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NUMMER 1 JANUAR 1962 

Vi skal videre! 
Aaret der svandt har man berettiget Grund til 

at glæde sig over i D. S. R. 

Baade paa den ydre og indre front 

kan vi fremvise saa smukke Resultater, 

at der er skabt en solid Basis for 1962. 

30. ARGANG 

Vel er vi godt rustet, men endnu flere maa ak

tiveres, saaledcs at vi atter kan naa den Position, 

vi tidugere har indtaget i Dansk Rosport. 

Hjælp derfor Bestyrelsen med at løse 

de mange Opgaver, der usvigeug sikkert vil 

komme i Aarets Løb. 

Det gavner Klubben og bringer een selv 

den største Glæde. 

Gævl Nytaarl 
Bjørn Møller. 



Stadig stor tilslutning til klubbens vintertræning 
Nødvendigt fremover at opdele deltagerne; to hold 

Trods vinterkulde og juletræ har 
træningen i klubben ikke ligget pl 
den lade side, 3.-4 gange om ugen 
har salen genlydt af sjippetovenes 
svirren og Ibs rolige. men bestemte 
rost. 

Nu begynder VI jo allerede" at kun
ne" se frem til den tid, hvor vi kan 
komme på vandet igen. og somme· 
rens kaproninger toner frem I hori 
sonten og maner til cn ekstra Indsats. 

Kaproningsafdelingen skulle jo 
gerne være i stand til at fortsætte 
fremgangen ogd i den kommende 
sæson, her tænker jeg ikke alene pl 
resultater, (sdvom de er velkomne), 
men ogsa på det gode kammeratskab 
og den fornojelige og hyggelige tone, 
der har præget det hele i den forlobne 
sæson, såvel ved træningen <;om på 
de mange rejser. 

,\ten det er ikk~ nok at mode frem 
og være hyggelig og rar. der skal ar
bejdes og atter arbejdes for at nå 
resultater. Teknik og konditIon 
alene er ikke nok mere, der skal også 
råstyrke til. og i erkendelse heraf lur 
vi ændret vinterens træningsprogram. 
således at der i højere grad lægges 
vægt på ren krafttræning af ben. 
arme og ryg, og det er forbløffende 

Salg 
DSR udbyder sin motorbåd med 

15 HK Johnson motor til salg. Båd 
og motor er 5 år gamle og nyistand
satte. Henvendelse til kontoret. 

Bytte 
Som tidligere nævnt ønsker klub

ben gerne at erhverve en god brugt 
firer med styrmand og kan i bytte 
give en tilsvarende ældre god firer 
uden styrmand. Ilenvendeise til kon
toret. 

at se, s! gode fremskridt folk kan 
gøre på rel kort tid. 

j\'1en til sagen, det er NU, man skal 
melde sig, hvis man har lyst til at 
være med i legen. 

Træningen foregår som hidtil: 

TIRSDAG kl. 19.00. 
TORSDAG kl. 19.00. 
LORDAG kl. 15.00 og 

SON DAG kI. 9,30 (Motionshold). 

Af hensyn til den store tilslutning 
og for al gøre holdene mere ens
artede vil gymna.stikktn fremover 
blive delt i IO hold, diedes at btgyn· 
dere og motionister starter kl. 19,00 
(15,00), de mere drevne og seniorerne 
tager fat en halv time senere. 

Men som sagt: se nu at tage en 
rask beslutning og gå i gang med 
træningen. 
J~g vil ikke på nogen måde søge at 

rrem~tille kaproning som et hyggeligt 
tidsfordriv. Den kræver forst og frem
mest lyst, målbevidsthed og en utræt
telig enugi, samt evnen til ikke at 
lade sig sU ud aE en enk~1t skuffelse. 

Kravene u store, men udbyttet er 
da sandelig også derefter. 

pw. 

Film fra 
kaproningsæsonen 1961 

Chr. Rasmussen har i den Eorlobne 
sæson optaget en del film fra træ
ning og kaproning og har nu klippet 
de bedste scener sammen og foræret 
det til klubben. Filmen vil blive vist 
ved træningen I. februar . 

BALTICA 
FO . SIKRING 

Ingen inriggerløb 
på Bagsværd i 1962 

Forsldg om hurtigere afvikling 
af tobene 

Ved et møde afholdt I december 
mellem Kobenhavnskredsens besty
relse og de købenbavnske klubbers 
formænd og ka.proningschefer blev 
det besluttet ikke at udskrive lob for 
inriggere ved kaproninger på Bag
sværd i ,b. 

Ændringen motiveredes med den 
ringe deltagelse og I;lve standard hos 
mriggerhold fra København og end
videre mtd ønsket om at begrænse 
antallet af lob, da man jo i år også 
skal have lob for dame-dobbeltsculler 
på programmerne. 

På det samme møde forelagde Ar
thur Christiansen planerne for det 
kommende Europamesterskabsstævne 
pl Bagsværd i 1963 og bragte her
under en opfordring ti.I k1ubberne om 
at finde frem til folk, der holr lyst og 
evne til at hjælpe med ved arrange
mentet. \Vilcken modtager evt. hen
vendelser. 

I forbindelse med den megen tale 
om overlæssede programmer og alt 
for lange kaproninger, blev det fra 
DSR og KVIK fremhævet, at man jo 
blot kunne gå over til at afvik1e 10-
bene med 7 minutters mellemrum. 
som man gør det mange steder i ud
landet, og det vel at mærke uden at 
det volder det ringeste besvær at 
gennem fore. Der er for mig ingen 
tvivl om, at en hurtigere afvik1ing af 
kaproningerne vil være en stor ge
vinst ikke mindst for tilskuerne. 

Ved samme mode blev det til min 
store tilfredshed vedtaget at dele 
drenge-firerlobene I to, såfremt der 
blev anmeldt over IO både. 

pw. 

Håndbold 
Der kæmpes stadig over en bred 

front med Rud som primus motor. 

Benbrækkerne træder an hver ons
dag kI. 18,15 i OM-hallen. 

Siden sidst er opnået flg . resultater. 

DS R. I - Posten .......••... 7-8 
DSR, II - VIK ............ v.u.k . 



Nye love -
Et radikalt ændringsforslag 

Da der er en del medlemmer, der 
hævder, ilt klubbens love trods gtn· 
tagne revisioner stadig trængu til 
fornyelse, bringer vi her et lovudkast, 
der i hvert fald ikke ligner noget tid· 
ligere. 

§ l. 
Denne lov gælder for DSRs virke 

på .allt' dele af kysten. I Nivåhus og 
på .. GyUe", 

§ 2. 
Bestyrelsen udgor een forsamling 

bestående af højst 179 medlemmer. 

§ J. 
Bestyrelsesmedlemmerne er ind· 

skrænkede. Bestyrelsesposterne ned
afves til mænd og Taske svende samt 
polyteknikere efter den til enhvu tid 
siddende bestyrelses forgodtbefin
dende. 

§ 8. 
Forinden d nyt bestyrelsesmedlem 

tiltræder, afgiver hiln skriftligt en 
højtidelig forsikring om ubrødt'ligt ilt 
villl' holde kært. Af forsikringsakten 
udstedes tvende ildelydende: origina
ler, af hvilke den ene overgives in· 
spektøren for at opbevares i sammes 
skrivebordsskuffe, den anden ned
lægges i papirkurven_ 

§ !J. 
formanden er ansvarsløs_ 

§ 26. 
Kassereren har ret til at slå med

lemmerne for mønt fortrinsvis j hen
hold til loven_ 

§ J5. 
Generalforsamlingen træder sam

men den tolvte søgnedag i den tolvte 
måMd kL 12,12, dersom formanden 
ikke forinden har fundet et men' be
lejligt tidspunkt. 

Den stående bestyrelse sætter sig 
straks ved mødets begyndelse_ 

§ 38. 
På generalforsamlingen afgiver for

manden en redegørelse for, hvorfor 
de af bestyrelsen påtænkte arrange
menter ikke har fundet sted. På 
grundlag af redegørelsen finder et 
almindeligt slagsmål sted. 

§ 40. 
Bestyre.lsesmedlemmerne har i em

beds medfør adgang til ølkassen og 
er berettigede til under forhandlin
gerne at gå under bordet, så ofte de 
vil, idet de i øvrigt iagttager forret
ningsordenen. 

§ 50. 
GeneraUorsamlingen kan kun tage 

beslutning, når over halvdelen af de 

Ufattelige forhold! Hvor er idrætslægen? 
Advarsel til de lidt ældre medlemmer. 

Hvis du er fyldt de femogtredive 
og Som følge af interesse for bordets 
glæder kombineret med ivrig udfol
delse af ratbetjening er begyndt at 
få fedtansamlinger ber og der, navn
lig foran bækkenknoglerne, er det 
meget klogt af dig at holde dig væk 
fra klubhuset tirsdag og torsdag af
ten ber i vintersæsonen. 

Her dyrker vor træner, Ib Chri
stoHersen, noget, han uskyldigt kal
der motionsgymnastik, men det skal 
i samme åndedrag meddeles, at den 
hellige inkvisition j sin tid ikke kan 
have haft mere rædselsfulde proces
ser i sit virke, end det her foregår. 

Ilvis man blåøjet glr derned og 
stiller op mellem en række barskt ud
seende ynglinge, der aspirerer til at 
bemande vore outriggere i den kom
mende sæson, bliver man til indled
ning kommanderet ud på et mindre 
seksdagesløb salen rundt_ Pl et vist 
tidspunkt, hvor man linder sig selv 
vaklende af sted med tungespidsen 
hængende ud for mellemgulvsregio
nen, synes Ib så, at holdet er tilstræk
keligt "varmet op" tH at foretage ti 
hoje knæloftninger, hvorefter man 
fortvivlet spjætter benene op i lår
højde og bander opfinderen af tal· 
systemet_ 

Alt dette viser sig imidlertid kun 
at være en kort og munter indled 
ning; thi nu fortsætter marathonlø
bet omtrent i det uendelige, men for 
variationens skyld bliver "rytterne
med passende mellemrum spredt over 
hele gulvet for at foretage alskens 

tilstedeværende er ædru og deltager 
I afstemningen. 

§ 72. 
Pengekassen er ukrænkelig. Kas

serevision, beslaglæggelse og under
søgelse af regninger og andre papirer 
må alene ske eher kassererens til
ladelse. 

§ 77. 
Medlemsbladet er berettiget og for

pligtet til på tryk, i skrift og tale at 
rose bestyrelsen og dens arbejde. Kri
tik af bestyrelsen og andre nedbry
dende forboldsregler bør ingen sinde 
indføres i medlemsbladet. 

- og så skal det robes, at ideen og 
teksten næsten i sin helhed er lånt 
fra det altid kvikke studenterblad 
STUD JUR i god forståelse med 
dettes redaktør. 

gymnastiske øvelser i henholdsve 
stående, arm- og mave- samt ryglig· 
gende stillinger. 

Et rumt stykke tid efter at man har 
passeret den yderste grænse for men
neskets fysiske ydeevne, slutter så 
denne forestilling, hvorpå Ib begyn
der at indstudere en morsom øvelse, 
som han kalder høje hop. Denne be
står i al enkelthed deri, al man sæt
ter af fra salens gulv og koncentrerer 
sig om at nå så højt op, at man med 
sin udåndingsluft kan fjerne stovet 
fra salens kroner. Takket være jor
dens tiltrækningskraft kommer man 
imidlertid kort efter atter i berøring 
med parketgulvet. og det i en sådan 
form. at man foler, man fra dette øje· 
blik kan fortælle alverden, hvordan 
en faldskærmsjæger har det. når 
skærmen ikke har foldet sig ud. Der 
er dog ikke lang tid til at fundc:re 
over denne opdagelse, man ryster så 
vidt muligt knoglerne på plads i kød
sækken og fortsætter atter mod hoj
derne og diedes videre, indtil Ib me
ner, at nu er kronerne stovet af. 

Så sjipper man, og det bliver man 
ved med. idet man først holder op, 
nar man er fuldt kvalificeret til op
tagel.,e I de mindre klasser på Zahles 
skole. Endelig, når ens arme, ben- og 
rygmuskler foles som udvandet gele. 
kommer de afsluttende øvelser, der 
udføres med håndvægte, hvilket giver 
mulighed for en tilbundsgående ha· 
vedbundsmassage, når armene ekser 
under vægten af det drabelige red
skab. 

Er man abonnent på et af vore red
ningskorps, er det forholdsvis let at 
komme hjem fra disse træningsafte
ner, ellers er det vanshligt - og 
dyrt. 

Lad dig derfor ikke lokke af falske 
toner her i bladet og andre steder om, 
at disse træningsaftener også er for 
motionister. Hold dig der nede fra, 
og tager du trods alt alligevel der
ned, s;\ bav syge, ulykkes· og livs
forsikring i pinlig orden forinden . 

Og kom så ikke og fortæl, at vore 
unge kaproere ikke gor noget ved 
fortræningen. 

For det gor de. Bang. 

Kontoret er lukket -

postadresse uforandret : 
Strandvænget ø 



Ny dobbeltsculler 
ankommet fra Ziirich 

Som meddelt i forrige nummer af 
bladet har klubbens venner givet be
tydeLge tilskud til anskaffelser m' 
den for kaproningsaIdelingen, en 
håndsrækning, som vi trængte hårdt 
til, og som vi er uhyre taknemmelige 
for. 

Klubben har nu modtaget en ny 
dobbeltsculler bygget hos StampfJi i 
Zlirich. en meget let og elegant båd, 
som vi håber vil gore vor dobbelt
sculler endnu bedre. end det Vi!.r til· 
fældet sidste år. 

pw. 

Glædeligt nyt 
Eller anmeldelse af den sidste "fest. 

Det vil sikkert fryde mange dyr
kue af det højree klub!!v i DSR, at 
Bang har udtalt, at han trænger til 
et længere pusterum oven på de to 
seneste fester, som han har arrangeret 
I klubben. 

Jubilæum i D F f R 
Vor hovedorganis.1fioll 
har best,let i 75 ar 

Dcn 14. januar 1962 har vor hoved
organisation, Dansk Forening for 
Rosport, bestact I 75 ar, 

Dagen vil blive højtideligholdt 
dels ved en reception i Dansk Idræts
forbunds lokaler og dels ved en fest
banket på hottl Richmond. Endvidere 
viJ der i anlednmg af jubilæet blive 
udRivet et særnummer af foreningens 
officielle organ RONING. 

Alle vi, der gennem vt'ltilrellela~te 
stævner, gennem lån af de udstatio
nerede langtursbåde, gennem delta
gelse I kurser og på mange andre Eel
ter i det daglige har nydt godt af 
DFfRs virke øn~ker af hje rtet 

TIL LYKKE! 

Scullerpontonen måtte på lond 
Ikke meget håb om at den gamle 
ponton Mter kan bruges 

På årets næstsidste d.lg stak kun 
det ene hjorne af sculler-pontonen op 
over vandet, og kun en energisk ind
sats af BOliger og deltagerne i kap-

ronmgstrænmgen beVirkede, at stum
perne blev reddet op på det torre. 

Den gamle ponton må anses som 
kaput. da den er papirstynd i godset 
og lappet utallige gange. Vi må der
for ha\'e en ny ponton. hvis m.1n ikke 
kan nøjes med den store. 

pw_ 

Instruktør- og trænerkurser 
i foråret 1962 

Dansk Forening for Rosports træ
ner- og inslruktorkuNer VII i mdevæ
rende forår blive afholdt I følgende 
terminer: 
A 18 .~24. marts for 20----24 herrer. 
B. 25.-31. marts for 14-16 herrer 

og 6----8 damer. 
C. 1.- 7 . • p,H fo, 14--16 hm" 

og 6-8 damer. 
D. 8.- 14. april for 20-24 damer. 
E. Trænerkursus fra 15.-21. april 

for 16 herrer og " damer. 
Samtlige kurser afholdes i DSRs 

bådehus. hvor deltagerne indkvar
teres. 

Inlresserede medlemmer bedes sna
rest rette henvendt'lse til klubben. 

Klubbens ordinære generalforsamling: Onsdag 28. febr.1962 kl. 20 

ORiENTERiNG 
Fortsat træningsløb fra Gåsehuset 

Løbene starter igen 28. ;anuar 

Jeg skrev sidst, at løbene fra Gåse
huset hver 14. da~ ville fortsætte, sa
sn.ut vejret tillader det. Vi vil nu 
arbejde under devisen: der findes 
ikke d.\rligt vejr, der findes kun d.\r
lig påklædning. IIvad enten det reg
ner eller sneer, må vi have lob hver 
anden sondag, og så ma vi indrette 
løbet efter vejret. Det er en given sag 
- i alt fald for DSRs orlenterere 
at det gælder mere om at træne i 
orientering end i lob, og orientering 
kan godt forega med hat og !tpadsere
stok. Kommer der megen snne, kan vi 
jo lage skiene med. 

