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i god tid tnden generalforsamlingen kan ~enncmdr0fte problemerne og f.\ de forslag, der

ellers altid kommer for

~cnt,

frem i

Sil

god tid i ar, at der kan blive tåget stilling tIl dem på selve

generalforsamlingen, og Iwor vi kan fa draget nogle nye lederemner frem .

.\J forslag til generalforsamlingen er allerede fremkommet [lg.:
1.

Forhøjelse af kontmgentet.

2.

Optagel'ic af kvindelige studerende.

Tjen klubbens og dm egen interesse og

MØD OP DEN 19.

=

Langturssæsonen 1955

Erik Kiersgaard
livjægergade 23 . Øbro 5152

D. F. f. R.s kurser
ligger i år således:

13/3- 19/3: herrer,

skulle helst blive ikke så lidt bedre end den foreg1ende ,
bade hvad vejret og turantallet angår. Det er ikke for
tidligt allerede nu at lægge planerne. Samtidig skal vi
her benytte lejligheden til at henlede opmærksomheden
på D. F. f. R.s udstationerede langtursbåde. Disse både er
anbragt i flg. byer: Roskilde, Vordingborg, Nykøbing F.,
Nyborg, Svendborg, Middelfart, Fredericia, Alborg, Silkeborg, Skive og Sønderborg.
Som det vil ses, ligger disse både på de helt rigtige
steder for langture i indlimdet. og desuden er bådene
forsynede med alt onskeligt langtursudstyr.
Prisen for at benytte dem er 20 kr. pr. uge, og tegnmgs·
fristen udlober 1/5.
Endvidere har DSR jo selv 2 b.lde stationeret i Oslo
til brug ved langture på Sorlandet.
Nærmere oplysninger angående disse sporgsmål fås
hos langtursrochefen. Ry 292.

20/3-26/3,
27/3- 3/4: damer,
3/4 - 9/4:
..
og herrer.
Trænerkursus: IOj4 - 16/4.

Vedr. håndbold

Tilmelding sker skriftligt til klubben l. februar 1955.

senest den

Følgende kampe har været spillet med resultat som
anført:
1. holdet:

31/10-54, DSR - HIF (Hvidovre)
21/11-54,
5/ 12-54:

Hvad er D. F. f. R.s kurser?
For de uindviede kan det oplyses, at disse instruktorog trænerkurser afholdes hvert forår i DSR's bådehus.
hvor ddtagerne indlogertS. Pensumet omfatter praktisk
undervisning i bassinet samt talrige foredrag df forende
personligheder og specialister inden for idrætten. Desuden er der tid til kammeratligt samvær ind imellem
lektionerne. Kurserne ledes af forretningsfører Neilbo .
hvis ry som rolæter er legendarisk over hele landet.

Det står skralt til med instruktorhestanclen i DSR for
øjeblikket Mange af vore gamle, prøvede folk er rejst
fra byen, og når de nye medlemmer (forhåbentlig) strømmer til i forsæsonen, bliver det et problem , hvordan vi
skal skaffe dem kvalificerede lærerkræftt'r.
Vi henstiller derfor så kraftigt som muligt til alk der
har mulighed for at ofre en 8 dages ferie på deres idræt,
at tilmelde sig. Foruden at blive fuldtuddannede instruktorer, vil I lå en oplevelse for livet. I vil aldrig fortryde,
at I tog på kursus. Det er der i hvert fald hidtil ingen,
der har gjort - tværtimod!
Prisen for deltagelse er kr. 35,00, og tilmelding skal
ske skriftligt til klubben senest I. februar.

Roclwferne.

,.nftn,.

""UK.

- RH (Rodovre)
- Føroyar

14 - 11
7-16
9- 5

2. holdet:

31110-54: DSR - BI (Brandvæsenet)
12/ 11-54,
- Hlf
21/11-54,
- RH

2-11
5- 9
2-11

Det foreløbigc turnenngsrcsultat er herefter, at L hol·
det har ':I points for 3 kampe og 2. holdet ligeledes -4
points, men for 5 kampe.
Træningen begynder efter juleferien onsdag den 5.
januar 1955 de sædvanlige tider og steder. Næste tUfneringskamp finder sted den 9/7-55, og det er 1. holdet,
der skal i ilden (eller vandet).

M-J

Vintergymnastikken
er også for de lidt ældre medlemmer!!
j\hndag kJ. 19--20, Nørre Alle.
Tirsdag kJ. 17-18, Nørre Alle.
Onsdag kl. 17,15- 18, GI.J\\etropolitanskole, Frue plads.
Torsdag kl. 19--20, 20-21, Svomning, Nørre AUe.
Fredag kl. 17-18, Narre Alle.

klubbens

CAOME &GOlO S CHMIOT

rotøj
11. hM

Silkegade 11 • TIf. J082

•

KAPRON][NGE N
fra

~RONINGM:

Semifinale

I firer uden ved EM j Amsterd.1m.
Som det måske vil erindres:, blev semifinalen i firer
uden styrmand ikke afviklet helt tilfredsstillende. Italien
tyvstartede to gange uden at blive diskvalificeret, og i den
tredie start fik Norge ødelagt noget ved styrerne kan ismen
og måtte udgå efter at have roet 7--800 m.
Efter løbet nedlagde Norge protest og pointerede. at
man ikke ønskede Italien diskvalificeret, men kun at få
lov til at ro løbet om den påf01gende dag.
Til stor overraskelse for de fleste afviste den russiske
banedommer protestt·n. lian hævdede, at der efter hans
opfattelse ikke var sket nogen tyvstart og støttede sig i
denne opfattelse til FISA's reglement, hvori der står. at
hvis ti hold ~for.\rsager fejl start to gange, skal det
diskva.lificeres
Efter hans opfattelse skal starteren have udtalt ordet
"partez" , og de ovrige hold gå fra start. for at man kan
sige, at det plgældende hold har forsyndet sig mod regle.
mentet. Og dette var alld ikke sket her. idet kun Italien
var gået fra start, medens de to andre hold var blevet
liggende, og starterne iovrigt ikke havde udl<1lt ordet
"partez
Efter min og andres memng en yderst spidsfmdig op·
fauelse af den p.\gældende paragraf.
for at få klaret spørgsmålet har FISA forelagt sagen
for en højt kv.,lificeret jurist fra Schweiz. Og flSA har
fra ju risten modtaget en længere redegorelse, hvor sagen
vendes og drejes og ses fra forskellige synsvinkler, men
konklusionen bliver, at selvfølgelig har Italien forsyndet
sig mod rej."llementet. Det skriver han ganske vist ikke
lige rent ud, og der er jo heller ikke noget at gore ved
sagen nu. Men for at undgl lignende kalamiteter i frem·
tiden foresUr FISA's bestyrelse, at paragraffen ændres
til at lyde som fol ger: Et hold, som tyvstarter eller for.
årsager tyvstart to gange, skal diskvalificeres.
M

•

M

•

EM for mænd

Fra Belgien foreligger der meddelelse om, at man vil
fastholde den oprindelig fastsatte dato, nemlig 25.-26.27. og 28. august 1955 i byen Gent (Gend),

Soen er ikke længere, end der lige er plads til kap·
roningsbanen, som på en s trækning er beskyttet af SIV.
Dybden er ikke mere end ca. 1.75 m, men skal \'ære fuld ·
stændig ens for alle baner, hvoraf der er plads til S bide.
Som bekendt skal EM i 1956 antagelig finde sted i
Jugoslavien, så vi får jo lejlighed til at konstatere. om
nogle danske hold en kvalificerede til at blive sendt ud
på den lange og bekostelige rejse til Australien. Men
det er der såmænd nok.
Faa.

KOM STRAKSI KOM NUl
Nu e.r det tid at begynde kaproningstræmngen i robas·
sinet i klubben, hvis du vil være med i konkurrencerne
til sommer.
Du vil mlske sporge om det er wnagen værd, at være;
med, kan du opnå noget som begynder? Sidste sæson
v.. r netop et fint bevis på, at begyndere kan være med.
Klubben deltog i 47 Job, hvoraf 17 vandtes og 20 gav
andenpladsrr, og de fleste; af disse; resultater har vor begynder·otter. som nu er seniorer, æren for.
Foruden fornojelsen ved at vinde i kappestriden, har
roerne haft rejserne til de forskellige regattaer rundt omkring i landet, og enkelte til udlandet. Kiel, Oslo, Malm"
og L.. ndskrona.
Dette er i korte træk, hvad klubben kan byde dig pl,
hvis du kommer og deltager i kaproningen. Desuden vil
du aldrig m.. ngle rokammerater, da sektionens opgave
netop er at finde de rigtige roere, som sammen med dig
kan danne hold.
Begynder·otteren fra sidste sæson er aUerede i fuld
gang med træningen hver onsdag aften og lordag eftermiddag med dterfølgconde finsk badstue. Bagefter er der
åbent i slyngelstuen, hvor man k.m tage en pot billa.rd,
et ,>pil kort eller lign.
Skulle du ved nærmere eftertanke få den mindste inter·
esse for foretagendet, sl gor dig den ulejlighed .at kigge
ned i klubben en af de anførte træningsdage og hor.
hvad de "gamle" og træner T raulsen har at fortælle.
får du ideen, at du vil være med, skal du ikke udsætte.
ror venter du for længe, kan det blive for sent, måske
ikke for sent til at komme til at starte til sommer, mcon
for sent til
du kan komme i tiJstrækkelig kondition
til at kunne gore dig gældende på kaproningsbanen, for
alle de andre klubber begynder også træningen her i
januar, blot et par gange om uge.n indtil fDrst i april,
hvorefter der trænes så godt som hver dag.
Forhåbentlig kan dette overbevise dig om, at du bor
melde dig til kaproningen og være med til at bringe
klubben frem og bringe dig selv føle lsen af, at nu ved
du, hvad roning er.
Rode.

.,t

Olympiske lege i Australien 1956.
De olympiske mesterskaber i roning skal finde sted i
Sidste halvdel df november. De skal roes på en kaproningsbane på soen \V'endoree ved byen Ballaarat, ca.
100 km fra Melbourne.
Der har her været afholdt kaproninger hvert år siden
1864, og der har ald rig væ ret aflyst eller udskudt et løb
p1 grund .. l dårligt vand.

ORiENTERiNG
Arskontingent ror OSR'. Skisektion er .5 kr. Regnskabsir 1/10-30,9.
Postkooto 68344, OSR'. Skisektion, Erik Kjær, Ryesgade 126, 0.

s.

Lidt nytå r •• nak

P.

Jeg er ingen ynder af de sædvanlige statusopgorelser
omkring nytår. og det Eorlobne års resultater vIrker ikke
særlig st im ulerende på lysten til at gå i detaIller. Mange
af kluhiobene har været ganske godt besogt; men på
konkurrencebanune har kun 4-5 mand vist sig Jævnligt,
og alene Rode har .. fgivet et lyspunkt ved at slå sig vej
til A-klassen. Når man bladrer lidt I sektionens annaler,
virker årets resultater ret beskæmmende.

Da red. Ikke har kunnet dy sig for at fo rt ælle, at jeg
under Ilareskovlobet bommede post 3 så grundigt. at
jeg havnede på hospitalet, vil Jeg en passant bemærke,
at jeg snart igen er klar til skovgangsfærd - dog uden
flere af den slags .. bom~.
Dv-Ila.

Nej, lad os gemme fortiden, III vi bliver gamle og grå,
og lad os i stedet hdJige os fremtiden erindrende. at
.,retten til riget tilhører de rilSke~. Ilvis vi vil Roee en
Indsats, skal resultaterne nok vise sig engang. Men vil
VI nu det?
Ja, selvfølgelig.

December m å ned

jeg er ikke I tVivl om, at alle skovkarlene Era sidste
sæson nok ska l dukke op igen, for har man blot et par
gange givet sig i kast med de altid nye opgaver mellem
de rød-hvide skærme er man lortabt, og de lokkende
toner fra Pan's tryllel10jte under skovens \Y'ie haller
lyder ikke forgæves i en orienterers hjerte.
Nej, med d isse ord vil jeg især henvende mig til de
der endnu ikke har fdct ojnene op for
den prægtige idræt, som orie ntering er. Ikke alene byder
denne idræt sine udovere rig lejligllC~d til at vedligeholde
og opdyrke den legemlige sundhed ved Jævnlig færden
gennem al slags terræn; men den medvirku ogs.i td
højnelse al den andelige habitus gennem løsning af de
utallige og vidt forskellige opgavu orienteruen moder
på sin vej. Ved at lede tankerne ad andre baner end de
fra dagliglivet tilvante, virker oru.·nteringslob som ct forfriskende pust, der giver ekstra arbejdskraft under hverdagens bog lige sysler.
~tudenterroere,

Tænk også. på aUe de glæder, denne sport kan give diJ.':
i fonn af kammeratskab. kend .. kab til naturen Oj{ <;pændende kappestrid med ligesind ede; men lad mig slutte
med kvintes~ensen af det hele. som orienteringen .... ven·
ske ophavn .. mænd sagde det:
OrienterIn}!" ar val af vag I okjnd mark.
tanken .. skarpa vid kroppslig moda,
snabba be.. lut under spanna nde tavling .
Orientering bJuder dådfylld kamp mot goda k.lmraler.
ensam strid mot markernas hinder.
vilsam vaxllng med vardagens .1.vlan.
Orientering skapa r et gladlynt o..:h frimodigt slakte,
en h.irdad stAm med I.iingtan till avent)'r o..:h du'>t.
kådek til! naturen - kallan for livsluM o..:h
levnado;kraft.
God jagt j 19551

bod ikke på de store sensatiOMr. Den 12. ha"de Jesper
J-1ven spredt en kvart snes poster ud i Rude skov Pol en
ikke helt ortodox made. således la den -l. pOSt uden for
det trykte pol kortet, hvilket var en udmærket oveise i
såvel brugen af kompasset som i skrid ttæIling. Deltagelsen var ikke s tor, men dog mere end 100 % storre end
til traveturen den folgende sondag I Allerød. h"or man
kunne mønstre hele tre energi!>ke unge mennesker, der
ikke hAvde ladet sig afskrække af det om morgenen sa
triste vejr. der naturligvis klarede op og blev til dejligt
solskin.

I januar
ligger pro)::rammet Ikke særligt fast; men i tilfælde af
skiEore tager sektionen straks på tur, og vi h.1ber det
bliver muligt at arr.lngere lidt instruktion for de medlemmer. der endnu ikke er helt fortrolige med .lt stol
pil ski. Vedrurende sondagsarrangementer fås opl\'.'>ninger hos Ove I lansen eller Ilaut

Hvis sneen udebliver sa ~ka l vi Ild ga-tur sond,1!: ~en 16. januiJr fr;t \llerød
med cn lorh.tbcntlig noget Slorre tilslutning end sidst.
Togtid 0919 fra 1I0vedbolnen. Tag traveskoeM og madpakkt'n med.

DSR's skisektions styre
II.ms O~'e 1I/1l1sen. Phi~terwcj 19. IIeIlerup. fmd., HE 219.
Ll' l'>Ol
Enk Ahn'nkdde, AmAgerbrogAdt il, S. na:-sdmd .• A.\\ Wi';
JlO8m! Ililul. Ho\·m.uksvej 12. Ch.ulottenlunJ. DR S~-I9.
Erik Kra.:r, (,0 Chmtenscn. Ryc'SoIJc 126. ø, ka\~trcr.

AnSV.lrsh. for .DSR": Ailgc Bang, Hdsingbory:F;.tde n l tv .. 0_ Tdf. Ry 292 .
• Orientering" MOgC.M 1but, Ilovmlrksvej 12. ChArlottenlund .
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Be51yrdsen IndkIIlder til

ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 1955
kI. 19.30 i D. S. R. mtu fulgendc uilj.!sordcn

1'0r.. l>11! til lovændring Ircm .. ut al det at Il"cnt.:rnl!ohJmlingcn I IcbrUllr II,I.H ncd"'Hlc udvalg. Forslllilcl
er ullarbejdel af llthnlge! surJlInen med bCSlvrcl~t:n ul! en kreds uf mt:dlcrmncr, som den ~illdcnde bestyrelse
har udpege I S{lm emner lil en kommende bestyrelse. se urdlyden ~idc 2· t
Såfremt l/J Ilf de .. tcrnlllcherettigede mClllcmrmr er mildt dier npræsentcrct ved fuldmagt på den
ckstraordina:re generalforsamling, J..un dette forllail ,t.'(hllge~ med .1,4 IIf tic modte og rcpn..:,\cntcrcdc stemmer.
Sllfremt fOrsJlIllcl ledtagcs. forctot!,!es ,-all! til bestyrelse og udvalg pli den onlinære J,!cncllIIlforsamhnj! eftcr de
R.:ndrcde regler i § 9. stk_ l. punkt )--0. Blivcr den ck'traordinø.:re !!encrl,lfllrsamlill!! derimod ikke beslut
ningsdYiltig indkaldes til en 1l~' d.\traon.lin~r generalfursamling, loC nedenfor.

I~nd~iderc

indkIIlder bcstyrcl.'tcn lil

ordinær generalforsamling den 2 8. februar 1955
kl. 21. ligeledes i D. S. R. med folg ... ndc

,
I.

J.
4.
5.
f>.

,
7.

9.
IO.

\Ia.:~ortlcn:

.\f1'lgj!o:l'e af hcrctninl1.
Fortlø.:I!Aclsc al r('}!n~kllh III i!odkcndclse.
Val!! II! formand.
Vall! IIf knpron\nl!~uJ\.IIj!t!~ turmund.
VillI! IIf fJ hc.styrelse~meJlel11m('r.
VlIlg af :.! medlemmer lil kllproninl!sud\'ulgo.:t.
Vu1i! IIf 2 r('\-iloorcr,
Vul/! nf rcpræloCntllnll:r ul Dllnsk "orenin!! for KUlorort,
Særhl!C fUT\llIg.
E"entuelt .

!o,llfrcnlt forslaget til lo\'ændrinj!\!r er endelig ~eJtal!ct af dcn forudj!aend ... cI.. ,traordl1lll:rl· j!encr'llfoUlllllling, affattes dllf,!sordencns punkt 4, .S og 6 loaledes:
4. VulJ! ul næstformlInd, kll~loCrcr. lockretu.:r ul! ; he~lyrclsc_~lIIcdkm11ler.
5. Voll! af .5 udvalgsfornlll:nd.
li. Vlt11l uf 2 medlemmer til hn:rt af full!-ende utl\'lIlg; ukonolllJUd\'alj./cl. matcridud\"llll!et. kapronlllil'·
ud\-nlget, motion5- og lanji!tIJrsud\'all!ct. propllj!lIl1da- ('I! fe~lulh-algct .

UII dct ma tøges med, hctruRtllJng, IH den ..,kstruordinær\!
beslutnin~~dyglig

med hensyn lil lo\a:ndril1ll.

indklllde~

~cn..,rlllfor<.umling

dcn 28. februar ikke bli\'cr

lil

ekstraordinær generalforsamling fredag d. 4. m arts 1955
kl. 20 i D. S. R med frtl,ilcllde
I.

2.
.1.
4.
.l.

dll,,~orden·

l'or~llIa tro dCI af gcncrulforsumlingen n..,d~:Ilte udvalg Iii ø.-mlrin/! af
Vatl! Itf nlt.'Stformund. ka~strcr. ",ckretll:r og ; h\!~tyrdsCl;mcdlt.:mlnu,
Valg af .5 ud\"algsformø.:nd.
Vlllg af 2 medlemmer til h\"ut af fnlgelu!c ud~lIlg: okonomiudvlIlgel, mutericlud\'algel, kllprullingsudvalj.!ct. motions- og llllllllursud\'ulgct. prupllj.!<lndil- (Ii! fC~lud\'nll!ct .
l'verHud!.

•

Bestyrelsens forslag til kandidater til tillidshv erv:
Efter de gældende regler :
Gudmund Schnek.

Formuml:
:-":ll!5tforrnl1nu

Kasserer:
Sckrelll!r
Bcstyreboesmcdlcmmt'r

HJOTO \\oUer.
frllnu: Byrch.

t-t \lohrinJ!·Andcrscn.
BJorn ,\\"lIer.
Frnnlz Byrch .
E. I', Voi!!l.

J. NOrmnml 11111151:11.

I leTber! ,\\urCUll

E. F Vaigt (furl1l;lml),
Franl1: Myrth.

ØkonomiuU\'alget
.'1I1.teridud\,plgel,
Kllproningsud\ItJj;let:

Erik "iCr~}!l1l1rd

Poul Erik Jacob ..en (Kilde).
-..:. '''rn-guunl

Redllktur
Arkivar
Re\·Jsorer-

r F. VOlgt.
J. 'ormllnn Ilumu:l1.
Flemming Llni/gu rd .
!'rik Kicrsgaurd
Oluf .\ndcr'l·lI
lIe1ge 1'lIgh,

!'lemming Lanl!J!llard.

\\0Iion5· og

E fter de nye regler:
Gudmund Schack.
H. _\\ohrmg-Andenen.

Inngtur~ud\'lIlgel

Eril Illlllhmunn .
OH' PCtCTlICl!.

Forslag til ændring i D. S . R.s love
gennemarbejdet af det af generalforsamlmgen nedsatte ud\'all/
sammen med de .1 hutyrdsen udpegede emner til den kommende bcslyrelse.

§ 7 i lov for D. S. R. affattes Illed":
Hest y relse og ud\alg.
Stk. 1: I\:luhhcllS nnlit!ilendeT vilretages uf bc~t\'rclscn. (lko·
nomiudvalgN. materieludvalgcl. ka:r.roning",udvalgct. mOlI
OllS- og langtursudvalget, propagan a· og fcstud"u[J!ct SIImt
en redllktur ol! en IIrki'·ar.
Stk. 2: Bestyrel5en hestar .r kluhbens forretmnl!,"udvalg (for·
mand, n~,"lformand, kasserer, sekret~r) oi! yder11i!ere j
medlemmc,:r. Den kan sch- ud\-ide IIntaltet med indtil l
medkmmer, Bestyrelsen kan mdkalde ethverl udvalg 111
fælles mude med be5tvrelsen til behnndlinl! al spflrgsnlal
inden fur n:dkommendt mhll!g!( område. I SJidllnne l i!
fælde ill<lgKr udvalgeis medlemmer i bcslyrcl~en mcd
sten1meret. Denne regel gælder ogslI redaktorcn og
arkivaren.
Stk. 3: Ud,·algene heM';'r af en formand o~ yderliJ::ere Inl J- .:l
medlemmer. Generalforsamlingen \'Il:lger fonnælltlenc ol!
mindst 2 medlemmer til hvert ud\"lIIll[. Heslyrelsen k;lll \u;l

...

~n"n
CROME 8. G O l D S CH MIOT

Oluf Andersen.
J. :\ormann Iflln~cn (formllndJ .
IIdge IJoeg Rasmussen.
"r. H. i\urlynj!_
Erik "'icr~gllard (formand).
Poul Enk Jllcobscn ( Kode) .
'\ :-:flrrcgdllnl
Herbert 'brcw. (Iormand).
Ildet I'lIgh,
I~. Cartsen
Au}.!e Hanl!_
Horge Boese n,
"'. O. Strigcl.
Flcmmltlg 1.ltni!l!fUlrd (formand),
Pul k LUnIII,'.
I\:ai Rich.
Aage B:lllg,
Ejvind SieHrh
Erik llaahmann
O\e I'etcrlllen.

