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Nu hvor vi s tar ved indgangen til Cl nyt år, vil jeg gerne på be~tyrelsens. udvalgenes og egne
vegne sende alle medlemmer og venner af D.S. R. en Ilj(' rtdig hilsen og tak for trofasthed mod klubben
og al venlig hjælp og interesse, de har ydet Ol; i det forløbne .'ir.
Vi er jo !>tadig - ligesom del .,tore samfund af hvilket vi er en del - på mange mader mde I
en brydning!>periode. En dd mener, at det gamle .. system" trænger ul fornyelse. og vi har måskeendnu ikke, trods de gennemgribende ændringer m. h. t. ledelse, vi gennemførte i fjor. fundet den helt
rigtige form for fremtiden.
Men een ting er I hvert fald glædelig; der er blandt medlemme rne en storre Interesse for
klubben og dens problemer , end tilfældet har været i mange år. Og der er kommet ct klubhv I gang,
som vi længe har savnet.
Jeg håber, vi I fællesskab ma kunne fore de bedste af de tanker, der kom frem I 1955, ud i
livet j 1956 på en made, der kan styrke sammenholdet i klubben og drage alle dens bedste kræfter
IOd i arbejdet for studenterroningen.
For lad os ikke glemme. at det er denne sidste, at det er selve roningen, der må være det
vigtigste for os. Vi kan planlægge, drofte og diskutere nok sol meget over forhandlmgsbordet, men vi
må aldrig glemme, at det er i bAdene det foregJr.
Godt nytår og vel modt ul sæsonen 1956.

Hvor flyver svanerne hen?
- I har ihvenfald været pa langtur.
- ) <1.
- Rigtig langtur?
- Ja, den varede olle dage i de lolland-fal~terske far vande. Det var en herlig sommeroplevelse.
Disse svar, der viser, at ofrene til dette nr. også horer
til årets langturskaniner, kommer fra brodrene Tromborg
jensen. Kurt og Bent. et par tiltalende fyre. der endnu
ukendt med havnens lurende farer, blev snuppet af et
prcssegæng, da man mønstrede mandskab til arets fæl leslangtur, men som ahsl tilsyneladende Ikke har fortrudt.
- Men ellers?
- Ellers har vi hygget os i og omkring klubben og
haft en god sæson ud af det med Nivåture o.s. v.

Ilvad med dette, al få nogen at ro med?
Det har Ikke knebet for os. i hvtr! fald ikke efter
at vi havde været på langturen. Der blev VI JO en klike.
der tom redes sammen både af yngre og lidt ældre medlemmer. og det har sl fort med sig. at nere er kommet
til. Det har faktisk bredt s ig Som ringe i vandet.
Hvad S3 1956?
- Kaproning l
Det var noget helt nyt.
- Ja, men det scr tiltrækkende ud, og der ser ud til
at være endnu mere kammeratskab og sammenhold end
noget andet sted i klubben, sa nu VII vi prove det, og $l
se. hvad vi kan El ud af det.
- lIeld og lykke!
- Tak!
-

•

Ledelsen samledes

Generalforsamlingen

in extenso den 9. december ul et fælles mode, hvor man
drøftede systemet, og hvor der var almindelig enighed
om, at delle ikke havde virket som ønsket j den svundne
sæson, og ikke havde opfyldt de forventninger, mAn havde: stIllet Iii det. Efter en del drøftelse fandt man til enighed om et fors lag fra Boesens side, hvorved miln uden at
behøve at foretage formelle ændringer skulle kunne gore
det nuværende udvalgssystem mere handlekraftigt, idet
man samler hele ledelsen hl moder hver mlned I stedet
for som nu, at udstykke arbejdet i småmoder, hvorved
den manglende kontakt og det manglende overblik bliver
fremherskende. Samt idig er det tanken dermed at gore
udvalgene mindre, men mere handJekrafhge, idet det desværre ml konstateres, at det nye system ejheller har Vir·
ket i denne retning ,
Under den plfolgende drøftelse af k.andidatbsten ul
næste år erklærede Fl Langgaard, 1-1. Marcus, Oluf
Andersen og Erik Kiersgaard, at de grundet manglende
tid ikke så sig i stand til at fortsætte på deres poster.
Marcus afgav dog lofte om fortsat - I det omfang han
overhovedet kunne - at stotte arbejdet iroudvalget.
En foreløbig liste hl generalforsamlingen ser derfor
således ud :

nærmer sig. for uindviede skal det bemærkes, at den
dolge traditionen (eller lov~ne) altid afholdes Sidste fr~·
dag i f~bruar, og Forslag må - for at overholde de Fastsatte frister - være fr~mm~ til bestyrelsen senest 1 '2.
Som det vd ses andetsteds, har ledelsen gjort status
endog mden årets udgang, og er fremkommet med en
foreløbig kandidatliste allerede nu; men desværre er
der dog et par alvorlige huller i denne. Det alvorligste
er fr~mkaldt ved, at vor energiske fest- og propaganda·
udvalgsFormand, A. Langgaard, trods trusler, bonner og
gyldne lofter, sU.r fast ved sin beslutning om at nedlægge
sit mandat Pd grund af manglende tid. Langg.ird bliver
svær at komme ~fter, og der ledes I øjeblikket stærkt
efter en afløser.
;\\en rent bortset fra disse mandat· og systemsporg:,·
mal. Sil er del mit og fleres Indtryk , at debatterne p;i
klubbens generalforsamlmger ofte bærer skær af nogen
vilkårlighed: en eller flere springer pludselig op og giver
ondt af sig over et eller andet. der er faldet dem for
brystet i den s\'unclne sæson, og diskussionen tager der·
efter fart og r~tning heraf. SkuJle vi ikke i .lr prove i
god iid at forberede, hvad vi ønsker forelagl pa general
forsamlingen, og dersom der er ting af vigtighed, da <li
få dette indsendt ul bestyrelsen så betids, al de om for·
nøden! kan fremkomme I form af forslag.
Det er dog klubbens v~ og vel det drejer sig om denne
aften.

Formand : Gudmund SCh.1Ck.
Næ<.itformand: H. Mohring Andersen .
Kasserer : Biørn ftføller.
Sekretær: Frantz Byrch

M.lteneludvalget:
Formand: }. Norman Hansen
H Høeg Rasmussen.
C. Norfvng
MotIOns · og langtursudvalg('t :
Formand: A.lge &ng.
J. \Vie fandt.
B. Boesen
N. O. H . lngel
Herbert Marcus.
K.lproningsudv.llget :
formand : Jorgen Krause.
Poul Erik Jacobsen.
Erik Blond.
urs B. Petersen
ØkonomIudvalget:
formand: E. Voigt .
Biorn Moffer
Frant= Bvrch
Propaganda- og fest udvalget .'
Bekendtgores senere.

Hvorfor .e Neapel og de,
n.ir man kan kede sig ihief ved Arrese.
Denne lidet flatterende turistreklam~ har fået mig til
at tænke på, om ikke mange jagter Europa igennem i
vore dage. dels for at segl' nye indtryk, men dels ogsl
for at finde oplevelser som de faktisk finder fuldt så
godt - om man så må sige - lige udenfor doren.
Ilar I set Danmark fra søsiden?
IIvis ikke, så har I en del til gode, hvad nye og skonhed'\mætted~ indtryk angar. At s~jle forbi Stevns klint
en sommerdag, for derefter at tage landkendmg af Rod·
vig efter duften af kroens stegte ål, der I fr"landsbme
vejres langt til sos, det skal ikke beskri,,·es, men opleves.
T uren ge.nn('m Omosund en sommerdag kan mlle sig
med hvadsomhelst, og tn morgen på lyo taler ingen
sammenli b'1llnger.
Rochderne sætter sig atter i ,ir I spIdsen for fælles Ii\ngtur i danske farvande, så tænk over, om det ikke
trods alt var værd at prove. Der er nemlig også det ikke
uvæsentlige argument, at ,'ed en sldan fe.rie koster del
hele ikke stort mere end sv.uende ul, hvad man pl en
udlandsrejse har brugt, inden man nlr Kruså.

Arkivar: Elvind Sieverts.
Redaktør ' Aage &mg.
Efter en droftelse af problemerne omkring klubhusets
fyringsanlæg sluttedes en aften, hvor man for forste gang
i lange tider havde Uet en virkelig indgående dr0ftelse
af problemerne omkring klubbens ledelse .

Kontoret er åbent
for telefOniske henvendelser - Ry 48 - tirsdage og
fredage k!. 13-17, ellers postadresse : Strandvænget O .

Erik Kieregaard
livjægergode 23 . Øbro 5152

Nyhed på langlursbådene. område
Nede på klubbens bådeværft har man netop færdlC'
bygget en ny langturstoer, der mdebærer en finesse, som
vil vække glæde hos mange langtursroere, der sætter pris
på at skånt" deres materiel. I stedet for bundbrædder er
der over kølSVIne! anbragt kvadratiske plader. der hviler
på brede tværbsler i bådens bund, hvorved det bliver
s.\ at sige umuligt at komme til at træde på klædningen,
noget der JO ellers let sker, når man skifter I en hårdt
lastet langtursbåd; man kan faktisk trampe rundt som
på et dansegulv. uden at risikere det ringeste.
Nyheden, som bådebygger Knud Petersen har a'Ttn
af. vil utvivlsomt blive obligatorisk i fremtidens langlursfarloJer.

Der er åbenbart nogle, der endnu Ikke ved
at klubbens vintergymnastik har flg. termine r :
Molndilg og to rsd.lg : Statens gymnasllkinstitut, Nørre alle :

kl. 19.00-20.00.
Tirsdag og fredag: Statens gymnastikinstitut. Norre alle:

kl. 17.00-18.
Onsdag ; Melropolnanskolen (bag frue kirke):

kl. 17,15- 18,15.
Torsdag ; Statens gymnastikinstitut:
Svomning fra kJ 20,00---21,00.

Håndbold
I-Iermed lidt ,hsberetning:
Tilslutningen til håndbold~ektionen har vært! O\'er al
forventning i starten. Besøget er siden dalet, men ma
fortsat sige!. at være nogenlunde tilfredsstillende.
Det samme kan desværre ikke sigC'i om de opnåede
resultater 1 turneringen, selvom det dog er en Irost, at
hverken I. eller 1. holdet ligger helt i bunden.

folgende kampe har \"æu:t spillet i efteråret:

l hold :
9 10
6.1 11 -

20. 11 4 12

5'i DSR-GSIF
- BI

- SKS
- VIF

9-13
5- 20
15- 10
19- 1

2 hold.
9 ' 10 16. 10 6, 11 20, 11

1112 -

55 DSR -

SKS
BI
LR
GSIF
AI

1- 6
IO--- 5
14-- 6
5-10
7- 10

l. -holdet har således i points for 4 kampe og synes på
\"e) mod stjernerne. Der manglC'r dog 5 kampe.
2.-holdet har 6 points for 5 kampe og synes på vej
mod Jord!!'n. Der mangler kun een kamp.
At turnenngssplllerne dog er gået til opgaverne med
Lver, vil fremgå af, at Io af \"ore spillere nar brækket en
eller anden finger i kampene. At samtlige spillere under·
tiden synes at tabe hovedet under kampene, generer dem
tilsyneladende ikke, men de bruger det jo også relativt
,jældent. Der foreligger ikke oplysninger om, hvormange
af modspillerne, der har måttet tilb[inge julen i hospitalssengen, men skonsmæssigt anslås det til ca. 20.
lovrigt har sektionsformanden modtaget en venlig Juleog nytårshilsen fra C. c., der p. t. bt'finder sig I Esbjerg,
bl alle L sektionen, hvilken hilsen hen"ed viderebringes
tillige med formandens egen nyUrshilsen.
Der trænes fortsat i 1956 hver onsdag fra kl. 17- 18 i
Idrætshallen og fra kI. 18,15- 19 i O. J\t-haUen . T ræningen begynder den 4 l -56 og alle er velkomne til at lægge
jule- og andet sul på sportens alter.
Ilenvendeiser vedr. håndbold bedes rettet til sekt.
'\oller-Jorgensen , By. 8690. lok. 36 mellem k!. 13-17.

Rud.

K APR.ON INGEN
Sidste lørdag før jul. altså den 17 12, afholdtes der el
mode I klubben. hvor sa al sige alle. der har interes.. e
og lyst til al go re el stykke arbejde for kaproningen 1
DSR enten ved at ga aktiv i træning eller ved at deltage
I ledelsen, var til .!otede, og hvor man gennemdrøftede
planerne for den kommende sæson. Der var almindelig
enighed om at gå i gang med træningen allerede fra
begyndelsen af januar med roning l bassinet to gange
ugentlig, onsdag aften og lordag eftermiddag. Endvidere
påtænkes det at starte gymnastiktræning i tilslutning til
timen i Norre alle mandag aften, med nogle specielle
øvelser for kaproere, som dog de almindelige motioo .. J;ymnaster også kan have glæde Af. diedes at man ikke
gor noget afbræk i d isses fornøjelser.
t-\odet sluttede med almindelig rundspørgen om til -

slullllng ul trænIOgen, hvorunder Sol at sige alle de frem modte unge meldte sig - iah ca. 25, et tal, dt:r dækker
b.ide folk, der tidligere har kæmper for klubbt'ns bn'er
og helt nye. Der er saledes allerede nu et godt materiOlIt'
for det designerede kaproningsudvalg at arbejde med.
men der er lOgen grund til at falde hen i tilfredshed
herover. Det er en gammel kendt sag, at jo flere mandskaber, man har at vælge imellem td de forskellige bådtyper, desto flere muligheder spænder maD over, og hvis
DU derfor foler trang til at gå ind for sagen, bor DU
sna rest melde dig. der er nemlig i år lagt op til. at vi
virkelig kan få noget ud af det, så derfor er det nok
værd at være med. Aflæg derfor et besog i robassinet
onsdag aften eller lordag eftermiddag og se, hvad der
sker. Du vil fole dig tiltalt af det.

ti

OR[ENTER[NG

1955 In memoriam
Skal vi, som skik er ved årsskiftet. standse op et øjeblik og se os tilbage, må det være for at besvare spørgsmålet: nllvordan er det gået med de ønsker og mll.
sektionen satte sig for ct år siden?"
Det er glædeligt at konstatere, at vort hOJeste ønske
i væsentlig grad er gået i opfyldelse. Aret bragte os den
tilgang, uden hvilken vi ikke kan eksistere. Nedenstacnde
statistik taler sit tydelige sp rog om den grobund, der
Synes at være for vor idræt, og kun en enkelt roklub,
nemlig D. R, kan fremvise en storre deltagelse i de åbne
orienteringsløb.
Men der er ingen grund til at lægge sig på den lade
side, vi skal videre frem, og medens vi i det forlabne år
især ogede kvantiteten af løbere, må vi nu i forste række
tænke på kvaliteten.
Det er nodvendigt, at hver enkelt lægger et rationelt
træningsprogram NU, således at han er i den rette form
ved orienteringssæsonens bl'gyndclse om 3 måneder, og
ikke ved dens afslutning, som man desværre ser alt for
ofte. De mange muligheder. som klubben j vmtertiden
byder sine medlemmer, skulle ikke gøre det vanskeligt,
og sektionen \'il naturligvis bistå med råd og dåd. Det er

bl. a. DIG, der afgor. om vi i 1956 skal nOl de store res ult;lter.
Og del s kal vi - Ikke?

Dv-Ha.

Er skiene I: orden
For for man ved af det , er s kiforet der. og erbrmgen h.l.r
efterhlndc:n lært os .ll ben ytre dc:t med d<!t samme. For de, der
ikke vil nyde sneen alene, er der mulighed for skilure med
sektionen; hvilket medlemmerne sdv bedes holde ~ ig .\ jour med
ved opringning til styret.
$,Hremt sneen udebliver . og lysten efter skoven ikke bn
holdes nede, er der mulighed for on<!ntering I Rude ~ kov næsten
hver sondag, Ogs!! i dette tilfælde kan n..::rmere oplys ninge r
fås hos styret .

Der er endnu en mulighed
for at komme lil Norge i slutningen af januar, nemlig III den
norske studcnlerhytte ved Svartor i Nordm.uken . mindre end
20 km fra OS[O'5 centrum og med udmærket terræn for dem, der
ikke er alt for skrappe til sporten.
Interesserede ml snarest give livstegn fra sig.

Efterårssæsonen på en anden måde
I lighed med oversigten i juninummeret bringer
statistik ove r deltagelsen i efteraret.-. lob,

Træning~lob

Klublob
Erik Ahrenkilde ...... ..... .. .... ...... .. ..... . .. .
f'.logens Bardram
.. ... .. ..... .
Prebcn Calberg ................ ........... .
Roben ChristiAn,>cn .. .. .. .. ............ .
Torben Gad "" .. . .. ... . , ... , ................. ..
Ilans Ove Ilansen ... _'o
. . .......... .
Richard lIanscn ........ .. .. .... .. .. ...... , ... ..
f'.\ ogens 1·10luI ....... . .. .. . ..... ".. .
. .......... .
Poul Erik Jakobsen .. ... ...... .. . , ., .. ............ ..
Erik Jorgensen .......... , ........ ..
Vilhelm Kahns .... . ........... _ ........................ ,
Eri k Kjær ................ ... ....... ................. ..... .
Hans Krohn " ... .................. , ....... .... ..
Erik Lund . ... ..................... ",
Knud Mikkelsen ........ ......... .. ........ ..
Kurt Nielsen , .. " ........ " .... .. , ... " .............. .
Find Ponsaing ." ........... " .
Ole Rindung .. ... .. .. ....... .. .
. ... ......... ..
Jorgen Slivsgård ." ... "" .,. ..
Ejnar Voigt ." ............... ... .... .
14 andre D. S. R.'ere ...... .. .. ... .. _,,, .. .. .. .
Gæster fra Gefio n. Kvik, K.R .• 1101te m. fl.
,'o
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Hvad med konditionen?
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Forelobig begynder vi fra klubben lordag eftermiddag med lidt
lost lob over 3--+ km. \ 'is din interesse og kom ned i klubben ved
Ij-tiden om lordagen medbringtndt tra:ningstoj og håndk!;de .

sJ. er det ikke for tidllgt at begynde at opbygge den igen, dersom vi skoll v.l! re I form til fo rårets forste lob.
Den grundl..::ggende konditionstræning til opovning af hjerte
og lunger skal begynde tidligt og koln praktiseres p.1 mange
mlder, f. eks. ved skilob, håndbold. roning og helst ogs! [ob l
terrænet , Senere oliver en rationel lobetræning nodvcndig, og
sektionen vil i .ir soge at gennem fore samlet lobetrxning for de
vi rkelig interesserede. enten i Ermelunden eller i Fælledparken ,
hvor vi vil prove at finde den rigtige stil, der fremmer både
tempo og udho ldenhed mest.

DSR's ski- og orienteringssektions styre
Hans Ove Hansen, Henrik SteHensvej 2', Frb., [md" EV 6579,
LU 2801.
Poul Erik Jakobsen, Ryesgade 126, O . næstfmd.
Mogens H.1ut, Hovmarksvej 32, Charlottenlund, OR 8549.
Erik K;ær, clo Christensen, Ryesgade 126. ø, kasserer.

Ansvarsh. for .DSR": Aage Bang, Hdslngborggade 23 t tv .• 0. Telf. Ry 292.
Ansvarsh. for .ORIENTERING- : Mogens Haut, Hovmarksvei 32, Charlottenlund.
" ..... _ .. po.. ......... ~ t<-.......,"
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Ordinær generalforsamling
den 28. februar 1956 kl. 19,30

. klubhuset

l

med følgende dagsorden :
l. Aflæggelse af beretmng.
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
3. Valg af formand.
4. Valg af næstformand, kasserer, sekretær og 7 bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af 4 udvalgsformænd.
6. Valg af medlemmer til hver af følgende udvalg; okonomiudvalget. materiel udvalget.
kaproningsudvalget. motions- og langtursudvalget.
7. Valg af 2 revisorer.
S. Valg af repræsentanter lil Dansk Forening for Rosport.
9. Særlige forslag.
10. Eventudt.

Bestyrelsens forslag til bestyrelse og tillids hver for den kommende sæson ser diedes ud :
Formand: Gudmund SCh,1Ck, næstformand : II . Mohring Andersen, kasserer : Bjorn Maller,
sekretær: Fr,mtz Byrch. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jorgen Krause, f. Norman -Jlansen, Aage

Bang, &rge Boesen, E. F. Voigt og Ejvind Sieverts.
De enkelte udvalg har følgende besætning :
Økonomiudvalget:
Bjorn Møller (formand), Frantz Byrch, E. F. Voigt .
Materieludvalget:
J Norman-Hansen (formand), H. Hoeg-RiJsnlussen , Kr. H . Norlyng.
Kapronings udvalget :
Jorgen Krause (formand). Lars B. Petersen. E. Blond, Poul E. Jakobsen .
Motions- og langtursudv;llget:
Aage Bang (formand), f. Wielandl, N . O . H. SIrigel, Herbert Marcus. Borge Boesen .
A rkivar:
Eivind Sieverts.
Redaktør:
Aage Bang.
Revisorer:
Erik Håhmann, Ove Petersen .
Det kan endvidere oplyses, at der under pkt. 9 fra kassererens side vil fremkomme forsIa~
om forhøjelse af medlemskontingentet.
Eventuelle ændrings- og modforslag til ovenstående forslagsliste må være fremsendt til klubbens
kontor senest den 16. februar.
Regnskabet ligger til gennemsyn pl kassererens kontor.

BESTYRELSEN

Vedrørende generalforsamlingen
Som det vil ses af forsiden er der opstillet en kandidatliste til generalforsamlingen udgørende bestyrelsens forslag til ledelse og tillidsposter for den kommende sæson.
Denne liste, der. som nævnt i foregål.':nde nr. er et resultat af drøftelserne på ledermodet i december, er på et
væsentligt punkt ufuldstændig. Der mangler et fcst- og
propagandaudvalg. Efter at Langgård har meddelt os sin
beslutning om tilbagetræden, har det ikke været muligt
at finde en mand, der ville gå ind for jobbet, og man er
derfor blevet enige om, at dele dette krævende arbejde
mellem sig, indtil den rigtige mand igen viser sig, bvad
forhåbentlig snart sker.
I øvrigt er der jo udsigt til, at vi på denne aften igen

kan fl en udtømmende debat om klubbens forhold og
fremtid. På medlemsmødet i november viste det sig jo
med al ønskelig tydelighed, at der er en ikke ringe inter·
esse blandt medlemmerne for disse ting, og vi håber at
den vil give sig udslag denne aften.

Rationel træning
-

Hvor mange er I?

-

Ca. 25.

- Det er da fint så tidligt på året?
- Absolut, ja!
Scenen er kendt af alle. der har den ringeste indsigt i
træningsforhold i DSR. Et dampfyldt, nordre omklæd·
ningsrum, hvor tætte skyer hænger om de roere, der til
stadighed dykker ud fra finnebadet. Inde fra b..,>sinet
vidner de rumpe, rytmiske slag og vandets brusen om
sammtnbidt og målbevidst arbejde. Et par enkelte unge
mennesker foretager nogle ejendommelige øvelser med
at hoppe op og ned fra bænktne, og i doren dukker et
lille hold op, der lige har afsluttet lobeturen til planke·
værket ved Scherfigsvcj. Midt i al denne kraftudfoldel'>e
træffer vi Jørgen Krause, der med tilfreds mine betragter
anstrengelserne.
- Hvor mange gange går det på ugentligt?
- Tre, mandag aften i Statens gymnastikinstitut mt'd
specielJe øvelser samt onsdag aften og nu torsdag efter·
middag her i bassinet. Hertil kommer, at en stor del af
roerne yderligere udbygger konditionen ved håndbold
samt orienteringsløb om søndagen.
- Men der er jo heller ikke s! længe ....
- Nej, den dag, hvor vi skal pI vandet er ikke fjern,
om da ellers vejrforholdene er os gunstige.
- Og nu har I altså noget mandskab at vælge imel·
lem, når holdene skal sættes?
- Ja, men vi kan sagtens bruge mange flere; og lad
mig her sige, at det snart er allersidste chance ...
- Den udtalelse synes jeg at have hørt før af vari·
erende kaproningsledere og på alle tider af året?