Altså vtl modt den 28. januar. Vi 
bll\'er ved til de lbne lob begynder 
sidl>t i marts. 

hveranden søndag 

Jeg vil opfordre sektJonensmedlem
mer til <li agitere for træningslobene, 
også uden for klubben. Alle, også 
kvinder, kan være medlemmer af sek· 
tionen, når bare de samtidigt er enten 
aktive eller passive medlemmer af 
klubben_ Passivt medlemskab af I)SR 
koster 20 kr. ;\rligt, og da årskontin
J.!entet til sekllonen er så lavt som 5 
kr., behove r næppe noget at holde 
l>ig tilbage af okonomiske arsager. 

Som i enhver ordentlig forretning 
tilbyder VI eventuelle IOteresserede de 
for<ite lob uden medlem .. kab alt 
II ELT GRATIS. 

Mik. 

. . ....... ...... . ... . , o •• 

Sektionens styre: 
Poul Birk Jakobsen, formand, kasse

rer, Bjodstrupvej 59, Vanlose, tele
fon 707135. 

Knud Mikkelsen, næstformand, Tom
rergade 3, N. LU 5855. 

KeU Christiansen, Tirsbæksvej 15 l, 
Vanløse. DA 11605. 

Post konto 68344. 

Litterær korrektion 
(la. given foranledning skal VI gøre 

opmærksom pl, at den kendte roman : 
OG BAG DEM SYNGER SKOVE· 
NE ikke handler om Mikkel og Rø· 
des hjemture fra søndagens oriente 
ringsløb . 



Ddnske 5t.udt.;:.tl~r,J ROklub 
SvansmallobJgtr.n 

ø 

-
Ansv.ush. for .DSR": Aage Bang, 
Ilolsleinsgadc 5. ø. TR. 359. 

Ansvarsh. for .Orientering": 

AKADEMISK .0KlU' V POlYTEKNISK'OKlU. 

Kell Christiansen, Tirshækvej IS, 
Vanll'~e . DA. 11605. 

NUMMER 2 FEBRUAR 1962 

Onsdag den 28. februar kl. 20 prc. 

afholdes i klubhuset: 

Dagsorden: 
I henhold til lovenes § 9. 

l) Aflæggelse af beretmng. 
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
3) V.llg af formand. 
4) Vdlg: af kasserer. 
S) Valg: af sekretær. 
6) Valg af materielforvalter. 
7) Valg df k'lProningschef. 
S) V.llg' af instruktionsrochcf. 
9) Valg df motions- og langlursrochef. 

IO) Valg af 2 revi;:;;orer. 

3D. ÅRGANG 

Il) Valg af repræsentanter tIl D.1nsk Forening for Rosport. 
Bestyrebens medlemmer er fodte repræsentanter. 

12) Særlige forsl.lg. 
13) Eventuelt. 

Bestyrelsens forslag til bl'styrelse for aret 1962 er folgende : 

Formand: Bjorn Moller. 
Kasserer: Borge Boesen . 
Sekretær: Aage Bang . 
.Materielforvalter: ]. Norm.lll -I lansen. 
Kaproningschef: Peler \Vilcken . 
InstruktionsracheL Bent M.1!rsk. 
Langtursrochef: N. O. ll. Strige/. 
Revisorer: Erik N.l.lmann og Ove Petersen . 

Det reviderede regnskab er fremlagt til gennemsyn pol 
kJ.s~ererens kontor de sidste tre dage for generalforsamlmgen. 

Se ællt/ril1gsforsl.1~ side J nederst. 



Status over kaproningen i DSR 1959-61 
God fremgang ma noteres over hele linien. - Resultaterne af Ib Christoffersens arbejde i klubben. 

DSR er atter med fremme! Ordet 
~tudenterroer var elins ved .1I være 
ct .. kældsord, vel nok lUe.,t på grund 
af den bølgedal klubben var nede I 

for fire fem ar :'lden uden sejre 
pol de hjemlige baner. K.\promngs
afde1mgen VM nærmest ved oll uddø, 
men krisen er ovre, og vi kan med 
fortrostIlIng ~e frem ul en, milske ik· 
kc storhedstid. men dog en tid, hvor 
man skal regne med vore kaproere, 
og hvis de ikke k.ln klare sig ikon· 
kurrencrn, er det I hvert fald tkke, 
fordi der ikke er blevet gjort noget 
for dem. 

Siden Ib ChrlslOffersen har over· 
t.altet træningen, er det gdet jævnt 
fremad. der har ... 't'tet skuHelser, men 
heldigvis har glæderne \"ærd i over
tal. (det siger formanden da). Sejr!>
vimplerne taler jo Sit tydelige sprog. 

1959, Ib\ første ar i klubben, brag
te IO sejre III for.irskapronmgen, i 
jun dobb.'H;uller, og jun, firer uden, 
en udmærket præstalIon I betragt
nmg af, al Ib Chrisloffelsen kun 
havde fire mand til sm r.i.dighed_ I~.i 
Guldborgsund blev kal)roningen af 
lyst på grund af ~torm, her havde vi 
ellers Uet en aldeles .-..ikker sejr, Idet 
det beJste .1nmeldte hold blev slatt 
med 50 sek. p.i Bagsværd ugen f0r, 
I Sorø mdlte vi afmelde firer uden 
p. g. a, Erik Voglers sygdom_ Det var 
IO . ellers sikre sejre, idet vi Igen til 
den Inlernallonale på Bagsværd atter 
\'dndt firer uden 

Det blev i ~æsonen III 4 sejre I dob· 
belt-sculler, 2 i firer uden, 2 i lOer 
uden, I i firer med og 1 I toer med. 
Lnd\'idere kom Ib Kruse til midt i 
... æ ... onen og .,kaHede en enkelt .,eJr, 
iall 11. Unægtelig en (Jot præstation 
af træneren i hans Encste somme.r i 
klubben. 

1960 blev en bland mg af glæder og 
skuffelser. Glæderne begyndte, da Ib 
Kruse i Lybæk slog den tyske mester
roer von fersen, men dog selv blev 
sldet af llans Schmidt. 2 senior sing
le. def pol grund af kolossal tilmel
delse var delt over i to lob. vandt Ib 
og Hans Schmidt. hver sin afdeling. 

I 2 senior dobbeltsculler startede 
Max Steffensen og Chr. R;lsmussen 

dog uden storre held De tyske 
hold tyvstartede så groft, at de kom 
en hel længde foran, og da vore var 
ved at komme med op, blev de roet 
ud i en boje. og så var det sket. I 

første .,enlor var uer ~Iel ikke nogen 
c!'anler for vore, dt"r kæmpede for at 
opna en finaleplads. hvilket ml~lyk
kede. .. mod de rutinerede tyskere. 
hvoraf vmdcrnt' .,ad 7 og 8 pd den 
olympl~ke guldulter, foruden dobb.-
Sl. \'a de to mand firer uden og 
fIrer , samt biankede ,\\arlbos 
d.lO ... k t"\lre g.lO.'oke eftertrykkeligt 
... om ,1f .. htlmng p-' helt" kapronmgen 

}.;ort for D,\\ havde ~kliHel.,erne 
... Idet Max ud, Il!: han il( .. tod fr;l ,It 
starte ved l),\\, hvor !'>Oiel .. Jurgensen 
O\'erlog han~ plads og det endda med 
,u,ee ... Det var lykkede., for Ib CI\fI+ 
stoHersen at banke holdet Sol meget 
Silmmcn, at det blcv noteret for dl'n 
gode Ild 6,55 mm. (banerekord pa 
B.1M.,værd 6,51 mm.), Jet strakte dog 
kun tIl en Iredlcpldds, efter 1\.1{ og 
h.vik, men foran licIlerup, dn var 
mester I 195<)_ 

Smglesluller lykkeJes Jet heller 
Ikke at bjerge hjem; her v'lndt lian., 
hedriksen, den/-:ang Bag ... værd. I let 
\'a:gtsflrer n;lede VI en tredleplad~. 
men Jet kunne lIge ~.i. godt hil v!.' "æ· 
rel en andenplad .... for nr. 1, 3 og 4 
kom over m.ilet på l sek. 

Del hlev I ... æsonen til 7 sejre I 
s..:uller. Ib "ruse 4, !'>Oieb Jørgensen 
2 og Chr. Rasmussen I I dobbelt· 
sculler fik VI J sejre og 3 andenplad 
Sl'r. Toer uden gav I sejr, og det Sdlll 

ml' fik letvægtsflfer og gigotter. 
Sæ.son 1960 lillt 13 <;ejre \'cd de store 

k.lpronmger 
1961 blev dl!! store ar for klubben 

Ilans Frednksen 'ikiftede fra Bag 
sv.\'rd. og .. ammen med Ib Kruse dan 
nedt: Ul' dt:n ~t ... rkestt" dohbeltsluller 
her I landet. De blev nr 2 ved nor · 
disk mesler~kdb. hvor vore letvægtere 
I NAf\\ blev nr. 1. 

llans og Ib gjorde sil-: og'i.1 be
mærket ved at lave nogle gode lob i 
udlandet 

Ved 1),'\ "ilndt de Jobbelts~uller 
foran IIeIlerup. 1 smglesculler "andt 
Fredensborg med l)SK p1 .mdcnplad 
sen. ved Chr. 

Le.tvægtsEirel'i.·!l v.1r I h1rdt r.elskab, 
men klarede .111igcvcl en 'i plad~; de 
havde uheldigVIS trukket ... Ig Sillnmen 
med de to stærkeste, og matte i op · 
samhng'iheat, og det var for hardt. 

I 1961 hndl' \"I for fo .... te ~,1n)t en 
drengcfirer til ~t.lrt. o~ ILI trods for at 
de hverken V;lr store og stærke. eller 

erfarne. klarede de sig glimrende i 
de harde oJ.: spændende drengdob. 

Slutnmgen på sæ!oonen blcv dog 
den allerslorste triumf for DSR, \1 

vandt nemlig alle I"bene \"otd lluh
mesterskaberne 111 

Vi er utvlvlsoml I besiddelse af en 
af landets bedste trænere, det er dOI: 
ikke nok. han m'\ ogsa have noget at 
arbejde med, hidtIl har dt"r været 
stor tll"lutnml: Id tri1!1lingen i fe!>1 
s.len. men der er platb III mange 
f1ert:. Lad jer endelig Ikke skræmme 
af B"ngs bl'Skflvelse af træmngen. 
der er flere, der har overlevet bild ... 
en og to sæ\oner. en enkelt endd" tre 

fra vennerne har VI jo !.tet en dej · 
hg ny motorbad, og den ~kulle der 
mes.::et gerne kvltlt'rb for, og del go
res bedst ved nogle gode begynder
hold. Kvik har alt for lænt;e "lduet 
p.i alle otlerlob. "om I klubben alle. 
der kan krybe og ga, Ib Christoffer
sen sk;ll nok fa lært jer at ro, de.t er 
aldrig Wlpset enJnu. Mnd op! han 
fortjener det! 

C R.. 
Tril!OIngsdage: 

tlrs.dag , 19.00 
Sondag kl. ~.30} 

torsdag " 19,00 i kluhhl'n. 
lørdag _ 1 'i.00 

søndag .. 9,30 pa a.lg'wærd . 

Adresseliste: 
Kontor og kokken: RY 4\. 

Medlemmer: RY. 35040. 

formand: Hjurn Mollcr. Bredg,ule 54, 
C. 1071. 

K,lSserer: Borge Bocscn, Brolægger
stræde 3, P,\. 8010. 

Sekretær: Adge Bang, I-Iol .. teinsg;lde 
5. TR. 359. 

MiJtcric1/orll.: ]. Norm.1l1+HiJnsen, 
Rothesg"de 9. TR. 5384_ 

Kaproningschel: Peter \Vilcken, 
\X'eysesgade 32, tlf. 292229. 

Roche/er: .\' O. H. Striget, fdda+ 
g~rden 1, N. 
K. Mikkelsen. Tomrergade J. 
LU. 5855. 

Inspektor: C. II Sjelle. Njalsgade 
75. SU. 806. 

Træner: Ib Christoffersen. 
Bcrn<;torffsvcJ IH. 

-......... .... ....... ' .. . 



Vi hor modtaget: 

ROFYRENE 
Moderne sportseventyr - frit cfter I J, C. Andersen, 

En !>tude.nlerrocr og to andre roere 
lad os kalde dem X og Y, ville en

J..:ang se, hvem der kunne ro stærke!>!, 
og <,.\ inviterede de hele verden, og 
hvem der ellers \'1111.' komme at se 
den !>Iad .. , og det \'ar Ire ordentlIge 
rofyre, da de kOIll ".lInmen i roklub. 
bl"n. 

øl", jeg giver en helt ny båd ul den, 
der ror slærkest," .. agde formanden, 
"for det er ,.i. fatli~t, al de I)er"onl.'r 
.. kulle ro om ingen !lIlg~. 

Studenten kom for .. t frem, han 
havde Sol nette m,merer og h_Isede til 
,01.111.' Sider, for han hil\"lle akademiker· 
blod i .. ig og \,lf vanl til ilt omg,h 
præster, læger, ... lgforere, in,>peklorcr 
og økonomaer, og det gar nu meget 

Nu kom X, han var rigtignok bl." 
tydelig sværere, men han havde g.m· 
.. ke god skik pa ,>Ig og var I fin træ
mngsdragt med fIolII.' bo).,~tOlver pol 
ryggen; desuden s.lgde personen, at 
den havde meget gammel familie I 
roklubben ved <;Iden af. 

Begge Io .. tuden!en og X 
gjorde således godt rede for, hvem 
de var, og at de troede, de nok kunne 
vmde den fine nye b.id. 

y sagde ikke noget, men man Sil).:' 
de om den. at Jen tænkte desto mere, 
og da hofhunden kun snoftede til 
den, indestod han for, at Y v,tr af 
god familie; den gamle materielfor· 
valter, der havde f.iet tre ordener 
for al tie stille, for!olkrede, at han vid
<;Ie, at Y var begavet med spadoms
krah; man kunne se pol ryggen ;af 
h;am, om man fik en god eller dlrhg 
,,;eson, og det bn m.m ikke engJnj.( 
.. e pa kassereren. 

Vintergymnastikken 

.. Ja, Jeg l>lgtr nu ikke no~et", !o.lgclc 
formanden, .. men Jeg går nu altid ug 
tænker mitl" 

Nu \'ar det ronmgen om ,l i j.lllre. 
Studenten roede \.1 stærkt, al han v.ar 
lige ved ,ll .. la nr ... id", I det foreg.r 
ende lob, men del \',l[ der nu lnJ.ten, 
der troede pa, og dtl var nu lumpent. 

X roede kun halvt sa stærkt, men 
hiln havde engang grinet af maleri
erne I festsalen, og det, sy n te .. fnr· 
manden, var ækel! 

y "ad længe stille og betænkte .,Ig, 
man troede III l> id .. t, al han slet Ikke 
kunne ro . .,Bolre han dog havde ta
J.:"et den reglementerede rodragt pa~, 
sagde hofhunden. og 'i.l ... noftede lUll 
Igen. 

Plask! med en ordentlig ugle nl· 
l'dc Y lige hen til dl'n beromte sveJI 
slske b.idebygger, der sad nede ved 
\';lndet på t'n guldskammel. 

0.1 sagde formanden: .. Den fine.,te 
roning er at ro lige hen til badebyg 
geren, men "ligt horer der hoved til 
at falde p.l, og Y har vist, at han har 
hO\"t·d.~ Og .,å fIk h.ln den fine nye 
bad ... 

X blev fornærmet o~ meldte si),; ind 
I en helt ny roklub. hvor man .. iger. 
.ll han bltv bldemand_ 

Studente.n salte si).: ud p.t \'cran
daen med en ol og et ranebæger og 
tænk le over, hvorledes det egentli~ 
gik til i verden og sagde så ... Jeg ro
ede dog b ... d .. t, men kropsving skal 
der ul , krop ... ving skal der til". Og 
sol sang han sin ege n bedrøvelige vise, 
og det er af den, vi har tag:et histo
rien, SOm dog Ikke er logn, selvom 
den ogd er trykt. 

Studcnten. 

~\andag og torsdag kl. 19-20: Stalens gymnastikinstitut "l"orre Alle. 
Tirsdag og fredag kl. 17-18: Statens gymnaslikin .. t.itut. 
Onsd"g kl. 17,15- 18: GI. Metropolitan$kole, Frue Plads. 
TorsJ"g kJ. 20 21: Svomning. Statens gymna~tikinstitut. 

BALTICA 
FOR SIKRING 

Varmt vand i sydlige 
baderum 
,s/ore rcp.:mthDIISdrbeidcr 
pJ l,erolnJiJCIl 

Da red aktoren "ar nolet herul, ,ar 
"fOffet .. luppet op. Der Illdni-;Iede lige 
bc .. temt fyld ul den !>id,te ::op.llte, cf· 
tl'r .lt de for::okelbge korrespondenter 
h.wde udo"t deres hjerter, 

lId fra den betragtnmg, at en blank 
walte VIlle: "lrke p.ifaldende, grunde
de han derefter over for~kelllge mu
Ii~ht'der for .lt fylde den ud. og da 
hiln \',lr helt læn<; for ideer, kostede 
Jd et gevaldl}!1 hjernearbejde at for
::ooge :\.1 finde P,I noget. En overj.(ang 
palænkte h.lIl i fuldt alvor at Jftryk
ke .. Vift "olt pol Codan" bølge" in 
ehtenso for al udfylde det gabende 
hul, men f.lndt Sol ud af, at det VIlle 
\'Irke for p.afaldende. 