I!C ,'dcrlil!.:re medlemmer. jl r. lo!k. I). Khse re ren er !"dt
medlem af ukonomlUdvalgcl.
Stk. 4: Til medlem ar besl)'rcbe eller ud\'slg hn kun \~If.!es
Melnlnebereltlgede, akt"'e medlemmer af klubben, oe der
~bl blnndt lIamllige "slllle n:re mindsl 3 akademikere
(ikLe-polvtcknikere) ul! mindSI 3 polvleknikcre.
Stk. 5: "illlnme person klllt vælgc~ lil flere h,er\' indenfor
bc~tyrcl!>e og udvalg.
Slk. 6: Iklol)'rchcn klin supplere de i stk. l n!CHlle ud\'lllg
~;Imt lledMt.;l!e ulhalg til 111 lu$C specielle opj,la,'er eller tit
mdenlor nærmere afgrænsede omrAdeT al udoIIe besl\'rebc~funktioncr. Ikrom sklll i h\'crt tilfælde ske opslag
i hidchu~ct,
Slk. 7: Ved afgalll! indenfor beSlnelsc eller ud\'alg 1 aret!;' lub
",elger hC'iI~'relsen nye medlemmer lil erstatninj! for de
Irl1lnldte.
Som ny § 7 II indsættel:
BCltyrelse og udvalg. !o.:oll1petcnee.
Stk, I : Bestyrelsen rcpr~'enterer klubben, nrehlj!cr klubbens
udminiSlrallOn og leder udvalgenes IIrbejde.
Stk. 2: Økonomiudulj!et udarbejder budget, der fordll'J!I!cs
be~lyrcl~en lil \'edtllgel'e og afgiver indstilling til bestyrelsen um ~'dcrlil!ere udgiflers afholdel§(' i bets Inh.

~<IUbbens
rotøj

""UKI

fl • ...,.

Silkegade II • Tlf. J082
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Ilusker l ;,idste genCn!tlforsamling, hvor \i havde en Ii"lig diskus.';ion om principperne for klubbens
ledelse. om at fa flere roll.; Ol! frh;l.;e kræher intl i denne')
Disl.;ussionen endte med. at Jer blev ned.,at et ud, .. lg tH at arbejde med !Ioagen. I dag ligger der foran
J",r et fondag fru. dette udvalg. godkendt ar lu.:denna:vnte kred.!! ar medlemmer.
Forslaget bYl/ller pli Cl parlamentarisk forhandling!>prin cip og forudsætter aklL' medvIrken af "Ile
kredse, både unge. yngre og ældre medletnmer.
Ilusk derfor at komme lil ilenenllforsllmlingen mantlltg den 21t februar, h"or forslaget bliver forelagl_
VcI mødt i klubben.
Oluf Andersen.
J'oul !-.rik Jaeobr.cn_
Kai Rieh.
f-Icrherl '\urcus.
. \allc Bang.
Erik "-iengllard.
II 'lohrin~.Anderøen.
Gudmund Sehaek .
!lurIIc Iloesen_
BJorn ,\l()ller.
JlJfgen "-nusc.
Knud Sccher.
Frunt:t lIyreh.
Flemming Lani{g;1urd.
J. Norlllunn Ilutl'ien.
Oll' Sceher.
E. Cortsen.
Carin Larsen.
Kr. Ii 1'<orlyng.
E. Sievert,.
Torben Frederikl;en.
p ",urrej:!aard.
Axel Lundqdll'l.
S". O. Strige!.
Palle l.unoe.
Ilelge Iloeg Rosmu,sen.
Helge I'agh
Bent Thagesen
E. F. Voigt.
Stk. 3: Inllell dispositiOn, der kan med fore en udgLft. ml be·
sluttcs LIf nOllet organ. uden at de fornodn e pengemidh:r
forinden er bevilget af beslyrelse og økonomiudvalg.
Stk. 4: M.aterieludvalget \"Iretager alle sporg"mil \edrurende
anskaffelse og vedligeholdelse af klubbens materiel.
Stk . .5: Kaproni ngsudvalget leder alle- IInligl/ender. der ved·
rorer klubbens dchll"el!lc I kapronlllger. herunder udtagelse al mandskab, træning. anmeldelser Sllmt forhandling
med okonomiudvalget om anskaHelse tlJ! \-edJigeholdclsc
af kaproningsmateriel.
Stk. 6: Molions· og lllngtursudvalgd lederaUc anllgj!ender
"edrorende roningen (bortset fro kapronm~en). herunder
instrultton af nye medlemmer. benyttelse nf ......·h-.-huset
m. m.
Stk. 7: Propa!landa- og fesludvalget incrkslClter propUi.!anda.
der skonnes egnet til al udbrede kendskab til klubbens
\'irle, arnnJ!erer fester og samler egnet stof til medlemsblad og Itroog.
Stk. 8: Redaktoren vllretLt)!er udgLvelsen af medlemsbladet.
arklvllfen klubbens mrkiv.
Slk. 9; LIdvalgene holder bestyrelsen underrettet om deres
arbejde og kan anmode bestyrelsen om et fælles mIKIe.
Stk. tO: ne~tyrelscn kun indkalde ud .. lIlgene til samlet mode.
Stk_ 11: Alle ~porg~mø.1 afgores \'ed lllmpel stemmeflerhed.
Star ;,temmerne lige, er fOODandens stemme - eller for
bestvrdscmi ,-cdkommende "ed formandens fravær IIll!StfOfITlandens stemme
afgorende.
I § 8, stk. J og § 8, ,idste stk. rtffes ordet ~kl!pft)ninl!s,
ud,·.lg- li) Hud'·alg-.
§ 9, stk. I, punkt 4 uffaltcs således
Val)! af na.'1Ilformand. kLlsscrer. sekretær IIJ! ' b~'stnd~('~
medlemmer.
§ 9. stk. I, punkt .5 Ilffnttes så.IcJes·
Val/.! af ud\'Lllgsformænd.
§ 9. ,tk. I. punkt b affattcs således
Valg al me<llemmer til ukonomiudvulget. m;\terielulha[jlet,
kaproninl/su<h-algel. mOl ions· og langtursudnlgcl ol/ propaganda- o~ festudvalget. redøktor ol! Llrki'·ør.
I § 9. ,Ik. 1 in fine tillIljes:
Safremt uov'Llgets fonlag uf februnr 19_;5 til A.:ndrllljl III
~§ 7-9 fflflll endelig \,edtU.I!es på en ekstraordinær j,!enernl.
forsam1inj:!. der :lfholdcs efter den oruinll,:re gcnernlfor!lllm.
ling. foretager denne generalforsamling \'alg til be~t)"rel!>e.
ud,alg m. m. i overensstemmelse med de IImdredt" rej:!1cr_

Vil De lære at bruge "slå ende
argumenter"'!
Det sp~ciclle "rohold", som AKADEMISK BOKSE
elUa læcctr ud med onsdag den 2. februar, er bere~net
på medlemmer af DSR, som har lyst ul at lære at bokse.
Kurset. der varer til 15. april, koster kr. 7,00 for een
ugentlig tIIne og kr, 10,00 for 2. Boksehandsker kan
lejes ved undervisningen, og gymnastiksko og -benklæder udgør hele påklædningen.

Tidspunkterne er onsdag kl. 16 eller 19 samt lordag
kl. 16, og det er I {\\AlLEs bokseinstitut i Norregade 41,
det foreglT.
Boksningen giver en herlig motion, og det er samtidig
en fortrinlig mlde at holde sig i form til rosæsonen
begynder.
Der er ikke store chancer for at blive gennembanket
eller for at U blå oJne elI. lign. ved at deltage på dette
begynder hold, men De er iovrigt velkommen ul selv .11
d.1nne Dem et skon herom, ved at komme og .. kigge pl".

KAPRONINGEN
Beskæftigelse søges
til klubbens trll.'ner. !tOm stadig har for lidi ul bestille. Ilobet
af jl1nuar har J(J. · 12 mand meldt sig Iii kaproningstræningen.
men du der efterhLlllden som sæsonen nlCrmer sig altid er
l1oi!le, der falder fra af forskellige Jtrunde. er der stadig brug
tor flere.
Tl'll:nmgen foregir I ba~inet i klubben hn:r mandai!" og
onsdl1!! aften samt I"rdog cftennlddag. og indtil "i gir pit vandet omkring I. apnl. foregar den under meget frie- fOODer,
idet "j ikke behover Bt hænge i en klokkestreng som om somIne ren. hvor maske 8 andre mq '·ente. hvis een mand blot
knmme r .5 minutter for sent.
Tr~ningcn i bassinel kllIl mHke nok synes hdt kedelig.
men den er stren~t nudvendig bide fordi træneren her lettere
klin rette den enkelte roer - og fordi denne træning er af
stor betydning for øl opnå den nodvendij:!e kondition .
•"unge sporj!er naturligvis. hvorfor ,-j bli"er ..ed med at opfortlre de un!!e medlemmer til at ro kaproning.
(;fundene er mllnj.fe og j:!ode, synes de, der hLlr rrtl,-et. Den
belbte /.!rund er ,·eJ nok den, at du er medlem u en roklub.
som har engageret en træner Iii at Ia:re dig at ro. som man
sk.l rtJ. Dema:~t .. il du j:!ennem kapraIlIugen tr!Clfe si nunge
kammenlter. som tlu kan ro sammen med bude under trø;ningen ol! (lild scnerl:. når du I...,gger kapronin/.!en p. hylden.
Endvidere er det mcj.!ct l!o\'n1illt h\'er dag at komme ud III
!T>l;kke lidt frisk luft. og f LI en sludder. selvom mun læser
til ekulnen. Endelig får du en mænade i!ratl~ ferierejser om
sommereli. f eks. er det allerede bestemt. at kluhben i slulningen af Juni skal deltll.ge i en regatta i Kiel (sidste sa:son
"ar det \-or begynderotter, der deltojl i denne re~:uta), og
SIdst i Juli skal der en firer til Finland for nt deltaj.fe i nordisk
St udtn I crmcstersk a b.
J)er klin skrives meget om kaproning. men den bedste milde
at finde ud nf hvud det egentliJl er, er selv ni prm'C' at dcl(aS!e. l'or~lS! en~ang. hidtil hRr de fleste kaproere haft nn;sten
udelukkende glll.'de af den tid. de har ofret på tr~nmj!en og
konkurrencen_
kode.
N)'e medlemmer. OSR's VenDer;
O\edlege. dr. med. J. C Christoffersen.
OirekliJr, landsreu!\JIgfurer \' :\ Uork .

•

ORIENTERING
Tøb .. uddel
salte et grundigt punktum Pol skiføret , Vi haber, at ~ek
tionens medlemmer naede at fa glæde af sneen, for
chAncerne for mere sne ser jo nærmest ud III al være
mmimale. I stedet kan vi forh:r.bentlig se hen lil en fin
forln.!>æson: i hvert fald lægger vi tidligt ud med habel
om, at nye emneT vil finde vej ud tilos i :.koven. Ocr
bliver adskillige chancer for at blive dus meJ kort OR
kompas I de kommendt" søndage, hvor sekuonen sorger
for instruktion tli alle nye, der matte vise :.ig.

Altsa 5 søndage pa stribe, nærmere oplysmnger fore ligger Ikke ved red. slutning, men kan !.ås hos formanden_
DernæM kommer

D,n 3. april, lbent
Den 17

Den H
Den

D,n

"

kvalifi~erende

.

lob, arr. af Holle.
Lyngby .
•

l. maj. Sufll1derlob i Svengt".
8.
, KM ·stafet.

"

l\.IF.

"

Sektionen arrangerer
Benyt derfor chancen nu
og lær orienteringskunsten fra bunden, der er maSser
at lære. og det er morsomt. og vil man gore lidt for sjn
form. sJ. man bedre bn tale de opslidende race dter
sporvognen eller S-toget i 1Jen grå hverdag'Smorgen,
.s,i er det her. det foregar. Til dem, der eventuelt ser en
~trålende karriere for sig pol de internatIOnale kapronmgs·
baner. er der kun at sige. at mtet er btdre som tilskud III
træningen. det giver kondition, og dfveksling fra den
daglige trænmg er alud velkommen. Derfor, i stedet for
at drysse søndagen bort . .sd gor noget for velbefindendet
for det VIgtigste menneske her pa denne Jord, nemlig
dig selv.
Kom ud og få luftet lungerne rigugt ud, mærk sveden
drive ned af kroppen. fol kont.lkten med naturen og ful
glæden ved let og ubesværet at finde vej gennem al slaRs
terræn. Der skal Ingen særlige. evner til, blot en ..mule
omløb i hovedet og en smule vilje til at gennemfare en
opgave, det er alt; tempoet bestemmer man selv. og sdv.
folgelig g.u man mest i begyndelsen. mdtil man er lidt
fortrolig med kortet. så kommer lysten til at lobe gan~ke
af siR selv, hvis man Ikke horer lil dem. der "il nøies
med en hyg~ehg tur i skoven og blol nyde naluren.

\ed siden Ir kredsens træningslob en række instruktions- 0lt
trllCninj!'slob. delvis i samarbejde med andre klubber, for .t
begyndere kan fole sig bjemme blandt 08 og lære sektionens
0\ rige medlemmer Ilt kendt". Kort og kompas kan til disse lob
lines på stedet. og vi begynder
I) e n 2 C. f e b r u Il r med el lob i Rude Skov hO!i Holte I. F.
f\-1odesled: RudegArds sladion kl. 0900. 54 der blh-er lid
til Instruktion inden forste slllrl kl 0910.
D e n 27. f e b r u a r er K R. \'lerter \ed el lob i Store Dyre·
have med udgangspunkt fra Sko\·I)'sl Kro på ho\'edvejen
lige for Hillerød. T.g toget. der gAr fra hovedbanen
k[ 0819.
D e n o. m a r t s kl. 1000 modes vi "'ed liaglværd so ,-ed
Regutlapavillonen. SOm pne kender ffll sommerens klip
roningt"r. og genopfrisker lærdommen f11l de foregAende
!.undage.

D e n 13, m a r t 8 tll~er vi ill GAsehuset. hVor Holte og K.R
er inviteret med. For uind\'iede mi\; fortælles. Ilt Gåsehuset er OSR'. bylte I R!I\'n~holt Sko\ ,ed Allerød, et
dejligt fristed op til Iko\-en. h\or sektionen hat tilbragt
manj!e rornojelige timer. Sifremi man lager loget med
aFgung fra ho\edbanen kl. 0919. \'il sektionen vise \ej
fr3 ttalionen.
D e n 2 C. o g 27m a r t s klublob. il' næsle nr. ur bladet.

PROPAGANOA. og FILMSAFTEN
onsddg den 13. februar

Slifinde .. løbel
Det holdt hardt. men det lykkedes at fa et :.t.Einderlob
pl forarets program. Det ,-il I .lr blive af en maske lidt
anden karakter end sædvanlil!. idet land",delskampen mel·
lem København- Provmsen vil fmde sted ved dette lob;
samtidil! vil det gælde som udtagelse td nordi .. k me<;ter·
skab lorientermg, d aJle betmgeiser er til stede for fm
ttlslutnmg. Løbet foreg.ir på den ,lnden side !lundet, hvorfor sektionens medlemmer følgelig skal til Sverige den
dag. Ilusk dt reservere dagen. det er den I. maj.

Sektionen lægger d, 23. febru:tr kJ. 2000 be... laj! pa
klubhuset, hvor .1111.', der er en ~mule
mtercs<;tret I orientering. bor indfinde sig.
Kom ud og se og hor, hvordan du lærer al orientere. Pra)l:tfulde film i farver vil blive rullet for dit
a$yn, o~ du Yil blive grebet af længsel eher at vært"
med til for.ucls ~pændende dyster i skovene.
<;Iyngel~tuen i

Vel mødt i klubhuset den 23. februar.

DSR's skiseklions sly .. e
llllns

Fra kredsen haf vi Uet følgende oplyst:
Den 27. februar. d_ 6., 13., 20. og 27. marts arrangeres
træning~lob af diserve klubber mdenfor kred .. cn.

OI'C

lIanSf'n. Phistcrwej 39. Hellerup. fmd_.

ilE 219.

LU 2801
Erik .-lhr~nkildf', Amagerbrogade 7J, S. næstfmd .. AM 'i9il.
Magen", /laul. lIovma.rks,"cj 32, Ch.ulottcnlund, DR 8549.
Erik K/ocr, elo Christensen, Ryesgade 126, ø, kasserer.

Ansv.1rsh. for .DSR": Aage B.lng, Jlclsingborggadc 2J 1 IV., O Tc:lf. Ry 292.
• .Oritnlt:rins": Mogens Ilaut, Hovm.nksvej lz, Ch.ulollcnlund .
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søndag den 3. april kl. 1100
med det sædvanlige program:
Studentersangerne
Tale af formanden
Bagefter fælles frokost p å verandaen

Mad kan som sædvanlig forudbestilles i køkkenet indtil fredag d . 1. april

men søndagen før, den 27. marts kl. 900,
modes de sædvanlige til det sædvanlige mas med pontoner og motorbåd , kun fagfolk med flere lrs
spe.:ialtræning j dette håndværk vil blive tilstedt adgang til forpladsen, og de udvalgte få vil som
sædv.,n lig blive bespist på Prytaneion.

VEL MODTl

EJltraordi- og ordinær
generalforsamling hmdl sted i klubhuset den 28 ,'2 kl. henholdsvis 1930 og 2130. Den cxtraordinære indledtes med
at Mohring gennemgik (orslaget til ændringer i bestemmdserne vedrarende klubbens ledelse meget indg.iende
og gjardt' rede for de tanker, der lå til grund for forslagel .
Forslaget vandt almindelig tilslutning, dog nærede Amelung en del betænkelighed ved tolnken om økonomiudval get og Drost Larsen og Ilee gav udtryk for, at de mange
kan 'er burde erstattes med skal'er. Efter en del droftel~e
konstaterede dirigenten, land'iretssagforer Ilelweg-L.usen, enighed om, al forslaget kunne gå til afstemning, og
ved denne fik det overvældende majoritet.
Ved den påfølgende ordinære generalforsamJing ind
ledte formanden med at udtale mindeord over vort mange,hige medlem, befragter II. K. Rasmussen, og havde derefter en kort beretning 0111 den svundne sæson. Kassereren fik - efter cl par enkelte kommentarer - decharge
på regnskabet, og man valgte derefter en interimsbestyrelse, der skulle sidde, indtil den nye ledelse kunne vælges lovligt ved generalforsamlingen den 4. marts.

Efter valg af repræsentantskab og et par korte replaks krifter under "eventuelt", hævedes også denne generalforsamling .

Extrdordinær gencr.lllorSdm/ing blev derefter afholdt
den 4. marts kl. 2000, og her blev lovene endeJig vedtage!
og de nye kandidater indvalgte. Der udspandt sig lidt
debat om kaproning og om økonomien , hvorefter aftenen
'iluttede i kammerAtligt samvær.

Ovec !,-uLten Kon/oret
abner I klubhuset den 13. marts.
Daglig kJ. 13 17. RY 48.
Jdr..tlfsrn<l'rkeprol'er i gymnastik

den 24. marts kl. 1900.
Danmarks højskole for legemsøvelser, Nerre alle.

Efter stormen
Mohring-Andersen om lovændringen
og den ny bestyrelse
- Hvordan er I tHfr~ds med valget?
- Tak, jeg synes, at det gik fint. Den store mteresse,
der er for det arbejde, vi sætter ind på, bakker os naturligvis mægtigt op.
- Kan du sige noget om, hvad det er, J vil?
- Jo, vor tanke er forst og fremmest, at klubbens
ledelse skal arbejde efter forhandlingsprincippet, således
at enhver, der er valgt til et tillidshverv. foler al han
arbejder med som led i en organisation, der virker for
et fælles mål.
- Og hvad er sa målet?
- Ja, del er at skabe et egentligt klubliv herude. så ledes at medlemmerne siger: det er vor klub. dtt er det
sted, hvor vi foler os hjemme. Sådan ser vi selv på klubben, men vi ved, at mange, navnlig blandt de unge, har
svært ved at finde sig til rette, og det er jo netop de unge,
vi gerne vil drage med ind i klublivet og selvfølgelig
også i ledelsen.
- Ilvorledes vil r bære jer ad med det?
- Det tror jeg slet ikke bliver særlig s,'ært. AI vi
ikke har så mange unge med fra starten skyldes alene, at
der skal være lidt tid til at finde de folk, der interesserer
sig for opg,werne, men der er allerede adskillige unge,
der er med i .1fbejdet, og der vil følge flere dter. Iloved+
sagen er, at aUe medlemmer både ældre, yngre og helt
unge er med til at bestemme om klubbens anliggender.
- Ilvordan kom I ind pJ. alt det med udvalgene?
- Udgangspunktet for arbejdet er det, der skete på
g-eneralforsamlingen i fjor. Der blev nedsat et undersøgelsesudvalg, hvoraf jeg blev medlem, og jeg talte der·
for med mange medlemmer om sagen for at finde frem
til , hvad der kunne gøres.
- Også med bestyrelsen?
- Ja, også med bestyrelsen; forst og fremmest med
Schack, der var overordentlig velvilligt indstillet .
- Var der tale om et konkret forslag?
- Tankerne gik stadig i samme retning - nye og flere
folk ind i bestyrelsen. I begyndelsen tænkte vi dog ikke
på at få en lovændring allerede i år, men kun pS at ud.ubejde en beretning.
- Hvad var det, der fik jeg til at skifte mening?
- Det var den voksende interesse for sagen, der viste
sig på modet den 19. januar. hvor jeg på udvalgets vegne
kunne aflægge en beretning og fremsætte et forslag.
- Ja, du var vel tilfreds med den modtagelse, jeres
forslag fik?
- Vi blev glædelig overrasket over den velvillige kri·
tik. Og så blev vi bemyndiget til at formulere en lov·
ændring. Derefter fulgte mødet med ~kandidaterne" den

~n"n
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3. februar, hvor jeg ferste gang forelagde forslaget ul
lovændring. Delte var det egentlige kritiske øjeblik, hvor
jeg fik Schack's bemyndigelse til at gennemdrøfte for.
slaget med den udpegede kreds af medlemmer. Vi sad en
hel lordag eftermiddag og søndag formiddag med fu kl.
9- 12. Der var meget at diskutere, men vi fik de afvigende
anskuelser forenet.
- Var der meget, der ble,- lavet om?
- Nej, slet ikke. Dage.n efter, mandag den 7. februar ,
forelagde jeg s.1 resultatet pa et diskussionsmode, hvor en
del interesserede, først og fremmest bestyrelsen, var modt
frem.
- Ja, og der havde vi vor holmgang.
- VI var kede af, at I. du og de andre rochefer, gik
imod os til at begynde med. Så meget desto storte var
vor glæde, da I gik ind for forslaget. Det var en værdi ·
fuld støtte for os.
- Er du ikke bange for, at \'i har Uet for mange
udvalg?
- Absolut ikke. Nu Ur hvert udvalg sit fagomrade.
I Ivert område har sin lille bestyrelse, et orJ!an der arbejder efter forudg.\ende droftelse af tingene - altså efter
forhandlmgsprincippet. Behandlingen bliver .1isidig og
mere interessant, end nar een mand star alene med op·
gaverne. En formand leder arbejdet, fremsætter forslag .
Hele udvalget drøfter tingene. Arbejdet kan deles op, S3
det bliver overkommeligi, og så er der altid nogen, der ('f
inde i, hvad der skal ske, selv Om et udvalgsmedlem bli"er
syg eUer skal rejse bort nogle dage. Læg mærke ul, al det
afgørende er arbejdsformen ~ indbyrdes drøftelse.
- Men kan aJle de udvalg arbejde sammen?
- Nl, der er da endelig kun 5 udvalg, og samarbejdet
skal forretningsudvalget jo sorge for. Det skal være olien
I maskineriet.
- Forretningsudvalget, er det i grunden noget nyt?
- Både ja og nej. Vi har jo hele tiden haft en formand,
kasserer og sekretær, men dog ikke en næstformand, der
ikke havde andre opgaver. Det nye er imidlertid , at de
nævnte fire personer nu udgor et forretningsudvalg , .1!tså
skal virke som et kollegium, ikke hver for sig.
Den storste nydannelse er vel alligevel økonomi·
udvalget?
- Ja, ubetinget. Både Schack og Bjørn har hele tiden
været stærkt interesseret j at få dette udvalg.
- Sil er der motions· og langtursudvalget, hvad med
det?
- Ja, det omfatter jo rocheferne og skal arbejde med
det, der er hovedsagen for os: roningen. Det er el sær·
deles vigtigt udvalg - en ~1i[Je bestyrelse" i egentligste
forstand med et væld af opgaver.
- I Ivordan går det med materieludvalget?
_ Storartet. Norman bad selvom al få en helt ung
mand med ind i udvalget. Det glædede mig særligt; for
det ,'iser. at jeg har ret i, .11 de gamle slet ikke er fo r

I~lubbens
rotøj
fb hOl
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gamle til at ga md for en ny ide. Vi skal nok få et fint
samarbejde.
- Så er der propaganda- og fest udvalget.
- Ja, med hensyn Iii propaganda er vi fint korende.
Lunoe og Rith vil hjælpe os med tegnmger og propagandaideu, og til festudvalget har vi jo unggaard.
- Ja, ham husker vi fra onsdags-ma"herne.
- Ja netop. Dem skal vi have igen I ir. De var ualmindelig vellykkede.
Vil vi U andre moder end o nsdags· moderne?
- Jo1, det håber jeg da r igtig nok. Vi må se at få nogle
almindelige medlemsmoder, hvor .llt, hvad der interesserer, kan komme unde r debat.
- Ja. har du sol mere?
- Nej, nu er ... j igennem det, - Jo, hør forresten,
Skri\'. at nu må aJle komme ud i klubben og hjælpe med
ul at skabe det klubliv. der er talt så meget om. Kom ud
og lad os tale om, hvad der skal gores. Vi glæder os til
diskussionerne, og så skulle de helst foregå j bagende
<;olskin pol terrassen.