- Mlske, men skal vi have folk i topform til forårskaproningerne, så er det bestemt ikke for tidligt at de
begynder nu, og jeg synes at vi har et virkeligt gennem·
ført træningsprogram at byde på, hvad der jo også er
absolut nodvendigt, det er jo olympiadesæson i år!
- Nå, I stiler mod stjernerne?
- Bestemt nej. Men det vil jo præge hele roningen
i år, at Melbourne vinker forude, så vil man have nogensombelst chance for at hævde sig i konkurrencen, må man
gore sit yderste.
- God arbejdslystI
- Takl

Nu er d e d er Igen er der sikkert mange, der tænker ved sig selv, efter at
have læst om udsigten til at kontingentet skal forhojes.
Det er dyrt nok i forvejen. Nu har vi haft et udvalg
siddende i et år, der skulle sanere okonomien, og det er
altså, hvad der kommer ud af det. Det kunne vi s'gu
have klaret uden udvalgsmoder, o. s. v., o. s. v.
Er det så dyrt, at være medlem af DSR?
Det afhænger af, hvor intensivt man udnytter klubben.
for nogle er det ligefrem en gevinst. For andre (desværre
de fleste) er det en ekstravagance på to roturc- arligt
.å 35 kr.
Ilvordan kan det blive en gevinst?
Det kan det blot derved, at man f. eks. benytter badstuen hver uge. Et badstuebad på. byens badeanstalter
koster i dag 2 kr., altså 8 kr. mdl. for et bad hver uge
(hvad mange mennesker tager). I DSR får man de samme
bade (ja, om vinteren endog 2 gange ugtl.) for 7 kr. månedlig. Så sparer man altså 12 kr. årligt, og har roningen
og de øvrige goder gratis.
Det er også en måde at se sagen på, og den er værd
at huske, når vi skal drøfte kontingentet.
Endelig er det værd at bemærke, at DSR's kontingent
ligger væsentligt under, hvad der i øjeblikket betales i
landets øvrige klubber.

Boksning er en herlig sport
og giver fortrinlig motion. Det el en stor fordel at kunne
bokse, og De flr hermed chancen for at lære det for små
penge samtidig med, at De holder hele legemet i form
til rosæsonen igen begynder.
Efter aftale med Akademisk Bokse crub ka.n roklubbens medlemmer træde ind på de nylig startede begynderhold:
Onsdllg og lordag kl. 16-17 eller onsdag aften kl. 1920 i "Malle"s Bokseinstitut, Norregade 41.
Begge hold varer ved til den 15. april. og den kendte
bokseinstruktor .. Malle~ underviser personlig alle studenterne. Prisen for hele kursuset er kr. 10,00 for 2 timer
ugentlig og kr. 5,00 for holdet onsdag aften.
Gymnastiksko og -benklæder udgør den nodvendige
trænjngsdragt, og hvis De ikke har et par boksehandsker,
ka.n De leje dem i træningslokalet på rimelige Vilkår.
Grib denne lejlighed til at få et nærmere kendskab til
"the noble art of selfdefence" og mod så op snarest.
Interesserede er altid velkomne til at overvære træningen.

Erik Kie r sga ard
Livjægergode 23 . Øbro 5152

Kontoret er åbent
hver tirsdag og fredag kJ. 13- 17.

Kender du byens bedste svømmehal
Den ligger i Statens gymnastikinstitut i Norre' Alle,
hvor DSR holder til hver torsdag aften kl. 20-21. En
herlig badstue og en hyggelig hal, som der er plads til
at røre sig i,venter Dig. I tImen for er der gymnastik og
håndbold, s.l Du har rige muligheder for at få rort Dig
denne specielle aften,

Vi har modtaget :

Er det virkelig umuligt
at U klubbens ledelse til at inds~, at vi m j hav~ noget
VArmt vand efter dampbadet? Der tales så meget om
træning og velvære og sundhed, der skab~s gennem kluh·
bens virk~, men ingen skal fortæll~ mig, at det er sundt
eller fremmende fo r velværet, når man kommer skoldhed
ud fra dampbadet og S<\ øjeblikkeligt Ur lukket huden<;

por~r v~d ~n iskold douche ud~n muligh~d for forst at
U renset disse v~d afsæbning i blot lidt lunkent vand .
.. Vi har ikke r.ld", er v~1 let uundg.lelig~ svar. l\\en
behover det at koste klubben noget? Vi, del' ~r 'i,i ivrige
dter det varme vand, er også m~re end villige til at putre
monter i ~n automat, således som man gor det i en dd
andr~ klubber, f. eks. i Ilell~rup roklub.
Men dersom klubbens ledelse ikke engang mel\er d'!t
forsvarligt at bekoste installationen, vil jeg slå til lyd for
at medlemmerne selv skillinger sammen til en sådan
gasautomat - og jeg horer gerne her i bladet, om d ",r
er stemning for dett~. Det kan vel ikk~ blive så stor en
udgift pr. mand, hvis aU~ vi, du hver uge nyder godt af
badet, gaven skærv. EII!!r m.lske det var en værdig opgave for vennerne, der jo snart skal til at bruge due ..
midler.
Mens jeg er ved det, vil jeg gerne sl.l til lyd
for, at skyllerummet bliver gjort i stand. Omgivdserne
derinde er efterhånden lidet æstetiske.
En lordagsbader.

S ET og S KET I klubben _ _ _ _ __ _ _ _ __ _-----,
Ydermuren lunke.

En alvorlig situation opstod kort for jul. da yder.
muren i den nordre ende af klubhuset pludselig
sank i fundamentet og derved knuste en underliggende vandledning.
Ved enestående velvilje fra havnevæsenet,> side
fik vi det hele repareret og istandgjort uden udgift,
og vi benytter lejligheden til her at takke for endnu
et udslag af den bevågenhed vi nyder hos havnens
myndigheder.

ny

Der er
I underste etage hver onsdag og lørdag, hvor der
trænes og hvor en del medlemmer benytter leWg·

heden til at få et finsk bad, og hvor bordtennis·
rummet ogs.l er flittigt i brug.
Frol t e n
var hård ved vort gennemkolde hus. I lobet af
natten lil den I. februar fros alt, hvad fryse kunne
i det gennemkolde vand. De få ledninger, hvor der
af hensyn til det daglige vintervirke endnu er vand,
og robassinet dækkedes af et tykt islag, Takket
være Bottger blev det hele toet op, $l skader blev
undg.let og der ikke blev afbræk i træningen.

Vi tilbyder:

Ferie i eget fartøj
Se Danmark, Norge eller Sverige
fra søsiden
Enkelt- og selskabsrejser arrangeres
til fantasipriser
DSRs Rejsebureau -
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ORiENTERiNG

fra kredsen er udsendt og viser, at der bliver ingen grund
til lediggang om søndagen. De nærmere detaljer for de
enkdte lob fremkommer senere, ligesom der også vil
komme flere løb til, i hvert fald kOlnpaslobet.

6 klubber er saledes i !>tand til at stille hold i herre-A,
men dt'l skal ikke være nogen hemmelighed. at d"t som
regel er KIP, der løber med hoJdsejren; ikke sa underligt
d.t de også har 6 m.tnd med Pol ranglisten, der tæller
kredsens 10 bedste mand (i .ir dog II, da 2 ma dele
IO. pladsen).

-I, ma.rts ; Træningsløb i llareskovt"n. (Søborg G.f.)
..
I Tokkekob hegn. (Allerød I F.)
II.

O-mærket

Forårets terminslIste

: Abent lob. Holbæk Orienteringsklub. (Mærkeloh.)
: Træningslob i Ravnsholt. (KFIU)
25.
28.
.. : P.1skekursus på KOjlp;uh.men, SOcleråsen.
8. april; Aben! lob. Danske Studenters Roklub. (Mærk<lob.) STIFINDERLOB.
18.

15.

: Abent lob. Københavns Iclræts-Foreninj:l.

(Kval. opr. rg!. mrk.)
: Abent lob. Ilolte Idrætsforening. (Kval. apr
rgJ. mrk.)
27.
: KM. Stafet. Københavnskredsen.
29.
: Abent lob. Lyngby Idrætsforening. (Kval. opr.
rgl. mrk.)
6. maj : Bjerglobet. Kredsmatch: PrOVIn'ien
Kobenhavn. Uylland)
13.
: Lille Landskamp: Sydsverige - Danmark.
26.
: Kobenhavnskredsens præmiefest.

Af offiCielle meddelelser fra kredsen fremgar det, .1\
hele 3 DSR-Jobere i efteråret har gjort sig fortjent til
Q-mærket i bronce. Det drejer sig om vore fasle stotter:
Robert. Rindung og I'onsaing. forhåbentlig vil mange
tage ved lære af deres eksempel i det kommende år. Ved
at indsendc kr. 3.00 pr. mærke kan mærkerne rekvireres
hos kredsens k.losserer.

22.

De mange træningslob bor benyttes i så stor udstræknmg som muligt, så vi kan mode vel forberedte til de
virkelige dyster i de kvalificerende lob. Det skulle sål~des
ikke være umuligt at få mindst et par stykker mere med
i A.klassen.
Lobene den Il. og 25. marts kan naturligt kombineres
med en weekend-tur til Gåsehuset, hvor vi i hvert fald
samles til frokosten.
Andre ting i termmshsten, man især bedes bemærke,
er påske kursus på Kopparharten, hvor der virkelig bliver
lejlighed til at blive dus med svensk terræn og dyrke
samværet med kammerater fra and re klubber, og så naturligvis Stifinderlobet den 8. april.

A-I.bere pr_ l. januar
tæller ialt 23 damer, hvor D. R. alene tegner sig for de
IO, og 29 herrer. der fordeler .. ig således:

AI
DSR
FIF
Glostrup I C
Ilolte II'

J
J
J
I
J

KIF
Lyngby IF
SNIK
Søborg GP

7
5
2
2

Klubløb
den 19. februar I Ravn.!>hoJt fra Gåsehuset, h~'or vi håber
p,\ fuldt hus, Dette lob er specielt for nye, der Ikke har
været med for. Alle. der eventuelt kunne tænke sijt at
være med til orientering, bor benytte denne ch ... n~e for
her at lære begyndelsesgrundene, hvor vi helt er os se.l\'.
Lobet bliver gennemfort uanset vejret, hvorfor man IrYb"
kan tage hjemmefra medbringende tøj og sko lil al lobe i.
Eventuelle nærmere oplysninger fas hos styret. På Allerod st. vil være vejviser for dem, der t.tger toget mcd
afgang 00 19 fra Kbhvn. hovedbrd.

Lykke til
Sektionens næstformand Røde har tilendebragt IO vigtige afsnit I sm løbebane. Porst har han afsluttet sil studie
med sin eksamen og dernæst forladt ungkarlenes rækker
ved at indga ægteskab med Bodil Ravnsborg. Sektionen
onsker begge til lykke og håber orienteringen vil nyde
godt af delte ægte orientermgsgiftermål.

OSR·s skl- og orløntørlng.sektlons styre
Hlln3 Ov~ H;l1lsen. Ilenrik StefEensvej 2'. Frb., fmd .• EV 6579.
LU 2801.
Poul En'k Ji!kohnn , nzslfmd.
Mogen, Haul, Hovm.arksvej l2, Charlottenlund, OR 8Sf9.
Erik Kjær, kAsserer.

Ansvush. for .DSR": Aa/te BOlnR:, Helsingborggade 2J 1 Iv., ø. Telf. Ry 292.
Ansv.ush. for .OR IENTERING": Mogens l!aut, Hovmarksvej l2. Charlottenlund.
t<-JlM ........... ~...
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Professor, overlæge, dr. med. Knud Secher
Når vi nu snart hejser standeren og sætter de forste både pa. vandet, ml vi undvære
"pro(essoren". For første gang i et par menneskealdre VII Knud Secher ikke være iblandt

os. Klubbens grand old man er ikke mere. lian er steget j en anden båd, der med
Charon som færgemand har hut ham til strande, hvorfra ingen vender tilbage.
Få var så. trofaste overfor DSR som han, og ved mange lejligheder vil vi savne ham.
Allerede ved generalforsamlingen fornylig føltes det tomt, at han ikke som sædvanlig
var den første til at bestige talerstolen efter formandens beretning. Der bliver også en
tom plads, når til sommer præsentatJOnsromngens dommerkollegium samles pa terrassen;
ja, der bliver faktisk ingen større begivenheder i DSR, hvor vi ikke vil synes, det er
mærkeligt, at han ikke er med.
Il er er ikke stedet til at uddybe professor Sechers betydning for dansk idræt, specIel!
dansk studenteridræt, dertil kræves mere plads, end bladet disponerer over, og det må
derfor vente til den kommende arbog. Men i tilslutning til de mindeord, formanden udtalte på gencralforsdmlingen, skal der også her lyde en tolk til Knud Sccher for de mange
års arbejde for klubben og for hans aldrig svigtende interesse for studenterne.
Æret være hans minde!

NUMMER 3

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdes i klubhuset onsdag den 14. marts 1956 kl. 2000
DAGSORDEN,
L Forslag om kontmgentforhøjelse:
§ 6

lov for Danske Studenters Roklub ,JIff,utes s.tledes·
u 108 kr. 1r1ig for aktive medlemmer og betal~ med 9.00 kr. om m.inedcn lu den
l. i den mlned, i h.vilken indmeldelsen finder sled. Ved reltidJg indbetaling ;af kontingent i m.inedernr januilt-oktober, ioUl 90 kr., bortfalder kontingent i m.inedcrne november og december. Ved
rettidig mdbetaling (orslAs indbctlllling inden udg.lnRCn af den påg~ldende mlned.
Sker indmelddse i klubben efter den I. ~cptcmber i en sæson, tr kontingentet for tiden indtil
nærmest falgende lI. marts dog kun 20 kr. S:Hun mdmeldelse er ikke bindende udover sidstnævnte
dMa, men finder udmeldelse ikke sked forinden. da kan den forst ske et år dter ommcldte lI. marts.
Efter uolfbrudt aktivt medlemskab i 5 år ned~ælles kontingentet til 7 kr. pr. mlned med kon·
tingentfrihed I novemb(r og december ved rettidig indbet.almg.
I bådehusene skal der findes op~lag om, hvor og på hvilke tider kontingentet kan indbdal~.
Aktive medlemmers kontingent neMætt~ tIl del halve for den tid, hvori de aftjener deres
v.r.rnepligt.
lovrigt kan wlyrdstn I særlIge tilfælde beVilge hel eller delVIS ffltagelse for kontmgenl
Akti"e medlemmer lun efter S ~I"!i uafbrudt medlemskab bl"e Ilv~vange medlemmer, n.lr dt
bctal(r minM' ~oo kr. en gang for alle.
Kontingentet for passive medkmmu er mindst 20 kr. lr1igI

~Kontin8entet

2. Eventueh.
E/ler generalforsamlingen 11,1 der blive kor! e/ par ,dræ/s/dm.

Den ordinære generalforsamling
tirsdag den 28.-2.-56 stod ilr hovedsagelig i de økonomiske drøf·
telsers tegn. Efta at formanden havde budt velkommen og ud·
lait mindeord over direktor Riemann og professor S«hu, val\llrs
Carlo Larsen til dirigent og Byrch til sek.retær. Fonnanden
aflagde derefter beretning og nævnede herunder. al medlems·
turenes antal Vaf glet stærkt t.ilbage j forhold til .arene op hl
krIgen. Endvidere havde medlemmerne ilr svigtet de fællesarrangementer. der var iværksat fra rochefernes og fcstudvalgch
tradItionen Iro
side. SluttelIg oplyste Schack, oll vennerne
h.wde afholdt gcneraUorsolmling lige for klubbtns, og det v,u
herunder blevtl vtdtaget, at skænke klubben en pla~tikseuller
til 1600 kr. samt al stille ct bdøb Iii r1dighed for den gas.lulomal.
hvortil medlemmerne stiv har indsamlet 100 kr. Endvidere hAvde
vcnnerne indkøbt iaH 200 loddcr i D1F'5 lotteri.
A( de cnkdte udvalgsformznd file først Voigl frA okonomiudulge! ordct og gjordc indledningsvis opmærksom pl. hvor
bIlligt det cr oll vzrc medlem Af tn klub som DSR. hvor def
bydes p1 51 Slore goder i forhold til det kontIngeni, der bclale~_
Voi~1 erklærede videre. al økonomiudvalget hAvde gennem~1et
klubbens regnskaber. men ikke fundel v.J:Sentligc punkter. hvor
der kunne sættes ind med bespArelser, dog fandt man, At bp-

Erik Kier.gaard
livjægergcde 23 - Øbro 5152

roningsbudgettet belastede økonomien ah'orligt, og at der burde
p.l."ses pi disse,
Norm.an-HAnsen fandt i sin beretning, .lI mAleridiet blev fornyet i for ringe grad, og at VI ilr burde hol\'e to nye blde.
l'o\edellS Marcus g.lV udtryk for ~kurrd5e over den ringe hl~Iutn,"g fælles,arrangementerne hAvde haft, var L.a.ngglrd nog",nlunde tilfreds med en gcnnem:snitslilslutning pl 75 mcnncslct:r
pr. meUlemsaftcn i en tid. hvor 51 meget spreder studenterne.
LAngglrd hævdede, al roningen ikke er nok, og at rammen om
klublivet ikke blivcr udnyttel i til~lrækkelig grad. lian hll>edc
sluttelig, at andre ville tage arbejdet op nu, hvor h,m d sig
nod$.lget til .:lI tr.rkkc sil( lilbage.
Medens beretningerne Ikke gav anledning til storre meningsudvekslmger. bortset fra al Lundquist pipegede faren ved al
in~kr.rnke kaproningerne og \Iog til lyd for en mere ih..:rJlg
Indskriden over for rut.tnh:r, og Ole Sceher efterlyste cl kap·
ronlng\budgd, gav n.J:~te punkt. kaMf;rcrens regnskab.sJorclæg·
gdse. anledning til adskillige bcmzrlminger. og (tere for;IAg
lil besparelser og indlægbmuhghedcr blev droftet, uden at man
dog fandl frem til noget yz:sentligt. men drofteb.erne blev da
og..l ole de flt:~te betragtet som oplæg til et senere punkt. kon
tingentforho jelsen.
Ved valget af ledelse fik denne derefter folgende ~ammen
Sol:tnmg: formand: Gudmund $chaek, næstfonn;md: Mohringi\nderscll. kasscrt'r: Rjorn Noller, materielforvalter: NormanlIansen, sekretær: Franh Byr.. hj, øvrige bcslyrelsesmtdlemmer
J Kr.lu~e, B. Boesen, Eyvind !'IieverIs, E. F. Voigt. l"ierbert
Marcus og Aage B.mg.
Dc enkelte udVAlg fik følgende ummensztning.
Økonomiudvalget Bjorn l'olollt'r (formand) og frants B)'r,h,
K.lproningsudvalget Jorgen Kr.luse (formand). Poul Enk
Jacobsen. Lars B. Petersen og E. Blond.
,""Olions- og langtunudvalgel Aage Bang (formolndl, N. O. N.
Strigel, J. Widandt, Herbert M.arcus og B. ~en.
Materidudv<llf;"et: 1. Norman-Hansen (formolnd), II 1I0eg
Rasmussen og Kr. Norlyng.
Arkivar: Eyvind Sieverts.
Redaktor: Aage Bang.
Revisorer: Erik IIlhmann og Ove Pcler~en_
Sluttdig valgtes 18 reprol:sentanter lil DFfR.

!'o\..ln V.U dtrdt~r n.icl frem tilaltenens hovedemne kontingtntftl rhoJc.lsen. Bestyrelsens forslag gik ud pl 9 kr. pf. måned for
aktive $Arni 7 kr. pr. måned dter 5 .lu aktivl ØlcdlclllliSbb med
de sædv;mligc Icm~lscr i mlncdl.'me novcmbcr-d«embcr. Endvidere 20 kr. arligl for passive og cl ckstr,lkonlingcnt pl IO kr
årligt for scullerroere. Forslaget blev forelagt af Voigt og gav
anledning ul en i\'ng drøftelse. hvorunder DIan fra de flestes
side sportdc modst,tnd mod scullcrkonttngcntct, og hvor der
blev fremfort forslag om, al dcnstor!;tc kontingentbyrde burde
lægges pi de ældre og mere bemidlede mcdkmmcr. hvilket dog
ikke v.;Ind, genklang, id!!'1 dcr herskede enighed om, at disse
medlemmer i 1;1n81 o\'crvcjcndc grad er dem, der bruger maleriellet mindst og som derfor set fra et klubokonomisk synspunkt er farligt al bela~le yderligere, idet man da ml påregne en
række udmeldelser_ Slu"elig gik forslolget til olfstemning og blev
vedtaget med den ændring, at scullerkontingentet udgik_
ForSI kl. 24 sluttede aftenen, og man havde da fået en indglende droftelsc .lE ihvertbld een ~ide olf klubbens forhold

Fælleslangturen 1956 -

en vlrkeUg stortur

Kan ruten robes?

- J;/,I

Dt:t er til Strigel. den designerede leder, vi slill~r dette sp0rgsmal
- IIvorhen d.?
- Turen hl iver i to etaper, og deltagere kan vælge hvilken
de ønsker, eventuelt btgge IO. Der startes i Nybor!<; og ros sydover Iii SkJ.ruporC', lige uden for Svendborg. Her g.ir vi gennC'm
Sk.lrupsund og ind i 5ydfyn~ke oholv, hvor der kryd.s.ts rundt
nogle dolgC' med en ilfstikkef til Æro, de refter går vi til Langeland og i Spodsbjerg slutter forste akt. Ilerfra færges flotillen
til NJ.kskov, hvorfr. rulen slikkes ud mod Kobenholvn, gennem
Smålandshavet og Bogestrommen.
Tidspunkt?
- Første h,lI\'dd J.f Juli_ Ikr er .f5.lt en uge til Sydfyn og
en uge til Nakskov-Kobenholvn. Moln k_n §om nzvnt deltolge
pl hvilken tur man onsker, eventuelt på begge.
- Og prisen?
- Koln ikke siges hdt bestemt, der bliver lidt udgifter til
tr.1nsport af bJ.de og roere, men det bliver J.bsolut billigt.
- "envendeIse?
- Rochcferne e1lu kontorel, senest IS. mOlj. Indtegning C'r
bindC'ndC' olf hensyn til plolnlægningen Olf bJ.dtr.1n~port.
F.

Kontingentforhøjelse på 125 ·.!

-

Vel vidC'nde, al dette overfor be5lyrel~en er spildtC' Guds
ord pJ. Ilalld,lfs, vov\:r jeg _lHgC'vd olt ytre lidt Oln kontillj!:Clltforhojelscn fOf de unge medlemmtr. AI kontinK~ntet m,\ for·
hojes, er VI alle klare over, men mdn kunne jo godt have tænkt
sig et lidi mere gennemt~nkt forslag fra bC'~tyrebcm ~ide. Efter
SchOlck's utallige belæringer er det v15t gIet op for de fleste,
oll DSR ikke hn best.i uden vore g.tmle ikke-roende medlemmer, og Olt man derfor endelig må p.t~e p.s ikke ,u sore nO'ld,
dC'r Ur disse m~dl~mm('.r til at melde sig ud. Imidlertid h,H moln
ikke hort frOl bestyrdsens side, .tt m.. n ogs.1 mJi p..sse p.i de
unge medlemmer, når der er talC' om en kontingentCorhuJclse.

KlIp ud!

HUSKESEDDEL
1'1.'3.: Ekstraordinær

generalforsamling,

KLUB·

HUSET. kl. 2000.
20.,3.: L. styrmandskursus, DIF, v. Voldgade 15,
k!. 1930.
22.,13.: L. styrmandskursus, DIF, V. Voldgade 15,
kl. 1930.

