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c../lrel 1959 har værel sprængfjldt med sensationer; "IO//lnyl, mJnerakeller, nye IOldordninger i forbindelse med

1960

de 6 og de 7 m. m.
Vel kan vi ikke i D. S. R. tale om sa skelsættende begivenheder, men el og andet tyder dog pa, at vi alter er
pJ vej opad lil det niveau, der er v,erdigt for dansk
studenterroning.

Bestyrelsen siger tak til de mange, der i det forløbIle ,ir
bar bidraget til det gunstige resultal, og det er vort håb,
at endnu jlere i /960 vil gøre el arbejde lil gavn for
vor gamle klub og samtidig til gl,ede for sig selv.

Godt Nytår!
'Bjom c:iI {olier

Det kan allerede nu bekendlgorh at der afholde ..

STOB lFliSTELliWNSlFEST
lørdag den 20. februar kJ. 20 i klubhuset
Det !tiorslllede program for aftenen vil bli\'e bekendtgjort i næste
nummer af bladet,

Reserver dagen!

Fri.! "Idræt51lv":

En naturlig opgave at trænge ind i idrættens problemer
Idrættens forskningsrad d.mnet i forstJdse med uni~'ersiteterne I Kobenhavn og Arhus. Ikke no;es med ,1f tro. men ogsa have viden om ungdommens fysIske opdragelse.
fuld for'it,lelse med univl'tSlteterne I .-\rhus og Kobenh.wn blev Idrættens ForsknlOgsr.id stiftet torsdag d. 12.
nO\'ember på Københavns universitet. Som de for!>te 10
medlemmer af rådet er indtr.id,·
Rektor. dr. phil. Frode Andersen.
Docent. dr. phil. Erling Asmussen .
Overlæge. dr. med. Ove BOlt! .
Overlæge. dr. med. Poul Bonnevie .
Docent. dr. Jur. Karl o. Ch"slIanscn
Professor. dr. phil. Emanuel I-I.wsen,
Overlæge. dr. med. Kaj K;erulf
L,lndsretss,lgforer, dr. Jur. A-.:eI Il . Pedersen .
Profesor, dr. phil. E. Tranek;ær Rasmussen .
Professor, dr, med. Fritz Schonheyder.
Den sidstnævnte videnskabsmand, som er fra Arhus,
medens de øvrige har bopæl I København, valgtes til
rådets næstformand. forskning-srådets formand blev professor Emanuel Hansen , og på det forste mode vedtog
rådet - efter tilslutning fra Dansk Idræts-Forbund
en beviliLng på 5.000 kr. til (and. mag. Kai Steendahl,
der vil undersøge trænmgsvirknIngen på muskelkraEten
"ed mod'itandsovelser.

Forberedt I flere ar
Efter det forste møde var der en sammenkomst på
universItetel. ved hvilken bl. a. rekto r ved København ..
univerSItet, professor. dr. poht. CMI Iversen. og prorektor ved Arhus universitet, professor Jørgen S_ Dich, var
nærværende, og her redegjorde landsretssagfører Axel
II. Pedersen, der på Dansk Idræts-Forbunds vegne har
foretaget det tilrettelæggende ,lrbeJde. for forsknm~sr.\·
dets tilblivelse. Da DIF sid!>te gang var vært for mødet
i de nordiske rigsidrætsforbunds fælle~komite - det V.lf
i 1955 - enedes man om at forsø!:c at f.i et af civilinge·
niør Bo Ekelund, Sverige, frcms.lMe forslag om et fcclle~
nordi .. k idrætc;videnskabeligt akademi fort ud i livet
Spørg<;målct blev drøftet på moder i Kobenhavn og Sto,kholm af en komite med delegerede fra de 5 nordi ske
lande, og der var enighed om, at idrætten, som er nutiden .. stor<;te folkebevccgel .. e, bor tage videnskaben til

Vi skal

hjælp I 'ilt arbejde for at lo~e Mne samfundsmæ ...!>ige
opgaver.
I Finland har længe el...~l .. teret Finlands Idrotf';\'eten'ik.lphJ.:'e Selskab, og Island h.lT sid~te .ir oprettet Idræt
tens Forskning~råd. Dan .. k Idræts-Forbund har ~ct det
"'om (n naturlig opga'-e .. t realisere de tanker, som de
nordish idrætsor)!anisationer er enige om. Efter .11 Idrættens Forskning5råd af 12. november 1959 var ble\'et en
kendsgerning. fortalte Axel ri Pedersen hdt om fremtldl!;:e opgaver, og han kom I denne forbindelse ind på
det arbejde Ove Bø/e og dr med. Preben Thestrup An
dersen udfører på DIF., idræbklimk Pol Rigsho .. pitalct.
Klinikkens oprcttelse skyldes velvilje fra undenl!>nmg!>ministetJet. Københavns kommune og Rigshospitalet. og
her så man for forste gang en fYSiurg og en kirurg arhejde sam men.

Ikke nok .11 Iro
vi m.i også VIde
Civilingeniør Bo Ekelund, som var kommet hertil fra
Stockholm, udtrykte sin glæde ved at være med, nar man
I Danmark forte Idrættens Forsknmgsrld ud i hvet, og
han tænkte sig j fant.l!.ien 100 .ir frem. Til den tiJ '-II
man sikkert med taknemlighed rette tankerne mod deltagerne I det første mode. Bo J::.kelund pegede iovngt pa .
•H vi lur .. nsvar for ungdømmens fysiske opdragelse. Ah
for længe har vi - billedligt talt
.kvaksalvet" på delle
omr.id<" men nu erkender vi, at vi ikke skal nOJ!.'s Ill<'d
at tro; vi må og:.a vide, og pa dette punkt behoveT vi
viden!>kaben<; store og velVIllige Støttc. Sverige har endnu
ikke noget idrætsligt for.,kning~r.\d. men man har foretaget forskellige undersøgelser. I Riksidrottsforbundets
jubilæumsbog havde mAn S.1ledes en afhandhng om
idræh-so"lOlogiske under50gd!>u, og forbundet har for·
nylig bevilget 5.000 kr. til en ung \'idenskabsmand. "om
\'11 studere, h\'ordan ..sloi:kn,lde idroltsstjarnor" ulpa,>ser
<;ig den daglige tlhærel .. e.
Problemerne ma gr,lves frem
!'rofes<;or Emanuel 11.1Osen takkede for de Impulser.
den idra:t.. lige for!>kning har Uet fra Sverige, og han udtrykte .,in glæde over for!>kning .. r.idets tilblive!w. Idræt -

ten h.u nu ~,l slor en udbredelse, at man har et ansvar,
nu man patager sig et arbejde for ungdommen, og det
er af betydning, at grundlaget for det hele bln'er klarlagt.
Noget et gjOtt. men der er talrige opgaver. som ventet
pa deres l0~nll\/.l, og pl det psykolo~l~ke omdde har der
r. eks. ikke været foretaget rel meget for at trænge Ind I
Idrættens særlige problemer. Tekniske undersøgelser 111trænges ligeledes, og selvom Emanuel Hansen ikke \'ar
tilhænger af de store konkurrencer, n I det af værdi at
foretage undersøgelser i forbIIldeise med elne·idrætten.
Professoren var glad fo r Dlf's Inltlauv, for de frie ~t .. ltltler der var udarbejdet for radeh arbejde, og for udSIgten
til et frugtbar! samarbejde mellem de nordIske bndes
videnskabsmænd.

STYRb\,\NDSLAUGET
afholder

1nid.d.ag med damet:
lordag d JO. I.muar kl. 18,JO

VIntergymnastikken
fortsætter med de <iædvanlige data:
.M andag og torsdag kJ, 19-20: Statens gymnastikinstitut,
1\'0rr~ AIl~.

Tirsdag og fredag kJ. 17-18: Statens gymnastIkinstItut
Onsdag kl. 17,15__ 18: GI. M~tropohtanskole, Frue Pbds.
Torsdag kl. 20-21: Svomning. Statens gymnastikinstitut.

Badstuen
~r åb~n h\'~r

lørdag fra kl. 14JO, .. amIIdI); er

Kokkenet aben! fra kI. 15. salede~ at d~r er mulighed
for at kobe ol, kaffe og wlt:nerbrod efter badet, Der
lukkes igen k!. 17,

A rbogen
er \'ed at ga i trykken, og redaktoren efterh· ...... r fOlo~
fra den svundne ~æsun. Ikke alene fotos fra I"nliture,
stævner og bei::ivenheder er velkomne. men i !tge ...\ hoj
grad fotoo;, der karakteriserer dct daglige liv I klubh~·n.
DIsse sid~tc er ohe van~kel!ge at fremskaffe, lIlen er
erfaringsmæ.. ,igt de. drr sælter bed~t kolon t pa .1rb{));l:n.

klubhuset

,\\I:NU:

Damk beu! -

som mor lavede den
(føj for en ulykke)

Bangs I.lngtursdessert
(kendt og frygtet overalt I
farvandene syd for Fyn)

KAPlR ON XNG
Ja, sa er kaproningstrænmgen l fuld gang igen, Oll har
du lyst ul at være med. trænes der foreløbIg IIrsll.tg og
torsdag kl. 19,30 I klubhuset I Svanemoll\'n.
Det skal mdrlJmme~, at kaprolungen stiller "tore kr.lV
til sine udovere, og uden den tilstrækkelige energI får
m.lO Ikh det relte udbytte af \in indsats, men hM mdn
energi og ly,>l, venler der mange glæder Oll hna:ebgt
samvær med ligesmdede.
Vi haber I ar, O\'enpa de gode resultater i 1959. på en
god tilgang af nye roere, og enhver Interesseret t'r hjertt~lig velkommen. O nsker du .lt hore nærmer ..... kan du
rin~e til træneren: Ib Christoffersen, telf. OR 2405 eller
OR 12.
Blond

I

tilmelding på t'\1 i23S senest lh. Januar

Nu nærmer generalforsamlingen sig
Ol! for at undga. al medlemmt:r. der marte ønske al ind
,>endl' for~lag til denne, skal komme til ilt bega fejl.
grundet ukendskab III lovenes formelle be,>temmelser
herom, VII \'i allerede nu aftrykke disse.
Da 10\'eoe jo ydermere er ble\'et ændret i ""dste sæson.
og i den ændrede skikkcl<ie kun er udsendt til de nye
medlemmer, kan der være endnu ~torre grund til at af.
trykke beslemmel .. ern\' om bestyrelse. J.:eneralfor~amlmger
m, m, her.
Be~temllld,>ern ... er folgende:

9 7. Bestvrelse.
l\lubben ledes df bestyrl'ben.
Be<;tyrelsen bestdr af formanden, kas~ereren, .. ekretæren. matl.'flelforvaheren. kapronmgschefen, l1\\truktions·
..:hefen. motlons- og langtursro~hden.
Bt'\tyrel,en kan supplere ~Ig med indtil 2 medlemmer.
Til Illl'dlemml'r af bestyrelsen kan kun vælge~ stemme·
berettigede. aktive met.llemmer af klubben, og der skal
blandt samtlige valgte være mindst 2 akademikere (ikh
polytekmkere) og mindst 2 polyteknikere.
Samme per!oon kan Ikh vælJ.ie~ ril flere hverv indenfor
bestyrel~en.

Beslyreben h'der og repræ~enlerer klubben I alle anliggender. Dl'n kan ned!>o1..'t!e udvalg til at lose specielle
opgaver dier III indenfor nærmere afgrænsede områder
at udove bestyrelsesfunktioner (f. eks. indenfor ro,·hefernl'S og kapronm~schefen\ (orretningsomraJe).
I hHrt enkelt IIUælde .. kai opslag herom .. ke i bilde·
husel.
.\lIe ~porg.. mal mdenfor be~tyrelsen afgIltes ved sunpcl
\Iemmeflerhed. Star stemmerne lige, er form.lIld{'ns .,temml' afl!orende.