Hå ndbold!
Siden meddclds.en I j.mU.lrnummtret hAr Eolgcnde k.ampe
ret Spj[]t'1 mt'd rt'sult.u ~om anføn
1. !toldet:
911-55; D. S. R
[J-Il
Celrd
1611-55 ;
L R. (Lyngby Roklub) 7-10
n.1. (Br.mdvæsenel)
23il-55.
7-14
612-H
B, B. K. (Bi!.peblerg)
s- 6
K.lInnedal
1-1- 9
Il'l-H:

\",1:'

2. holdet:

1611-55' D. S. R - B. B. K.
- Kollnned .. 1

2}/1·5~'

,

2

'-1

K. II. F.!oo turnering er ht'rmt'd sluttet for denne sæson. l 1._
holdets pullt' vandt RI. med 14 poinb, nr. 2 blev II I. F. med
12 points (D. S. K. har sl1el H.I. f.) og J .. ploldsen m! dclt'~ mclIt'm D. S. R.. L R.. R. Ii og Ka,dal, dt'f alle h.u IO poinl.'> og
dcrcftt'l kommer l hold med .. points dlef dt'rundcr. Dette
resulta.t synes ... b~olul hæderligt for D. S. R (t'r bestyrdsen ikke
tnig"?)
Ma.ls"orer ble": Ib Sort'lISt'n 21, SkJodt' P. 1-1, Nor~ 13. Friis
II, Erik Agug'\rd 9. lldge S"hou 6.
2.·holdel blev også nr. J omt'nd forneden. mcn dels har moln
CK;,perimenlerct t'n del mt'd holdet og dels vilr de ... ndre stærkc:re
(en v~t'ntlig .\r,>a.g). f.\.\lscoref her blev: Borre H. Oshorg "i.
C. C. R.IS. 2 og Knud Poulsen, Jorgtn Jt'nsen og Kurt NldSt'n
hvert I. Holdenes to milmzod. SiUt' og folott. har ~\;it'1 O."t'r
t'vnt' (hvilkt't siger t'n dd).
Tilbage af konkurrt'n"er st.ir nu kun rocrnt'S mt'stersk.bslumt'ring. Jer afholdt's dt'n 20. m.1rtS 1955. Rcsulta.let "il sent'rt'
fremkomme.
Til slut ,l,kal hlndboldolfdclingens sdvbt'staltt'de udvdlg (kun
et't medlt'm) undt'f henvisning til kaS$t'rerens rt'gnskabs ... Oa:ggel~e pl generalforsamlingt'n den 28. februar 1955. hcrundt'r
\pt'eidt .mhn O\·t'r udgiftspostt'n hl gymn ...stik. hlndOOld OK
\\'omning. till.1de Sl~ ,li gore opmzrksom på, al mindst 43 medlemmt'f (foflikellige) hu ddtdgt't i hlndOOldtra:ningen, ht'ra(
flere kdprOt'rt'. (hvor\'cd træningen lil klubbens ært' holdes i
urden) og.t udgift .. n tr absolut minima.l (dr. kaproning: IO hproere jlr. .\rbo~ p. 30. udgift 20.616,- kr., .\rOOg p. 75). N.\,
iovrigt onsker håndbold ... ldcltngt'n kun at stl pii bt'd... tt' fod med
ka-.seft'ren, spt'cidt da nye trujN med lange ærmer onskt'.lo iiI
"æste sa.:son. men herom nzrmere n.h sidste .\rs undcr~kud tr
!o":ltmt og hJndbolddddingt'ns k.prOt'rt' hu vundet nogle 5clrt'.

NI

KAPRON lI N GJE N
12 roer~ og el par styrmænd brdgte ~ilbte .\r klubben fr.1
bunden op til tredit'pladst'n i D. F. f. R.s k...,Proningsstatistik. Med
\'()re li ~jre nåedt' vi hOjt'r(' op end KVIk, Lyngby, Skjold.
Kogt', Roskilde og de dndre danskt' storklubber. Kun KR og
.\rhus var bedre.
Det resultal kan vi v,ære hlfrt'dse med. men vi m.i. ikkt' ~l.l o,
til tah med dt't. Dcr m.\ vindes nyt' I... urbær, for de gamle vil
være visne til SOmmer. Vi må arbejde plat holdt' dennt' sl;md.1fd
og om muligt forbedr;: den. Dt'! kan vi ogS.l. Vi har træner med
motorbåd, vi har b.\dehuset i Sydhavnen med ma5Ser af k... prOlllng~m.1terid og trods underskud p.l regnskabet. har vi stadlK
en an!.edig sum til r.ldlght'd til rejser.
Mt'n hvord"'n tt'gner sl mulighedt'mt' for den kommende .. "',
son. nu h\'or der kun er J m.1nt'der til den første kaproning"
Begyndt'r-otteren. der sidste år tegnedt' sig for Slorstt'p... rtcn IIf
~t'jrent'. t'r intakt; men yi sk ... 1 ilr starte I senior·klassen. Od
hlivt'r hhdert' konkurrence end vi er v... nl lil. og dt'1 ~kcr kun
~jældt'nl. at et nyoprykkt't hold kan gore sig gældende den
fUrl;It' sæson. I Otltr kummer vi til ... 1 mode K"ik. ,olvmetbille·
vindemt' fra de to forcglt'ndt' t'uropolme.ler,k ... bcr, I. firu med
kommer Arhus. ligdedt's solvmt'doli!levlnder. og t lirt'r uden
kommer lyngby, '>Om vt'd europ... mt'sler<.kabemt' blev ~Uet ud
I op~amllngsheollet, mest pj grund o1f uhdd. Desudt'n vil m... ngt
... f de .mdre klubbt'f kun nt' stiIIt' stærke unior·hold. I dt' mmdn'
boldtypcr vil vi p.\ forhånd vært' h... ndicappt't olf m... nglende rUlme
Od tegner kort s ... gt Ikke III m... nge Sej'rt' i sentor-kla%en
dennt' szson. men s.\ m.\ vi tage vore nedn ag som tr;ening og
modt' frem t'ndnu stærkere til na::stt' .ir. olympi ... de·året.
Der er derimod megu der tydt'r pa at vi Igt'n i ar Ur en
Slærk beg)'ndn-otler. Vi har i ojeblikkct ~ IO bcgyndt're i Ir.le

nmg. Talk! kan ikkt' opg.vt's hdt noiagngl, d ... Ira:nmgen endnu
Ikke Iiggt'r i fasle rolmmer. J:1ere af dine begyndert' \;st'r store
t'''nt'r. og hud der næsten bc:tydt'r mere for os. de har "ist staf
tntere~t' og l.lgl megen flid i Irænml!'t'n.
Vi bn imidlcnld bruge t'ndnu el p.lf intu('SSt'redt'. Dels vist'r
t'rfaringen .... 1 der altid f ... lder t'1 pilr slykkt'r fra ht'n pl forlrel,
hvor tankerne let kommer til al tage en .mden retning end
fon ing. og dels agter vi. hvis vi Ur Eolk nok. og5.\ ... t la\"e en
btgynder.firer. Konkurft'ncen bliver næppe sj hlrd denne ~.leson,
\1 der skulle V.l:r~ muhgheder for gode rejser og fint' 'i-Clft'.
Yi triener I ,)jcblikket i bassin manwg og onswg (ra. kJ. 17.10
1I~ lordag fu, kJ. IJ}(). Og reert'. -.om kunne tænkt' ~ig <tt va:rt'
med, kan pl di ..,e d.lge få alle oply\mngef. Vi har m.''''',t'r dE
h.ide hjerte. og hu~rum
I1jllrn.

Til langtur (ikke Frankrig) "øges .lf to erfarne:
men Ikke: gamle
styrmænd nogle unge, raske
~Ulter. som kunne tænke &ig- .11 deltage i en meget
billig tur med to bade, som folgcs.
Del er cn betingelse, at ansogerne ikke tidligere
har udtaget I fericlangtur.
11(':wendel .. e. "Langtur 55~ til blduets rl!ddktion.

-tl

ORiENTERiNG
Lyngby's lob den 17. april bliver ligeledes et sted pil Sjll!l.
lind, mens del sidste af for4rc:ts kvalificerende lob. KIF's lub
den 24. antllgclig skøl 1«'IUlU i S"erige ligerom Stifinderlobet
den folgende sondal.

Startskuddet
til orienterinilens forirsSll$On har lydt, men endnu er det ikke
for lent at være med til forArets lob. j\\bke hnr dcn megen
kulde og &ne afskrækket nople i sidste ujcblik Fn. a' taae
.r sted lil de hidtidige lob. De fi. der benyttede chancen,
har fiet nogle gode ture, sdv om det ikke er ideelt at lobe
i dyb sne. Desværre er der ik.ke mange blandt de d,tivc I dag,
der dyrker sidsporten i slane udslrækninø. si scktionm har
ikke haft nogen skiarrangementer i vinterens forlab. skont
foret undertiden har været meget fint.

"lasseinddeling m. m.
Da sikkert flere ikke er helt inde i regleme, o pfnsker "j
no}!le af dem, der har storst interesse for menigmltnd.
DeltllJ!ere til orienterlnl:slob inddeles efter kon Oll !lIder,
og for ma::nd er inddelingen diedes:

I den sidste mined har der være t afholdt lob hver sondaJ!.
Dcn 13. og 20. februar har 4-5 medlcmmtr deltaget i lIolte
Idrætsforenings t ræningslob I Rude skov med efterfølgende
varmt bad og badstue for en afgift pd 25 ore pr. person_ Den
følgende sondag var aktiviteten svundet noget, idet kun lIans
O\'e bndt op i Store Dyreha\'c til KR's klublob, hvor hin Iii
gengæld blev nr. 2.

Drenge .. , . . . . .
Juniores
Herre A ..
Herre l! ...
Ilerre begyndere ..
Yngre old boys ., ....
Ældre old boys

Den 6. marts forløb under bedre tilslutning, idet hele :5
mand mødte
i Bags\'~rd, h"or d sprengl vandror desncrTe
ødelagde omk redningsmulighedeme. Lobet blev derfor gen·
n~mrørt I et tempo, der "ar Inue adsladigt, end det havde
været banehieggerc:ns m~ning. Samme banelregger aliall red.
havde forlagt residensen til Ravnsholt, hvor kredsen havde
et lob pA lige ved 11 km og med 10 poster. Rode hu\·de lige·
ledes fundet vej herop og viste, nt han sliler efter gode resul·
tIIler i denne sæson. At red. stiler efter det samme Vllr Ikke
så umiddelbart synligt.

0r,

- 16 år, betegnes D
17-18
J
19-34
ilA

19-34
19-34
Jj-42

TIll

HC
YOB
ÆOB

43-

J ler har OB dog ret til III starte i HA. HD eller liC. ølt
dier "cdkommcndes kvnliflkationer. Den slImme ret er ikke
tilstedt juniores.

l sidste nummer blev annonceret klublob den 20. ol! 27.
marIS; men da kredsen har tr.:nlngslob i henholdsvis Rude
skov og Tokkekob hegn disse to snndage, lier vi ingcn virkelig
IZrund til også at lave lob. Lobene bli\'cr folgelig:

I'"or oprykning fra B· til A·klassen gælder, at , 2 pil hinltnden folgende sæSOner skal en n·løber opn" mindst 175 points
i 2 af de kvalificerende lob. Det vil sige inden fOr et Ir, d.
man her opererer med cn forårs· Ol! en efter.l.rSSll:son. For at
forbli,·c i A-klassen er krnene ikke så store, idet der her
krll!"es 110 poinu i 2 knlifieerende lub inden for det slmme tidsrum.
Points gives efter følgende regel : Kredsens bedst plaeer..-<Ie
luber fir 100 points. mens de folgende lobere får 1 point
mindre for hver! minut, de er langsommere end kredsens
bedste.

Søndag den 20. mart!. Rude skov, start fra RudeR4rds Illadion
ved sydspidsen af skoven k!. 0930. Nedtag en trsenings·
dragt eller andet velegnet taj til at lube i Oll husk i5ær
fodtøj. der er lerra:ngiende. Der bliver lejlighed til bad
efter Inbet.

DOF's orienteringMnærke har mfln engang love! nt bringe
bestemmelserne for her i bindet, her er de 1 uddral!.
Mæ r ket findes i bronce, sølv og guld, og til erhveT\'c1!>t
kræ\'ClI folgemle lIntai poinls i 2 pA hinanden folgende læ·
roner:

Træningsløb

Bronce
Soh' •
Guld

Søndag den 27. ma ris. Tokkekob hegn. start fra AlIernd kro
k!. 1000. Her \'iI det nue klogt foruden skiftetoj at med·
bringe. en madp!lkke, som kan SIC!tes til Ii"s I Gbehll~~t
~her !"bet.

!50

I

2 lob.

240 i 3 lob.
270 i 3 lob.

Desuden findes der mc.sterm.:rkct. der tildeles individuelte
danmarksmestre. Kredsene fører regnskab over loberne og udsender 2 gange lirli!!! en O\'ersigt, der viser, h\'em der har
opniet de tilstrækkelige 6nt1\1 points.

Til begge lob benyttes kort I 40.()()(). der kan kobes pli ~IC
det for kr. 0,50 eller e"entlleh kan l4nes sammen med kompllll
If sektionen. Slnrtafgiften er l.ou kr. og anmeldelse sker pj
I"badagen ved startstedet.
Alle nye, der ikke har v.. re t med for, kan få ajle tænkclil-!e
oplysninl-!er ved at ringe til formanden eller ,'ed at indfinde
sig I badstuen i klubben lonlag eftermiddag. hvor der altid
er nogle af sektionens medlemmer til stede.

DSR'. skisektions styre
IlJJns Ol'e Hanun, Phlslcrwej 19, Hellerup, fmd., IlE 219,
LU 2801
Enk Ahrenkilde, AmJ.gerbrogAde 73, S, nzstfmd.. AM S9n.
Mogens I-hul, lIovmarksvej 32, Charlottenlund, OR 8H9.
Erik K,ær. c/o Christensen, RyesgAde 126, 0, kasst.rer.

Sidste nyt
Om 5a!5Onens åbne lob foreligger f"luende nye.
Den 3. april har Hulle rdr.:tsforenin~ ans\'ar<:t for de t IlIr·
titt kvalificerende lob i sko\'ene ved Rorup mellem Rnskiltle
og Ringsted. Starlen er fra Borup kro, og der er afg. fru Ko·
benhams hO\'edbanegArd kl. nStm. Anmeldel5e til formandl'n
senest mandagen for.
Ansv,lfsh. [ar

*

Aage Bang, Hdsingborggade 23 I fv., ø. Telf. Ry 292.
.Orientering-: Mogens Haut, Hovmarksvej 32, Charlottenlund.
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STUDENTERS

ROKLUB

APRI L 1955

NUMMER .,

Her er forsæsonens program:

SØNDAG DEN 1. MAJ

SIGHTSEEING TOUR
Hvad vi får at se, ja, det viser sig, når man møder i bådehallen k!. 900 pr.
Madpakke medbringes

SØNDAG DEN 15. MAJ

KA

ALTURE

)) sous les pants de Copenhogue (

Mødetid og -sted bådehallen k!. 1000 . Madpakke medbringes

KR. HIMMELFARTSDAG DEN 19. MAJ
Fællestur til Skodsborg

Nærmere i næste nummer

Reserver dagene!

Pontonudlægningen
Dc trofaste gav mode. og på 2 timer Volf det klaree.
Scullerpontonen blev som sædvanl ig vendt forkert, men
ellers forløb dagen uden uheld. Dagen sluttede med el
fælles frokostbord og de velfortjente bajerl" blev lomt.

Søndagen efter den 3. april
gik standeren til tops med fuld honnør. Kun få havde
givet mode, selvom vejrguderne var os forholdsvis
nldige, og kun to nye medlemmer blev kapret denne dag.
Det u det laveste I mange lr. Que faire? Formanden udtalte i sin indledningstale, at sæsonen tegnede rel godt,
hvad kapron ingen a ng ik. Studentersangerne havde som
sæd\'anlig trofast givet mode og lod .. Der er ingenting,
der maner" klinge, da vi hejste.
Et par enkelte bAdehold stak derefter ud, medens de
fleste gik ovenpå til "armen og frokosten . Lidt senere
afholdtes den efterhånden traditionellse auktion over
glemt rotøj, men ogd her var købelysten ringe, måske
fordi den faste auktionsleder havde forfald . Der indkom
dog 63 kr. til klubbens slunkne kasse.
Og Sol håber vi blot p.i, at foraret og dermed varmen
vil slå Igennem og lokke unge og gamle til klubhuset.

The club expect e"ery man
to do his dut y
men det har den ventet før , og det er hidtil ikke blevet
til andet end floskler og tomme tirader her i bladet og
andet steds. Der er nu gjort hvad gores kunne for at
ledelsen er up to date. f\'\ en hvad kan sdv en ny og
energisk ledelse gore, når medlemmerne svigter den og sl er der kaninerM, der underligt nok stadig gerne vil
ud at ro og stadig vil p1 søndags· og week·end ture og
også på langture, hvis nogen gad lokke dem med.
I Ivar længe endnu skal vi vente forgæves?
L.-pl. L.
Skal Du i skoven med famiHen, besøg da

RegaHapa"illonen i Bags"ærd
som nu er åbnet, og som det vil være de fleste bekendt
er beliggende lige ved Bagsværd Ro-stadion, diedes at
man fra pavillonen kan følge træningslivet på banen
Pavillonen er åben for allel
Da det er livsvigtigt for hele Bagsværd-anlægget, at
der er en god omsætning i pavillonen, bør Du anse det
som Din pligt personligt at propagere for de nn e smukke
restaurant blandt Din bekendtskabskreds.

~n"n,.
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Vagthavende roche/er
træffes hver dag i klubben fra kl. 17 (lørdag undt.).
Styrma nd.s; ns! r u k! i 011
hver torsdag kJ. 17,00.
Scullerin.s/ru kt ion
begynder den 25. maj.

Fra ledelsen
Der er nu nedsat et faloudvalg bestaende af:
Ejv. Sieverts (formand),
~1alhlas Andersen.
Aage Bang,
Ernst Gold.schmidt,
Jesper lIven,
A. Ludvig~en,
Kaj Rich,
Gunnar \'<'andd .
Udvalgets opgave vil \'ære at indsamle og ordne foto·
grafisk materiale af værdi for klubben. Skulle nogle,
navnl ig ældre medlemmer, ligge inde med sådant, bedes
henvendelse rettet til udvalget.
'\\aterieludvalget er suppleret med:
Torben Frederiksen
og motions- og langtursudvalget med:
J. Wielandt
og propaganda. og festudvalget med:
Mathias Andersen,
Fl Gje rris.
Aoer Jensen.

Vedr. håndbold
Roerne.s håndbold·me.sterskab.s!urnering 1955/

Den 20. marts 1955 deltog DSR med Io bold loven·
nævnte turnermg .
2.-holdet spillede mod Lyngbys 3. hold, og kampen
sluttede uafgjort 5- -5. Der måtte derfor en straffekast·
konkurrence til, og denn e tabte vi med 1- 2. 110Idet
labte s1lede~ med ;tI ære. (Lyngbys J.-hold blev iovrigt

l C:lubbens
rotej
fJ ......

denne rækkes nr. 2, kun slået i finalen af samme klubs
2. hold.)
Anderled ~ gik det med l.-holdet. I første k.amp modte
vi KR og vandt med 8-6 (hvad kaproerne altså ikke
formår, ml hlndboldafdeJlngen tage sig af!)
I semifinalen mødte vi et særdeles vel- og sammen spillet firmahold fra ø, K.. der i sin indledende kamp
havde slået D . F. D , S. med 10-6. Men vore folk gik lige
l kodet pl dem (i ordets bogstavehgste forstand) og vandt
med 8- -5.
Vi var herefter i finalen , der om aftenen under stor
Jubel fra relativt tæt besatte IIIs kuerbænke blev en ned sabling af Roskilde. Re'iultatet ble,' som folg e af de ret

hårde kampe, der endnu sad vore spiUere i bene.ne., kun
pl 17-0 til os, hvilket under de. forbåndenværende om·
stændigheder var ret pænt. DSR spiller herefter næste
lr i roernes mesterskabsrække. I Iver af spilleme fik til·
delt en "solvu -medaille, og da bestyrelsen ikke s ås at
være tllstede, tillod jeg mig pl denne.s vegne, at takke de
energiske. spillere for deres indsats til klubbens ære.
SMremt klubben måtte ønske at få en af medaillerne
Indsat I trofæskabet, stiller jeg gerne min til rådighed!
Træningstimerne fortsæne.r som hidtil, så l kan roligt
komme i hvert fald i hele. april.

M-J

KAPR.ONiNGEN
fra " R ol1lng":
Udenlandske regattatermIner
Belgien :
25. -28. august : Europames terskaber for herrer. Gentl
G and.
EngfiJnd :
25, Juni- 2. Juli : Henle}' regallaen . H enley-on-Thames.

FInland :
30. Juli : NordIs ke mesterskaber. P.ugas.
Jl. Juli : International regatta. Pargas.

Italien :
4.-5. juni : International regatta. Turin .
Jugoslavien :
9.-10. juli : International regatta. Bled .
Norge :
16.- 17. juli : Norgesmesterskaber. I lorten.
H . august : International regatta. Bærum Kjørbo.
28. august : HSolvfastlopet". Drammen.

Rumænien :
4.-7. august : Europamesterskaber for damer. Bukarest.

otter ....................
6.10 mm .
firer uden styrmand •... (+ JO sek.) 6,40
firer med styrmand . .. . .. ( + 4J
) 6,5J
toer uden styrmand . •.•. ( + 65
) 7,15
) 7,50 "
toer med styrmand . . .... ( + 100
dobbelt-sculJcr .......... ( + 43
) 7,53
) 7,25
single-sculler ............ ( + 75
idet man bedes bemærke, at de an forte tider må opfattes
som gennemsnitlige Hbeds tetider u , opnået på stille og
s tromfrit vand; de kan iovrigt betragtes som grundtider.
De i parentes opgivne sekunder angiver tillægget for
hver bådtype i forhold tilottertiden.

forste båd besk.ldlgct
Allerede nu har vi været ude for den forste reglementsovertrædeIse. 2 yngre roere har i hårdt vejr og trods
opsat advarsels- og forbudsskilt (som iovrigt var blevet
nedtaget uretmæssigt) begivet sig ud i sculler uden at
have de fornodne rettigheder. Begge blde kæntrede, den
ene b~kadiged~, og be.gge roerne udsatte sig for alvorlig
risiko i det iskolde og urolige. vand. Boder og erstatntngspligt vil nu blive konsekvensen, og da det tillige
viser sig, at uansvarlige. elementer mener sig berettiget
til at negligere givne forbud ved at nedtage advarselsskiltet. vil dette fremtidig blive aflåset og scullerproto·
kollen bortfjernet i tilfælde af hårdt vejr.