22.3.: Idrætsmærkeprover, Norre Alle, kl. 1900.
HI3 .• PONTONUDLÆGNING kl. 1400.
8./4 .• STANDERHEJSNING kl. 1100.
Det hkv ved Beneralforsamhngen nævnt, at der er talC' om
en konlingentforheJeI~e pi 4O~, men det blev ikke n%Vllt, at
der for de unge medlemmer er tOlle om en kontingentforhøjelse
på 125 ':c! Ja, dC'r stlr et hundrede og femogtyve procent.
Konlmgenld er i ojeblikket for J.ktive studerendC' det forste lr
de er medlemmer og for gymnasiJ.sler -t kr. om måneden. Efter
det nye forslag skal kOntingC'nlel efter d å~ medlemsbb suge
tIl 9 kr_ om mimeden. Dd er en ~ugnlllg pl 125 %. l'>\an kOln
selvfolgelig sige, olt 9 kr. er ikke mOlnge pcnge oms.u i ol og
ag,lrelter, men en stigning pJi 125"'" C'r meget, nlr m.tn Ikke
opnår nogle nye goder. D~t er hojsl undsynJigt, at der er C'n
del, der vil (alde fra ved en sldOln stIgning, og nok koln vi
ikke undvzre de gamle medlemmer, men klubben bIl hellcr
ikke lillOlJe sig .lI miste de unge pJ. denne mlde.
Dcl vil sikhrt kunne belale sig al indføre et enhedskontingl'nl pI 7 kr. em måneden. Hjom Muller klOlgede ovC'r alle
de forsktllige konllllgenit,lkster, IIJ.n vil efter dette. fo~lag
kunne nOJes mC'd to: 7 kr. om m.meden for medlemmer I almIndelighed og det halvC' for v;ernepligtlge medlemmer_
[kr vil sikkert ikke vzre f;ene, der vil mtlde sig ind i DSR
r.i grund J.f denne Slignmg i det [orste .ir, men der er sikkert
f1erC', der vil undlade Oll melde sIg ud d"ler det fO~le lr. og
selvom ,·i ikke kiln undv3!re ,'ore gamle medlemmer, eg jcs
bC'undrcr d'herrers stadige interesse for klubben. sJ. er det trods
alt de unge, klubben sul b)'gge pJ._
Saren c. Søren"e"
.dobhelt-Soten· .

Kontoret
er åbenl daglig fra IS. marts.

Idrætsmærkeprøver
olfholdes i Sl.1tens Gymnolstikin5titut, Norre AlU, torsdag den
22. martS kl. 1900.

Standerhejsningen
den B. april kJ. 1/00. NærmetC' n~te nr.
Ocr vil imidkrtid blive givel lilJ:.dtlse III ronin~ fu
10r;dOlg. h,·orfor
~kC'r ~j,"dag

sk~r-

Pontonudlægningen
L A NGTU R SSTYRM A N D SKU R S U S
aIholdes

I

Dansk Idrætsforbunds lokaler,
Vester Voldgade 15

lIrsdag den 20. og torsdag den 22. marts
begge aftener kl. 1930.
Vi opfordrer indtrængende alle yngr.' roerC', med
interesse for langtursroning, om at melde sig til
dette kursus, hvor alle discipliner inden for feItet
vil bliv~ gennemgaet.
Indtegning, de r er blll den de, sku skriftligt til
klubbens kontor, eller telefonisk RY 48, tirsdag og
fredag kl. lJ-17, senest 15. marts.
De mdtegnede vil derefter fa tilsendt nærmere
instruktioner.

finder \Ied lordag den 24. marts Er. kJ. l-too, hvor vi hIber
den s.l!dvJ.nligt trofaste sure vil linde vej til klubhen.

Gymnastik og svømning
sluttcr med udgangen af april.

iøb Dansk Idrætsforbunds lotteris edle r
.i 2 kr_ gennem DSR.
1"\f I:(cvinsterne koln n.l!vnes:
En flyvereJ~e til Ost~n m~d O.K.
flY\'ef(j~er mC'd SAS til los Angtles og NC'w York med ophold i 8 ddRe.
4 scooterc.
.T\'Ol5SCr af rejser til sportsbegivenheder i Eurepa samt ure m. m_
BEM,ERI{; Ved J.I kobe loddC'rne i ddie Slor~UedC' foretagende genn~m DSR oger I klubbens ~hanctr for _t U andd
i overskuddel 'af lotterid. Det er nemlig ordnet diedes, .lt for
hver 50 lodsedler, der szlges gennem en klub. Ur denne tildelt
et nummer i lodtrzkningen om portionerne ;if o\"C~kuddet.
Ind_'>Cnd derfor samtidig med kontingentet et belob sv,trende
tIl det antoli lodder Du en~ker. Disse bliver da ekspederet olf
konloret.

ORIENTERING
ENTEN

Påskekursus'et I Sverige
Søndag den 18. marts

Abent løb I Hesede Skov ved Haslev
arrangeret af
Næstved roklubs orientenngssektlOn.

Klasser; bl. a
Distance:
Start.lfgi ft :

ilA
12
41,.,

IIB

HC

YOH

\O

6 1 :.:

8 km
4 1 :.: kr.

J

Kortet. mcluderet i startafgiften, er særtryk 1:40.000
og udlc\'cres vcd start.
Anmeldelse ma. ske til formanden senest søndag

den ll. marts.
Bustransport III lohsomradet fra København kl.
7.45 (mødested Den lille Il ornblocser). Pris: ':.1.
kr. 11,00.

ELLER
Sondag den 18. m,lrls

Klubløb I Rude Skov
Stævneleder og banclægger: Jesper f I"en,
Mødested: Paradiskæret, ilolte. Modetid: klo 10,00.

Ingen sl.uta/glft.

pa Kopparhatten vil mindst få to deltagere fra DSR.
I følge beretninger var s idste års kursus meget ... ellykket,
og man vil uden tvivl kunne lære cn masse vcd en sådan
lejlighed. Kursus'et strækker sig over påskens fem dage
og skal hcr anbefales til alle, der ikke foler sig helt udlærte i orIentermg, især på svensk grund.
Tilmtldmg må ske snarest lil formanden, der er i besiddelse id nærmere oply<;mnger angående pris, befordring m. m.

Siden sidst
Arets første klublob den 19. gIk rent lobsmæsslgt I
vasken, idet en bidende vind og snevejr fra Ildlig morgen
gjorde naturen lidet egnet til orientering. De fol, der \'i'ite
sig I G.hehuset, var da også mere indstillet pa at hv~ge
sig indendørs, og resultatet af dagen indskrænkede sig
til en ~padserctur I skoven og lagkage til ehermiddagskaffen; et par stykker havde skI med.
Den 26. benyttede vi sneen for sidste gang I dl"n",!
omgang, og <;ektionen V,lr endda repræsenteret ved K,\\
i slalom pa ,I\l,lglebjæ.rg, Idet Lund deltog i A-rækken.
Selvom han Ikke blev placeret. da han fejlede en af de
sidste porte, gjorde han absolut en god figur blandt
København<; bedste skilobere.
Til næste .l.r må sektionen og>;å være I stand til .11 stille
folk til langrend. Når vi Ikke rc:gner med de store resu1t.1ter, er konkurrencen ikke h.irdere end, at folk med
god kondition og en smule tc:knik godt kan gore sig gældende i vore hjemlige dyster.

In gen anmeldelse.

Deltagerne må være forberedt på fugtig for ikke
at sige pjaskvld .. kovbund, hvorfor man ikke skal
medbringe .,ine pæneste sko ud i skoven.
Kort kan købc:s, og kompas k.Ul Unes på stedet.

Træningsløb I foråret
Søndag den 11. maris. T okkekob llegn. Mødc:sted .\lIerod s tadion .
Sønd.1g den 25. marIs. Ravnshalt. Mødested: Allerod kro.

Til begge løb: l. start kl. 9.30. kort \:40.000 (Tokkekob)
kan købes på stedet for femti ore. St.utafgift en krone
pr. deltager pr. løb. ,\nmeldelse løbsdagen på mode<;ted~t,
1 tilfælde af høj sne tager vi skiene med.
For dem. der vil nyde søndag morgen, anbefalc:s det
at tage op I Gåsehuset om lørdagen og begynde ~"n·
dagen i Allerod med at hente rundstykker, mælk og
morgenavis hos stedets handlende. Også efter lobene vil
vi hygge os i Gåsehuset og drøfte dagens resultaler,

Nye medlemmer søges
Indmeldelse nu og deltagelse I lob omgående. Sektionen
sager endnu en gang at lokke nye emner frem III kommende mesterskaber, sil. DSR virkel ig kan r,ore sig gældende I orienteringskredse.
Kom med til træningslobene og kJubløbet i denne
maned og få rort din krop og f.1. rettet op, hVAd du har
forsømt i vinterens lob. Alle har did til at betale det
beskedne arskontingent på 5 kr. til sektionen. Slartafgifter og rejseudgifter, der ellers kan virke afskræk.
kende, vil for virkelig inte.resserede blive godtgjort af
sektionen. hvis del er sløjt med kontanterne. Derfor gør
dig selv den tjeneste at være med

O-mærket
I sidste nummer kunne man læse, .11 bl. a. Robert hAvde
gjort sig fortjent tilO-mærket i bronel'. Det syntes han
ikke <;elv, var nogen storre bedrift. Robert har været i
besiddelse af det mærke i over IO !ir blot ikke i bronce.
men i guld,

Husk at reservere

DSR's ski- og orienteringssektions styre

søndag den 8. april. Det er dagen for årets stIfinderlob.
Bane(ode)lægger er Svend Nielsen, der har bosat sig i
Ilels ing"r, og lobsområdet bliver sikkert et sted I Nord
sjælland ikke så langt fra Københa vn.

Hans Ove Hansen, Henrik Sleffensvcj 2·, Frb .. (md., EV 6S79,
LU 2801.
Poul frik }akobJfm, næstfmd.
l~foJ:'tns Haul, f-Iovmarksvej J2, Ch.ulottcnlund, DR 8549.
Erik Ki ...r, k..userer

Ansvarsh. (or ~DSR·: Aage Bang, Helsingborgfl:ade 2J I tv., 0. TelL Ry 292.
Ansvarsh. for .ORIENTERING": Mogens llaut, lIovmarksvej J2. Charlottenlund.
i"-,...."'~r<-
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DEN TRADITIONELLE
abning af klubben, standerhcj<;nmgen

med <;tudentersangernes medvIrken

ElIlder

I

ar sted

SØNDAG DEN 8. APRIL KL. 11
Efter heJs lUngen samles

\"l

som sædv.mlig Id

froko~t

på l sal, og nlr dette er overst.ler, startu

AUKTIONEN OVER BRUGT ROTØJ
hvor der aner er lejlighed til at få fornyet garderoben. Der bliver denne gang bragt et meget stort
udvalg frem til salg.
Frokost kan som sædvanlig bestilles på Ry -l8, senest den 6. april.

Da man
oply~es,

ma

befrygte at strejker m. m. kan '>lOke næste nr.s fremkomst, skal det allerede nu

at

ONSDAGS MATCHERNE
starter den 25. april kl. 1900 ved pulten
L>rogram for underholdningen vil fremkomme bl. a. "cd opslAg i bådehallen.
Roudvafget

SOCIAL-D EMO K RATEN

I øvrigt er der stadig lejlighed for enhver tLI at soge
nedsættelse ellet fritagelse for betaling af kontingent;
bestyrelsen forlanger kun bevis for. at medlemmerne
ikke har råd til at b~tal~.
Til slut vil jeg gern~ fortæll~ Soren Sørensen, at gamle
medlemmer i 1939 bctalte 30 kr. pr. år i kontingent og
yngre medlemmer 50 kr. Stigningen for de gamle har
altså været 1J7 % og for de yngre 80 o/c.

Gudmund Schack.

Et skab

f.lge, Social-Demokraten hver mandag
(8 MAGASIN.SIDER)

R.d"l<'erer S8ER LARSEN 0Cil KNUD LUN08ERG
I redaktionen GUNNARSSON oq HAl..8ERG

Sil er der lagt op
til ~n ny sæson, og der vII fra ledelsens side blive gjort,
hvad gores kan. for al medlemmerne - ikke mindst de
helt unge" og uerfarne
kan U lejlighed til at udnytte
klubben Sol intensivt SOm muligt. Rocheferne står klar
med en stab af instruktorer til at tage sig af nyindmeldte
og sørge for, at disse omglende kommer i gang med
roningen. Vælger disse nye at gå ind for kaproning, står
kaproningsudvalget klar III at modtage dem og lade dem
glide ind i klubbens træningsprogram. der har ligeet i
folste ummer lige siden nytar.
Bliver de derimod hængende ved motions- og langtursroningen, så er der også hn ri~e mulighedtr. fælleslangtur vil blive afholdt i begyndelsen af juli, og anmeldelse til deltagelse stlr aben for alle i klubben. Endvidere
vil der blive afholdt fællesture og -arrangementer d par
gange om måneden sæsonen igennem, og endelig vil der
være rig lejlighed til i week-end'er at gæste Nivl-husct.
Hvad anglr klublivet, vil
som i tidligere .h
de
populære onsdagsmat.:her blive anvendt som middel til
at udbygge dette.
Kort sagt. ledelsen gor, hvad den kan, (en del vil o;.i
sikkert sige. at det er ikke meget!) og vi får nu se, om
der kommer noget ud af anstrengelserne.
Vel modt til sæsonen 19561

er rart at have ILI at gemme sit tøj i. medens man er på
vandet; man sikrer sig så urt mod tyverier o. s. v.
Det bor dog erindres. at skabet skal fornyes hvert år.
Der hersker endvidere tilsyneladende hos en del medlemmer den vildfarelse, at seddelen, man modtager hos
fru fjcldbo. når man har erlagt 3 kr., skal behandles på
Silmme måde som en kassebon. Sæt de.n venligst p.i skabet og anfør navn og helst adresse og telefonnummer.
Det er hændt, at tegnebøger o.lign. et gledet fra et skab
ned i et andet, og det derefter har kostet stan besvær
at finde frem til .. den nedre skabsejer".

For at undgil vildfarelser
skil! det henned oplyses. at fra og med 1. april er kontingentet for aktive 9 kr. månedlig i de forste to mlneder; 7 kr. månedlig i samme tidsrum for folk med 5 .irs
medlemsannidtet og derover.
Ved rettidig indbetaling i årets første 10 m'\neder er
derefter november-december kontingentfrie.
Rettidig indbetaling er indbetaling inden en måneds
ud~ang.

Passive medlemmer betaler 20 kr. lrlig.
.I\\edlemmer. der allerede har indbetalt for hde året.
bedes indbetale de herefter resterende kr. 14.

En trykfejl
Gymnastikken. svomnmg og handbold slutter med udgangen af mart~
ikke april. som meddelt i sidste nr .

~et

Kontingentforhøjelsen
Soren Sørensen har i sidste nummer af bladet skrevet
en artikel om kontLngentforhøjelse, og selvom jeg er
klar over, at de medlemmer. som har læst artiklen, kan
indse, at han er på ,·Hdspor. vil jeg ikke undlade at svare.
Sagen ligger jo slledes. at nye medlemmer med et kontingent på 7 kr. pr. md. hidtil har haft en rabat på 43 %
det forste år, ide-l de h;ar betalt 4 kr. pr. md. Selvom
kontingentd nu er hævet med 2 kr. pr. md .• altså med
knapt 30 %, til i alt 9 kr. pr. md .• er det meningen. at de
nye medlemmer stadigvæk skal have: en rabat det forste
år. De skal herefter betale 4.50 kr. pr. md., hvilket betyder en forhajelse af 50 ore pr. md .• som svarer til 12,5 %.
og ikke. som Soren Sorensen skriver, 125 %, dd er de
samme tal. men det lille komma giver en stor forskel.

.

~:

Styrmandsinstruktion
starter 12. april kj. 1700 og foregår fremdeles hver torsdag pa samme tidspunkt.

Sculler- og svava-Instruktion
begynder forst den 25. maj .

SET OG SKET I KLUBBEN
Det var Ikke mange.
der samledes til den ekstraordinære generalforsamling j klubhuset den 14. marts, ca. 22 medlemmer
incdusive de fra bestyrelsen fremmodte. Formanden gjorde kort rede for kontingentforhøjelsen og
imødegik herunder Soren Sørensen, (der iovrigt
brillerede ved sit fravær). Da ingen ønskede ordet,
vedtoges forslaget, og pa ('Il foresporgsel fra salen.
oplystes det, at forhøjelse n derefter ville træde i

kraft fra og med L april 1956.
Som det va r stillet i udsigt. blc\' der derefter
forevist en idrætsrevue samt MSoren Spætte som
galfspillu", og efter en forfriskning skiltes man.
Nu er det der!
Onsdag den 14. oprandt endvidere det store øjeblik, da vi for første gang kunne lægge en mont

BestyrelseslIsten
Bestyrelse: Formand: GrOSserer Gudmund Sehack. Persilhll!\rt, VesterbrogIlde 2 D, V, tIf. C, 664-l. - :-.Jrestform,: LRS.
H. MohrinJ.'!-Andersc.n, C. L. Jbsens\'ej 19. Gentofte. Ge. 3253.Kasserer: Fabrikant Bjørn Møller, Bredgade 47, 4. K. C. 10712.
- Sekretær: Direktør Fr. Byreh, H. C. Andersens Boulevard
38, st.th. V. Be. 7735. - Civilingeniør J. Norman-Hansen,
Hærens VAbenarscnal, AmaEl"erboulevard 8, S. Asta 1141. lok. 18.
- Sagf.fuldm. Aage Bang, Helsingborggade 23, l. ø. Ry. 292.
- Ingeniør E. VoiJ!1. Uaunellilrdsvej 2K Gentoft~. Ge. 3231 v.
- Civilingeniør I rcrbert ,\111rcu$, Knpkvcj 13. Virum, lU
848143. - OvenlSS .. cand. polit. Ejvind Sievert!>. Dr. Abild·
llilruS Alle 9. l, V. ~O 1869x. - S"gfJuldm. R. Bnesen. Ama·
liegaue 11. K.

Forretni ngs udvalg: Formand: Grosserer Gudmund Schack.
Fabrikant Bjorn ,\-\oller. LRS. H. Muhring-Andcr5en, Direktor
Fr. Bnch.

i den nye gasautomat, fo r derefter at mærke det

varme vand komme ud af br usene og hanerne i
skyllerummet ved dampbadet.
Dette nye gode, der betyder at det året rundt
er mulij..t1: at få et varmt bad i klubben, er blevet en
rea li tet derved, at en række medlemmer, nemlig
P. N0rregård, N. Bræstrup, Jorgen Krause, Ebbe
Nielsen, J orgen Slivsgard. Kurt Nielsen, Erik Kjær,
Hans O. I l ansen, Per Bjarno, Per Germann, E.
Schjod t Eriksen, Ernst Petersen, Gad, Mogen ..
I laut, G. Nyhegn, O, No rs I lansen, R. Christiansen, Preben C.albc rg, Ric hard H ansen, Pollner.
\V. Kahns, Søren J ensen, Erik Blend, Karl J. Jor·
gensen . P. E. Jakobsen og E. Ahrenkilde tilsammen
lait har skænket 425 k r. til an lægget, og dcrcfter
har vennerne stillet den resterende sum til radighed.
Hjertelig tak, allesammen I

Økonomiudvalg: Formnnd: Fabrikant Bjom .\\oller. Direk:lOr
Fr, Byrdl.
Materielud valg: fo rmand; CivilinJ;!enior J. ~onn!ln·lltmsen,
IIlCrens Vdbenarsenal. Amø.gerboul. 8, S. - Civilingenior Helge
Hoeg Rasmussen. Sortedams Dossering 5. N, - Civilingenior
Chr. II. NOrlyng, Drosselvej ij(I, 1".
Kaproni ngsudvalg; Formand: OverbetjC'nt Jur!!:en Krause.
SkjoJdug.:rvej 28, Gentofte. - C,md, jur. Poul Erik Jnkobsen,
Bikuben, Østerbrogade 23, ø. - Arkitekt E. Blond. ,\lariendalsvej 32 b, F. - Civilingcnior Lun B. Petersen, Lovsprm~'J
vej 4 b, Chllrl.
l\o10tions- og Langtu,""udV'lllg: Formsnd: SagfJuidm. Aaile
BanJ;!. Hclsinj.!borJl,glldc 23. I. O. - SagfJuldm. B. Boese.n, AmaIief/ade I L K. - Arkitek t N. O. N. Strillel, Ndr. Frihuvns·
j.!ade 4~. - LlCge J. Wielandt, Euernvej 67, F. - Ch-ilingenior
Herbert Marcus, Kaplevej 13, Vi rum.
Arkivar : Overal;li.• cund, polit. Ejv. Sieverts.
Inspektor: Kaptajn C, A. Sjellc. Njlllsgllde 75, Sundby 806.

KAPRONiNGEN
Før standerhejsningen
Skulle du, trods det klubben offidclt tr lukket Oln vintcn::n,
forvilde dig neJ i SvantmøIlcbugttn mandag, onsdag dIer lor·
dag, vil du lægge ma:rke til, at der er .ibent ind til robassinet,
og ikke nok med dtt, dtr er livlig aktivitet derinde, idet adsk.illige af klubbens unge medlemmer tager ivrig del i klubbt ns
k.\proni ngstræning under ledtIse af Kraus~, Blond og I.au B,
Petersen.
Bassintræningen er Inj.sk~ ikke sil spændtnde, men de n er
strengt nodvendig for at opnl den nod\'e ndige kondition, medens
isen dækker vandet udendors. Endvidere h.u den sin betydning
(or træningen. ved at give Iræneren b~dre mulighed for at rette
på de enkelte roe re, specielt hvad ang3r krops,ubejdet, der moS
være perfekt for at kunne mestre outriggerroningen.
Det er ikke blot begynderne, der bliver instrueret på denne
lrstid, også de ~ga ml e·, d. v. s. næsten hele begynder01leren

fra. 1954 fa r rettet nogle a.( de nykker, som de i derts bedreviden sommetider tillægger sig.
Tra:ningsprogrammet er meget enkelt. Det består af en tur i
bassinet på c.... '2 time; derefter - mede ns roerne endnu er godt
varme - en god løbetur, vel indp,lkkel i træningstoj, og til slut
et dejligt bad i den fi nske ba.dstue, efterfulgt af en varm 10
ores dush.
Hele herligheden behover kun at vare godt en time, og man
foler bag efter et velvære, sonl ikke kan beskrives.
Som træningen g.ir, vil man sigte efter at dan ne et par begynderfiru Saml en begyndcrletviJ.'gtSfire r, idet man i de senere Ir
ha r erfaret, al det er mtget vanskeligt at EJ. dannet en oltC'r
sJ. tidligt på sæsonen.
Endnu ha r man ikke klart overblik over, hvor mange bcgynde.r~ de r bliver, men eet kan siges, de r t f altid plads til tn til,
s3 betænk dig en gang til, hvis du nogensinde har spekuleret
på al slutte dig til kap roernes brigade,

lak.

ORiENTERiNG

f<

DET 12. STIFINDERLØB
Søndag den 8. april I Ravnsholt, Tokkekøb og Store Dyrehave
Klasser: HA ca. 14 km, HB ca. 12 km, IIC ca. 7 km, m. fl.
HA, HB, OB og JUN: 1:100.000, generalstabskort nr. 33, t"lclstngor (med
Kan ikke købes på stedet.
Alle øvrige klasser: særkort 1:40.000, St. Dyrehave. Kan kobe:s på stedet.
Mødested for ilA og 1113 : Gåsehuset.
OB og JUN: Allerød stadion.
Øvrige klasser: Frederiksborg Byskole. llillcrod.
Samling efter løbet: Frederiksborg Byskole, hvortil ah tøj bli,'er transporteret.
Startafgift : kr. 2,- .

Korl:

hojdekurn-r).

Anmeldelse senest tirsdag den j. apri1 til formanden .
Denne Dag moder alle sektionens aktive folk forhåbentlig frem og viser, at der er bredde og frem gang i orienteringen i DSR. familie. slægt og venner er også velkomne
foråret sikkert for alvor er slået igennem.
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skoven denne dag, hvor

SØNDAG DEN 15. APRIL

Aben kvalificerende lob i Sverige. ~ Arrangør: KIF

Klasser: HA
IIB
HC
ÆOB
YOB
11,8
10,3
7.8
6,9
10,3 km
Samlingssted .. 8 km nord for Perstarp mellem Klippan og H.lssleholm .
Mødested: Havnepladscn I Landskrona kl. 9,15 (afgang Tuborg Ilavn kl. 8,00 (Rundskuehætte») _
Startafgift: kr. 11,50. hvoraf kr. 8.00 til transport fra Landskrona.
Kort: t :50.000 inkluderet i startafgiften.
Anmeldelse senest mandag den 9. april kl. 12,00 til formanden .

