sig i bolg
grunden, 

Det blevet rasende opgor mellem FInland og os. snart 
havde Finlilnt! en '!>pid.< •• snar! vi; men ved 1500 m gav vi 
den fuld speed. og tog ca. en længde, dette forspring 
øgede vi yderligere p.i de sidste par hundrede meter, sa 
VI kom i mål I tiden 7.15 med Finland pa andenpladsen 
I tiden 7.22. Derefter :".'orge og pil sidstepladsen Sverige. 

E. Kjær, 

Sæ .. onens for~le kilproOlng blev afviklet pa Bagsværd 
so den 6. Juni o~ 7. JU Ol . 

Resultater: 
sen. dohbelt'iculler: l. KR. 7,19.5, 2. Bagsværd, 3. DSR 

7.4IU. 
drenge-s;;ullcr: I. RSR 4,27,5. 2. Sorø 4,39,5. 
lun.-toer uden' I. DSR 8,23.0, 2. KR 8,29,0. 
beg.-otter I KR (,,47,3, 2. DSR 6,55.6. 
bcg.·letvægtsfirer. udgik i lIldledende heats, da de skulle 

starte i otter ,enere. 
jun ·otter' l. Lyngby 6,17,9. 2. K,'ik, J. KR, 4. DSR 6,55,3. 

I drenge-<;cullcr ~Iillede 5 bade og feltet \"ar tils~'ne
ladende /.:odt, idet ~Iarten v.u hard m~n Jævnbyrdig, blot 
fik Sorø et lille for.,prlllJ::. Ved 500 m gik Kurt ;":ielsen 
Imidlertid me)iU krafllgt frem og vandt løbet overl~genl. 

Jun. toer uden. med Svend Len<;kjold og Erik Kjær. tog 
st raks fra starten rOtmgen, og beholdl deo hele banen 
I~ennem trods KR's spu rter. Tiden var ikke stral~nde. 
men ronmRen Vilr udmærket. 

Beg.·otteren blev vundu me~et Q\'erlegenl af det fysisk 
meget stærke KR· hold. 

Sen. dobbeltsculler \'ar dagen~ dårligste st3ft. idet R.ag
sværd og KR allerede fra st"rten angav el så hårdt tempo. 
at vi tot,,!t blev hæ~tet af 

Jun,-otter om .. nndagen er ikk~ værd at omtale. d.l vore 
begyndere her kom ud i en meget hård og ulige kon
kurren.:e. 
Br.lbrand 1-1 IUlli: 

\'i havde kun en ~t.art, nemlig sen.-firer, hvor vi efter 
et g"dt lob blev nr. 2 efter \lborg fi,41 og 6,16. 



Milribo 21. jum: 
Se n.-firer - igen en 2. plads elter KR, 7.13.9 og 7.16. 
Vandet var I f\.1a.ribo's favor med kraftig styrbords 

sidevind. Starten var darlig og styrbord fiskede rigeligt, 
men resultate t v.u ikke dårligt cfter IO dages træning 
i båden. 

Odense 21. juni : 

Beg.-otter: I. Viborg 7,12. 2. DSR 7.1 6. 3. Odense. 
Drenge-sculler: I. DSR, 2. Sor0. 
Otteren havde indtil spurten haget sig fast til Viborg 

og havde ell chance for at vinde, men på de sidste 150 m 
faldt holdet helt fra hinanden og Viborg "andt med en 
længde. 

Kurt vandt Igen, men lobel var lidt ureglementeret, 
idet alle 4 drenge gIk af sæde t I starten, og Kurts værste 
konkurrent kom slet ikke med. Kurt roede nydeligt -
men pas på. Kurt - vejen til toppen er lang, og der er 
andre dommere end de ved målstregen. 

Sorø 28. juni: 

Kurt roede en revanchemat.:h mod Soro og vandt i 
tiden 5.30,2 mod Sorøs 5,39.4. 

Sen.-fircr uden: 1. Kungsclv 7.17.5. 2. Kvik 7,17,6, 3. 
DSR 7,29,3. 

Sen.-firer med : I. Kvik 6,4U, 2. KR. 3. Bagsværd, 
4. DSR 6. 58,6. 

Røde. 

OR.lIENTER.Jr N G 
Arskontingent for OSR's Skisektion er .5 kr. Regnskabsår 1/16-30/9. 

Poslkonto 68344, DSR's Skisektion. Robert Christiansen, Fredericiagade 31, Kbbvn. K. 

Instruktion for begyndere 
TORSDAG DEN 27. AUGUST HAR VI 

INSTRUKTIONSAFTEN I ROHUSET KL. 20. 
Torsd.1g den 27. august har vi ins(ruktio/lsa/ten 

j Rohuset kl. 20,00. 

Kom ud og hør os fortælle, hvordan man finder 
rundt i en skov. Hele bestyrelsen glæder sig til at 
prale med vore vidunderlige præstationer i den hen· 
seende. Der er begynderlob den efterfølgende søn
dag, så I kan straks komme ud og prove teorierne. 

Det er ikke nødl'endigt at løbe, 
siger Jesper altid for at få de slappe karle med. 
men jeg holder en daler pol, at ikke een kan lade 
være, når konkurrenterne spurter forbi. Du kan selv 
forsøge. Luntetrav er dog I reglen tilstrækkeligt. 

Der er nok af muligheder • •• 
Kære DS R-roer. Hører du til dem, der hver morgen 

kl. 7 tager en lille rask tur i sculler til Skovshoved for 
at bade, inden du skal mode pi arbejdet, eller horer du 
til de 95 %, der kalder sig motionsroere, fordi de een 
gang om året sidder og dypper en åre i vandet i læside n 
al en firer med overtræk i luvart? IIvis du horer til de 
friske morgenbadere, behover du Ikke at læse mere, for 
så er du allerede imellem os skovtrolde, men hvis du er 
motionsroer. er der to muligheder: 

at tage med ud i det grønne; hvis hun er sur, er der to 
muligheder : 

Enten kan du to hende op med at give hende k.lffe på 
sengen, eller også kan du ikke. Hvis hun er glad ved 
kaffe pJ sengen, så giv hende det og morgenaviserne, og 
stik så at; men hvis hun ikke er til at muntre op pl den 
mlde, så er hun ærlig talt ikke værd olt spilde en dejlig 
sondag på. Næh, tag din ransel og kom med os ud i Guds 
frie natur. Der er helst for enhver sjæl. 

Program for efterå ret 
Fra kredsen har vi modtaget følgende liste: 

16. og 23. august: Træningsløb. Nærmere oplysnmger 
hos formanden. 

29. august: Natlob. DR. Rude Skov. 
30. august: Begynderlob. DR. Rude Sko\'. 
13. septembe r: Pokalløbet. KS. 
20. september: FIF's jubilæumsløb. 
27. september: Helsingors jubilæulI\slob. 

4. oktober: Pointsløb. kredsen. 
11. oktober: AJ's Jubilæumslob. 
18. oktober: KM. 
25. oktober: DM. 

I. november : Klublob for DSR. 
7. november: KM. Natløb. 

15. november : Kredsmatch Nordjylland-København. 

Desuden har vi følgende svenske løb til rådighed: 
6. september: Skogsvandrarna, Kallinge (Blekinge). 
4. oktober: Svenska skogflickors intern. Uivling. 

25. oktober: FK. Boken. Perstorp. 
31. oktober: TI"rlovs IF. Natløb. 

Der er nok 
På gensyn! 

at rive i for dem, der l1.'\r energi dertil. 
Enten er du fri som fuglen eller også har en kvinde 

fået dig i sit rosenrøde garn. Hvis du er fri. så kom med 
til skovs. inden det går dig ilde, men hvis du er ind-
fanget. er der to muligheder: DSR's ski.ektions styrelse: 

Enten er du næsten-forlovet eller også er du giEr. Hvis E r i k J c r g e n s e n. K\·,1:'devej 22, Lyngby. formand. Fr.dal5265. 
du endnu ikke har bundet dig, er pigen blid og føjelig \' a g n M l} II e r, j\1aglekildevej i, Frederiksberg, n~stformanJ. 
endnu. Du kan tage hende med på en dejlig skovtur med VE 2242. 
os, måske endda få hende med i al det sjove vi morer os Rob. Christiansen. Frederici,lgade 31. Kbhvn. K., k;asscrer. 
med derude. Hvis du er gift, er der to muligheder: Svend Nielsen. Rud. Berghsgade 60 ø, RY 6019. 

Enten er konen morgenfrisk eller også er hun morgen- J Q r g e n S e Is i n g. KII!tanieal1e 19. Vanløse. DA 4310 u. 
sur. H"is hun er morgenfrisk, er hun nem at overtale til Jesper liven. l'aroldiskære!. Holte. (Ingen tlf. endnu). 

Ansvarsh. for .DSR": Aage Bang, Carl Langesvej 18, Valby. tlf. "albr. 2478 . 
• Orienterlng": Civilingeniør Jorgen Selsing, Kastolnie AI ~ 19, Vanløse. 
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Endnu er rosæsonen ikke forbi; til langt hen på efteråret er der mu
lighed for at dyrke roning. 

Al den vitalitet, du har samlet sammen i sommerens løb, bør du holde 
ved lige, ad hvorfor ikke gå igang med at ro med det samme. 

Er du sprængfyldt med energi, har vi en udmærket kaproningsafdeling, 
hvor du kan fA lejlighed til at prøve dine kræfter. 

Hører du ikke til de allermest energiske, kan du ved at dyrke motions
roning samle kræfter til dit studium. Sammen med gode kammerater kan 
du ro, når og hvorhen du vil . 

Tro nu ikke, at aktiviteten hoa 08 holder op, når vejret ikke mere 
tillader roning - nej, vi dyrker både gymnastik, svømning og hånd
bold hele vinteren . 

Endvidere bydar vi pA mange fornøjelige fester i vinterens løb. 

Ved indmeldelee nu er kontingentet for tiden indtil 31/3-54 kun lo kr . 

Der plejer hvert år ved denne tid at være en meget stor tilstrømning, 
men er du hurtig, kan du komme ud at ro med det samme. 

Hver aften ( undtagen lørdag og søndag) er en af vore rochefer til 
stede i klUbben, og han vil kunne fortælle dig yderligere om klubben . 

Vel mødt i 

DANSKE STUDENTERS ROKLUJl 
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Universitets- og Studentermatch 
I' ......... ae-: -

søndag den 20. september kl. 1500 

Det bhver en begivenhed I den helt store st il. Som nævnt er "Po/i/lken~ med i spillet, og mange 
kræfter bliver sat ind på dl lægge en værdig r'llnme om styrkep,,,vcn 

mellem Århus og København 

l\\edlemmerne bor give mode s.wcl i den gamle lystbådehavn vcd Llngelinie som om "ftenen i klub
ben, hvor Arlw!I-roerne skal være vore gæster. 

Dagens program kommer til at tage SIg således ud: 

Langelrnie: 
KI. H,JO: Musikken spiller op. 
KJ. 14,30: Vandski-op viSn mg . 
KI. 14,55: Speake ren orienterer. 
KL 15,00: SI arten i universilctsmatchen Clr. 

Klubben 
Kl. 20,00: ,\\odtagelse af gæsterne fra Arhus. 

Dans m. 11\. 

Vi opfordrer medlemmeme til sammen med dCl'es damer at ]Jg"re hele dagen med.t: 

Det" blivet" dans og festligt samvæt" i klubben. 