Schweiz :
10. juli : International regatta. Rotsee , Lucerne.
Vest - Tyskland:
20. -30. maj : Pinse-regatta. Giesen.
25.-26. juni: International regatta. frankfurt .
Yderligere oplysninger om propositioner, meldefrister
etc. må soges ved henvendelse til sekretariatet.
Hvad er idealtiderne?
Det vil altid interessere at have en tabel for idealtidune
for de bldtyper, hvori der konkurreres bl. a. ved Europa.
mesterskaber og olympiader :

Erik Kier.gaard
liviægergade 23 • Øbro 5152

ti

ORiENTERiNG

Stifinderløbet gennem å rene Det J I. Stifinderlob nærmer sig nu, og i den anled·
ning bringes her en lille oversigt, der går helt tilbage
til orienteringens barndom, over StifinderJøbene indtil nu,
med angivelse af banelægger og deltagerantal.
1. 1/5-1942 Kildeport. Grihskov, Jesper lIven. 76 delt.
2. 2/5-1943 Lollikhus, Rudeskov. Aggerbeck/ Oramsnæs,

155 delt.
3. 30/4-1944
14/5-19+1
4. 27/4-1945
29/4-1945
5. 28{4-1946

Bolands hus, Grjbskov.
Rudeskov, Voigt, 202 delt.
Tisvilde, Tisvilde hegn. Arved Nielsen.
Kalkglrden, Ganløse orned, 177 delt.
Borup, Suppli, 178 delt.
4/4-1948 HvaJsøskovene, Høeg Rasmussen.

6.
7. 2/4-1950 Lollikhus, Rudeskov, HvenJlIJum, 175 delt.
8.

8/4- 1951 frostavaHen, Svend Nielsen, 116 delt.
9. 20}4-1952 KopparmolIan, NØ f. Klippan, Sv. Nielsenf
Erik J., 165 delt.
10. 12f4~1953 Hyllstofta v. Klippan, Sv_ Nielsen, 125 delt.
11. 1/5·1955 Finslorp , Soderåsen, Jesper lIven.
forhåbentlig vil listen vokse fremover og rumme min det om en ny række gode lob. Det er vist kun KS, der
med sit Pokalløb er i stand til at lave en liste, der rækker
længere tilbage end den ovenfor.

Så gik Den megen sne i marts måned forhindrede ikke sektionens medlemmer i at pudse formen af til de afgorende
dyster senere på sæsonen.
Den 12.- 13. marts tilbragte en halv snes stykker af
medlemmerne en hyggelig week-end i ~Gåsehuset". Kong
vinter gjorde det trods store modforholdsregler af med
vandforsyningen, men det slog ingen skår i s temningen,
og vi konstaterede endnu en gang, at klubbens hyggeligste lokale findes i Allerød. Søndagen bragte en tur i
det smukkest t' vintt'rvejr, man kan tænke sig.
Den 20. marts deltog 4--5 medlemmer i kredsens tra::ningslob i Rude skov. Det var nærmest snestorm, og et
enkelt medlem var måske af denne grund meget længe
om at finde hjem igen.
Den 27. marts var der for en gangs skyld sne og tovejr, og den trofaste skare bar da også tydelige spor af
fædrelandets jord, da den efter at have set næsten hele
T okkekob og Kirkelte hegn vt'ndte hjem igt'n.

Bom-løbet. 1 loltes løb i skovene ved Borup stod i det
begyndende forårs tegn. Der var sne under I!ranerne.
fedtede skovstier og dejligt blødt mellem bøgetræerne.
Posterne lå ret åbent, men ikke desto mindre Iykkedt's
det nogle stykker af os at få løbet til at svare til sit navn.

Ærgrelsen ved at komme på afveje opvejedes dog i nogt'1l
grad ved synet af skovens egne lelspringende sønner.
Det var en glædelig dag for DSR. for det forste fik
vi endnu en A·løber. Mo-Ila viste, at han både h.u noget
I hovedet og i benene, og j fin stil sikrede han sig de
manglendt" points. Vi cmsker ham til lykke med den nye
værdighed. Men desuden var det rart at konstatert', at
DSR havde ikke mindre t'nd 8 mand i ilden, der Iblandt
flt'rt' begyndere, der viste gode anlæg. Tor vi td~e det
som et tegn på, at vi igen er på vej op af bølgedalen?
Oll-Ha.

Forårets resterende løb
17. april løb \lt'd Fakse Ladeplads.

24. april indbyder KIF hl .. Forårslobet 1955" i et om~
rade ost for Malmø og med svensk banelægger.
j\ \"dested: havnepladsen i Malmo kj . 0915.
Stdrtafgift: kr. 7,50, som mduderer transport fra Malmø
til lobsområdet, eller kr. 3,50 såfremt egen transport benyttes.
Båd fra lIavnegade kt. 7,30.
..
"Malmø kJ. 17,00, ank. Havnegade kl. 18,45.
Anmeldelse til formanden snarest.
I. maj. Forårets største begivenhed. DSR indbyder til
det Il. Stifinderlob kombineret med kredsmatch Provin·
sen / København pl Soderåsen i Sverige.
Modested 1) Tuborg havn vt'd Landskronabådt'n kJ.
07,45.
2) Kågerod sI. (for deltagere med egt'n
transport) kl. 09,45.
Tilmeldmg til formanden senest mandog den 25 . april.
Startafgift: kr. 4,50 (induderet kort).
Transport fra Tuborg havn tilomklædningsstedet og
retur : kr. 10,00.
5. maj løber årets "Kompasløb" af stabelen, denne
Rang arrangeret af Frt'densborg roklub. For dt' nye i
klubben kan vi oplyse, at dette lob arrangeres på skift
af de forskellige roklubber. Det er åbent for alle roere,
der ikke t'r orienteringsløbere i A-klassen. Det store
skibskompas i vestibulen vidner om, at DSR her har
store traditioner at leve op til. Vi må have mange roere
ud til dette lob. Det er en udmærket lejlighed til på en
billig og fornøjelig måde at lære lidt om orientering.
Forkundskaber kræves ikke.

DSR's skisektions styre
Hins Ove Hansen, Phistersvej 39, Hellerup, fmd., HE 219.
I.U 2801.
Erik Ahrenkilde, Am.lgerbrogade 7J, S, nzstfmd., AM j977.
Mogens Ilaul, IIovmarksvcj J2. Charlottenlund, DR 8549.
Erik K;ær, clo Christensen. Ryesgade 126, ø, kasse.rer.

Ansvarsh . for MDSR": Aage Bang, HdsinghorggJ.de 2)1 tv .. 0_ Telf. Ry 292.
~ . Drientefing": Mogens Haut, Hovmarksvej 32. Charlottenlund.
M
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DSR=1FORÅRS1FEST
løb~r for.lrsf~tligt af stabl~n som en virkdig stor onsdagsaften
den J8. m.1j (dagen før Kr. Iltmmelfilttsdag) kl. 20 pr. i klubhuset.

Aftenen mdledes af de.n sode ~kuespiller inde Jytte Grathwoht. som
vil veksle mellem vers og prosa, charmefuld og kåd, alvorlig og yndig.
Til viserne akkompagnerl'r komponisten HøJby Nielsen -

og så er du bal til Dan Svt'nssons j·mands orkester til kl. I.
afbrudt af forskellige overraskelser.
Påklædnmg; klubjakke eller mørkt tøj og piger med blomst i hår.
Af hensyn til .arrangementet må billetter a 3 kr. købes forud i
k"kkenet eller på kontoret (RY 48) senes! tirsdag den 17. maj.
(NB: antallet er begrænset.)
Smorrebrød bedes ligeledes

forudbe~tilt

inden d. 17.
FESTUDVALGET

PINSETUR
LANGTUR TIL NIVA MED UDflUGT TIL SVERIGE 1. PINSEDAG
Afgang fri! klubben lordag eftermiddag kl. /6,00. Hjemkomsten er ber.1mmef til 2. pInsedag
om aftenen,
Bagtanken ved arrangementet er ilt give klubbens yngre medlemmer lejlighed til virkdig at
prove lidt af langtursronmgens glæder og .. kikke, men for at de kan få det, regner vi naturligvis
også med deltagelse af en del ældre medlemmer III at sætte dem md i langtursroningens mysterier,
Kaninerne er vdkomne til at deltage i luren. Oer bliver fælles husholdning på turen, dog således.
at der medbringes madpakke af hver enkelt til et måltid lordag og et måltid søndag. Udgiften ved
turen anslås løseligt og med forbehold til at bbvt ca. IO kr. pr. deJtager, exdusive lommepenge.
Der er opslået indtegningslister i bådehallen. Af hensyn til indkøbene af proviant slumr
indtegningen torsdag den 26. maj kl. 20.
Der er ingen begrænsning i deltagerantallet. idet dl' r vil blive sorget for telte tIl dem, der
ikke kan være i huset. liver enkelt medbringer sovepose, madpakker, som anfort. og spisegrejer.
På grund Olf forskellige forhåndsoplysninger. vi hOlr fået, tegntr turen til at blive en af sæsonenS
helt store begivenheder. h\'orfor vi indtrængende opfordrer alle medlemmer til at slutte op om
arr.angementet.
Rocheferne .

HUSK KANALTUREN SØNDAG DEN 15. MAJ KL. 1000

Successen fra J 954

ONSDAGSAFTE

ERNE

begynder den 25. maj k!. 1900 og fortsætter herefter fremdeles hver onsdag.
Af programmel kan nævnes:
Den 25. maj: Salgschef Bent Stig Moller fra Dansk Vandski -forbund viser fIlm fra auropa.mesterskaberne i vandskisport.
Den I. juni : Kaj Rich viser farvelys billeder fra Spanien .

Vedrørende b å deuheldet i april

Kristi himmelfartsdag,
torsdag d . 19. maj kl. 900
Københavnskredsens
ÅRLIG E FÆLL ESTUR

TIL SKODSBORG
Frokost på »Udsigtenc(
Konkurrencer i »Bøllemo sen ((
Tegningslister i bådehell en

Sætternissen havde været på spil i sidste nummer af
medlemsbladet, Idet beretnmgen om rouheldet var blevet
anbragt i kaproning!. rubrikhn. lovrigt viste det sig, efter
at roudvalget havde talt med de pågældende, at der var
en del Formildende omstændigheder, således at sagen ikke
var fuldt så for færdende, som det var berettet i s ids te
nummer. Blandt andet havde de pågældende ret ul at tO
de både, de var taget ud med, men "ar blot ikke blevet
fort pa listerne. l denne forbinde lse henSlilIes det til alle
medlemmer at se efter på de nu opsUede rettighedslister,
om de er opført med den riglige rettighed, idet de r gores
opmærksom pa, at ingen har ret til at ro i andre bådtyper
end dem. der er fort på listen. - De i sagen implicerede
ha r vedkendt s ig deres fejl og har været tilfredse med
den .lfgorelse af sagen, som roudvalget traf. nemlig idommelse af bode r, som allerede er betalt . Et smukt eksempcl
på den rette fo rståelse .lf reg lementernes betydning.

J\V

Nyt
BORDTENN ISTURNER ING

0 e kel! -

,

•

Til la ngtur ( ikke Frankrig) søges af to erfarne
- men Ikke gamle - styrmænd nogle unge, raske
gutter, som kunne tænke sig at deltage i en meget
biUig lur med to både, som følges .
Det er en betingelse. at ansøgerne ikke tidligere
har deltaget i ferielangtur.
Henvendelse: "Langtur jj" til bladets redaktion.

~n"n,.
~r'UKI

CROME & GOLDSCHMID T

påtænkes afholdt med det forste.
Opslag kommer I bådehaJlen.

FOTO KONKURRENCE
udskrives, nærmere vil fremk omme i juni -nummer et saml ved opslag.

GRAMMOFONKONCERT
afholdes i festsale n

27. maj kl. 1930.
Program : Ve rdis RIGOl.ETTO

I l vis der viser sig interesse for sådanne kon certer.
vil de blive fortsat sæsonen igennem.

Llubbens
rotøj
Il. hG.

Iml•

I~

I

1II!'Ul Molln

Silktgade l t • T lf. 3082

Tyverier i klubben

De unge medlemmer

for at forebygge d( mange tyverier i klubben opfordrer
vi indtrængende alle medlemmer ul at have alle ung af
mmdste værdi låst Inde i deres skabe.
Roenefernc.

Styrmandslnstrukt;on
hver torsdag kJ. 1700.
Scu lier' nsl ru klion
efter 25. maj SamlIle dage og klokkeslet.

må hj.'dpes freml

KVALITETS REJSER

SOMMEREN 1955

.\f ,'ort righoldIge rejseprogram k,m nævnes:

SOMMER-CRUISE MEllEM ATOllERNE I SYDFYNSKE ØHAV
EVENTYRREJSEN GENNEM SMALANDSHAVET
SE FABORG OG DØ!
Er det i år De er ude efler den slore hvilcfera', da tal med os om det. Vi tilrettelægger gerne
den helt rigtige tur for Dem. operter står III rådighed, og alt fornodent udstyr (blde, Irlte. kogegreJer m. m. m.) udlejes ul fantasipriser.

RabM for sclskiJbsrelser!

DSR"

R EJ S E B U R E A U

Rmg og aftal ud pol RY 48.

forl,1Ilg brodwre!

S T O R S T L I S V ,\ N HI O L L E B U G T E N

English spoken
Man spricht Deutsch

On parle Fran~ais
S" habla esp':lIiol

KAPR.ONiNGEN
I sidste årbog var der en glimrende artikel, der hed
"Ta' ikke pa langtur" , f\!ogle. eller rettert' sagt de fle"te
af de i denne artikel fremforte betragtninger, gælder
også om kaproningen. Meld d,g ikke til kapr o n i n g I Der kan ske de frygteligs te ung . Du kunne
r isikere at lære at ro teknisk fuldkomment, ja, du kunne
endog risikere al komme i form. Du kunne risikere at

lære en hel del gæve fyre at kende, og det allerværste:
Du kunne risikere at mane forlade vor lune hovedstad
med dens mange glæder. for at drage til regattaer
ukendte steder i udlandet.
ilold dig langt væk fra outriggermateriell

-er

ORiENTERiNG

Foråret skrider frem og orlcnteringssæsonen går pl hæld; nar KM-stafetten
er I"bd søndag den 8. maj. er det slut for denne gang.
Om sektionen stiller hold her. stlr p. L hen i det uvisse;
men noget tyder pl, at DSR ot;d bliver repræsenteret ved
dette sIdste lob i fotaret. Til Kompaslobet den 6. maj
- Store Bededilg - moder vi forhåbentlig t.llrigt op ho'i
Fredensborg roklub; det er ved slclannC' lob. at bredden
inden for klubberne har særlig betydning. Dels er lobet
kun åbent for Icbere uden fo r A.klassen. og dels skal der
-4 mand til at danne hold mod normalt kun 3.

Den 17. april var vi 7 mand til Lyngby L f : s lob i
skovene ved Vemmetofte nede ved Fakse LadepLad ...
Køligt. men solri gt vejr og sko n natur saml fine resultater I B-klassen kan nOleres for denne dag. Aller en
A -løber i sektionens rækker, idet I Ians Ove fik Sit endC'lige gennembrud, bIC'v nr. 2 o~ var samtidig bedste mand
fra københavnskredsen, hvilkC't bC'tyder 100 points. DettC'
sammenholdt med resultatet fra Bom-Iobet gav de nod
vendige points til opryk nmg.
Med dette fine resultat lykkedes det sammen med Kjær
og Voigt at vinde ho ldkonkurrencen i B-klassen i dette
lange lob, der mere fordrede ko nditio n end ud præget
oriC'nteringsC'vne; - det var Voigt ikke klar ove r, da han
anmeldte sig i B-klassen og dermed reddede holdsC'Jren.
To lange stræk på nær 2 km hver ud ad den asfalterede
landevej på A- og B-banen tog hardt på mange, og man
kunne se adskillige lobe rI.' gå de sidste kilometre,
trods alt et sjældent syn ved de åbne lob.
t A -klassen var resultatet mere på det jævne. Rode kom
med I den bedste trediedel, mens red.'s debut i A -klassen
desværre blev ødelagt af en forveksling af mønsterkortene
på en .lf posterne, hvilket resulterede i en forkert bane.
Næste sondag, den 24. april. tilbragte vi i Sverige, atter
7 mand og for første gang i mange h med et helt hold
i A -klassen. ~Skr yllestu~an~ på Romtleåsen var udgangspunkt for KIFs løb, og her var det så afgjort orienterinJ:SUMn, der talte i det endelige resuJtat i modsætnmg til
foråreis tid ligere lob. Red. håber, at kredsen i Ii~hed med
i år "i l arrangere kursus ul næstC' år i Sverige, sJ. han
kan U en reeJ chance til at bl ive dus med svensk terræn
og kort; der er noget at lære.
Resultatlisten er lige ankommet, men er ikke særlig
opmuntrende for det nye hold i A-klassen. lidt bedre
'ie r det ud i B-klassen, hvor Rmdung og Ponsaing lige
er kommet med i den bed<;te hal vdel. og I C - kJa:.~en ,
hvor {\\ikkel blev nr. 2.

København havde trukket mange andre med til SodC'råsen, og forhåbentlig har ingen fort rudt, at de tog med .
Seklionens indtryk er, at langt de fleste var yderst 111freds med banen . Kun et pilr enkelte, der havde bommet
nogle poster lidt rigeligt og samlldig havde mIStet det
gode humør, gjorde et farligt vro,·l o\'l.'r såvel aru",:ement som banelægger.
Det eneste , der Imidlertid Ikke gik programm~sigt
\'ar bustransporten. På luren over ,'ar de ikke kommet
ill Landskrona, da båden arriverede, og forst et kvarter
efter viste de sig. A nkomsten til Fin:'lorp blev derfor
forsi nket. men dog ikke mere end, at starten kunne gå
rettidig. Hjemturen var endnu mmdre heldig, Idet afgangen atter blev forsinke t p. gr. af, at en laber ikke var
kommet tilbage, senere sinkede en jernbane bom , og lil
sidst korte busserne en gal ,·ej. Resultatet blev naturlig\'is,
at båden var sejlet, og man måtte "cnte i næsten to limer
i Landskrona; - heldigVIS lOg de fleste det pænt.
Dagens hovedbegIvenhed, matchen mellem Provinsen
og København ble,' vundet af Kobenhavn, der især takkC't væ fe damerne og juniorerne fik den bedste sammenlagte tid. Kobenhavn forstod altså at drOlge nytte af deres
storre erfa ring i det svenske terræn og stå r dermed lige
med provinsen, der v;and! sidste år.
.\f resultater skal blot nævnes, at j HA "andl Ole
Il ansen fra KIF en ove rl egen sej r, den fje rde ~ eJ r I træk
I forl ret. Ogd DSR fik en sejr, idet Calberg blev nr. l
i Ile. lillesvend. der har flyttet teltpælene ul Arhus,
havde sat næsen op efter en førsteplads, men opdagede,
at københavnerne løber hurtigere end som så.
Løberne var godt trætte og beskidte, da de kom i ml!,
nogle var l"bet lige gennem ~ I slags krat og brombær
og var helt blodige l.,ngt op ad benene, mens bogstaveligt
talt ingen havde en tor plet på kroppen, - det var en
bane, der helt igennem var typisk for Jesper.

Præmiefest
Mod forevisning af medlemskort og betaling af 3,00 kr.
kan man deltage I kredsens præmiefest fredag den 13.
maj, hvor de forskellige præmier for forårets præstationer
uddeles. Desuden bliver der festligt fælles kaffebord
\amt lejlighed til en wingom med de tilstede\'ærende
orientoser. Sted: .. Stationsparke ns <iels kabslokalc r", V~d 
bro 14, Søborg, v / Buddinge St. (Bus linie 168, Be.llahojLyngby, lige lil doren). Tid: kJ. 20.00.

DSR' s skisektions styre
Stifinderløbet
den l. maj fik stralende dehagel~('. Ikke mindre end 168
anmddelse r kom ind fra hele landet. og adskillige proVinsboere oplevede ved denne lejlighed Sverige for forste
~ang. Provins holdet til matchen mellem Provinsen og

H.ms Ove Hans~n , Phislersvej J9, Hellerup, (md.. HE 219,
lU 2801.
Erik Ahrenkilde. Amagubrogade 7J, S, nzstfmd .. Ar-.\ 5977.
Mogens Ha .. /, Hovmarksvej J2. Charlottenlund, DR 85.9,
Erik KjRf", c/o Christensen, Ryesgade 126, ø. kasserer.
7

Ans\"arsh. for , DSR': Aage Bang. Helsingborggade 2P tv., ø. Telf. Ry 292 .
• Orientering' : Mogens Haut, Hovmarksvej J2, Charlottenlund.
:<_
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FREDAG DEN 17. JUNI KL. 19
afholder vi arets

KANINFEST
der i .ir holdes som en ren "m,lnne-aften", d. v. s. kun for medlemmer af D. S. R.

Først foregår den sædvanlige præsentationsroning af årets kaniner, - der er heldigvis m.1nge
hold i årl Som sædvanlig er der præmier til de 3 smukkest roende hold og deres instruktorer.
Derefter kaster vi os ud i et hyggeligt

ØL. OG PØLSEGILDE
i festsalen.

Na\'nel

pa

årets kanintaler holder vi tilbage som en overraskelse.

Undt'r poJsegildet underholder vort mangearige medlem, den interskandinaviske visens ven,

D ,. J E N S C H R. H O S

r

R

up

med sine strålende viser.
Vi håber på "velvillig assistance" fra et af vore venligtsindede store bryggerier! I h,'crt fald
vil vi bestræbe os for, at der er rigeligt af både pølser og 011
Og sil er det medlemmernes egen tur: Nar olkilderne springer lifligt, losnes forhabentligt
tungerne, og sang-, skuespils- eller trylle begavede medlemmer vil få lejl ighed til at udfolde sig,
Billetter a 4 kr. kobes i kokkenet eller kontoret. (Af hensyn til indkobene må billetter bestilles
senest torsdag den 16.)
K.lniner betaler kun 2 kr. for deres billetter, som kobes hos rocheferne.

VEL NØDT TIL EN I1YGGELlG GANMELDAVS KLUBAfTEN!

FÆLLESTUR TIL NIVAA DEN 11.-12. JUNI
Da mange kaniner, som gerne vilJe have været med på pinseturen, v<tr forhindret deri af
eks.1men, lægger vi ud med endnu en fællestur til Nivåhuset den 11. juni.
Start fra klubben lordag den 11. juni kl. 15 præcis. Der medbringes madpakke til 2 måltider,
medens resten af provianteringen bliver fælles. Husk at medbrin~e godt med varmt taj, landgangstoj,
sovepose, spisegrej (bestik, tallerkner og krus), musikinstrumenter og sangboger. Mod med godt
humor, det gjorde vi sidst, hvorfor turen blev en succcs, Mod præcist, så ikke aJle de andre sk.ll
stå og vente på nogle enkelte. Det er tanken at starte hjemturen fra. Niva sidst på eftermiddagen
sondag, og sa gå ind og spise et eller andet sted p'\ vejen, således at hjemkomsten til klubben forst
bliver søndag aften.
Prisen for turen bliver ca. S kr. pr. deltager, som erlægges inden start"n. Skulle der blive overskud, tilbagebetales dette naturligvis. Ikke kaniner er velkomne på turen. Vel modt den 11. juni kl. 15.