§ S. Generalforsamlinger.
Gcneralfor ..amllllgen hdr
mdenfor de I lon:n df.,tuk
den O\'erste myndighed mdenfor klubben.
n.- ~ræn .. er
Generalforsamlingens afholdebe bekendtgore~ med 14
ddge .. \.lt\el
Jfr. dog undtagelscn i 9 Il
ved skriftlag
underretmng Iii samdige aktive og passIve medlemmer
og æresmedlemmer.
I indv.u.. llllgl'n til generalforsamlingen meddele~ tid,
sted og t.lilgsorJen. I forbmdelse med indvarslingen ~kal

bestyrelsen meddele sit fo rslag ul bestyrelse for det kom·
mende ar.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrel~en
i hænde senest JO dage fo r generalforsamlingen og skal
i de sidste 6 dage for generalforsamlingen være fremlagt
på klubbens ko ntor, ligesom de gennem klubbens offi·
delle meddelelser eller skriftlig til hver t enkelt stemmeberettiget medlem skal bringes til disses kundskab senest
3 dage for general forsamlingen.
Kun aktive medlemmer, der er a jour med kontlllgen t.
betaling, og som ha r væ ret aktive medlemmer af klubben
i mindst 8 måneder for den mi'r.ned i hvil ken generalforsamlingen afholdes, har stemmeret - jEr. dog den i § 4
nævnte undtagelse. (Gymnasieelever.)
Stemme på gener alforsamlmgen kan afgives personligt
eller ved skriftlig fu ldmagt ti l et andet stemmeber ettiget
mt'dlem, dog sålt'des, at ingen kan mode med mere end
een fuldmagt.
Generalforsamlingen vælger en dirigent og en sekretær,
der i forening affa tt er referatet.
Beslutninger og valg sker ved simpel majoritet. her fra
undtages dog lovændringer - jfr. § t t - og bt'slutninger
om optagelse eller eksklusion af medlemmer - jh. § 5.
Valg af bestyrelse sker ved skriftlig afstemning, med
mindre der kun foreligger eet forslag tIl bestyrel .. e, i hvil·
ket tilfælde afstemning sker ved håndsopræk ning. I andre
anliggender finder skriftl ig afstemni ng kun sted. når
dirigenten eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer
fo rdrer det.

§ 9. Dcn ordinære ge neralforsamling .
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar hvert år og med folgende dagsorden:
l) Aflæggelse af beretning_
2) Forelæggelse af regnskab lil godkendelse.
3) Va lg af formand.
4) Valg af kasserer.
5) Valg af sekre tær.

6)
7)
8)
9)
10)
Il)
12)
13)

Valg af materielforvalter.
Valg af kapronlng:.chcf.
Valg af instruktionschef.
Valg af motions- O}! langtursrolhef.
Valg af 2 reviSorer.
Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rospor t. Bestyrelsens medlemmer er fodle repræsen·
tanter.
Særlige forslag.
Eventuelt.

Kandidatemner til de forskellige tillid:.hverv kan foruden af den fungerende bestyrelse - bringes I forslOl.g
af eillVert stemmeberettiget medlem, dog at sådanne for·
slag kun kommer i betragtning, når de er skriftli~e og
bestyrelsen i hænde senest 10 da,l!'c for generalforsam.
li ngen - jEr. § 8.
Navnene på alle i forslag bragte kandidater - hvilke
er de eneste valgbare - bekendt~ores som i § 8 angivet.
Det på hviler den fungerende besty relse at sorge for,
at der bringes mindst så mange kandidater i forslag, at
samtlige tillidshverv kan blive besa tte.

§ IO. Eks/raordlnære generalforsamlinger.
Bestyrelsen ka n til enhver tid sammenkalde en ekstraordinær generalforsamling og er pligtig derti!. når mindst
20 medlemmer for langer det.

§ I l. Lovændnnger.
Generalfor:.aml jnger er med hensyn til lovændringer
kun beslutni ngsdygtige, når mindst l/a af de <;temmebe·
rettigede medlemmer er modt eller repræsenteret ved
fuldmagt. Er dette ikke tilfældet, skal der inden 14 dage
indkaldes en ny generalforsamling med mindst 3 dages
varsel og samme dagsorden, hvilken generalforsamling i
ethvert tilfælde er beslutni ngsdygtig.
Til vedtagelse af lovændringer kræves der mindst :1 . . \
af de modte og repræsenterede slemmer.

ORiENTERiNG
Godt nytår til alle!
Glædelig meddelelse: skovene er der endnu I I De ligger der og vente r på jer!! N.l, men kort sagt, hver søndag
er der træningslob fra Il olte, S3 der er storslåede mulig·
heder allerede fra begyndelsen af året at få rort pi sig.
Vi gar ind i en spændende sæson med mange sejre!?
N. A. M. - Endvidere er der ved midsommertid nordi·
ske, akademiske mesterskaber langt oppe i Sverige årets begivenhed. Dette er muligheden for dIg, ham eller
dem. som i lobet af foraret viser at have fået tag i orien·
tering og kan klare det svenske terræn på fornuftig måde.
Der er således store muligheder for B-Iobere. men også
gode C·lobere med træning og resultater kan komme I
bet ragtning. Mulighederne er der altså - grib dem! 1 !

Mystikken om det forsvundne løb opklaret!
I december afholdtes arets sidste lob - det stort
anlagte julelob ikke - p.~. a. vejromstælldighcder m. m.
Det næstsidste blev det ,iJste (for de fleste) o. s. v. uhm!
- Imidlertid afholdes det nu i det nye år, nemlig den

7. feb r uar med Rode som banelægger; dog med forbehold af godt vejr.

OBS -

Bevægelsesmuligheder
Hver sondag træningslob i Rudeskov. Modested: Rudcgård stadion ved vejgaflen nord for I lolte. Start kI.
10,00-11,00.
GASE I lUSET. Son dag den 7. februar: Kåring af
1l10segtl:.enes konge.
Klublob, 2 baner. 4,5 km begynderbane (svær)
6,5
km virkelig svær bane for rutinerede. - Rode har gran·
sket skoven og garanterer, at man vil tvivle på, .11 det
er den samme som man plejer at Jobe i.

DSR's ski- og orienteringssektions styre
K... \.,,~r os formand : Poul Erik , ... kobsen, Bjødstrupvej 59.

Vanlose.
Knud Mikkelsen. Tomrergade 3. N.
Suppleanl: Mogens H.m/, Mariendalsvej 52 H'. F.
Red.lktor: 1\('1/ e/ln's/iansen, Tirsbæk\-~j 1~ 1. Vanløse.
Tlf. DA 11605.
Pos/kon/o nr. 68.j44.
Næ.~tforl1land:

Ansvarsh. for .DSR-: Aage Bang. J-Idsingborggade 23. l. Iv., O. TelE. Ry 292.
Ansvarsh. for .ORIENTERING": Kell Christiansen, Tirsbæhej 15, Vanløse. TelE. DA 11605.
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Ordinær generalforsamling
afholdes i klubhuset fredag d. 26. februar 1960 kl. 20 pr.

Dagsorden

I) Aflæggelse af bereming

2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
J) Valg af form.md.
i henhold til 10\'e ne5 § 9.
4) Valg af kasserer.
S) Valg a! !I~kretær.

6) Valg af
7) Valg af
~) Valg af
9) Valg ,af

materielforvalter.
kapronings..:hd.
instrukttonsrOt.:hef.
motions- og IangtursrOl.:hd.

IO) Valg af 2 revl:.orer.
11) Valg af repra·,cntanter Id Dansk Forening for Rosport.
Bestyrel.)cns nledlemmer er fedte repræsentanter.

12) Særlice forslag .
13) Eventuelt.
Beslyrcl!>cns forslag til

bC!>lyret~e

for Mel 1960 er folgende:

Formand : Bjørn ,\loller.
Kasserer : Dorge Boesen.
Sekretær: Aage Bang.

Materielrorvaltl'r: J. Norman-I lansen.
Kaproningschd: E. Blønd.
In-struktionsrocher : Arne Peder:.en.
Motions· og langtursrochef. Knud Mikkelsen.
Det reviderede regn3kab er fremlagt til gennemsyn pl ka3!>ereren:. kontor de sid:.te Ire dage
før generalforsamlingen.

STO R FASTELAVN SFEST
i klubhuset lørdag

20.

februar kl. 2 0

Udsmykning - Tøndeslagning
UnderhoLdning - OverraskeLser
(ogsJ behagelige)

Dans og stemning

Billetpris: 8 kr. for enkelt

15 kr. for par
Billetter bestilles på RY 292 efter kl. 18
Seneste tilmeldingsfrist 17. februar

Ansv.1rsb. for .DSR" : Aage Bang, Hclsingborggade 23, I.tv.,

r-,...······· ,,..._..

ø. Telr.

Ry 292.
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hvorfor vi søndag den 10. april kl. 11

NU
lEB :OlET

VAB

afholder

•
med hele det traditionelle program og
som sædvanlig under medvirken af
studentersangerne.
Efter standerhejsningen er der fælles fro.
kost pa verandaen. Frokostanretning kan
bestilles forud i køkkenet indtil 8. april.
A uktion af brugt rotøj m. m.

finder sted søndag den 3. april kl. 9,30.
Alle arbejdsføre medlemmer er velkomne.
Frokostpakke medbringes.

Den ordinære generalforsamling
fredag den 26. februar havde kaldt ca. <IO medlemmer 111
huse. Generalforsamlingen Indledtes med, at formandl'n
bod velkommen og foreslog landsretssagfører Carlo Lusen valgt III dirigent. Denne blcv enstemmigt valgt og
gav straks ordet til formanden for aflæggelse af beretning.
I beretnmgen henviste formanden til den nys udkomne årbog og tllfoJede. at han Ikke helt kunne dele den
optimisme, der kom lil orde i årbogens sæsonberetIlIng.
Ganske vist havde 1959 været et godt år for DS R, men
formanden henviste ul den kendsgerning, at selvom klub·
ben h.avde modtaget 130 nymdme:ldelser, forela der el
lignende antal udmeldelser. Endvidere gjorde formanden
opmærksom på, at en del gennemgribende Istandsættelser
og vedligeholdelses.HbeJder i klubhuset trænger SLg pa,
og del vil blive van~kebgt at skaffe tilstrækkelige midler
Iii at bekoste ah dette. Formanden påpegede den svigtende Illgang af unge medlemmer blde til klubben og
til kaproningen, og nævnte I denne forbindelse ønskeligheden af at man oprettede en ungdomsafdeling I DSR .
Anglende kaproningen papegede formanden, at selvom
vi hu haft 15 sejre i 1959, bliver det stadig vanskeligere
at gøre sig gældende på kaproningsbaneme. ,\bleru:lmæssigt set er klubben stadig fmt stillet. \'i har atter i ar
foretaget en del nyanskaHtlser l ,ravelsculler, 2 une!firere og I dobbeltsculler samt 2 lo-lrers mrlggere og en
ovdsessculler. Fonnanden nævnte l denne forbmdelse, at
spørgsmålet om indkob af en ny ottcr også i nærmeste
fremtid ville blive aktuelt. Ilvad kaproningstræningen
angår meddelte formanden, at det var lykkedes at gen·
engagere Ib Christoffersen, der allerede nu havde IO
mand I aktiV træning. Vedrarende kokkenct kunM det
oplyses, at vor dygtige okonoma, fru Elsebeth Hansen,
ligeledes havde erklæret sig villig til at forbætte. Formanden p.apegede videre, at du ud over dette også var
andre ting, man kunne glæde sig over. ,'\an havde foretaget en del reparatlons- og Eorbedringsarbejder i 1959,
således var det takket være Københavns havnevæsen lykkedes at fa hovedponton, slæbesteder og bolværk sal i
en særdeles fin stand, hgesom vi havde håb om, at h;wnevæsenet i det kommende år ville hjælpe os til at fa udskiftet scullerpontonen. Endvidere kunne man glæde sig
over, at DSR stadig havde en hlrd kerne af medltmme.r,
der trofast sluttede op om forberedelse al og deltagelse i
;J.rrangementer, fester og IignC'nde . .'ngående medlemslorholdene kunne desuden oplysC'S, at man atter i år
havde loretaget rundspørge bl;J.ndt de udmeld te. Man
havde flet svar fra iah 80 og hC'raf angav kun tre uul fredshed med klubben som begrundelse lor deres udmeldelse. I slutningen af sin beretning kom formanden ind
på problemerne omkring vintergymnastikken, hvor man
fra bestyrelsens side havde konstateret, at der adskillige
af ugens dage var særdeles ringe tilslutning. Det var
derfor et spørgsmål, om man kunne vedblive at opretholde gymnastikken i fuldt omfang. Formanden sluttede
med at rette en varm tak III alle, dcr i 1959 havde ydet
og virket III støtte for DSR, herunder specielt f\obenhavns og Aarhus universiteter samt Københavns havnevæsen.
Debatten om beretningen indledtes derefter af Jørgen
Knuse, dcr takkede bestyrelsen for dens arbejde i 1959,
og påpegede herunder det glædelige faktum, at mSlruklianen i det !ovundne år var blevet ledt! og administreret
pi fremragende \'is. Krause vendte sig derefter mod