Lobet roes lotter og surtet" ved Nyhavn og Langebt"o. Oplobet bli\'er ud for den gamle Iystb.ide-
havns syd mole ,'ed den lille havfrue. 

Rochcrerne arrolngerrr cn fællesroning til Langelinie med afgang fu klubben kl. 13.30. og det Volr 
ønskeligt. om .lUe badene kom af Med. 5.1 de ved at flankere banen omkring mål kunne give deres 
bidrolg til denne storstilede propaganda for DSR. 



Omelet surprise nr. V 
"Der var vi sor'me heldige\ var det første, Jeg tænkte, 

da Jeg snndag morgen trak gardinet til side for at se, om 
vejrguderne havde stået DSR's Omelet surprise nr. V bi. 

Selvom det var et lidt usæd\'anligt tidspunkt at sta op 
på en søndag morgen (klokken var ikke mere end 71), 
gik det rask med plklædningen. For første g.lOg skulle 
jeg deltage i en "Omelet-tur", Nu havde jeg i forrige 
nummer af bladet læst lidt om, hvad sådarmc tuce kunne 
byde på. så det var med spænding, jeg tog ned til klub
huset. 

Da vi efterhånden \'ar cn små 30 stykker. der havde 
lyst til at smage omeletten. kravlede vi i bådene forsvnet 
med en konvolut med hemmelige ordrer i. Så snart vi 
havde lagt fra, flåedes konvolutten febrilsk i stykker, og 
styrmanden læste med sagte, skælvende 'itemme ordre 
nr. lap: Opsog en marinemotorbld ud for Kastrup ha\'n. 

Arerne kom i vandet, og kUI'sen sattes mod Kastrup. 
Efter godt en times roning fandt vi båden. En brutal 
stemme kommanderede oppe fra bådens uæk, idet der 
samtidig kyledes et dykkerkors ud: ,.Bring korset op I" 
Vi fo'r skælvende sammen, men endelig tog en mand 
mod til sig, smed klunset og hoppede i b<lljen. 

Næste konvolut blev udleveret, og ordren lud: Opsog 
DSR·s mand på Nordre Rose fyr! Vi tre i b.\den gloede 
på hinanden et øjeblik. Hvor i alverden lå der et fyr med 
dette navn? lidt længere ude i vandet lå der noget, der 
mindede om et fyr, og da vi samtidig bemærkede to både, 
der roede hen imod genstanden, satte vi ligeledes kur'ien 
mod denne. 

Ude p.i fyret stod DS R-manden og med et sadisti~k 
smil gav han os en skruetrækker med ordene: .. Skaf mig 
et hjul fra et af sæderne'" Vi rystede på hovedet, - et 
hjul fra et af sæderne?!! Hvordan skulle vi så kunne ro 
videre? Nå, vi begyndte at skille båden ad, j håb om al 
et af hjulene ville drysse af. Pludselig røg der et hjul, vi 
fo'r ind med det, sikker på al ordren var udfort tilfreds
stillende, men nejl på med hjulet igen. Vi begyndte på ny 
vort "nedbrydende W arbejde på båden, hjulet blev sat 
fast, resten af båden skruet sammen og ordre nr. 3 blev 
udleveret: Bound for Saltholm! 

Ved llJO-tiden fløj båden op på stranden og DSR's 
telt blev fundet, men teltet stod i ensom majestæt, og ved 
at tage et overblik over øen, fandt vi det igen, der kunne 
antages at have stillet teltet op. Pludselig hørtes en Ivd i 
det fjerne, det lod nærmest, som når ølflasker bliver slået 
mod hinanden. En prik dukkede op i horisonten, blev 
større og storre, samtidig med at denne tillokkende lyd 
blev kraftigere. Endelig, en sveddryppende 'ikikkelse nær
mede sig teltet, lagde forsigtig en bylt fra sig på jorden 
og fremstonnede: "Rejs teltene! Så skal I nok få ... . 1" 
Resten horte vi ikke, vi var i fuld galop på vej til bådene 
for at hente teltene, men hvad han ville have sa~t, stod 
os alle klart I 

~n"n ... 
CROME &GOLOSCHMIOT 

".,UK I 

T ehene blev rejst, alle samledes og spisetimen var inde. 
I begyndelsen hvilede der en mæt tavshed over lejren, 
kun nu og da afbrudt af enkelte smask, men efterhånden 
som madpakkerne tomtes, kom snakken i gang. Inspireret 
af mæt veltilfredshed og Saltholms ode vidder. oplod 
nogle sangere deres rester, og snart så man øens firbenede 
indvanere flygte til dens fjerneste kroge. 

Inden vi startede hjemturen, var der præmieuddeling, 
hvor deltagerne p.ii det bedste badehold belønnedes med 
en flot medaille hver. 

KI. H,30 kommanderedes vi i bådene, og kursen sattes 
mod Svanemollebugten. Vi blev eskorteret af en .. f hjem
meværnets kuttere, den samme vi havde opsøgt tidligere 
pol dagen. Søen var bøj, men humøret var højere, sa hjem · 
turen gik fint. Ved 16.30-tiden vat vi i klubhu .. et igen . 

Det var en overordentlig fin omelet, vi her blev præ· 
senteret for, godt tilberedt og omhyggeligt ser\·eret af 
klubbens dvgtige kokke. 

Tak for turen! 
En de/ldger. 

Den 20. september 
bliver arets Store dag for DSR. Sidste gang univerSitets· 
matchen blev roet her 1 København overværedes denne 
begivenhed af 50.0Cl0 mennesker. (Det er mere end hvad 
e.n svenskelandskamp k.ln stable på benene) og stats · 
radiofoniens programmetre .... IsTe, at utallige lyttere havde 
hovedet inde j tragten for at folge Gunnar Nu·s report.lge. 

Ogsa i Ar venter vi en stor dag, om vejrguderne ellers 
star os bi. og forst og fremmest regner vi med at samt
lige DS R's medlemmer er på benene, enten som deltagere 
i rochefernes fællcsroning til Langelinie eller som til· 
skuere ved Lystbådehavnen, og derefter moder op ved 
festen om aftenen. 

Når VI gæster den jyske hovedstad, Star Arhus studen
terroere på hovedet for os. Det omvendte skulle gerne 
være tilfældet, nar vore jyske kammerater kommer her-
over. 

Reserver hele ddgcn! 

Vintersæsonens gymnastikprogram 
starter l. oktober med flg. tider: 

,\landag og torsdag kJ. 19--20. 
Tirsdag og fredag kl. 17-18. 
Onsdag kl. 17,15- 18,15. 
Svomning torsdag kl. 20--21. 

Alle dage undtagen onsdag: Statens Gymnastikinstitut, 
;\Jørre Alle. 

Onsdag; GI. Metropobtanskole, frue Plads. 

~< lubbens 
rotøj 
Elo høo 

• 
Silkegade 1 t • Tlf. 3082 



avet! tlulten 
Sh'rmands- og scufferinslrukt/On.:n 

vedvarer Indul 24. september. Tid~punktel er forhat 
hver lorsdaJ: kI. 17,00. 

RochejS\'aglcn 
indstilles ligeledes H. !!>eptember. .'lan kan hereftl'r 

ikke pare.:ne, at der hnr aften er en ro,;hef at træffe- I 

klubhuset. 

Jtlrætsmærkeprover 
afholdes freuag den 1&. s('plbr. kl. 17,15 pa O .. terbrns 

sudion. 

Lodsens å bne brev 
Kære rokdmmerat! 

Snart )::olr endnu en s.'l!son pa hæld. For VI sn o .. om, 
er pontonen halet pa land og standeren strøget, og \"j er 
alle caet l land for vmterl'n . .\len derfor .. k.d du ikke 
,\ætte dig hen o~ lade stå til og mJskrænke din idra:t<;· 
udovelse til det daglige morgensprint efter sporvogn dier 
S-log. Alt for få synes al have opdaget, at DSR ogsa 
lever om Vinteren, temmelig kraftigt endda I Ved al kiJ:ge 
pa bagsiden I bladet, kan du orientere dig om skiM.·kho
nens righoldige progrdm; endvidere lægger handbold, 
,::ymnastik o~ svømning ud om kort tid, og endelig vil 
ro,h('ferne "urr i ar arran,::cre travelUre til G.1sehuset. 
Der er alt!>l nok at vælge imellem, Cd i gang med det 
samme, SOlIedes at du k.an bevare de sundhedsreserver, du 
har opbygget i løbet af sæsonen; thi husk. 

"Den mand. der ikke kan holde kontrol med Sin egen 
krop, han du'r heller ikke til at holde kontrol med noget 
som helst .lndet!" 

To læserbreve 
Kære lods! 

;o.\dn ser I Deres åbne brev i augustnummer\'t, dl De 
drager til felt~ mod den .. !>poleringsbolge". der for tidl:n 
går langt over midvande i DSR (og det ~iger en dell). -
Forgæves spejder man efu'r bølgetoppen! 

Selv har Jeg i mange ar græmmet mig O\'er at se den 
skodesloshed og manglende forstoIcIse af materiellet .. tarv. 
som det store flertal af medlemmerne udviser, i en 
klub, hvor ca. 50 % er polyteknikere. 

Derfor griber jeg med begejstring Deres ide med at 
o\'ertage fadderskabet for den bAd. som m.an særligt 

ka..,ter <;In kærlighed pd. - Jeg trOr den rtgtlgt udfort 
\'11 kunne oparbejde bJ.mdt medlemmerne en respekt for 
materiellet, og fadderne vil gennem deres arbejde med 
baden lære den glæde al kende, som det er at fole mate
ridlet trives under sine hænder, aR de vil erkende, at 
en sadan b.id ikke er slu og ret en ung, men at hHr 
bad er et enkeh:.taende, personligt !>tykke handværk med 
sine <;pe..:ifike egenskaber. ja, endog spec.idle v.l1ler. 

;o.Uske "ill(' det vær~ lormdlsfr~mmende, om mdn ved 
en båd for h\'ilk~n der er overtaget et ,>addnt fadderskab 
satte et skilt, h\'or der stod f. cks .. 

"Denne bad \'Cdli~eholde,> af: ....... . 
Tænk pol disse medlemmer, noH I benytter b.lden, og 

\ær god \'eJ den." 
Del er lidt sent at komme med forslaget nu, men det 

vil "ære glimrende. om man startede næste sæ,>on med 
en s.åd'lIl ordning. Og de m~t inige kunne maske så 
være med I for.irsarbcjdel, inden blden kommer pol. vandet. 

D.1g1iRroer. 

Til up/aia-lodsen! 
Der .. tdr i referatet af kaninfesten, al vi i denne sæson 

er oppe pol det storste antal nyindmelJelser VI har haft I 
mange dr. (Er det mon propaganddudvdlgets fortjeneste?) 

Del er nu mit II1derhge onskl.": at disse nye medlemmer 
rigrig ml fole sig velkomne i klubben. må blive \'enligt 
modtaget og blive indgivet det tilhørsforhold, som (ar os 
andre i sin tid var så værdifuldt. og som er grundpIllen 
i de talløse glæder. vi i .irenes lob har oplev('t i klubben. 

Jeg beder Laplata·lodsen manovrere denne bon i rette 
havn! 

Æ.rbødig<;t 
Gammel menigmand. 