Da ble\' han pludselig reddet gen
nem en telefonopringning fra IIl~Pt'k
tor SJelle, der i lobet af en hyggelig 
sludder bl .1 kunne meddele, at m.lIl 
nu er t:aet I t-:an.; med at lIl<;tallere 
en "armh"and<;ovn i de! sydhge bade
rum. Denne meddt'leI,>e ).!I\·C'S hermed 
med begej .. trlllg videre tIl de ærede 
læsere, i s_kkl'r forvisnmg om, at 
mange, der i ,irenes lob har nuttet 
tage den koli~e tur gennem bAde hal
len over td del nordre rum, ni dde 
glæJen over denne: væsentlige fM
bedrmg, der vil blive særdeles mærk· 
bar i det d.lghge. 

I mellemtiden er red aktoren "a 
kommet I tanker om. ilt der ogs..\ er 
handv;1:rkere i gang pa ver.lIldaen, S.'I· 

ledes at denne kan fremtræde I for 
n,'et "kikkel,e til generalforsamlin 
gen. 

Og <;l er wahcn 
fyldt ud. 

Ændringstorsi. til generalforsamlingen 
Efter redaktionens ~lulnLng er 

modt.lget folgende: 
\'edrorende valg af m,trukllon ... 

rochef og mOl ions- og langtun.roc.hef 
pa den ordinære generalforsamlmR i 
Danske Studenters Roklub d. 28, fe
bruar 1962. 

llndertes;:nede medlemmer af DSR 
anmoder herved hofligst om, at for
slag om valg af civilingenlor Bent 
Mær ... k ,>om instruktionsrolhef og 
civilmgenior Knud ,\\ikkeben som 
motlOns- og langtursrochef mi blive 
bragt til afslemnlng på klubbens ordi
nære generalforsamling d. 28. f('bru,1r 
1%2. (Dag<,ordenen pkt. 8·9) ... 

Birk J;!kobsen ,\1 Thages!!n. 
PClckend.lhf. Kurt Sidsen 



ORiENTERiNG 

Generalforsamling 

Ingen forhøjelse af sl.ul
illg/flell ved 0/'1 

i DOF 

Forste EM i orientering a/haldel I ar. 

Lordaj; den 28. j.lIlu.u afholdt 
DOF sit ,1rligc repræsentantskab!>
mode i DIFs lokaler I København . 

Fremmødet fra land{"ts 9'1 klubber 
\',u normalt. idel der uddeltes 87 
stemmesedler. Med henblik pc! even
tuelle vedtægtsændnnger matte diri
genten derfor !>Iraks fas"1!.U, .tt gene
r;MorSilmilngen ikke var beslutning:.
dyJ::lig hertil kræves, da hver klub 
har 2 ~Iemmer, 9-1 stemmer. 

I forbindelse med fOTlnAndens beo 
retnmg uddeltes fra repræsentanter
IH" rl~ CIK tO~ 111 hC'fyrcl,cn, m.hkt' 
tl0J.:cl IIIlore ri!> l'nu nurmalt . 

Af særlig interesse under den "c
nCtt' behandlling var det af bestyrel
sen fremsatte forslag om forhøjelse 
af klubbernes kontingent td DOF 
fra 25 kr. til 35 kr . .arligt. For)laget 
fik absolut en god modtagelse 
flere repræsentanter syntes endog, at 
forhøjelsen var for lille. M,m enedes 
om at forlægge sporgsmålet for en 
ekstraordinær gener.llforsamlin~ i 10-
hct af for:'ret. 

1"1 for,ag om forhojel .. e .lf .!ol art
i\f);"iften It! DM til 35 kr. fra hen
holdwi, 20 kr. ost for 01,; 30 kr. ve!>t 
for Storebælt blev derimod forkastet 

naturligvis eher me~en sa.gen 
uvedkolllmende di~kusslon om Uf'."\. 

Under modet oplystl'.!. del i m'rigl, 
at de forste EM i orientering ville 
blive derangeret i Norge den 22 . .!oep
lember d. å. Arrangorerne er Loteo, 
som ligger mellem Ilamar og Hve
rum . Endvidere opJy::.u:s det, at Sjæl
landskredsen afholder !>It sædvanlige 
kursus på Kopparhatten i pasken. 
DOt-' arrangerer påskekursus for eli· 
ten i Sverige ved Kri'itlansstad, og 
for begyndere - mdu!>lve B·lobere 

og banelæggere i Vejle. Nærmere 
oplysnln~er vil fremkomme senere. 

DSR har fortsat efler valgene pa 
repræsentantskabsmødet 3 medlem· 
mer i DOF. H. Iloeg Rasmussen i 
ordrns- og amatørudvalget .. amt L 
Voig:t (næ)lfOrm"nd) og Birk Jakob
.. en (Rode) I bestyrelsen. 

forårets 
terminsliste 

Trænings/ob 

18. marts : 

Abne I"b 

1 iJpnl: 

8. april. 

15 .• 1pnl 

29 .. 1pril: 

6 Illa/ 

/J. maj: 

20. maj. 

Ilarcskovene. Mødested ' Rostoldion, Skov.llleen. BaJ.tsværd. 
L.mg bane (,l. IO km, kort bane (.1.6 km. Arr .. l\.R ·Skærmen . 
St,1ft fra kI. 9,30. Startafgift kr. 1,00. Kort kr. 0050. 

Ram,holr skov. Modest~d I.lllrrod skalt', (a. I km NV for 
.\lIerod "Iauon. Baner ~a . 9 km og 6 km. Aer.: FIF. Startafgift 
kr. 1.00. Karl kr. 0,50. Starl fra kJ. 9,30. 

,\nmeldelsc III træningslobene ,ker på mod~stedel. 

HeI\lnl:or Roklub. Kval. C I'\ærkelob. 

Kobenhalvns Idræts Foremn~. Kval.\, B, C. .'lærkelob. 

Ilolte Id ræb forening. Kval. .\, B. ,\\ærkelob. Sverige. 

Lyngby Idrælsforcnlll~. Kval. A, I~. C. Mærkelob. Sverige. 
(C, pille- og- drengekla"sl'rnc afholdes på Sjælland). 

Dan .. ke Studenters Roklub. 
Inlern.llionalt bjergi ob. 

I'ointslob. 
Ia.nd.!.kamp, Sydsv~rjge- Danmark 

Ny regler 

for tilmelding 
Tilmeldmg Id de olbne lob sker nu 

ul klubben .. kontor. telf. RY -iS, .. e
nest mandagen for lobet k!. 16. Efter· 
anmeldelse k,1I1 nornult modtage .. 
indtil lor.!odag kl. 16 mod betollhng olE 
ekstrol afgift. I de tilfælde, hvor løbs· 
arrangorerne udsen Jer .. Iarttld('r, kan 
kontoret oply'l' dl.!.,e fredag eller 
lørdag. Mik. 

Sektionens styre: 
Poul Birk }.lkobsen, formand, kasse

rer, Bjodstrupvej 59, V.lnlose, tele
fon 707135. 

Knud Mikkelsen, næstformand, Tom 
rergolde 3, N. LU 5S55. 

Kell Clm's/iansen, Tir .. hæk.. .. vej 15 l, 
V.lnlosc, DA 11605. • 

PO'itkonto 68344. 
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AKADEMISK 'QKLU' V PQLYTEKNISK,QKLU' 

NUMMER 3 MARTS 1962 

En realitet INu er det: På med vanten 
- ._~ .' 

Justitsministeriet har - efter nogen 
overvejelse - med stor vclvil/'c endelig 
den 8. febfUar 1962 gIVet ul.lldelse 111 
vort jubilæums-landslotterL Tilladdsen er 
dog givel pi visse helingdscr. Bl. ... ,-il 
der ikke i 1962 kunne gives lohle /t/
l.adser III kredse eller klubbu under 
D.F1.R. til bortlodninger. Vi skynde.r O) 

at meddde. at dette ikke betyder • • ll der 
t 1r ikke af klubberne kan afholdes .lnde
spil, OImerik.,nske. lotterier el . lign .. meu 
kun, at de lokale politikontorer (politi
mestrene) Ikke un give klubberne lil· 
ladelse til at Olfholde egentlige lotterier. 

Desuden m.i landslolleriets !>cdler Ikke 
forhilnd/es ved il/mindeligt gildcsalg. men 
kun j forbindelse med standerhejsninger, 
rost~vner d.lign, i tiden fra IS . .lpril iii 
15. Juni 1962. 

Ved gcmeralforsAmlingen I Odense vil 
der blive rcdeglon omhyggeligt for hde 
Ii l rettd~8gclsell .lf lotteriet. Her vil vi 
blot henlede klubbernes opm;1;:tksomhed 
p.i rolgende : 

Der skal ialt s.'ges 215.000 lodsedler 
~ 2 kr. liver seddel beSI.ir af Ire for
:skelligt farvede dele, med forskellige 
.ferienumre- på serie A, B og C. Delene 
mJ Ikke skilles og sælges enke-/r.,IS. 

liver serie hu I. præmie; Serie A en 
Mercroes-Bmz 1962. serie B en ny (slor) 
folkl!'Vogn VW 1500 og serie C en 'ford· 
AngU. de Luxe Sport. (De ne gevinSler 
kan, hvis vinderen onsker det. ombyttC!; 
til : Køb hv.d De l,r( - lor tt iii vognt· 
nes værdi tilsvarende bdob). 

o,,'erskuddels am'endelse 
Lotteriets overskud skal anvendes til 

I) Indkøb ilf m,,'er.el, bide, irer el.lign., 
2) udbnning og/eller forbedrmg .f bane
ilnlæg m v. og endelig J) indkøb af lelr. 
grunde og indre/ning .., disse- Ql.'er hele 
Iilndet. 

Fordelingen 
Dmne fordeling vil ske !oliedes, at 

klubbe-rne direkte- gennem medlemmernes 
salg ilf lodsedler moduger 50 øre pr. solgl 
lodseddel. Bemærk, at de derved ind
tjente ptnge ikke mi indgJ direkte i klub· 
bernes regmkilb. men sk.tl holdc~ p.i. spe
ciel konto til .Invendels.e som anfmt un
der l) . 

De.sforuden afs..:tles et belob hl md
kob af forskellige bJde, der fordaIes lied 
lodtrækning mellem klubberne, diedes at 
klubbe-n fir l lod, hl·e-r gilng den h.r solgt 
100 lodsedler_ 

Hermed er alts1 allerede CD dc:l al 
ovefSkuddd .Invendt til fyldestgorelse af 
punkt I. 

for yderligere ,at shmulere konkurren
(dysten mellem klubbernes medlemmer 
udsætter D.F.f.R. jdlt 8 rejser fil l'eTdens
mesterskllbsreg.ttilen i Lucerne i Jep/em
ber 1962. Dc Io rejser tilfalder de IO :szl· 
gere, der .fs..:tfer flest lodsedler ;1111. Dc 
ovrige 6 rej~tr kan vindes dE sådanne 
sælgere. der afsætter mindst 100 lomedier. 
lIver sælger Ur I lod for hver 100 sedler, 
d~r sæ!gts. fobn klin slledes etll\'erve 
flere IcxTder i spi llet Oln de 6 rejser. Der 
udtrækkes fn Vinder I hver krem. 

Od forhlbenllig ,tore - ovcr~kud, 
der bHver tilnage, vil derclter blive for
delt mellem kredsent og hovedfortnin· 
gen til anvendds.e lor dt under 2) og J) 
nævnte [ormll dter krubbestyrc:lsernes 
og hoved~lyrl:lsen~ nærmere bestem· 
melse. 
Klubbernes chllllcer 

Som det vil SCS. h ... r hvtr enkelt klub 
hu - uden .111 skulle Investere noget eilef 
lobe nogen risiko -- en stdleDde mulig
hed for dels direkte gennem hver solgt 
lodseddel at skaffe sig et Inaterialetllskud 
pl SO ore - tlltr SO kr_ pr. 100 solgte 
,edler - dels derudover ved al ~ikre sig 
mange . Iodder- iii udlodningen af de nye 
blde, al skilbc Sig en stOf chilnce for 
yderligere at få en ny, dejlig bld som 
sevinst, 
Sil!lsernes ch.ncer 

Når dtrtil kommer, .11 hver enkelt ~æl
ser gennem at opnå salg af mere end 100 
lodsedler kan U mulightd for at Vinde 
en af rejserne til Lucerne (den 6.-9. sept. 
1962) med ophold og til~kueTJlladser til 
verdensmuterskilbsregllttaen betalt _ 
~kulle der være d virkeligt grundlag for, 
ilt der al klubbernes medlemmer gores en 
stor indsill:s lor at fl 'iAmtllge de 215.000 
lodsedler afsat. 

Myndighedune- velVIllige 
Od: er, som ugl. kun ved stor velvilJe, 

at det er lykkedes os at U, tillade.lsen hl 
.1I ",OlOlde. lotteriet. Vi ml derfor vise 
os tilliden væruig og benytte os af denne 
mulighed for sdv .lt gore en indsats til 
forbedring od rospo"ens økonomi. 

A1tsA pl mtd vanten. Enhver klub
bcsty'clsc og da især kassererne -
kan sikkert lIldse, at der her ~r store mu
ligheder, som hor udnyttes mest muligt. 
VI vil i april·nummeret p.i ny .. ende til-
I:>age til sagen. JoK. 

Ansvarsh. for ~DSR~: Aage B;ing, 
Iiolsteinsgade S, ø. TR. 359. 

Ansv.arsh. for .Orimtering" ; 
Kell Christian.stn, Tirsb~kveJ IS, 
Vanløse. DA. 11605. 

30. ÅRGANG 

Den med længsd imodescte 

~bning af klubben 

og start på rosæsonen 1962 : 

STANDER-

finder sted 

lørdag den 31. marts 

kl. 15. 

Studcntersangeme medvirker. 

Bagefter hyggesnak og evt. 

forfriskninger på ver.lndaen. 

Vi håber. at vmteren så endelig har 

sluppet Sit tag I os, så vi kan komme 

i gang med roningen. 

Vel modt på forpladsen 

og ved årerne! 



Livlig debat på den ordinære generalforsamling 
torslaget om kontingentforhøjelse mødte modforslag -
Alle forslag videre til ekstraordinær generalforsamling 

Dcn ordinære gcner.llfors.unling den !S. 
februar 1%2. havde .l.amlct ca. 70 medlem
mer og hk ct ret livligt lorIoh. 

tftel at formanden havde budt velkom
men v,JIgtes Carlo Larsen til dirigent og 
Hang Ul sekretær. 

1 Indledningen til Sin beretning rettede 
formAnden en h)'ldcst hl VOft .zrcsmed
lem, Ludmund Scb<lck, der jor fcrste gang 
v.u ul stede i klubben dter ,u være: ... .llgl 
hl 'ormand for Ol t' . t'ors;amlingcn ul· 
sluttede sig denne hyJd~t ved cn v.um 
Applaus. 

I beretningen henViste formanden ul 
lrbogcn og trcmhævcdc herunder de ViII!
sentLIge tiLSkud, klubben I den forlobne 
sæson havde modtaget Ira vennerne. Der 
v<tr dog stadig betydelige okonomi.<.ke 
problemer at lose. Kaproningen havde 
v~ret den store opmuntrmg i klubben i 
1961. Vi havde bl. a. lUed held vzret 
vznsklub ved slvd Una,"erslh!tsmatchen 
som NAM. l forbindelse med omtalen al 
universitets.matchen renede formanden en 
vum tak ul såvel POLlTlKt::N ~m Kø
benhavns universitet, uden hVIS betyde
lIge SlOtte dette arrmgement ikke kunne 
gennem/ores_ Omtalen af kapronmgen aI
sluttedes i ovngt med en varm tak til 
dn:nge1irere.n og III VOr /remragendt træ
ner, Ib Christot/ersen, for god inds.lU i 
den svundne sæson. 

~Iuttdig bugte formanden geneulfor
Silmlingen en hilsen fr.l vor matenelfor
valter, NormilJl-Hansen, der for tiden er 
mdlagt pl hospitoll. Man vedtog .ll sende 
en hLlsen til Norm .. n med ønsket om 
god bedring og sn.lrL.gt gensyn . 

8ereinmgen gav anlednmg bl en del 
forespørgsler og forslag, siledes Voll dn 
blandt medlemmerne en ret stoll:rk stem
ning lor, .. t man skulle opvarme klub. 
huset i vintermånederm: og soge ,l! for. 
oge klubbens indtægter genntm en udlej
Dillg .. E lokalerne. Endvidere kritiseredes 
det, at bestyrelsen ikke havde udn:rw~t 
.lUe muligheder for at opnå tilsku til 
klubhusets vedligeholdelse. 