Løb I marts
Træningsløbene d",n 4. og I I. havde Jævn pæn tilslutning, men bød desværre ikke pii nogen overraskelser med
hensyn til nye ansigter i sektionens rækker. Den 1. var
valpladsen Hareskoven, der viste sig fra sin fordrsside
med næsten ingen sne og varmegrader; DSR mødte med
5 mand. Næste søndag i Tokkckob bod på solskin, men
også dyb sne og frosscn skovbund; sektionen kunne denne gang monstre over ti mand, hvoraf de fleste fandt
ned i Gåsehuset efter lobet.
Det forste åbne løb i år var den 18. i I-lesede skov,
hvor Næstved roklub var værtsfolk. Løbet var lige langt
nok som årets første løb, især da sneen lå højt og vinden
kom fra det koldeste hjørne. Til gengæld var skoven ny
for de fleste, og ko rtet havde det raffinement, at aUe
mindre veje var fjernet. Resultaterne var meget spredte
for de 9. der havde fundet vej til Sydsjælland; i B-klassen blev det det helt store med Lund på I.pladsen og
Ponsaing på 2.pladsen. Til gengæld er det ikke red. bekendt, at holdsejren også blev sikret, sdv om vi i alt
stillede med 7 B-løbere.
Samme dag havde Jesper spredt nogle poster ud i Rude
skov på en 6,5 km bane på sin egen måde, altså ikke alt
for synligt. Robert, Erik Jørgensen og Røde fik et spæn-

dende race ud af det, hvor Rode til sidst måtte trække
det længst(' strl, da han kiksede den sidste post. Robert
og Erik lob begge på ca. 1,10. I al, var der 7 deltagere
med i lobet, der traditionen tro sluttede med en kop le
og en hyggelig sludder.

Foråret løvrigt
byder på kvalificerende løb den 22. aprcl og den 29. april.
Kj\·\·stafet den 27. april .;;amt I Jylland for de ihærdige '
Bjt"rglobt!t den 6. maj (kredsmatch: Provinsen-København) og Wild-West den 26.~27. maj. Det sidste rr
sikkert den helt store og krævende opgave for deltagerne;
først et natlob og efter få timers hvil ct langt og krævende dagløb i det sværeste jydske terræn gennem klitter og lyng.

DSR's skl- og orienteringssektions styre
Hans Ove Hansen, Henrik $teUensvej 2·, Frb., lmd., EV 6519,

LU 2801.

Poul Erik }ilkobsen, n.l!Stlrnd.
Mogens Haul, Hovmarksvej 32, Char l ott~n l und, DR 8549.
Erik K;ær. kassertr.

Ansvafsh. for MOSR": Aage Bang, Helsingborggade 2P tv., ø. Telf. Ry 292.
Ansvafsh. for .ORIENTERING": Mogens Haul, Hovmarksvej 32, Charlottenlund.
1"... . . - ,....."' ......... ,...... ......
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NUMMER 6

KLUBBENS FØDSELSDAG
fejres og afholdes lørdag den 16. juni kl. 1900 i klubhuset med stor

lilLII) - (f) ({J "A\ ~ II) IF lE § lf

••••••• ••••••••••••••
Af det righoldige program fremhæves:

Kl. 19: Præsentationsroning af årets kaniner
Senere: Vandpantomime . Ballondans på pontonen
Flaskekro og pølsebar
Bål- og brandtale til kaninerne . Diverse godter

Tag konen, kæresten eller lignende med -

der er fri entre!
Pantomimeudvalget

Alt kan vendes -

!

også en inrigger;
-

og det bør man gore, nar den skal vaskes.

Som vi alle ved. har bestyrelsen givet ro-udvalget ordre
til at drage omsorg for - og ubonhørligt gennemføre at medlemmerne behandler materiellet omhyggeligt, således at de stort' udgifter, klubben sidste sæson havde
på reparationer og vedligeholdelser af materiellet, i år
bliver ganske væsentligt reducerede.
I disse bestræbelser indgår også bestemmelserne om, at
bådene skal vaskes. og da jeg gennem årene har bragt i
erfaring, at en stor del af medlemmerne kun har et ringe
kendskab til dette arbejdes udfarelse, har jeg ment det
passende med dette indlæg.
En båd, som skal vaskes efter en rotur, anbringes i en
af de beddinger, Som står på forpladsen, og Som er beregnede til samme formål. - {\1en her begås den forste syndl

l\1idt på beddingen findes en fiks anordning, bestående
af to støttepuder, der glider i en skinne.
Meningen er nu, at man skal anbringe båden således
på beddingen, at kølen stotter på de to svære endebjælker, og stottepuderne skal så skydes ind rra hver side,
så de holder båden i vage.
Men air for mange glemmer at skyde puderne ud til
enderne af skinnen, inden de sætter båden pJ beddingen.
Resultatet bliver, at båden kommn til at ride på støttepuderne i stedet for at hvile på kølen, og dette medIarer,
at den lækker langs de bord, som trykker mod stottepuderne. - Disse puder skal stolte båden, ikke bære den,
Når båden er forsvarligt anbragt på beddingen, fjernes
alt lost tilbehør: spændholter, bundtoj, bådshage, ror,
bundprop - alt! 1lusk også de lose dele af dorken i forog agterrum.
Det er fristende at begynde at spule bade n på inde\'ærende tidspunkt. Men for det første er det vanskeligt
at fa spulet og se nere aftørret de nederste bord udvendig,

og for det andet - og navnlig - vil man, når man spuler
båden indvendig, skylle alt snavset ned mod kølen, hvor
det vil passere gennem alle hullerne mellem denne og
svobtommeret for tilsidst at lægge sig til ro ude under
agterrummets dørk.
Her kan man som bekendt ikke komme til at rense det
op. Og tro at man kan få det ud med det vand, som
strømmer Igennem agterrummet og ud af bundproppens
bøsning, er selvbedrag.
Det snavs, som således hober sig op under agterrummets dørk, bliver aldrig rigtigt tørt, hvorfor det gor træværket surt. - Dette er ofte så udpræget, at det umiddelbart kan ses uden på båden.
En langt bedre rensning opn.ir man ved at vende båden. og det er værd at bemærke. at denne metode er hurligere, end nar man spuler båden, medens den står i
beddingen.
Men det forudsætter, at roerne kan deres kram, og at
styrmanden virkelig optræder som leder af foretagendet.
fremgangsmåden er folgende:
To faste bukke (gjordebukkene kan ikke anvendes her)
anbringes "'ed siden af båden i god afstand fra denne
(2-3 m) ud for hhv. I-pladsen og styrmandssædet.
Efter at alt løst gods er fjernet. stiller roerne sig cen
ved hver ende af båden (for 4-årers: 2 ved hver ende),
og styrmanden anbrmger sig ud for bådens midte.
Båden laf tes nu op og parallelforskydes, så man er fri
af såvel beddingen som bukkene. - J-ler vendes båden,
så roernes greb for og agter virker Som et leje, hvori
båden kan dreje sig. - Samtidig må de hjælpe med til
selve drejningen.
Men denne foretages væsentligst af styrmanden, idet
han griber t den side modsat hvilken han står og trækker
baden rundt (og samtidigt opad for at lette trykket i
"lejerne").
Når båden er kommet helt rundt og altsl nu har fået
kølen i vejret, fuldfores par.allelforskydningen hen over
bukkene.
Inden båden lægges pa disse, stiller styrmanden først
den agterste buk lige foran agterskattet, hvorefter baden
forsigtigt lægges pa denne buk; - derefter stiller han
den anden buk lige agten for de forreste skvætbord. og
båden lægges - ligeledes forsigtigt - på denne buk.
l"\an må passe på, at begge sider af båden kommer til
at hvile på bukkene; - der er nemlig kun et par tommer
at give væk af for den forrestes vedkommende. Bagtil
er pladsen mere rigelig; det er derfor man skal "sætte"
her først.
Nu kan spulningen begynde.
Det er mest praktisk at spule indvendig forst. - Pas
på der ikke kommer for meget vand ind i for- og agterrum. Del kan trykke for meget på dækkene.
Derimod skal midterrummet have en grundig omgang,
godt ind i alle hjorner, så fugtigt snavs Ikke får lov at
lejre sig der.
Derefter spules udvendigt. - J Ivis båden er meget
fedtet, kan det være nødve.ndigt at Mgnuppe" med en klud
samtidigt med at der spules. (Kluden må være absolut
ren og fri for sand og andet, som kan ridse i lakken).
Herefter begynder aftørringen. - Dette gøres med en
opvredet klud, der som ovenfor nævnt må være fri for
Snavs, sand eller andre ting, som kan ridse.
Dette gøres ved idelig at skylle kluden op i en spand
med vand. - Eventuelt må vandet skiftes.
Og båden torres tørl
Når båden er lorret udvendig og "dryppet af" indvendig, skal den vendes på ret køl igen.

Atter f,Hter roerne i enderne og paralleJforskyder til
båden er fri af bukke og beddmgen.
l-Jer begynder drejningen forsigtigt! /
Thi baden vil med hele sin vægt dreje sig - af sig selvl
- med kølen nedad, og dette kommer sa pludseligt. ,1t
det kan t,lge magten fra den, som ikke er kendt med det.
j"-\en som det for var styrmanden, der drejede båden,
er det nu ham, der skal bremse den. Han må af al magt
holde igen OHr for bådens tendens ti! at rette sig op.
l)et er mest praktisk her at vende baden således, at
kølen drejer Ind mod styrmanden. - Han kan da gnbe
skiftevis i det nærmeste toldebord og ko/cn.
Nar drejnmgen er endt anbringes båden p.'i. ny i beddingen og aftørres og renses indvendigt lige s.i omhyggeligt Som for udvendigt.
Herefter vaskes og aftorres bundlojet og anbrmges på
dl.' rigtige pladser i båden. Alt lost bundto) er mærket
med nummer og side og skal anbringes. så det ligger
"sandt" .
Båden er nu klar til at blive baret ind på sin plads
i badeh"lIen.
Ogsa ilrerne skal vaskes og aftorres. - I ler -"kai de
samme principper med rene klude, som ikke ridser, foJges, - idet formillet med det hele er ,lt bevare lakkens
overflade. så vand og fugtighed ikke kiln trænge IOd I
træet og der øve en odelæggende vIrkning.
,\1

Under henvisning til oven~tående artikel skal vi gore
opmærksom på, at bådene skal vaskl's i ngo tilfælde:

l) Både. som er i brug aUe son- og helligdage (og man
kan ikke undslå sig med, at "der kommer nok et
andet hold efter os" - eJler "den ble\' nok \'a~ket
i morges").
2) Både, Som kommer hjem fra en fur ud O\'er det
daglige ro-omrlde.
3) Både, fra hvilke der er gjort landgang fra .'ib"n kyst
(og hvor altså ikke bådebro, kaj eller lignende an~
løbsanordning har været benyttet).
4) Både, som iøvrigt trænger til det!
Venlig hilsen
/llatcrie1-udv.l/get.

Styrmands- og sculferinstruktion
Iwer torsdag kl. 17.
.ti propos vende!

Så er vi bange for, al der er en hel del roere. der ikke
er klare over. hvordan man kommer på ret kol igen.
dersom man vender med sculleren. Dette vil blive demonstreret for alle interesserede hver torsdag kl. 1700.

2 nye medlemmer I styret
Bestyrelsen har haft den glæde, at 10 af vore (:nt'r~lskt'
yngre medlemmer har indvilget j at træde Ind i ledelsen.
J slutnmgen af april blev Erik Ahrenkllde optaget l malerieludvalget og fra midten af maj har rochefcrn(' suppleret
sig med Ole Nors 11.1nsen.
De to nye bestyreJ ..csmedlcmmer, der allerede er i (uld
gang med arbejdet, bydes hjertelig velkommen.
Gudmund Sch.1ck.

BestyrelseslIsten
Bestyrelse: Formand. Grosserer Gudmund Schack. Pcr..iIhuset, VesterbrogIlde 2 D, V. tlf. C. (1644. - :"\'æstfoflll.: L){!'j.
II. Mohrinj!-Anderscn. C. L. lbscnsvcj 19, Gentofte. Ge. 3253.Kasserer: Fllbrikant Hjom Muller. Bredgade 47, 4. K. C. 10112.
- SekretlCr: Direk:tor Fr. Byrch. H. C. Andersens Roulc\'ard
:lll. st. th. V. I-Ie. ii35. - Civilingenior J. ~orman-ll.nscn,
!lærens Vibe.nllrscnal, Amaøerboule"ard 8. S. Asta 1141. lok. 18.
- SagfJuldm. Aal!c Bang, lIelsingborJ!l!ade 23, l. ø. Ry. 292.
-- Ingeninr E. Voigt, Bllunej!urcls\'ej 2t'l, Gentofte. GI', 32.11 V.
- Civilinl!cninr "erbert Marcus, KaplcvcJ 13. Virum. tlf
8+8143. - O,·erus .• cllnd. poli!. Ejvind Sie\'crts, Dr. Abild-

girds AlI4! 9, I. V. !\IO 18&h. - Sngf.fuldm. B. Hocsen, AmaJieJ!adc Il. K,
,"'orre.tningsudvalg; !'onnand: Grosserer Gudmund Sehaek.
Fabrikant Bjom .'\oller, LRS. H, Nohring-Andersen. Direktør
Fr. Rvrch.
Økonomiudvalg; Formand' !'lIbrikant Bjørn ,'\oller, Direktor
Fr. Byrch.
Malerieludvalg; Forml1lld: Ch-ilinRenilJr J. ;-';ormlln-Hansen,
Hærens VAbenarsennl, Amngerboul. 8, S. - Civllingcnior Helge
lIoea Rurnussen, Sortedams Dosserin!! 5, N. - Civilingeniør
Chr. II :'\:or!ynJ!. Drosscl\"\~j 80. F.
Stud. polyt. Frik .\hrenkilde, Amlll!erbroølldc;.l. A.\\ .iQii.
Kapfoningsud,·alg; !'ormund; On~rbetjent Jllrllen Kr.tuse.
SkJoldnllcrn'J 28, Gentofte, - Cand. Jur. Poul Erik Jukobscn.
Bikuben. OSh:rbrolladc 23. 0, - Arkitekt E. Blond ..\\ariendnls,cj 32 b. I'. - C!\i1inllcnior J.ars B, Petcrsen. L",-sprinlll>nj 4 b, etuIr!.
Motions- og LangtuMlud,·alg: Formand. Sallf.fuldrn. Aage
I;lang. I1clsin~borj.!l!ade23, l. q. - S:I~f.f!--,ldm. B, Roes"n. Ama+
ltegatlc Il. K. - Arkitekt X O. :-..:. ,stngcl, Ndr. Fnhunsj.!ude ·P.
I.æge J. Wlclllndt. EgernHj 67, F. - Ci"ilingenior
Herbert M,ucus, Kaple"ej !J, Virum.
Stud. polyt. Ole Nors
llun~el1, Tilsingegade -{l. R Y 2m9 y.
Arkivar: Overa.'>s.. cam!. polit. Ejv. Sieverts.
Inspektor: Kllptlljn C. A. Sjelle. Njalsgade 75. Sundby 806.

SET OG SKET I KLUBBEN
Så løb dette års onl dogsmatcher af stabelen
Fnr~te on~dagsaften
den 25. a:r,'"
.\\an mudte op, ~p."l:ndt p3, om en fine standard iril
~id~,~ .Ir kunne hl.'lldu;
og man glædede sig over :11
genfmde dtn.
l)tw.l'rre v.u kun fil medl"mmer modt op. - Det \'ar
endnu hundekoldt. og klubben hil"de hgcwm ikke ngngt
[att gnedet vintersovnen af ojnene. ,\\en der kom dog
to b,lde III Mart, og efter en h3rd dy!>t over de oblig.ue
~ m skue der det Op\l!lhvækkende, at den ene b3d
kom o"er mallinien for den andcn.
Ahcnenl> anden del V.lr henlagt til festsalen. hvor
pohlikommi!\ær SI'tnd Gred.sted holdt et megCl mlcress"nt foredrilg om en rCJl>e, han h,wde foretaget III ~till(:n
Columbia.
Politikommio;.særcn er en glimrc:nde fort ..~lIer, som liV'
fuldt og med lune i replIkken btrettede om sille opkvcl.
ser.
og ulhorerne, der "Ile ha"de fulgt foredr,,!;ct med
udelt IIIterel>~ h ... forst tIl sidst. t"kkedc med et \·edhol·
dende og velfonjenl bif"ld.
Efter foredraget, og '>Om en illu<itrallon ul dette. vi.,te
hr. Bille fr" polifiets filmst/eneste en film, udUnt ,Ir den
columbianske ambau ... de. Filmen v~te ten ~f Columhi.l~
hm'edernærmgsveje, "JHeproduktionen
Derefter hyggede de fremmødte medlemmer sig pd
Hr ... nd"en_ - Det var hlot synd .... t kun s3 fj h ... "åe
trodset kulden og gtvet mode.
Nen det V.iIT m1~ke muligt, ... t bc'ityrelsen kunne lokke
politikonllnls-sæf Gted.sted ned i klubben til endnu et
foredr ... g. Pol111kommissæren h ... r flere emner
og nl,lIl
kunne s3 stille et auditorium af en \torrdse som denne
udmærkede foredr.lgsholder fortjener_

SAS
venlig~t udlånt Mn mteressante film .KLAR TIl.
onsdilg~aftenen den 9. mol,. Filmen, der "i$le
intercss"nte ~limt "r flyvningen hag kulis~erne. vaktt beo

havde

START· Iii

relllget bir"ld fu de e.l. ~O fremmodfe.

Fiks 1111. anretning,
5erveret pJ klubolftenen den 23. m.j.
.Op i rel'uen' gjorde 5tor lykke.
j\·\.1n ml lade vore rochder: de ligger ikke pi_ den I"de
SIde. hverken pl den cne eller "nden mide. Slmte onsdags..lften i for.'irss'"uonen '·... r tænkt som en amatoraft"n,
hvor dei var meningen .... t talenterne skulle melde sIg.
men da det ikke skete. Safte to af vore energiske ro .. hefer.
Bang og Boe.sen. sig I sridscn for tn lille kreds ... f inter·
es.serede med det fo rm.'i at !..ve en lIlie revy. Og trod~

den re!..tivt korte ud, de havde til ud,ubeJdcb,en og prøverne, JlIJ. mJn sige . .u det Iykkedc:\ dem og deres ud·
mærkede med"rbejdere at U. st... blet en rlk~ lille anrt:lnlnn
p.i. benene j rette tid. Og 51 kJ"ppede dct hele uden
shngn. og vi ... ndre, der ud og ~1 ul og horte p!. kl"ppede t.Jktf.l~t af dcre\ morsomme p.lhi!_ Tid"n var "fp.1l'~cI
s.i fint. ;H det hele kun v,lIede en urnes lid. Salen V'lr
p,1:nt bC~olt, men der hurde h.lve været m.lnge flere, og de,
der udehlev, er golet glip .lf en morsom klubaften.
,Op I revuen" havde de kaldt den lilie for~l>lilling,
og dtr Vil II ,numre". ~om I kvikt tempo uden unodige
p.lUl>er fulgte efter hm.lnden; Prolug. mdledning~sang,
bestyrcl~e'mode, en rullet ~\'enskcr,
K.-.rlssons Kopenh.amnstur, I stk. med "nspos, .P"lIe· mUSIk pr. "efS,
.~fI.)rken~ bdkkeplgerne og lin ... le.
Ohm Jensen fungerede ~om hyggcpi"ni~t og akkompag·
nator
ul lejligheden iklædt en klædelig jaket, - og
han optr1dte desuden bl. ,1. som ,frk klokken" med
~Ii'~ og nul - dut" etc .. etc., i den mor~omme sket~h.
~be~t)·rebe~mode". hvor Boo.:~en gjorde det ud for klub·
bcm nz\tformand, der havde ordet for et længere indlæ!!.
.\\en forinden havde Bocsen fremSJgl en "prolog' mcd
omkvædet ~ilt de gjder·, hvortil bl..a. slgted~s ul nOKle
ældre vedholdende be~tyrdsesmedlc:mmtr.
Foruden de nævnte oplf.1dte endvidere Ahrenkilde, Nors
l-Ianun og Agergaard, og hele ensemblet kl.-.rede sig
pæn!. Ahrenkilde oplrlldte bl. ". som en rulle! .weMkcf
kun IEo.n Cn !Onde om livet, og d" holn efterkom opfor.
dringen pol en ophængt pl ... k.-.t om at brmge sine klæder
i orden, Inden han forlod lokalel, ved ... t sU spunsen I
poi C! centralt sted p~ tonden, jublede hele salen. Bang dukkede op ~om en bedugget svensker og sang
Kopenh.lmns pris . Ahrenkildc ... gerede som bedr.Jgerhk
ægteviv. uden ligefrem ,l! være forforisk dejlig, og Boesen
p ... rodierede moderne Iynk I "nnæk !>Om en lægdprædlk ... nt (.1 ~tk. med an~jos~). Ansjo~en. en veh'oksen t.1mp,
blev for~igtigt holdt mellem to fingre. - Storlit lykke
tror jeg dog ;It .bakkcplgerne" gjorde. Udm,'ied~ i l>kortcr
og med parykker og dIgre b.lrme som "1I,,nbsser ud ,fro·
kenerne" B.lng, Agug ....uJ og Ahrenkilde p.1 deres stole
p3 tribunen og blev bomb"rdcret med skfllemont. mens
de ung og .agerede som deres kolleger i "B... kkens I h'ile",
De v"r meget sjo\·e. o.: h"vde gjort ~tudier I m.1rken
kunne mdn se. - Der var ston bifald og blomster. da
den lille revy var slut, og det m3 oprigtig håbes, .1t vi
ni efter.lrt! m3 kunne opleve en gentiIgeIse af spogen,
evt. mcd nogle fornyelser. li\'orom alting er, del lille
fOf'>og \'I~te, .lt VI godt selv - i ... 1 beskedenhed
k... n
l.1ve mor~om underholdning. og .liter en g ... ng m.1lte m... n
konst.1tere, hvor lid! de ydre r"mmer (kulisser og andet
sctneud~tyr) betyder i forhold ni det, der forcg.!r p1
scenen - Vi, der overværede revyen og morede os dej·
ligt, ~Igcr t"k for den vellykkede klubaften.
Ejl·ind Sieverts.
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Bortrejst
Sektionens formand Ha ns Ove er pludselig rejst til
Gron land. Med fem dages varsel fik han tilbudt at til·
bringe det næste halve år i Sondre Stromfjord, hvo rtil
han n u er flajet op. I ra n har dog lovet ikke at svigte
idrætten helt helle r ikke oppe i det høje nord, hvor orienteringssporten, i hvert fald som vi kender den, ikke er så.
fremskreden.
l den mellemliggende tid overtager Rode formandens
ar bejde og pligter, således at vi forhåbentlig kan mulig.
gore en fin efterårssæson.

Regnskabets time
nærmer sig, og den ny kasserer håber, at man vil modtage hans små opkrævninger fra forårets lob med godt
humor og straks indbetale div. udgifter, der har været
siden sidst.
Sektionens kassererpost er netop blevet overtaget af et
for holdsvis nyt ansigt inden for sektionen, nemlig Tarben
Gad, der dog allcrcde har gjort sig fordelagtigt bemærket
både ved anlæg og interesse fo r orienteringen. Kjær ser
s ig ikke mere i stand til at afse den fornodne tid, og da
han muligvis inden længe flytter til Provin<;en, har han
nu efter godt et par års energisk virke overladt regnskabet og kassen til Gad.