Så ruller håndbolden igen 
Onsdolg den 9. september kl. 18,15 beg)'nder vi igen 

træningen i Otto .Monsted holl/('n i Norre Alle. 
Vi haber at se aUe vore gode gamle kendinge samt et 

storre .. oplob" ilf nye interesserede, som har lyst iil at 
lege med den runde hold. Der er plads tiJ alle, og (ra den 
7. okt. har vi tilmed Idrætshallen (der ligger lige ba~ 
Otto .\\onsted hallen) fra k!. IT 18, s.i for de ivrige er 
der lejli~hed til 2 timers træning. 

Som sædvanlig har vi den tidlig~re landsholdsspiller. 
adjunkt Egon Sander som træner, og han behO\'er vist 
ikke yderli,::ere præsentation. 

Vel modt den 9. september - og sorg nu for al være 
med fra begyndelsen, for pokalturneringen begynder alle
rede den 4. oktober. 

Jonas. 

KAPRONiNGEN 
Il ,\1. JiS .sJ P,i Bagsværd. 

Klubben ~tartede kun i 1.'1 enkeli lob. nemlig \ell. firer med. 
Der var 6 b~d(. anmeldt. men to klubher ,lfmeldtt KR \,,,".11 
lobtl foran \rhus og DSR 

Mil/mø lO,8 jJ. 

Slt,lks dIer ,ankomsten til M.1lmo roede \'I mdlcdendt he"t • 
hc~. firer, men m3tte genntm ops.1mhngsheat for ", kommt i 
finalen. hvor VI ble\' nr. J. Oplobet var fint og kun h ." ~tk 
\klhe os frA andcnpLtdsen. 

I Jun. (irer (samm~ m"lI1d~hh) blev vi nr. i. ol! o~~,1. her 
skilte kun 111 , 0 sck 0\ fr" andenpbdsen. 

Endelig startede vi i drengedobbdtsculkr med Kurt og Arnold 
frA SoT<' roklub og komh,nationen VISle sig .Ilt \'aere sod. De 2 
dren!l'e vandt med neTe læn!,!der over ."'almo og Ilellfrup. 

EftcrArskilpronlt18en 619 jJ på Bag.Ji'il:rd. 

Vi ~I,mcdc i jun. firer uden og bltv nr. J 7.J4.6 cher L\'n~hv 
-.09.6 o~ Skl'old 7.19. Ikt do\rlige re\ultai ~k)'ld'e~ \·æ~entl.igl 
str(lken~ uht d IDl:d ~:cJl:t. idl'1 det ene hjul gik IO~1 "II for· 



Erik Kiersgaa .. d 
liviægergade 23 . Øbro 5152 

hindrede hdm i ,li trække for fuld kr,)ft, hVilket rc)uhtn:de I 
meget dlrllg styring i ~Iarlen. 

I ~~n. toer med st.ultde \'1 mod Lyngby der vandl i ",10,'1 
mod \'ou:s S.5~A. Result,ltel mtl \e~ p,\ baggrund af .11 de IO 
folk er begyndere, der kun lur ~iddc t i baden 4 ugef. 

1 dreng,,~.;ullcr \".lndl Kurt ~()m sæd~',mlig en Sh'T \ciT o\'er 
K\'lk ·1.20 mod ol.XI.i, \11m! en del efter 2 Hellerup-folk. 

Re~ultdl~t ,"ar aliSA Igen som lor i sæsonen ,u ","uft m,We 
hæ\·de klubben~ ære. "dn :"\ordcn.~ SlOrste rokluh \'.\:fe belten.it 
i 2 ~æ~oner .tt lade \'!I repra.. .... enlere pa kapronlns,hancn "lene 
ved cn Hh'HS dreng. er det Virkelig .lit. hV.ld \'1 kan pr;l:~h:n,'J 

Ih·or er alle de unge IIlCdlemmer, der I dt sid~te Jr h,u mddt 
sig ind i klubhen, Oll SOIll klubb~n h.tf hafl ~n "r d~ fine,t~ 
Irænl'rc i \'erd~n. ,\\r. L Ihrr)", til ol! lære at ro. h\'i\ blot de 
un!:e menne!>kl'r viII" llfre tn ~ommer eller 2 pa kapronln)l:en 

;\\on de ung" medlemmer er kl.lr O\'CT, hvad de !;;.lf ~llp ... L 
nJr de med et ~kulderlr.rk dier cl .jeg har ikke ud" at')tlr "m 
opfordnng til oll dehJge i kolprOnlngen i d~nne dcre, kluh. der 
koln byde dem ,.l \lOre: fordele, som mange smol k1uhh~r "llIe 
~ukke efter at kunne hrde dcre~ mcdle:mmer, rob.ll\,m, fm~k bold, 
tr.rnmg)hu~, ma!>~cr a oUlnSKere (nok til 60 mand) I'g MJ~I 
men Ikke mIllJ~I. en "ralende professlond Iræner. 

T.\:nk (l'er det nolr trænmgen begynder lil foraret. l'~ hd det 
ikkc være nodvend,gt at vi sk~1 h"ntc jer kom ,eh' I \"11 
ikke fortryde del 

OlRKJENTJElRJING 
Arskontingent for DSR', Skiscktion er .5 kr. Regnskabs'r 1 10-30 9. 

Postkonto 683 .... , DSR's Skisektion. Robert Christiansen, fredericløgade 31, Kbh\n. K. 

Midt i en agu .. ketid 
ef d~1 sandelig Ikke mor~omt ,11 V,lere red,lktor ,"cd redaklioncn~ 
slu tning var ikke eng.mg ~ol.'~oneM bcgyndcrinsuuklion o"er
ulet, 5.\ der ef Ikkc lel'lighed til .It h,u~ellcre uwr m.lIlglende 
ulslutnlllg ,lf nye med emll1Cr. 1' \0111 lur heller Ikke sclv f,lct 
onenll:ring,feber cndnu. !>å den pocmke .ire er fultlsl~nJ.lg hl· 
~toppel. Ocr cr faktisk kun mulighed fur at ærgre ~I!l: o\"cr, al 
heg\"nderlll~truktionen U. \;1 ~nl I august, a! alle. der ev..:nlueh 
kunde have lænkt sig at trOpre op, forlængs! mol have gleml 
tid og ~Ied og dato. [kile ska derfor kun værc en m.U opfar· 
drlng til dem. der kunde have: tænkt "Ig olt v.lere: med, men '>Om 
glemle det igen lil at ringe det nærmestc: beslyrel~medlem 
op og fa ham lil oll give: \18 et korrcspondancekur~u~ I !mente· 
nng, Der er tre fine lob I septembcr III at ove: \Ig pa. 

P .. og .. am fo .. septembe .. 
O. St'pl. Pokallobe:t i lIesedt' skov. K\'alifi,erende osv. B.tnt· 

længder: A·klasse· 12 km. B·klasse: IO km. Bell. ,S km 
Yngre OB: 8 km og Æ ldre OB: i km. Str,lIafglft for 
A·klasscn 5,00 kr .• de ovrigc kJ.l~ser. i.25 kr. i begge 
Itlfælde ind. SPCCidlkort l :40.000. Der er . rrangere! 
bustran~port dl og fra for 12 kr. 

20. sept. FIFs jubilæum!>lob i Grib skov. Banelængdcr A· og 
B·klasscn: 13 km. C.kla!> se~ ; km og OB, \ km. Surt, 
"fgift J.i5 kr. mel ma:lk og spceialkort I :iO.OlXI. 

2i. sept. Ildsingurs jubilæum~lob. Nærmere oply;nmger "I\l.l' 
formanden. 

Tiltneldelsc: til disse lob m,i i "Ile tilfælde foreg.\ ~cne,t en 
uge for til formanden, Erik j"rg..:nsclI, Frederiksdal 52M. 

Jespe .. 
Ilven har kobt sydostenden ... r Rude ~kov og er ved at orien 

teresig hcr foc al undersoge muligheden af .11 .PUIIC· el h)·gge· 
lob IIId i dcn urskov ~f kreds.lrran!:crende lob, der er \'ed .1 
brede sig onf hele efterlr<;sæ~onen. Forelobig er han g.l.d i gang 
med .l! frembringe uoverenSStemmelser Imellem kort og terr""'n 
ved at (.-dde 50 <1 af !tæerne: omkrmg sil domicil. 

Nye kvalifikations .. egl ... 
Abenbart med dtt formal al konsec\'ere den beStdende i\·klllsse 

hdr Dansk Orientermgs Forbund vedl.lgel n)'e regler for op· 
og nedryknlllg til A·kldssen. Reglerne g,h kort ud p.1 folscnde: 

I kv.llificercndc lob gives der I begge klasser POilllS, s,\ lede~ 
.tt vinderen Ur 100 poinh og de "vrigc fAr I pOint mindre for 
Iwert minut de tr langsommere end ,'indertidcn. Til oprykning 
fra B· 111 A·kld\Sen kræ\"es mind~1 175 points fu Z lob inden· 

for 2 pa hinanden folgende \æsont r. Forbli"en i A·kl.l""n kræ· 
ver mmdst 'IO pOmt, I'rol 2 lob md..:ntor 2 fortlubende ,,r,oner. 

1 pr,lhis nI J~t \Ige, .11 en B·loht! for at rykke op I .\-kl.l~ 
~en ikke m,1 kotUme: mere cnd 25 minutter libolllllnen cher 
\'Inderne I 2 kv,llilln:rende lob efter fril v.llg. tF. eks, IO mmUI· 
ler efter i det cnc. og H minutter dIer i del "ndet loh,) DeIlC 
Wdrcr nogenlunde ul de kfol\'. m.lln for har slillet for llpr"knml: 
mol~ke et det blevet en \mu le ~trl'n!i:ere. t-\en for eli .\·Ioher 
er del blevet nemt .lit holde \Iit i A·kl.u.sen I "'n folt nu hele 
':Kl m'nuiter at fUllt med I 2 lob. Der )kal sanddig ikkt' ~Iorn: 
ener!(1 ul al mode op to ~an!:c om nel og gennemf'lTe el luh 
p.i (01 21,1 hme, iJel "mdertiJen re:gelm.rs!oigt ligger "e:cl c.1. 1 I,. 
lIR dcr er jo -I~ minutter tilowf'o for pldcering. Er m~n ,-, hab11. 
at man kun kommer I~ urne efter i el k\'dlifi~ercnde lob. heho
ver m,lIl næ!>t~n kun Ilt ~ikre gennemforebe \Judn moUiinlolltld 
i el vilUrtigt andet lob for Ilt redde de 110 points hjem. 