!opørgsmålet om en ungdomsafdeling, hvis indførelse han
fandt ønskelig, men m.ln måtte være klar OHr, at det
ville stode POl vanskeligheder at finde egnede og Villige
ungdomsledere i klubben .
Mohring-Andersen vendte sig mod tanken om alskaffelse af en del af vll\tcrgymnastikken, ligesom Erik \Veeke
påpegede, at dersom vi gav sILp på de ule, \'i havde
reserveret i Nt. all~ og pa Frue plads de forskellige dage,
\ille det aldrig lykkes o!> ;'11 erhHrve dem igen.
Da ikke flere ønskede ordet til beretnmgen tdUede
formanden for de fremkomne indlæg og nævnte I denne
forbindelse. at man i bestyrelsen var klar over, .1t det
\'ille bh ve særdeles \'anskeligt at mdlore ungdom .. roning
i DSR. Angående vlI\tergymnastlkken mltte man fast·
holde at denne var for dyr, men man var klar OHr betænkelighederne ved at mdskrænke.
Man gik derefter over til forelæggelse af regn!okabet for
1959, hvorunder kassereren påpegede, at \'i sladig er i den
!oltu;J.tion, at konIIngentIndtægterne ligger under 50 % af
budgettet, h\,i1ket kassereren fandt særdeles betænkehgt.
Kassereren henviste io\'rigt til det omdelte regnskab og
SIdlede sig lil diSPOSition for forespørgsler.
Erik \X'eeke fandt posten vedligeholdelse ;lE både og
arer vel stor, og forespurgte i denne forbindelse om der
Ikke var mulighed for gennem et skærpet bode- og erstatnmgssystem, at dæmme op for disse udgifter. lovrigt gav
Weeke udtryk for tilfredshed med køkkenet, der i 1959
havde betjent medlemmerne særdeles fint.
Chr. Norlyng forespurgte, om ikke der var mulighed
for mdtægter gennem en aget udlejning af klubbens
lokaler.
Kassereren bemærkede hertIl. al den \'æs('ntli~ .. te del
af udgiIten til reparation af både og årer dækkede bådmandens Ion. Angående udleJnmg af lokalerne land I
kassereren, at vor be\'llJing danner hindrin!; for Indtægter
ad denne vej.
Da ikke flere ønskede ordet gav forsamlingen decharge
p.l regnskabet.
,\\an gik derefler over tIl vaJ g af bestyrelse for 1960.
Denne fik følgende sammensætning. Formand: Bj. Moller,
kasserer: Borge Boesen, sekretær: Aage Bang, materielforvalter: J. Norman-Ilansen, kaproningschef: E. Blond,
instruktionsrochef: Arne Pedersen, motions- OJ: lan~turs
rochel: Knud f\\ikkelsen .
Som revisorer valgtes Erik llaamann og O\'e Petersen.
Der var ikke til generalforsamlingen indkommet sær·
lige forslag.
Under EVENTUELT bad formanden om orJet og
overrakte derefter papIrkniven til Rud ,\-\oller Jørgensen
som tak for dennes mangeårige Virke i håndboldafdelingen, og til N. O. Strigel som lak for hans utrættelige
virke for klubben. Endelig uddeltes sejrsmasten td Peter
Wilken.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21,30.

Fortnden generalforsamlIngen
havde DSR's venner holdt generalforsamling på verandaen. f\'hn indledte som sædvanlig med al Lndtage nogle
forsvarlige portioner gule ærter, fulgt op af æble!okiver
og solbærrom. Ved generalforsamlingen enedes man om
at hjælpe klubben med at klare en del af de mest påtræn.

s

){ende istand ~ætl elsesarbeJder, saledes besluttedes det al
afholde ud}l:lfterne ved de I vinter opsatte dobbelte vmduer pl verandaen. Endvidere ydede man et storre tIlskud lil istandsættels~ af robassmet.
Hvi'i ikke DSR hvut år fik denne forsv"ulige h'lndsræknlng fra gamle medlemmer og andre, der har fanet
kærlighed 111 os. er det ikke godt at \'Ide, h,'ordan det
hele så ud.

Fastelavnsfesten
Opfordret af arrangorerne lokal undertegnede skrl\'e en
nekro , ., undskyld en anmeldelse.lf fastelavnsfesten den
20. februar.
Allerførst ber det dog nævnes. at Mærsk, Arne P.
og Bang pa sædvanlig nobel måde havde sorget for, at
rammen om arrangementet var gunstigSt mulig, samtidig
med at SIngel bestred nogleposten ved b.lTen på djærvestI.' ,·is. Et par ting, som !okd nævnes i samme gunstige
forbmdelse, var fru lIansens lækre smørrebrød, der jo
ah id er sikker på su.:ces, samt orkestret, der kæmpede
bravt for at skabe lidt stemning.
Men - og det er et ganske alvorli){t men - det kan
ikke undga at præge en fest, nar m.ln ser hvor mange
- eller retterl' sagt hvor fa - af klubbens medlemmer,
der moder op ved disse mere hOJtidellge lejligheder
Ganske Vbt er Kurt, Rode, Calberg. Peter o. s.,' uhyre
morsommej ganske vist udleverer formanden og kassereren sig som ofre for arrangørernes luner ved olt optræde
mere eller mmdre - lad os kollde det nnprovlseret, for
olt være artige. og ganske vist boltrer visse medlemmer
sig ved baren
nej. det er naturligvis ikke Soren, Ager~aard eller Nors. jeg tænker på. ,\\en for al sige det pænt,
er vi nu trætte af at høre de samme trivielle uarhgheder,
Lad os derfor se - ikke andre anSigter udelukkende men den mod flere - Ol! mange flere nye olnsigter ved
disse lejligheder, så der bliver en lille lolllule varioltion i
hiStorierne.
Dnfor skal kritikken i forste række gælde alle de
medlemmer, der glimrede ved deres fravær. Det kan da
umuligt være rigtigt. at kun ca. 50 Inedlemmer havde tid
til olt deltilge i den almindelige festivitas. Hvor V<lr I
henne, slove padder!? Ja, I det hele taRet, hvor bliver I
af. når der skal trækkes ponton op, når der er ~tander
hejsning eller ,strygning, når der skal ros enten lanRture.
motions- elin kaproning, ja. selv når der festes. bliver
I væk.
Det kan næppe være på grund ilf forøget flid eller
olrbejde med studierne, at I udebliver. Ej heller kan det
være konkurrence fra .. Studenterforenin~en~. der gør SiR
gældende. Og det koln da umuligt være konerne eller
kæresterne, der ikh kan und,'ære jer. Hvis det sidste
tilfælde imidlertid alligevel er grunden. 51 tag dem da
bare medj vi er ikke så sarte i DSR .
Derfor ved næste arrolngement: spring op f Til madrassen, riv tæpperne ud af øjnene, spring på hæmorrhoidegyngen og sprint ned i klubben, Der er JO nemlig det
morsomnle, ilt det - I nogle tilfælde - ikke er dyrere
at være lidt mere aktiv: men det er nu en hel anden
historie.

NN.

Ny laugsaften
løber olf stabelen lørdag den 23. april kl, 18. Fru Ilansen
er nu i ruldt sving og har lovet at udponse en festlig
middag. :'-\edlemmerne opfordres til at tegne sig pa Ii!.!en.
der opslls på tavlen i slyngelstuen.

.

Generalforsamling i lauget
vil blive afholdt lordag den 23. april k\. 17,30 og oversl)'rm;!.nden opfordrer gamle og nye medlemmer til at
mnde op.
Det .1rlige konllngent kr. 10,- er forfaldent til beta.ling pr. 1. februar 1960. og medlemmerne opfordres ul
at benytte det vedlagte girokort (til sagfører Arne Pedersen, .-\dm iralgade 20. K. Giro 95200). Endvidere opfordres .1111.' øvrige medlemmer af DSR til at indmelde sig.
,"\edlemskab giver oldgang III deiugeise i de festlige og
hyggelige arrangemt=nter

I

sæsonens lob.

Roning tilladt fra 1. april
Som omtalt andehteds i bladet sælte~ standeren den
10. apnl. men allerede fra fredag den L april n det tilLadt at "gå p.i ,·andet~.
Styrmands- og scullerinstruktion påbegyndes omkring
1. molj. Folg med pol opslagstavlen i bidehallen. hvor
nærmere meddeles herom.

Fodnoter
Når man gennem længere Ild omgas civilingeniør,
kapronmgsudvalgsmedlem Peter \\'ilken og lytter til hans
sæ rprægede udrednmger om klubbens problemer og dues
losning, fristes man III alvorligt at over"eJc følgende:
Mon Ikke Peter i virkeligheden er en af de få. der er
for mange af?
formanden er tacet til Camogh.
Kassereren er taget td sit landsted i Ilumlebæk.
Kurt er taget pol fersk gerning i fru I bnsens syltetoJs,
krukker.

Skab.kort
før sæsonen 1960 løses som sæd"olnlig på kontoret eller
i kokkenet og prisen er kr. 3,00.
Bestyrelsen meddeler iøvrigl, at alle ikke fornyede
skabe, søm ikke er tømte inden l. april 1960, "il blive
åbnet ved klubbens foranstaltnmg og indholdtt bortauklloneret ved standerhejsningen d. IO. april.

Be.tyrel.esllsten
Fnrmund: Pianofnhriklllll Ul,\løllN. Bredgade H. K. C. 10710.

!.."""I"rer: Lnnd,r ...... ~agrører !løqee Bueten. Oroheggentra:de
:\. 1\ P_\ 8010. - St'knlær: \'icdonl ander A:lge Ol\ll/!. lIehinl;borggnde 23 t, ø. RY 2':1:.!. - ).laterielfon·l1l1er : Arddingsingeniør
J. :-Oormun,lIan~en, Itoltu;"sade 9. O. Tn 53&1. - KOI)ronings,
dll'·r: \rkill"kl Erik mund, Mnriendnlwej 32 B, F. FA 273". J!oche(er: Sn~forer .\rlle Pedt!r~('n . Admiralgade 20 K ;\11 <1238.
Chilingeniør Knud 'Iil.kl'''ell, Tønlrergade 3. :-O.

ORIENTERING
Den 20. marts: Vordlns;:borg. Udbyskovene. Moue~ted:
0rslev Skole, Orslev pr. Vordingborg. Banelængder:

Ud af vinterhiet!!
Obs.! Terminslisterne foreligger. Obs.!!
Som man aflæser af nedenstående er sæsonen begyndt
med udgangen af marts. Der bliver attcr I ar manj;C gode
lob. TrænIngslobene den 13. og 20. mart!> giver mulighederne for al opøve tidli~ere færdighed for del flgtigt
g;, los. Den 20. kan man endda .'>mugslarte pa den egentlige sæson, hvis man vil tage Id SydsJællandskredsens
for"te abne lob ved Vordingborg. Endvidert' bemærkes
DSR's 16. stifinderlob den l. maj ved Slagelse, saml
roerne.;; kompaslob d\!ll 13. maj ved Ilillerod, der gerne
skulle bilve to hovedpunkter på forårets program. End
videre er der indløbet anmeldelse om, at Q. Q. afholder

IIB 10,2. II C 7,5, OB 8.6. DA 7,9, DB 7.1. DC
5.2 km.

Den 20. marts: Rude ~kov. ,\\"dested: Rudl"gard stadIOn,
Holte. Baner pol IO og 6 km. Ilohe.

ObsJ
.\nmeldelse til trænlngslob~ne sker Pol mode)tedet
Startafgift. I kr. pr. deltager
0,50 for kort.

rlB.\'E LØB.
Den 27. marts: F. [ F. IltIlerod. f\\ode!>ted: 1IIIIerod-;holm-skolen
l ob'iområde: Selskov·GlIdevang~ko\·
Stenholt.sv.lng. Kla'iser' 1113 IO km, ilC S km, 0.\
7 km, DH 6 km, DC 6 km, YOB 8,5 km, .'\::OH
6,5 km. Kvalificerend~ for J IC og DC.

et åbent lob pa Luneburger Heide i Tyskland i begyndelsen af maj måned. Evt. interesserede kan få nærmere
be~ked \'cd henvendelse til Kell eller Rode. Der bll"er
sikkert her lejlighed til at konkurrere med ty<;ke orlentering<;løbere.