Formanden besvarede de fremsatte fore
spurgsler og nævnte herunder, at man i 
bestyrelsen var opmærksom pi de mulig
heder, en udlejning af klubbens lokaltr 
gav, men man målte ogsJ. v.z:re k1u over, 
at en udlejningsvirksomhed ville være 
ensbetydende med ogede udgifter og eget 
besk.uning, s11edes .Ilt oettoprovenuet efter 
bestyrelsenli skon i luliteten ikke ville 
hllve s.z:rlig stort. Vedmrende islandgo
reJse af klubhuset h,J!vdede formanden, at 
man fra bestyrelsens side h.avde foreMget 
det fornodne med hensyn til fr~nlskaffelse 
af tilskud. 

Efter enkelte korlere indlæg toges be
remingen derefter til efterretning. 

Kassereren forelagde det revldertde 
regnshb, for bvilket der efter en kort 
foresporgsel blev givet deeh.arge. 

Under punktet ~valg af langtunrochef" 
opstod som folge .. f de to k.lndid.uer til 
posten nogen diskussion, men man bndt 
dog frem til en forligsnuessig ordning, 
hvoreher bestyrelsen lor 1962 fik folgende 
s.ammensælning: 

Kurser I klubben 
D.F J.R..s kurser bliver i ir alholdt i 

tiden IS/J - 21/4 og vil beslaglægge en 

Fornl.lnd : Hjorn Moller. Kasserer : Bor
ge Bocscn. Materialforvalter: J. Norman 
Hansen. Sekn:tær: Aage B.lng. Kapro
ningschef: Pcter \X/Helen. Instruktionsro
thet: Bent Mærsk. Motions· og langturs
rochef: Knud M.lkke1sen. Revisorer: Enk 
Humann og Ove Petersen. 

Bestyrelsen ~ullplerede sig med N O. 
H . StrlgeJ. 

Under ~szrhge for51.g" fremkom k.iS
sereren derefter med bestyrelsens bebu
dede forslag om konungentiorhøJelse 
(.z:ndnng af lovenes § 6). l-orslaget gik i 
korthed ud p.a, at man ,mnulerede den 
hidtil ga:Jdcnde kontingcntftihed, der 
normalt kan opnl~ I .hets to sidste mJ.ne · 
der, sI1ed",~ at kontingentet Itemover 
skulle v.1l!re 108 kr. lrlig for aktive, dog 
med nedS.l:uelse iii b~ lu. lrlig efter fem 
.irs uafbrudt aktIvt medlemsslu.b. Samuwg 
Jikulle kontingentet for livSVolrigt m~dlc.ms 
~kab forhøjes tt! 500 kr_ 

Dette forsl .. g fik dcballen til at blu$SC 
op pI ny, og der blev slillet ændring!>. 
og ullægsfor~I.lg. 
W~~ke kunne tilslutte sig be$tyrehcn~ 

forsl .. g, men hævdede, at man umticLg i 
de kommende ir burde opkræve et til· 
l.1egskonllngent ul en jublb:umsfond, (, 
eks_ pJ. 2 kr , lrligt pr. medlem. 

Kassereren kunne tilslutte sig denne 
t.lnke. 

,Moliring-Ander.stn loreslog kontingen
tet lastsat bl 120 kr. å rligt med kontin
gentfrihed i novJdec. ved rettidig indbe
taling i årets første ti mlneder. lovrigt 
$kulle bestyrelsen kunne neds.1:tte kon· 
tingentet for iit:ldre medlemmer. 

Hagrrup foreslog kontingentfrihed i 
december mlned uml s.z:dvanlig nc;!hæt
te.lse efter 5 lrs akllvt medlemsskab. 

Ole Non mente, at kontmgcntet burde 
bsts.z:lle5 til IO kr. månedlig for alle .lk· 
hve medlemmer, uanset anciennitet i 
klubben. 

Da der ikke kunne opnås majoritet 
blandt de stemml.!givende Eor noget af 
disse: forsl"'g, men (la der til geng.1:ld op· 
nledes overvældende majoritet for tanken 
om kontmgentforhøjelse, be~luttedc:s det 
at indkalde til elutr.aordinz:r geener .. Uor
umling den 12. muts kJ. 20, hvor 5.lmt
lige forslag ville hllve bragt til debat og 
"Estemrung . 

Under punkt eventudt bad form.l;nden 
om ordet og uddelte derefter klubbens 
hzdcrsgave. Papirkniven, til bavnedirek
tor Ifendrup og sejrsmasten til drenge
fireren 1961 bestående af Niel~ Seeher, 
Aage Hvidfeldt, Niels Rosenbom, Pet",r 
Jelsg.1rd og Henrik Mai (eox) , 

K.lSsereren uddelte derefter Alligatoren 
til Chr. Rasmussen. 

Til slut bad Per Willems om ordet og 
s log kr~tigt fil lyd for, "t der blev givet 
stemmeret bl gymnnia.!>tct. Ikstyrelsen 
lovwe at tage dette sporgsmål under vd
villig overvejelse. 

Herefter V;tf en .lE de mest livlige gene· 
r.alforsamlinger i adskillige år til ende. 

red. 

hel del af vore lokaler. Da VI JO som 
bekendt har en hel del ud 01./ di~se kurser, 
beder vi medlemmerne tage de derved 
folgende ulemper med vanligt godt bumar. 

. 

Særpræget og intim 
fastelavnsfest 

Trods ~uper-onskekoncert I TV og trods 
mangelfuld annoncering bndt 1J medlem · 
mer, der må betegnes SOm ~.J:rdeles fro· 
bste og mdividu,di~tlske, ned til klub· 
bens fastelavnsfest lordag dtn 10. marts. 
Da sdsk.:l.bet senere suppleredes med 2 
damer ,kunne tonde~I.l8Ding for begge 
køn afVikles. En presselotogr .. f, der ur 
sendt ud lor at opt.lge livet bl .. ndt en sJi 
Sjælden r.lee som ikkee-seere, f .. ndt vej ul 
klubhuset og fik f.a.gligt udbyIIe m. m. ud 
df besøget. Trods rmge ddt",ebt lyk
kedes det alligevel at U ~endt en fest
deltager på skadestuen, dter at han ved 
mndeslagnmg havdt Ud en trorsphnt 
langt md under pandehuden. 

('<\all slutteede m~d indendor~ fodbold i 
ulcn, og hermed ur en om ikke stor
stilet, 51 dog silt:rpr.z:gct fe st til ende. 

SIDSTE : 
Kontingentforhøjelsen 

vedtaget 

Ved den ekstr.lorwnære generalfof$.1m
ling den 12, marts 1962 havde ca, JO med · 
lemmer givel mode i klubhuset, Eiter ill 
Carlo ~rsen var blevet v.llgt til dirigent, 
droftede man de frernutle fODbg, og der 
blev derdter foretaget afstemning om 
h"ert enkelt af disse. Ved denne opnl
ede bestyrelsens forslag EJest stemmer, og 
ved den aCslultende .CstemDing blev det 
derefter vwugct med den i lovene u.z:
vede majoritet. 

Under punkt .eventuelt" t .. kkedt for. 
manden de Eremmodte for 10Y.lI og saglig 
beh",ndling af de fremSoltIe forslolg og 
meddelte sluttdig, at miLn med hensyn ILI 
det pl den ordin.1ere generalforumling 
fremsatte forslag om gymnasi.lsters stem
meret agtede al tage dette spørgsmål op j 
forbindelse med en almindelig revision af 
lovene, som plt.z:nktC:S gennemfort til 
efteråret. 

Da kontingentEorhoJdsen I henhold til 
de vedtagne .z:ndringer tueder I kr.lft 1/4 
1962 kan det herved medddes, at konlln
gentet fremover er følgende: 

AktIVe medlemmer med under S .1r) 
u .. fbrudt medlcmsskab : 108 kr. Ir1ig. 

Aktive medlemmer med over 5 lrs uaf
brudt medlemsskab Soi kr. årlig. 

Passive medlemmer 20 kr. årlig. 
Jjvsvuigt medlems~kab kan opnås efter 

S .1rs aktivt medlemssk.lb mod indbetoll1ll8 
af _~oo kr. 

1 anledning .. l jubilæumss~nen 1961 
mdbet.tlersamtlige medlemme.r 2 kr . .lrligt 
1 bidr., til jubtlæumsfondcn_ Di.s~ ind
betalinger ophører derefter med udg.llnge:n 
af 1967. 

Skabe: 
Skabskor! for 1962 kobes I køkkenet 

pris kr. 3,00. Efter I. maj kr , 4,00. 
NB. OBS. Efter 1. m.aj tommes alle Ikke
fornyede skabe og indholdet till_Idcr 
klubben 



Pæne resultater i 
håndbold-turneringen 

Roernes mesterskaber 1962 afholdes 
J. april i OM·hallen 

T urnermgen u nu færdigspillet. og 
som det har været tilfældet gennem de 
senere år. har begge vort' hold klart>:t 
sig pænt og placeret Sil! midt i deres 
respektivt' rækker. 

De sidste resultater IliI.r værd: 

I. hold : DSR-lyngby 
DSR- FDF 
DSR - AlK 

samlet mJlscore 78-75. 

20--7 
10--10 
4--11 

2. hold: DSR - fremad V 7-1 
DSR - LK 9--5 
DSR - Posten 9-5 

samlet målscore 32-24. 

Træningen fortsætter april måned 
ud i OM-hallen hver onsdag kI. 
18,15. 

Alle spillere, der har Uet udleveret 
troju j sæsonens løb. bedes snarest 
aflevere disse. 

Arets sidste konkurrenct' for hånd · 
boldspillerne bliver som sædvanlig 

ROERNES MESTERSKABER 
der i lr arrangeres af Damernes Ro
klub, og som afholdes 10M-hallen 

SØNDAG DEN I. APRIL 
med indledendC' kampe fra. kJ. 12 og 
m~d fin.al~r fr.a Id. 19. 

DSR d~ltag~r som sidste år m~d 
to hold, og hvis vi som de sidste to 
år k.an vinde mesterskabet, har vi po
kal~n hjemme til ejendom. Sa der er 
al mulig grund til at møde frem og 
heppe. 

Husk skralder og trompeter. 
pw. 

Papirindsamling 
Som bekendt nedbrændte Lyngby 

Dameroklub i efteråret, og selvom 
klubben har modtaget hjælp fra man· 
gC' sider, mangler dC'r C'ndnu en god 
slump penge. Der er derfor taget ini
tiativ til en papirindsamling Iii fordel 
for klubben. Chr. Rasmussen har lo
vet at afhentC' .avisC'r i de k"bC'.lh.avn 
ske" roklubbC'r. I DSR kan a\ISer aflC'
veres i køkkenet. Det er mit håb, at 
mC'dlemmerne vil vise denne sag så 
mC'gen interesse, at der kan bli ve tale 
om en virkdig hjælp. 

pw. 

Kaproerne til Bagsværd i 
slutningen af måneden 

SVIgtende ,nteresse for 
U nil'ersltelsmatchen 

Vi regner med at flytte til Bag
sværd sidst på måneden, men indtil 
d.a foregår trænmgen til de sædvan
lige tider i klubhuset, dog bedes det 
bemæ rket, at programmet er udvidet 
med løbetræning hver søndag kI. 9,30 
i Bagsværd. 

Jeg vil ikh undlade at bemærke,.al 
vi endnu mangler nogle folk til Uni· 
versitetsholdet mod Arhus. Der har 
gennem de senere år været en nær· 
mest katastrofal mangd pl univer
sitetsstuderende, der gad lilge filt i 
årerne, og selvom der gennem det 
forløbne .ir har været en ualmindelig 
god tilgang Iii kaproningen, er det 
stadig småt med universIletsfolk. 

Forkhnngen med manglende tid 
og lyst er ikke holdbar pl dette felt . 
Man skylder simpelthen sig selv, i 
hvert fald en gang i Sin studie· og 
roertid at prøve at stille op ved en 
ddan regatta Prøve at opleve det 
kammeratskab og sammenhold, der 
opstår under træningen, selve spæn
dingen og charmen ved racet, og alt 
det der folger bagefter. I år skal 10-
bet fo regl i Arhus oe alene finalen 
pl arrangementet derovrt, afskeden 
ved bådens afgang søndag aften, er 
hele turen værd. 

Prøv at tale med ældrt kammera
ter, der har oplevet en sld.m tur. Læg 
mærke til det glimt, de Ur i øjnene, 
nlr de fortæller om det og -
VAGN SA OP DERINDEI 

Træningen 
finder sted i klubben: 

Tir$dag ....... ... . .... . 
Torsdag . ' ................ . 
Lørdag ...•............... 
og fra Bagsværd rostadinn : 
Søndag ......•.........•. , 

pw. 

kl. 19,00 
kl. 19,00 
kl. 15,00 

kl. 9,30 

Nivåhuset modstod stormen 
Tangen ud til huset noget beskadiget 

Under stormv~jret i februar fik 
tangen, som Nivlhuset ligger pl, sin 
andel af naturkræfternes hærgen. 
Vort nye: bolværk bestod sin prøve 
med glans. Ikkt en planke sidder an
drt steder, end hvor vi satte den. 
Ganske vist er den øverste halve me:
ter af bagfylden forsvundet på et 
stykke, men stenene er hentet bort af 
bolgerne oven over bolværket. Til 
gengæld er en del af det gamle bol
værk raseret som e:D understregning 
af det nyttige i vort arbejde i efter
året. Hverken hus eller grund er dog 
truet, 51 det er tidsnok at gørt noget 
ved det til sommer. 

Derimod står det knapt sJ. godt til 
med vor fine nye boulevard. På ca. 10 
meters længde er den blevet angre
bet, endda bagfra (dvs. fra nord. hvor 
der i forvejen er en tange til beskyt
telse), og den er nu så smal, at der 
kun kan kore en cykel. Teglværket 
har lovet de nødvendige sten tH ud
bedrmgen. 

Bolværkskomiteen sidder endnu, 
og 51 snart vejret og temperaturen 
bliver Illelig, må de dertil horende 
matroser i gang igen. 

MIK. 

Rocheferne meddeler: 
Styrmandsinstruktionen starter er

ter 15. april. Tilmelding til rocheferne. 

Instruktionen foretages, hver gang 
et hold (5 mand) er tilmeldt. 

SLuller· og Svavamstruktlon fore · 
lages hver torsdag aften kI. 18,30 -
forste gang 10. maj. 

BALTICA 
FOR SIKRING 



ORIENTERING 
Svenskerne stopper orienterings-løbene 
Årsag: Virus blandt orienterere. muligt hidrørende fro planter. skal findes. 

Der bliver stille I de svenske skove 
i dette forår. Orientermgsløberne 
over hele Sverige har aflyst den kom
mende forlrssæson. Det er en alar
merende meddelelse, og det er en be
slutning. som også Ur betydning for 
danske orienteringsfolk. 

Ilistorien bagved er denne : Om
kring 1954-55 forekom blandt sven
ske orienteringsløbere nogle tilfælde 
af en nyresygdom, som havde karak
tn af en ret ond.ntet gulsot. Ingen 
tog sig så megd af det . Od viste sig 
dog i de folgende lr, at sygdommen 
oftere og oftere blev konstateret 
blandt orienterere - og ingen andre 
steder I 

Snart gav man denne lidelse nav
net "orienteringssygdommen" . Læ
gerne begyndte at arbejde og fandt 
frem til, at den skyldtes en virus, 
men man kunne ikke ifnde den nOJ
ere ;\rsag. Sygdommen forekom sta
digvæk og medførte adskillige hospi
talSindlæggelser. Særlig var det galt 
i Goteborg-distrikterne, men ingen 
landsdel i Sverige gik r",m forbi. 

Man opfordrede orientererne til at 
dække beneDe under lobene. Teorien 
gik ud på, at det var gennem de ri(
ter, som løberne altid Lir under en 
konkurrence, sygdommen blev spredt. 
Når de efter løbene v.lskede sig ved 
bække eller pumper, hvor spildevan
det lob over jorden, furtes denne vi
rus fra mand til mand. Man blev 
endvidere klar over, at en del blev 
direkte angrebet af sygdommen, me
dens andre kunne ga rundt som raske 
smittebærere, naturligvis uden at vide 
det. Inkubationstiden har vist sig at 
være temmelig lang. 

Vand med hjemmefra! 
Det kom sidste efterår så vidt, at 

det svenske forbund beordrede 1,,
berne til at tage vand med hjemmefra 
for at bruge det til vask efter lobeM. 
Hver mand og kvinde kom Sil. med 
sin egen spand vand. når de modte 
til start. Det var selvsagt meget fest
ligt. men baggrunden var alvorlig 
nok. Alligevel forekom der sidste ef
terår 102 tilfælde, og en stor del med
førte hospitalsindlæggelse. På et af 
J lelsingborgs hospItaler blev der ind· 
lagt en lober med denne sygdom lian 

havde kun været med I et lob, og han 
er under ~ærlig obseJ'Vation al sam
me grund. Netop heri ligger måske 
en chance for il.t finde sygdommens 
arsag. Kiln denne årsag være en 
giftig plante i skoven? Eller måske et 
insekt eller en tæge? Man ved det 
ikke endnu . 