Efter redaklOTeM (selv A I"ber) uforbcholdne og uun)ur~rede 
mening. kan vi ikke være hekendt i dcn grad .1I pakke A·klil~' 
sen IIld i 'M. Del ender med oll blive ell fast 51illing medrenSIon 
Del havde været rlllle!i!lere at kræve et pOints"nt ,,1 d mind~t 
12.; eller m.a~ke endda ,~o I stedet for de nu gældende 110 
{loinh for forblivtn i A·kl.u'>Cn 

En hel anden bre gcmmer der si!: i dc. nye rcgler "ed Jcre~ 
~n\'t,nddsc ~f .lIbsolut lid i Slcdet for relatiV, I vort Suflndcrlob 
I fornet. der vat lemmelijo! kr.l:vtnde. "ar ,'inderuden for ko~en· 
h.l\"nskredsenZ:le og nr. ; fra denne kreds ha"de uden 2~' 0f 
defnu'd 69 poll1b. I KIFs loh \'cd HV.lIsll "olr \'Indcrtidcn I •. 
medcn~ nr. '.Z fik uden .2 15 og dermed også 69 points. Jeg "11 
vovc al phta. ,li nr. ~ I Sufllldct!obet har ydel tn belydellg 
hedrc præ\tation end nr. 12 i KIF"s lob. men de f.ir alld 'o1mmc 
.1II1al points. Det folger her "f, at det ikke hil heidie sig .lt samle 

r.0inh i ~v.rre Inh ~om Stifindet!obet, da mlln efter de nye reg' 
er ikke bliver belonnet efter fortjeneste her. Del Vilde hilV" 

mere rttfærdigt. hvi~ mo1ll hedomte k,vlllifik::ltionefne i forhold 
hl vindertiden, ulede\ at der blev storre marglll I ".lnskehger, 
Inb. Nu skal man ikke indfme nye regler hver anden ddg, men 
,kulde cn re,"i~ion \eI\Cre hll\"e aktud. vil Jcg fore~ll at opr\'k,h 
B·lohcre:. der i 2 lob kl.1fer sig bedre end vmderudcn . 10 ., 
Ol!: jo!l\"e forbh\'enpla,cnng til A·lobere, der i "2 loh er heJre 
e:nd \'indeniden . }O"~. [)jl>SC proceoltillæ~ forekommer mIt: 
mere rClfærdi~e. og dc er lette ~t udrcgne. 

DSR's skisektions styrelse, 
E r i k J (I r g e n s c n , Kvædevej 22, Lyngby, (ormand. Fr.d.d 5265. 
\' ag n M (I Il c r, Molglekildcvcj i, Frederiksberg, næuform~nd, 

VY 2H2, 
Rob. Christl,,"scn, Frcdcritia8"dc 31, Kbhvn. K .. k.uscrcr. 
Svend Nicl~en, Thum\"l:j 10, Frbg. GO S21,', 
J O r g c n S e I s i n g. Kø.5lanicalle 19, Vanløse. DA 4310 u, 
I c, P t' r H \' t D, l·ar.ldi~kært:l. Ilolu!. HO S3~ v . • 

~DSR·: Aage B.l.ng, DrI ungesvej 18. V.alhy, tlf. Valby 2i78 . 
• Orientering-: Civilingenior ]orgen ~Ising, KaSl.lnie AII4! 19, YaoloS!!. 

Ansvarsh. for 

1'-" ........ -.~ .. 
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KLUBKAPRONING 
SØNDAG DEN Il. OKTOBER KL. 10 

o~ banen bli\'C'r den 'iædvanligc 1000 In bane ved Ind~ejlmgen ul Kalkhrændenh.wnen_ 
Der udskrives folgende lob: 

Lob "c. \, 
Lob "C. 2 

Lob "c. J 
Lob nr. 4, 
Lob nr. 5 
Lob "c. 6: 

Lob "c. 7· 
Lob nc. s. 
Lob nr. 9, 
Lob nr. 10; 

Filkultelslob for llnlversitete! i ':I-arers Inrigger. 
Gig-lehil!l-!l;,firer. Ingen enkelt roer OVC[ 70 kg, o~ holdets gennemsnllsvægt ikke o\'\:r 
67.5 kR. 
Fakultet~lob for Danmarks tekniske l-h)J~kole i 4-arers inrigger. 
Klubmesterskab I 2·,ners lnrlgger. 
4·~rer.s "kaninlob~. Kun .abent for roere. der er mdmddt efter den L j.muu 1953. 
Lob for Old-bo)'s. Kun .i.bent for roere o\'cr 32 ar. Lobet foreg.ir i gig-otter, hvis dn 
bliver tIlstrækkelig ul'ilutning. 
Klubmesterskab i -I-år~rs inngg~r. 
Klubmesterskab i 'ilngle-scullcr. 
4-årers Inrigger for motIOnsroere. 
.\latch mellem L'nlHrsitetet og: Danmarks tekniske J-Iojskol~ i otter. 

I klubmesterskaberne modtager de vindende roere og styrmænd D. S. R.s ",olnnedailler; j de 
ovrige løb D. S. R.s bron=emedailler. Opmærksomheden henledes på. at ingen k,ln deltag\! i to umid
delbart på hInanden følgende lob. 

Speuelt henvendt tIl den !olore skare af motlon,>roere ønsker bestyrelsen at gøre opmærksom 
Pol, at menmgen med klubkapronmgcn er den, at alle klubbens medlemmer skal deltage - det ~r 
Ikke kun noget, der arrangeres til fornoJelse for de 25 30 medlemmer. der dyrker kapronmgen til 
d.1glig. I ler er en gunstig lejlighed til for alle klubbens medlemmer uden undtagelse at være med 
og i foren mg shbe en morsom og fornojellg dag i klubben . Ilold jer derfor Ikke lilb.1ge, men tegn 
Jer pa de I badehallen opslac.-de li .. ter. Af hensyn til planlægningen af kaproningen er dc.-t bydende 
nodvendigt, at alle deltagerne tegner sig Inden tegnlng .. fristens udlob; denne er 

fredag de n 9 . oktobe r 

og hold, der bliHr tilmeldt efter den d.1R, vil ikke kunne forvente at kunne deltage i kaprOningen. 
Efter løbene.,; afvikling samles vi som sædvanlig III frokost I klublokalerne. hvor præmieud

delingen vil finde sled. Frokos' bedes beslllt i kokkenel senesl fredag den 9. oktober, hvis man Ikke 
sclv har madpakken med. 

Den II. oktober kJ. 10 modes vi altså alle; klubben ~om aktive delta.gere i klubkapronmgen. 



STANDERSTRYGNING 
SØNDAG DEN 25. OKTOBER KL . 11,00 

Men forinden skal pontonen op -
og \1 anmoder alle. der har tid og lyst, til at komme neJ og ':I\'C et ndp med. Det er en oplevelse. 

man skal have pront fur eller senere, for at kunne kalde "lit rIgt II! roer. 

MødetId for pontonoplagere; kl 9,00. 

P.iklædning: udrangeret toj. Husk maJpakken! 

Kom ned til klubkaproningen 
søndag den II. oktober 

Det er en af eftcr.lrets begIvenheder i D. S. R. For 
umdviede skal oplyses, at der ikke bliver lagt vægt pa 
det kapronmgsukniske p.i denne dag. Det et et kamme
f.uligt stævne, hvor alle kan deltage - fra de ældste ul 
de yng~tl'. (Sidst VAr der bl. a. en mand med, som ikke 
havde tort en åre i 18 år). Bagefter samles \.j til frokost. 
og som sædvanl ig vanker der beskedne præmier. 

Reserver d.lgen! 

Søndag den 20. september 
blev en fin dag for D. S. R. Andetsteds t bladet er sd ... e 
matchen refereret, og her skal derfor kun fortælles. h ... ad 
der skele ud over det rent romæssige. KI. 18,00 V.H der 
middag p'\ unl ... ersltetet for deltagerne i matchen samt 
diverse honor.,liones. og det var et par ualmindeli~ hyg
gelige og fornøjelige timer ... i tilbragte herinde. 

Der ble ... foretaget den tracl!tlonelle præmieafle ... ering 
af fakkel og statl .... Delle skete ved Erik Ahrenkilde o~ 
Svend Lenskjold. Desuden o ... errakte chefredaktor II. 
Stephensen enkeltpræmierne i unIversitetetsmatchen. Det 
århusian~ke humor havde et par værdige repræsenbnter 
i prof. Fabricius Bjerrum og revisor Bjerrum, der begge 
lod deres vid "pIlle. Næstformanden i D. F. f. R .• hr. fog 
liansen, bragte derefter en hilsen fra hovedorganisatio· 
nen og rektor 'Sluttede aflenen. 

Vi drog derefter ud III en .lnlmeret fest I klubhuset, 
hvor dansen og lystigheden varede ... ed ni ud p.1 de små 
timer. 

Det \',ar kOrl sagt en fm dag. der var D. S. R. og 
studenterroningen værdig. 

~n"n,. 
CROME &GOLOSCHMIOT 

"~UKI 

Tyveri i klubben 
Desværre er nogle af vore unge medlemmer. meden,> 

de var Pil esk.adretur til unIversItetsmatchen son dag d. 
19., blevet bestjålet for henh,'. 1 mappe, l tegnebog o.: 
I jakke. Sagen er .lnmeldl lil kriminalpolitltt. men \.j 

anmoder medlemmer om, hvis de i b.1dehal eller omkl'l'd
nlngsrum antræffer klubben uvedkommende personer. da 
straks at udfritte disse. 

Ilusk. n'l'slc gang er Jef maske dig det går ud cwer.'!! 

Idrætsmærkeproven i roning 
foreglr lord.lg den 10. oktober kl. 19.JO I bådehuset. 

Endnu et par læserbreve 
K/uborkc!l/er? 

Ja, hvorfor har "I Ikke sad"n et? -
Ibl:mdl sl mange. må dog nogle være mtere'Sseret I 

aktiv mu~ikdyrkelse - og bla ndt dIsse. nogle mlere~se
ret i al danne et DS R-orkester. 

Skulle det Ikke være muligt at lokke di~se e"entuelle 
frem, hvis de f. eks. kunne henvende sig til redaktionen 
0i:" der komme i kontakt med ligesindede? 

lh-ad mener redaktøren? 
.'Vodcl!cndcren. 

I\..",rl;' rcd.lktor! 
Tak for bl"det. - Jeg glæder mig hver gang det er 

I anmarch. 
Ja. dette her med det nye hoved. vi fik sat p" for el 

par ar ~iden, del forstod Jeg nu ikke helt, for det gjorde 

1~IUbbens 
rotøj 
fl, hOl 

Silkegade 11 • Tlf. 3082 

• 

-



jo Ikk~ bla.det som såda.n bedr~_ Ilovedet pi et bla.d 
ska.l være det traditionelle, det til illl~ IId~r ens. - Det, 
som lever og som skal pulsere i ta.kt med tiden, er stoHet, 
- det, som star inde i bladet. Dh skal man kunne mode 
bladets ånd under del traditionelle hoveds auspicier. 

Den tidligere reda.ktor - det tor jeg vel nok sige uden 
nogen forklejnelse af mandens iovrigt magtedt' ikke 
helt dette, - Men nu bn man glæde sig over, at hladet 
formes af en mand, som er et godt stykke fremme a.d 
der; rigrige ,'ej. Og a.t det er vanskeligt at mdgive 
J-4 sider sa lOrt stof blot en lille smule hv, kan enhver 
~e, selv Om man ikke just er fa~mand. 

(Så \'idt jeg har forstlet er det Kai Rich. der hM skabt 
det nuværende hoved. Kai Rich ml ikke føle sig tr1dt 
(or nær. Jeg personlig lægger på delte punkt blot mere 
vægt pa traditionen. - Kai Rich's nye pla.kat til klubben 
!oynes Jeg derimod J:(odl om, og den var tiltrængt; men 
her er problemerne jo OgSA helt andreI) 

Glæder jeg mig over det mere "brede" stof i bladet, 
så kan jeg ikke sige, at jeg er imponeret af kaproning,:>· 
stoffet. Det kunne der gores meget, m~get ud af f\\~n 
det er jo snart noget siden VI har haft et kapronmg~· 
udvalg med sans for propaganda. 

,I\\en dette sidst~ er ikke din !okyld. kære redaktQT, det 
er fordi dme fagliJ:(e konsulenter svigter. 

Når du udsender bladet sa husk, at \·i er mange i med
lemmernes kreds, som modtalZcr det med interesse. oJ..: 
som påskønner de bestræbelser du udfolder, idet "i i de 
resultater. der allerede er nået, scr mulighederne for, at 
der i D. S. R. "il kunne skabes et medl~msblad af halitet. 