Den 3. april: K. I. F., kval for ,\-B-C. ,\\odtsted' Ilesede
Card, ca. 1500 m '>yd,·e!.t for Gisselfeld. KI,lsser'
DB i km, DC S,S km, 1113 IO km, IIC 7,5 km.
ÆOB 75 km, YOB IO km. Bustransport arrangetl!S.

Almindeligt om lobene.
Anmelddse f/l de dbne lob ,;enest mandag aften kl. IS
til et medlem af be~tyrelsen. (Kell og Rode træHl"s
lettest.)

Den 10. april' Ilolte I F hal. A-B, mærke
Den H. dpril:

P.tskekur~u\ pOl

Kopparhatten (se ovenfor).

Den li. april: .. L1MFJOKDSlOBET" (ved Alborg), .,f·
holdes af IFA. Klas!oer: IIB IO km. H C 9 km. 0.\
8 km, DB 6 km, DC 6 km. OB 8 km. Kort 1:15.000.

Startpenge: 3------1 kr. Der ydes tilskud fra klubben til
energiske begyndere.

Den 2-1 april: Lyngby I. F Kval. o·\-B.

Transport: Sporg samtldll,; med anme.ldelsen. (Der er
som regel chance for et "I ift ", ellers billig bus.)

mærk~

Sk,1I1e.

Den I maj: D.S.R. KVd!. C. mærke Slagel ..e, 16 sti fmderiob. Bjerglob, ProvInsen-Koben havn. Sjumanna,
Sverige.

Påskekursus

Dcn 8. maj: Stafetorlenterlllj{. Kredsmesterskab.

Der afholdes atter i ar pasl-..ekursus to steder. For .\lobere atter i VEJLE i lighed med sidste ar, samt pa
Kopparhatten i Skåne for dygtige C·lobere (lobere, der
har opnået over 70 points i et af lobene i 1959) samt
for B·lobere. Kursus på Kopparhatten kan især anbefales,
tiden IJ. april-18. april. Nærmere oplysninger hos styrl't.
Tilskud kan fon'entes .. \f indbydel<;en kan citeres' ... \f
rejse o""dag d. 13. april fra Tuborg havn kl. 17 pr.:. Kursusafgift kr. 65,00. For dem, ,>om ikke. kender J(oppar·
h.ltten, kan vi fortælle, at det er et højdedrag, ca. lSi
m o. h., og det er beliggende på Soderl-;en ved Sk~r.llld,
midt i en pragtfuld naturpark, med klipper, elve, .. kove
og soer. Selve hytten ligger få meler fra seke hojdepunktet o~ har 40 sovepladser. Va!>keforholdene er ret pnmilive, men en bi\dstu~ er under opforel!>e~.

I maj; Lob pa Llint'burger l le ide.

Den 13. maj; IIelslngor Roklub. l-li1lerod. Roernes kompaslob.
Den 22. mal Land-;kamp, Sydsverige-Danmark .•\fh. i
Danmark.

Kursus
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den

l. maTb: D.OT·s Studiekreds I oflentermc
7. marts: Sjælland<;kred .. en. Kursus for begynduc:.
B. marts: Sjæll,tndskred~en. Kursus for begyndere.
IS. marts· D.O.F:s Studiekreds i orientc:ring.
21. mart.. : Sjæ[[.lIld .. kredsen. Kursus for begyndere.
2b. mMb: Sjællandskred .. en. Kursus for begyndere.
29. maris; D.O.F.'s Studiekn'ds i orient\·ring.

Ovennævnte kurser afholJe~
\'oldgade Il, kj 19,}().

TerminslIste
KLL"BLOB f" GASElIUSET·
Særlig meddelelse herom tilsendes senere.

DSR's ski· og

I

D. l. F.'s lokaler. Vester

or l enteri~gssekt l ons

Ko1~~~r

styre

og formo1nd: POIII Erik }.kobstn. Bjodstrupvej 59.
V"nløse.
l'\æ\tformand; J..:nud "M.kdstn, Tomrerg.1de J. N.
SuppleAnt: .\loRens Ilau/, M.uiendalsvcj 52 II~. F.
Rl·d"ktor: Kell ehris/i.1nsen, rjM>h ..~hej 15 1 • Van](m:.
Tlf. DA 1I60.~.
Pos/kOnto nr. 68JU.

T R.t'..\'INGSLOIl
Den 13. marts: I lare-;kovene. t>\odested: Rllstadionct,
S"o\'allcen, Bagwærd. Baner på 9 km og 6 km.
Start fra k!. 9,30. K R.

--...--

Anwush. for .DSR-: Aage Boang, lIel~jngborggade 23, I.lv .. O. rejf. Ry 292.
AM,·arsh. Eor .ORIENTERING" : Kell Chrislill\\en. Tirsbækvej 15. Vanlo~e. Telt DA 11605.

-...._,......
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STOR KANALTUR
søndag d. 29. maj kl. 9,30
Vi genopfrisker hermed den hyggelige tr.iidition, dee

I

j

et p.u

~r

har været forsømt . Vi håber, at .alle k.anmer og ogd en stor del
ældre og yngre medlemmer vil mode op og give turen et festligt præg.

Efter hjemkomsten til klubben
p.l terrassen.

kL ca. 12 -

er der fælles froko!>t

vil iår blive markeret ved en festlighed lørdag
den 11. j uni
Et godt program vil blive lagt for aftenen.

Nærmere ved opslag i bådeballen.
Reserver aftenen.

Forslag om ændringer
I DFfR'. langtur.reglement
Und~r indtryk af sidste sæsons to tragiske ulykker
på langtursroningens område, Bogense-katastrofen og
ulykken i Louns bredning, har DFfR's landslangtursudvalg foranstaltet nedsat et underudvalg, der skuHe
gennemgå. langtursreglementet og evt. fremkomme med
et ændringsforslag. Udvalget er tidligt på foråret fremkommet med et sådant ændringsforslag, der er blevet
forelagt kredsgeneralforsamlingerne og Jangtursrochefernes fællesmøder. De væsentligste punkter I dette ændringsforslag er følgende:

a. Foruden DFfR's l-reglm. skal nu også et kort med
det daglige ro-område mdtegnet være ophængt i bådehallen. Området skal godkendes af kredsbestyrelsen.
b. Udover de lidI. kr.lV tH l-roernes svømmefærdigheder,
skal de nu også vise, at de kan tage en redningsvest
på i vandet, sami vise svømning mellem 2 årer sammen med een eller flere roere.
c. Den tilladelse man gav blde på l-tur til at sætte over
bugte, vige, sunde og fjorde, nlr vind, vejr og S0 var
absolut gunstige og uden tegn til snarlig ændring.
Afstanden til nærmeste kyst må ved disse overfarter
ikke overstige 2 km. Denne tilladelse vil efter forslaget kun gives 2-årers bM!.'.
d. Ansvaret for at turen roes efter l-reglm. udvides fra
holdlederen (l·styrm.) til efter omstændighederne også at omfatte de på holdet deltagende roere, der har
l·styrmandsret.
e. Ansvaret hos klubbestyrelsen m. h. t. bidmateriellet
foreslås i udkastet diedes:
At kun sødygtige langtursbåde benyttes, d. v. s. helt
ige.nnem velholdte og stærke inriggere uden utætheder i klædning, dæk eller skod.
Lænsehuller og luger i skod er forbudt.
Dæksluger skal kunne sikres således at vind og vand
ikke kan åbne dem.
Herudover foreslår dette 3 mands udvalg en evt.
tilføjelse til DFfR's love:
Medlemmer al kredsenes So. DFfR's LU er berettiget til at påtale forsyndelser mod langtursreglementet
og har i påkommende tilfælde myndighed til at forbyde I·ture ejler benyttelse af materiel, der vil være i
modstrid med I-reglm. En sådan påtale eller et sådant
forbud skal respekteres af holdet og klubben og udv.medlemmet skal snarest underette kredsbestyrelsen.
Dette ændringsforslag er, ihvertfald i Købe.nhavns·
kredsen, ikke blevet modtaget med udelt begejstring, og
der kan være grund til her at knytte et par bemærkninger til det.
Det kan måske være formålstjenligt at have et lokalområde, men det forekommer mig at være en noget
vanskelig post at sætte klubledelserne på, når denne
regel skal administreres. Hvordan skal man kunne sikre
sig at et enkelt bådehold, der er i fin form, en varm og
høj sommerdag overskrider lokalfarvandet med en eller
flere sømil. Dette vjl jo ske langt fril klubben, og det
vil skyldes tilfældigheder, dersom det bliver opdaget og
pltalt . .Mon ikke man skal holde fast ved den gamle gode
regel, at afbrydelser og forsinkelser, der medfører, at man
på en dagtur ikke kan være hjemme til bebudet tid, eller
til mørkets frembrud, straks skal rapporteres.

.1\\edens man maske nok kunne stille lidt storre krav
til svømmefærdighed, forekommer desavoueringen af
fireåresbådene også lidt mærkeligt. Det er jo så ilfgjort
den ansvarlige styrmands skøn om vejrforhold, der begrunder adgangen tli at krydse bugter og vige. Kan en
firer ikke klare en given overfart, er vejrforholdene sådan, at en toer ej heller bør tage af sted.
Reglen om flere ansvarlige på turen og dermed jo
mdirekte om flere ledere i båden er direkte absurd og
fuldstændig i strid med somandslovens § 44, der sige.r,
at skibsføreren har i alle forhold den hojeste myndighed
ombord. Der er i et fartøj stort eller lille kun een ansvarlig leder, og der har til alle tider kun været een.
Ingen har udtrykt det klarere end Johanne LOUIse Heiberg iverselinierne:
om magten fores ingen strid,
den er i sikre hænder.
.Man i den farefulde tid.
uenighed ej kender.
Man forestiller sig klart resultatet. hvis to å tre ansvarlige ledere i en langtursbåd i "'anskelighcder skal til at
skændes om dispositionu. Inden enighed opnås. er ulykken sket.
Der er kun een ansvarlig leder. Han træffer sine dispositioner. Han tager ansvaret og konsekvenserne, dersom del går galt. Ovfr. Hundested-ulykke.n i slutningen
af fyrrerne, hvor styrmanden blev idømt fængselsstraf i
mdf. solovens § 293 "slet sømandsskab").
Det står forhåbentlig lovudvalget klart, at de ved bestemmelsen om forbud mod lænsehullu i skot betager
mange mindre klubber muligheden for langture overhovedet. Alle ældre både er af denne type, og det skal bemærkes. at typen er fuldt driftSikker, bare lænsehulIerne
sikres ved skotpropper. Der er b;.\de af denne type, der
er gået bordfyldte rundt Hammeren pa Bornholm og
har holdt sig nydende på de sikrede for- og agterrum.
Lig reglen om flere "kaptajner" forekommer reglen om
påtaleret lor kreds- og landslangtursudvalgsmedlemmer
at være et forsøg på at arrangere et storte cateh as catch
ean for ansvarlige. Ansvare-r ml være koncentreret hos
bestyrelserne i landets klubber. Alt andet skaber forvir·
ring, splid og uklare forhold. også hos de myndigheder
uden for rosportt.'ns kreds. hvis hverv det bliver i en
given situation at placere skyld og strafansvar.
Der er intet i vejen med det gældende reglement. Det
overtrædes desværre tit (også af DSR's medlemmer).
Tragiske ulykker, som de skete, hvor såvidt det kan ses,
ovenikobet ingen overtrædelse har lundet sted, vil aldrig
helt kunne afværges på forhånd, selv med nok så spidsfindige reglementer. Men mange ulykker vd kunne und·
gås, hvis vi alle holder os reglementet efterretteligt, og
meningsløse ulykker hvis vi desuden husker sandheden i
den ældgamle regel:
.. Kun tåben frygter ikke havet" .
Bang.