Den praktiske betydning af stoppet . 
Dette var beretnmgen om oriente

ringssygen, som den er fortalt i DOFs 
blad .. Orientermg" . For at komme 
sygdommen III livs, har det svenske 
forbund stand~eI alle konkurrencer i 
dette farolr . Ilvad det betyder for 
svenskerne. for.)t1r man, når man ho
rer. at der alene sidste efterår var 
100.000 starter. Måske kan 100 til
fælde da forekomme at være en rmge 
brøkdel. men man vil forhmdre .• ll 
sygdommen breder sig, og man vil 
give lægerne lejlighed til ilt se. hvil 
ken rolle :o.elve løbene spiller i den 
store sammenhæng. Man regner med 
at komme I gang igen til eFterare!. 

Der har ikke herhjemme været tale 
om lignende IIlfælde, og for os er 
der II\llen grund tIl at tage drastiske 
forholdsregler. Men vi stiller os soli 
dariske med "ore -.venske k.lmmera · 
ter, hvad der medforer, al kredsens 
kursus pl Kopperhatten må afholdes 
andetsteds, ligesom alle vore lob I 
foråret ml foregå i Danmark uden 
wensk deltagelse. Til efteråret kan vi 
forhåbenthg atter løbe l det dejlige 
,>venske terræn 

Instruktionskursus i Påsken 
DOr- arrangerer kursus på idræts

skolen i Vejle, både for begyndere, 
der instrueres l orientering, og for 
dem, som intereSstrer sig for bane
lægning. 

Sjællandskredsens orienteringskur
sus, der normalt afholdes på Kopper
hatten , bliver henlagt til Bornholm. 
Disse kursus er almmdeligt aner
kendte SOIll en fornøjelig indføring 
og optræn mg i orienteringssporten, 
og priserne er meget rimelige, man 
kan næppe tilbrmge påsken billigere. 
Interesserede bedes henvende sig til 
sektionens styre snarest. Der plejer at 
være riEt om pladserne. 

~~ • • , .... . 0 ....... . • lO . 

Forårets terminsliste 
25. marts ; Ravnsholt. J'o·\ode.)ted : Gå· 

sehuset. Banelængder ca. 9 km og 
6 km, startafgift I kr., kort og kom· 
pas fås i Gåsehuset. Start fra kl. 
9,JO til 11,00. De. som kommer med 
toget, ank. Allerod kI. 10,01 , vil 
blive afhentet på statIonen . 

ABNE LØR 
J • • lpril: Helsingor Rok lub. Teglstrup 

Ilegn . Modested: I IelIebæk a,·ls
gllId, 2 km syd for Hellebæk sta
tion. Ingen bustr.lnsport. første 
stut kl. 9,45. Kval. C. 

8. april , KIF. - Soro. ,\\ødcsted 
Borger. og Realskolen, Alleen 
(over for vandrehjemmet). Bus fra 
Tivoli (SV-indgang) k!. 8.00, prIS 
16 kr. Forste start kl. 10,00, 20 mm. 
gang eller bustransporl lil start . 
Kval. A. B og C. 

15. april: Holte Idrætsforenmg 
sandsynligvis Tisvilde I legn . 
Kval. A og B. 

23. dpril.- Kredsen Stjernelob. 
{\'odested : Rudegård SIddion tlohe 
sI. Forste start kl. 9,JO. Anmeldelse 
pa stedet. 

29. dpril : Lyngby Idrætsforening 
Kval. A , B og C. 

6 nid;' DSR. - Tokkekob Hegn, SI. 
Dyrehave. - Ingen kval. 

6. mdi: Fynskredsen . BJergI ob. 
13. maj: Pointslob. 
18. mai: Kompaslobet. (Vordingborg 

Roklub). 
20. maj : Kj\.-\·stafet. 

Nærmere oplysnmger om de en · 
kelte lob fås hos sektionens styre eller 
klubbens kontor, telF. RYvang 48. 
kI. 13--17. Tilmeldmg hl de åbne lob 
sker hl kontoret, senest mandagen for 
lobet kl. 16. Efteranmeldelse kan nor
malt modtages indtil torsdag k!. 16 
mod betaling .lI ekstraafgift. I de tIl
fælde, hvor løbsarrangorcrne udsen· 
der slarttider, kan kontoret oplyse 
disse fredag eller lørdag. Jlusk at an
give, om der onskes bustransport. 

Løbene fro Gåsehuset 
StadIg plads for begyndere 

Det sidste aE trænmgslobt'ne fore 
går d. 25. marts, og det lægger kred· 
sen for os. Vi medes som sædvanligt 
i Gåsehuset, og her vil der også være 
lejlighed til instruktion for ev('ntu· 
elle Interesserede. 



'OKlU' V POLYTEKNISKROKLU' 

NUMMER" APRil-MAJ 1962 

Nar 

kommer 

Foråret har I år ladet vente på sig. 

Ocr snak kes om det over hele byen. 

Det er på tide. det gode vejr kommer. 

og det ventes med længsel .tf ung og 

ga mmd, hoj og lav. 

For os i DSR kom foråret unidleT

tid med eet sla~. Den lI. marts kI. 15, 

da sta nderen gled til tops, var det 

over os. 

Så ledes er del hvert år på. .. tander

hejsningsdagen. Ilvad enten denne 

raid er på en s trllende forårsdag eller 
mdtrædN med kulde og måske sne

storm, foler man på denne dag ct 

skred I SlIldet . "Isen løsner for hod
vejrs bor~, og vi har .ltter bC\lid5the

den om, at nu ligger sundet, ja alle de 

danske s træder os lbne. hvor VI en 

lang sæso n skal hente sundhed og 

glæde i bådene, hvor der fo r hvert 

;iretag bliver pumpet frisk blod gen

nem en træt krop og en træt hjerne. 

som O. B. Svane engang så. rigtigt og 

rammende har udtrykt det. 

Lad os så blot kævles i det daglige 

om bestyrelsens hlbløshed, klubbens 

trivsel. de m.fnglende f~ter og alt, 

hvad der ellers kan optage sindet hos 

en ægte studenterroer. Eet er vi fæl 

les om: G læden over at vejen til ud

øvelsen af vor skonne idræt atter 

stå r os iben. 

Vel modt derude. red. 

-
Ansv.lrsh. for .DSR-; Aage Bang, 
Ilolsfcinsgadc 5, O. TR. }S9. 

Ansv.nsh. for .Orientering": 
Kell Chruti.1nscn. Tirsba:kvej IS, 
Van losc. DA. 11605. 

30. ÅRGANG 

lørdag 12. maj 

kl. 20 

Illumtnation! 

Dans til 4 mands 

orkester 

Billetter a 4 kr. 

ved indgangen 

Se iovrigt opslag 

i klubben 



Standerhejsningen 
lørdag 31. marts 

Lordag den 31. marts h~jste vi stan
deren og tog fat på den 95. sæson. 
Det vante ceremoniel blev udspillet. 
Studentersangerne svigtede ej heller 
i år og l.lgde for med Idrættens sang. 
Derefter gik formanden op på den 
landsatte scullerponton og talte iii de 
fremmedte, ca. 75 i talJet. Formanden 
nævnte bl. <I., at klubhuset i begyn
delsen af sæsonen, traditionen tro, vil 
være belagt af DFfR's kurs!!r, der 
forst slutter endeligt den 21. april. 
Formanden bad medlemmerne tage 
de ulemper dette med forte med vao
ligt godt humor og erindre. at kur
serne betød en væsentlig indtægts
kilde for klubben. Til tonerne af .. Der 
er ingenting, der maner" gled stan
deren derrfter til tops l dC'n friske 
forårsblæst, og bagefter hyggede man 
sig en times tid i 10kaluM pl L sal. 

Vz' har modtaget 

Hvad er meningen? 
I sidste nummer af bladet havde 

der indsneget sig et lille hjertesuk i 
det månedlige eksemplar af die gros
se sondermeldungen, der til stadig
hed fra kaproningsfronten gydes ud 
over læserne. Man kunne læse om 
~den katastrofale mangel pl universi
tetsstuderende, der gad tage fat i 
årene~. og artiklen sluttede med en 
kraftig appel til universitetets folk 
om at gøre noget ved sagen: VAGN 
SA OP DERINDE. kunne man læse. 
hvorefter et udråbstegn sluttede ap
pellen. 

Herefter kunne man have lyst til 
at sporge: Nar studenterne svigter 
kaproningen, hvem er det sa, der 
bringer de strålende resultater hjem 
til klubben og giver den påståede 
store bredde i kaproningen I DSR. 
som vi har været velSignet med i de 
senere år? Er det polyteknikerne, der 
klarer ærterne for os alene. eller hvad 
er meningen? 

Er forholdet det. at visse ondskabs
fulde rygter, som hviskts i krogene, 
om forskelligt inden for kapronings
sektionen, taler sandt. Ilandies der 
letsindigt med klubbens formålspara
graf af kaproningsledelsen, eller 
hvordan? 

Vi er en del, der gennem årene på 
godt og ondt har forsva ret klubbens 
farver p.1 kaproningsbanerne. Det var 
ikke altid lige opløftende, men det 
blev gjort, og det blev gjort af stu
denter. 

Ilvem har loftet denne arv. Er det 
stadig universitetets og læreanstalter
nes folk, tller hvorledes? 

Må vi få en redegørelse. 
Mr. X. 

Uansvarligheden 
florerer fortsat 

og tolereres 

I auguSt nummeret af nærværende 
organ drog vi til felts mod den om 
sig gribende spee:dbldsterror og de 
beskedne indgreb, der i denne anle-d
ning blev foretaget fu myndigheder. 
nes side. 

På tærsklen til en ny hajsæson, 
hvor mange- roere sikkert atter vil 
blive udsat for forule'mpelser fra 
disse .. soknall~rter~s side, fole'r vi 
trang til på ny at lofte pegefingeren 
og opfordre re'tI~ vedkommende' til 
at skride' ind. inden dC't bliver for 
sent_ 

Spee'dbåde'nes antal er stigende- år 
for år, og at ejere og føreres erfarin
ger ikke er proportionale hermed kan 
måske folgende' bile iagttagelse' fra 
en kanaltur Iangfre'dag give et ek
sempel pi: 

I bomløbet ble'v "or toer OVe'rhalet 
af en middelstor sund båd for udgå
ende. Ne-top som denne' havde pas
seret. kom en speedbåd af allrTlTlInd
stI.' og letteste' type: farende med skum 
for bo\' op gennem løbet og lagde 
sig derefte'r ca. I meter agten for 
sundbåden og fulgte de'n på denne 
vis lobet ud. Enhver, der kender det 
mindste til det med'mg, der kommer 
fra et fartøj, stort eller lille', vil er
kC'nde, at det var speedbådsforerens 
fantastiske he-Id, at kaptajnen pl 
sundblde:n, der jo vel at mærke ikke 
havde e-n Jordisk chance' for at obser
vue sin diminutive følgesvend, ven
te'de' med at sil fuld kraft frem til 
længere ude- i havnen. I modsat fald 
var det i heldigste fald blevet til en 
speedbådstur til Sverige' uden mulig
hed for at kOllune af stedet. 

Alle vi, der gennem årene har gjort 
en indsats for efter fattig evne at be-
lære begyndere inden for vor Idræt 
om ansvarsbe'vidsthed og omtanke
under færden på soen, om risikoen 
for at udsætte sit eget, og hvad værre 
er, andre:s liv for fare ve'd dumdristig
hed og tankeløshed, kan ikke' undla.de 
at fole os lidt skuHe'de ved at se sligt 
passere' og blive tolereret. 

!-Ivor længe' skal denne skuffelse' 
vare? 

Måske' til e-n eller 
ulykkC'r vække-r rette 
til dåd . 

flere tragiske 
ve-dkommende 

Bang. 

Husk at købe lodder i 
Dansk Forening for Rosports jubi

læumslotteri, hvor du stotter dvel 
rosporten som klubben direkte. Lod
der kan bestilles i klubben (pl kon 
toret). 

En korrektion 
I kapromngschdens aruke-I fra sid

ste nr. var foretaget e'n re-da.kuonel 
rettelse, som havde' afsvækket indlæg
gets lidt skarpe' form noget. Dette' er 
påtalt over for redaktione-n, som be-
kl;!.ger, at dette - i skyndingen - er 
sket uden forud orientering .lf for
fatteren . 

Adresseliste: 
Kontor og kokken: RY. 48. 

Me-dlemmer: RY. 35040. 
formand: Bjørn Møller. Bredgade- 54, 

C. 1071. 

Kasserer: Borge Boesen, Brolægger
stræde 3. PA. SOlO. 

Sekretær: Aage Bang, Ilolsteinsgade-
5, TR. 359. 

Maleriel/orv. : }. Norman-Hansen, 
Rothtsgade 9, TR. 5384. 

Kl1pronjngsche/: Peter \Vilcken, 
Weyse-sgade 32, tlf. 292229. 

Rochefer: 
K. /lUkke/sen, Tomre-rgade 3, 
LU. 5855. 
Bent Mærsk. Vendersgade 7, 
BY. 2453 x. 

Uden særligt mandat : N. 0,11 Stri
gel. Bnmmingega.de 3. 

Inspektor: C. A. Sjellc. Njalsgade-
75, SU. 806. 

Træner: Ib Christoffersen, 
Bernstorffsvej 144. 

Kontoret er åbent 
- også lor indbetalinger daglig 
kI. 13- 17 (lordag undtaget). 

Klubbens giro 3644. 

Husk at forny skab snarest 



Roernes mesterskaber 
i håndbold ingen succes 

for DSR i år 
Dramat,sk kamp Skjold-DSR 

Roernes mesterskaber i hlmdbold 
blev ikke det store sus for DSR. 

De s idste fem år har vi spillet i 
mesterrækken og heraf vundet de to 
sidste år. så det må derfor betegnes 
som en stor skuffelse. at vi i år måtte 
se os henvist til sidstepladsen. hvad 
der er ensbetydende med nedrykning 
til A-rækken. 

Heldigvis forløb Slæv.l..-t dog ikke 
uden opmuntringer fo r os, idet vort 
2. hold efter godt spil vandt 2. holds
rækken . Her var især den ind ledende 
kamp mod Skjold dramatisk og 
spændende. og dommeren måtte ud· 
vise to af vore modstandere. 

Damernes Roklub stod som arran
gører, en opgave de skilte sig ud
mærket fra. men Rud havde jo cgd 
hjulpet dem. 
RESULTATER, 
Ilerre 2. holds-række 

DS R-SKJOLD 
DSR-KVIK 

Herre mester-række 
DSR-Arhus 
DS R-Lyngby 
Finale: 
ØK-Arhus 

8-4 (}-J) 
11-7 (S-J) 

8-12 (5-5) 
8-9 (4-4) 

9-8 (4-4) 

Herefter er der kun at sige: På 
gensyn til næste år! idet Sa.'Sonen 
sl utter med udgangen af denne 
måned pw. 

Træningsdragter 
kan nu købes i klubben 

for at gere det nemmere og billi
gere for medlemmerne at anskaffe sig 
sldanne, og også for at gøre klubbens 
ansigt udadtil lidt mere ensartet. vil 
man for fremtiden kunne kobe træ
ningsdragter hos instruktlOnsrochefen 
- Bent Mærsk. Prisen er 43,50 kr. 

Vi gor opmærksom pl. at der er 
tale om en forbedret udgave af de 
dragter, der findes i handelen. BI. a. 
laves bluserne med overlængde. d
Iedes at lænden bliver effektivt be
skyttet. 

Der er brug for flere aviser 
Indsamlingen af brugte aviser til 

fordel for Lyngby Dameroklub har 
forelobig givet et pænt resultat, men 
der må være endnu flere medlemmer, 
der kan bidrage til at gøre bunken 
foran kontoret større. 

Kaproerne på Bagsværd 
7. april 

Mange scullerroere i træning 
God bredde overalt i den 
kommende sæson 

Den 7. april blev bidene flyttet til 
Bagsværd. og siden da har der været 
gang i træningen derude. 

Det er naturligvis endnu for tidligt 
at udtale sig om vore chancer i den 
kommende sæson, men der er i hvert 
fald intet, der tyder pl, at vi sdr sva· 
gere i lr end sidste lr. 

Det skal dog siges, at det Ikke bare 
er j DSR, der ,ubejdes energisk, idet 
det er mit indtryk, at der i lr er storre 
tilslutning til træningen i næsten alle 
klubber. 

Der er derfor grund til at tro. at 
den kommende sæson vil vise frem· 
gang for dansk roning bIde mht. 
mængde og kvalitet. og sl ml man 
hibe, at også vore roere kan være 
med i denne udvikling. 

Som sædvanlig er scullerroerne 
godt repræsenteret blandt de roere. vi 
har i træning (ca. 25 mand), og vi 
regner med at kunne starte i sam tlige 
sculJertyper. Herudover har vi lige
som sidste lr en drtngefiru og en 
letvægtsfirer. Som noget nyt kan vi 
i .år s til1C' med endnu to firerhold i 
henholdsvis junior- og begynderklas-
sen. pIV. 