II"em er for reSten Laplata·lodsen? Hans indlæg er 
morsomme. 

Venlig hilsen fra 
ham med brillerne. 

Vintersæsonen. gymnaatikprogram 
startede I oktober med flg. tider: 

,\1andag 0J.! torsdag kJ. 19- -20. 
TITsdag og fredag kJ. 17-18. 
Onsdag kl. 17.15-18,15. 
Svomnlng torsdag kl. 20--21. 

Alle dage undtagen onsdag: Statens GymnastIkinstitut, 
Norre Alle. 

Onsdag. GI. M('tropolitanskole, frue Plads. 

Bestyrelseslisten 
FOl'm;md: Grosserer Gudmund Sch;lI;k, Shellhuset, Kamp

mannsg.lde 2, V. Tdf. C. 66H. - M.t~riillforv.Jlter: Civilinge
niur J. Norma.n-I lansen, Hærens Vlbenarsen.d, Amagerboule
vard S. S. TeJf. C. 16HO (kl, 10-16). - K~erer: Fabrikant 
Bjom MoIler, Bredgade H", K. Telf. Byen 8363. - Sekretær: 
Over~l~tenl, cilnd. polit. Ejvind SIl~:\"C:rts. Dr. Ablldg.auds Allt 
9 I V. Telf. Nor.a 1b69 x (10-16: C. 6(8). - Rochefer: und. 
jur. Aage Rang, Carl ungesl:ej IS". \'alby. Telf. VA 24';'~.
Arkllckt !\: 0, N . Strigel, Knabro)!ræde 11. K. ~dnd. lur. 
H. ~"n. Amalic:gadc: Il Pol 7H9,· t-\. Enslc\· Jcn~cn. 
Telf. OR (-H, 

FormiInd for kilpronrngsudl'.lget: 1'0\.11 E. Jakobsen. Blku~n, 
O:.rcrbrogade 2J. - Jorgen Kr.lUse, Skjold.lgerveJ 28. TeJ(, GE 
4762. Politig,Hdcn. C. I#~. lok ... O~. 

InsPf!ktor, Kaptajn C A. Sjdle. ;-";jalSflade -5 ~ S. Telf, 
Sl· M:l6. 

KAPIRON][NGEN 
Kapronmgssæmnen er nu slut. 

De sidste 2 kaproninger "ar' 

Kvikmatchen den 12. september. 
Pol grund af den ringe tilgang af nye roere til efterars· 

kapronmgen. havde \'1 kun 4- mand til matchen. Iworfor 
vi havde bedt rochcferne om at danne et hold, hvilket 
også skele efter me~et bes,'ær, men folkene var for sma 
ul at hamle op mod Kviks begyndere, d('r havde "und~t 
beg. " og beg. 8 til efterårs kaproningen. 

Resultatet blev da ogsa al KVik vandt både speJlet OJ.! 
bolcheglasset. I spejlmatchen vandt de meget overlegent, 
mens vort hold I kampen om boJ..:heglasset kun var en 
halv længde efter Kvik l mal. 

{.,'niversitelsmalch og Studenterma tch den 20. septbr. 
Første start var Arhus L'niversllet mod Københavns 

Universitet. Bådene start('de kJ. 15 fra Nyhavn og begge 
både kom godt fra start og løbet gik uden uhdd. Ved 
1500 m ferte Kobenhavn med en halv længde, men Arhus 
havde ikke givet op og bod København('rne en meget 
hArd kamp på målbnlcn. således at vort hold kun vandt 
med 6'10 sek. i tiden 6,37,3 mod Arhus 6,37,9. Jeg tror 
nok, at det ('r det bedste Arhushold vi har set i de 4 ar 
matchen har varet, og mon ikke det næste ar ved 5·.1rs 
Jubilæet skulle lykkes dem at vinde for første gang. 

Studentermatchen forløb knapt så gnidn ingslo':>t, idet 
de r efte r 1000 m's jævnbyrdig roning indtraf kollision. 
Arsagen til denne kollision var de r vist in~en, der rigtigt 
fandt ud af. men resultatet blev i hvert fald omstart fra 

Nyha\n, hvor Unlversitetet Straks lagde sig i spids('n 
med op til ('n længde, men Polyteknlsk læreanstalt lod 
sig ikke kue, og gik efter 700 m kraftigt frem og lagde 
sig i spidsen, hvor de holdt sig i fin stil lige til mal. 

Resultatet bl('\" alfSa for første gang siden 1947 sejr 
ul Polytekni<;k læreanstalt i tiden 10.59 mod l'nlvcrsi
tetet 11,04,4. 

Det s~Jrende hold fra UniverSItetsmatchen var: 
ETIk Ahrenkllde, Kay \"\;'. Petersen, Knud l'oulsen, 

Torben Lyngde, Preben Calberg, Hans Ove Hansen, 
Ole "lors l Iansen, John Pedersen og (ox. S\'en Ilusum. 

Det sejrende hold i Studenlennatchen ,'ar' 
S\"I!nd Nidsen, Poul Olesen, Ebbe Rasmussen, S"end 

lenskjold, Erik Il ierwagen. Ole Christtreu, Erik Kjær, 
.\\ogens Ilaut og cox. Frode C hristiansen. 

Nu, da <;;æsonen er sl\.1t, vil jeg ilge nævne holdene, der 
vandt klubbens 8 sejre i ar: 

Sculler: 5 sejrt' (Kurt Nielsen). 
Junior toer uden: 2 sejre (Frik Kjær og Svend len

skjold). 
Nordisk Studentermesterskab i firer med styrmand 

(hik Kjær. Røbcrt Christiansen. P. E. Jakobsen. Svend 
l.enskjold og cox. Frode Christiansen). 

Som afslutning p.il sæsonen "il jeg gerne siJ.!e de alt 
for få roere, som har startl'! for klubben "ed k.lpronin· 
J.!erne, tak for deres indsats, og håbe at intl'ressen næste 
sæ .. on vil blive storre for kaproningen både hos ældre 
og høs yngre roere i klubben. 

Rode 



ORiENTERi N G 
Åukontingcot for DSR's Skisektion er 5 kr. Regnskllbdr I 10--30.9. 

I'ostkonto 68344, DSR's Skisektion. Robert Chrisliaru;cn, fredericiagade 31. Kbhvn. K. 

Siden sidst 
h,u \"I haft n.ulob og Pokalløb. Niltlohcl foregik i Rude .. kov 

efter speci,dkort, h\'or m.tn for cn g.m!' skyld fik OSlcnden ilE 
sko\'en mcd p.i korttt. Der v,n modI en usædvanlig fyldig rcpr.t
scnl;alion fra DSR. forwncde med proJcktorcr i allehande dlmen· 
slOner. jeg seh·. der er nybcgynder 1 den sl.lgs n.lt~værmen, 
h.l\·de kun medbragt mm lille sons lommelygIc. og den nægt..:de 
nalurligvis totoillt al fungerc efter TO limer i skoven og morkel. 
D.t jeg dufor brugle yderligere 2 !Imer ti l at finde reSlen .tf 
poslern~ (hvide blecr i maneskin. meget slemnmgsfuldl1). blc\
leg lidt o\·ern.~ket "ed bagefter al læse resultatlisternc. hvori 
jeg figurerer som ent~le gcnnemforende DSR-Iobe.r. RcSlen Af 
de gæve kæmper var enten udg.!.cl dier di<;kvalifi,eret. fo rdi de 
havde bru~t hovedvej J fr.l ~id5ll~ pOSt til ml!. Til oprejsning 
for disse og til forsmædelse for hanelæggtrcn VI I jeg dog indfoJe. 
at man I et 12 km nallob ikke, m.\ læ~ge en dclqræknmg p,i 
mere end I km fra \idste po~t III m.il s.\ umiddelbar! klods op 
df en dejlig hO\'cd\'cj og s!i flwe .,ig lil ,II dlskvaIJfio.:c:re de lohl:r~ 
d~r bruger den. Det er virkelig en for stor frhldse dter 12 km 
i morkel. 

Pokallobet gtk i Ile~cdc skovene - ogsa efter ~pe"ialkorl 
med enkelte udd,ldle veje Po)terne I.1gOOI, og der "dr stor hl
fredshed med velret og bdneme. Jeg vil dog p.it.dc. dl der el 
enkelt ~Ied p.t A·bdnen v..lr l.1g1 cn delstr.l'kning lang~ en af de 
p~ kortel udebdie veje. Dene er olbo;.olul fork.lsldigt dd den 
hddige, der flOder '-ejen flr en urimelig \lor fordd I forhold 
III den uhddige. der pio ler \ig gennem ~ko"en 0,1: brændenæl
derne (der i PdrenIe,> bemærket stolr usædvdnhg gOdl i .:Ir) , 
S.i. Idd 0\ hellere ~holde \'elcn pol konel, S\'end reddede \110( 

,redieplildsen, og jeg sd" ftk poinls nok iii forbli\'en i A·kb~~cn 
I B·klil .... sen blev Roberi nr 6. o~ S,lmmen med Enk lurgen\cn 
Oll' R;ndunl~ ~ikrtdc h.tn os ,lndenpIOld~en i holdkonkurrencen_ 
. Rode Ø og Pons..ling giorde ,ig bemærket pol for\kdhg m.ide , 
men \'oigt uvnede'~ i old-hO't.'>·kla~~en. 

Program for enhver smag 
4. oktober !'oint" loh I H,He~kovene .trf.1ng~fet af krcd\cn. Sur!

afgift [,00 kr, Sped,llkort kr, 0,'10 kan kobcs vcd ~ldrt_ to:1 
udmærkel loh til at (WC \ig pd. "'\.11'1 vælger seh' sin rute 
imellem de udl.1gte pO~Ier. og der er SoiImlet Mart kl. IO. ,~ 
der ~ r lIIgen uheh.1gdig venteud. Begyndere bor ,1b\olut 
deltage her. Tilmeldel,e ~nare~1. 

II. oktober Fri Al's lob er flyttet Iii ,,, 10_ 

IS. oklober Kobenh,wnsmester\kabeflle ,lfvikles ved AI',. jubl
læum~lob i Thvlldc hCKn 1'.:1 grund af Elgldgten I Snri.l{" 
SI..Irtafglft ·UO kr. Omf..lllCr kon 0f mælk. BuStr,lnspon 
arr.1ngcrc" for kr_ IO,~O_ ilA I~ km. IB: IJ km. J-IC 9 km. 
OB IO,~ km, I h'cm hu~kcr ikke el Tisvilddob med gla:de'~ 
Her er cn skI)\' med pl.ld, 111 o~ a]Je~ammen. Tilmddcl~~ 
en ugc for ul formanden. 

2_~. oklober: Danmarksmeslers:k..lb for de store k.,moner, 

Erik Kiersgaard 
Livjægergode 23 - Øbro 51 52 

november KlL·8,\lESTERSK.-\B I uOTlodox ~uL Læs md· 
~"dcben her og nOler daloen, \'j er eni!:e om ..II udpeg,· 
Svend ul oHI..:tcl klubmcsler. mcn hvem nndt:r den uolf.
ddlc IItd, \om mdc:b.erer f!:r..l1lS snolps til froko~len (Il( hjem. 
ko"d i red.lklioncn, Cltroen Alle udltgere o~ kommend·,: 
medlemmer af ~kl~cklionen mol ikke gå glip Ai denne \'p
levebe. f-lusk nu enddig d.110en, for ,-i far sikkert Ikk 
molnet n~\le nummer frem lidsnok ul ,,-ndnu en r.itmlndeh 

og så er der generalforsamling 
den 20. oktoher. ,'\"de~ted Rohusel. men modelidcn er 
endnu Ikke f.1~tldgl, ~.1 m.1n bedes konl.lkll.· rcdaklOren ti" 
nærmere oply"ningcr I den henseendc. 