Rocheferne.

LÆS OM ONSDAGSMATCHER INDE I BLADET

-

-

Vi mødC's lil;

ONSDAGS MATCHE R
onsdagene den 8. juni og 22. juni
beggr dage kJ. 1900.

!lVAD sker der ved disse matcher?
fØRST er der kaproning i indsejlingen til Kalkbrænderihavnen. Løbet er åbent for alle, og holdene sættes eftC'r
lodtrækning. Der tildeles points til de vindende, og de,
der i løbet af aftenernC' har opn.\C't flest points, præmiuC's.
DERNÆST samiC'S vi til underholdning i salen, og denne
har hidul værC'i i topklasse (sC' nedC'nfor), Afttntn
slutter mtd bal til kl. 2300.
ProgrammC't for den 22. bC'ktndlgorC's ved opsla~.

En pæn start
fik onsdagsmatcherne,lrods dC'! darhge vejr og manglende
blikfang og underrC't nmg i nærværende organs spalter,
Deon 26, maj havde vi bC'sog .af d 'herrer Bent Stig Møller
og Hollboll fra Dansk vandski-forbund. lord og lys billC'der Eik vi indblik i, hvad vand.!okisporten C'r og h\'ad den
byder sine udovere. AIlrnen slullede med en film fra
vandskisportens eldorado, Cyprrs-gardens, i florida, hvor
Bent Stig j\ \oller sidste år vandt sit mesterskab, BilledC'fneo
og filmen va r ledsaget af et ve h ilrrllelagt grammofonprogram, En hyggelig aftrn. vi skylder vandski folkene
tak fo r,
Drn 1. juni var det Kai Rich's tur. Han CdV os rrjseindtryk og vistr farvrlysbillC'der fra Spanien og shultdr
med nogle eksrmplrr på sint tvnC'r som fotograf i alminddighed, Når man selv fusker I fagtt mC'd modlysblænde
og manglC'ndt tvnrr, var dC't belagC'ndeo at se, hvad Rich
rorm1r mtd sit apparat. Rtnt bortset fra Spanitns·optagelst, C'r deot utroligt hvad Rich k<ln få ud af vintersolen
ved Langtbro, stil!ebrn fra FrilandsmuseC't, sprittrfneo i
byens an læg o, m, a. Her forstod man som andrig for,
at det, der skaber en amatorfotograf i topklasse, er ikkr
alenr den tekniske dygtightd, men lige $l fuldt e\'nrn
til at findt dC' motiver, vi andre blindt vadrr forbi.
En fin aften. Vi glæder os til flert "Richsbilleder" I
sæsonC'ns lob.

Red.

Tak for forår.festen
SJ. begyndte den hyggth~C' r:ekke- <lf D, S, R:s sml f~mlhe·
fesler' - os: den. der t f glel, ~ForltsfeSlen~. der indledede
s:esoncn on~dilg den IS. mill, v;!r virkdJg festlig og (uld d den
samlen de stemning, Som \'i kun .lIt (ar sjældent oplC'vtr. l'\en
nlr de optr.-.:dende ikke"-medlemmer selv ringer op og begejstret
takker for .lflenen og den lytTende, inciterende konlilkt de hilvde

~n"n,.

""UK.

CROME & GOLDSCHMIDT

med publIkum, d hu vi ~or'me osse 10\' til .iI Sige, ~t det ur
en god lC'St.
H\'Cm glemmer den sode J ytte Grathwohl's ub;!rmhjeltige
~fsloring ~f kvinder i dtn kynisk buokkC' histOrie om skrue·
nogltn d ZetterSlrom. Allerede indledningen med Poul Soren5en~ digle bngede, men d.t. vi kom til H,l.lfdiln R"smussens
tosseri, versionen af ~Do rtl'S liede.r ohne Vorle~, mltle vi o,'ergi'
o~ pI nlde og unlde. Polr Llgerkvist 0j Hj.almar Gullberg V;tf
,tf tenens litterære indslag, Det var C"t Uil mindeligt smukt svensk
og ti fint foredr"g , UndC'r den Slærkt personlige. ge.ngivelsC' olf
. dd 'lIar en lordag .tflen", vu Ikke" et øje lOrt i salen,
~Uske follC' fru Jytte sig lige si flad som den rodspolCtlC', hun
fort~lte 05 om, d.t. man i btgejstringen belt gle-mte blomsterne men beldigvis buskede m.an dem i Sidste ojehlik, og Langglrd
overrakte dem under forogwe ovationer og mere l.atler. Kornponisu'n TilSC' Højby NieJse-n olkkompilgnerede fint til fru Jyttes
\'i~er,

og si vu der bal bagefter.
Et godt baL for det vu el b.lde oplagt, opfindsoml. flittigt
og .3.ISidigl orkestC'r. Ooln S,'enSSOn og holns S molnd gik me-d
humor mtd pl blde de-n store t.ango. folCllesdolnsen. boogie-.
woogie, v.als og h\,.td vi eUe-rs kunne- V;leJe tossede- nok til .It
bede om,
En af olhenens ovctf.lSkelser var en flaske ø White Ilorse"
whiskJ overladt klubbc-n ,lf genculagenten, konsul Erik Andersen. ( et Volf vel nok pænt) - til bortlodning pl lodder 1 50 ore
III formindskelse ;tf festens underskud (så meget Volr der ofu-t).
Der var præmie-d"ns under endnu .3.ldrig stle former - og
51 \'u der Frank W.agner med Kit,
Ly~ene slukkedes i ulen og kun bordbmpcrnes hyggelige
sk;ler k..stedt" dæmpd, blodt lys over grupperne i dore og pl
gulvet og ved de s ml borde pi verolnd.t.en.
Fr;lnk W.tgner \'olr med td al sk.3.bt en alten, ... om lolCnge vil
Imndes med gl;lede. &Iv oldTIkkerne ffol slyngelstue-n kom iulle
md, grebet .af oltmosfæren,
SAnge, viser og dejligt guitarspil. SulIe og medlevende blev
de-r Iytte-I, Det klll:'r ham godt med clC'n grl m.tnke, nlr hAn
med lun underfundighed pOlnlerer en lidt vovet vise. I lan hM
ellnen til oH gore den pibnt uden al den bliver for "o\'el. I Lm
forti~ller godt, me-ns him synger, Og hvor bn han mange- dejlige ling,
Fr,mk, du g.3.mle forhenv;lerende klubk~mmerat, dtt "olr deJhgt
.at ... e dig i vor midte. t.3.k for dm gave, ved .3.1 syngC' for os, og
lolk, fordi du tog henrivende Kil med som en ekSlr" overrol5kebe,
yndig ,·"r bun ilt SC', og C'ndnu klinger he-ndu mU~lkabke stC'mme
i mit ore.

Kaniner .pørger
Nl.r moln er nyl medlem ilf en klub, er der uvilUrligi for~kel
lige ting, der undrer en mere eller mindre. Der er formodentlig
to f.tklol, som er de v:esC'nIHgstC' .lrSilger til dette , Dels "I der
findes tmg, som blot synes mærkelige. fordi man efter oll have
V;leret medlem i et h.3.Ivt lr ikke kender klubben ulslri'l:kkehgt,
og dels at der virkelig er ~kavolnker, som de ;leldre medlemmer
imidlertid har \';lenntt sig til dier ar en eller olnden grund for,
sogt r al vznne- sig hl.
\'i kunne h~\'e smidt 05 på dh'olnen og $.3.gl: Time \\'i!I Show;
DI"n d.3. en ,,( dC' tmg, vi hu undret os ovC'r, er medlemsbbdcts
bcgrærtSl.'de ~Iof, er del n"turligt, ;It vor undre-n kommer iii ud·
Ir"k i delles sp.aITer,
Skulle det ikke V.lere muhgt i en klub med så Slort ti med·
lemsl~l, hvorilf de fle-ste- ml formodes ikke at vX're 100 Il- ,lndelore invalider, .at (oro:ge foreningens org"n med bare det dobbelte
,l det nuværende, Ocr ml dil I sJ stort et foret"gende v:lerC'
mere v:lerdifuldt stof, foruden de Io månedlige- sidn, der hovedsagelig består olf opr.ih for lure, (C'Sler og lignende .

1C: lubbens
rotøj
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®
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Silkegade J 1 • 11f. 3082

Vu del f. eks. en id~, h\'is deT i bl.ldet fremkom noget om
bcostyrcJscDs og dl' fOTskelJige udv.llgs cvt.nlutllc: problemer og
arbejde:. SdvfoIgdig skulle ikke alle enkeltheder i dtSSC orSolncfS
.lrbcjdc udrrykkes i medlemsbiOldel. men som del er nu, flr i
hvert fald de nye mcdlcmmcr d,,! indn)'k. ,11 bestyrelse og ud·
valg er noget ophøjet og hemmelighedsfuldt, der I meget ringe
grad hlU forbindelse med de menige medlemmer. Særlig vi kani" t f trænger til .lI mærke, at det, vi har mddt os ind i, er tn
klub og ikke b,nc Cl sled, hvor man ved .1 erlægge ct maDrd·
ligt kontingent, Ur ret til ;11 komme og benytte cn bad.
Andel, vi undrer os over, er forskellige ting ytdmrende klubhuset. Noget af det forste, der falde r i OJnene, er den forholdsvis
rmge udnyttelse af pladsen i dette store hus. PI. del tidspunkt
d;t huset blev bygget. ml. man formode at der h.. r ,-;vet behov
for pl ..dsen .. lent til .t huse kJubhvet. Delle I.der ikke til .. t
være uUzldct i ojeblikket. Alligevel skulle man Iro, .. t der var
andre muligheder for at udnytte pladsen, blde de mindre gem.1kker og den store 5.1, Det blev på gencralforSolmlingen gjort
gældende, .. t det .. r opv.1tmningsmæssige grunde ikkc kunne
l>cl ..le sig .. I leje lokalerne ud, men provinsstuderende, der mJ.
bet.le dyrt for blot et lille rum, hn nu alligevel ikke I.1de vz re
med al sporge. om det i disse boligknappc tider skulle vzre det
enesle. der v;tr al sige om den sag.
Med hensyn til huseiS indrclIling i den nedre, rcnl sportslige
afdeli ng, k.m m.. n Ikke lade være med ..I blive forbavset o\"er,
al der ikke cr muhghed for .at fi VArmt brusebad. Octte ~uk
sky ld~ ikke udclukkcnde .. (sky for ;tI komme i beroring med
koldt va nd. mcn det skyldl!S mere trangen Iii eflcr cn rOtur,
hvor m.1n trods ;tit hAr mulighed for al blive svedig og nusset,
at bln'c spulet ordentlig ren. Del vejr, de dan~ke .I rope\'cjrguder~ gennemg3ende Op\'artu med, stempler jo heileT ikke lidt
opvarmning som det rene nonsens.
Det siges, .al fyrets benyttelse Iii evt. op,·;trmnmg ;tf "andel
\"llIe blive alt for bekosteligt. Undertegnede h.. r v;teret I adskil·

lige klubber, der, trods ton okonomi med et betyddigt svagere
hdbred end DSR's, .dllgevcl havde rid til vannl vand. De f1esle
af disse benyttede sig aE gas dier dektrisk op,'armning. Var
der Ikke en mulighed (ar. at det kunne ).AVes pi den mide hos
os, uden at det behovede at belaste budgeuet uoverkommeligt.
VI synes ikke at v.um! vand I en sportklub k.. n belegnes som
utidig luksus.
Dd skal til slut bemærkes, .at en k.. nin finde r en m .... ngde
udmzrkede ring og muligheder i DSR, men dette mi sJ. ..ffode
et sidste sporgsmU: Ilvorfor er der ikke mange flere medlemmer, der benytter sig af dem?
To 1955 k"DI"cr.

Styrmands- og sculleTlnslruk110n og prover
hver torsdag kJ. 17,00.

Da der har værd foresporgsler desangående,
indskærpes det, at der ikke gives dispensation lil roning
erter solnedgang Set. Hans aften.

r

KAPRONiNGEN
S teve Fatrbairn er sikkert Ikke meget kendt blandt
studenlerroere i dag, skont han \"el er den person, der
har betydet mest for europæisk roning overhovedet. ,\\it
nærmere kendskab til ham og hans metoder stammer fra
en lille bog "C HATS ON RO\VINC", som Jeg ILHældigvis fandt i et bogudsaJg for den latterlige prIS af
kr. 1,95. I sine små causerier (ortæller han milnge sand·
heder om roningens inderste væsen, om træningsmetoder
og om sportsmanship. Et par sm.a udpluk kan mAsk!."
give et lille indtryk af ham, f. eks.:
Rowing hke everyllling else is a re.ligion. and l faney
oarsmen at times have been IR the same frame of mind
as the Schotch Minister who alter playing a bad round
of golf said to his partner, "I must give It up." ""('hat!
gi'e oop the gawf?" HNa, nil, gi'e oop the meenislry,"
So many oarsmen think that the daily row is all that
is necessi1rY. Many do not concentrate at all, and man y
wandcr at times. Rowing, I think, len ds itself to Ihis; as
thI." rhythm begins to come, one is apt to go oH into a
dream just as music charms a snOlke. It is one's dut y
to one's college or dub, to one's crew, and to oneseH,
to concentrate on and row thI." next stroke as well as
possible, Every stroke well rowed means a better stroke
next time, and so a bettet chance of winning the filce.
E\'ery st roke well rowed is felt by all the crew and gives

them eonfidence, and thty consequently row th elr next
stroke better; and every careless stroke roUs the boat and
puts ~ nerVOU'iness through thI." crew. So Victory or
Deful depend on the next stroke. The next stroke is the
race, ;and the rilce will be merciyan illustration of how
you row the next stroke.
.. There were a lot of magnificent professional scullers
on the Thames, and they ;all seemed to me to be loaling
along without any attempt at working. One day r went
out to scuH and go with some of them. A couple came
up iowards me, and as they got level they passed me
hke ;a flash of lighting. I Ihen leamt that the Iruer one'S
forward swing is, thI." more il will approach a lazy looking
float. The truer an oarsma n 's movements are, the more
easy they will look. The forward swing is merdy the
reactionary oPPosite of Ihe stroke. The harder Ihe stroke,
the easier the forward swing will beo About the same
time there was a very good Oxford oarsman, David
Brown, who had the same dreamy looking floating for.
ward swing. One dav I was slanding on the bank at
Henley, watching hlm rowmg in a pair. He looked to be
loafing, and I felt disappointtd as I wished to ste him
working. ThI." boat was ncar the bank, and as he passed
ml.", I saw his blade was driving terrifically hard. - - -

p-chio.

ORiENTERiNG
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Roe ..n.s løb
Den 6. maj stillede DSR med 10 meget ophml<itlske
løbere til irets .. KompasIohM ved fredensborg. labet
formede sig nærmest som en dueflugt. idet dC'n første
mand, der forlod en post, som regel var efterfulgt af
10-15 andre løbere, der var mindre stive i brugen af
kort og kompAs. Flugten endte hver gang i en jættedyst
om næste post's blyanter og lJlonsterkort, hvilke der

få af.

iovrigt var for

Resultatet blev. at Vordingborg Roklub vandt for,111

DSR med sidste ars ,'mder K. R. pa tredjepladsen. I den
indivlIJuelle konkurrence blev Mikkd nr. 3 efter de IO
Vordingborg folk. der trak sejren hjem til deres klub.
CIlle.

Lidt statistik
Som punktum pa

for.i.rssæsonen bringer vi neden·
starnde stat istik over deltagelsen i o rientering!>begiHnhederne i de forløbne mlneder.
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,\\edvirken som banelæg!-:er eller offid.ll er medregnet
l)en ikke ubetydelige træning<;nid og konkurrcn.:e1pit.
der afspejler SiR i Qvenstaende tal, er resulteret i et antal
pæne placeringer, hvoraf kan næ\"Des en holdsejr og en
andenplads i B·klassen samt en første- og to andenplad
Ser i C·klassen; 2 mand har gjort s ig fortjent til O-mærket i bronee.
Sektionen nærer det forfængelige håb, engang at blive
i stand til at yde stotte til startpenge til interesserede og
lovende folk, og i sJ. tilfælde vil en liste af ovenstaende
art naturligvis være \·ejledendc.
Og så glæder vi os til en fin rosæson og hlber til
efteråret <lt se alle de gamle plus mange nye ansigter.
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DS R 's s kisektion s s ty ..e
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Ibnr('fI. Ilenrik Stdfen,>yej

2~.

Frbo fmd. E\' 65:-9.

I.U 2'301
Erik Ahrenkildc. Amagtrbrogade i3, S.

n~stfmd.,

AM 597-

Mog('n.s HaLlt, Hovmarksvej 32, Charlotttnlund, OR 8549.
Erik Kjær, c/o Chrislen5tn, Ryesgade 126, O, kassere·r.
J

Ansvafsh. for .DSR": Aage Bang, Hcl5ingbor!gade 23\ tv., O. Telf. Ry 292.
•
• .Orientering"; Mogens l-laut. lovmarksvej :52, Charlottenlund.
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Så lægger

•
VI

ROKLUB

ud!

med I.'ftedrets righoldLgt' program.

Der sker noget

I

DSR h \. e r u g e I

Først og fremmest er der

ONSDAGSMATCHER
hver onsdag kl. 1900, omklædt ved pulten
for de yderst få, der ikke måtte vide det. kan VI robe. at onsdagsmat.:hcrne er lob, der er ab nc
for enhver. og som ros over 800 meter i indsejlingen III Kalkbrændcnha,-ncn. Iloldene sælles efter
lodtrækning. og der beregnes pomts efter pla!;t'ring. De roere, der i lobet af ('hera re! s..:orcr flt.,t
pOints, betænkes med en mindre erkenddighed

Efter matcherne -

alisa k!. ca. 2000

UwJuI,wl~
Af programmel kan forelobig robes :

Onsdag den 2·1. ilugust: Langgiird viser sommeren" h" ... t af farvelysbilleder fra Norge og Paris.

Onsdag den 31. august: Ved lI11odl'kommenhed fra den kanadiske legation har VL Sikret os 4 film
Det omdiskuterede 'Sensationelle mesterværk,
BLlNKELY
BL\NK. kendt fra pressen Ol-! radioen,
endvidere
C.\NADA I D.\G .
.\ReTle DOG TFA .\\ og
LET L'S ALL SING.
Onsdag den 7. sep,br .. Km Rich. der glædede o .. i fnraret med sine fremragende optagelser af
fM\·elysbllleder. hu lovet at komme igen denne aften.
Alle aftener slutter som sædvanlig med grammofonb.ll til kl. 1300.
Ro.:heferne indbyder atter

I

.!Ir

til:

O,neLet

søndag den 11. september k!.
Se nærmere inde i bl.ldel.

•

e

olU! /f-I!1.0
900

i bådehallen
Madpakke medbringes.

læs venligst på side 2 om Kvikmatch,
Universitetskaproning, StudiIIefest m. m.

0tudiLLen 7900
Som det sikkert vil ,'ære de fleste af

VOre

medlemmer bekendt, afholdes der i dagene 17.- 28.

august sludillcfest pa Københavns universitet til fordel for universitetets middagslegatcr.

Ilvad de fleste derimod sikkert ikke ved er, at DSR er med i dette arrangement, idel vi har
faet overladt Studiegårdens cyklekælder, hvor vi Indretter en somandsknejpe med ol. hornmusik og
alt, hvad dertil horer.

Vi forventer derfor. at klubbens medlemmer kommer ind og stoner for{'lagendet.
H vis enkelte kunne tænke sig at række en hjælpende hånd. bedes henvendelse reltet til
Mt1fhias Andersen, leif. VE 1212.

JUBILÆUMS KVIKMATCH
afholdes den 11. september kl. ca. J500 i indsejlingen til Kalkbrænderihavnen.
Det er i ar 50. gang der roes om Spejlet, og 60. gang der roes om bolscheglassel. h\'orfor
matchen patænkes at afholdes under lidt festligere former end sædvanligt.

sa -

Kom ud og se. hvad der sker!

UNIVERSITETS· OG STU DENTERMATCH
afholdes sondag den 18. september kI. 1500 med oplob ved GI. Lystbadehavn, Langelinie.
Nærmere enkeltheder i næste nr.

For Nivåfarere

Idrætsmærkeprøver

.\'}' købmand,
Efter at Helgestrup har trukket sig tilbage. betjenes
DSR af købmand Alfred W. Knudsen, Sletten. telefon 5.
Varer kan bestilles telefonisk, og står ved hytten, når
arriverer.
Betaling o rdnes over giro 443 SO,

Prøven i 20 km roning vil finde sted mandag den 5.
september. Mødested og -tid : Klubhuset i Strandvænget
kl. 1700.
Proven i 2 km roning vil finde sted fIrsdag den 6. september. Mødested og -tid: Klubhuset i Strandvænget
kl. 1700.

Rocheferne meddeler

Deltagerne må selv sammensætte rohold. Medlemmer
(ikke deltagere), der vil være styrmænd på disse ture,
bedes ligeledes give mode samme tid og sted.

Styrmandsprover og -i nstruktion hver torsdag k!. 1830.
Sculler- og svavainstruktion samme tid.

Ved proven i 20 km roning startes der fra klubben og
ras ned gennem havnen til slusen og tilbage til klubben.

...
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Omeletten, elle .. -

Hindboldo .. iente .. ing

Hvad sker der søndag den ll.?

Til oplysning for såvel gamle som nye medlemmer
meddeles hen'ed, at DSR's håndboldtræning begynder
on'idag den 14. september 1955 kL 1815 i Otto Monstedhallen, Norre all~.
Fra onsdag den 5. oktober 1955 trænes tillige i Idrætshallen kl. 17- IS,
Da håndboldafdelingens leder allerede har anmeldt et
hold III KIlF's pokalturnering, der begynder den 25 19-55,
opfordres hen'ed allt' boldglade - og -gale romedlemmer
til at være med i legen bge fra starten, Det er både et
fornøjeligt og sundt tidsfordriV, Kom ud og provat deltage I trænmgen, det ko<;ter Jer ikke en ore ekstra. Man
har yderligere anmeldt to hold tilmesterskabstumeringen,
si!. vi får godt brug for spillere.
Endebg skal man anmode eventue.lle spillere fra sidst t'
.ir, der ved en kedelig forglemmelse endnu ikke har nårt
at aflevere l.inte tTojer, om snarest muligt at få dette
ordnet
(takl),
Det m,ditionelJe ~ Vel modt" undlades selvfolgdig ikke.

Det er der ingen der ved, idet arrangørerne af disse
omeletter. der er et finere udtryk for tun ud i det bU.
ruger over derts hemmelighed som sfinxer, men tal
med ældre medlemmer, og du vil fa at vide. at det u

de m~t aparte pMund, der scr dagens lys på disse arligt
tilbagevendende ture, og kom sllovrigt og få din nysgerrighed tilfredsstillet.

En udnævnelse
Dcn 20. 6. d. å. hM vor formand, grosserer Gudmund
Schack. tiltrådt den .1nsvarsfulde og krævende stilling
som kasserer i Dansk Idrætsforbund.
Alle VI, der kender Schack. som id rætslederen par ex ellenet'. er klar over, at D l f umuligt kunne have fundet
bedre mand til denne post.
Admmlstr"tiv og forrelningsmæssig dygtighed forbun det med et venligt og vindende væsen og en brændende
kærlighed ul Dansk idræt kvalificerer ham dertil.
Utallige er de opgaver, S,hack gennem årene har helliget sig, og lost til idrættens gavn og trivseL
formandsposterne i DSR og Sif skulle man tro lagde
beslag på mere end un enkelt mand'i tid og evner, men
nej, udover delte har der været mtge! andet, Bagsværd
pavillonen er Schacks værk, Regatuforeningen deltager
han i med liv og sjæl. Ja, i det hele taget kan man sige,
"t idrætten aldrig har banket forgæves på Schacks dør.
Store opgaver og krav ventt'r nu på vor (ormand, og
tilbage er kun samtidig med vor hjt'rtt'lige lykønskning
at udtrykke håbet om, at han endnu i mange ar må have
tid og lyst til at stå i spidsen for DSR.
Red,

M-J.