Pontonudlægningen
den 3. april var hurtigt overstået. Til gengæld gjorde de
fremmødte sig nyttige ved at rense en del blde for vin·
terens støv, ligesom der blev udvist et prisværdigt imti·
ativ, da man gik igang med at male bogstaverne på begge
f3cader. Dette havde længe været hårdt tiltrængt, men
som en del måske har bemærket, fremtræder klubhuset
nu også på dette punkt særdeles nydeligt.
Vejrforholdene var heldigvis sldan. at man kunne
slutte med en udendørs frokost.

Standerhejsningen
den 10. april var til gengæld Ikke beguruotiget af VCJT4
guderne, hvorfor kun et beskedent anlal medlemmer
havde givet frem mode. I lbnmgs- og program talen nævn·
te form;mden de vanskeligheder klubben l øjeblikket
kæmpede med. opfordrede alle til ilt slutte op om DSR
og udtrykte hlbet om, at vi ville få en endnu bedre
sæson end sidste år. Studentersangerne lod deres røSI
klinge, og standeren gled op. Efter den fzlles lrokost
startede en stor auktion af brugt rotoJ, Idet Arne P. med
bistand af Kurt og Per \V'illems havde rcnsel ud I omklædnmgsrummene. Tøjet var nydeligt vasht og sorte·
rct og auktionen indbragte i alt 285 kr.
Tidligt på eftermiddAgen gik VI hver til Sit.
Rafleholdet blev til den bitre encle.

Styrmandllauget
åbnede sæsonen med en middag med damer den 23, april.
Menuen : Hollandsk rijsufel. Fru Hansen demonstrerede,
at hun ogs.å på dette punkt er su\'eræn. t'-hddagen fik
et vellykket forløb, og efter at deltagerne så nogenlunde
havde flet vejret pany, afholdtes en kort, meget kort,
generalforsamling. Den afgående overstyrmand, Kehlet,
aflagde beretning. og forsamlmgen fik tydeligt et lndtryk
af, at .lldrig har en mand anvendt s.i megen energi på
at udreue så. lidt i så. lang en periode. Da bifaldet havde
Jagt sig, valgtts Mærsk tll O\'ustyrmand for det kom·
mendt lr. Som bisiddtre fik han Ohm Jensen og Kurt
Nielsen.

Det er et friskt og godt mltlatlv. du her udvises af de
tre herrer. og det er en god propaganda for d",nsk roning
og for DSR. Alle vi and re. der endnu ikke har haft clen
fornødne energi til at starte et s.idant foretagende. ønsker
~f hjertet : GOD TVR1!

KØBENHAVNSKREDSEN
afholder

'fætlutue tit S~
Kr. hlmmeff.lrtsdag den 26. maj 1960 kJ. 9
Fælles frokost
Idrætskonkurrencer i Bollemosen
.\l1e interes!.erede roere kan deltage

Bemærkelsesværdig langtur
UltImo maj starter li UGIN med tre DSR·roere fr.a
Uvorno, kurs Genua. Det er klubbens grand old man,
Norman.Hansen, der lægger ud I de farvande, han i sin
ungdom gennem roede, og som han nu, hvor han er naet
til skelsår og alder (72) vil besejle påny. Som man&.kab
har han forhyret Frorup og Ilagerup, og heller mgen
af disse kan jo betegnes som greenhoms, hvad langturs·
roning angår.

Styrmands· og scullerinstruktion: H\'tr torsdag kl. 19.
Onsdagsmalcher: Hver onsd;!,g kJ. 19.
llold ~fter lodtrækning,
Efter roningen hyggesnClk pi \'t'ranclaen.

KAPRON ][N GE N
Trænmgsarbejdet er nu henlagt tll Bagsværd So, hvor
der trænes energisk seks dage om ugen, og allerede nu
skimtes en sæson på højde med den i fJor. Roerne er
ganske vist rykket en klasse op, men det gode træningsarbejde under Ib Christoffersen i forbindelse med de
nye blde synes at love godt. Vi har ogd i år en begynder-firer og begynder-single-sculler i trænmg. Den bestilte klmkbyggede single-sculler, der blev bestilt I vinter,
og som er bygget af bådeværftet er lige leveret, og er
absolut tilfredsstillende. Vægten som skal være 22 kg
holdes lige akkurat, og båden en værdifuld forogeise af

vor efterhanden gode besl",nd af kaproningsbide. Nu
manRIer vi bare en ny ott er og en toer m. stm" sJ. er ",Ile
både tip-top.
lloldet til universitets-matchen er også i gang.
Vi ser dog gerne 3-4 begyndere, gerne kaniner, sJ. vi
kan få en begynder-otter i gang.
llar du lyst til at være med. er du meget velkommen.
Du kan enten komme ud og overvære en træningsaften
på Bagsværd So, eller ringe til Blend, Fasan 2735, eller
træneren Ib Christoffersen, Ordrup 2405,
Bl
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Om løbene I foråret
Ddtagerantallet til de foskellige "bne lob I foraret har
været pol det jævne, og som sædvanlig hentede damerne
de fleste l.-pladser hjem.

Den 20. maris : Der blev lagt fml op til sæsonen med
deltagelse i lobet ,'ed Vordingborg, Udbyskoven, hvor
Hanne fik I.-plads i DA, og Rode og Kell henholdsvIs
1.- og 3.-plads j HB. - Lobet var betydeligt morsommere, end man kunne have ventet af terrænet; vejret var
den mod elendigt.
Den 27. marts afholdtes lob ved IlilIuod. dcdderct VCJlob og uden nogen orientering. Tiderne var da egsa sldan, at -t min. i IIB Skilte nr. 2 og nr. 12. I DA vandt
lianne alter, 14 mlll. for nr. 21!
Den J. april fik vi ved Klf's fordr!olob i Il c!>cde l 0.\
en 2.-plads ved lianne; j DB en 2.-plads ved Jonna,
medens vor J. nye. flittige dame-orienterer, Grethe. kunne
spore fremgang med en fin pb.cering I DC. 1 It 13 ha"de
vi atter 2 mand nær toppen. ca. 7 min. eher vmderen.
Der var her stor konkurri~nce med ca. 60 delt.lgende.
Il oldtt kunne dog kun skr.,be en J.-plad'S sammen ud af 9.
forJrets bedste orienterIMgsoplevelser blev som sædv.ln lig løbene i Sve rige. l/olles den 10. april og Lyngbys den
24 .•lpril. Særl ig var det sidste af en karakter. som man
sjældent har prøvet for. meget hårdt terræn uden ret
mange stier. t-\;\ske kan det indvendes. at dl.'l pl flere
stræk bod pil for fa muligheder lor orientering. idet en
nojagug kompasretmng tværs gennem det hde lige td
posten var den næsten eneste mulighed (i hvtr tilfælde,
givet den hurtigste).
Del var et udpræget chancelob,
hvor konditionen td.dte i forgrunden. Af JO i B-klassen
gennemførte" således 10. dog alle). startende fra DSRIl

Ibenbar succes!
16. stifinderlob i I1 va[~o·skovenc blev atter en su.::..:es
for sektionen. Med VOIgt og H oeg Rasmussen som banelæggere ( H oeg Rasmussen malle dog p. g. 01_ en skade
indstille sin ,·irksomhed. og Kell træde til I sidSle oJeblik) blev intet overladt til tilfældigheder. Op mod 50
mulige poster blev fundet, og he.raf valgte Voigt 24. som
blev kontrolleret og opsat omhyggeligt. Søndag morgen
kontrollerede vi atter skærmene. og .lit klappede .•'\ed
det forhåndenværende terræn løste Voigt sin opgave
fint, idet tiderne viste, at terrænet var udmærket udnyttet,
(vindertider omkring 2 timer i de store klasser) og selvom
man kunne hore kritik om puttede poster, så kunne denne
afvises som uberettiget, idet det tydeligt fremgik of korte, ved hvilke terrængenstande de Il; særlig voldte et
par kløftet noget besvær. Dog må det pointeres. at vi
fremover ikke cmsker sl store arrangementer (ca_ 268 star·
tede), især ogsl nlr sektionens størrelse t.lges i betragtning, men at vi hellere "il have mindre, specielt i Sverige,
hvor mulighederne for at lægge virkelig intetes,ante og
svære lob især er til stede. Som sædvanlig mødte den troraste stab af sektionens medlemmer op og ydede den

nødvendige stotte ved afviklingen af løbet .
Hanne atter.

Stafetten den 8. m.li i Tisvilde Hegn. for forste gang I
flere .ir blev vi Ikke placerede, idet II B-holdet mltte udga, medens vort <"Inde! og sidste hold i DC kun kom
igennem over maxImaltid. Banerne var iovrigt s"ærere
end ventet.
I a/mindellghed synes det. som om orientermgens ,ude
er nog\'t højere (også talmæs!loigt) end de foregaende a.i.
idet der har været fllle Ilder p.} de forskellige baner. O);:
delragerantalJet I IIB og H C gennemSnitlig har ligget på
40---60. Indenlor sektIonen har visse svigtet lobene i no·
gen grad. medens andre har vist en glædelig Iver, hvilket
nok skal give gode resultater, om ikke endnu. 51 fremtidig; det gælJer f. eks. Preben , Iiulgård og Grethe.

Kommende begivenheder!
Nar dette er sk revet . er Roernes Kompaslob ved lIllIerod afvik let med I [ anmddt i herre- og 3 1 damekl.JS<,en
Resultatet skulle gerne "ære, at Hdsingor blev detroni!teret. men - - -

Den II . ium præmiefes! kf 19.30. Kredsens præmicfe.,t
bliver i år afholdt af Lyngby-orientererne i Lyn)!by
Idrætshus, hjørnet .lE Carlshøjvcj og Lundtofte\·eJ.
Nærmere meddelelse vil IIlg.i klubberne senere. men
reserver dagen!

OBS!
Evt. : Der har væ ret fa, d. v.s. mg en [ob fra "Glsehuo;et"
- trods lovnmg herom .
Sektionens styre "il givet rade bod herpå med et par
!lorna morsomme lob inden ferien - og - efter. - .' \eddeleise herom vil tilflyde senere.

Den JO.

1M;

d/holdtes Stjerne/obet i Rude skov.

Kuriosum:
Den 28. Dg 29. mai alholdes WlILD·\VEST i Thy. 7,7
km natbane. dagbane 18.9 km
med 7 tImers tvunget
ophold imellem de 2 dele af løbet.

DSR's skl- og orlenterlngs.ektlons styre
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ONSDAGSMATCHERNE
er startet onsdag den 3. august
mød omklædt ved pulten k!. 19
Vi vil i efteråret genoptage den hyggelige skik med
sammenkomst og underholdning efter matcherne,
dog således, at der kun bliver underholdning hver'
anden onsdag, medens det er tanken, at matcherne,
forudsat tilstrækkelig interesse, vil blive roet hver
onsdag.

i>~ ~ uwJ,uM~ i ~ud-~
lUe ~&.eedu

ud:

24 /8 Studenterskuespilleren BentRasmussen underholder
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Ved enestående velvilje fra MINERVA film viser
vi denne aften den omtalte turistpropagandas'lm,

A CITY CALLED COPENHAGEN
filmen, der viser vor hovedstad på en helt ny og
overraskende måde, er velkendt fra dagspressens
omtale.
21 9 Langtursaften :

MED NORMAN I MIDDELHAVET
farvelysbilleder og foredrag ved Dan Frørup.

Underholdningen starter de pågældende aftener kl. 20.

i)CIh3tit~

Siden sidst
Næsten lige indtil disse linier skrives, må det erkendes,
at den hidtil forløbne del af højsæsonen har været en
død periode for DSRs vedkommende. Det dårlige vejr
har sat sine spor, også hvad roningen angår, Klubben
har mange dage ligget død og øde hen, men når ferietid
og skidt vejr forener deres anstrengelser for at affolke
klubhuset, kæmper jo selv guderne forgæves. De sidste
dages solskin har dog atter bragt lidt liv i kludene, så
lad os håbe, at medlemmerne kan nå at indhente noget
af det tabte terræn i efterårsmånederne.
Et lyspunkt er der dog midt i stilstanden: Langturene
har iåt taget et voldsomt opsving. Det er ikke til at sige,
hvormange langture vi i alt kommer op på j Ar, bl. a.
fordi Norman-Hansen forhindrer ethvert forsøg på at
skabe overblik ved ustandselig at tage ud på en ny færd.
(Han er p. t. ved at tilrettelægge tredie tur i år). Men
en fin statistik bliver det i hvert fald til.
Nivåhuset er også godt besøgt, og navnHg er det glædeligt, at mange af de helt unge medlemmer i de sidste
måneder er taget på wcek-end ture derop.
Nu er vi klar til at tage fat på efterårssæsonen. Som
det vil ses af forsiden vender onsdagsmatcbeme tilbage
i den gamle hyggelige form. Styrmandslauget lægger ud
med krabbeklokalas, og endelig er der rygter om en
revue i oktober.
Men det er forhåbentlig kun rygter.