Skolekaproningens pokal 
er fremskaffet 

I forbindelse med studentermat· 
cherne. blev der sidste ar afholdt en 
kaproning i inriggere mellem køben· 
havnske skole hold. Idetn blev en 

succes, og Illan har tænkt sig at gøre 
det til en årligt tilbageve.ndende bt
given hed. Den til formålet savnede. 
pokal er nu blevet tilvejebragt af 
Strigel, der på DSR's vtgne har over· 
rakt pokalen til forste års vinder -
Munkegårdsskolen. 

Regatta terminer 
1962 
forårskapronIng, Bagsværd so, 

2.-3. juni. 

Kredsmesterskaber, Maribo so, 
17. juni. 

Internationale Fynsmesterskaber, 
Odense kanal, 17. juni. 

Viborg regatta, Viborg Nørreso. 
23.-24. juni. 

Soro regatta 30. Juni-I. juh. 

Arhus regatta , Brabrand so, 
7.---8. juli. 

InternatIOnal Københavns-regatta, 
Bagsværd so, 14.-15. juli, 

DanmarksmtSterskaber, Bagsværd so, 
5 .• 1Ugust. 

Efterlrskapromng. Bagsværd so, 
26. august. 

Rocheferne meddeler 
Styrmandsinstruktion foreglr bver 

gang et hold (5 mand) er samlet. 

Tilmelding til rocheferne. 

Sculler- og Svavamstruktion fore. 
glr hver torsdag kl. 18,30. 

l. gang IO. maj. 

BALTICA 
FOR SIKRING 



O RI ENTERING 

God deltagelse 
fra DSR 

i forårets løb 
De nye medlemmer i sektionen 
gør sig stærkt gældende 

Forårets lob har været godt besøgt 
af DSR's medlemmer. Både til træ
ningslobene og de åbne løb har der 
været 8-10 løbere med fra os, og vi 
konstaterer med tilfredshed. al de nye 
folk h.u faet pæne placeringer i C
klassen. 

Løbet i TeglsIrup hegn bod på et 
smukt terræn og meget vand, både fra 
oven og forneden, og lobet var langt 
og anstrengende. Trods det gennem
forte alle, flere i fin tid. Poul E. Ja
kobsen, der havde haft influenza, 
målte nøjes med at tage sig af YOB
klassen. Som han så til gengæld 
vandt. 

I Sorø lob vi efter 1:30000 kort. som 
selvet vedholdende regnvejr ikke for
måede at ødelægge. Distancerne var 
ret korte. og de mange nøjagtigt af
tegnede grøfter gav udmærkede hol
depunkter. Der blev ogd krig på kni
ven. A lle vo re løbere var j mål på 
mindre end halvanden lime, Peter 
\Viebrand kun fire minutter efter 
vinderen, og han rykker nu op i B
klassen som den første af vore nye 
løbere. Jeg tror, at flere af de gamle 
er rørte over den fremsto rmende ung
doms resultater, som til en vis grad 
kan dække over deres eget fa(]erede 
ry som orienterere. Tilmed har to af 
de nye hver medbragt et nyt medlem, 
som ogsa er fulgt godt med. Lad dette 
blive en regel, så skal vi nok blive i 
stand ti l at hævde os i fremtiden. 

Sektionens styre: 
Poul Birk Jakobsen, fonnand, kasse

rer, Bjodstrupvej 59, Vanløse, tele
fon 707135. 

Knud Mikkelsen, næstformand, Tom
rergade 3, N. LU 5855_ 

Kell Christiansen, Tirsbæksvej 15 l, 
Vanløse, DA 11605. 

Postkonto 68344 . 

• ' ..... 0 •• 0 ....... " , •• 

Original ide -
turistklasse for 
ældre orienterere 

Resultat: flere dclfager i A· og 

B-klasserne 

Sidste nummer af O-posten brin 
ger en origi nal ide om en vis om
organist'ring af klassesystemet. Bl. d. 

sUr forfatteren af artiklen ned på 
det mdlysende faktum, at der findes 
mange orienterere, der - ligesom 
alle de andre faste lobere - ikke kan 
undværl' deres jagt efter posterne 
hver sondag, men som er for bov
tunge til at yde nogen egentlig kon· 
kurrencl'. De blive r hængende i C
klassen , selvom den er beregnet ti l 
begyndere med hurtig afgang til B
klassen. Man skulde da oprette en 
turistklasse med forholdsviS korte 
bane r, hvor man trygt kun ne blive i 
årevis uden den irriterende mulighed 
for op rykning til de mere krævende 
baner, hvis man ved et uheld skulle 
komme til at løbe for hurtigt. Ny
ordningen skulle samtidig med fore , 
;tt der ville blive flere deltagere i A
og B-klasserne, hvis baner arrangø
rerne erfa ringsmæssigt gør mere ud 
af end C-banerne. 

Alt dette er endnu kun forslag, 
men bliver det gennemført. skal det 
hilses med glæde. Alle de, som bliver 
så Inderligt forpustede ved post 4, at 
de hellere vil sætte sig i grøftekan+ 
ten, har selverkendebe nok til at ind
romme dette. De vil gerne nøjes med 
at beundre dem, som vil storke af 
sted over 14 km for at komme et 
halvt minut før i Illal end deres nær
meste konkurrent., 

Stifinderløbet 
afholdes i Takkekøb d. 6. maj . Der 
vil blive brug for m<lnge officials, og
så folk, som ikke kender noget til 
orientering. Man bedes henve nde sig 
til rochefe rn e. som so rger fo r trans
port ti l lobsområdet. 

.... a aa. aa as •• 1 

-:z: 
en 
r--

6. maj; DSR. Tokkekøb hegn. In 

gen kval. 

6. maj: Bjerglob. Vejle. 

13. maj: Pointslob. 

18. maj : Kompasløbet. Vordingborg. 

20. maj: KM-stafet. 

Tilmelding tH klubbens kontor 

senest mandagen for løbet k!. 16. 

Lej et billigt og ideelt 
sommerhus! 

.. Gåsehuset" udlejes i feriesæsonen 
for k r. 40.00 ugentlig. Henvendelse t Il 
Knud Mikkelsen. LU 5855. 
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NUMMER 5 JUNI 1962 

,.-""C_ad de unge lUi/lUne till 

DSR har holdt fest for hundrede og syv og tresindstY\'ende gang. 

og til beh.lgelig afvt'ksling fra. tidligere arrangementer var festen 

godt be!>ogl og en virkelig succes. 

Fonnesbech og Jens Johansen havde stået for det udmærkede arran 

gement, og det var en glædelig overraske1st' At se, At d isse to JunIor

medlemmer h.1Vde lavet en fest. der sagde sparto til. hVild mere eUer 

mindre udlevede DSR'cre tidligere har præsteret. 

Ocr var !nasser .,f dejlige piger. og de så oven i købet ud til at Jllorc 

sig. Der var lOgen, der spIllede billard, underholdnmgen bestod af 

.lndet end drukholdets fortærskede viser. Bang var til stede, men ".lr 

ikke eng.lng morsom, Peter Fuld fik Ikke sagt sine vittigheder, som 

vi kender til bevidsdoshed (der V.lr I .lit f.lld ikke nogen, der hort!' 

ham) og Stngel viste sig på d.lnsegulvet som den selskabsherre, han 

i virkeligheden er, l stedet for som bartender at lAde .. ig lirre af 

formanden. 

Ah sammen nye og velkomne momenter i DS R's festilge Itv. 

Lad de unge komme til. for de kan jo godt! 

MIK. 

-
AIl$v .. rsh. lor .DSR-; AAge Bang, 
IlolSltinsgade S, ø. TR. 359. 

Ansv.lrsh. lor .Orientering-: 
Kell ChristiilOSC'D, Tirsbo1:kvej IS, 
Vanløse. DA. 11605. 

30. ÅRGANG 

(Sous les ports de 

Copenh.1que) 

Søndag 3. juni 

Deltag j denne sæsonens popu

læreste fælles tur, og nyd det 

charmerende billede af Koben_ 

havn fra søsiden . 

Mød omklædt ved pullen kl. 9. 

Den typiske fællestur for årets 

kaniner. 

Efter turen fælles frokost. 



, 

Fem medlemmer fra DSR, hvoraf 
de tre havde ,ldskillige langture bag 
sig. fik den fortræffelige ide at mode 
op til kredsens langturskursus l KR. 
Det blev nogle hyggelige aftener 
blandt gode kammerater. og vi fik 
lært og genopfrisket megen nyttig 
viden om langture. Flere gange kom 
dl! forskellige foredragsholdere med 
skævt' smil og sarkastiske bemærk
ninger til den lille DSR-gruppe. 
I h-ad langture angår, er vi ikke som 
de andre, og derfor skal vi have en 
over snuden. 

Lad det være sagt med del samme: 
man flr somme tider det indtryk. at 
hVIS man kan deklamere alle II vers 
I langtursreglementet fejlfrit og pas
serer skriftlig eksamen i kurset til 
mg +. kan man straks tage ansvaret 
i den norske skærgard. Vi er måske 
havnet i den modsatt e groft, for nlr 
en ægte DSR'er horer om et Trgle
mrnt, har han det nogenlunde som 
en vis herre, der ser korsets tegn. 
langtursrt"glementet er et sikker
hedsreglement, dets ånd må efter
leves og go res forståelig for alle. 

for et par år .. iden var der forslag 
fremme om tilfojelser, hvoraf nogle 
var meget mnelige. Men forslaget 
faldt, væsentligt fordi du skulIt" 
stemmes om det l>amlede forsbg, og 
det Indeholdt en passus om mspek
tlon hos de enkelte klubber fra ho
vedbestyrelsens side, Vi vil Ikke have 
barnepige I Men et forslag om at sloJfc 
tilladeben for 4-1res både til al l>Ilkke 
over bugter og vige havde den rig· 
tlge tendens. Næsten .lUe ulykker, 
dt"r t"f forekommet pa langture, er 
sket i firere. Personligt så Jeg gerne, 
al DSR forhed enhver langtur i 4-
ares, men sporgsmålet er ikke aklu
elt hos os. Den er ikke populær som 
langtursbåd. Der kommer næppe en 
firer ud over Ilelsingor, for den er 
alt for uselskabelig. Et og to kan al
drig hørt", hvad styrmanden fortæller 
af historie-r. 

j\\ed Bogen~e-ulykken in mente vil 
Jeg understrege paragraffen Om al 
udvise tilbageholdenhe-d med lang· 
ture i begyndelsen af sæsonen. Ja, 
man burde forbyde enhver længere 
tur. så længe vandet endnu er Iskoldt. 
,\\edens langturs reglementet ellers er 
kategorisk og skrapt, er her et punkt, 
hvor man kun tilråder, og det pli rI 
område, SOIll Indeholder aen alvor· 
ligste ulykke inden for dansk roning 
i de- sidste årtier. 

Apropos Ilelsmgor : som bekendt 
er enhver lur udover det daglige ro· 
omrldC' C'n langtur, og vort daglige 
område strækker sig fra Helsingør 
ul Mosede. Med en elegance, som er 
en jurist værd ig, har vi opnått, at vi 
kan tage til Nivå uden l-styrmands· 
ret og udC'n derved at forsynde os 
mod 10vC'ns bogstav. Men del var slet 
Ikke hovt'dbestyrdsens mt'ning, at 
området skulle være så stort, derfor 
de skæve smil. 

Jeg vil til enhvC'r tjd forsvare vort 
synspunkt. Netop pli disst' ture får 
den vordcndt langtursstyrmand den 
n9dvendige træning, og vi har alligC'
vd opsyn med. hvem dtr tager til 
Nivå, da disst' turt kræ\·tr ansogmng 
til klubbtn. 

Når en roer fra DSR får l·styr
mand!>ret, ved man, at man kan betro 
ham ansvaret for en tur langs ukendte 
kyster. Je!: vil nodig være- den, som 
overlod C'n mand, som har været pl 
kursus og nogle gangC' Tlrbæk tur
retur, ansvaret for en rur I limfjor
dens lunefulde farvande. 

MIK 

Så starter føljetonen igen 
.. NorgeM er gjort i stand, og I pm

sen om ikkC' for - lægger dtn ud 
fra StubbC'købing. Vi vil forsøge at 
låne nogle flere håde i pinsen, så vi 
kan få en mindre fællestur i de syd
bgt farvande. f\'\ange har allerede 
meldt sig. Indtegninger til de øvrigt 
week-tnder sker på dt'n ophængte 
"ste i slyngt'lsluen. 

Langtursrochefen meddeler: 

L-styrmandsrettigheder 
Der har Ikkt i historisk tid været 

noget i DSR, der hed l·styrmandsret. 
Det bliver der nu. En liste over l· 
styrmænd er ophængt i bådehaJlen, 
og enhver, dC'r har noget at indvtnde 
imod listens fuldkommenhed. bedes 
henvende sig iii bestyrelsen snarest. 

Rettlghtdt'n tildeles I hvtrt enktlt 
tilfælde af bestyrelsen. Som rettesnor 
kan det siges, at man foruden i kur
sus skal have deltaget i mmdst en 
ferielangtur og adskill ige week·end
ture, men bestyrelsen er ikke på no
gen mlde forpligtet hl at følge denne 
norm. 

Nu drommer jeg ikke om at ind· 
kalde hverken Norman eller frørup 
til omskol mg, men alle nye skal den
ne vej. Dufor, se nedenfor: 

Langturs-styrmands-kursus 
Så btgynder vi igen, forste gang 

onsdag d. 6. juni og samhdig aftalC'r 
vi de folgende moder, i alt 3--4 styk
ker. Jeg vil foresIl onsdagsahenerne-. 
DC't er mit håb, at vi atter kan de· 
monstrue genoplivningsforsøg ved 
mund·til-næse metoden, som var en 
stor sucees sldstt gang. Endelig vil 
jeg forsøge al få fat i KR's langturs
fi lm. Den er lavet af to unge roere, 
og er virkelig noget af et mesterværk 
i farver Derfor: mod op d. 6. lUnJ. 

Det kan godt blive morsomt, sdv om 
det er et kursus. 

Onsdagsmatcherne 
er begyndt 

Nu ml I vise, hvad l dur til. Det 
er for galt. hvis Fonnesbech skal havt 
det fad for tredit gang. I lan har lo
vet at komme hvtr eneste onsdag, og 
man må i alt fa ld give ham hæderlig 
konkurrence. Alle kan deltage, fra 
den yngste kantn til emeritusser, vi 
håber dog, de forste bliver i ovC'rtal. 

Derfor: mod op hver onsdag kJ. 
19, omklædt vtd pulttn. 

Nyd søndagen 
på Roskilde fjord 

DSR har oprettet en lokalafdeling 
j Roskilde. Vi har nu fåC't udstatio
nerC't AR i Roskilde roklub, og den 
står til disposition i alle week.ender 
for DSR's medlemmer. Der kræves 
hverken langtursstyrmandsret eller 
ansogning til klubben for at bC'nyttt 
den. ~\an tager bare de.rned. De.n 
skal dog indføres i DSR's protokol af 
hensyn til, at andre kunne have fået 
den samme. geniale ide at tage pl tur 
pi Roskilde fjord. 

Roskilderoerne skal også havC' lov 
til at benytte båden, men den er til 
stadjghed reserveret DSR til lordag 
k!. 17 og søndag kl. 13. Skal noge.n 
starte. efte.r disse. tidspunkttr, bC'des 
de mtddelt Roskilde roklub dette. 

Baden vil blive forsynet med telt 
og redmngsveste, sl der bliver mulig~ 
hed for en magelig wtek·end-tur i 
den indre Roskilde fjord, du som 
bt kendt er et meget smukt roområde. 

ftf/K. 



Sondermelding 
Som en ringe trøst for det negative 

X, der udgød sin galde i forrige num
mer, sk.al det her oplyses, at der 
blandt klubbens kaproere Ikke findes: 
blikkenslagere, konditorsvende, mu
latter, billedhuggere og anonyme 
kværulanter. 

Peter \Vrlcken. 

Forårskaproningen 
Arets første kaproning Hnder sted 

på Bagsværd sø lørdag den 2. juni k!. 
19,00 og søndag den 3. juni kl. 14,00. 

Det tegner til at blive en stor kap
roning med mange deltagere. DSR 
vil deltage i en lang række løb. 

Onsdagsmatcher 
Vi er nu kommet så langt hen på 

sæsonen, at der er kommet gang i 
onsdagsmatcherne igen. Denne po
intkaproning over 500 JTI finder som 
sædvanlig sted hver onsdag kJ. 19,00 
i Kalkbrænderihavnen. Holdene sæt
les ved lodtrækning. Tilmelding på 
forpladsen. Kaniner er meget vel
komne. 

Gigroning 
For interesserede vil der være lej

lighed til at få instruktion i gig-ro
ning hver onsdag aften. 