Foråret I korte træk
Som sædvanlig bod forårssæsonen på :; kvalificerende
lob, hvoraf de to var henlagt til Sverige.
Den 15. april havde KI F løb ved Perstorp i et ikke
særligt kuperet, men pa a nd r e måder hårdt terræn med
store mosestræk og tætte skovstrækninger. DSR stillede
med ti deltagere, og det lykkedes at få to hold igennem
B-kJassen som eneste klub, henholdsvis som nr. :; og 6.
Den 22. april stillede vi kun seks mand pa I Iallandsåsen til l loltes "BOM-lob", hvilket var synd, da løbet
på mange måder var sæsonens bedste, såvel ang.i.ende
bane som arrangement, med dejlig afvekslende skov og
tilpas varmt vejr med solskin ind imellem. Resultaterne
lå på det jævne uden topplaceringer af nogen art.
Den 29. april var sidste kvalificerende løb i skovene
ved Ilvalsø, hvor vi atter stillede seks mand. Det var et
løb for terrænløberI.', -længste delstræk på A-banen var
over 3 1,i! km. For en gang skyld fik vi A-holdet igennem
ved en 6., 11. og 18. plads; Hans Ove lob sit hidtil bedste

lob med idealtid pa strækningen fra start til posi
og
var iah kun 11 minutter efter vinderen. Det blev en 3.·
plads i holdkonkurrencen, og det var vor sidste chance
foreløbig for at gøre os gældende som A-hold, - dels
svigter Han:. Ove n u til efteråret, og dels mol dt'r med
skam meldes, at red. trods ihærdige forsøg ikke fik de
nødvendige points skrabet sammen til at undgl ned·
rykning.
Den 27. april , St. Bededag, deltog sektionen med to
hold i KM-stafet i H umleare skov ved Kværkeby, hvor
Helmuth Olsen, Lyngby, havde lagt en lille morsom bane
på ca. 8 km I den [et åbne skov. Det nu tidligere A-hold
opnlede at blive nr. 7 ilE iah 16 hold, mells det andet hold
Illed Kurt, Voigt og Gold ikke kom igennem.
Kompasløbet den 6. maj havde kun et lyspunkt for
DSR, idet Erik Lund blev vinder ca. 7 minutter foran
nr. 2; men dette kunne ikke rokke ved det faktum, at vi
i holdtavlingen lå helt nede på 6.-pladsen og, at Helsingør Roklub bl. a. havde hele to hold foran os. Deltagelsen fra vor side burde også have været større end
kun seks mand i konkurrencen, især når man tager den
ellers gode deltagelse i sæsonen i betragtning.
Løbet foregik i øvrigt i Grib skov efter kort 1;100.000
i dejligt forårsvejr, hvilket må formodes ilt være årsag
til deltagernes 1.1Ilge ophold ude i skoven. Endnu har
ingen klub mere end en andel i den flotte vandrepr.æmie,
så der bliver sikkert mange spændende dyster, for den
holder op med at vandre.
Kompasløbet var punktum for sæsonen for de fleste,
dog deltog Røde samme dag i Bjerglobet i skovene ved
Abenrå. Løbet var dog noget af en skuffelse, idet terrænet gennemgående var a ltfor åbent og posterne var synlige på lang afstand. Derimod var Rode til \'X'i1d \';fest
den 26. og 27. maj, og her fik han prøvet såvel ori~te
ringsevne som kondition og uholdenhed. Forst 13 km
nadøb og derpå eEter knap 11 '2 times forloh daglob på
over 16 km, så deltagerne alle var mere eller mindre
ud kerte. Tiderne siger lidt om sværhedsgraden: Hurtigste
m.lnd, Ole Hansen, KIr-, løb på ialt 4.37,45 minutter
hurtigere end nr. 2, Lillesvend; mens sidste milDd, der
gennemførte, brugte 8.52. Røde lob på 6.47 og blev derved nr. 15 ilE 45 startende, hvoraf 29 gennemførte.

DSR', ski- og orlentering,sektlons styre
Poul Erik Jakobsen, form,md.
Torben Gad, kasserer, Kokkedal, tlf. Horsholm 29;.
Mogens Haul, llovmark5vej l2, Chl. DR SH9.

Ansvarsh. Cor ~DSR·: Aa!l:e Bang, Helsingborggade 2l l tv., O. Tdf. Ry 292.
An5var5h. lor ~ORIENTERING·; Mogens H,lUt, HovmJ.rksvej l2, Charlottenlund.
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ÅRETS SENSATION!
Den berømte - og berygtede tUf ud i det blå. Ollle/et surprise, som den ogd kaldes. Icber
denne dag af Stabelen.
Den former sig i år som en heldagstur. hvedor mad· og desværre også drikkevarer må
medbringes (idet en af turens faste og mest populære overraskelser, den gratis bajer. med hlrd
hlnd er stroget af kassereren).
Af tidligere års successer kan nævnes;

1951:
1952:
1954:
1955:

Et vellykket forhindringsløb havnen rundt.
Overraskelsen bestod i arrangørernes udebliven.
Turens .. højdepunkt ", udkigstonden på STOREBJORN.
Storstilet orientermgssejlads til Saltholm under medvirken af den kgl. marine og Nordre

Rose fyr.
Også i år lægger vi hoveder i blød (en enkelt sit i silltlage).

KOM, SE OG BEDØM RESULT.\TETI

Rocheferm:.

ONSDAGS MATCHERNE
efterårssæsonen

hveranden onsdag fra og med 5. september
(til benefice for det sproglige islæt i klubben

ahd foreløbig 5.;9., 19. /9. og 3. 10.)

RONING kl. 1900
UNDERIIOLDNING k!. 2000
Programmet for sidstnævnte ligger endnu ikke i faste rammer, men bliver bekendtgjort
næste nummer al blildet, der - om rC'dilktoren vil - udkommer mden 5./9.
PilS venligst rejser, moder og lilmiliebegivenhcder ind efter ovennævnte.

Da vi udskiftede

I forsæsonen

en fire årers i Juni måned besluttede bestyrelsen, i stedet
for at sælge VIKING, der stod for tur til afløsning, at

har der hver torsdag været udfoldet bestræbelser fra
rochefernes - specielt Nors' - side for at give de scul·
lerroende medlemmer indblik i, hvordan man klarer sig
på ret kol igen efter en kæntring. Vi har haft den glæde,
;tI flere ældre, der har været ude at bivåne seancen, bagefter har takket os for opviSningen og, med en vis blusel.
erklæret, ;tI de nu havde roet sculler i IO, ja 15 lr, og
egentlig aldrig anet, hvordan de skulle klare den i en
sådan situation.
Enkelte har ytret ord om, at vi var foregangsmænd
med hensyn til materieIlets ødelæggelse, men vi vil hævde.
at ingen båd lider nogen overlast. når den entres på den
rigtige måde, og de p;tr knubs en gammel lIrer, der står
for udrangering, kan få ved disse øvelser, er for inlet
at regne mod den skade - og risiko, der opstår, når en
ukyndig går rundt og skal op igen.
Vi agter derfor al fortsætte her i efteråret, og vi opfordrer alle, der endnu ikke har besøgios, men som til
trods herfor alligevel agter at Starte med sculleren næste
forlr (hvor vandel er 2-3 grader og roerne ikke hærdede), kom ned og aflæg os et besog torsdag kl. 17 ved

skænke denne til vore kammerater syd for grænsen.
Båden blev sendt til Flensborg roklub, hvorfra vi kort
efter modtog nedennævnte takkebrev:

Kære rokammerater!
Hjertelig tak for jeres bådegave, vi er meget glade for
båden, som vi h;tr døbt

~HelgeM.

Den har allerede været

ude på en del togter, kun håber vi, at det snart må blive
bedre rovejr. Der er god fremgang i klubben, mange nye
medlemmer er kommet til, så vi synes det går rigtig godt.
Der er tænkt på at starte med roning i Kappel ved Sljen.
Det er den stedlige ungdomsforening, som vil tage op·
gaven op. Igennem jeres bådegave, har det været os muligt at frigøre en båd til Kappe!. Nu gælder det bare om
at uddanne dem.
Vi håber, I snart engang kommer ned og ser tilos.
Som ferietur er Flensborg Fjord en af de skonneste ture,
og der er gode overnatningsmuligheder i klubberne ved
fjorden. Det ville glæde os meget, om vi engang kunne

sculler-pontonen.
P. S. Denne hen\'endelse omfatter ikke O. B. Svane.

vise gæstfrihed for jer.
Endnu engang hjertelig tak for jeres slotte, og de venligste rohilsener sender
FLENSBORG ROKLUB

A. M. Bolen,
formand .

Så er sommeren omtrent gået,
og efterårssæsonen står for doren. Som det vil ses af
bladet, er data for en række begivenheder allerede fastlagt, og arrangorerne vil gøre deres bedste for, at der
bliver noget for enhver smag, indusive (og nogle vil
måske sige: navnlig for) den dårlige. Ome1etturen kan
anbefales. Der spekuleres i ojeblikket stærkt på et virke·
ligt originalt projekt, der - SV;tgt - tangerer roidrætten.
Onsdagsmatcherne er vel efterhånden indgået i folks
bevidsthed, men der er også her stærke kræfter ig;tng
for at fortsætte linien fra tidligere.
Endelig kan det robes, at vi i år har påtænkt at Hytte
klubkaproningen frem til medio september og bryde
voldsomt med hævdvundne traditioner, idet vi vil ændre
arrangementet totalt og lægge vægten på det show;tgtige
(dette har måske altid været til stede ved denne lejlighed!)
og lægge det hele således til relte, at ogd tilskuerne kan
få noget ud af det.

nHar du været til kantnfest?«
Sådan lod det brøl, som en sommeraften modtAger
Peter Kanin. da han moder redaktoren på tr;tppen til
terrassen. Med trusler på liv og forlighed. tab af roret
og ;tdskilligt ;tndet sorger Bang med sit omf;tngsrige ordforråd for at Peter Kanin ikke Ur lndfort et enkelt lille
ord som ~nej", da Bang brøler: "Du skriver om kaninfesten til på lørdag" - .
I et elegant hop springer Bang ned ad trappen og lan.
der med et brag på cementen, siger: .. Hold mund" og
forsvinder ind i bådehaUen. Peter Kanin er overvældet
og skynder sig hjem til kålgården, griber fyldepennen,
og forsøger at Ihukomme, hvad der foregik, mens han
ikke kikkede dybt i hvidtolsflaskerne.
Aftenen startede med den obligate præsentationsroning,
som på grund af det kølige vejr overværedes fra verandaen. Syv både præsenteredes og de bedste kaniner blev
fundet hem af de sagkyndige, som ved en tipskonku~
renee assisteredes af de tilstedeværende damer.
Som indledning til aftenens løjer opforte rocheferne
med flere en v;tndpantomime fra en flåde med str1hytte,
som antændtes ved en bryllupsceremoni's brændende kær·
lighed. l-\ens dommerne gjorde roningens resultat op,
samledes man på pladsen for at hore årets båltale, som
blev holdt af prof. M;tnsa. I talen, som var klar og kort,
sammenlignedes studenten med en roer, som, mens han
er kanin, må slide ved åren. Studenten bliver færdig, får
;tnsvar, bliver stynnand og m.i skue fremefter for at sætte
den rigtige kurs for vort lille samfund.

Efter talen fandt præmieuddelingen sted, og det blev
offentliggjort, at der var ol og pølser til kaninerne. Disse
fulgte straks prof. Mansa's ord, skuede frem mod bardisken, som var opstillet på pladsen, og skyndte sig derhen, Enkelte ikke-kaniner trængte gennem horden og
tiltuskede sig et par øller. Der var nu lagt bund, og stemmngen steg med ølsalget, som straks kom igang. Aftenens
sidste arrangeme.nt var ballondans på pladsen; det gik
hårdt til, men alle kom godt fra marathonløbet.
Alt i alt en vellykket aften.
Peter Kanin.

Hjemme ved hytten har aftenkøligheden fået mosekonens kedel i kog nede over det lille kær, men den
genner os inden don~, og snart lyser petroleumslampen
venligt over de blå hynder og bordet med sin rodternede
dug og det store leraskebæger, der med inskriptionen
~ Lillerod kro" vidner om tidligere indvåneres bjerg·
somhed.
Nu er det n"t udenfor. Vi slår et slag derud. Nyder
nattens intense stilhed, og sender, inden vi tørner ind, en
venbg tanke tIl de folk, der skænkede, skabte og vedligeholde.r dette frIsted i et skovhjorne. de.r altid tryllebinder
den besøgende ved sin særegne stemning.
Gåsehuset, august 1956.
Feriegæslerne.

Vindere
Resultatet af årets præsentauonsroning blev flg.:

Holdpræmie:
j,ngen Koch
10hs Andersen
Edv. Wiedbrecht
Torben Holm
Enkcltmandspræmier:
Torben Holm
Lus Jorgensen
Leif Kloster
Otto Friis

instr. Bang
Nors
Strigel
1-1. M. Møller

Jdræfsmærkeprover i roning:
20 km:
lørdag den 25. august kJ. 1·430.

2 km:
Vi har modtaget:

Et brev fra landet
l fire døgn har stormen jaget de sorte skyer lavt henover Ravnsholt skov, og regnen pisket uafladeligt mod
ruderne, medens vi af og til Iæ.ngselsfuldt har skelet op
fra bog eller kabalekort med et forfængeligt håb OJn
opklaring.
Hver morgen har vi kæmpet os ned til stations kiosken
efter dagens avis, kun mteresseret i een eneste ting vejrberetningen, der stadigt har skuffet os med meldmger
om nye lavtryk under udfyldning.
Endelig - i middags klarede det op. Solen fik langsomt, men sikkert splittet skyerne, farvede landskabet op
og vækkede det ligesom til live igen. Lærken uden for
hyttens dor torrede sine grene i dens stråler, og nede p.\
stendiget slikkede en gul plettet snog solskin og vandt
vor sympati ved at lade sin kløftede tunj!e spille efter
nogle af de Huer og myg, der under stormen uden tilladelse har logeret inde i hytten.
I aften gik vi ned til byen. slentrede på de st.Ile veje,
indsnusede havernes mangeartede dufte og genfandt stemnlOgen fra Aage Berntsens strofe:
Jeg elsker at spilde en aften,
at drive i skrånende stræder
Udenfor biografen stråler lygterne. ~Far til fire" går
sin sejrsgang for fulde huse. P;\ pladsen foran promenerer
cowboy klædt ungdom, nikkeUunklende knallerter i l.
gear - high Iife i Allerød.
Vi dukker atter ind i skoven og er snart opslugt af
dens mørke. Oppe på toppen af Kratbjerg står ungbøgenes silhuetter kulsorte mod en luerod aftenhimmel. Der
er håb om godt vejr i morgen.

mandag den 27. august kJ. 1700.
,\\odested: bådehallen.

Styrmands- og sculferinstruktion
hl-er torsdag kJ. 1700.

Håndbold
Så er vi allerede nået så langt hen på sæsonen, at vi
atter må tænke på vintertidens adspredelser. I den anledning har man igen i år anmeldt l hold til pokalturnerin.
gen 1956, der begynder d. 23. september 1956, ligesom
der er anmeldt 2 hold til den ordinære turnering.
Træningen begynder som sædvanlig i Otto Monstedhallen den 12. september 1956 kl. 18,15 og i Idrætshallen
den 3. oktober 1956 kJ. 17.
Af hensyn til pokalturneringen bedes medlemmerne
påbegynde træningen hurtigst muligt, således at holdd
kan blive sat.
Til de gamle håndboldudovere kan jeg overbringe
mange hilsner fra Bille. Han har tilsendt mig en rede·
gøre Ise for sine oplevelser i U . S. A. samt Canada, hvor
han nu er bosat. lian regner med at komme tilbage til
klubben om et års tid. På grund af pladsmangel (eller
anden redaktøren tilregnelig årsag) vil brevet ikke blive
aftrykt i bladet, men eventuelle interesserede vil kunne
El det at se hos mig.
Rud.

~
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Foreløbigt program
for efteråret gIVes her med <lIl muligt forbeh old :

12/ 8 trænings Io h, arr. af Helsingør i Julebæk.
KIF fra Skovlyst ved I-hllerod.
26, 8
Holte.
I 9 nallob,
DR.
9 9 træningslob.
PALO.
16 9 mærkeloh,
Søborg .
23 / 9 Pokalløb.
KS.
J09 kval. lob.
Helsingør.
mærkeloh,
7. IO
Holbæk.
B IO KM,
FIF.
"
21 10 DI\\.
3,. Il KM-nat.
19i 8

Som man ser træningsløb fra midten af august og dernæst lob uafbrudt hver sondag eller lørdag til begyn.
delsen af november.
Til sektionens gamle stotter VII vi soge at fremsende
en mere udførlig liste, så snart tn sld.1n foreliggu. Selv
"il vi ikke arrangere noget så tIdligt på sæsonen, dels
kan vi ikke lave bedre træningsJob end kredsens. og dels
er vort mest yndede tilholdssted ~Gåsehuset" udlejet på
denne årstid, hvorfor vi til en vis grad er afskåret fra at
samle deltagerne- efter lobene under hyggelige former.

Kaniner fra I år
eller fra tidligere Jr, der har lyst til at være med I vor
kreds, bør kontakte sektionen ~ å snart som muligt, så
de kan være med til træningslobene lOden det for alvor
gar los ved de storre løb.
Da det erfarmgsmæssigt ikke giver storre resultat at
holde propagandaaften på denne tid af året, springer vi

dette punkt o\'er og foreslår i Sledet for mtcresserede
i at indfinde !oig uden yderlig opfordring.

Kassen er næsten tom,
oplyser kassereren, hvilket han nu vii prove ,It rade bod
pJ. pJ papiret er sektionens fmanst=r ikke sa r,ns;e endda,
men da de for en meget stor del Slatter sig pl udestlende
fordringer, er den økonomIske stilling noget s vævende.
I den anledning vil vi ikke i første omgans; send ...
truende rykkerskrivelser ud til samtlige medlemmer; men
vi vil gå medlemslisten igennem fra en ende af og ved
personlig kontakt forelægge hver enkelt medlem, hvad
han målte skylde, og derved få gjo rt op med .I11e. Samtidig får vi revideret medlemsl,sten til bunds, Sol vi kan
se, hvem der virkehg horer med til stadig interesserede
medlemmer ud over de aktive, som vi ser til daJ!lig, og
hvem der har trukket sig helt ud af sektionen, men udeladt at udmelde sig. Folk, der ikke har betalt kontmgent
de sidste f,re-fem ar og heller ,kke har i sinde al gore
det, skal ikke mere figurere i sektionens medlemsliste
og give et falsk billede af medlemstallet.
Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at uge pænt
mod en eventuel foresporgsel og opkrævning og hjælpe
os over dcue lidt kedelige punkt, der hedder penge. Til
de, der ganske uopfordrel har lyst til at betale deres
kontingent for det foregangne lr med det samme, sker
dette gans kr smertefrit ved at indbetale de fem kroner
på sektIonens postkonto : giro 68J44.

DSR's ski· og orienteringssektions styre
Poul Erik J~kobjen , form",nd , Bjodstrup\1:j 59. \'",nlo~e .
Torben G~d. kasserer. Kokkedal, dr. Horsholm 297
-'fogens U<lul. Hovmaruvej l2. Charl .. tlf. OR 85-49.

Ansvarsh. for .DSR" : A<lge &ng, Helsingborggade 23 1 IV., ø. TeU. Ry 292.
Ansvarsh. for .ORIENTERING· : Mogens Haut, Hovmarksvej l2, Ch.lrlottenlund.
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fornøjelsen at kunne byde på:

ET PROGRAM I TOPKLASSE
Onsdag den 5 . september :

»Min rejse i Sovjet«
farvelysbilledforedrag ved direkter Axel Lundqurst. Dansk Idræts·
Forbund.

Onsdag den 19. september:

Studenterscenen
har denne aften lovet at stille nogle af sine medlemmer til disposition
for en underholdning i klubben.

Onsdag den 3. oktober :

Marokko, Afrikas brændpunkt
tegner Aage Gram Vilandts farvefilm med ledsagende foredrag,
kendt fra fremførelse i fjernsynet.

Alle aftener starter kl. 20 - og slutter med dans
NB. Forinden underholdningen vil der som saedv.mlig blive arungeret de traditionelle romatcher
over 800 m i indsejlingen til Kalkbrænderihavnen, hvor holdene sættes efter lodtrækning, og
hvor de deltagere, der opnår flest pomts i eflcraretS lob betænkes med en præmie.

Matcherne starter kl. 18,30

'UOIdodølu kLubka.p-eoning.
afholdes lørdag den 15. september kl. 16,30
Der vil på. denne dag blive lejJjghcd til at deltage i div. konkurrencer, der ligger temmelig
fjernt fra. hvad man sædvanlig Eorbindu nled begrebet kaproning, og hvor det ikke er konditionen.
der kommer til at være bestemmende for resultaterne.

GRATIS MIDDAG
Efter en hård, meget hård, dyst med klubbens kasserer og okonomiudvalg, hvorunder vi
gjorde gældende at spisetider og hustruer og mødres medfodte uvilje mod varmemad. især på en
lørdag aften, ville tvinge medlemmerne bort fra dette arrangement, er det lykkedes os at udvirke.
at deltagerne får uddelt kort, der giver adgang til at nyde godt af et beskedent. meget beskedent,
traktement på verandaen efter løbene.
For at undgå misforståelser og fejlslagne budgettermger med hensyn til husholdnmgspenge,
gor vi udtrykkelig opmærksom på, at der kun uddeles eet kort pr. deltager, uanset hvor mange lob
han er med i, således at der ikke er mulighed for at opfylde selskabelige restancer på en bekvem
måde ,-ed il! ro en gratis middag hjem til familien og den nærmeste vennekreds.
Efter middagen bal til grammofonen og - hvis vi får taget os sammen - en enkelt overraskelse.
Roelle/erne.

Hvis det er godt vejr den 2 . september
skal Du deltage i omeletturen, turen ud i det blå, der starter fra bådehallen kJ. 9 og varer til ca. 17.
Der er lagt et stort program, og vi håber på god tilslutning.
Madpakke og drikkevarer medbringes.

Unlversltet,matchen 1956
(Arhus-København)
foregår søndag den 16. september kJ. 15 pa Slippen i
Arhus havn.

Begreber I klubben
til benefice for kaniner og andre uvidende bringer vi
hermed forklaringen på nogle udtryk, man støder på
under sin færden i DSR.

Bestyrelsesmøde :
En sammenkomst, hvorunder nogle få arbejdende mennesker fortæller nogle andre. hvad der foregår i klubben.
Rache/;
En psykopatisk præget person (af den såkaldt selvhævdende type), der får luft for sine tilb0jeligheder ved
at beklæde et tillidshverv.
Kaproning
består af to dele; 20000 kr. -

og tre vimpler.
(Fortsættes).

Styrmands- og scul/erinstruktionen
fortsattIer hver torsdag kJ. 1700 til og med torsdag den
27. september.
Rache/vagten
slutter ligeledes d. 27. september.
Langtursroere.
der har været ude indeværende sæson, bedes snarest indsende kilometerberetning til kontoret.

Huskeseddel

KLIP UDI

Søndag den 2.: Omelettur.
Onsdag cl!!n 5.: Lundqvist taler om Sovjetrejsen.
Lcndag den 15.: Klubkaproning.

Onsdag den 19.: Studenlerscenen.
3.,10.: Marokkofilmen.
"

j,

Arbejdskraft søges
Nu starter el nyt semester ved universitetet og de
højere læreanstalter. Russerne strømmer til byen. og tal·
lost' organis.il.tioner og fraktioner udfolder bestræbelser
for at sikre SIg, at de ny Minerva-bom indfanges til at
bruge den sparsomt tilmllte fritid pJ. den efter deres mening eneste saliggørende mlde. Plakater og opråb af
alskens slags pranger i den kommende tid på gange og
laboratorier, i gårde og på frokoststuer. l denne kamp
om studentens sjæl skulle DRS heJst hævde sig på værdig
vis; vi har da ogsa rigeligt med materiale liggende, der
i ord og billeder med al ønskelig tydelighed beskriver
vejen til salighed, og vi har trods alt sil mange ting at
byde pi inden og uden for sæsonen, at vi kan hævde os
i konkurrencen. Men vi mangler i uhyggelig grad raske
og ikke mmdst stedhndte folk. der kan sprede dette
matC'nale. Ingen kan jo dog med rimelighed forlange. at
f. eks. Norman-Hansen skal styrte rundt I et sådant ojemed, ligesom det vel ogsi er at forvente, at lokaliteterne
på læreanstalten har ændret sig en del. siden han som
gron student droftede problemerne med H. C. Ørsted.
Vi må have fat j de folk, der hn deres daglige gang
på de forskellige institutioner, og som kan få. anbragt
plakat eller brochure netop der, hvor den ses af flest
mulig, og disse folk bedes melde sig nu til klubbens
kontor.
Til oplysning for de mange, som ellers af let forklarlige
arsager vil holde sig tilbage. skal bemærkes. at nærværende organ ikke omfattes af begrebet "propagandamateriale".