Selvom det er længe siden,
vi afholdt kanaltur, fik denne, der løb af stabelen den
29. maj et særdeles vellykket forløb. 5 fire-åres, et par toåres og en halvoutrigger kom af sted. Vi fik en god formation ned gennem havnen og slap fint genn em de
smalle passager. Ved hjemkomsten var der ko i slæbestederne og ved vaskestativerne. Det hele sluttede med
en særdeles hyggelig frokost.

Fødselsdagsfesten
dw 11. juni var besøgt af ca. 70 medlemmer og damer.
Trods et lidt løst arrangement fik den et animeret og
efter forholdene vellykket forløb. Vi var i hvert fald en
del, der kom sent hjem.

Der er stadig
medlemmer, der tænker venligt på klubben. Således modtog formanden for nylig et brev fra professor Jørgen
Dich i Arhus. Brevet lyder som følger:
Kære Bjørn MøllerI
Iler er nøglen til mit hus på Gjernes. Det er nøglen
til det største af de tre huse. På hylden indenfor til
højre ligger nøglerne til de andre huse også til ..T cltet~
- et fjerde teluonnet hus.
Jeg har hørt. at nogle roere har været bange for at tage
ind i høj S0. Det er der overhovedet ingen grund til.
Ligegyldig hvor høj soen er, kan man let komme ind.
Fra den røde klokkebøje ud for Gjernes tangen (mellem Kragerø og Riser) styrer man syd om tangen lige
ind mod den hoje lodrette klippe, som de rode huse
ligger på. Klippen kendes let ved en hvid "Marmorstribe~, der går lodret ned gennem klippen. Kommer man
lidt nærmere. ser man pa toppen en rund lys kugle på

en hvid stang. Helt inde under klippen åbner den smalle
indsejling sig imod syd. Den fører ind til en natur havn,
der er fuldstændig stille i alt vejr.
Alt dette kender De jo selv, og det er blot anfort til
oplysning for den, der ikke har været på stedet for.
Altså kan man overhovedet ro derude. er det en smal
sag at komme ind. Og er soen blevet for høj, er det det
bedste Sled på kysten at søge nødhavn .
Med venlig hilsen
Deres hengivne
Jorgen S, Dich.
P. S. Sig til roerne, at de skal skrive deres navne i gæstebogen.
Prof. Dich, der selv er gammellangtursroer af format,
har tidligere stillet sit hus til rådighed for DSR's medlemmer, når de langfarter i Sørlandets skærgard, og nu
sker det alts;\ igen. Vi takker for den venlige imødekom·
menhed.
Interesserede hold vil fremover kunne rekvirere nøglen
i klubben.

Håndbold

Sl er det pl tide for roklubbens elite atter at vende
tankerne mod Nørrealle, hvor man igen i år kan få lidt
motion og megen fornøjelse (samt eventuelt visse legemlige skavanker - hvis man er heldig) ved at dyrke
håndbold.
Træningen påbeb'Yndes onsdag d. 14. september 1960 i
O-M hallen kl. 18,15, og fra onsdag d. 5. oktober 1960
vil der yderligere være træning i Idrætshallen fra kl.

17- 18.
Igen i år har man anmeldt 2 hold i Kobenh.1Vns
Håndbold Forbunds mesterskabsturnering. Resultaterne
fra sidste års turnering fore ligger nu, og DSR opnåede
folgende resultater:
I. holdet blev nr. 6 af 9 deltagende klubber med 7 points. I betragtning af spillernes kvalifikationer var det
ikke så dårligt, men der er ikke tvivl om, at resultatet
kan forbedres (og uden tvivl vil blive det!)
II. holdet blev nr. 5 af 8 deltagende klubber. Holdet
opnåede 5 points sammen med 2 andre hold. men p.i
grund af bedre målaverage. blev de 2 andre hold d.lr·
ligerI.' placeret.
Var klubbens deltagelse i mesterskabsturneringen måske ikke ligefrem den helt store succes, tog holdene td
gengæld revanche i roernes turnering.
Vort I. hold deltog i mesterskabsrækken og vandt her
den første kamp over DFDS med 10--5. Den anden
kamp i mesterskabsrækken blev vundet af Skjold over
Lyngby med 11-7. Finalen kom således til at stå mellem
Skjold og DSR. Efter de første kampe at domme, havde
man regnet med, at DSR ret let skulle kunne vinde
denne kamp. j\\en holdet ville det anderledes (selvom
det bagefter påstod, at det blot var for at skabe spæn·
ding. fæstes der ikke rigtig tillid til denne forklaring).
Første halvleg vandt DSR med 6---4, men da der mango
lede ca. 5 minutter af anden halvleg, var stiltingen 8--8,
og vort hold syntes at være endog mere forvirrede end
sædvanligt - hvor utroligt det end lyder. Men så ende·
lig ca. % minut for time blev sejrsmålet scoret, og selv·
om ingen af spillerne bor fremhæves på de andres bekostning; thi de gjorde fa.ktisk alle, hvad de kunne, kan
det nævnes, at det var \Vilcken, der på et af sine (på

mange måder) fantastiske skud scorede det alt betydende
mål. Pokalen var dermed i havn, og de, der var til stede
ved standerhejsningen. vil der have overværet pokalens
overrækkelse til formanden, medens øvrige medlemmer
vil kunne betragte den i forhallen.
Men ikke I. boldet alene gjorde klubben ære. ILholdet
vandt den første kamp over DFDS ligeledes med 10-5.
finalen blev mod KR, der i sin første kamp vandt 4-3
over Lyngby II. hold, og her var det lige ved at blive
pinligt; thi i modsætning til 1. holdet ønskede ll.holdet
Lkke lade tvivl opstå i tilskuernes sjæle om, hvem der var
de stærkeste. Første halvleg vandt det således 7-0, me·
dens anden halvleg kun blev vundet med 7-1. Resultatet gav diplom til alle 7 spillere.
Sæsonen sluttede således på den festligste måde.

St.vrmandsinsfruktion
foregår hver torsdag kI. 19.

M-J.
Sculler- og svavainstruktion
ligeledes hver torsdag kJ. 19.
Styrmandslauget indbyder til

lørdag den 27. august kr. 18,30
Pris pr. deltager kr. 8,00
i prisen induderet krabber og kaffe.
01, Lysholmcr IO, O\'erstens m. m. vil være til disposition. - I prisen er induderet udgifterne ved
rengøring af lokale. -

Vel mødt!

Klubbens reglement
er i sommerens lob blevet gennemgået og revideret aE
bestyrelsen og frcmtræde.r nu i ny og forbedret udgave.
Reglementet vil med det allerførste blive opslået j
klubben.
L1nglursrocre
kan allerede nu godt begynde at tænke på, at km taL
skal indsendes til klubben. Turens distance kan enten
ind fores i ro-protokollen eller meddeles skriftligt til
langtursrochefen. Alt for tit må vi - for at få statistikken
i orden til D. F. f. R. - i sidste oJeblik ringe rundt til
folk og aftvinge dem oplysninger. Det vil vi gerne und·
gå fremover.

KAPRONINGEN
Dette ars kaproningssæson nærmer sig nu sit højdepunkt ved deltagelsen i de olympiske lege. For DSR's
vedkommende nåede vi dog ikke længere end til placeringer ved Danmarksmesterskaberne, men vore kaproere
har trænet godt og ihærdigt. Vi har haft en letvægtsfirer bestående af rene begyndere og en begynder-sculler
med Niels Jorgensen, som for april i år aldrig havde siddet i en outrigger. Da den ene mand på dobbelt-sculleren ikke ønskede at fortsætte satte vi Niels Jørgensen
på sammen med den tilbageblevne, Christian Rasmussen.
Endelig har vi haft Ib Jorgen Kruse i single-sculler. Disse
8 har udgjort hele vor kaproerstab, og de nåede alle at
placere sig ved Danmarksmesterskaberne ved henholdsvis
2 tredie- og l andenplads.

Dette kun for at vise, hvor vi står i dag. Vi må se
frem, men det kan kun lade sig gøre at forbedre resul·
taterne, hvis vi får tilgang af nye kaproere. Er du sund
og rask, da meld dig til træning under godt kammeratskab. Vi har, når disse linier skrives, allerede fået 8 nye
kaproere i gang med henblik på efterårskaproningen, men
vi tænker også frem til næste år. Ved at folge vintertræningen kan man nå at blive meget stærkere inden foråret
og den ny sæson. Udsæt det derfor ikke, men mød op,
nh vi kalder til vintertræningi Vi begynder småt, men
går rask fremad, det er derfor behageligst at være med
fra starten.
Vel modtl
Ib Christoffersen.
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Efterårssæsonen stunder til
eller rettere, den er "lierede begyndt. l den sidste manedstid har man j Rude skov sct de sædvanlige underligt
påklædte mennesker fare omkring med kort og kompas.
Holte Idrætsforeni ng har som sædvanligt gæstfrit holdt
lbent hus onsdag aften, og der har været flere kendte
skikkelser Ira DS R, som har udnyttd de gode muligheder
for lidt fortræning.

Og nu er er det din tur
her er tcrminsIisten med træningslob og åbne løb:

Søndag d. 21. august: Hareskoven. Modested, Restaurant
Skovlyst. Start fra k1. 9.30. Anmeldelse ved start.
Søndag d. 28. august: Rude skov. Mødested, Rud egård
stadion. Forste start kl. 9,30. Anmeldelse ved start.
Kort kan i reglen købes ved start t.1 trænmgslobene.

Oplysningerne er interessante, idet DM hidtil altid har
været omgærdet med den allerstorste hemmelighed indtil
sidste ojebllk.

Nordisk akademisk mesterskob
afvikles i Sverige forment lig sidst i september.
Vi håber at kunne stille med en enkelt eller to emner,
men du kan selv domme, om du er cmne.
Betingelserne for at deltage er:
l. at man er aktivt studerende ved univerSitetet eller
højere læreanstalt - studiebevis kræves.

2. at man er under 30 år.
3. .at man kan orientere hurtigt og rigtigt og

4. at man bliver udtaget hver n ... tion.

der skal være 8 deltagere fra

Gåsehuset

Søndag d. 28. august: Klippan G. K. Sverige.
Sondag d. 4. september: O. K Skærmen. Kul. c,
lob.

J

mærk~·

ligesom i tidligere sæsoner vil vi arrangere et par
hygge· og trænmgslob fra Gåsehuset.

Sondag d. Il. september: DJursloandslobet.
Onsdag d. 14. september: Natlob. R. O. K
Sondag d. 18. september: F. I. F. Kval. b· c. mærkelob.

Søndag den 28. august
vi l Rode hygge om sektionens medlemmer på en almin·
delig begy nderbane på ca. 5 km og en bane for eksperter
på e.l. 7 km eher nspecialkort".

Søndag d. 25. september: Helsingør. Sverige. Kval. a· b,
mærkelob.
Lørdag d. l. oktober: Kredsmesterskoab i natorientering.
Søndag d. 16. oktober: Kredsmesterskab. Kval. a, mærke·
lob.

Sendag den 11 .•eptember
er reserveret en af sektionens ... matorbanelæggere, som
vi mener at kunne overtale til at vise sin kunnen for et
stør re publikum. Navnet vil bliv~ opgivet senere. Stedet
er stadig Gåsehuset.

Søndag d. 23. oktober: Danmarksmesterskab.

Lørdag d. 12, november; Præmierest mcd andespil.
Lyngby Idrætshus.

Om enkelte arrangementer
har vi Uct mcre detaillerede oplysninger:
l. Skærmens lob den 4. september afVIkles i Tisvilde
hegn med mødested på vandrehjemmet i TIsvilde (tog·
forbindelse til Godhavn).