Ha .. du engang ..oet Kvikmatch?
Da det, som nævnt andetsteds i bladet, i ar er hen·
holdsvis 50 og 60 år siden, dt I\:"ikmatchen med bolcheglasset og spejlet forste gang blev roet, agter man i
forbindelse med lobenes afholdelse i år at arrangere en
fælles middag m, v. for allt', der gennem årene har ,·æret
med I disse lob,
Klubben har dulor forsogt at finde frem til si mange
af deltagerne gennem årene som muligt, men da materialet er ret mangelfuldt, Især vedrørende de tabende
hold, beder vi .llle medlt'mmer, som har deltaget, men
Ikke modtaget opfordrmg til at komme med til festen
om selv dt rette henvendel .. e til klubbens kontor og med~
dele ilt de gerne VII være med, samt opgive hvilken match
de har deltaget j,

Vellykket kaninfest
Kaninfesten den 25. juni var i år arrangeret som en ren
manneaften. Efter den traditionelle præsentationsroning
samled~ man i salen. hvor der var arrangeret polst'vogn
I den ene ende, og hvor en storrt'; imødekommenhed fra
Carlsberg straks satte stemningen i vejret. Efter at vort
æresmedlem. proftssor Secher, havde uddelt præmierne
III dtt vIndendt' hold, tog aftenens kanintalt'r, højesteretssagfører Bonde Svane. ordet, og havdt' få ojeblikke efter
hele saltn j sin hule hånd. En fremragende tale. dtr snart
fik latteren til at runge og snart manede til t'ftertanke.
Dereftt'r tog vort medlem, visesangeren, dr. ]. Chr,
l/estrup, fat og underholdt os resten af aftent'n med sin
vIsekunst, muntre, barokke og lidt mere alvorsfulde viser
vekslede og bjergtog forsamlingen, som med t ramp og
klap stadig ford r ede nye numre,
KI. ca, 2400 skiltes vi efter en dejlig aften,

Se Dem selv
l en

~!

-tt

ORiENTERiNG

Falder din vej forbi Tirol
I sommer, kan det maske have dm interesse at vide lidt
om muli~hederne for at komme i nær kontakt med en
klippevæg eller en gletscher. fra gammel tid har vi gode
erfannger, både klatremæsslge og pensionsmæs.. ige. fra
Kaunergrathtitle, der ejes og dn,·e ... al .\kademls~he Sek·
tion Grit:: de.. Osterreidllschen .\Ipenverein... flytten
ligger oven for Plangeross I Pitztal (Jernbane~t.luon Imst)
og er en af de 11OJ('st beliggende hytter overhovedel, nem·
lig 2865 m. o. h. I lyttevært og kursusleder tor Ilennann
Bratschko (postadresse: Kaunergrathtitte, Pit::t"I). Kursusperioderne er: 2· 10'7, 24 '7· -5,8, 7;8-19 S, 20 . S 1:9.
Deltagelse kræver interesse for bjergsport, mt'n ingen
særlige forkundskaber. Egenudrustningen behover blot
at omfatte solidt bJergfodtoj og \'arm beklædnmg. Spc~ial
udrustning Unes eller leje.. p.1 stede t. Bedst er det nolturligvis at forhore sig forst pr. brev. - men vi har selv
praktiseret blot at mode op, og det gik udmærket_ God
fornøjel<;e
og lad os hore et par ord fr,l dem, som
eventuelt pro vel' spogen!

IH
Qvenstaende kommer lidt sent pol tryk. men for de
VIrkelige initiativTlge er der endnu mulighed lor al komme med på et af de sidste kursu~. for alle interesserede
j bjergsport kan i ovrigt oplyses, .ll .. eklionen ligger ind('
med en kursusplan fra Svenska Fjållklubben med alle
oplysnmger om d('res kursus, der ligger lige her omkring
manedsskiftet. Ilojst sandsynh);! er anmeldt'l<;e for sent
nu ; men vil nog('n pro ...·e h'kken pa del s"enske fjolll, da
ring til red. pol O R 8549.

dighed, pohll med hunde, militær. etc.
Dette forhold
er I alle loberc~s Interesse.
Det bor derfor ogsa sta enhver klart, al såfremt enkelte
lobere lader hånt om denne rege!. kan d(' blive årsag til
unod\'t'ndlge alarmermger mcd alle de der.. f folgende
ubehAgeltgheder, erst.ltnlngslra\' m. '-.
Det er i forvejen ikke altid let at opna tilladelser fra
grundejere og jagtrelsindehanre, og såfremt det blot en
enkelt gang i Sverige skulle ske, at der ble,· foranstaltet
unodig eftersognmg af en dansk orienterer. \'il vort ry;:te
lide alvorlig skade derved.
Vil du lobc i Sverige igen
- medvirk d.l til. at ALLE orienterere forstal' og respekterer M.\Xlt\\ALTIDENt

En forsmag
pa efterarssæsonen kan gIves nu, da termm .. llsten netop
kommet. Des,'ærre li.,;ger det første kvallfl cercnde løb
samtidIg Illed Efter.irskaproningen på Bagsværd, hvilkcr
vil trække en del af <;ektionens medlemmer "æk fra delte
forste .. torre lob,
Cl'

Termins/Iste for efterJrssæsonen 1955:

21 8-5'- Træningslob. Rudegind stadion kL 9,30.

Ib ,s·55:

,

9-)<
10 9-55

11 ')·55'
18 9-55

25 955,
9 10·55'

Ma"imaltiden
forarets Stifmderlob gav anledning til, at be~rebet
m.aximaltid kom under debat. og en del af 'ieklionen ..
medlemmer er klar over, hvad der er blevet .. kren·t om
den ting; men da alle orienterut' bor væft' klar over betydningen af en tidsgrænse, bringe.. her det P S 1),1 rc·;ul.
tatlisten for løhet, der var det første bidrag til debatten.
Maximaltiden - betyder for de flc<;le blot cn
tidsgrænsC' p.\ resultatlisten
og for de fleste bliver en
videre betydning aldrig aktuel_ '\aske derfor er kend·
skabet til denne videre betydning. og ganske særhgt III
dens fol gu, så forholds\'is rin).:t'.
Enhver løber er pligtig at melde sig tilbage (afh~\'ere
konlrolkortet) lillobsledelsen ved Sin hJemkOlmt, ,>ene"t
ved udlobet af sin maxIInaltid (illt .. a for eksempel ') 1 ~
tIme efter at han er st.Ulet).
og s.i1C'des ikke for"t \"C'd
tidspunktet for mllC'ts inddragel,>",_
Derved ~a.' lI e .. lobsledelsen I !otand til hurtl~t at rastsIa om nogen deltager er "tabt i terrænet, og den kan
i overen.,.,tcmmC'lse med orit'ntC'ring ... reglementet~ § 33
- træffe be!olutnm~ om C"fter<;ognmg, rnten ved de "Hige
deltageres hjælp, eller ved alarmermg af offentlig m)'nM

l610-5i'
23 IO-55'

Restau rant SKOV LYST, Ilareskoven, kI. 10.00.
.-\bent lob, Frederiksberg- I. F.•• )
Natlob. Damernes Roklub.
Begynderlob, Damernes Roklub.
.\bent lob, Ilel .. tngor Roklub.·)
• Teknologisk I. F.
StJcrnelub, Københavnskredsen.
Kredsmesterskab, Kobenhavnskredsen .•• )
Nat-Kredsmeste rskab. Kobenhavn ..• &. Sjællandskredsene .••• )

h;tllfu:crcnde til orlcnlcrmgsmærkct.
rolngll~h:, op- og nedryknmg UR
oricnl.mOl'rkcl .
••• )
r,m8l i ~te og oricnl.mærkcl
..)

DSR's skisektions styre
Halu Ol'" Holn~cn. lien rik StdfensHj 2\ Frb .. fmd .. E\' 6579.
LL'

2~OI

Erik ...J.hrt'nk,lde. Amilgcrbrogolde -J. S. næstfmd., A,\\ 597"

.'1"Rens !-bul. HOVmolTks\'cj 32. Charlottenlund, OR SH9_
[Cll

Ki..:r. c;o Chrislenscn,

R}"e~gilde

Ansv,lrsh for ~DS R" ' A,,);e B.lng, HeI ~ingborgg"dC' 2J 1 tv .. 0_ Tdf. Ry 292
Orientering" Mogens HAut, Ilo\'ln,uksvej :n, Charlottenlund.

,...,-,..,....
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NUMMER 9

KLUBKAPRONI

GE

dt'r i år holdes

SØNDAG DEN 16. OKTOBER KL.
med Je \'ante proportioner

kaninløb. old boys ra .. c, h.lubmestcrskabcr

Ul

900

v.

Tegningsliste kommer i bådehallen
Dagen
.. ('nt'sl

~Iutter

med fælles frokost og præmieuddeling. -

frokost kan be<;tilles pl RY -t8 a

den 14:.

Onsdagsaftener se sIde 2

ONSDAGSAFTENER I HELE OKTOBER
med følgende PROGRAM;

5. oktober: Foredragsaften: "I-Ioflægcmslitutionen gennem Ild('tne" - eller ~Ko ngcrækken i ny
belysnmg v. Danmarks sidste Ilofmedicus, ing. l' A. Fenger. - Senere på "heMn
underholder Frank \Vagner
12. oktober: Musikaften under medvirken af elever era Det kg!. Musikkonservatorium.
19. oktober: Hr. Ihnfze fra SAS holder foredrag og viser film om Nordpolsrut!.'n.
U

26. oktober; Et gammelt nlcdlem. lu. Bech Sørensen. har tilbudt ,H synge viser, ligesom han sammen
med en dobbeltkvartet fra Kobenhavns k.lmmcrkor vil underholde med muntre og
alvorlige numre.
En rigtig hyggeaften. der - hvis temperaturen tillader det
tænkes henlagt ul
verandaen.
J. november : Slutter vi for ilr med, at den interno1liono1lt anerkendte Leica-fotograf. Kai Helmer
Petersen taler om "Fo1rvefilmen og dens muligheder~. og belyser emnet med en ud30gt
samling optagelser.

Alle aftener starter kl. 20 • Ingen roning mere i år
Af hensyn til tilstrømning er der truffet aftale med S-banen og Kobenhavns sporveje om
ekstraEorbind else - sl:

DER ER INGEN UNDSKY LDNING FOR AT BUVE HJEMME I

STANDEREN STRYGES søndag den 30. oktober kl. 11

PONTONOPTAGNING FRA KL. 9
hvor de mere ihærdige bedes give mode

iforl ældre. ,ivIII tøj. -

Onsdagsaftene ..ne
har fortsat været en succes. Richs farvelysbilleder den
7. var omend endnu bedre end i foråret, og nogle vel·
s krevne rejseindlryk bidrog yderligere til at i:øre aftenen
vellykket.
Den 14. havde vi onskekoncert på grammofonen, og
tilstrømningen af plade r V.lf så voldsom, at det var lidt
vanskeligt at finde frem til det endelige pro~ram ved den
indledende afstemnlOg. Men programmet blev ihvertfald
vidtspændende fra Goodmans Carnegie hall concert via
Strawinsky til Mozarfs klarinet· kvintet. Som bedste bl-

,.nftn,.
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Varmt bad. -

Fælles frokost.

drag valgtes palheuque-sonaten af Beethoven. der var
medbragt af Sieverts, der derfor vandt aftenens præmn~.
Den 21. havde dir. Ingolf Hoisen, t-\INERVA fiJm ,
velvilligst !otilie! !olg til dIsposition og gav os indlednlOgsvis en tegnerilmsskildring af oliens udvinding, en film,
der absolut lå udover det sædvanlige, og som derFor vakte
beretuget bifald. Derefter fulgte 3 en{!e1ske tegnefilm,
hvoraf navnlig .. Det store o'itemysterlUm" og \'Voody
\X'oodpeckers oplevelser som kunstskytte begejstrede.
Der har været godt besogt til alle aftenerne, og progr.lmmet fremover tegner jo tIl, at succes'en skal holde
sæsonen ud_

~<lubbens
rotøj
.......

Silker_de 11 • TIC. J082

Kvikmatcherne
den 10. medførte, at vi atter i år hjembragte bolcheglasset. Denne gang takket være Ole Vang, Per Martini,
John I-I orbo, Ole Borre Jø rgensen, 'ox: Erik Blond.
Da det i år var henholdsvis 50 og 60 års jubilæum
for de 2 trofæer, havde man fået den glimrende ide, at
Invitere de gamle roere fra begge klubber, der har del·
taget i disse matcher, sammen med deltagerne i .ir, til en
middag efter løbene. og vi fik en fornøjelig aften ud af
del. Ved det hyggelige lag blev der talt af klubbernes formænd, af Københavns-kredsens og D. F. f. R.'s formænd
m. fl .. præmier blev overrakt og minder opfrisket. og endvidere benyttede man denne festlighed til at hylde og
hædre afgående havnedircktoT Blach. for hans aldrig
svigtende velvilje over for dansk ronmg, idet Schack
overrakte havnedirektort'n DSR's solvkniv, og takken
blev stærkt fulgt op fra vor nabo klubs og fra Kobenhavns·
kredsens side.
Aftenen sluttt'dt' med hyggesnak på verandaen og i
dagligstuen.

Deepwater sailing in september
Omeletturen dt'n 11. septembt'r blev en oplevelse for
de (alt for få), der medte op denne dag. Efter nogle
ondskabsfulde påhit undervejs, såsom udsprmg jfort rednmgsvest, bådereparation på Nordre Rose fyr, m. m.,
nåede vi ad omveje frem til Saltholm. dette mærkelige,
fremmedartede fugle- og dyrereservat i storbyens umiddelbare nærhed. En hyggelig frokost indtoges i strandkanten og krydredes ved almindelig nedrakning af ledelsen og andre emner, der altid er sikre på succes, når
DS R-folk er samlede. Man beså derpa oens natur, nogle
ved at trave rundt på det vidstrakte terræn - andre,
mt'rt' praktiske, ved at bestigt' olkassen.
KJ. 15 mt'ddeltc langtursrochcfen, der til anledningen
havde installeret sig i en mindre destroyer, hvorfra han
beherskede operationerne, at han and det for forsvarligt,
at man roede hjem i fugleflugtslinie med manovar'en
som eskorte. Man stak dereftt'r ud på det dybe, og hjemturen forløb glat, bortset fra at Boesen i Sundets midte
måtte en tur i ballen for at undsætte en i visse kredse
kendt flyver-pioner, der havde fået et akut an hid af
bajerhallucination.
KJ. 17 var omeletten færdigspist.
Tak for mad!
g. e.

Universitets- og studentermatchen
den 18. september blev en sejr til Københavns universitet
hdt igennem. I begge løb sejrede de kobenhavnske universitetshold. I matchen mod Arhus efter en hård kamp
lige til målstregen, i polytekniker-løbet derimod efter en
ove.rlegen foring hele den 3100 m lange bane igennem,
KJ. 17 var roere og diverse oHicials gæster ved en stemningsfuld reception i universitetets festsal. hvor Mathias
Andersen på det sejrende holds vegne overrakte den
flammende rakkel til Rektor. og hvor der endvidere blev
talt af DSR's formand, statsaut. revisor Otto Bjerrum,
og af lrs. Møhring Andersen, der i SCh,lCks fravær repræsenterede DSR.
Om aftenen var klubhuset rammen om en munter fest,
hvor et par "ølstafetter" under Bjerrums og brandmester
Hans Larsens energiske ledelse og opildnen satte stemningen I vejret.

Ved midnat sluttede vi officielt af, men først ud pa de
sma timer randt de sldstt' trætte deltagere hjem

Gymnastikken
begynder i oktober måned således:
Mandag og torsdag: Statens gymnastikinstitut, Nørre ane :
klo 19,00--20,00.
Tirsdag og fredag : Statens gymnastikinstitut, Norre alle :
klo 17,00--18,00.
Onsdag: Metropolitanskolen (bag frue kirke):
klo 17,15- 18,15.
Torsdag: Statens gymnastikinstitut:
Svomning fra kI. 20,00-21,00.

Hå ndbold
At dømme ud fra det første fremmøde onsda.g den H.
septcmber 1955, synes det endnu ikke at være gået op
for ret mange af klubbens medlemmer, at håndboldspillet
er begyndt. Man skal derfor endnu engang meddele, at
der spilles hver onsdag fra kL 18,15- 19 i Otto j\\onstedhallen, hvor L år træner \X'iberg leder dels de dovne
kroppe og dels efter talenter, der kan deltage på klubbens to mesterskabs hold. der snart skal i ilden i mesterskabsturneringen. Yderligere trænes der fra den 5. oktober 1955 tillige i Idrætshallen fra kl. 17- 18 sammen med
A. I. K.
Pokalturneringen finder sted den 25 . september 1955,
og holdets skæbne vil senere blive bekendtgjort i nærværende blad.

M-J.

Vil De lære at bokse?
Nu, hvor rosæsonen går pa hæld, tager de mere vinterlige, indendørs idrætter fat på træningen, og for de
!>tuclenterroere, som har lyst, er der som sædvanlig
adgang til at lære sclvforsvarets kunst i AKADEMISK
BOKSE elVS - til studenterpriser.
På "roholdet" begynder instruktionen for begyndere
onsdag den 5. oktober kr. 19, og der fortsættes hver
onsdag og lørdag (kJ. 15 1 2- 16) indtil jul. Pris for ind·
meldelse, undervisnjng (af .. Malle" personlig) og leje af
boksehandsker ialt kun kr. 12,50 for hele kursuset; ved
kun I ugentlig time endda kun kr. 10,00.
Det er i Norregade 41 (Hj\\.ll1es Bokseinstitut"), det
foregår, og De er velkommen til nårsomhelst at komme
op og blot se på.

Erik Kiersgaard
Liviægergade 23 . Øbro 5152

ORiENTERiNG
Oktobers begivenheder

Ordinær generalforsamling
afholdes som lovbefalet
kl. 2000 i klubben.

9 .' 10: Stjerncløb i Rude skov. Modested: Rudegård Stadion, k!. 9.30 og samlet s tart i alle klasser kl. 1000.
Anmeldelsc senest mandag den 3/10 til formanden.

fredag den 21. oktober

Dagsordenen er den sædvanl ige, nemlig:
l) valg af dirigent.
2) å rsberetning.
3) forelæggdse af revideret regnskab.
4) behandling af indsendte forslag.
5) valg af bestyrelse.
6) even tuelt.
Under pkt. 4 er forslag om dybtgående revision af
sektionens [ove omhandlende især følgende punktet:
I) sektionens navn.
2)
"
formål.
3) medlemskontingent.
Alle, der er interesserede i sektionens fremtidige
\'irke og beståen, må mode op denne aften og aktivt
vise deres interesse.

HUSK!
HUSK!
FREDAG DEN 7. OKTOBER KL. 2000
afholder D. S. R. 's s kisektion sin

Propaganda-aften
for alle ubefæstede sjæle i klubben. der endnu ikke
er grebet af orienteringsfeberen.
Den mere teoretiske del af spillets regler vil blive
gennemgået, kompassets brug blive de.monstreret,
og problemer angående læsning af kort vil blive
belyst.
Desuden vises et udpluk af sektionens righoldige
billedsamling, såvel i sort-hvid som i farver, for at
give lidt indblik i sektionens virke indad- og udadtil.

SØNDAG DEN 9. OKTOBER
håber vi at se alle fredagens Interesserede som værende stadig interesserede til den mere praktisk
betonede fortsættelse af fredagens program ved vort

Instruktions- og klub løb
fra Gåsehuset
Uanset vejret mødes vi i Allerød. Sektionen viser
vej fra stationen for dem, der er mcd toget, der
gå.r fra Kbhvn.s hovcdbg. kI. 0919,
Udstyr at medbringe:
1) gammelt skiftetøj (træningsdragt el. lign.).
2) fodtøj til at løbe i.
3) proviant (mindre måltider kan tilberedes på
stegepanden).

16/ 10: Kredsmesterskab på ROMELEASEN, der er kendt
fra KIIts Forårslob. Mødested: Malmø havneplads k1. 0915 (afga ng Ilavnegade kl. oi30). Kort
udleveres ved start, startafgift kr. 3,50 og trans·
portafgift fra Malmo tillobsområdet kr. 4,00. Anmeldelse senest lørdag den 8/ 10-55.

23/ 10: Danmarksmesterskaber i orientering. Mødested er
Københavnsbådens anløbsplads i Arhus søndag
morgen kl. 7,20. Anmeldelser skal være inde senest
mandag den 10. oktober, og klubberne har fået
henstilling om kun at anmelde kvalificerede lobere.

29/10: Kredsmesterskab i natorienteri.ng.

Hvad er sket?
10/9: natløbet i T okkekob hegn, hvor vi kun vandt
erfaring, - alting er så mørkt under et nadøb, så man
kan blive helt deprimeret af det, hvis man så ikke kan
finde posterne og måske slet ikke aner, hvor man står,
mens ens lygte næsten er udbrændt, og man har v.ide
tæer helt op til knæet - ja, så beslutte.r man, at det er
sidste ga ng, man er med til det nonsens.
11 /9 begynder- og træningslob samme sted. Her blev
der lejlighed til at finde de poster, der absolut ikke var
til at finde i mørket. Man kunne med glæde tælle adskillige nye og gamle ansigter i DS R's rækker, og der var
ligefrem trængsel i Gåsehuset, hvor vi samledes eft er
lobet.
18/9: Djurslandsløbet bød pa virkelig orientering til
Røde, der kunne fortælle om et svært og krævende lob
i en fremmedartet natur. Lobet danner grundlag fo r udtagelsen til Nordisk mesterskab, der skal afholdes i
Sverige.
Mere sædvanligt var H elsingør roklub·s lob i Horserod hegn, der ikke kunne byde på de samme opgaver
som et godt jydsk terræn. Vore fem mand i B-klassen
kunne ikke rigtig go re sig gældende, men matte nojes
med femtep ladsen i holdkonkurrencen, - det var vel
ikke, fordi Robert manglede et klip på en af posterne?

OSR's skisektions styre
H~lls

Ove fI~nsen, Henrik Steffensvej 2", Frb., [md., EV 6579,
LU 2801.
Erik AI"enkildc, Amagerbrogade 73, S, næstfmd., AM 5977.
Mogens H~lll, Hovmarksvej 32, Charlottenlund, DR 8549.
Erik Kjær, '/0 Christensen, Ryesgade 126, ø, kasserer.

Ansvarsh. for MDSR Aage Bang, Helsingborggade 23 t tv., ø. Tele. Ry 292.
M
• MOrientering-: Mogens Haut, Hovmarksvej 32, Charlottenlund.
M
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for at deltage i klubbens succesombruste onsdags-

fredag den II. november
kl. 2000 pr. i klubhuset
I'ROGRAM;
kort og godt

aftener

onsdag d. 2. november kl. 2000
hvor Leica-eksperten K.li Helmer Petersen causerer
over cmnet "Farvefilmen og dens muligheder",
ledsaget af en udsøgt samling optagelser.

Formanden og udvalgsformændene indleder

Ingen forfilm eller reklamer -

en almmdelig drøftelse om klubbens forhold .