Red.

Nyt fra le. gar~on. bleues
- ener klubbens .eneste kaproningssejr
Lad mig præsentere o"e mand, som den II. august
1956 tog det første vaklende lrin pia stigen. som forer op
til den tOp. hvor de gamle erfarne langtursrotter troner.
Personerne var Kurt og Pinocchio, fallerede dobbeltscullerroere, Erik Kjær. militær medarbejder, Archibald,
inriggerroer par excellance. Agerslov, navnet overflødiggor
præsentation. Bedstefar (Nors) mC'd rekord i antal påbegyndte, ikke fu ldforte kaproningstræmnger, Kilde, som
for en enkelt gangs skyld svigtede Polyteknisk læreanstalt
til fordel for roningen, og endelig kaproningsudvalgets
rnbnt terrible, Rode.
Turen var planlagt som weekend-tur ul Rungstrd, men
på grund af vejrets ugunst skiftede den karaktrr til en
Niv1tur.
Lørdag kl. 15 var næsten alle samlet i klubben. og
diskussionen gik, om det var klogt at ro i drn kraftige
osten vind. Resultatet blev ti lsidst, at vi lod hånt om alle
advarsler, specielt fra et ældre bestyrelsesmedlem, som
havdC' roet langture for vi blev fodt.
Da vi roC'de ud i HUGIN og den kasseredC' langtursbåd VIKING faldt der flC'rC' .. meget kloge~ bemærk-

mnger om den gamle to:,.se dennde på bådpladsen, men
tonen skiftede brat, da vi fik snuden uden for moleho\'edet og soeme tværs, og inden Tuborg havn var vi
alle C'nigC' (dog uden at sige noget) om, at der vist V.lf
mange, der vidste mere Om langtursroning end vi.
Vi nåede. efter at have brækket en are i fireren og
med vand op til langremmen, ind til Skovshoved, hvor
vi lod bådene ligge. og hentede motorcykler af alle mærker. jeg nævner i flæng DK\'(!, NSU. BSA, BELLA
o. s. v., og turen gik s1 på den sikre side af kysten til
Nivlhuset.
Senere på aftenen fo'r de mest energiske til bal I Rungsted roklub, hvor de eher sigendC' gjorde sig bemærket
ved at vinde en ølstafet og iøvrigt divC'rterede de mest
IOJnrfaldendC' 10kalC' skønheder med alskens studentikos
snak.
Efter en lidt sen hjemkomst var Memningen Ikh særlig
for kaproning i Rundsted, cen havde ondt i maven, ren
I hovedet, een havde lobakshoste 0.5. v., men da dags
pressen havde bragt meddelrise om, at DSR skulIC' starle',
holdt vi fanen hOJt og drog afsted til Rundsted.
Da \'i ingen båd havdC' med, miatte vi låne i klubben,
men efter at have prøvet en af Rungsteds barkasser, var
vi heldige at lane en superfin, ny firer af OK. og ul start
ude p.\ Sundet drog vi under trompetskrald, Archibald.
.\gerslov, Kjær. Nors, cox: Røde.
Vi startede mod Rundsted og l fellerup, som vi havde
forsøgt .lt sid psykologisk inden slart ,"cd at fortælle om
vor enorme indsats p.i kaproningsbanen tidligere.
Starten gik uden tab af .irer eller lignende, og ved
3-400 metrr lå vi stadig på linie med de andre. og så
kan det nok være. at slaverne fik pisken over n.,kken.
Alle beskidte psykologiske kneb blev brugt af coxen,
og ved 7-800 m forte vi og holdt positionen alt imC'dC'ns
blodtrykket steg hos Nors, raseriet hos Kjær over bagborth,overtræk blev voldsommere og voldsommere, niko·
tinen hev i Agerslovs lunger. og Archibald tænkte p.a.
hvad de kære derhjemmr ville sige. hvis deres "torr drensr
vandt kystkaproningen 1956.
Og det lykkedes. vi gled over stregen godt en halv
læn~de for.1O de andre, og alt imedens coxen torrede
friden af munden afsilng roerne deres kendingsmelodi,
'\om af hensyn til de lidt mere akademisk indstillede
læsere ikke skal citC'res.
Inde pa molen jublede en tusindtallig (næsten) skare.
da les gar~ons bleues modtog "en god vens" pokal.
Resten af dagen gik i en sejrsrus, som selvet enkelt
lidt fornærmet DSR-medlem I I felsingor ikke kunne ødelægge. og af hensyn ul vore efterkommere blev afslutningen p,} turen et orgie af fotografering på forpladsen I
Svanemollebugten (se venligst opslagstavlen i slyngelstuen).
Ink.

Erik Kiersgaard
livjægergade 23 . Øbro 5152

.

ORiENTERiNG
Kompasser
Beholdnmgen af disse er nu oppe på 8 stk. Ud over
de fem Silva kompasser type 2, som sektionen anskaHede
for t"1 par ar siden, har vi takket være et tilskud fra
D. I. F. ko bt tre virkelig gode kompasser, nemlig tre Silva.
type 8 med gennemsigtigt kompashus og med lup.
Disse kompasser står nu til medlemmernes disposition
og naturligvis på en sådan måde. at de mest ihærdige
får fortrinsret til de bedste.
Dcrudo\'cr har vi også et mindre antal luftfyldte kompasser fra tidligere tid. de såkaldte "vimmerhaler", 'iom
også. kan bruges i en snæver vending, såfremt de andre
ikke slår til.

Ang. anmeldelser
Som det fremgik af den lille skrive lse. der blev udsendt
til en del af medlemmerne (men desværre ikke til nok),
sker anmeldelse til løb forelobig til klubbens kontor,
Ryvang 48, åbent kL 13-17, dog lordage kl. 10-14.
Da det er vanskeligt at træffe sektionens formand på
et fast aftalt sted, er denne aftale med konto ret, om indtil videre at tage mod anmeldelser, truffet. Dette fordrer
blot, at der anmeldes i nogenlunde god tid og i hvert
tilfælde ikke efter anmeldelsesfristens udløb. Oplysninger
om de enkelte lob kan fås samme sted samt på opslagstavlen i slyngelstuen.

Terminslisten
ser efter de sidste oplysninger således ud :

16. sept.: Abent løb, Søborg G. F. l\\ærkeløb.
23.
Pokalløb, KS. Kvalificerende for B- og C.
klasserne.

30.

Abent løb, Helsingør Roklub.
klasserne.

7. okt.:
14. " .
21. " ,
3. nov.:

Abent lob, Holbæk Orient.kl. Mærkeløb.

Il."

Kval. for A-

Kredsm.dag, fIf. Kval. alle klasser.

DM og FM, DOF.
Kredsm.nat, Sjællandskredsen. Mærkeløb
rangliste.

+

Klubmestersbber.
Samt i Jylland (bemærk datoen)

16. sept.: Djurslandslobet.
Desværre har vi endnu ikke fået indbydelse til nogen
af disse lob. Derfor kan der ikke siges noget nærmere
om, hvor de afholdes, spede lt ikke hvilke der skal foregå
i Sverige, og heller ikke oplyse nærmere om Djurslandsløbet. Det skal dog anbefales, at så mange som muligt
deltager i disse lob; det er ved sådanne lejligheder, man
lærer alle rmest om orientering, og løbene i Sverige er i
almindelighed ikke dyrere end de sædvanlige åbne lob
på Sjælland.

DAMERNES ROKLUB
indbyder til
NATLØB: lørdag den l. september.
PROPAGA ..VDA- og TRÆNJNGSL0B.
søndag den 2. september.
Mødested: Restaurant "SKOV LYST", Hareskoven.

Natlobet: herre A: ca. 10,5 km
herre B: ca. 7,6 km
old-boys: Cd. 7,4 km
Startafgift inel. kort (l:-t-Oooo) kr. -l,oo.
Instruks ved start.
Propaganda/obet .1bent for begyndere.
Kort: 1:40000, særtryk, kan købes på stedet.
Startafgift: kr. 1.00.
Anmeldelse senest mandag den 27. august til
kontoret.
TræIlingslob, lang bane: ca. 10,5 km
kort bane: ca. 7 km
Kort og st.1ftafgift som ved propagand.llobet.
Anmeldelse ved SkOl,lysf om søndagen.

ABENT LØB I GRIB SKOV
Søndag den 9. september.
PALO's skisektion har i anledning af 15 års
beståen indbudt til et mindelob for en af stifterne,
Henrik Lange, der for nylig er afgået ved døden,
og som er kendt blandt mange af de ældre medlemmer.
Der løbes efter kort l: 100000 og efter definitioner.
Efter løbet vil der efter gammel skik være præ·
mieuddeling til vinderne.
Det er h.1bet at se også alle ~gamle" orienteringslobere mode op.
A-klassen: ca. Il km.
Bca. IO km.
Cca. 7,5 km.
YOB
ca. 8 km.
ÆOB
ca. 6 km.
Kort: 1:100000, nr. 33, Helsmgør, med hojdekurvcr,
skal medbringes af løberne. (SektiOnen har et
mindre opl.lg ilf netop dette kort.)
Startafgift: kr. 4,50 i A-klilssen,
kr. 3,75 i de øvrige klasser.
Anmeldelse senest mandag den J. september.

DSR's skl- og orienteringssektions styre
Poul Erik Jakobsen, formand, Bjodsfrupvej 59, V.mlose.
Torben G.;Id. kasserer, Kokkedal, tlf. Horsholm 297.
Mogens Halll, Hovmarksvej 32, ChJrI., tlf , OR 85+9.

Ansvarsh. for .DSR": Aage Bang, Helsingborggade 2)1 tv., 0. Telf. Ry 292.
Ansvarsh. for ~ORIENTERING·: I\logens Haut, Hovmarksvej 32. Charlottenlund.
t' ... ~._ 11-"""'- Jt-.....
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ROKLUB
NUMMER 10

ONSDAGSAFTEN
den 17. oktober kl. 20 i klubhuset
I anledning af at sindene i denne tid

optag~

af problemerne

omkring SUEZ, olidorsyningen til den vestl ige verden o. s. v., .!ttiller
vi denne aften med et par aktuelle films:

STATION 307
Der omhandler frømænds arbejde med søgning efter olieforekomster
i Persergulfen.

TANKER STORY
Tankskibsfarten Persien-Europa.

Affenen slutter som sædvanlig med dans.

OBS! Ingen roning på grund af mørkets tidlige frembrud

Standerstrygning
Søndag den 28. oktober kl.

900

bagefter - som sædvanlig - fælles frokost

Pontonoptagning
\

Lidt forsinket som sædvanlig - fremkommer så oktobernummeret af
medlemsbladet, men vi håber at kunne opnl absolution
derigennem, al indholdet denne gang ligger over middel.
hvilket væsentligt skyldes, at redaktøren har holdt fing·
rene, eller rettere pennen, væk fra spalterne. Forskellige
udmærkede medlem me r er ved smiger, bonner og trusler
blevet formået til a t indsende deres bidrag, ja, en enkelt
er, i berettiget ha rme over den noget ejendommelige klub·
kaproning, endog af egen drift røget i blækhuset. Endnu
medens disse lini er skrives, har ing!!n af de få (meget få),
der overværede universitetsmatchen i Arhus, hvor DSR
vandt en af sine få (fantastisk få) sejre. taget sig sammen
til at referere denne, men det sker sikkert i næste nr.
Det er jo rart at have noget tilgode, når bare det ikke
er klo.
Efter således, med nogenlunde ren samvittighed, at
have overleveret nærværende nr. til den undrende offent~
lighed, vil red aktionen koncentrere sig om en virkelig
stor opgave.
At få novembernummeret ud lill.

SET OG SKET i klubben
Omelet surprlce!

Bolcheglasset .Se' spejlet.

Selv fjOrtende mode Bang den 2/9 kJ. 9 om morgenen
for at dr~ge på færd ud i det bil - lige så spændt pI,
hv~d d~gcn VIlle bringe, som vi andre.
Destinationsordren lod på .Nordre Rose". og selvom
vi efterhånden har været der nogle gange for. var det
lige interess.mt at blive vist omkring i fyret, lige fr~ dets
lanterne med det sindrige blinksystem, til maskinhaller
og den nem. lille lejlighed, som besætningen kan hygge
sig i.
IntereSSant er del også at hore folkene pI fyrei fortælle
(1m livet derude: ensomt og dog begivenhedsrigt i de skiftende lrstider.
Vi fik herfra ordre til at aniabe Dragor havn. - Her
fik vi bådene godt ~nbragt og gjorde landgang.
Det blev nu robet, at vi skulle se Dragor lodsstation.
En mand blev sendt .af sted for .at sporge, hvornår VI
m.hte komme. I mellemTiden ville vi så spise frokost.
Manden kom tilbage fra lodsstationen med den besked,
at vi vaf velkomne nlr som helst. fl.1en man havde spurgt,
hv~d det var vi ville se, for stationen bestod af to væ.rcl·
ser. Et, !tvod der stod et skrivebord og en telefon samt
en divan. og et andet, hvori fandtes 3 divaner, men ingen
telefon.
Denne meddelelse var turens surprke - for alle.
Man sogte nu et passende sted at spise frokosten. PI
denne vandring nåede vi ned i retning af Dragor sydstrand.
Her kæ.mpede stanken fra byens afvanding med giHsenes efterladenskaber om herredommet.
Det lokker altid en bid ned, og sulten blandl mandskabet var stor, sI det ble,' bestemt, ~I frokosten skulle
nydes her.
Freden var dog kun kortvarig. Snart dukkede en flok
g<l:s op, som med en alt forcerende frækhed attakerede
vore madpakker. - Da gæssene gik så vidt, at de huggede maden fra os, medens den v~r p.1 vej {ra hånden
til munden, retirerede vi op på et steng""rde.
Under denne manovre var der I!n, som var så uheldIg
at vol'he sin bajer, men stemningen blandt m,1ndskabet
blev dog væsentlig stimuleret. d,} det erfaredes, at rIasken
havde været tom.
Vi forlod stedet og begav os til Dr.lgor mU!ieum. Du var en del af delt.lgerne, som med studentikos arrogance rundkastede til den lokale befolkning, at det museum vist ikke rummede noget. som kunne mlcressere dem.
Det \"ar noget utiltalende al hore på, og endnu mere
~olle var det, at de ~amme mennesker var for små til
at indrømme, al der i museet virkelig findes rariteter,
som det er værd ilt kikke på.
Efter museumsbesoget nod vi solskinnet pI holvnepl.ld.
sen. - Snart stak vi a!ler i soen og n.1ede DSR plan.
mæs~igt kJ. 17.

Udvalgsmedlem:

P.s.

En person, der inden generalforsamlingen erklærer at
ville yde en gevaldig indsats til klubbens gavn, og derfor
vælges til et tillidshverv, hvorefter han holder sig væk
fra alt, indtil næste generalforsamling, hvor han står op
og erklærer, at formanden, der bl. 3. i den mellemliggende tid ha r måttet tage sig af alt det, han skulle have
ordnet, er diktatorisk.

Hvn omclel har sine ove.rraskelscr - ogs.1 for ;uun·
gorerne. Men alle har de det HH.dles. al det er fornojelige ture, som imodeses med interesse og huskes længe.
Således siger en gammel omdetfarer, som gennem årene
har beundret arrangorernes hitteplsomhed.

YInlergymnastikken
er startet pr. l/IO med flg. data:
Mandag og torsdag k!. 19-20: Statens gymnastikinstutut,
Nørre Alle.
Tirsdag og fredag kl. 17-18: Statens gymnastikinstitut.
Onsdag kl. 17.15-18: GI. Metropolitanskole, frue Plads.
Torsdag kl. 20--21: Svømning. Statens gymnastikinstitut.

Håndbold
Træningen er i fuld gang, og den ordinære turnermg
starter j oktober, hvorfor håndboldlystne medlemmer
snarest bedes indfinde sig til træningen, der I år ledes
af Ludwig.
Pokalkampen finder sted d. 30/9·56. Resultatet "il formentlig uanset udfaldet blive meddelt i næste nummer.

Rud.

Øegreber I klubben
Spejtet.-

En gammel vandrepræmie, der efter en årlig match
på ny indtager sin faste plads i ro foreningen KVIK.

-H-

Eventyr for og om dværge
og sma mænd eller det omdiskuterede mesterskAlb
Der var engang en stor akademisk spo"sklub, som ville
afholde klubmesterskab for alle sine uullige medlemmer,
Derfor gik et af de mange, Hne udvalg, som styrede klub·
ben, i arbejde, for det er sandelig ikke let, al lave et stO"
arrangemenl, 51 alle bliver tilfredse.
For ol! lave noget nyt, besluttede man oll gore mester·
skabet uortodokst. Der var egentlig ikke nogen som vidste,
hvad det ville sige, men mange af de almlDdelige medlemmer, som kun d rev sporten for fornojelsens skyld,
glædede sig meget, for nu kunne man måske U et mester·
skab, hvor alle de v<l:'mmelige, dominerende medlemmer,
der drev sporten for konkurrencens skyld, ikke som sædvanlig skulle tage alle præmierne,
Da da.gen for arrangementet kom, modte mange forventningsfulde medlemmer pl det aftalte og publicerede
tidspunkt for .lt deltage, men der gik en halv og der gik
en hel time, og endelig dter 5 h'arlers forlob kom et
par af de fine chder for del udvalg, hvorunder dagen
sorterede, og fortalte, al nu skulle man begynde.
Der ble,' 51 lavet hele fem hold, hvilket var ret usæd·
vanligt, idet dis«: fem hold udgjorde ikke mindre end en
firelredivtedel af alle klubbens medlemmer, Der var flere
helt unge. men der var også mange gamle og meget dyg.
lige. som hlwde vundet flere gange for.
Startstedet blev alle enige om. og her fik alle at vide,
hvad de skIllle gore. men en af de fine chder var sl sne·
dig. at han sagde en besked så u!velydig. at flere t<l:'nkte.
al den var ,'el nok uor!odoks, men alle lod som om de
udmærket vidste, hVild meningen var, og pludselig var del
hele i gang.
Det viste sig hurtigt, at de unge slet ikke kunne være
med, og der var særlig et hold, som var dygnge, men de
havde ogsJ. en ilf de ældre meget dygtige med, og han
Slrokede og slrokede og tænkte sikkert på alle de mange
præmier, som h,lU havde derhjemme. som han aldrig havde
vist til nogen, for han holdi ikke af al snakke, og da
slet ikke om ~ig selv, Og mens han strokede og strokede.
d trak de andre tre, alt hvad de kunne, og det hjalp
mlske ogsl i:n lilli: smule til, al de kom foran.

De, der var lige bagefter, var også dygtige, synes de
selv. Især to af dem, men de kunne ikke folge med, og
S.3. visie det sig dog til sidst, al de var de eneste, der
fandt mllet, hvodor de Iraede, at de havde ... undet. men
det havde de slet ikke, for de var på et Sled drejet om
hjorner for at komme lil mil, og det sagde den gamle,
kloge stroke, at ddan noget måtle man ikke, for så var
det ikke et rigtig meslerskab, og sådan 1I0gel gjorde man
ikke i Bled og andre fine steder.
Det blev så til sidst fore!llet, at de, der var drejet om
hjorner, og troede a! det hel~ var for sjo .... skulle have
præmierne, men der mltte aldrig skrives noget om det.
Alt imens de mærkelige konkurrencemedlemmer di~ku
lerede hem og tilbage, blev de nye og yngre mi:dlemmer
mere og mere underlige til mode. for de hlldt efterh.'mden ud ilf, ilt de havde vist misforstået det hcl~, da de
troede. at det hele var arrangeret for morskabs skyld,
s.i da en olf cheferne. efter at være blevet truct med magt·
anvendelse traf deo salomoniske afgorelse, at give begge
hold præmier, var de fleMe af de nye glet_
Apropos mesterskab skal del nævnes, oll det årlige klub·
mesterskilb blev afvikle t lordag d, 15/9 19$6.

Toer med blev i fin slll vundet ilf
P. Calberg, Richard I lansen, cox Kimmy Gall foran Rode,
Robert Christiansen, cox
og Sigurd
Wåben, Jorn tIlhr. eox j. Krause.
I fireåters inrigger tilfOlIdi medaljerne
IveTlten, P. Calberg, Richard Ib.llSen, jorgen Krause, eox
Kimmy GaH,
Efter lobene var der komsammen for de, dcr havde lyst
ul al v~re sammen. hvilket var meget få.
Fornojel$esroeren.

Rejseoplevelser I Sovje t
Onsdag den 5/9 havde vi det storste besog, der l.1enge,
ja, mlske nogen sinde er set til en onsdagsaften. DireklOt
J.undqvist, Dansk Tdrztsforbund, holdt foredrag om sme
rejseoplevelser i Sovjet, og den slore tilhorerskare Hk en
mteressant aften ud af det. Med den lune og djæ.I'Vhed, der
er Qvis!'s cgen, fortalte han los om store og sml oplevel·
ser, og iUu$trerede det hele med far\'eoptagdser der·
ovrefra,
El varmt bifald lonnede den værdige indledning til
efter,ireb onsdagsaftener.
G, E.

$tudenterscenen
Onsdag den 19. september viste tilslutningen som ved
den forcg.liende onsdagsaften, at der stadig er behov for
disse, og at de fremdeles bor holdes vedlige, Og denne
aften blev vi budt p.i et fornojeligt. re"ucagtigt arrangement af kunsl1lere fra studenterscenen, Uden nogen form
for swr opsætning - der var fakusk kun en forhojnmg,
d, man kunne se de optr~dende - formåede de unge,
s~cndystne studenter i en hel time at holde DSR's V,lU~kdlge publikum I lnde. Det var lettere og lidI mere dyb~indige viser og digte, som på virkelig studenticos vis
~erveredes for os, En enkelt alvorlig parodi på kunsthistorikernes fors.og pil at videregive kunsten ni 05 almindelige menncsker pl, var der og~J. imellem, pr~tnteret
ualmindelig fikst og fOrnojeligt. Der var gamle, kendte
viser og digte, og der var nye, man ikke havde hort for,
Og den udmærkede konferencier sorgede for, at det hele
gled let og elegant over scenen uden nogen foml for
kedelige pauser. Beskedent, næsten undskyldende. afslorede han en virkelig evne til at fortælle historier om sm.!.
hvide mu~. der drak sig Culde i spisekammeret, så man
tilsid~t m.i.tte knibe sig selv j lolret for at blive klar over,
om man Sold inde i spisekammeret hos musene, om man
lige var kommel hjem fra et storre sold, eller om man
virkdig sad en almindelig onsdagsaften i klubben,
Den megt:! moderne Imie pr<l:'gede arrangementet, Man
kunne godIonsk!': sig lid! mindre sex engang imellem,
Mtn man var alligevel glad for at mærke, at scx\iser
og .digte kunne præsenteres d studenticost. iH de ikke
Virkede kVillmende. Revueformen er n<l:'Sten altid sikker
pol succes. Det ~Jog ogsl til denne ,lften Vi havde en fornemmelse :Jf, at de underholdende var vore egne, ,'-\,m
må håbe. at de har befundet sig lige så godt ved at V.l!ft:
I klubben. som ,-i gjorde ved .l.! have dem. ja, mAske kan
vi endda næste ,h se et par af dem blandt vore kaniner,
Tak, fordi I koml
Fiut on.fdagsgæst.