EN SØNDAG 
I DEN GODE GAMLE STI L 

Alle .tudentcrroere kan deltage - PuttCP05ttr 
og definitioner Dr1l1eriet og kisp:!s mellem 
grenene GI de 6 km og vind - I n~en foran· 
meJdclst og inJ!cn stortafgift -

Fnhl'er sluJenterroer, der hIger efter frisk sk.w· 
luft i n.-~seborenc, bør læse dette! .I 

Ikr \'ar eng.lng. d..l ~nedlgheden s,ld t hOI,æd"l "ed 
,lrit:ntenng~lobene i vure ~ko"e - engdng da mAn I 

crkendel\e .lf dan~kc ~koves wn~ke egenan l..Igde on"n 
lenl\!!,~bAnerne . ...t der V..lr mo""kdb og sjo\' ved .tt linde 
Ircm lil po.,ter og mal i stedet for blot h.1hendc j..l!l 
mod åbnl' blikfang, Dengan~ kunne DSR mon~tre llr til 
ko drlt,lKcrc j ~amme lobl \ t vil genskabe ttdhg"re nder, 
~pl1,1(tfulde Icg I hvert fdld for vores egtn klub. 

Søndag den I. november 
~,lmle~ VI hl ~t,H1 fra Jesper livens cjendom i HOlte_ 
."1.tn "jr fr,l l lohe slation tværs over Kongnejcn mod 
GI. Ilolle og drejer 600 m fremme <-p .1d Vestrc Par.adi\
vej, derefter endnu 1200 m ligeud - til "Paroildisk.-~ret". 
en blindgyde IOd mod Rude skov. Rodt crepcp..lptr mar
kerer ~tcdet 

, e,pcr hM 10vcI al ,orge for cn hygsom bdne, ~om 
\e ,. dt: me~1 ma/ilcligc. kan f.t sloV af. Sor!,! for at '-,nc 
kldT Iii \t.tn kl. I\XX) Ider gu S.tog rra IIbg. kJ. l)')~O) , 
_\h:dbring ,kiltc"'1 (i hurt f..lld gamle sko), komp..lS. kort 
(I 100.0()(} IId.,mg<Jr med hOJdckur\'cr. bed"t på hamp· 
polplr) 08 madpakke. Der er fin pl.tds ul omklædning og 
hold bogcflcr - og en hel ~Iue r(serveres til !>.lmlel froko~t 
kl. noo. Ol (og e"enlud \ndps) mA I sdv la~e med 
Ihe bn hryg~e~ I kokkene!. 

nenne ~"nda~ er ogsa for n"e nysgerngc fra hele ro-
klubl;.en! 

(jO/l J.IGT - -

DSR's skisektions styrelse, 
E ri k J o r g e n 5 e n, Kvzdevej 22.lynghy, formand. Fr.d;!.1526'", 
Vag n M O I I e r, Maglelildevej 7. Frederiksberg, næstformand 

\'F 22H. 
R o b. C h r i s t la n 5 e n, Fredericiagade 31, Kbhvn. K., kometer, 
Svend Nielsen, Thutovej 10, Frbg. GO 821v. 

l o r K c n S e I s i n~. Kast.micallt 19, Vanløse, DA 7005. 
C:.5 P c r II ve II, I atadiskære.t, Holte. HD SlS v. 

Ansvarsh. for ~DSR·: Aage Bang, Carl Langesvej 18. Vo1l1by, tlf. VaW:!y 2+78. 
~Orientering·: Civilingcnior Jorgen StIsmg, Ki\.stOlnie AlI~ 19, Vanh}5t~. 

-~ ... 
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Torsdag den 12. november kl. 20 
solmies all~ ældre og yngre medlemmer I klubhuset, hvor der vil være forevisning af kaproning~fllm 

m. m., og bagefter \'il vi ved et k;tHebord .. nakke kapronmg og prove ill sætte de mange umdviede 

Ind i, hvi lke glæder og muligheder kaproningen i DSR byder på. 

l\\ange af klubbens gamle kæmper v,l give mode denne .. ften, og det er vort håb. at de unge 

vil gore dem selskab. 

VEL MØDT! 

Klubkaproningen Den 25. oktober 
den 11. oktober forløb finI. Der \'ilr et godt fremmøde, 
selvom vi som sædvanlig ikke fik bemandet til samtl ige 
udskrevne lob. Resultaterne i de afviklede lob blev ng.· 

Klubmesterskab, 2·Jrers inrigger- BJorn Andersen, 
Richard lIansen. cox. Sv. Husum. 

Klubmesterskab i sculler Kurt N ielsen. 

O/d boys (gig-firer): M,m.:us, Krause, Smgel. Bj. i\hJI
ler, cox. Erik Kiær. 

Kamn/øb, 4-ilrers inr.: Karl Nystrom, Mathias .\nder
sen, Hemming GJerris, Calberg, cox. Kaj Peterse n, 

Klubmesterskab, -I-Jrers inr.: Ilaut, Bj. .\ndersen, 
Lehnskjold, Kiær, cox Thorup!! 

Lob i gig-firer: Kjæ.r, Lehnskjold. John Petersen, 
Haut, CQX. Kaj Petersen. 

Dagen sluttede som sædvanlig med frokost, hvorunder 
medaljerne uddeltes til de vindende hold, hvorefter lob 
og resultater droftedes j hyggeligt Silmvær til langt ud 
på dtermiddagen. 

gled standeren ned med fuld han nor. forinden var der 
gjort et godt stykke arbejde af nogle få ægte DSR-roere, 
der samledes om pontonen kJ. 9. Det er næsten de sam
me, der moder hvert år til dette slæberi, og det er under
ligt, at så fa har opfattelsen af, at man <;om roer ikke 
bare skal nyde, men også yde. 

Inden standeren gik. talte formanden og gennemgik 
kort sæsonen, der i det store hele har været på det jævne, 
og udtalte, .lt vi i vinterens lob må lægge kræfterne i 

for at f.i mere liv i langsturs- og kaproningen, de to grene 
af DS R's virksomhed, der er ved at stagnere. 

Efter at pontonoptagerne var blnet rene igen i bad
stuen, sa mledes vi til den sidste frokost på verandaen, 
og sagde lidt vemodIgt tak for i år til kammeraterne, 
og gik hjem med visheden om, at nu sUr vinteren for 
al vor fo r doren. 

~-.. _ ...... ~ ................ . 
Husk også uden for sæsonen at bringe kontingent

betaling a jour. Derved sparer du både klubben og dig 
selv for tn masst besvær! ! . ........ ~ .......... , 



Redaktøren undskylder meget 
at sætte rn issen havde været alvo rligt pOl spIl i referatet 

fra univerSitetsmiddagen den 20. 9. Således var prof. 
Filbricius Bjerres n.wn stavet galt og hr. F. AA. Il ansen 
havde vi også fået galt i ha lsen. - Jeg skal go re mit 
yderste (or, at slige uhyrligheder ikh gentager sIg. 

Til ham med orkestret 
vil Jeg sige. at Ideen er god Der mol Sikkert iblandt os 

findes nogle. der kan bokse et kJ,wcr, save I <:.kinken 
eller hale i et rynkeflygel. Vi er f.1kw;k allerede nlet et 
stykke af vejen, Idet VI, lakket være Ip .. en og Ensle\". 
har fået installeret en permanent h01ttaler i ... alen. Vi 
venter altså bare p.\ talenterne. 

Red. 

- og ham med brillerne 
vil Jeg t.akke for den megen ufortjente ros. som han 

lader mig tIl del. (og som !Ovn g! har f.iet onde tunger 
til at påstå, at jeg har skrevet det selv). Jeg kæmper hver 
måned med sma evner for at f.\ flikket noget sammen, 
og jeg er dybt rort over, at du er nogen, der har inter 
esse af mine .. ~ndsproduktcr~. 

Din kritik af "hovedet" kAn mlske være flgtlg nok, 
men salænge vi Ikke har midler hl at udsty re bladet i 
storre stil end tilfældet er, synes jeg vi skal bln'e ved det 
bestlende. 

Din kritik af mm "faglige konsulent" har, som du vil 
se .1ndet steds I bladet, flet samme 111 at fare i blækhuset, 

Angående La~plata lodsens identitet må Jeg bedrave 
dig med, at jeg som enhver anden bladneger hellere vil 
lade mig koge langsomt i olie end robe mme kilder. 

Red. 

Svar til "ham med brillerne"! 
Grunden ni at Jeg svarer er. at Jeg er rode, ,di,1.S Poul P_ J,lkob· 

sen, ,Ilias kapromngschden. Salli har skrevet dCI me,te kap
roningsstof i denne sæson. Jeg vil gerne Imodega din kritIk i 
oktober nummeret, idet Jeg formodcr, ,11 del dcr skre~'nf: er at 
bclr<lgte som en dd.an. 

~n"n,. 
CROME &GOLDSCHMIDT 

".-UK I 

"'orsl kunne Jeg lænke mIg at vide. hvem du er, Ikke mindst 
fordi jeg ikke kender noget tIl dm konkrete VIden om kap
romngen i klubbe:n I de 'idsle: par .ir. men også fordi Jeg Sikken 
Ikke k<ln kende dig p.i bnlleme, da jeg synes, .lit det fremg.lt, 
at du Ikke altid bruger dIsse: hjælpemidler, I hvert fald Ikke 
n.:IT du læser Inedlemsbladel, 

0.1 din kritik ikke er særlig specificerel - med undt<lgelse <lf 
propag<lnd<l~JX,rg~m.llet. kunne jeg umke mIg al ~e pol et par 
punkter vcdmrcnde stoffet_ 

lAngaende propag.md"cn. ~om du ,ln~cr for darhg, ~ glæder 
det mig. at du har bt'm .... rket, .lit VI h,Jr (orsogt at h~'erve ~re, 
\eh-følgdig for~t og fremmcst I for.usnumfene, men ogs,l. U 

~tnt \om i \cptcmbemummeret_ Foruden dette \'11 leg dog he· 
m,.:rke. al vi gennem klubbens (orste kont"ktcr med de nye 
mtulemmer, nc.mhg rocheftmt. hu (orsogt ,H .!lore kaninerne 
InlertSSer~de i kaproning!:.n Jeg skal lade \'ære uugl om roche· 
ferne h.llr li!n:het dtnne ug rigtigt .lin, men resuh.lltet tf i h\'ert 
fald næsten lig nul. Endelig har kapronmg~ud\'algtt (Kroluse: og 
undertegnede) selv for~ogt kOnt,Jkl med roere I klubbc.-n: men 
d .. VI S-ilmtidl~ skal \'ære i Sydhavnen hver dag nelop pol den 
Ild., d .. dtr roe~ i f',;orJhAvncn, har del v.rret ,m"t me:d delle 
,Hheide. ror .u afhjælpe delle sa\'Tl, har ~'I plOve;! a. fol e:n eller 
(krc tidligere bproere eller g.lmle medlemmer (m.hke ogs.i d,,,) 
.il al tr;'Cde hj.dpendc III ~om hvervet, men VI el ble~'el modt 
med det \ædvanli.';e ~har Ikke tid-

2. Vedrørende refU,Jter fr. kaprøningcr som \'i har delt.gct 
I, hVilket er dtn va:s~nTIlg,tc dd af ~toffel fra Jum ol septcmbt'r, 
~a v,l det være mig tn fornojelse at modtage renel .. er. men det 
cr mm opf,lItdse og overhe\·isning . .lit den!' 51Of, der væsenlhj;C 
er (aets ndrlJrende I,~bene og plalerin"er med Ilder. tr korrekte, 
hVilket du ni VIde, h"I~ du h,u (ulgt min opforJnng I Jun,
nummeret til at mode ved reganaerne i hvert fald I Bagsværd 
leg ~'ed desværrt, at mc!!ct fa h.u fuh;t denne appel, idet man 

i modsætnmg til en t<llrig IIbkucr,kare fra Andre klubber 
ser meget f.i an~,gter fra J)SR, 

J. Nar alt kommer ul ,Ilt, k,!.n Jeg ,kke fmde .:mdet gTundl.llg 
for din kritik end . • 1.1 den er rC\l(:t mod del rent \lIhSllske. og 
med det er det nI. som mo;d .lIl! .lindet ~kre:,"et, at en synes et, 

en .lindet nogtt andel. og ,eg ma blol mdskrænke: mIg til at be:
kl.lge, al mm pcn ikke har fundet nade for dine oJne. 