Der er stadig en chance for
langture i Frankrig
Ordrup 2669 Amclungl
Det er medlemsbladet. Ml vi have lov at forespørge,
hvordan ligger - om man sti. ma sige - den franske
situ<!.tion? Er du stadig varm på nod-sejlads gennem
Provence m. m., hvis nogen melder sig?
Det er 'ilet ikke udelukket. Jeg har kæmpet nu i to år,
og hidtil har jeg jo ikke baft andet end skuffelser ud af
det; så jeg har besluttet mig til at stille mig pa et afventende s t.ldium. Jeg kan folktisk sige. som den nu længst

hedengangne rektor for Odense kathcdr.llskolc, der havde
fået gennemtrumfet, at skolen fik installeret et nyt sanitets.lnlæg, og nu under morgensangen indskærpede eleverne at vise varsomhed med det nye klenodie med fol gende indledning : "Kære born! Nu har jeg gjort mit nu s kal I gore Jeres'"
Du tænker altså her på dit indlæg i sidste årbog om
~ykleronlllgen ?
Netop ja! Det var og er mit håb, at Jeg derigennem
kan fJ. interessen til at fænge, så der vil være nogen, der
melder sig, og hvis dette sker, så er jeg altså stadig klar
- Jeg havde nær sagt ndrsomhc!st og hvorsomhelst.
Såer der bare tilbage at håbe, at nogen vil tage dig
på. ordet?
Netop, ja!

kom præcis!

I medlemsmødets tegn
S3 har bestyrelsen omsider holdt Sit lofte og indvarslet
til det "offentlige" medlemsmøde, der blev lovet os allerede i februar. Det har trukket længe ud. Hvorfor? Det
ved .,Iene lede.lsen. Vi andre kan kun gætte. Næppe er
grunden den samme, som da man på den nørrejydske
stænderforsamling i 1830 afstod fra offentlighed. idet man
først ønskede medlemmerne opovet i at tale.

Sandøen forsvinder
Fra mange roere har der I sæsonens lob været rettet
henvendelser til rocheferne angaende broen ved Sandaen.
som ønskedes repareret, sl tIllægsforholdene blev som
tidli).';ere.
Ad den hierakiske stige er disse hjertesuk vandret
videre til bestyrelsen, der har forespurgt hos havnevæsenet, men for en gangs skyld kunne man ikke være lyd hor
over for DSR's banner. Der ligger hos havnevæsenet
planer om, maske alleredt' i 1956, cat opfylde renden fra
skudehavnen, hvorved altsa farvandet ud for Sandøen
bliver tOrlilgt.
Ilerved er intet at gore. Ilavnen mangler areal, og
nogle roeres interesser i bade- og drommeliv kan naturlig:vis ikke ga forud herfor. Men vi bliver mange i klubben, der vil komme til at savne .. det yderste skær~, hvis
særegne stemning hojesteret!.sagfører Bondo Svane hilr
beskrevet så mesterligt i årbogen for 1934.

Men hvad, i de senere år har udviklingen jo med fort,
at megen bygge og idyl i og ved klubben er gået fløjten.
Menneskenes born lærer at resignere, og vi kommer vd
over dette slag også.
lovrigt har havnevæsenet med vanlig im0dekommenhed lovet at skaffe os et andet tilflugtssted, så resignationen kan måske munde ud i de bekendte ord:
"Stort har jeg mistet, men stort jeg fik,
bedst var det kanske, at det gik, som det gik .. ."

l>-landag og torsdag: Statens gymnastikinstitut, Nørre alle:
kl. 19,00--20,00.
Tirsdag og fredag: Statens gymnastikinstitut, Nørre alle:
kl. 17,00--18,00.
Onsdag: Metropolitanskolen (bag Frue kirke):
kl. 17,15- 18,15.
Torsdag: Statens gymnastikinstitut:
Svømning fra k!. 20,00-21,00.

Overdrevet

Hå ndbold

Det bemærkes hermed, at det er misforstået loyalitet
over for reglementet, når et medlem, som sket, vægrer sig
ved at hjælpe et andet medlem op med en sculler, med
den begrundelse, at han har fået en bøde, og ikke ml
rore materiellet før boden er betalt.

Som bebudet i sidste nummer har pokalturneringen for
D. S. R.'s vedkommende fundet sted og er definitivt afsluttet.
Vistnok for f0I:Ste gang i en årrække opnåede holdet
at klare første kamp. Det var mod Skibby, der blev slået
9-4. Vort holds stjernespillere (d. v. s. dem alle syv tror de) blev herpå angrebet af hybris, der imidlertid
efterfulgtes af nemesis i form af et fint rullende hold fra
A. L, der smukt nedlagde os med 5-12. Sic transit - - .
S.'i er mesterskabsturneringen i fuld gang. Vort Z-hold
har allerede spillet Z af sine 6 kampe med følgende resultat:
9/ 10-55 DSR - SKS (Sundby-Kastrup Sportsklub) 7-6
16/ 10-55 DSR - B. l. (Brandvæsenet)
10--5
Af 12 mulige points har vi således de 4 i hus, hvilket
ikke er så ringe.
I.-holdet indtrldte d. 23, 10·55 i turneringen og lagde
ud mod GSIF (Gentofte statsskole). Resultatet ble" 13-9
til GSIF, hvilket ikke er så værst, set med de andres øjne!
Jøvrigt har tilslutningen til træningen været stralende.
Nu mangler vi blot, at vor i øvrigt udmærkede leder
finder et ordentligt udskiftningssystem, hvilket herved
henstilles til ham, da man ellers desværre ml forlange
ham udskiftet. Klubben har jo mange andre og større
kværulanter, der vil være egnet til posten.
M-J,

For de sjældne f å der har været på langtur i år, skal man herved meddele,
at den udroede distance skal meddeles skriftligt til klubbens kontor inden 15/ 11. I modsat fald kan klubben,
der skal meddele tallene videre til D. F. f. R .• ifalde bode,
og forbeholder sig i så fald ethvert skridt over for den
- eller de - formastelige.

Skabsejere
bedes Som sædvanligt tomme de lejede lokaliteter inden
1. december 1955. Efter denne dato drager inspektor
Sjelle på umiddelbar fogedforretning hos de forsommelige, og indbjergede effekter vil senere blive bortsolgt,
som bedst ske kan, eller givet bort til velgørende formål.

Selvom de prominente
begivenheder, der er sket i sæsonens lob, vel nok er
dækket af vore storfotografer med Langgard i spidsen,
er der alligevel mulighed for, at netop Du sidder inde
med nogle "skud", der netop er typiske for den svundne
sæson. J Ivis dette er tilfældet, bor Du snarest lOdsende
dem til klubben til brug for årbogen, idet det gennem
mange ar har vist sig, at det netop er disse karakteristiske
situationsoptagelser, der giver årbogen kolorit og vækker
begejstring hos læserne.

,

Vintergymnastik

-

og s å glæder vi os

til klubben åbner igen!

Nu falmed skoven trindt om land, og klubben lukkede sine porte, men skal
vi lade os nøje hermed? Jeg erindrer her en ansøgning
fra krigens og rationeringens år, hvor en mindre næringsdrivende henvendte sig til en bevilgende myndighed med
folgende vending: ..... søger om ekstra tildeling til min
systue, da det er vanskeligt at ligge stille med IO unge
piger ......
Det er også vanskeligt for en stor klub at ligge helt
stille gennem flere måneder, hvor medlemmerne føler sig
uden kontakt med enhver form for klubliv. Nu er vi jo
blevet forvænt med onsdagsaftener, og mon ikke det
ville vække glæde, om man forts.ltte disse ud over sæsonen. Dog ikke hver onsdag. Det ville sikkert være for
overdrevet, da mange medlemmer sikkert i vinteres løb
har flere af ugens aftener besat. (Man erindre sig, at i
vore dage tager folk i de mørke måneder timer i alt mellem himmel og jord, (ra stramajsyning til aflyde i de
malajiske sprog). Men en enkelt gang om måneden ville
sikkert gere sig. Endvidere ville det sikkert vække glæde
hos mange, om det efter dampbadet om lordagen var
muligt at indhalere en kop kaffe eller bare en skattefri
mineralvand på l. sal. Det var praktiseret før et par Ir
siden til stor glæde for en hel del medlemmer.
Man taler så meget om klublivet - bor man ikke også
tænke på kontinuiteten i klublivet?
Er vi flere om denne anskuelse eller er det blot en
enkelt mands mening, før den er - for at citere Størm P.
- ikke meget værd mod det samlede bagerlav. g. e.

SET OG SKET I KLUBBEN

Onsd,1g den 5. oktober stod Danmarks ~idste
hormedikus, dr. med. V . A. Fenger på talerstolen og
havde kaldt sit foredrag : .. Kongerækken i ny bdys·
ning" eller "Hoflægeinstitutionen gennem tIderne".
Det var unægtelig en helt ny og ukendt side af
Danmarkshistorien. der her blev rullet op for hlhørerne. Dr. Fenger robede et indgJende kendskab
til den danske hoflægeinstitution, lige fra middelalderens kvaksalvere og charlataner op til vore dage.
Et foredrag, der bar præg af indgJende og omfat.
tende studier af emnet. og som også vakte lykke
i salen.

oktober en udredning af begivenhederne omkring
åbningen af verdens første passagerrute via polar.
omrldet, og foredraget mundede ud i nogle facts
om luftfartens fremtid, der ganske tog ,>ejret fra
forsamlingen. Efter foredraget. der lonnedes med
et varmt og velfortjent bifald, fulgte en film. optaget .li SAS, om nordpols-ruten. filmen viste på
fremragende måde, hvad nordisk luftfart formlr
idag, og fik vore hjerter tIl at banke af stolthed
over, at vi heroppe i de små lande mod nord formår at konkurrue med verdens storste selskaber
p.i. lige fod og endda på flue felter, ikke mmdst
det sikkerhedsmæssige, ligger forud for de fleste
konkurrenter; men den V.u tillige en hyldest til de
mænd, der i polarforsknmgens tjeneste gennem
tiderne har med\'irket hl. al denne rUle, og andre
tJtl'r dl'n. som SAS har planer om, er og vil blive
realiseret. Det var en aften, der greb os .1l1e, ikke
mindst de unge, der bjergtaget bade af hr. lIintzes
personlighed og af den luftens eventyrverden, som
filmen oprullede for os, overgav sIg på n.id~ og
unåde.
ludvigsen var som sædvanlig på pletten som
operator.

Bach -

Tam klubkaproning

Kodachrom -

Ferrania

og hvad de tekniske betegnelser nu hedder. Det
var grundlaget for onsdagsaftenen den 28. <;eptbr.,
hvor medlemmerne gav prover pol deres duelighed
som farvefilms fotografer. De mange gode optagelser gav os andre lyst til ogd at forsøge os på dette
lelt. Til aftenen var knyttet en konkurrence, der
vandtes af wrs B. Petersen med en række fine
optagelser fra Syrien.

Dagligliv hos Chr. IV

Kreizier -

Dvorak

slod på programmet den 12. oktober, da elever fra
Det kongelige musikkinservatorium var modt op
for at underholde os. Fremforeisen var i topklasse
og henrev ganske tilhorernl'. - En absolut fin aften.

Over jordens top
I en behagelig afdæmpet og kultiveret form,
isprængt små lunefyldte glimt fra dansk luftfarts
barndom, gav inspektor Jlintze. SAS, os den 19.

Kontoret lukker
med udgangen af oktober. Ilerefter kun skriftlig henvenddse.
Postadresse uforandret: Strand vænget O.

For langtur.roere
En del ældre regler :
Ilvem som vil node kokken til at gore ild og spise
uden den rette tid, hand bode derfor ti lod solv til kongen ....
Ingen skal fordriste sig til inden skibsborde at drikke
til overflødighed. men hvem som mellem måltid til sin
nodtorft at drikke behover, ham må det forundi'i og ej
videre ....
Findiis nogen bådsmand. som på nogen rejse stedt er,
om nattetide på gaden, eller og i utilbørlige huse og
herberge, den må og skal fogden og byens tjenere gribe
og fængsl!! udi tre dage på vand og brod ....
(Fra Chr. V's Danske lov - 4. bog om Socrctten).

Tag på kursus i 1956
Som det vil være de fleste medlemmer bekendt. arholder
DFfR hvert år i forårsmånederne marts og april sine
instruktor- og træner kurser i DSR's bådehus, hvor del-

Den 11 for sent i år. Det måtte arrangorerne
erkende, da vi modte op søndag den 16. og så
den forholdsvis beskedne skare, der gav mode, og
som straks sogte ly på l. sal for det kolde og blæsende vejr, og derefter kun med en meget håndfast
indsats (ra ledelsens side ble\' formået til at gå i
b..idene. Kun 4 lob blev det hl iah, aR i år mere end
nogen sinde efter princippet T ordenskjo/ds so/dater,
således dl så at SiRe alle fremmødte blev præmieret
ved den efterfølgende hyggelige verandafrokost.

lagerne indkvarteres i kursustiden, der er 8 dage. Ved
disse kurser undervises i alt, hvad en roer bor vide,
ihvertfald, dersom han skal virke som lærer for andre.
Det k.m ikh stærkt Dok anbefales medlemmerne, dersom
de overhovedet har tid dertil. at deltage i disse kurser.
Klubben lider og har altid lidt under mangel på instruk·
torer. Tal med kammerater, der bar været på kursus, om
sagen, og Du VII finde ud af, at det er der Du skal hen.
hvis Du vil have endnu et rominde for livet.
Vi har nu bekendtgjort afholdelsen i god tid, og nær·
mere oplysning kan fås ved henv!!ndelse hl klubben.

Erik Kiersgaard
Liviægergade 23 . Øbro 5152

ORIENTERING
Generalforsamlingen

Efterå rets å bne løb

den 21. oktober var ikke Dogen talstirrk forsamJmgj tIl
gengæld fik de fremmodte gennemtygget dagsordenens
punkter så grundigt, at resultatet af aftenen var absolut
godt.
kets begivenheder ble,- berettet af formanden, der
mente, vi igen var på vej opad, idet vor repræsentatIon i
såvel A-, B- og begynderklassen er blevet storre i det
forløbne år; vel har resultaterne ikke ,·æret så store, men
der er forhåbentlig noget at bygge på tli foraret. At vi
kom for sent igang her til efteråret skyldes udelukkende,
3t orienteringssæsonen ligger for tidligt i forhold til kapronmgssæsonen.
Dernæst blev økonomIen droftet, og man blev klar over,
at en del medlcmmer har et storre cHer mindre mellemværende, de skal have bragt i orden med sektionen. Penge
er nu engang nodvendigt, alene til dækning af de faste
udgiftcr som kontingenter til skiforbundet og orientermg .. forbundet og kredsen samt losning af licenser m. m. g.\r
kontingentet fra over 30 medlemmer. Når så kun godt
tredive betaler regelmæssigt, bliver der nemt minus I kassen, og der er j hvert f.,ld ikh penge til tilskud til startpenge el. lign., som vi gerne vil yde i en så stor udstræknlng som muligt.
Under indsendte forslag VM revision af sektionens lov~,
der nu for fremtiden hedder vedtægter. Samtidig blev
sektionens navn ændret til "D. S. R.'s Ski- og Orienteringssektion", der er temmeligt langt, men vcl nok er
mere betegnende for sektionens virke end der gamlr n"vn.
Nan vil nu stræbe efter at man~foldigg"re de nye vedtægter og sende dem ud til medlemmerne.
Valg af styret blev næsten genvalg over hele linien,
med undtagelse af næstformanden, der på grund af eksamenslæsning og snarlig soldatertjeneste ikke mere mente
sig i st.lnd til at være med i styret. 1 stedet blev Poul
Erik Jakobsen, bedst kendt under navnet Rode, valgt.
Orienteringssiden byder ham velkommen I styret og håber
på et godt samarbejde i det kommende år.

har haft jævnt god deltagelse. Den 25/9 var der for en
gangs skyld lob i Grib skov. D. S. R. havde IO mand med,
og det blev til en andenplads i holdkonkurrencen i Bkidssen ved Rindung, Robert og Ponsding samt en andenplad\ i C -klassen ved Torben Gad.
Den 2"IO i Tisvilde hegn var resultatet mere pol det
jævne; delt.lgclsen var som sondi\gen for, selvom ansigterne ikke var helt de samme. Dagen udmærkede sig med
flOt solskin og et udmærket arrangement, - der var
endda varmt bad efter løbet.
Den 16, 10 blev KM afviklet i Sverige. Ilerfra forelig ger endnu ingen resultatliste; men D. S. R. vandt ikke
noget mesterskab. l sidste øjeblik måtte den svenske b"nelægger flytte hele banen fra Romele.isen, da der skulle
være jagt; men trods det klappede alt, som det skulle, og
vi kunne atter engang glæde os over det dejlige terræn,
som Sverige kan byde pa.

Vi fort ...Her
på grund .. f den forholdsvis gode tilslutning og den lidt
sene start her i eherare! og forlænge.r sæsonen ud over
den officielle med en række lob j november. Programmet
er følgende:
6 /11 lob i Rude skov me.d start fra Rudegard stadion .
13 II løb i Ra\'nshoIt fra Gåsehuset.
20/ 11 KISPUS (se nedenfor).
27, t I lob I Hareskoven med start ved RegattapavIllonen.
Ved aUe løbene går første start kJ. 1000, kort og I en
vis udstrækning kompasser er til rådighed. Eventuelle
nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til styret.

KISPUS
afholdes i år <;om sædvanligt i Rude 'iko\' med
udgangspunkt hos
Jesper J/ven, Par.ldiskærct, llolte, den 20. novbr.

Det lykkedes

Ved dette arlige arrangeml'nt, hvor klubsmesterskabet afvikles, VII Jesper stille os over for hidtil
usete orienteringsmysterier_ Som belønning for sin
d.id vil dolgens mester floverrakt sektionens vandrepræmie: ORIENT!;:RINGSf\\ASK INEN, der kan
In'ie alle forekommende opgaver ude i terrænet.
Husk denne begivenhed den 10. nOl'ember .

at få samlet en del interesserede til propagandaafl('nen
den 7. oktoher, hvor vi forst så en langrendsfilm, som
nogle desværre havde set for: demæ<;t blev sektionens
eget billedmatcrlcl forevIst, og for de rOlnt~ressered(' VM
der endelig en film fra Ej\'\ i roning 1954. Ffter et lille
..:auserl af Jesper om orienterin~ for og nu og om sektIOnens tilblivelse, prøvede man at bibringe aftenens gæster
lidt kundskaber i brug af kort og kompas.
Løbet den følgende søndag fra Gåschuset havde samlet
så mange deltagere, at der darligt var plads til alle i
hytten, da de sidste kom tilbage efter Icbet. I .alt havde
31 mennc'iker fundet vej derop og heraf deltog 23 i cl.,·
gens lob.
Forh~bentlig har en del Uet blod pa tanden lil at fortsætte, i hvert fald fortsætter sektIOnen med lob i hele
november måned, som det kan ses andetsteds her pa siden,

DSR ' s ski.ektions .tyre
l1all$ Ove f-l~nsell. Henrik Steffensvej 24 , Frb., lmd., f V 6579,
LU 2801.
Poul Erik Jakobst!/l , Ryesgoldc 126, O. nil!Stfmd.
Mogens H/lu/, Hovmilrksvcj 32, Charlottenlund, OR 85;9.
I:.'rik KiOf.'r, c/o Christensen, Ryesgade 126, 0, k.u:scrcr.

Ansvarsh. for wOSR-: Aage Bang, lIelslngborggade 23 1 tv., 0. Tdf. Ry 292.
for wDSR's Ski- og Orienteringsseklion
Mogens ll.lUI, Hovm.lrksvej J2, CharlOllenlund,
M
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Er De udkørt klokken tre?
-

O-

~

I

de murke måned!.:!

dl. g:.r vcjen naturligt lil

klubbens vintergymnastik
pi tider der pASSer for selv det mc~t COrl.lgeJe medkm .
nemlig
N.andag og lo~dag' Slaten~ gymn.lStikin\tnut, Norre .111~
kl. 19.00-20,00.
Tirsdolg og [reddg; St.Jten~ gymn.tStikinstilut, Nurre .aili':.
kl. li,OO-lb,OO.

Onsdag ,"'clropolil.1nskolen (bAg frue kirke):
kJ. 17,15- 1's.U.
To~g. Stiltens gymn.utikinshtut:
Svømning fra kl. 20,00-- 21.00.

Far! hvor flyver svanerne hen'!
l iver! .ar udklække<> et storre anl,d begyndere, de f~r
digbehandle.s af instruktoren, få r deres rorel og fODvinder
derefter op i det store og n-lerrnes! usynlige. der hedder
medlemst;tllet. Ingen sporger om dier intertiSerer ~i!; for,
hvonbn de er tilfredse, dier på hvilket Ilf klubbcn.!i virkefdter de er fAldet til, men eb vi jo trod.!i "It lever i suh~tik
kernes og galluppcrne lrhund rede, vil vi i de næ.ste p,u
numre soge at granske ny re og hjerte på nogle af lret<.
kAniner for at belyse dettc .!ipørgsmll.
- Du blev kaproer - .
- laeh, del gjorde jeg jo.
Det lyse hoved med de bil barneojne nikker bckræhende,
og sl er de Cleste sikkert klar O\'er, at det er meslcren for med·
lemsmødets hninindlæg. stud, Ilrl, Soren Socl"nsen, bedre kendt
som .dobbelt-Soren·. vi har udset til indledningsoHer,
- Ihorror egentlig?
- Jeg havde glet og t.set hprocrne lidt af i det dulJolte, og
jeg syntes hos dem <tt spore et vist sammenhold, de r ikke rJ.der
bl.1ndt klubbens ovrige medlemmer, og det tilt.!te mig J ikke
ringe gud.
- Du falte dig måske ligefrem rnsom rl ebv;uende lidr
punkt?
- Reni klubmæssigt sd, jll. Nlr man er sluppet ud Ilf Instroklorens beskyttende favn og slt.1 til at klare roningen på egcn
Und og sc ilt blive opsuget a( kJublivc:i, sl sllr mn una:gtclig
og smUryser pl forpladsen, i en kold verden, hvor dt! blzscr
ind fra molerne.

NUMM ER Il

Vil Du dermed p.l~ia. Ilt der ligdrem er behov for en fraktion i klubben til ilt "tbode ddle hri~t i .systemet, en ~"Igs
.Ensomme unges vzrn"")
- Nå ja, man klln ,lllid ~ige dlrlige vittighw.er.
SJ. ~ig enl
Nej, men alvorlig i.dl. Jeg ved godt, at Du og mAske andre
vil f,llde over mig med den gængse bemærkning om. ,'It ungdommen ~k",1 have ",hang "eT\'uet i "ore ebge, ,lI ingen vil gøre
tn ind.,,l" for ,'II opnJ. nogel. Dct er vi ,llhgevel ~Ikke" en del,
der gcml.' vil, og jt'g synes i hvert f,lld, .1I h"",e gjon d~t selv.
men det k,ln nu \'zre SI/ært i DSR, hvor man ligesom drukner
i det store, {ine hus.
l {Vild med 1.lIlgtursronmg?
- Jeg V,lr mtd pJ. pinseturen i11 Niv.i og HdslIlf{borg "Uerede for jeg blev b::rdJgroet. Dd "",r en ma:gtig tur. Det er g01l!ve
folk, de bngtursrotre. og sikke histo
- Del her skill trykkc\, Soren r
- NAeh, ja. - und~kyld I
Men for al vende tilbage til udgang,punkt~t, f..1ndt Du det
U1nmtnhold, Du sogte?
- Sc)lemt ja., og del er jo egenthg klilrf. Man slider mod
et f;rllc!> mll. det skaber solidariletsfoldse.
- Kom Du til Uarl?
- To gange, Kvikmatch og polytcknikulob.
- Og Du fortsætter som kaproer næste Ir, nu h"or ." I
Nej, jeg gar over i InotiOll.'ironmgen.
Hvorfor i ,lIverden det?
Eksamen I
- J.l, der har vi det.

h,ln har ,lltid .'zrd en kzk drl"Tlg.