~

ORJIENTERJING

Siden sidst
har der været savel trænings10b som Here åbne lob.
Forstt' gang j denne sæson, hvor DSR viste sig i skoven,
var den 19. august, hvor 3--4 stk. fik fort benmuskulatufen m. m. i Hareskoven. Den følgende sondag i Rude
Skov var deltagelsen betydelig mindre, og til D. R.'s natlob den I. september stillede DSR kun med to mand, der
til gengæld begge gennemførte på hæderlige tider.
9/9 PALO 's mindeløb i Grib Skov havde derimod
lokket en del ud i skoven, nemlig l A-løber, 5 B-løbere.
l C.lober, l YOB og l ÆOS. Vagn Møller vandt Bklassen, og Hoeg Rasmussen blev nr. 2 i ÆOB. Blandt
de ovrige deltagere var resultaterne mere på det magre,
idet l stk. A-, 2 stk. B· og I stk. C-løber gik ud. Løbet
foregik i gammel stil efter definitioner. kort 1;100000 og
med poster, der var pultet i den grad, at kun pionererne
inden for orienteringen var i stand til at opsnu~e dem
uden synderligt besvær. Bagefter gjorde man bedst i ikke
I.lde for mange bemærkninger falde om posternes
(u}synlighed over for arrangorer eller de ældre, der kender denne leg til bunds, hvis man ikke ville være helt
til grin.
1619 var Rode til Djurslandslob, mens vi ovrige nøjedes
med Tisvilde Hegn, hvor Rindung, Ponsaing og Robert
besatte 2.-pladsen i B-klassens holdkonkurrence.
23/9 Pokalløb ved Frostavalle.n I Sverige. Staffan Borg,
den svenske banelægger, lovede straks deltagerne et svært
løb, - resultatlistell viser, at han havde ret. Posterne
udmærkede sig hverken ved deres store antal eller svær·
hedsgrad: men delstrækkene var til gengæld så meget
desto sværere, med næsten uigennemtrængelige strækninger, hvor det var svært at holde kompaskursen og
næsten umuligt at bevæge sig i lob. MakSimaltiden blev
i sidste øjeblik sat op fra 3 til 3 L:! time, men alligevel
var der mange, der ikke gennemførte. Holdsejren i Bklassen blev sikret ved Robert. Hall! og Lund, skonl
Robert afslørede. at han havde glemt at klippe forste
post. Ellers udmærkede dagen sig med fint vejr fra mor·
gen til aften. På baden hjem mindedes Voigt og Amelung tidligere tiders bedrifter fra sektionens barndom til
underholdning for os andre.

.,1

Djurslandsløbet 1956, 16. september
Det lrligc Djurslalldslob afvikledes i Mols Bjerge. ('I trorræn.
dror har hojdeforskclle pi op til 130 m. Der var 119 ,mmcldte,
hvoraf dron SlOrste klassro v.u HA. nemlig 35 mand.
Modestedet var en FDF-feriekolonl vrod Bogens so, næT I'>10!J.kroen. og start og mål 1.5 m~get fint indenfor 500 m rra omklædningen.
A·banen var 12,7 km lang mrod II posler af meget varierende
5værhrod5grad og delstrækkrone. 5pecielt det for51e på 2,5 km,
nodvendiggjorde en nojagtig kortla:sning, som. vi jo desværrro
ikke har mrogrot brug for her pi Sjælland.
Banen Vilr rollers specielt efter vore forhold meget fin, m.en
som vindertiden, Hans Hartmund 2,11, viste, mroget krævende.
Jeg opnåede at blive nr. IO i tiden 2,42, og jeg var desværre
roneste deltagende rra DSR.
Holdkonkurrencen blev vundet al Pan, Arhus, der besattro
2. (S"rond Nielsron), J. og i. pladsen.
Rode.

KREDSMESTERSKAB I ORIENTERING
for Sjællandskredsen afholdes
sondag den 14. oktober 1956
Lobet er kvalificerende og mærkelob.
j\\odested: Gården "Lille Frederikslund" lige ved
Frederikslund station, ost for SI,lgelse.
Kort: Særtryk 1:40000 udleveres ved start.
Klasser: HA 13,3 km, IIB 11,9 km, HC 7,2 km,
YOS 10,5 km, ÆOB 8,5 km.
Startafgift: ind. kort + mælk kr. 4.50.
Anmeldelse senest mandag 8. oktober til kontoret.
Transport: tog fra Kobenhavn I-I k!. 6.15!
Arrangor:
Frederiksberg IdrætsforenIngs Orienteringsafdeilng

ORDINÆR GENERALFORSAI\\LING
i !>ektionen afholdes
fREDAG den 19. kl. 19.")0 i KLUBHUSET
Dagsorden efter lovene.
Det kan robes, at styret ønsker at supplere sig.
Ilar du noget på hjertet, så sig det ved denne lejlighed.
Har andre noget på hjertet. så kom ned og hør det.

KISPUS

Danske Studenters Roklub's
ski· og orienteringssektion
indbyder til
KLUBMESTERSKAB I ORIENTERING 1956
Søndag den 28. oktober kl. 10.00
Mødested: Jesper l iven, Paradiskæret, Holte.
Kort: ? , der udleveres ved start.
Præmie: Orienteringsmaskinen, der i et helt ar har
stlet og samlet støv, vil efter en mindre
højtidelighed blive overrakt årets mester
med håbet om at blive brugt flittigt i det
kommende år.
Startafgift: ingen.
Anmeldelse: ingen.
Banelægger, banekontrol. overdommer og stævneIeder: Jesper Hven.
Det tilrådes at medbringe "diverste" udstyr, så som
skovl, pandelygte. lup og pincet.
Som sædvanlig vil enhver kritik, såvel af banen søm
af arrangementet i sin helhed, blive negligt:ret af
lobsarrangorerne.
På gensyn den 28.f

DS R's ski· og orienteringssektions styre
Poul Erik J~kobsen, formand, Bjodstrup\'cj 59, Vanlose.
Torben Gad, kasserror, Kokkedal, tlf. Hørsholm 297.
Mogcns Hau', Hovm.lrksvej 32, Char!., tlf. OR 8549.

Ansv,ush. lor ~DSR': Aage Bang, Hdsingborggade 23 1 tv., O. Telt Ry 292.
Ansvarsh. for . ORIENTERING": Mogcns Haul, I10vmarksvej 32, Charlottenlund.
1"""'- ....;,...... ""..........
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Vintergymnastikken
er nu i fuld gang -

find det tidspunkt,

der passer dig bedst!
Mandag og torsdag kl. 19-20:
Statens gymnastikinstitut, Nørre Alle

Tirsdag og fredag kI. 17-18:
Statens gymnastikinstitut

Onsdag kI. 17,15-18:
GI. Metropolitanskole, Frue Plads

Torsdag kI. 20-21: Svømning
Statens gymnastikinstitut

Loven er ærlig -

Skabene skal lømme.

For to år siden, da det nye udvalgss')'lotem blev mJfQr1,
og dettes skabere varslede gro- og va.rtid i DSR og bebudede lusindarsrigets komme for den undrende oHentlighed, blev det bl. a. ogsa holdt op for næsen af os, at der
nu ville komme hyppige medlemsmøder, hvor man kunne
få lejlighed til ofte at gore status, og hvor den menige
mand til enhver tid kunne fremsætle sin uforgribdige
mening om alt og alle i klubben. og ledelse og udvalg
derigennem drage næring og erfaring, Sd. ingen mulighed
blev ladt uprevet I den almmdelige kamp for klubbens
og roernes ve og vel.
Man forstod, at denne glimrende nyhed. om Inan så
ma "Ige, var skumtoppen pa den parlamentarisme og
demokratiets bolge, der da skyllede ind over os alle.
Så gik der henved et .ir - og endelig dukkede et medlemsmode op på programmet. Dette var ret godt besøgt,
og der blev sagt m.1nge djærve ord
ikke mindst om
det nyC' system.
Nu er der atter gået et år; men det lader til at medlemsmodernes hyppighed, som vi havde forstlet dog altså
U. på een gang arligt. er endnu mere begrænsede.
Det er maske herefter tilladt at sporge, h"ad meningen
egentlig er. Ilar skaberne og stotterne af det nye sy!>tem
omsider mdgivet deres fallitbegæring. eller hvordan">
Selvom dette er tilfældet. VIlle der maske alligevel
netop nu være grund til at indkalde til et sådant mode.
Der C'r jo gentagne gange i sæsonens lob blevet slaet pa,
at der forestod radikale udskiftn inger inden for klubbens
hojeste ledelse. Desuden er der kaproningen, som jo nok
giver grund til en del drøftelse. og endelig st.ir vi vist
ogs.' over for ret store nyanskaffelser, hvad materiel angår.
,\It dette kunne vel nok give anledning til en drøftelse,
og selvom det ikke mere er muligt at indbide I demo·
kral iets og parlamentarismens navn, er der vel stadig
fornuftens tilbage at bygge pl.
g. e.

inden l. de(cmber, da der ellers bliver for meget brugt
toj at udbyde på auktionen ved 'itanderhejsnlh~en.

T-~~
På fangt sigt:
Roehef, dr. ]. \Vielandt er blevet far til en ny roer.
Til LYKKE OG TAK!

•
J-l. M , Mol/er
er kommet ud for det samme, og vi gentager tak og
lykønskning.
tider, hvor det er sa som så med propagandaen, er
det rart at se det private initiativ udfolde sig.

•
Materielforvalterunderaspirantelev, .. tud. polyt. ETIk
Ahrenkifde, er bag sine kammeraters ryg blevet ring forlo,·et.
GRATULERER.

•

Fuldmægtig TllOrup Petersen er efter klubbens lukning set i umiddelbar nærhed af Glaciskafeen.
SA ER DET V INTER.

Kontoret
er i ,·interhaJdret .ibent tirsdag og fredag fra kl. n - 17.
Tlf. Ry. 48.
Postadresse ufor.1ndret: Strandvænget, O.

Hvad med propagandaen?
Da min vej faldt gennem studiegården en dag sidst
oktober maned, fangedes mit bhk ar en plakat, der
ublufærdigt prangede i klubbens ophængsskab, og hvor
det Illed store bogstaver blev bekendtgjort: NU ABNfR
DSRl Denne opsats har sikkert virket indbydende og
~uort ~1Il virkning, da varen stod brud, og smdene stemtes
mod <iolskin og friluftsliv; men den VIrker mIldest talt
I.1tterligt, når skoven falmer trindt om land.
Nu bn m,ln JO passende give sig til at skyde på bestyrelsen, men mon ikke denne i nogen grad kan melde
hus forbi. Savidt mig bekendt C'r der folk, der har pdtaget
sig at vedligeholde dette opslags<ikab, som vi med tilladelse fra rektor har faet anbragt netop p.a uette sted,
Iwar det ,·irker mest muligt; men mon det ikke i 'lin
nuværende tilstand er et skoleeksempel på nen.Hi" propaganda, og mon ikke ,·edkommende opslagsmand enten
skulle tage sig alvorligt sammen, eller ogs.'a nedlægge
hvervet til fordel for en, der kunne varetage sin klubs
og sine kammeraters tarv pa bedre ....is?
lovrigt havde det været passende, om en af de mange
yngre roere, der ikke kan undg.\. dagligt at passere tavlen,
havde nedtaget plakaten. (Skabet er selvfolgelig heller
ikke aflåset.)
I lele affæren kan vist bedst karakteriseres ved, at man
graver et slogan fra krigens tid op igen:
I

SLOSERI DER SKADER OS ALLEI
P. s. Plakaten er nedtaget.

Håndbold
Pokalkampen fandt sted d. 30:9 1956. Frederikssund
havde sendt 7 mand til O.M.-hallen for at sia os. og de
har <;ikkert ærgret sig over, at de Ikke nøjedes med at
sende 'i mand. Resultatet blev ikke helt U\'entet 9-5 til
Frederikssund, S.1 spillerne fik en hd frieftermiddag
(D. S. R.s altså!).
Den 7. oktober begyndte den ordinære turnering, og
Ydun var e1 .. kværdige nok ul kun at sl.i os med 15~.
Turneringen fortsætter imidlertid, og der næres indenfor
handboldafdelmgen et stort hah om, al noget ,·il vise sig
(men det "ides ikke, hvad det er). Måske vil det også
hjælpe visse af l. holdsspillerne, al C . hehytten lukker;
thi n~'rc af dem plejer at ankomme til søndag~kampen
direkte fra hytten, og de er da ganske udasede af de
spott~lige præstationer, de har måttet igennem 10rdag
aften og hele natten.
Næc,te turneringsk.lmp finder sted d. 28: IO-56, hvor
både l. og 2. holdet skal i ilden.
10vri,,'1 gor man opmærksom pl, at træningen finder
sted hver onsdag fra kJ. 17-18 I Idrætshallen og fra
kI. 18.15-19 i OM-hallen.

SET OG SKET i klubben
Marokko - Afrika s brændpunkt
var tItlen på dCI filmforedrag, som vi h.wde Pil progr.lI11mct onsdag den) 10. Dcn .1ktueUe titel ha\,dc
lokket ret mange medlemmer III stede og di .... !.' fik
unægtelig en aften ud af det. Tegner Aa. Grill;'
\'llandts foredrag om forholdene dernede i Afrikas
urolige hiorne var .,ocrdcles fæng .. lende og g.l'o' OS
et levende mdtryk af, at det var md en bNyddig
pcrc;,onlig ri .. iko. det var lykkedes ham og hans kolleger at sk.lbe de p.\folg-ende optagelser. Og-')'\ disse
",U i topklasse, og foruden Dog-Ie glimrende indtryk
af l.1ndets 'itorsl.åede natur bibr,,~te de nlskuerne
en intens foleIse af den uro, der lurer under overfladen de:rncde.
SJ. ... el film som foredr.1g ble ... da ogS.l belønnet
med et ... elfortJent bIfald.

O nefi lmene
onsdag den 17. oktober opfyldte m.\ske ikkle helt
de forventninger, der "ar stillet til dem. Den første

BestyrelseslIsten
Bestyrelse: formand; Grosserer Gudmund Schack. Pcrsilhusd, Vcslerbrogade 2 D. V. tlf, C. 66+1,
;\I'lCStform.: LRS.
I L .Mohrinll'-Andersen. C. L. Ibsens\ej 19. Gentofte. Gl'. 325,1,Kasserer: Fabrikant Hjom Møller. Bredeade 47, 4, K. C. lOil2
- Sekretaer: Direktor Fr. Byrch, H. C. Anderserlll Boule'·lI.rd
38. st. th. V. Be. 7735. - Ci ... ilingeniør J. Norman-lIansen,
I læren! V/ibcnarSi,:Il11I. Amagcrboulevard 8, S. ASla 1141. lok. 18.
- SagfJuldm. Aage Bang, lIelsingborll'Jlade 23. 1. ø. Ry 292
- Ingenior E. VOi!!t. Bauneg.l.rdS\'ej 28. Gentofte. Ge. J!JI ".
- Civihngcnior Herbert Marcus. KaplC\'ej 13, Virum, tlf,
848143, - Overass" cand. polit. Ejvind SieH!rts, Dr. Abildg'lrds Alle 9.1, V. NO 1&:i9x. - SagUuldm. B. Boesen. j\maliegade Il, K.
Forretningsud\'alg: Formand: Grosserer Gudmund Schack.
Fabrikant 8jom j\loller. LRS. t-I. Mohring-Andersen, Direktur
Fr. Bneh.
Økonomiudvalg: Formand: Fabrikant Bjom ,\10Iler, Direktor
Fr. Bvreh,
Maierielud\'alg: Formand: Civllingenior J, NOrman-lllinscn.
Hærens Vibentluenal. Amngerboul. 8. S. - Civilingenior Ilelge
Hocg Rasmussen. Sortedams Dosscring S, N. - Civilingeniør
Chr. IL "urlyn!!. Drosseh'ej 80, F. - Stud, polyt. Erik Ahrcnkilde. Amagerbrogadc il. At\1 YIn,
Kopronlngsud ...alg: Formand: Overbetjent Jorgen KrttU5e,
Skjoldagervej 28. Gentofte. - Cand_ Jur. Poul Erik Jllkobscn,
Bikuben, Osterbrogade 23, O. - Arkitekt E. Blond, ,\\arien-

ti

,,~tation 307". der vi<.te franske vIdenskabsmænds
arbejde med olieforekom'iter pa bunden af Perser)::ulfen. hvorimod de tO sidste, T ANKER STORY

Ol! G.\R.-\GE H.\NDlING, m3ske nok var lidt
for specielle for et ikke-s.lgkyndigt publikum. Den
.<,idste var dog en ret pudsig tegnefilm, som morede
de mere barnlige i forsamlingen.

Det var ondt vejr
sondag d, 28., da klubben lukkede, Regnen pi!>kede
uafladelig I ansigterne p.i dem, der gik og tumlede
med pontonerne, og vinden stod bidende ind fra
molerne. Det ...ar da ogsa g"nske få, der havde
I:ivet mode for at give en hånd med, og arbejdet
luk lidt Ia:ngere ud end sædvanligt, men k!. 1115
var vi færdige: formanden motl ... erede et leve for
klubben og stAnderen gik.
Vi lunede os derefter i dampbadet og \'Cd frokosten pi I. sal, og drog snart hver tiJ sit.

dals\'ej 32 b. F. - Ci.\·ilingenior Lan B, Petersen, Lu\'sprinj:!s·
\'ej " b, Char!.
Motions- og Langtu rsudvalg: Formand: SolgfJuldm. Aage
Ballg. Helsinj:!borggade 23, l. O, - Sa,RfJuldm. K. Boesen. Amalie~lI.de II. ,""
.\rkltekt '\;. O., :-'trtgel. Bl'llmmmgegade
II, O. - Laegc J. \\'iclandt. E~em\'ej bi. r.
Ci\'ilingemur
Ilerbert Mareu~, Kaplevej IJ, Virum. - Stud. paly!. Ole NON
I1l1n~cn, Thinpegllde 42, RY 2Ui9y.
Arkiva r: Q\'erlls9,. clllld. polit. Ejv. Sievert!.
Inspektor: Kø.ptajn C. A. Sjelle. Njø.lsgade 75, Sundby 806,

Erik Kie ... gaard
livjægergode 23 . 0bro 5152

ORiENTERiNG

N. A. M. I Finland
De Nordisk Akademiske M«terskJ.bcr, der finder sted hvert
andet .ir. V'-H i .ir henlagt til Finland. hvor en by mt'd navnet
Valkeilko~ki VilT ~;lInlingsstedet for loherne, Valkcako~1.I. der
hgger ca, 200 km nord for Ilcbingborg. tr en hurtigt vok\cnd~
industriby. der under \-:interkrigen h.wde (il, 4000 indbyggere.
men nu u. 1Jooo.

DAnmark vu rcpræsentcrc:t ved Cl hold p.i 6 m",nd. nemlig
Sti!!: Ander!>tn aE: Torben Jorgensen fr .. Hillerød. lI.ms lI ..rtmund (ra !lolte. Mogens \vest fra AI samt Rode og Lund
fra OSR,
I.obet. der var vlrkeligl godt hlrelfdagt. foregik i typisk finsk
terræn. Det v,H lagt i nzrheden ;af dm lokoIIe ~I}ort~forenings
hYlle ved soen Rutajar\'i en halv snes kilometer uden for b)'~n,
BAnen Vilr 10.1o! km lang og bod p.a god orientering: men m.i

Herrekl.usen blev vundet af Ole II-lnsen. KIF, 2.oJ.35, min
tid var 2.51.
Old boys blev vundet al Arnold J;!.cobsen, Koge. Ved red.1.k·
tionens slutning er det endnu ikke lykkedes at EJ. \'oigts tid,
men det vides, .lt loberen er vendt ti bage til Kobenhavn.

BEGYNDERLØB
fra GASEHUSET søndag dm 11. nOI'ember

JAK.

Efter opfordring fra flere sider afholder vi et udpræget
begynderlob, til hvilket vi håber, at alle, der kunne tænke
sig at snuse til orienteringen, vil indfinde sig.
Glsehuset i det nordvestlige hjorne af Ra\'nsholt syd
for Allerod, vil allerede om lord;!.gen være klar li! at
modtage gorster, men ellers ses vi søndag morgen.
Tog afgår fra Kbhvn. II. kj. 9.19 og ankommer til Allerod kl. 10.01, hvor en vejviser ,il vise eventuelle nye
vejen til hytten.
Som udrustning medbringes skiftetøj (træningsdragt eJ.
lign.), let fodtaj, d1:'r Uler væde, og 1:'n solid madpakke.

Olympiaden
kommer uktionens medlemmer ikke med til. men ellers har vi
værel viden om. Som man ser andet steds lige fr.l Finland til
Vestjylland.
Den JO. sept., ~amtidig med NAi'\, havde Helsingor Roklub
sit D. lbne lob ved ljungbyhed ost for Stid1:'rhen, hvo r DSR
stillede" mand. Efter nere gode holdplaceringer i efteråret målte
vi her nojes lOed J.·pladsen i B-klassen. Løbet udmærkede sig
ellers ved al vrere alt for let for et lob i Sverige. Slier bndles
i stort tal eg forte næsten lige til posterne, hvis disse da ikke
v;ilr anbragt ude på åbne engstræk . For en gang skyld kunne
del lade sig gore at gennemfore et lob hinsid.:m torskoel.
Den 7. okt. deltog: 5 ilf DSR's orienteringslohere i Holb.:dc
Orienteringsklubs åbne lob i Hvalso skovene. Resultaterne blev
i betragtning af de få deltagere fr.l klubben gode, idet Lund
blev nr. 2 i HB og DSR v.lndt holdkonkurrencen i samme klasse
ved Lund, Ponsaing o.g Voigt feran K. I. F.
Den 14. okt. afvikledes Kl'\ i skovene meUem Soro og Slagelse.
Ogsl et lob. hvor der var rig mulighed for oll benytte stier og
\'eje. men elItfS rt"! uinteressant. Efter ner('$ mening kunne m,ln
lige s.!! godl have afholdt lobet i Rude skov. Rode sikrede sig
S7 pomts. hvormed sektionen endnu et stykke tid fremover er
repræsenteret i A·klassen. I B·k1asseD udeblev de store resultater.

Såfrt'mt dt'r er virkelig interesse for det, vil vi gentage
spogen l>ondag den 18. november i Haresko\'en. Herom m"intere.'iserede forhore sig hos styrd eller l~se eventuelle
opslag i klubben.

siges at være lidt for hlrd for danskerne. Sko\'en var Forh oldsvis
ta::t og $l godt som uden veje. En enkelt vt'j, der i begyndelsen
af lobet kunne bruges som et holdepunkl. viste sig at være en
slk;!.ldt vintervej, hvor der på denne årstid var en halv meter
vand. Den blev kun ben)'ltct af U. Sko\'bundcn var hovedsagd..Lg
præge! af blokmark belagt med fugtigt mos og var mdnge steder
.så gl.lt , .11 man kun kunne lobe med stor forsigtighed eller gl,
hvis man ville være sikker p.l at komme helskindet igennem.
Den bedste teknik ved lobet viste ~ig at være al gå lige igennem fra den ene post til den .'Inden, og sl hele tiden folge med
pi hojdekurveme, en teknik der mvrigt er ref ukendt i Danmark, især pl Sjælland.
R1:'Sultaleme var som ventd heller ikke de bedste, idet alle
d.lnskeme placerede sig ret samlet i den sidste' tredi1:'del. Be'dste
dansker ble'v Stig Andersen, der blev nr. 24. Ellers var resultaterne, Lund nr. 25, Wcst nr. 26 og jorgensen nr. 27. Rode, der
slog tidligere Danmarksmester lIartmund ved at finde et storre
antal poster end denne, mltte desværre najes med kun at U. de
sidste poster prikket ind på kortet; mcn 1:'n trost var det, at ogs1
en finne og en nordmand manglede de sidste.
Holdmæssigt sel blev [jnnerne de bedste foran svenskerne og
nordmændene; men de finske lobere Il ogsl pl d meget hojt
niveau. Jussi Salmenkyla, dagens bedste mand, er således tre
gange nordisk S1udentermester og har solv i det lbne nordiske
ml$terskab.
Løbsdagen sluttede med en middag med præmieuddeling, hvor
Slig fik et finsk flag som bedste rulllsktr, og bagefter var der
d.ms.
Den sidste dag val der om formidd.lgcn besog på byens storsit
fabrikker, og om eftermiddagen tog -llle afsked med Valkukoski,
t n stor oplevelse rigere.
E. L.

Generalforsamlingen
var en lille, men effektiv ~amling af sektionens spidser. St)'re!
var modt fuldtJ.lligt, og derudover var modt cen mand, som nu
ogsl sidder i styret.
Efter en kort beretning fra form.lnden gik man over til regnskabet. der i lr visle mindre udestlende fordringer end I de
a ndre lr. Revisionen af medlemslisten har livet et p~nt rtsultat,
men er ikke heh tilendebragt endnu. Beta ingen af startafgifter
b]1:'v droftet; flere medlemmer skylder rtl store beløb for lob
blde fra foråret og efteråret. Man overvejet for frtmtiden olt
opkr~ve st.utpengene efter hvc:.rt lob i stedet for som nu efter
hver s:eson; forhåbentlig vil det pl denne mlde tynge mindre
pli dtn enkeltes budget og lette hssererens arbejde meJ opkr~vnmgerne.