2. Hebingørs løb den 25. septemb~r afvikles pa Hal·
landsåsen med mødested Hamnntorget, Ilelsmgborg,

kl. 9,00.

løvrigt
er sektionens bestyrelse ... hid til tjeneste med oplysninger
af enhver art orientering vedrørende - hvis man da kan
træffe os.
Sektionen har stadig kun een telefon: Da 11.605, Kell
Christiansen. - og sektionen har stadig postgirokonto
nr. 68344.

DSR's ski- og orienteringssektions styre
K~~!I<:rcr

og formand: Poul Erik }ilkobSf'n, BjOOslrup\'ej 59.

Vanlose.
N:l"Stformand: Knud Mikke/sl!n, Tomrergilde 3. N.
Suppleant: Mogens Haut,

3. Om DM den 23. oktober ved vi, at der fra kontrol·
sted lillebæltsbroen er 50-150 km's korsel til lobsområ·
det eller fra kontrolsted Il erning 30--120 km's korsel.

Milriend~lsvej

52 11

3.

F.

Rcd.lktor: Kell C/lristiilnsen, Tirsbæ.kvej 151. Vanlose.
TU. DA 11605.
Pos/konto nr. 683#.

An$v,ush. for .DSR": Aage Bang, lIelsingborgs_de 23, I.tv., O. Telf. Ry 292.
Ansv_rsh. for .ORIENTERING": Kell Christl_nsen, Tirsbzkvej 15, V_nlose. Telf. DA 11605.
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Der er således:

KLUBKAPRONING
lørdag den 1. oktober kl. 14.30
J umiddelbar fortsættelse af roningen er der :

pris for deltagelse kr. 3,98 (damer

"2

pris)

Servering (små varme retter m.v.) - præmieuddeling
- dans til stort orkester

Tilmelding sker på RY. 48 (fmd.) snarest muligt

Sæsonens festlige afslutning bliver

DSil

1960
under medvirken af gamle frygtede kræfter samt nye
stjerner.

Forestillingen afvikles lørdag den 5. november kl. 20
Reserver dagen. Der venter Dem som ved tidligere
ligheder en oplevelse ud over det sædvanlige.

lej ~

Vintergymnastikken
st.arter L oktober med de sædvanlige terminer:
Mandag og torsdag kI. 19-20: Statens gymnastikinstitut,

Norr~

Alle.

Tirsdag og fredag kJ. 17-18: Statens gymnastikinstitut.
Onsdag kJ. 17,15-18: GI. MetropobtanskolC'. Frue Plads.
Torsdag kl. 20-21: Svomning. Statens gymnastlkmstitut.

SET OG SKET I KLUBBEN
Onsdagsmatcherne
har stadig stor tilslutning, og det samme gælder
den påfølgende underholdning, der samler et sta·
digt stigende antal tilhorere. Onsdag den 24. august
havde vi besøg af studenterskuespilleren Bent Rasmussen, der leverede el fint oplæsnings-program.
hvorunder navnlig hans fremførelse af stenalderhistorien .. trepanation" vakte berettiget lykke.

Onsdag den 7. september havde vi besøg af d,r.
Torben Madsen, MINERVA FI LM. Dir. Madsen
modte med 2 al filminstruktoren Jorgen Roos' kort-

film, FRILUfTSLIV og A CITY CALLED COPENHAGEN. Begge film er værker helt uden
sidestykke og vakte berettiget bifald.
Onsdagsmatcheme slutter den 28. september, da
det herefter er lor morkt til at gennemføre roningen.

Kvikmalcherne
om de tradition.srige trofæer, Spejlet og Bolcheglassd, blev ;lfviklet den 14. september, og i begge lob
gik .KVIK af med sejren. I lobet om Bolcheglasset
vandt de ret overbevisende. medens Spejlmatchen
var mere jævnbyrdig.
Der blev bagefter mumlet om, at KVIKs hold
ikke bestod af lutter kaniner, men det er forhåbentlig kun rygter.

Styrmandslauget
afholdt krabbeklohlas lordag den 27. august. Foretagendet havde samlet ca. JO I.lugsbrødre og damer.
der i ca. 2 hmer boltrede sig ved bordet i slyngelstuen. Arrangementet var på det smukkeste tilre!telagt af Mærsk og fru Hansen, og takket være en
af \Veekc medbragt forsyning af ældre tandkirurgiske instrumenter v.n det en forholdsvis let sag
at tranchere det serverede.
Alt i ah en særdeles vellykket arten.

3. generation pli kaproningsbanen for DSR
Såvel ved efterårskaproningen som ved kvikmatcherne
kunn.e man se den 14-årige Niels Secher som cox på
DSRs hold. Niels er barnebarn af klubbens mangeårige
formand og æresmedlem, prof., dr. med., Knud Secher og
son af overlæge. dr. med. Ole Secher, der i trediverne
utallige gange roede DSRs farver til sejr. Niels har været
medlem af klubben siden sin fødsel, men loler sig nu
gammel og stærk nok til at fore familiens traditioner
videre, og vi ønsker ham held og lykke hrrmed.

Der er travlhed
i revuarrangorernes lejr, og nervositeten er ved at gøre
sig gældende. Efter at vi ved et mode for et par uger
siden havde taget den store beslutmng, at nu ville vi
forsøge igen, meldte det første store problem sig, fremskaffelsen al tilstrækkeligt og egnet stof. Det ligger småt
på nuværende tidspunkt, selvom der er skabt et par viser
med bid i (det synes vi da selv, de har). Vi er dog opti·
nlister og regner som Dickens mr. Micawber med, at
noget vil vise sig (om ikke for så forhåbentlig ved generalproven).
Angående de medvirkende ger vi publikum opmærksom på, at de må ruste sig til gensynet med Ohm, \Veeke
og Bang, men der er dog også indk.aldt nye folk. hvoraf
det om en enkelt p1stås, at han skulle have omlæg for
det, han giver sig i kast med.
På gensyn ved premieren l

Vedr. hllndbold
Som meddelt i sidste nummer af bladet er hlndboldtræningen i fuld gang, og interesserede bedes derfor snarest vise sig på arenaen, specielt af hensyn lil udtagning
;Ir spillerne til turneringen.
T urnermgen begynder lor vort vedkommende søndag
den 2. oktober 1960, hvilken dag både I og II holdet skal
i ilden.
l-holdet skal iah deltage i 9 kampe, medens ll·holdet
skal spille 10 kampe.
Som måske bekendt skal der p1 hvert hold bruges 7
mand + diverse reserver, sl der er absolut ch.mce ror at
komme til at deltage en eller nere gange, da vi altid ml
regne med et vist frafald af diverse mere eller mindre
gode grunde.

KAPRON][NGEN
Efterårskaproningen på Bagsværd so den 4. septembl'f
var imødeset med slor spænding blandt klubbens kaproere. Storst var spændingen vel omkrmg begyndergigottulobet, hvor DSRs nye kaproere skulle prove kræfter
med Kvik og Skjold. De nye roere var noget nervøse for
starten, j hvert fald glemte en aI roerne al gå I blden,
da man satte fra pontonen, men da forst de var nået
ned til starten, var nervøsiteten gået af holdet, og kort
efter starten lagde de sig forrts! i Ethel og forte hele
labet Igennem - på de sidste 500 meter lidt truet af
Skjold. Den første sejr ul DSR var hjemme, og den var
fortjent. Ganske vist havde holdet ikke trænet så længe.
men de havde alle passet træningen fint, og det gav
altså bonus.
Kun tyve minutter efter skulle fire fra otteren starte i
begynderfirer, mt'n det var for hårdt for de, som for
nævnt, kun lidI trænede roere; de kæmpede godt, men
kunne ikke gore Sig gældende.
Derefter skulle Emil Sørensen og Jørgen RaaschouNielsen have startet i dobbelt-scu\lt'r, men målle afmt'lde,

da Emil Sørensen nogle dage for havde forstuvet :.in
hlnd. Endelig havde Niels Jorgensen kvalificeret sig til
fm alen I s ingle-sculler, som han dter et hlrdt løb vandt.
J lan afsluttede Sin sæson med tre sejre i lobet af de to
sidste kaproninger, idet han i Malmø søndagen for havde
vundet to sejre i henholdsvis dobbel-sculler (sammen
med Christia n Rasmussen) og single-sculler.
Som sagt var det med megen glæde, vi så otter-Iobd
med det nye mandskab blive vundet. Vi hlber me~ct
Igen til for1ret at se disse otte pl Bagsværd so.
Og så er kaproningssæsonen forbi, og der skal nu
tages fat på vintertrænmgen. Træningen vil ] starten
blive meget lempelig, så alle skulle have mulighed for <It
klare den. Tirsdag den 4. oktober k!. 19.00 vil tr<entr Ib
C hristoffersen være i klubben, og alle interesserede må
endelig mode op. Ogd de helt unge medlemmer bor
mode. da der sa ndsynligvis vil blive startet et drengehold pl Bagsværd so til foråret. AIts1. mod op i klubben
i Svanf!fTIollen tirsdag den 4. oktober kl. 19,00.

R.

Standeren stryges
SØNDAG D. 30. OKTOBER KL. 11
FRA KL. 9: OPRYDNING -

PONTONOPTAGNING

SIDSTE
Den 21. september afholdtes la.ngtursaften i forbindelse med onsdagsmatchen. Det var Frorup, der stod på
progra.mmet med lt.1liensturen fra indeværende somme r.
Frorup leveredt et fmt causeri illustreret mtd nogle fine
brveoptagelser. [Iobn forstod, at dt tre herrer havde haft
tn særdeles gæv tur. Programmtt havde samltt ca. 50
medlemmer, der Ion nede Frørup med et varmt bifald.

Styrmands- og scuUerinstruktion
slutter med udgangen af september.
Langlursroere
indsender snarest km-tal til klubben.

14m ~
når sæsonen slutter

~

ORiENTERiNG

Status quo
VI står nu midt i efterårssæsonen, og de: f\llgende sond:lge
,lfholdcs de storre orientc:ringsbcgivenhcdcr bL.l, i Sverige, 111.'1~ingor Roklubs lob på H allandsJ.scn, krcdsmestc:rskabeme ved
I loø r, samt kredsmesterskaber i na/orientermg, alle kulmLlH~~
rende med Danmarksmesterskaberne den 23. oktober et sted I
l'otidtjylland. - Vi håber L lr at fl 4 af sted : I DA Sol ml J I HA
- altsl hold I'

Hold I HA • for 1. gang I adskillige år!
Thi der er sket det, at Sven Nielsen er kommet til Kobenhavn for att('f at lobe for os i HA. Endvidere: er Rode og Kell
rykket op pr. 18. september ved FIFs lob i Grib skov, s.\lcdl:~
at vi nu står med hold i HA. Tiden vil s1 vi~e. om vi kan gore
os gældende her. I HB har vi stadig hold, idet . Kurt- og Erik
I1ulglrd er rykket op. sålcdes at de sammcn med Prehen Nu:lsen skulle danne et hold , de r rumm ede muligheder.

vinderen p1 36 min " \'indertid 1.391 ! Terrænet var h.i.rdt med
hOjdcforskelle på 50 m. altså ikke udpr,t!get bakket. men med
blokmarker og lætbevohedc moser. Ah klJppede. ct virkeligt
fint arrangement. - Om .lftcnen festmiddag. Individuelt \·.lnd,
en finne. ( 16 mand var under 2.00, bedste dansker 3.01). Holdet
vandt Sverige.
Obs! Ved forstkommende orienteringsaflen (se nf.) ~'i1 banen
blive gennemgå ... t som eks. pa orienteri ng.

Den 18. sept.
ved FIFs lob l Grib skov fik \'1 I. og .J . plads j 118 - 2. plads for
holdet. - I DB 2. plads. i H C 4-. plads. J onna manglede 2
point i oprykning lil DA. - Resultaterne Volr lovende. vi haber.
der fortsættes i de samme og evt. humgerc spor.
O BSI OBSI OBSI

Konlingent . kontingent· kontingent!!!
Nyt orienteringsdynasti grundlagt
To af vore lobere, lb.nne Voigt og Erik l lulg.ird. har fundet
det formål!>tjenligt at danne et nyt orie.nteringsdynasti. idet de
nemlig har giftt!t sig. således at tilgangen af lobere til sektionen
yderligere skulle væ re sikret fremover.
HJERTELIG T IL LYKKE, iovrigt!ll

Tidens fylde er moden til. olt S'erne '" l rskontmgentet mdbel,lles. - Kassen er slunken og kassereren ivrig efter at komme p1 hOJde med situationen - ogsi pckuniært. Allså bctalbetal-betal NU I l

Fremover
Terminslisten n ti lsendt for resten af sæsonen. Benyt den
flittigt. J\\en alcsJ. - her er den og~.1.