Strålende initiativ 
Der bar i år været en del vanske

ligheder med at fa universitetsmat
chen placeret, idet man fra Arhus's 
side ønskede matchen afholdt i be
gyndelsen af juni. Dette var. dog af 
flere grunde uantAgeligt for os, idet 
vi, som tidligere nævnt, ikke havde 
nok universitetsstuderende i træning, 
ligesom træningen til forårskapronin
gen ville blive øddagt, da de enkelte 
roere skulle pilJes ud af forskellige 
hold. 

Efter et par dybe indåndinger i 
Arhus er man herefter barslet med 
et virkelig storslået projekt: en inter
national studenterregatta med i alt 
8 løb, hvoraf universitetsmatchen 
indgår som det første. 

Efter planen skal regattaen afvikles 
på BrAbrand S0 søndag den 16. sep
tember. 

Det er klart, at vi fra DSR vil ud
folde aJle mulige anstrengelser for at 

kunne lade os repræsentere så godt 
og omfatte.nde som muligt. 

Men som allerede nævnt, kræver 
dette, at det fornodne antal studen
ter melder sig til træningen. 

P. \I". 

Te"e 
Klubbens teltbestand er fortræffe

lig. Vi har to nye dejlige telte, der 
!,om sædvanlig udlejes for 15 kr. om 
ugen og 6 kr. for en week-end. Des· 
uden har vi to store, gamle langturs
telte, som er i fin stand. Kønne er de 
ikke, men de er effektive. De udl.ines 
gratis til roture. Ydermere har vi tre 
gode telte, som ganske vist mangler 
enhver form for tilbehør som telt
stænger, underlag m. m. Er der ikke 
nogen, der kan skænke klubben no
get, der ligner et underlag, helst 
flere? To af teltene kan vi sælge bil
ligt, så bliver vi i stand til at komplet. 
tere det tredie. 

Øsekar 
Er der nogen, der har provet at 

tømme en båd halv fuld af vand med 
et af klubens bU øsekar. I så fald vil 
vedkommende sikke rt give mig ret i, 
at C'n gryde er mere eHektiv. Derfor 
er kartoffelgryden i fremtid{'n lang
turens reglementerede øsekar, den 
skAl alligevel altid med på turen. 
Endvidere vil i fremtiden en del pIa· 
sticspande stå til disposition til sam
me formål. 

Lej et sommerhus 
og skaf en mæcen 

P. Calherg har hele påskeferien 
slidt med Gåsehuset, Sil han er blevet 
både rød og gron i hovedet og har 
fået splinter i fingrene. Kurt li. Co. 
har snedkereret haveUge og blikken· 
slageren har for fem og tyvende gang 
renset kloak og repareret vandlås. 
Undertegnede har slået et par som i 
og I øvrigt nydt olt sætte de andre i 
arbejde. Jo mere man piller ved det 
hus, desto mere opdager man, at der 
er at gore. Vi h<iber dog, at det inden 

længe kommer I en sådan stand, at 
vi kan modtage sommerens invasion 
af feriegæster, jvf. redaktørens an
nonce i sidste nummer af Of\\. 

Apropos ovennævnte annonce: den 
er vist smuttet forbi mm censur. Man 
lejer stadigvæk et ideelt sommerhus, 
og man gør det stadigvæk ved at hen· 
vende sig til K. {\likkelsen, Luna 5855 
eller Ryvang 48, Men man lejer det 
også uden for feriesæsonen. Nttop 
nu er der allersmukkest i Ravnsholt. 
Og navnligt lejer man det ikke bil
ligt, men derimod til en pris. så man 
ikke skammer sig. Vi skammet os i 
alt fald ikke, hvis nogen tilbyder en 
væsentlig højere pris. Vi håber, at en 
velgørende sjæl vil melde sig, for vi 
mangler bå.de et kosangas-anlæg, en 
rustfri stålvask og nye havemøbler, 
før det kan kaldes et godt sommer· 
hus. 

Gå.schuset har i de senere år kostet 
DSR mange penge, og nål man til 
hvert eneste bestyrelsesmøde har hort 
kassereren jamre sig over de store 
summer klubhuset sluger, har man 
ikke rigtig mod på at skaffe flere 
penge fra den kant. Gåsehuset og til
hørende grund er så dejligt et sted, 
at dets økonomi bor hvile i sig selv. 

Vi er så vant til at betragte DSR's 
aktiver som selvfølgeligheder, det e.r 
noget, vi ganske enkelt har. Gåsehu· 
set er en enkelt mands gave. Direk· 
tor Koch, DSR's første formand, ejC'
de naboejendommen Skovrand. I sine 
sidste år fattede han forkærlighed for 
den nystartede ski- og orienterings
sektion, og han stillede den smukke· 
stI' del af sin grund til disposition for 
orientererne. På grunden lå hans gå
sehus, men da der var krig og restrik· 
tioner p.i det tidspunkt, var det for
hudt at bygge sommerhuse og lignen· 
de. Men reparationer af be!>tående 
ejendomme var tilladt. Gåsehuset 
blev derfor repareret på den måde, at 
gæssene blev jaget ud, og der blev 
sat en meter hus på forneden. 

Ved Kochs død tilfaldt både Skov
rand og Gåsehuset DSR. Skovrand 
blev senere solgt, men Gåsehuset bli
ver ikke solgt, før Ravns.holt hegn er 
jævnet med jorden. og Københavns 
city strækker sig til Allerød. 

MIK. 

BALTICA 
FO . SIKR.ING 



ORiENTERiNG 
IO F's bonelæggerkursus 

I dagene fra den 1.-5. maj afhold
les på den Jyd~kc idræ tshoJskole I 
Vejle et banelæggerkursus arrangeret 
af DOF. 

Kursets forh istorie er den. at DO 
F's formand O laf Andtrscn havde 
foreslået det nystiftede intern.itianale 
ori enteringsforhund, at der som en 
begyndelse tIl dette forbunds arbejde 
burde arran~eres et banelæggerkur
sus. Id een blcv modtaget med begeJ
s tring af de Qvnge deltagNe i for
bundet, og DOFs ti lbud om at arran
gere kursus blcv derfor strab 'h:\:ep
teret. 

Kurset lededes af Torkil Laur<>cn, 
og fra bestyrel"cn var endVIdere for
manden og undertegnedC' til :.otede. 
Desuden var der instruktorer fra 
samtlige no rdIske lande. 

Deltagerne kom ffol Jugosl.H'a'n, 
Otsrig, Ungarn, Vesttyskland og 
Sverige. 

Kurset forløb ul alles tilfredshed. 
og det kan .!oiges. ,ll s,wel Instruktorer 
som deltagere gen ne m udveksling af 
erfaringer drog fr" Vejle med .. tort 
udbytte. 

Kurset. der væsentligst var leore
tIsk. omfattede en gennemgang af 
princippern..- for nordisk banelæg
nmg. som vi bedst k..-nder den fra den 
~venske bOI:: om dette em ne: "Nya 
b.l nl aggarboken M

• Der var dog også 
lejlighed til pr"ktiske ovelser hoved
sageligt i ,\\unkebierg.!okovene syd for 
Vejle f jo rd_ 

Bjergløbet 1962 
Som en SldgS af<;lutnin}! på kur~et 

del tog man i bjergløbet i Tinnet kr.H 
sond.ag den 6. maj. 

Lobet v_r lagt af Fynskred .. en. og 
man tIlsigtede .'It lave et lob efler nor· 
disk monster. Uden i øvrigt at kom
me ind på banelæggerens leven op tIl 
dette ideal skal bemærkes, at pO'iternr 
var nordiske. mens delstrækkene var 
for abne og i hvert fald i senior·kla~· 
seme alt for lette. Terrænet. ,>om ud · 
Iigere er benyttet tIl DM. syntes Ikke 
fuldt ud udnyttet. 

Vinderne I flere af klas.,('rne tf 

gam le kendlnl-te: IlA: Jorn &pen. 
sen, 00. DA:Grete H ygu m. Arhu"-
1900. YOg· Ilelmuth Olsen. Lyngby, 
ÆOB: O laf Andersen, KS. 

Kursu<:deltagcrne \"I<;te. hVOld vi I 
øvrigt allerede på kurset havde erfd-

ret, at de Ikke var hurtIglobere. men 
der er ikke tvivl om, at orlent ermgs
.!oporten ved dannelsen af 10F har 
Liet ('n meget værdifuld ubcjdsmark 
i det sydli!~c udl,md, og de kontakter, 
som skabte" I Vej le, lover godt for 
fremtiden. 

Rode_ 

Succes for D S R 
Det 18. Stifinderlob i ROlvnsholt og 

Tokkekob blev en stor succes for 
DSR. I det strålende forlrsveJr fik 
de 200 deltagere en tur, 'iom dl' sen t 
',Ii glemme. løbet var Ikke kv.lhflt.:e
rende, sa Rode hayde muntret sIg 
lidt med b.merne for de men' erfarne. 
Der var adskillige. der blev trekantet 
i hovedet, d.l de fik udleveret lobs
korte, for det viste en meridl.ln, en 
nordpil. en masse krims kr.lUlS ti! 
hojdd .. urver o~ ab,>olut Intet andet. 
,'\\en løberne morede SIg, og selvom 
frafaldet var lidt storre end '>ædvan
ligt , var tiderne hæderlige, at; de sæd
vanbgt" prote .. ter angående pO'olernes 
bcliggcnlll'd udeblev /-lan .. ke. Et 
svært, mcn godt lob. Rode havdc 
pl.ml"gt løbet, men da han meldte 
fo rfa ld td lobsrJagen og dOlt;ene inden, 
m.'.t1e Næ,.,k ta~e sig af d ... talllerne, 
og h.1n fIk .. ål ... des stor glæde af sine 
nyligt lIldvundne erfaringer fra pa
sken.!; banelæggerkur.su5. 

l'-lange af toploberne var den dag: 
til Bpo' rglob I Vejle, men kendte nav
ne som Inge II00rtmund I 0_" o.: ErIk 
Brtihl i 11.\ fIgurerede Pd vlilder· 
listen_ 

ArrOlngementet klappede tli punkt 
og prikk(', de II oHi.,: iOlls var p.i. deres 
pladser, og pOl. Iiltet tidspunkt brænd
te det 1>.1. Det var gan<;ke vi.st et 
chok søndag morgen at opd,'ge, at 
fem af de forventede offkiOlI .. ud..-
blev. men til "It held dukkede vor 
veter,ln ,\\ogen5 Suppli med et ikke 
opgjort antal drenge i den arbejdsvil
lige alder op og overtog en noglepost. 
Klapborde for .. kelJige steder i .. kove
ne udgjorde friluftskon lorern e. (Tha· 
gesen havde kobt bord I dagens Oln
ledning). I m.11 v_r der tidtager, mod
tager, skriver, reserve.,kriver. bereg
ner, trykker og resultatmand, altsam
men for at kunne møde de vekslende 
krav. KJ. 15 var sidste mand hjemme 
og alt mate riel brag t til Gåsehuset. 
og vi kunne nyde en tiltrængt frokost 
efter en morsom formiddag. 

Kontorarbejdet. bade for og efter, 
er JO ret ,>tort. Vi skyld er megen tak 

ul .,ektlOnen., oHicials og ul fru Bos
selmann. Der er blevet skrevet 200 
navne pa fire forskellige mIder, srndt 
breve ul 32 forskellige klubber på tO 
forskrIlige tidspunkter, oplyst 200 
startllder ved hjælp _f fem breve og 
27 telefonopringninger og modtOlget 
penge gennem tre forskellIge kan_ler. 
Nu h_r vi et pusterum. til VI skal til 
at skrIve rykkerskrivelse r_ 

Vi glæder os til næ.!ote .irs Sti fin
dl'rlob. 

MIK 

På bonelæggerkursus 
Vejle 

I påsken drog form.lnuen. Mærsk 
og Pock til banelæggcrkursus på 
Vejle ldræhhoJskole. Vi Ol: syvan· 
dre blev belært I teori Ol: pr.aksls af 
IlelKe Niel .. en, lyngby, og af Valgt 
Dagene gik med teon om formidda. 
~en og banelægning om dtermidda 
gen, ,>amt kritik "f result.,terne. BOl 
nerne l.i I skont, kuperet terræn. lU
de Grej~dalen, Norreskov og .. kovene 
omkring .\\unkholm blev }tI.'nnem
pioJet. 

Lordag havde Il elge Niel .. en en 
specialitet tIlos: et "rabatlob" med 
hovedpo .. ter, sideposter og rOldial 
po~t er. Det var en virkelig morsom 
OpgdVt'. som vi til dtt'raret VII lade 
sekuonen~ med ll'mmer '>lIfte bekendt
.. kan med 

Skjult I tOlgedis 101. Jylland foran os, 
d" fire hil er korte nordp.i lil s"ndd' 
gen., IIlternat ionale "lunfjordslob" i 
Il"m mer bak ker nord for Alborg. 
Det blev faktIsk en genn('ra lprove på 
Stifinderlobet, for kun kurve rne POlS
..ede til terrænet. Resultaterne : 
Mærsk fIk en fin andenplad .. i II C, 
Rodt' en tredieplOlds I YOa. re .. ten 
forbigas i tavshed. 

{\\',nd.,g .sluttede kurset med et lob 
ved Munkebjerg, hvor vi, delt i tre 
hold, havde lagt tre po .. U:r hver. Efter 
lobet var der dtersnak og krItIk m'er 
en kop kaffe, hvorefter vi tog a~ked 
med hlllanden_ 

liv_d vi herefter ikke ved om bane. 
lægning, dame håndbold og den kor
rekte made at strigle en hest pol, ja, 
det er ikke værd "t vide. Vt'nl bare 
til eheråret, sl skal I se Iræningslob 
frOl G.ist'huset. 

Pock 

Kredsens præmiefest afholdes den 16. juni på SkoHerup kro. 
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Deltag i 

Fællesturen til 

Søndag 2 2. juli 

Start fra klubhuset kl. 9.30 

Frokost og evt. drikkevarer med

bringes 

Opslag vil senere fremkomme 

i klubben 

-
Ansv,ush. for ~DSR·: Aage B<tng, 
liolsteinsgade 5, ø. TR. 359. 

Ansvarsh. for ~Oficntefing·; 

Kdl Christi,\nsen, Tirsbzkvej IS, 
Vanløse. DA. 11605. 

30. ÅRGANG 

(Il hl/flfl,lle 
BLEV TIL 2 SUCCESSER 

Ved en beklagelig misforstlelst 
mellem redaktøren og rocheJerne 
blev der i slutnmgen af maj milned 
annonceret to kanalture i stedet for. 
~om egentlig planlagt, en. De Jet un
drC'nde medlemmer kunne slled~ 
konstatere, at der afholdtes kanaltur 
!!i.hel den J. juni klo IO som Grund
lovsdag kl. 14. Efter at mi~(orst.\elsen 
~'ar kon .. tateret, havde arr.mgorerne 
nemlig be::.luttet ilt konkurrere med 
deres ilrrangementer gennem farve
rige eller mane.ndc opslag m. v. 

Som dtt imidlertId ofte gar, blev 
dette organisatoriske kiks i starten 
årsag til, at vi (ik gennem fort to sær
deles godt fæUesture. Bilngs kanal
tur den J. juni var efter omstændig
hederne helt godt besogt, to firere, to 
lOere og }m:.undt gled I formiltIon 
gennem havnen, og deltagerne fik en 
gilnske gæv formiddag ud af det. Til 
gengæld var Harlev og Striegels tur 
den 5. Juni vej det største fælleSilr
ran~ement, 'iom VI har set i kJubben 
1 adskillige ar. Ikke mindre end ti 
blde, herilf 5 fire·lrers, gled ud Eril 
kJubben. T uren gennem havnen og 
kan",lerne gik fmt og uden uheld -
tit trods for en stærk koncentration 
af hilvnefærger og udlejningsbade i 
Christianshams kanal. rl hjemvejen 
saluteredes kongeskibet på særdeles 
værdig \'IS ved Toldboden. Efter en 
s,torre bldevask pl forpladsen indtog 
m.l" nogle. af formanden skænkede 
olier på ve randaen , og hermed slut· 
tede dagen. 

Nan m.l håbe, at I1arlev og kon
sortier vil få held med flere af den 
",lags ture. Det var et arrilngement, 
der i sin tilrettelægning Og afvikling 
varmede os Jidt ældre" deltagere 
Om hjertet. red. 
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Turen til KR 
den 17. Juni havde rel god tilslutnmg 
4 både kom fra Slart, og deltagerne 
fik en god frokost og en hyggelig dag 
ud af det. 

Betragtninger 
over problemer 

i forbindelse med 
aktivering af kaniner 

Enhver, der følger med i klubbens 
liv, vil vide, at .:lktlvcrmg af nye 
medlemmer ~kanlOer" - rummer 
et problem med flere ;l.!.pekter. 