Til slut hn jeg tr0ste ~hg med . .lt jeg h.lr tænkt .lit trække 
mig tilbage fr.l poSten, men dog ikke pa grund .lf din kritIk. 
derfor ville JeR gerne, al du betragtede dctte som en opfordring 
hl .li træde hlælpende ul. d.l du mllsk.t: vcd, hV.ld dtr bor fore· 
taj.:C5 rent prn~e- og pTopal\:and.lmæssigt. hlot ~'il jeg, for .lit du 
Ikke ~kal hh~'e skuffet. oplyse di!: om . .lit inl~reN:n for bp
romngen i klubhen. i hvert fald den .lIkll\·e og )'Jende. er g.:m
~kc langt nede. 

Tak for krmkkcn. ~pe~leh h,"i~ den ,·,ser ~Ig ,at v.~rt af en 
nogu mere PD,mv art end den. ~'I sæd~·.lnligvls moder 

~< l lI bbens 
rotøj ....... 

Rode. 
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Til søs gennem Frankrig 
Omtr~nl .s.\dan skulle o~'crsknften h.vC' \'/l:ftl "' det bidrag. 

der ,'ar 10YI:I arbogcns redaktor ~om rdeu! af cn plan!,]gl lang
lUr I ~cplcmbcr 1953 gennem SaOnen op; Rh(')ncn ud til t\\iddd· 
hol\'sk)'~I",n "cd "\arscille. Desværre m.i jq: skuffe red.lkeorcn 

i hvert raId ham, d('r st.5r for delle års .Hoog. For nok naede 
VI holde S,,6ne, Rhonc og Mlddtlh;\Vskyslcn, og nok havde \'j 

en fin lUr. "'en det bicven langtur lil I.mds. Vi har endnu Iii 
gode al se !'rankrig fr,] ct rullcs..:de. 

For .... 1 vidt var der maske mest grund hl at fotbiga denne lille 
I:pi~odc i l.w~lled. Men dels har langlursrochefen folt sIg kaldr'l 
ul I .DSR"s ,J.ugus!-nr, ,li offcnll'g8ore vore pl.mcr, mens wssc 
endnu kun var pJ forbc rcdds~me~ ~l.ldlUm. og d~1s har vi dog 
n~Cf .U f(lIr~ Vl~e crf.HinjU, forslog fremmeSI den, .11 vi m.i 
h,ne flere med, hvis en .lOglUr genn~m "r.lnkng skal kunnt 
hVIle pol et r1m~hgt ukonomisk grundlo\g, Derfor dISse hOler, Joulet 
ul Olll~ Kode kræfter inden for langlUr<.roningen I DSR 

For)t lidI om det hidtil puserede. Uel v.u tanken at begynde 
1 nærh~den "r Dljon og derfr~ ro glmnem Bourgogn~, Bc:aujo!Jl~ 
og Rhon~do\l~n ud ul t-hheille. hvorfr.l \"1 \'llIe h.we ~tndt 
bliden hlem med DFDS. der rC!~elm.~S)lgt besejler dennt h,wn 
Van~kcligheden besIOd i at fl baden til Dljon, der ligger lige 
lilngt fu Nordsoens og ,\\iddclhaveb hilvnebyer. 

Det visle .'!tig hurtigt at være en dodfool idt ~t v'ille sende 
baden med la~tvogn. En helt ny b.1d med udstyr kan kobes for 
det , dcr forJ.mges for en soldan troI.nsport. S.i pro"ede VI de 
for~kcllige bu~ruler g~nne.m Europa .. \\en d~t gar ollle I.mgl 
uden CIm Dljon. Et virkel'g fordc:lllgtlgt t,lbud fik vi forrC-lolen 
fu "\'Ikmg Konunenlbus~. der holT konceMion pol rut~n Kuben· 
havn P;ui~. De VIlle tage bolden med på taget til Pan~ for 2~ kr., 
blot pol beungelse af at vi sdv sad mde I ~'ognen som bculende 
(la\sagerer, ,\\en der er O\'er JOO km fra PolrIS ul Dilon, og alung 

Og\ol kie olf lastvogn - er dyrt i h.lnkng. Nogen g.lr,lIIli 
for . .'It der stod en lastvogn ul vor dl,po~ltion \'ed .mkom'>ltn 
ul P,HI!> kunne \'1 hdl~r ikke U. I .'lndtn ~.\ vi os d~rfor ~liI 
midt p.-I Oper.l.pladsen. tre mand og en Indrigget lO'er, uden 
mulighed for at komme videre fordobig. 

IXt Vilr di! kun naturltgt, .'It vi omsider koncentrc[tde o~ om 
de mult/(ltcdcr, der la i at I).lnm.uk 1 midten af august skulle 
arr.mgerr europameste.rskaber i ronmg p.l B.lgs\.-rrd so. \'i folte. 
hvord<ln de VIlle \Iromme III d~ fine fremmedc roere, fra .lUe 
eji:ne af Europa. med store lastvogne . p.lhzng.li\"ogne. OR efter 
mOdel med \olned!!angen over B1~vA'rd so og med ud!>l!!tcn 
fr.lD~R) \er,:mda vær~ mere en "llIigr tiloli uge \'or hlle 
btlllle to'cr med. nar turen aller gIk hjc:m.ld. 

,\\c:n nej. hverken franskmændene. lyskerne eller schweizcrnt 
havd~ pl.lds. Deres køretOjer var "Ile Optaget ttl. Sidste lomme, 
og blde belgierne og saarl.::cnderne havde klaret sig med spinkl~ 
bldJotlluvcr pl l.lltet <lf ~n JlCfsonvogn. Som sidstc chance ~Iod 
da mulIgheden for.ll Ilne: en b:"d i tn .lf roklubberne ved 
S.l6nen ellcr RhOnen. 

På dette tidspunkt ~ midten af .luguS! V.l r de fr.ln~ke 
streJker pd hojdepunktet. Vi ~krev og skrev. Men da bre\'cne 
med uger~ forsinkelser nOlede frem hl .ldrCll.llern~. vat dl~~e 
I.lgel p.l. ferie (fcrit'ns hojs.æson ligger i Fr.nkrig betydelig ~~nere 
end l.erhlcmmel. Nu var turen IIntdlcrtld planlagt. og vi beslut· 
Ude oll lolge .f st~d, selvom v, \tOO uden forhandstllr..agn om 
.t Une b.id, 

Som n.J:vnt ha\·de langtursro,hcfen .lllerrde ~e1v gjort sIg 111 
part I Solgen. ,'len det skoll W og).a sig~ III hans ros, al han 
gjorde h'·.ld han kunne for .'It hjælpe os. ForSlog fremmu! 
under~ogte h.ln andre muligheder for bådtr.lnsport, og da vi 
I;.ad om . To \X'hom It jI,\ay Concern"-I;.rcve frol D.lnsk Forenmg 
for Rospan. bekæmpede hiln energisk DFfR"s vær~le fOrmilli~ler 

Endelig. da de for~te mcldH1!!er 0111 vinhoslen i Bourgogne V.lr 
begyndt ,It dukke op i de danske aviser, drog vi af sted med 
loget ul Dljon, og forsynet mc:d fllle mtroduktionssknvelser fril 
DSR og fra DFfR tog \'1 S.lt)nen og RhOnen p.i bngs, For hver 
by med roklub gjorde vi ophold, op~ogle den sIedlIge form:mu 
(Monsieur le Prtsident), ble\' høfligt modtagelog drog Videre 
"I n~Sfe by. Adskillige sl~der fIk. vi 0KS.1 fore\'ist de lokale 
kluhhuse. Men l.lne båd, nej. Kun I tO byer. Ch.ilon-sur·$alme 
og t-brseille. ~r klubberne overhovedet i besidddse af langtur). 
b.ide yo/e J~ mer som del hedder på origlnalsprogct og 
begge steder kun i eet enkelt ekse.mpl.lr. nærmest en forlid\lev
nins, hlsto\'et som en gammel fl.JdviMn.l~ke og ulæt som en 
nyfodl. 

Forholdet er nemlIg det, at dIsse flodklubber er kdpwnmg~, 
klubber, og deres medlemmer helt uden S.tnS for det vi fo~t,\r 
ved motions- eller langtursroning. Der ros i Outrigget maleric!, 
og der ros kun når dCI gælder træning eller konkurrence. Begre
her ~om ~morgenroning~, ~aftenronmg" •• tOf5d.lgsro~r~" eller i 
det hele ~.l:ldre aktive medlemmer" kendes ikke. Ing~n vllh: 

dromme om oll udnyttc del .. kønne og lun~ franske se(llemh~r. 
vejr 1110It rll i ~ k.a(lromnguæ~onen slulI~de jo i .lugust. Som 
en nalurlig konsekvens af dIsse tilstande er klubberne d.l ogs! 
K.lnske små, kun for clllcn. Selv en mllhonb)' som '''\.lrs~llIe. 
der o"cnikobet har .ldgang til .ilwnt h.w. h.lr 2 (to) klubber. 
hvo:r 1).\ Ikk~ over UO medlemmer. 

j\\en vil franskm.~ndene ikke ~elv dyrke langtursromng, I.ld 
o~ da gore det for dem; og sdv om \'i fr,l flodbredden VII hl"'e 
betr,lgtcl som nogle lovlige k.lrle. har vi besluttet at villt' gurt' 
ct n)·t forsog. helst allerede næ~\f: ~r, Vort forsæt om ogd at 
dyrke dette ~konne og charmerende IlInd lil sos er us\a:kket 
,\\en v, må have fler~ hold nI('d (l.i ~pagen, flere III .at t.lge en 
torn med at overvinde de \'iln\kelinheder, der n;tturllgT VII "ære 
forbundel med at ro et par fU~mde km herfra. ner~ III .11 del· 
tdlle I udgifterne til for.ikringer, rcpauhoner og til blden~ for
\endelse fra Kobenhilvo lil Fr.lnktig og tilbage. For nl'tdvtndl!o: 
h~dcn .If ~eh' at medbringe hold er vist tIl ovcrflod fremgael .li 
foun~llende. 