Om løbere siden sidst!
Adskillige er lobet ud i sandet eller rundt i skoven. siden
ORIENTERING sidst udkom. AE bedre resu ltate r 0rnJ.ct på
orienterings banerne samt mere eller mindre udenfor Skol nævnes:

Ved Limfiordslobet opnJ.ede RØDE en 2. plads.
Ved Roerncs Kompas/ob oplyses. fo r de som endnu ikke ved
det. at vi fik l. og 2. plads individuelt (Rode og Kell) samt
l. plads i hold, 10 minutter foran arvefjenden lIelsingor.
lovrigt startede dterarssæsonen tidligt i år.
Den 28. iuli afholdtes bymatch mod Bcrn, som blcv vundet
af Kobenhavn. Rodc og Hanne var udtaget ti l det kobenhavnske hold. Kobcnhavn vandt knehent. De folge nde sondage afholdtes tr.a:.ningslob.
Dcn :I. september indledtes sæsonen d med SKÆRMENs
:.obne lob i Tisvilde hegn. Ocr \'ar god deltagelse Ira sektioOl·n.
og der opnåedes pæne resultate r i HB, IIC samt hos damerne.
Den 11. september var \'i atter i ,ir repræsente ret ved det internationale Djurslandslob IO km nord for Greml. Rode og Kell
fik I HB l. og 3. pl:t.ds. Lobel var ikke konditionskr,:evende.
terrænet V,u temmeligt fladt. Det var et udpræget plantagelob.
hvor nojagtig skridtta:Jling var af afgørende belydning, idet
kortet var over 40 1r gammelt. sMt'des at pOSter. der synes oll
ligge i ffLt terræn visle sig al ligge i hoj granskov osv.

Klubløb fra gåsehuset
afholdtes den 28. august og tI. september med sædv.mlig succes. yderligere begunstiget af fint vejr. Banelæggcre Rode og
Haut. - Banerne blev f1illigt slidt med storre eller mindre
held som sædvanligt. hvorefter idyllen bredte sig over huset
om eftermiddagen.

NAM I Sverige
Hcr deltog Kell. Det afho ldtes nord for NorrkBping. OnSd.lg
middag afrejse. ankomst kJ. 19.00 med indkv.utcring nær startstedet. Banen var 14 km . Kortene de nye svenske med hojdekurver. meget line_ I delstrzk på 51',;! km. - Det ble\' løbet af

Af listen må fremhæves
For illfe, især dog for begyndere.
Ved propaR,mda-aftenen onsdolg den 26. oktober kJ. 19.30 vil
der blive vist film frJ. dc no rdiske mesterskaber i Dronninglund
storskov. - Der vil blive fo n olIt om orientering i alminde!ighcd.
.OrieOlering som J;po,," biloilgt erfaringer fra fortællernes egne
oplevelser! S<l.mt givCl en kort mdfore!se i begyndelsesgrundene
ved hjælp af et I'ks .• nemlig bcgynderbanen fra klublobet sondagen efter. hvor man kan prove teorien i praksis. - Endvidere
vises banen fra NAf',\ . og den kommenteres. Aftenen skulle
diedes kunnc give et indtryk af orientering og hvilke forskelligartedc opleveJser. de r venter udO\'erc her. - Vel modI !

TERMINS LISTE
Lørdag den l. okfober: KM - naf. Modested : Firm,l GrumSdlwensens kanun . Prins Valdemarsvej. Allerød. u. 200 III
J;yd for Allerod station. Anmeldelse: senest dcn 26. september_
H A IO km. HH 7,5 km, damer 5 km.
Søndag den 2. oktober; Prop.lganda- og begynder/ob. Mødested:
RudegArd stadion. Forsle start kJ. 9.30. Anmeldelse ved !>tart.
Baner 6 og 10 km. Stilrtafgift I kr. + 0,50 til kort.
Søndilg den 9. oktober : Point/ob. Modested: Rudegård sladion.
Anmeldelsc: sencst mandag den 3. oktober. Stauafgift 2.S0 kr.
Søndag den 16. oktober: KM. Kl·"/. A. Samlingsplads: Sitvværkel umiddelbart syd for fnrste u i Sjunnerup pl vejen I100rN. ROrum. (:ol . Soo m sydosl for Frostn.-.Jlens ho ldeplilds.
Modested : Malmo havn (Skeppsbron) kJ. 9,4S. ved dl' ventende busser. Afgang fra Havnegade kl. 8.00. SpOrbbille!ter.
Klasser : DA 7,S km. DB 5.0. OC 5.0. HA 12.S. II B 10.0.
IIC 5,7. NOB 7 ,5. Anmeldelse; senest mandag den IO oktober_
Sondag den 23. oktober: DM. - Midtjylland.
Onsdag den 26. oktober kl. 19,JO: Propagandol-aften - se ovconfor. OBS!
Søndag den JO. oktober: Klublob i ti/slutning til propagandaaftenen . - BaneJægger Kell. Desuden en bane for de drevne.
Lørdag den 12. november: Præmie{est mcd andespil. - Lyngby
Idr",tshus .

Ansvarsh. for .DSR": Aage Bang, Helsingbo rggade 23. I. Iv .• ø. TelE. Ry 292.
Ansvarsh. for .ORI ENTERING"; Kell Christiansen, Tirsbæhej IS. Vanlose. Telf. DA 11605.
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1960
løber af stabelen

lørdag 5. novbr. kl. 20 prc.
Entre kr. 3,00
Billetter købes ved indgangen

Efterforestillingen stort bal

ORIENTERING
Kompass.t på hyld.n
Med udløbet af oktober måned er den egentlige oricnteringssæson forbi, og tilbage er et par klubarrangementer. Propaganda-aftenen den 26. oktober med film
fra Nordiske Mesterskaber samt den 28. "Eftersnak om
DM" mellem indbudte deltager.:-. vil give et godt Indtryk af, hvilke problemer, både praktiske og teoretiske,
der er ved orientering, - hvad orientering bor ga ud
på, og hvordan det lykkes at føre ideerne ud j livet.
I tilknytning til propaganda-aftenen afholdes den JO.

oktober klubløb fra "GASElIUSET", hvor der vil blive
rig lejlighed Iii at få provet den nyerhvervede viden om
orientering i praksis på en begynderhane. For de som
ikke helt er begyndere lægges en nogenlunde normal
bane, således at de står vel rustede til årets M}ulekispus".
Vi håber pJ godt efterårsvejr og ved da af erfaring, at
der bliver tril!ngsel på banerne. Vel mødt!!!

Den 9. oktober - to begivenheder - nemlig Pointsløbet i Rude skov, hvor Preben og Jonna deltog, saml
Kredsmesterskaberne for Lolland·Falster kredsen, der
blev afholdt på Lolland. Banen. 14 km med 15 poster.
Her deltog Rode og Kell.
KM sondag d. 16. oktober afholdles ved FrostavalIen.
Det blev et rigtIgt "svensk~ lob. hårdl terræn og med
store vindertider. Rode og Svend Nielsen deltog og gik
begge sikkert igennem. dog uden at nærme sig vindertiden i faretruende grad.

Sønd.lg d. 30. oktober: Begynder/øb fra MGASEJ1USET". 2 bane r (en begynderb.1ne samt en for øvede),
en del poster. start og mål. "Gåsehuset", en god madpakke, samt cn del ivrige orienterere, vil udgøre ingredienserne for en hyggelig orienteringssondag.

DM d. 23. oktober. Danmarksmesterskaberne blevaf·
holdt i skovene syd for Nymindegab i Vestjylland. Vi
deltog med hold i H erre·klassen, Svend Nielsen· Rode·
Kell, samt med Hanne i D·klassen. Spændingen om
skovene for lobets afholdelse var ikke så stor som de
foregående år, idet der var trukket ret snævre grænser
for mulighederne. Kun få var da også overraskede, da
l1l.1n efter tidlig vækning son dag morgen i osende regn
og blæst blev kort til en skole ved I l enne strand fra
overnatningsstederne, vandrehjemmene i Varde. Esbjerg
o~ lIerning. Der var 56 deltagere i H-klassen, 33 i
D-klassen. Dagen igennem smacegnede det. og der stod
en kold blæst ud Over kli tplantagerne. Dette var nok
den ene afgørende årsag til, at vlOdcrtiderne blev så
store. I I I-klassen vandt Hans Hartmund fra Ilohe i
2,38 for de 13 1 :.! km, hr. 2 brugte 2,57 og favorillen Ole
liansen. 3.04. Daml'kl;!,ssen blev vundet i 1.54, llanM
blev her nr. 8. Svend Nielsen havde to store bom, men
klarede med sin ~tore erfaring i klitlob en H plads i
3.31, medens Rode brugte 3.47. Ca. ' ':1 gennemførte under maksimaltiden i de forskellige klasser (mdksimaltid
for herrer - 4 timer). Den anden grund til de store
tider var postanbringelse.rne for 4 af posterne L tæt.
uigennemtrængeligt fyrrekrat, hvor en komp.lsgang fra
sikkert udgangspunkt på. blot 200 m voldte de storste
vanskeligheder, også fordi man i det tætte krat havde
svært ved at få dannet sig et indtryk af terrænets højdeforhold. Blot 20 meters afvigelse fra posten kunne give
uanet besvær. således at heldet i nogen grad kom til at
spille ind. Den 28. vil en væsentlig del af diskussionen
sikkert komme til at dreje sig om posternes anbringelse i
forho ld til terrænets karakter.

Afholdt. løb

Med PRÆMIEFESTEN den 12. november i LynRby
Idrætshus (med andespil) sættes punktum for sæsonens
åbne løb og store orienteringsbegivenheder.

Ar.ts sid st. termins list.
Onsdag d. 26. oktober: Generalforsamling - propaganda-aften. Program: KJ. 18,30 afholdes ordinær generalforsamling med dagsorden efter vedtægter. Kl. 19,30
indledes propaganda·aftenen med .. Alment om oriente·
ring", hvorefter begynderbanen 111 søndagens lob gennemgås. Derefter omtale~ et par eksempler pa oden teringsbaner. bl. a. banen til NAM. og der vises en film
fra et Nordisk Mesterskab.
Fredag d. 28. oktober kl. 20 afholdes et mode med
titlen "Eftersnak til DM", hvor deltagere vil forsoge at
na frem til almindelige retning~linier for orientering
som sport nu og fremover. Memngerne VII divergere en
del. så .1lle som interesserer sig for orientering. både
for den teoretiske og praktiske side, kan glæde sig til en
udbyt!{'rig aften.

D. 23. august afholdt Helsi ngør Roklub sit åbne lob
ved .Ma rg rethetorp på H .a.lI andsåsen. Banerne v.a.r gennemgående letle, med en del vejlob. åbent terræn med
tydelige hojdeforhold, måske yderligere fremhævet af
de gode. n ye svenske kort. Eneste placering fik vi i
ÆOB, hvo r Ejnar Voigt fik en 2. plads.
Kredsmes terskaberne i natlob d. I. oktober ved Alle·
rod blev en succes med en I. og 3. plads til Rode og
Kell. Rode vandt de ti kilometer i tiden 1,16 - Il poster.
og blev dermed kredsmester.

DSR's ski- og orl.nt.rlng ••• ktlons styr.
Paul Erik Jakobsen, formand. Bjodstrupvej 59. Vanlose.
Erik Lund. næstformand, NojsomhedsveJ 19,] .. 0. TR 3129 ....

Knud Mikke/sen. kasse.re.r. Tomrergade. ]. N.
Mogens Hau/. Mariendalsvej 52 H. ] .. F.
Kell Christiansen. Tirsbækvej 15. Vanlose. Telf. DA 11605.

Postkonto nr. 6S.J+f.

Ansvarsh. fo r .DSR": Aage Bang, Hdsingborgg.tde. 2]. !.tv., 0. TelE. Ry 292.
Ansvarsh. fo r .. ORIENTERING": Ke.lI Cliristiansen. Tirsbækve.j IS, V.tnløse., TelE. DA 11605.
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