N;cste punkt var valg af styret, og her indvilligtde Erik Lund
i .11 træde ind som næstformand, slledes at styret nu igen tælltr
-4 mand. De øvrige medlelOmer fortsætter som hidtiL Efter vej·
komst· og lakket-ller til og fra den nye n;cstformand fortsatte
model som bestyrelsesrnode for at ende med en gang billard
om den obligate omgang sodolvand.

Præmle'est og andespil med bal
Danmarksmesterskabet 1956. 21 . oktober
DM afholdtes i år i Oxhy plantage na;:r Varde. Fra DSR deltog E. Valgt i old boys og P. E. Jakobsen i Herrekl.tSsen, begge
uden at have væsentlig indflydelse på lobsresult.lterne i den
fnult' fjerdedel.
Herrebanen (62 deltagere) var på n km med 10 poster og
old boys. dame- og juniorbanen p3. 6,5 km med 6 poster.
Ilerrebanen var typisk for de jydske pl.mtdgeloh med mange
veje og brandbælter, som ikke findes på det l :40000 dels kort,
som benyttedes, men som alligevel skal benyttes for al kunne
placerr sig. Posterne var meget lette: med undtagelse af post 5
og 8, der var anbragt i-Soo ro fra nærmeste ledepunkt i fuldstændig uigennemtrængelig fyrretræsbevoksning, der selv efter,
al man har set posten fra en nærliggende hoj, gor det til el
næsten uovervindeligt problem at nå posten.
Den korte bane Vi!.r mere udpræget vejlob, og efter flere af
lollernes udsagn ret uinteressant af en Dt~\ bane at være.
Arrangementet var, som vi dterh.5.nden kender de jydske lob,
meget fint og i enhvH henseende uplklagellgt,

afholdes af krel4en FREDAG d. 13/11 kl. 20.00 i SIA nONS·
PARKENS SElSKABSLOKALER, VADERO H, SOBORG.
Ved denne lejlighed vil præmierne For efterlrels lob bli\'e
uddelt. Adgangen koster kr. J.oo. d1:'r inkluderer I gennemglende plade I 3ndespillet og bolhegn. Rod sodavand kan kobes
ved baren. Præmier til Pok.lllobet uddeles ved KS's f"dse:lsdags·
fest, som alJgivet på resultailisten fra dette lob.

DSR's ski· og orienteringssektions styre
Poul Enk Jakobsen. lorm.and, Bjodstrupvej 59, Vanløse.
Erik Lund, næstformand, Nojsomh1:'dsvej 19 3 , ø, tlf. TR 3129 v.
Torben Gad. kasser~.r. Kokkedal. tlf. Horsholm 297.
Mogem Hau/, Hovmarksvej J2, Char!., tlf. OR 8549.

ATl$varsh, for ~DS R~: Aage Rang, Helsingborggade 23 1 tv., ø. Telt Ry 292.
Ansvarsh. for ~ORrENTERING ": Mogens Haut, Hovmarksvej J2, Charlottenlund.
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Formanden byder velkommen

2 . Fri og almen drøftelse af klubbens forhold og ledelse

For en gongs skyld
ville det være rart, om vi kunne se d bredt udsnit af
klubbens medlemmer, bIde ældre og yngre, nar vi af
holder den projekterede medlemsaften. Og for en gang,;
skyld kunne det være rart, om vi kunne fa en livlig, men
realuetsbetonet drøftelse af dt! problemer. der vil melde
sig ved det kommende formandsskifte. Det bar nemlig
tit undret mig, hvor mange overflødige og ligt'gyldigl!
ord. der bliver sagt ved disse lejligheder. Som regel u
det de lidt ældre mt'dlemmer, der præger debatten, og
disses mdlæg har gennem årene haft en ikke ringe til
bøjelighed til At koncentrere sig om sentimentale betragt·
nmger over det Hellas, der gik under, den "gamle klub~,
med alle dens vemodige minder. De yngre holder sig
lidt mere i baggrunden, bortset fra de enkelte leJligheder.
hvor en forvorpen kanin bestii:er talerstolen i et mere
eller mmdre vellykket forsøg på at storme olympen.
Resten henfalder ul slove tilhorerbetragtninger. og man
bn m.hke med en vis ret sige, at de eneste. der glr
hjem med udbytte. er de par srykker. der giver pokker
i problemer og drøftelser. og får sig en gæv aften omkring raflebæger og billard.
Denne- gang er der grund til at vi alle giver vort besyv
med og vor meni ng til kende. Der er sporgsmll at drøfte.
der vedgår os alle. Il vordan skal ledelsen i det kommende lr se ud. Skal vi fortsætte med det omstændelige
og besværlige udvalgssystem, der har vist sig langtfra

.,t virke efter hensigten. Det vil være af stor betydning
denne aften at finde ud af. hvorledes stemningen blandt
medlemmerne er med hensyn til dette, og af denne grund
beder vi hver enkelt, der har den ringeste interesse for
klubben :
~\OD

DPI

Træningen begynder
l begejstrede vendinger har kaproningsformanden an·
det steds i bladet budt vor nye træner velkommen. Derimod har han ganske undladt at koncentrere sig om den
lille praktiske ting. hvornh træneren er til stede i klubhuset lor at tage sig af roerne. Vi s kal her indhente det
forsømte og oplyse, at dette fremover sker hver lørdag
eftermiddag Ira ca. BlO, hvor alle kaproningsintcres·
strede bedes give mode i bdssinet.

Kontoret
er fremdeles lbent hver tirsdag og fredag eftermiddag
fra kI. 13 til 17.

Nu må skabene tømmes

VIntergymnastIkken
er godt besøgt. men der er stadig pl;lds p.;i holdene".
Tiderne er:
f\'\ andag og torsdag kl. 19-20: Statens gymnastikinstitut,
Nørre Alle.
Tirsdag og fredag k!. 17- 18: Statens gymnastikinstitut.

Onsdag kl. 17,15- 18: GI. Metropohtanskole, Frue Plad!>.
Torsdag kj . 20---21: Svømning. Statens gymnastikinstitut.

Der er Ingen grilln.er
for, hvad man kan foretAge af sknverier og henvendt'lsn
hl bestyrelse og rochefer. når man i forsommeren skal
pl.lnlægge langtur; men nåf det hele er afviklet og vel
overstået. og sæsonen er slut. er det altid uhyre besværligt, trods opfordr inger her i bladet og på andl!n måde.
at formå de tidligere så aktive medlemmer til at indsende
deres kilometertal til klubben. der skal videregive disse
lilD. F. f. R. - En del klarer det I sandhedens interesse
dog ved at skrive turen ind i protokollen, men andre
givtr hvert ar anledning til ekstra besvær for sekretær
og 1'J.ngtursrochef.
Kan vi ikke få det ændret?

Sydhavnshuset
som har lidt en del i de seneste vintre og trængte ul
istandgorelse indvendig, er nu ved at blive i orden Igen.
Der er håndværkere igang derude, og om kort tid skulle
det Slå klart til at gå den kommende vinter i mode.

NyanskaHelser
Til den kommende sæson VII der blive anskaffet et par
to-årers både, bl. a. en langtursbld af en helt ny konstruktion, med trædæk og spe(ielt bundtaj, der muliggør
SlOrre bevægelsesfrihed under skift, og vi regner med, at
dette nye fartøjs ankomst vil blive hilst med glæde af
langtursroerne.

Kassereren
anmoder eventuelle restanter om at f~ mellemværendet
bragt ud af verden lOden arels udgang.

-

Den kendte scullerroer, rochef og tuH-guy Ole :Vors
JJ.1nsen uddanner sig for uden i krigshåndværket ved
garnisonen i H olbæk.
Kaproer Ole Borre Jørgensen er sendt samme steds
hen for at have situationen under kontrol.

Håndbold
2.-holdet (eller som det også kaldes: "det forstærkede
folkepensionshold") skulle have været i ilden f"rste gang
den 21 / 10-56, men på grund af lederens fremadskridende
senilitet fik ingen af spillerne underretOlng om kampen.
Under trussel fra spillernes side om, at såfremt dette
gentog sig, måtte lederen regne med at fortsætte som
leder også næste år, lykkedes det ham at få to hold sat
på benene lil d. 28'10-56. Med kun 5 mand i marken.

h"oraf kun Rich.ud repræsenterede ungdommen, og med
en udpræget ping-pong-splller I mal lykkedes det 2.-holdel at vinde 8----5 over et komplet uøvet 7-mandshold
(ra L. R.
l)en l t Il -56 stillede 2.-holdet sejrsbevidste op overfor
et 6·mandshold fra I leimdal. men ak og ve, IndIII 2 minutter for time forte Ilelmdal med 3-2, hvorefter det
lykkedes i omtrent s.idste sekund vor SIrålende centerforward at opdage, at bolden skulle placeres indenfor
mllstængerne for at tælle på scorlOgshsten. \hsa }-3
eller iah 3 points I 3 kampe.
l.-holdet spillede d. 2S 10-56 mod IIIF. Efter at have
labt I. halvleg 7-3, vandt vi den anden med 6--5. men
altsl Ikke tilstrækkeligt til at vmde. Enderesultatet hltver
(for de ikke matematisk-kynd ige læsere) 12-9. Nors
spillede her sin foreloblg sidste kamp, idet han nu er l
kongens klæder. Forhåbentlig skader det ikke h.,ns stralende kondition.
Den 18. 1I-56 spillede I.-holdet igen, denne gang mod
I leimdal, og labte 11-8, efter at have vundel forste halvleg med 7-6. Grundstammen i I.-holdet er god, og det
mener faktisk at holdet har store chancer, men desværre
har visse spillere været syge ellt'r også udebliver enkelte
uden afbud ol skade for hele holdet, der bestandig må
spJile med et usammenspJilet hold mod sædvanligVIS veltrænede hold.
De næste kampe finder sled d. 25 Il -56 og derefter
forst igen d. 9 12-56 (men efter sædvane at domme formentlig mden dette blads udsenddse).
Af fasionabelt kan iovrigl nævnes, at den i rosporten
~.i kendte "Rode", Poul Erik Jakobsen, er set tIl træning.
Dct forventcs. at dette gode eksempel vil mane til eftertanke hos andre, der i langt højere grad måske trænger
til at holde konditionen ved lige (og lederen er stadig
på jagl efter nye talenter ud over de ca. 16--24. der allerede dyrker denne ædle idræt).
Ole Borre Jorgen<;en er ogsl indrulleret i hæren, men
desværre var han lige forinden udsat for det heldigvis
ret Sjældne uheld, at f.l samtlige SlOe overmundstænder
slået lose til træningen. T.,ndlægen har dog mt'nt, al de
vil gro fast igen, men muligvis bliver de noget f1lJ<;farvede. Vi kan kun beklage det skele og brmger herigennem vore ønsker om god bedring.
i(wrigl har der mdt,1 nu kun været 4 brækkede ribben
samt det sædvanlige antal fO~luvninger .
Og så onsker man god ,ul og afventer med spændmg
klubbens og spillernes u<;ædvanlige gratiale 111 lederen
af h.indboldaIdelingen

Europamesterskaberne 1956
Sm.lg1imt ...
Troldilionen tro var m,lnse af de danske roere ; bi0r.rolfcn
torsdag aften. Den udvalgte biogr;1f - den eneSte I B ed
bod pl en "lemmy-film", og vi ,"u adskillige. der ikke kunne
lade v;ne mtd at reflektere lidi over det ejendommchge, ;11
man ~kulle heil ul )ugO)!oLvien (ar endelig at se en af disse
films. De mJ da vist opfattes som en satirisk iIlustution a( de
typiske amerikanske "he-man-detekh\'"-boger.IL la Mike Spillilne.
BillelIerne blev (ont .fabrikerel" i det ojeblik. de blev solgte.
der Volr et stempel til hver plads i teatret. Der V<llr .,dt udsolgt"
og vi danske forstod ~clvugl ikke et ord af de mds,me
.teksttr". men måtte se at folge den "villige" dialog pj det
fr"n~h _slang". som skuespillerne talte. Der var mange. der
holVdl.' lidt svært ved at folge begivenhedernes udviklinf(, men
heldigvis benytter helten IO visse letfattelige .sIlende argumenter" under sine .overtale sesforsog" .
Da vi gik fra biogr,lfen, var der mange. der forsogte al IUegne sig tekniken.

•

I sdvc byen V,H der endestation for en tovballt, der forte
u. 200 m op lil tI udsigtspunkt, h\'orfta man havde et pugtfuldt overblik over hyt". soen, borgen og hele den dal, som
omgivet af de smukke kalk bjerge. hvis tinder har en ~kon 1II0Sgran f.tr<.>c, genntmsk.iret af klolter hvor den gr.ihviuc- kalk
skinner frem udgor denne helt tncsl.l.cnde smukke ferieplet.
Dc: fleste d .. n~ke roere provcde luren .;af tovbanen, men der VolT
enkelte. der foretrAk .11 gJ ned.

•
To g.mge var der i Park·hotellets .c,lsino· optr~dtn af slovenske dansere j ndtionaldraglcr saml koncert af slovcn~ke
folkc$.lngkor. Første gang v.n det intcre50S,lnl. men det ViiI ikke
sl livligt og .spontant". ilt man folte Ir,'lOg til at gentage bl"
~ugCI.

•

MatklCscn fik et levende indtryk ilf. al der her,kcr en viS
.ordcn" i Jugoslavicn, Under den momentane forvirring ved
.lnkom~ten glemte han sin overfrakke i toget D1:r blev straks
rellet henvendelse Iii statlonsforSI.lnderen, clt'r lovedc at ordnc
det fornodnc, Frakken kom da ogsl til stcdc noglc dilgc efter,
mcn ~Mathies- malle personligt hente den P;! sl,uionen, hvor
han kVIllerede for tilbJgclevcringcn. lian fjk udleveret en meKet
fm 3olgeseddd", ll\'orpl samtlige 7- -8 penoner, dcr havde
haft med fr.1kken .11 gme, havde .kvittere"
og ah var omhyggeligt opfort - slledcs -I- en-ore. '} to-ure, diveue IO- og
25·me og mange andre ejendommeligt' genstande. som ,I\-lathies·
cnd Ikke .lnedt'. ,li h.1n gik med I lommerne.

Delle dokuml'nt skal sikkert ophænge~ i gLlS og ramm~ I
.,\\.tthies·s kon~ultalionsværdse. Del er jo virkdig cn sja::ldcn
.soUVClllr-,

•

f_ A. v,n banedommer i otter·finalen. lian bekendle bagehu,
.l, solvei han som hans mOlorbådsforer h,l'.de va::ret sl bet.lgel
,jf d.:t \mukke og fantaslisk. spændende lob, al han hdt glemte,
,H h.1n VAr b;medornmer og pludselig opdAgede, at mOtorblden
v,tr s.a. tiet inde' pi feltet. al den nZSlen kunne betragtes ~om
deltagende i luhet.
Ja
en vukelig rocntusiOlSt bliver allld helt opslu~1 og forFlemmer ah omkring sig. nlr hAn stille!> overfor virkdig forstek.lasses ronmg - sldan som det her V,H tjlfa::ldet.
Og del er
r;ut At konslatere, .11 sclv F. A kAn forg"::mmC'
sm \·ærdlghe )om banedommer og blot koncentrere Mg om .11
.mdsuge· del, der sker med alle urnCf .

JO

•
FormOInden for F.I.S.A_. G. I\-\ullegr' holr som bekendt en
motorbld stillet iii disposition. H.1n ~k.1 jo lil hver en tid kunne ,in~picere banen· Det kunne konstateres, ,11 b,mcn altid
uotngte til .11 .mspicercs·; nlr der var et schwei:lsk hold bl.tndl
deItOIgerne I et løb, !ol moln uværgerligt MulleSf( - som oftesl
I ~e1skah med een af de schweiz.iske lcodere - folgco lobel som
en slag) .trcodje banedommerbåd· . 1d.
man skulle vd nok
pro\'co at blive formd.nd for F.1. S. A. - det holr nu ogsl sine
fordeIc. (Nullegg er fra Schwcl::).
Fra .RONING"

KAlPRONlINGlEN
Henry larsen kommer!
Ja! Sl har klubben alter en~agcret en træner, hVIlket
erfarmgerne fra den forlobne saison jo har vist, at vi
absolul ml have, dersom vore anstrengelser under træningen skal fore til andet, end den mdul trivialitet gen·
tagne parole om, at det vigllgsle ikke er al vinde, men
blot at være med. Faktisk ligger det jo sad.ln, at en .. eJr
heller Ikke er at foragte. og flere olf dem er JO absolut
i allerhojeste grad velkomne,
Når vi kan fortælle. at det er lykkedes for \'ores fan·
tastiske formolnd, som en "Sidste gestus" - nu, før han
p.lsdr, oll han trækker sig tIlbage fra sit hverv
at formå Koge roklubs udmærkede formand og energi"ke Iræner. den tidligere mesterroer - olympiadedeltager m_ m.
- manden, som ved alt, hvad der er værd at vide om
kapronings både, træningsrnetoder m. v., og som var den
stralende og meget savnede Erik Larsens radgiver og
s totte i al den tid. Erik p ræsterede Mne uforglemmelige
scullerlob, III at komme md tIlos allerede nu fra begyndelsen af december mlned, foreløbig hver lørd"g. så er
det vort håb. at ikke b lot de kaproere, der allerede er
I gang, men ogsa de. som vi gerne atter vil se I gang, og
Ikke mindst alle de, der glr og har Iy!!t til at El del i
trælllngens og kapronmgens glæder. vil møde op i stort
tal for fra forste begyndelse at nyde godt af Henrys
erfaring og viden,

\'. \'ed, at det kun er fordi Ilenry selv har den Stor<;tt'
lyst til at se, hvad han kan få ud af studenterroere, der
onsker at go re en !Ildsa!!> for at dystt' pA danske og udenland ... ke kapron!llgsbaner, at ergagementet trods alt blev
en realitet.
Vi ulrabt'r klubbens medlemmer: "Mod op ul træningen undt'r han.'> ledelse, og læg grunden til en forh ... benthg glorværdig karriere - til gavn for jeres sundhed og fysiske velvæ re
til gavn for jeres selvtillid og
ul glæde for klubben og dansk rospor! i det hele taget.
M

Vi onsker Ilenry velkommen og takker ham, fordi han
trods alle vanskeli~heder har besluttet sig til .11 forsoge,
om han kan sæne mere liv i Danske Studenters Roklubs
kaproningssektion.
Vi er ikke I tvivl om, at dersom h.1n får tilstrækkeltgt
materia le at arbejde med, skal det nok vise sig. at han
kan opnå gode resultater. Det står altså til medlemmerne
selv, om de vi! benytte sig af den chance, der nu gives
dem.
Yd modt, Ilenryl Fra klubbens ledelse tilsiger vi dig
al stolle i arbejdet. Vi ved, at med dit engagement ser
mange af \'ore kaproere et længe nærel ønske opfyldt,
Forhabentlig bliver deres. Dille og vore forv('ntninger
ikke gjort til skamme,

Jok.

~

ORIENTER I NG

l R E T S SIDSTE

ORIENTERINGSLØB

specielt beregnet for begyndere, men også vdegnet for de mere rUllnerecle afholdes i

Ravnsholr fra Glsehuset

søndag den 9, december
Slap af fra den nu holSlIgt tiltagende juletravlhed. Træn det os af naturen gIVne transportmiddel op til brug her i den benzinfattige tid.

Gru ndet den forholdsvis gode interesse vcd efterårets tidligere klubløb slutter v, 1956 med
dette sidste lob, hvor vi håber at gense alle fra de tidligere lob.
Huset 'er .iben! fra tIdlig lørdag eftermiddag, og så vidt det er muligt. "il vi om eftermiddagen
arrangere små orientenngsovelser slvel af praktisk som af teoretIsk art. I den anh:dning v,l formanden genopfriske forskellige smllege fra forlrets paskekursus pl Sjoarp.
Om aftenen vil vi forsøge at tænde op I pejsen.
Interesserede. der ikke tidligere lur været med, kan fa. nærmere oplysnmger ved opringning
til et af de nederst pa siden angivne telefonnumre. Ankomne med toget om søndagen kan benytte
toget med afgang København H 919, ankomst Allerød 10 Ol.

KISPUS
afholdtes den 28. okt. i kulde, regn og blæst, hvilket dog
ikke hllldrede en fortræffelig afvikling af de traditionelle
klubmesterskaber I Rude skov under Jespers kyndige
ledelse.
Lobets første o,-erraskelse var d vandhul fuldstændigt
dækket med visne blade 50 m efter starten, hvor flere
uforvarende fik et grundigt fodbad. Ellers var opgaverne
gennemgående af mere spidsfindig karakter. Arets mester
blev Rmdung i t iden
2.22
2, Ilaut
2,35
3. Kell Christiansen
3.07
.... I'onsamg
3.15
5. Bodil Jakobsen
3.18
6, P. E. Jilkobsen
3.23
7, Tlelge Hoeg
R, Carlo Lusen
".24
Robert, Gad og Voigt havde ikke heldet med sig og
matte opgive at finde de sidste poster.
Ffter løbet gnavede vi os gennem de medbragte klemmer, mens kassereren gjorde forsog på at mindske medlemmernes gæld til sektionen.

Forskellige klublab m. m.
t f blevet afholdt siden. Lordag den 3. november deltog
3 mand i KM·nat i T okkekob Hegn Rode ble" nr... j
A.klassen og ville have placeret sig endnu bedre, hvis
hans lygte ,'ar lidt mere stabil. Om søndagen fik vi lov
at deltage i DR's lob, og det lykkedes at se et par nye
anSigter i skoven. I alt var godt en halv snes ..tykker j
C.ischuset den dag.
Søndagen efter. den Il. nov" mødtes vi igen i Glsehuset, denne gang for at være med I KR's lob i Tokkekob.
Atter s3s et par nye ansigtN. skont vejret ikke var rigtigt
indbydende til friluftslivets glæder.

For nu at holde de nye medlemmers interesse veu lige.
fortsatte vi rækken ilf lob med et i Hareskoven med ud·
~angspunkt ved Bagsværdanlægget den fol gen de sond_g.
Nærmest til ære for KR's ungdomsroere var der lagt en
kort bane pJ. 4,6 km, mens den "lange bane "_r på
7,2 km. Folgen blev, at de fleste nojedes med den korte.
der til gengæld voldte besvær nok selv for rutinerede
\ · Iobere. Til banelæggerens glæde kom ingen igennem
uden at have bommet en eller flere poster undervejs.
Rent deltagermæs~lgt dominerede KR's ungdomsroere,
og flere af de nye fo lk fra de to fo regaende snndage
snød sig selv for en dejlig dag i skoven ved at blive
hjemme. For at disse kan fa. indhentet det forsomte, bli·
'o'er der endnu en chance den 9. ds., h,'orefter man fra
sektionens side hlber at se en inig og talstærk sk_re til
forårets løb. lige fra de fø~tt' træningslob til de sid'ite
lbne og kvalificerende lob.
U

P, S.
Skylder du stadig startaf);lft fra nogle af efter.\rets,
mlske endda fra noj,tle .,E forårets lob. eller higt'r du
efter at betale kontingentet for det svundne år, så sker
det let på postkonto 68344, DSR's ski· o~ otlCnteringssektion.

DSR's ski· og orlenlerlng.. ekllons styre
Poul Erik Jakobjen, formand, Bjadstrupvej 59, V;tnlnse.
ErIk Lund. næstformand, NOJsomhedsvej 19 ' , O, tU_ TR 3129v.
Torben Gad, kasserer, Kokkedal, tU. Horsholm 297.
Mogens Hal.ll, Ilovmarksvej 32, Chart, tlf. DR 8H9.

Ansvush. for .DSR": Aage B.1ng. Helsingborggade 23 1 tv., O. TeJ!. Ry 292.
for .ORIENTERING-: Mogens H.lut, Hovmarksvej 32, Chulottenlund.

Ansva~h.

lu- .•.