Der er MI/:e mulighed~r for 1.Inglursronmf: i Funkti!; El om
{.attende f1od- og k.anal~y~tem gor det muli,!:t ,H gcnnemttilwk 
landd pa kryds og tværs, og ,clv I.tngs ."\idddhdvskystcn kan 
miln ro. hvis m.'n da holder \1/0: lil lid.\rummel I~. juli H. 
.lugu~t og hilr ~n god portion l.tnglurHoning i hoj so på h.,gen 
(den (ran~ke klippeky~t er Ikke som Oresunds, men der er «Jm 
ref(cI en .!.lm· periode midt pA ~ommcren). 

Tænk over det nu i vinlt! og ul med langiuruochcfen om 
det, lian h.u lovel .'It \'ll1e fOT\I'ge .1' ~ætte de forskclliJ;e lln\ker 
'ilmmen ul en hensigl!>mz .. ~jg 100"'''1. .. \\~n lad der Ikke gå for 
l.lng ud, før de gode tanker omsælles ul h.lmIJing. Om få måne · 
der tf d~t p.iny wmmervuml i Svrfrankrig. 

Hennmg .tme/ung. 

Best,relseslisten 
Form.and: Grosserer Gudmund Sch;!lck, Sheilhuset, Kamp
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Førmand for kapromngsuJl'.Ilgtt: Poul E. Jakobsen. BikuMn, 
Osterbrog.;!!de 23. ~ Jorgen Kraust, Skjold.lgerveJ 28. TelE. GE 
.. 762. I~olltig.irdt:n: C. IH~, lok. <lOS. 

Inspektor: Kaptajn C. A Sjelle. Njollsg.lde 7S' , S. Telf. 
SL ~, 

Erik Kiersgaard 
livjægergode 23 - Øbro 5152 

• 



OlRJIENTElRJI N G 
Arskontingent for DSR'I Skisektion er 5 kr. Regnskabsår 1/10-30;9. 

P05tkonto 68344, DSR's Skisektion. Robert Christiansen, Frederic;:iagade 31. Kbhvn. K. 

Leder 
Det har forbavset mig meget .• 11 der er i1ødrc end dcn f,:mc 

stab, der læser i bladet her. slw.n som del afsløredes i sid~te 
nUmml!'f ,lf øll.tJn mtd brillt'rne M

• Jeg er ikke helt sikker p.i, at 
har har hart de omtalte briller på, når han studerer stoffet, men 
det er ikke berettigelsen ;!.f hans kritik. jeg vil komme Ind pol 
her. Od er snarere måden, hvorpJ den udoves. Dct er jo dd.1n 
her i klubben, at de fleste job kun honoreres vC'd den taknem
melighed vi andre kan vise vC'd, at der i del hele laget er nogen, 
der gider at tage sig af sagerne. Og g.m~ke vist dode ~medcn" 
kaI af el lignende vederlag, men den blev dog ikke hl"nretrel 
offentligt. Der er sikkert mange, der kan gore det bedre - ~Ile 
dis.~co ting, der skAl gores - men det syncos som On! det ikke er 
evnerne det skorler på, men dcorirnod lysten. IIvis dcor er nogen, 
der mener at de k~n gme del bedre, sj. korn ml"d kritikken pol 
generalforsamlingen. Der er altid plads i be~trrelsen til folk, der 
vil spy"e i næverne og tage fat. - men Indtl de dukker op, mA 
vi klare os med dem, der har storre energi end evner 

De kulørte blade 
er nu vl"d .11 labc kuloren og falde til jorden. Efter.1lret har 
været dejligt og mildt. Selv ved 0,\1 den 25. oktober var vejre. 
pragtfuldt med di5et solskin over de jydske heder. Hvis der er 
nogen, der ikke foler sig overbeviSlom den meget omtaltI" klima
forbedring, sJ. skulle de bare prove skovcon I oktober, hvor man 
kan f.1l lobet den sædvanlige eftcrlrstristhtd af sig, og hvor miln 
kan U bevis for, oH det ikke er nodvendigt at mure sig inde, 
selvom den offide1[e killender siger ~t sommeren er ovre, og 
DSR annoncerer efter mandsk<l.b til .11 tage pontonen op. Ganske 
vist sluttet de Abne konkurrenter nu i november, men dl"r er 
masser af plads til individuelle tra\'coturco Iii Glsehytten i Ravns
hol! skov; og hvis mali foretrækker Rude skov, kan man jo 
stikke næsen ind hos Jesper, der har lovet ikke at vrisse ... .( 
nogen, der ringer på efter 1..1. 12 om :søndagen. N.\r december og 
sneen kommer, arrangerer vi hyggelige skiture og sorger for 
tilmeldelse til samtlige skikonkurunter . .d nu er det tid at finde 
skiene frem og gore dem i stand_ For en orden~ skyld kan man 
jo ogs.\ sende 5 kr, til Robert. 

Generalforsamlingen 
var usædvanlig velbesogt, idet b?tde Hogh Ra~mus~en og Erik 
Kjær var mndt op udover den sædvanlige bestyrelse, Forman
dens berelnlng var præget af megen udenomssnak, og kassereren 
havde dronende underskud, Ikke desromindre genvalgtes besty
relsen med akkl.lm;!.tion og man enede~ endvidere om at ud,'ide 
anl,lUel med en post til Erik Kjær, som bli,·er propagand,lcheC 
med den specielle opgave at udbrede kendskabet til orienterings
sporten imellem kaproningsfolk. Da gener.tlforsamlingen ble,' 
hævet, gik m.lII over hl at diskutere ,lrrangering .1f fo rhets 
Stifinderlob, 

Regnskabets time er inde 
Da kassen nu er tom, ma vi til at rykke vore ærede medlem

mer for alle de mange lobsafgifter, vi har lagt ud for dem i 
løbet af sæsonen, Ilvis nogen er i t\"ivl om storrehen af del 
beløb, der $kal indbetales. vil det blive oplyst ved opringning 
til formanden. De, der ikke har indbetalt pl vor postgirokonto 
inden den 15. november, vil f~ tilsendt en giroopkrævnmg pol 
belobet + 1,- kr. i slulni ngen af mlneden , IIu5k også medlems
kontingentet for det nyt lr. 

Programmet 
omfatter kun nallob lordag den 7 november i Grib ~kov, 

Modested: Skovarbejderskokn ved Kagerup st,liion. B.mel.t:ng
der - HA: 12 km, HS: 9 km, YOB: 9 km og ÆOS· 6 km. 

For~te start bliver kL 18,30 og slartaigiftcn er kr. J,50 for .alle 
klasser. mel. kort. Der arrangeres bustrolnsport fra Han~ Knud
sens plads k\. 17 for kr. 7,00. 

Den danske skiuge 
"fholdes fra 9. ul 19, januar 1954 j \\'engen i Schwei=:. \'('engen 

ligger ved fod!:n af jungfrau med pragtfuldt te.rræn og m;as~r 
af ski lifter. Prisen for hele luren med sovevogn gennem Tysk
land. fuld pension i \X'engen og abonne.ment på \X'engcr-"lpbahn 
blt\'er kr. 540,- pro per~ona. men der er mulighed for reduktIon 
i prisen, hvis man giver afkald pa Sovevo!n og lignende. Nær
m!:re oplysmnger ho.'> redaktoren. Der b I\'er arrangertt turco, 
instruktiOIl og konkurrencer for delf.lgerne. 

Eftersnak ~ 

FIF's lob i Grib skov den 20. september blev provet d Pon
Soling. der .ibenbart har haft volnskeligheder med den forste post , 
o~ N.indung, der placerede s ig i midten <lf fdtet, Da jeg ikke 
selv deltog kender jeg ikke de nærmere omstændigheder. 

Ilehingors lob i Teghuup hegn efter lOO.OO()..kon den 2-:' 
,,:!'tembcr, Skoven V.lf godt udnl'tleI, og pl A-banen kom vi 
u pJ. det ibne terræn hdt op ti A.tIsg.irde. Posterne \'o\r lidt 
drilske, og sirute post v~r umiddclbart op ;ad m.llet , s.\ mang.: 
tog fejl og gik lige til mAlet i sledet. Svend blev en fin nr. 2 
- kun H sek. efter vinderen. Som begynder deltog Erik Kp~r. 
der fik. en god tor ud af del, selvom han i brien fik byttet lidt 
rundt pl banernco, El bad i Øresund V.lr en forfriskende ahlut
ning på dagen. 

Den 'I . oktober Vdr der pomtsorientering i t!aresko,'cn. 0.1; 
her lykkedes det . Rode· at blive nr. l imellem B-loberne med 
585 points, til Irods for ,lt han intet kenrukab havde til al 
pldcere poster efter definitioner og derfor brugte det furste kv,tr
ter til al finde ud .lf det. Kjær. der hilvde de samme kvaler. 
kldrede sig ogd p.enl med --l20 points, jeg selv, der tog na'~ten 
'lUe po~terne. brugle for meget tid, da mil ur gik i sil, s1 jcog 
fik for mange strafpolllb til <II gore mig gældende. Rindum! 
ble,· nr. J på B-b<lnen med H5 points. og Vojgt og Pon~iling 
platerede sig i midten. 

KI>11 Tisvilde var noget for sig 5eh'. AI havde en del bolne
l.rggerkvaler, og Thorkil L"ursen havde næsten V.il'Ttt ene uro 
.1rrangementet, d det var ikke pudset ordentlig af. Afstanden 
fra omklædning i Sandk roen til stdrtplad5erne forekom urimelig 
stor: 2,5 km fo r ilA og OB, Nar dertil lægges 15 km bane og 
2 km frd mll iii S.mdkroen Igen , blev det en meget pæn tur, 
Endeli~ var fosterne: i den grad .puttede", at det ville have 
V.il'ret en fry for Jesper, hvis hall havde v.erct med, Flere af 
posterne kunne ikke ses pi 5 melers afstand - ligeg}'ldlg 
hvilken retning - og da kortel V,lr 1 :100.000, kJn man tænke 
sig iiI resultatet, Der sku lle j reglen mindst J mand til at finde 
en posl - hvis lilan var alene, var m~n n~len solgt , \'j morede 
o~ vist aJle fortræffeligt. og vi blev alle dejlig trætte. men nogen 
mesterskabskonkurrconte var det ikke, Svend v"r ikke hdd\g 
nok tiloli vinde. Vindertiden Li pl C(l, 21~ time, men tiderne 
iovrigt har ikke megen inleresse set fra et konkurrencesynspunkt. 

DSR's skisektions st,relse, 
E r i k J 0 r g e n S e n, Kvædevej 22. Lyngby, formand. Fr.dal 5265. 
Vag n M o l I e r. />-\.lglekildevej 7, Freduiksberg, næstformand. 

VE 22-+2, 
R o b, C b ri s t i.l n s e n, Fredericiagilde 31, Kbhvn. K., kasserer. 
Svend Nielstn, Tburovej IO, Frbg. CO S2lv. 
Jorgen Se l sing, Kaslaniean~ 19, Valliose, DA iOO5_ 
j c s p e r H ven, P<lradiskæret, Holle. 1-10 S3S v_ 

Ansv.lrsh. for . DSR" ; Aage B~ng, Carl Langesvej 18, V"lby, tlf. VaTbI' 2478. 
_ .Orientering": Civilingenior jorgen Sdsing, Kast"nie Al c 19, Vanlose. ...... .. ............. " 
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