Indtr,k fra medlemsmødet

SO,\f SAGT l'ED MODET-

Da dtt pa mtdlemsmoott dtn Il nO\'cmber blev ,ent. md"n
man nolede frem til konklu'loocn og en del medlemmer dA
havde forladt modu, samt al hen~yn til de m,lnf:e ikke frem·
modte medlemmer, ,kai JeJl: hu i bioldets ~palt~r ir~mkomme
med mit mdtn'k af modct_
!o\me an~rth Ila klubhens f(lrh(lld bn kon re,umerc~ i IL.I·
Rende ponkler '
I) Kluhb~n, un!olc mtdlcmmcr kontolklu kluhhen ill! !<It lidI

folr m.lII nxrmc_ft det indtryk. ~t bC.d}'relsen f:r nord
opho;ct, der er lIf,:cr.:1ild med med/cmllu:rnc-,

Er vi lettere til grin?
Du var !n.lnd,lgen dter Llllu~k.lmpen \'ed froko,tcn r.ldt
n,uurligl p'\ s"nda~en~ bcgi~'enhtd, og h..:runder be·
ma:rkede en yn/ilre. hardt og ah·orll).tl ilrb.:jdendc olk.ldemiktr,
at det glædl.Je ham h,'er Bilng det ~Ik d.1n~ktrm "urh!!1 ,·td en
~.ldoln Itjlighed, Idd han tog del rom et JI:(ldt ur,cI for en wol:k·
kcl~c af befolkmngen, dlcrs d kedcll/ile !i~h.?i~lighcd.til .1I,I~ll·t
cs_en: sig for og bCl>kæftlge "Ig med L1GEG"lI.DIGE TI:-":<.;.
Jeg folte ml~ ved denne <;,1.rk;"mc n,lIurligvl~ r"mt pol mit
ømmeste punkt, og du har fAel mig til ~idcn at "pekulue ('Iver,
h,'(Jrvidl ,,1 idr.l:hfolk er en flok let tJhcligc pef:.oner, dtr aldrig
kommer ud over 'olllllkaMe~tadicl, men \om til st"dighed m,'
holve udlosning gennem konkurr.:n..:.:r og styrkeprover, h"or"ed
\"I bliver en ~amling bchageligt billig..: ak",rer. i beslr.1:hd,..:me
for al tilhed"5li11.: m,ls~cmes ældgamle krav på ~kUC'PII, _men
endnu mue lallerhge ma dO/il de Af 0$ virke. dtr dyrk,r dt Ikkekonkurrencebetoncde idræt~grenc. f. ek" sporl"fiskeri. j.l~t tller
l.1InlitlUruonin!C. Vi m.. I sandhed bh"e hetragtet som n'l!::e 'pej·
derdren~e, ~om ing",n ilnsvanbevid'l ymfundsborger o,"",r dier
under sygeko1~,cgr .... nwn kan tage "I",odig!.
Men mon ikke vi a!Hgevc! p.l en "i, Ill.ldt. trods det l.uterltge,
ollle som een har valgt den gode dd, Jer ikke bor tol~es hol ns,
Idet vi jo h,u anlagl hele vor tilv.rrthe eUer en ikke uvæ~endll:;
dd deraf under mClltoet .. .\t be~kol:ftige ~ig med ligq::yIJi!::c
IIng, er .111 bt~k.:dllge ~il: med dtl enc~te, der har v,'etdi i ul·
vol:rc!senGennem vore krilfludlolddsu un~.'It 'II i hveM fald /II hllve
ofre lor ~m.-.:rknm~en om . .1.1 den, d.:r Ikke kan holde kontr(\l
med ,in egen 1i\'''ldd~, ho!.n dur ej hdler til o!.t holde konlrol
med nogc! ,om hcl,j ,lndtl, en '.l:tning, der i nogcn grad kunne
,1Il\'cndes på min ~portsfjendthge Vtn rra indledninltcn Men
i A B- og
herudovcr n.!.r l·i. midi i del 20cnde lrhundredc
KOBOLT-bombcrne~ og ruslningskaplobenes ~kygger
en
mentalhygiejnisk afsl,'pniDg, en hvile for overtrælle 0f\' o"crbda.~tede hjerner og ner\"CsplemU, lynd~lidle ;/ol karritte:jal:.
priSlal. inO.. honsf.ne og andre af civili.'.ltionens medloh.:re.
Delle er vorl mAI og vor hensigl mcd .11 blll'e i le~ealdcrcn
td vi dor, og \kd vi vzre lealrald:e, koln \'i vd i nogen grad
hil"!: lov hl at ,ilere digtercn~ ord
~amtalen

('Ig l-o"nYller ~Ig for lidI Af den, goder.
2) Oet m,m)o:l"r i kluhben i udult gr.ld kontakl mellem de unge
og :ddre m..:dlcmmer. hvad b..:~wrd~cn har en vol:,,,nthg dd
af .mW,1ftl lor.
J) ;-";yordmnl=tn i klubben hAr ... pillel fallit. .\It for mo1nge 0!t
p.i. fkr.: pOMer forkerte, h ...'IIJ!"1 inJvalgte meJlemm.r hdr
Ue! tllddl ud\·.lI~'po~l..:r, ~C1m de Ikke har ma~tcl SV'I"m~t
funll<flf for tun!!;l_ Ogr..1I kontakten indtn fnc Udl'o1l~"n" hu
/lllPl"t1.
4) Kokkcntt I d"" ntl\æn:nde form funga..:r lJ.kc tiHred"nl·
Itnde
~q :.hdleml1lerne hcnv-ttcr I;.ladcl ,Ilt for I,dl_
C'I) o.:n kontakt mellem hC~IHehc o~ unge medlemmer, der
under dm .. ):amlc- onlnmg f.1lndle~ vcd ro.:hdernrs ddt.lgd_e
I bt!~tyrd,.:sh:,rhandlingernc, er mi,lel "ed nYl'rdningen,
;) Roud\".J.I~':h o1Thcide illlbdlll h,lt Ikke fung..:r.:t ulfred"lillende
I den dlufol,::ende dl,ku~,ton gik det, wm du d~w,-crce olle
gar i den ,lag, d,_~kulio~ion<.:f; ,\1.1n \'ar IiiboIelig til .1I forubt'
l iS' I tnkellhedtc. medtns de v""cnllll:"l" punkler hin' for lidt
dtb,:a!tertt, l'dv'\lg~formol:ndcne orienlertde v.l:,.entlif;~' kun om,
hvordan .ltheiuet V,H gael udAdIII. l1len Ikke om , hvord,lO det
vu g.ict ind"dlil Om hvordo1n del nve ~Y~lcm ho!.ld~ funM'~rel,
[kUe ',IT liltroJ, for en kr,lfti!:: "pf~'fdnng Ir". min ild.: til ..I
frtmkomme med en såw.n rtdUtl'rcl,.:.
en Videre·
leg havde ".l:~..:ntlig~1 tilretlda!::1 mil mdlæ)o:'
bringcl~e ,lr .Itn krink ,:af kluhbtn. ~tlm unge mtdlemmer .:r fr.:mkomme~ med o,'er for mig. Dc unge m~dkmmcr, ~kmmt hortcs
alt for lidt pol nh:J1tmsm('ldcl. seh' om det kan vzre meget ube·
hageligt ,li t,lI" fra en t,lIcrsml, Om dette kan ta~c~ _,om udiryk
for. ol! de helt glvu mig medhold, vtd jeg ikke_
Ah i ;tit ,'M man ikke ,,\ forf.l'rddig m.:gtt klogere cher
modet end fur, \eh- om bol/ilune gik lemmdig hutt .\Iin kon·
klu~lOn er, 011 .lfuntn lor d~1 fllr,le Vlqe, al der virkcli/il er behov
for hyppig afholdelse af mcJlem_moder Og for del andcl. .1
dtn p.k ~Id,te Itcner.lllforumltng ~ktlt lovændring ikke hJ.r h",·
lydcl nll!oten ft>rhedrlllg. Be~lyreben og i hverl fo1ld tn del ;rldre
af den opl.mdse , ,1.1 nlan
medlemmer V.lt . efter mit IIldtC)'k
ikke p... ten '''''_ons trfanng.:r k,\n UdlolIe 'ig om dct nye ')'~Iem~
værdi i frcnlllJen.
SluttdiR mener ,cg, al hV1s man Ikke inden generaUo~.lm.
linF/cn bn I,we en ;rndrinf\', der er bdrc cnd ~nyørdnlllgen·
bor man nnde ulbage IIlluvene Ir,:a for 19H
.'\en m,i~ke bn jeg lokke bc,tyrd,esmedlemmer III .111 fremkomme med no}::lt syn,punkter her I bladtl
O~ tAk for .lIftenen.

""m

Jokum U Id~lld!,

Selvom klubben er lukket
for iår, tr dtr ~tadlg mulighed for 011 benytte den udm:t:rkedc
fin~ke had_\lue I kluhhustl. lxn er åben hver lordag fro!. kJ. 1400
iii 1630. [kr er ligeledes mulli:hed lor al motIOnere ~I!: I bolSsinel mden b.,det,

I. der sidder lunt på fI .... ~ket.
I sk.ll aldrig helt fontl
os, som lodtes iii oll drive
og 011 dromme i det hil.
\'i er
08 vi
indtil
hiller

mænd Of\' \'i er drivung
flyder på vorl klun',
krabbekloens knibtang
kludene til bunds.

Formanden har skiftet adresse
III Pusilhuscl. \'e~lerbrogade 2 D. -

Telt uforandrel' C. 6644,

Erik Kiersgaard
livjaegergode 23 - 0bro 5152

SET OG SKET I KLUBBEN
En dygtig dobbeltkvartet
E:".bledc kluhhen ved onsdag'<aftcncn den 2(>10. Ni ....mg·
glAde mcnnc,kcr under Icdcl,c af "ort udligere mcdlcm
hr. Bc.;h Soren'cn vaT modt op fllr il! undi.:rholdc O~. og
deres repertoire ,'aT unægtchg vidbl).'l~ndcndc
Ird al
,t,UH: meJ 1 madri!:aler niu:dc vi i "fltoc:n .. I<lb frem Iii

modcrn..: AmerikAnske ting ,om L tk~. "tf,:a for two'
Ind imellem 1I,H Slukket ~m.) muntre ~llml .lf d.msl.:. \'i~e·

kuml. fremfurl ~om ~(llhtDumre meJ Kuit.u.lkkomp.1!:ne·
ment. hl.~. See:Jorffs .Ro~·e:rne: lu Rold·· ug '>Om ~luI·
nummer Sig'fre:d P.s 'ldunJerlige "To hvide lilll:r ...
En helt 19~nnem for~tek[.1~~l,:~ undtrholdnillK. der JI:[æ·
..lede tilhorernc, hVOrimod el ud\".ll~,medlem~ ro .... ,,~ p.l
al ~kahe hYl/ge'temning pol '·er.lndol"n ialdt mIndre hd·
Ji!;1 ud.

Standeren gik ned
tor i.tr \lmdJg den }QIIO kl. Il pr KI. JOH ankom ~om
,ædv.mlig t:n 'Jmling ~·elpud~edt ,ond.,g,prumenorer for
,H ov<:rværc hcghenheden (Jc vækker h~·tfl olt glæde 110,
den lille sk;lre. der dltr pOnlonOplolKningcn eT ~murt ind
I monje og ~kl ..It). Formanden ~a~dc el par vclv"IKle ord
mden ,trygnineen. og vi lomleen ~1I11c h;l,er ul dl,: mo:rl·
hugle:. mden '·1 gik hn,r III 'II.

Fler. farver
!.OMe O\"lOT lærredel ved den \id~le on,d;lgs.lften den 1'll.
hvor I.cu:J-eh/lcrten. KJi Ildmer Pdcncn. ",u:.erede over
emnet .. fuve dmen Oll den, muligheder· og gaveks·
empler herpå ,·cd forcvil>nin~ .tf egne: oPI,,~rI~er. Det "'Jr
tksemplcr p.i. bl.~nd~ndc lånik og fremrag<:llde ~,In\ for
.li se mulighede:r o~ delMllcr. ~om almindelige ilmoltorer
har \\ært "e:d at "jne. der her bl~v fremforl. l'ndlfllden
Iri~lede\ man ul .ti ~rtkulcre p.1l. h'·om.l.r fotogr.lfen

sl,lod,cde og dm .lbSlrakt arbejdende kun'tn~r tog Ll!.
\.1 spccidt Oll{MII.'I og udfor: var cn ,tor dd af opt.l!':d.
.. nnc. f.\cn mon ikke man gut klogt I at M"II~ ladt ml'u
Jette emne frcmovo;r. Ods er hr. lIelmer Pclcn,cn ".l:r
oH kom "I!.' cfl~r og dd~ er IIlcdkmrncrnc vi" bkvcl mæt·
11'1. II\'.ul fan'dOlos ,lnlo(.i.r

diede,> .11 de klon kJ,uc sil/:

ct "vkl.e tid.

Viel geschrei und wenlg woUe
kan vi_I

r..,,~cmle ,1.'1 ~om

oversknfl lor nll;Jkm'DlI.Utt

d. 2,11. k . 20, hvor udvalgsfmmænde:ne log f,u p.l en kort

n

indledning
m11luttcr pr. mand). KI. 21 ,.,u lIrdel Jerdl"r irit. hVIlket ro(hd. Jr. , \'\·;ei.1ndl. ,uolks b<:n)",,~de
SI!; og 1 et ",!o:!tKI og velforml:t mdlæg knmcrede hc,tv'
rd~en

lIg

herunde:r n,\Vnlig Jnjlreb dtn for

man)llend~

konMkl ng E"ling med ..le menl~e medlemmer. og elld·
,·;derc kritiserede han _Ixrkl rnudvalJl:tl~ 0'"6ani, . II;On og
.lrr.ejd,form. idel han n.lvDh~ hævdede, oll der manJi:lede
!I..lmling og kOlKenlrJ\Lnn om .lr"~·idel. Oll: hævdede .•\1
ud,·",lgch fornund ikke ha,·dc maKI ti. al leJe .lrheid~1
p,1 den relle m.ldc_ 11l1.11;~:ggd hkv \Ch·~agl ,u:rkt Imllde).lAel af ."\'tr~U', og dette '·ar ('11I.lkt~n 111 en mtre ;llmmddi!! drnftcl_e Af k1uhhen~ forhold og tn:mml. hVIlrunder
mange ga'· deres meninJl:<:r ul hndt og hvor Wkbndl
hkv 't;~rkt ~lUllel af J..:.raU\t og tllJe l ~ og).1 "f Het.
medtn~ Jr. Ole: Sc.:h ..·r henimod ~Iumin!i(cn at aften~n
kOn't.1I~rcde . .1t mol" ho, hc~l·o;rd'cn ,vntc.\ .\1 ~p"re cn
VI, IT.lng til .ll ,1.1. fra 'I~ p.1 forll.l.nd, at dva:rg~ vj)_c
kritikpunkt!.:r. Illden de egentlig ,·;lr kommtt hl deh.!t.
D.1 .,fh-ntn ~lutttdc. eT der \ikkcM ikke U. der er det
hjem med fomtmmd'en af. al de cgentlig ikke var hlevet
'por klORere. men mon moln "lIig!.:ve! ikke k,ln kon~taltre,
,11 du \"il være klngl I Kod tid inden KcncrJlfor~amlin!1:en
.11 indbide lil endnu e:n alminddi!! drnftd'e. inden man
"c~tt<:r m.lOd.lIerne.

End ikke I et roklubs medlem<,blad kan man undga at hore om den ~nart tll~tundende jul. J IvorEar
egentliR ikke heller? Dette er en annon..:e, der gerne vil ~ore Dem opmærk<>om p.i et par Julegaver,
liom De m.i<;ke ellers ikke ville ha\'e lænkt på al "obe enten til Dem sdv eller andre,
~u

... kal Dc hore:

DaVId .\lonies, tle:n kendte J.lm.ke underholdnin).":'Jforfatler, h;1r ~kreH.·t en ny slæ~lSroman. Den
hedder

I D EN GRØN NE TIM E
Alle, der har læst den, og det er efterhanden helJlgvis mange, .. yne .. mægtig godt om den Den er
p.a 156 sider og koster kun 10,75. net er da b illigt, specielt I dag, De kan ikh fmde bedre gave
cnd dl'n til onkel Hans og tante Pelrea. Det er en bOI!, modne mennesker vil hy~ge sig med.
Ja, for den sags skyld hele famil ien.

S.,

.1Ilbefaler vi også

MED TOMAT OG PARMESAN
af Margrit Dicthelm. Det er de herligste ltalien,ke retUr, man her fh a n visning pa at lave. Den
er morsomt skrevCl , og enhver vil kunne fi n de fiks for n yelse til Sm.1 muntre selskaber .•\\onSlro
det ikke var den helt rigtige ekstragave lil Deres elskede?
Den koster s.lmænd kun 8,75,
Bflgcrne får De hos boghandleren.

ARNE FROST-HANSENS FORLAG

-

ORIENTERING
Arets sidste åbne løb

Hvad med skisporten?

v.tr D,\\ og K...\\ -natorifmu: ring. 0.'\ foregik omkring \'ucb
undt ved Silkeborg i et Itru:", du s,j,..,d bogstavelig som i
overfort lx:tydning tog vejret fra folk. der ikke v.tr v.lnl III
ti udant orienu"ringsddoraclo. Robert, Rode og jeg hentedt:
ingen laurbær, som dl:! vist er rygudn. men log hJcm en uforglemmelig oplc~'c1sc rigere. Jeg under alle DSR's oriCOItrere 011
prove lykken i et s;id.lnt terræn
Ki\\-nat udspilledes i Grib skov ,kiftevis i regn og m.tne~km
I A-kl,lssen udgik Rode efter til hudlo~hed al h.wc kon~t.,tucl,
at maskerne i et vildthegn ikke VM store nok til al tillade ha ns
paS:i.1go:. Jeg svigtede. medl:llS red. n:ddccle æren. l B-kl.1,sen
triumferede Ponsaing denM gang i d"," ,årf,:lange og uforsonlige
strid med Rindung.

Vinteren stlr for doren
Om det bliver med sne og )klf"re
Sllr endnu heil i det u,"j~se; mtn dter et par .lr med rlnlle
.. klinte! (or skisponcn j seklionen sUr \'i et sl.1g for denne
spon'8ren, som oprindelig \"ar samlmgspunkt for medlemmerne.
Efler el mindre ophold i Norgt 'idste Piske fjk en dd oll
O) v.. kt mtere~en. og hvis det en dag ;ltter er mulIgt lor os
at ~tille lobeH lil skikonkurren~er. er det endnu et slmdt (remold.
De hJcml'ge forho ld er olltid u~j kre p'\ delle omr.ide . men
hvi\ nogen har mu lighed for del, VII vi varmt anbef.:!Je al del·
100ge i nogle af de rej~er, wm arrangerC$ af Dansk skiforbund.
I(vad med ,lt deltage I den danike ~k.iuge i Bad GaMeln i O~IrIK
eller rejse en uge: til DANEBL! i Valdrts? I skiforbund~h
medlemsblad ~SK I · er di~~e rej~tr plus to rejser ..rranfllud oll
KS n<t:rmere omt..lt. Bl..det bh'·tr udsendt efter bedste ..1<..,"
af !>ektionen 51 bngt oplaget rzkker. og ;alle ovrige intetc\,>erede
kan U oplysninger hos ~tyrel.
"luligvili vil sektionen selv arrangcte: en tur til :-';orge und .. r
.. n eller anden form i ,lulllIngen .1 J.nu;u- eller hcg)'ndeh.tn
"i h:"ruar. Af hensyn iii virkellggorelsen af el sldant .rr.lnge·
ment vil vi gtme hore fra eVtnluelle mteresserede.

p~ hiemmefronten har den forlubm: maned Vi\'n:t prOl:Jl:et af
travl aktivitet. 20-10 menne~ker har ~ond.1g efter <>ond.lg benyt.
tet a"oIngcmenterne.

Den 23111 deltog \'j talstærkt i et lob lagt af KR i T oHe·
kob hegn; lund v;ar bedste fra DSR pi lAng bane og Rkhard
p.l den korte.
Dcn 6/ 11 havde vi selv !.tgl lob i Rude skov, her var Pon\;aing
bedst, medens Robert og Rindu ng ddte andellpladsen. Kj;tr log
,ig af den korh: bane.
Den IlIIl havde Ki lde bagt en [in Nne i Ravnsholt. Sko\'cn
"i~le ~ig fu, sin smukkelte ,ide. og m,mge havde tilsyndadende
svzrt "ed dt vende na:nn hjem igen. Det lykkedes hurtigst for
Rode og Dcncker p! henholdwis b.ng og kort bdne.
Den 20/ II oprandt atler d.1.gen for del

~o1gnom~pundne

Kispus

i Rude ~kov. Jesper havde endnu en gang rullet sig ud for at

ikke noget med
\'i\e o~, hvordan orientering og~l kan væ re;
slcreot)'pe monsterkort synlige indenfor 100 meler, mCIl smJ
visitkort ;anbragt disk ret over og under jorden, i roer og træ·
toppe: og endnu mærkeligere ~teder. Der Vdr posler, som nogle
gIk muntert flojtende til, medens ilndre travede fortvivlede
rundt i halve og hele timer. Dc fleste bestod dog provelserne.
og de livlige ruskussioner bagefter \'i.ste, at det ha,·de v~ret tt
helt rigtigt Ki.o.pus. Robert sikrede sig klubmcsttrskdhet og der·
med sektionens slorste klenodie, Oritnltringsm,ukinen. men han
V;ll hlrdt trængt af Rode og lund.
Dv·f1.,.

Gentagelse uønsket
Dcsvzrre har man fra rokluhhc:ns side fundet det nødvendigt
;at kl.tge til nktioncn o"er G.iseltusc:ts tilstand efter el .f \"(Ire
beseg deroppe. Dc::t hor ahsolut ikke ~ke igen. Det ml \'ære en
.dvfolgt ;tt Vo"l'rne om klubbem værdier og eCter!.tdt det i den
orden. m<ln selv "enler dt finde. n.lir mdn kommer derop.
IO punkter v;ar opstillet i kldsen, og selvom sektionens med·
Itmmtr mlske ikke alene er skyldige i .llle punkter, omh.-mdlrr
de f1es le punkter ting, der bor v<t:re selvfDlgelige. men .Uigc\·d
ikke var i orden. da de sidste drog af sted. En oprem~ning u
unødvendig her. idet dellaRerne i den p1gældende ..... eek·cndtur
~i kkr:rt er bekendt med i1ldholdet af det pågældende bre,·.

S_"erni.sen
var p! spil I sidste nummer og fik byttel op og ned p.l sektio·
nens nye og gamle navn; forh.,hentlig er h;tn (.lIdet bl ro igen
~ledc5, .11 fodsebv.lMkelighedeme ved navneskiltet r:r over·
51.\l:t.

=

Sidste løb for i år
bliver sondil8 den 4., hvor Ilolle J. F. har indbudt li[ Cl par lob
fr;l RudrgJrd stddion. dels et begynderlob og dels cl rel specielt
loh for de mere erf;lrne efler hjemmelavede kortskiber. Tjd.~·
punktet -. j lobd af formidwgen. dog ikke fOf Sent.
ReSten ;af mlneden sUr til (ri rusposition for medlemmtrne.
For folk, der vil vedligeholde de simte rester af det svindende
lrs form og kondition, skal redaktionen gore opm~rksom pl.
.It roklubben har gymnastik p! progr.:ammet ugens fem for,le
dolge, Iigewm der er mulighed for svømning og håndbold. En
god lohelur lClrdag eftermIddag (or holdstuebadet nede i kluhben
kan ogil anbefales.

DSR's Ski- og
Orientering •• ektion. styre
11.1Is Ove lIi1n.sf:n, Henrik Ste({en5vej 24 , Frb., fmd., EV 6579,
LU 2801.
Poul Erik Jakobsen, Ry ..~g.de 126. 0, n~tfmd .
Mogen, lbut, Hovm;arksvej J2, Charlottenlund, DR 8H9.
Erik K;a:r, clo Christensen. Ryesgade 126. ø. K.lSSerer.

Ansvars h. for ~DS R ·: Aage Bang, Hdsingborgg.dr: 21 1 tv.,
Ansv.lrs h for .OR I ENTERING~: J'ologen~ Il.-.uI, HO"marksvej

'"

ø.

TelE. Ry 292.

:n, Charlottenlund.