F0f!>teårsroeren vil SOm oftest have 
følgende tre (.af ganske vist flere mu
lige) faser ... t gennemgå: l. lnstruk
tJonsperlode, 2. Roretsperiode, J, Op
nåelse: af styrm.lndsret. Af disse tre 
faser knytter der sig i denne sam
menhæng Ingen problemer til pkt. 
I og 3 I den forstand, at con .. kamn" 
I Instruktionsperioden aktivt deha
ger l roningen, samt, nlr styrmands
ret er erhven'ct. frit kan t.age ud at 
ro, hvis mindst to andre roere står 
til disposition. 

Den ømtålelige periode for .. kani
nen" er derimod den under pkt. 2 
anforte. Fremdele~ er del den peri
ode, der rummer det storsle frafald, 
og dermed rammer klubbens trivsel 
og tiltrængte fornyelse hårdest. -
Netop på dette punkt er det derfor 
i klubbens egen mteresse af betyd
ning at søge at finde udveje til akti
vering af den .. kanin", som endnu 
kun har ro· ret, 

Under en diskussion herom for 
nylig, Som undertegnede havde lej· 
lighed til at overvære, blev det bl. a. 
anført, at den ~kanin", som virkdig 
vil ~ore noget for at komme ud at 
ro, også kommer det. t'\ed andre 
ord, den enkeltes indsats betinger 
den aktive udovtlse, Argumentet er 
utvivlsomt rigtigt, men sporgsmålet 
er blot, Om det i denne forbindelse er 
fyldestgørende; thi det er i virkdig
heden det samme SOIll at sige: .. kani
ner" bor være aktive, for s.\ kommer 
de ud at ro. Snarere skal man sige: 
Der bor for "kaniner" gores alt. for 
at de kan komme ud at ro. for så er 
den mulighed til stede, at de akti
vere.c;. Nogle vil måske herimod ind
vende, al der her er tale om "barne
pigemenl"lItet" ud fra den tankegang, 

at når man indmelder sig i en klub, 
ma det være dikteret ud fra et mler
essebehov. - NaturligVIS vd der nor
malt bag en indmeldelse hgge et 
SlOrre eller mmdre Interessebehov til 
grund. At bevare den storre mteresse 
og øge den nundre mol bl. a. være et 
af klubbens m.lL 

Det turde fremdeles forudsættes 
alment kendt, at studerende af i dag 
p. gr. a. studiernes mtenslvering, er
hvervsarbejde - som ofte netop fm
der sted j sommermånederne - vit
terligt har en rd spændt timeplan. 
Den økanm", som flere gange for
gæves har sogt at komme ud al ro, 
VII, forst.\eligt nok, mistt noget af 
intereS.!oen og fole ærgrelse over uno
digt tidsspildt, laktarer, SOm mde
bærer mika for frafald. 

I konsekvens heraf har en kreds 
af yngre medlemmer indset nodven· 
digheden af, al der arrangeres mOli
onsroningsture, hvori "kaninerM kan 
være sikre på at kunne deltage. Tu
rene er tænkt som fællesture, hvor
ved deltagerne Ur lejlighed til at 
lære hlOanden at kende. Chancerne 
for herunder at træffe mdlviduelle 
aftaler 0111 ture skulle derved kunne 
foroges. - De fremtidige fællesture 
vil blive bekendtgjort ved opslag i 
klubhuset samt ved notitser i med
lemsbladel. Om fors0get vil lykkes, 
kan vi selvfolgelig ikke på forhånd 
vide. Vi håber naturligvis på vok
sende deltagelse. Alle er velkomne 
- ogS.1 klubbens larmand - og vi 
garanterer klubbens nye medlemmer. 
at de i sæsonens lob vil U lejlighed 
til at beskue DSR's tre sia re B'er; 
Bang, Herg og Bækmark. 

flarlev. 

Som mesteren. 
saa ej hans svende 

Søndag den 3. juni d. a. var en del 
roere ved middagstid stærkt syssel
satte med at vaske både, således som 
klubbens reglement kJ_rt foreskTlver. 
En del nye medlemmer var blandt de 
tilstedeværende. Ilin formiddag hav
de bgså klubbens mattrielforvalter, 
hr. J. Norman I lansen, jeg gentager, 
klubbens materielforvalter, hr. J. 
Norman-Hansen. været ude p'\ tur 
(i en 2'er m. styrmand). Det beda
gede hold bar båden op, og. tilsyne. 
ladende uden al ænse søndagsregle· 
mentet, satte den på plads i både
huset. Materielforvalteren Inå åben 

bart have resonnerel: "ML! eksempel 
virker utvivlsomt sa afskrækkende, 
at andre ogd vasker min og mit 
holds båd". ;\\en se om de gjorde det! 

J larfev. 

I anledning af ovenstlende saml 
nogle kritiske bemærknmger I anke
protokollen angående baden MIlugin" 
skal undertegnede oplyse folgende: 

I 1961 fik M11uglnb et sæl drejelige 
åregafler fra en ny leverandar. Sel\'e 
gallerne var fremstillet af et letmetal. 
som imidlertid viste sig at have den 
uheldif.:"e egenskab, at del huru~:t blev 
slidt. De afslidte partikler dannede 
c;ammen med åresmorelsen en meget 
ubehagelig sort "smorja", SOIl\ grisede 
åregafler, Irer og hele blden tiL Efter 
nogen diskussion og forhandlin~ med 
leverandøren gik denne ind på .lt om· 
byttt' de leverede åregafler med .an 
dre. som var fremstillet af bronce. 
I.evermg skulIt' finde sled senest den 
I apTlI d, å. (ifolge aftale af 6. j.mu· 
ar d . .l.). 

Brom:egafleme ble\' Imidlertid 
fOTSI le"ert't et stykke md I maj. 1)e 
blev monteret og blden sat I drift 

Efter den første tur den 12. maj 
klagede hr. Harlev i reparalion..,bo~\:n 
over, at båden var i "elendig '>t.md" 
og "meget utæt". Det VM hårde ord 
I maj - men rigtige. Det "IStt' 'illo:, 
at uta:theden ikke hidrorlt' fra dell 
almindelige vmterudtorring. og bå
den mltte underkastes et omfattende 
tætnlngsarbejdt'. 

Vi kommer nu til luren den J. 
juni. Den særdeles vågne Ilt Ilarlev 
har gjort en fuldstændig rigtig iagt
tagelse ~ men han har draget en for
kert konkJusion. Det var nemlig ma 
teri.1tforvatteren Norman-I lansen, 
dt'r var pl en kontroltur med den 
under reparation værende bld ~llu· 
~1O" og ikke medtemmet Norman 
liansen, der var på sondag-"tur - og 
t'n dda n tur kommer ikke ind under 
reglementets bestemmelser. 

Det VISte sig forøvrigt, al bå-den 
endnu ikke var helt i orden , da ilrer· 
nes læderbeslag var for tykt, sllt'des 
al årerne gik tungt i ganernt'. Des
uden skulle den ene åres skaft hil\" 
les af. 

Disse mangler er nu afhjulpt't, og 
bilden er glet ind i drjftrn den 7. ds. 
For fuldstændaghedens skyld skal 111-
fojes. at den atter må tages ud af 
drift den 13. ds. for et sid<;te efter · 
syn, d" den skal afsendes til Krbli 
ansand dcn 15. ds. 

] . Norman I-I,1me/l 



Kaproningen 
Sæsonen er nu i fuld gang og ved 

de hidtil afholdte kapromnger, har 
vore resultater stort set ligget på lmie 
med $Id:.te ars. 

rorarskapromngeo gav to sejre i 
hen holdsvis senior dobbdt SI.:ullcr 
ved Ilans Frederiksen og Ib Kruse 
og senior smgle sculler vcd Jorgen 
I lansen. 

I begynder+ og drenge-lobene prø
vede man den nye ordning, hvor man 
i stedet for mdledende heat dder lo· 
bene i dt't fornodne antal afdclmger, 
der betragtes som selvstændige lob. 
Vinderne af de forskellige afdelin
ger mode:. senere i et race 0111 den 
ud..,attc pokal. 

VOre resultater blev i øVrigt : 
Bcg)'nJer firer ; 
l. N.a~kov Skibsværft 
i . DSR 
Beg)'nder single sculfer: 
l. Iladerslev 
i . DSR 
Begynder letvægts firer' 
Slået ud I indledende heat. 
Drenge dobbelt sculler: 
I. SkJuld 
2. DSR 
lUllIor single sculler; 
1. Lyngby 
2. DSR 
.lInJen iunror lirer : 
I. Maribo 
5. DSR 
Senior single sculler : 
I. DSR 
2. Kalundborg 

7.33.2 
7.385 

i 17.0 
419.9 

3.47.2 
i.OO.1 

8.39.0 
8.47A 

7.32.0 
7.38.7 

8.20.0 
8.36.0 

Kaproningen i Maribo den 17. juni 
bndt sted i strålende sol og med en 
let vind n<c~ten lige ned ad bolnen. 
Vi fik da også t:n dejlig dag ud af 
det, selvom man jo nok kunne havt: 
ønsket rlere sejre. 

Resultaterne blev: 
Begynder alter (5 startende) : 
l. Nakskov Skibsværft 
2. KV IK 
3. DSR 
4. KR 
5. Skjold 

7.0i5 
7.105 
7.13.0 
7.145 

Drenge dobbelt sculler (3 startende): 
I. Skjold 3.HO 
2. DSR i.05.0 
Senior dobbelt sculler : 
I. DSR 
2. KVIK 
Be10'nder fIrer (9 startC'ndC') ; 

7.35.8 
8.-10.2 

I. Marib\l 7.46.8 
5. DSR 8.02.0 
Junior single swllcr (6 .,telrtende); 
I. Lyngby 8.H,2 
2. DSR 8.45.7 

Begynder single sculler (6 st.utendt:); 
I. Lyngby 4.32.0 
3. DSR 4.42.6 
Senior single sculler 
I. Lyngby 
2.DSR 

(4 surtendt:): 
8.1504 
8.16.1 

Udover disse kaproninger er der 
ved redaktionens slutning planlagt 
deltagelse i lljelmsjo i Svt:rige den 
24. jUIll, samme dag starter senior 
dobbelt sculleren i Am~terdam, hvor 
Mudenterroklubben NEREUS fejrer 
SIIlt: 75 år med en regatta på Boos
baan. J vort lob er .mmeldt hold fra 
7 nationer. Den JO. juni og 1. juli vil 
DSR startC' i en række lob i Sara. 

Som det vil fremgå af ovenstående, 
.. ker der ikke så lidt blandt kapro· 
erne, men vi venter endnu på, at det 
storC' gennembrud skal kommt: for 
vore begynder-roere. Det skal dog 
bemærkes, at vort: kaproere arbejder 

med ton energi og et humor, som for 
eller senere må medfore resultater! 

Gigroningen 
Den spædt: begyndelse er gjort, og 

mere vil sikkert følge efter. Med Bent 
Rasmussen og Per \\'ilems som pri
mus motorer er en en række medlem 
mer gået i g.mg med gig-roningen 
med henblik på efterårskapronmgen 
den 26. augUSt og studentcrkapronm· 
gen den 16. septembt:r. 

Forhlbentlig findes der endnu en 
del studerende, som bar lyst til at 
snuse til. hvoad kaprOning er (og sam· 
tidlg lært: at ro), dIsse energiske unge 
mennesker bedes henvende sig i klub
ben til ovennævnte eller til k .. pro
ningschefen. 

Gig·roning vil så vidt muligt bbvl' 
afholdt hver dag kl. 18,30. 

j\\od op snarest muligt. 

Langtursroere - se her! F" "Ronwg" 

Naturfredning, naturparker og jord
kob ~ og lidt om fortutte 
muligheder for landgang 

Som bekendt er det meningen, at 
en dd .. f de - forhlbentlig Ikke helt 
sml midler, som danske rot:rt: gen
nem b.ndslotteriet vil skafft: deres 
sportsgren som en ekstra jubilæums
gave, gennem kredsene skal anvendes 
til at anskafft: velegnC'de lejrpladser 
el. lign. for alle langtursroere. 

En af dansk rosports .. Uerbedste 
venner, kontorchef 'Villi,lm Ilors/en 
fra fnlultsrådet, der selv er gammel 
spejder og lejrsportsmand, har I radi
oen holdt et fort:drag om naturfred
ningsproblemer, der utVivlsomt vil 
have stor mteresse for RONING's 
læsere. 

Med stor beredvillighed har kon
torchefen stillet sit manuskript til 
redaktørens rldighed, og vi kan så
ledes bringe de af!>",t, der har særlig 
interesse for roere, og som behandler 
de særlige problemer Om fredning af 

de smukke, danske kyster, således at 
oldgangen til dem kan holdes fri og 
deres naturlige karakter og land!>k,\ 
bt'lige skonht:d kan bevares. 

Konlor .. hefen s .. gde I sit foredrag 
bl a. følgende : 

Da naturfrt:dningsloven af 1959 
skabte særlige fredningsplan-udvalg 
begyndte raske folk at gennemgl 
deres kystomrJder, og er ved al læg 
ge fredningsplaner for de smukk~te 
egne. 

f\ \en a1Jerede nu kan man se, at der 
ma hurtigere og mere effektive midler 
til mod den næsten eksplosive ud 
vikling. 

fredningsarbejdet er alt for arte t:n 
kolmp mod udstykningsspekulantt:r, 
der har krævet - og mange gangt: 
har flet urimelige erstatninger. 

De omr.i.der, der på denne mådt: er 
blevet freJede, er ofte .,It for sm;\. 
Eksempelvis gav Ileatherhill. frednm
gen mellem Tisvildeleje og Rlgeleje 
et store o~ fint friluftsomrlde, men 
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nu er alle nabogårde kobl op til ud
stykning, saledes at det fredede areal 
snart figner el haveanlæg i et vd/a
kvarler. 

Derfor slar vi i friluftsrådet til lyd 
for, at det igangværende rednings
ag planarbejde supple res med udlæg
ning af naturområder og naturparker. 

Hvad er el1 naturpark? 

En naturpark ma ikke forveksles 
med et vild/reservat eller de ved et 
lands store naturomrader indhegnede 
nationafparker. 

Den skal ikke indhegnes og forsy
nes med dyr. 

Der er i grunden kun tale 0111 at 
bev.lre vort danske bondeland - med 
marker og skove, med landsbyer og 
kirker - således som de fleste af os 
har oplevet det, og som vi endnu kan 
se det, nar vi kalluner tilstrækkelig 
langt væk fra byerne. 

Det, man vil med en naturpark, er 
pil den ene side at beskytte selve land
skabet med den hurtigt om sig gri
bende teknik samt mod beskadigelse 
og rderligere indsnævring gennem 
fremmedartet bebyggelse, sommer
huskolonier og industrianlæg. 

llar De f. eks. set de knaldhytter, 
der er opført visse s teder i ådale lige 
ved landevejen? Har De set det store 
benzintank-anlæg, der er anbragt lige 
på det sted, hvor man har den smuk
keste udsigt over Deres sø? (l Von
sild, syd for Kolding, så jeg forleden 
dag, at et benzintank-anlæg var op
ført lige op ad kirkegårdsmuren). 

Vi vil gerne bevare nogle ådale 
med fisk og blomster, således at ikke 
alle vandløb bliver lavet om til af
vandingskanaler. 

Ville det ikke have været hygge
ligere, om den gamle, snoede sogne
vej langs fjorden, som ikke havde 
megen gennemgående trafik, var ble
vet bevaret - j sted et for at blive af
løst af den nye, næsten snorlige og 
asfalterede vej? 

• 
Naturomradef bor på den anden 

side ved etablering af adgangsveje 
dertil og parkeringspladser i udkan4 

ten - ved anlæg af enkelte camping
pladser og ved stianlæg abnes for den 
voksende mængde af mennesker, der 
i week-ends og ferier har behov for 
at søge rekreation og afspænding i 
den mest muligt uberørte natur. 

t udlandet er man langt fremme 
med at indrette sådanne naturparker 
(naturom råder). l England har natur
beskyttelsessagen altid haft offentlig-

.,. '"' "" ... n., ." 

hedens interesse. Udstrakte niltional
parker og naturreservater findes over 
hele landet. 

I Nordtyskland kan benvises til 
parkerne i Liineburg Heide og Har
zen og til de planlagte naturområder 
i Laucnborg samt omkring Westen
see - syd for Rendsborg. 

Disse parker er i mange tilfælde 
opståede gennem et sama rbejde mel
lem privatpersoner, foreninger og of
fentlige myndigheder. Derefter har 
fredningsfolkene stiUet området un
der "Landschaftsschutz" for derved 
at skabe større naturskønne områder. 

Landbrugsjorden og skove i om
råderne kan drives erhvervsmæssigt 
som hidtil. medens bebyggelse er re
guleret gennem .. Bundesbaugesetz af 
1960", 

Efter denne lov skal alle kommu
ner udfærdige byplaner over områ
der, der efterhånden bebygges, me
dens alt byggeri uden for disse om
råder principielt er forbudt, uden al 
der herfor ydes ers f.llning til grund
eierne. 

Iler har vi altså noget af forkla
ringen på, at man på rejse gennem 
Tyskland stadig moder sa store om
råder med uberorte marker og skO\'e. 

• 

Her i Danmark har vi - når der 
ses bort fra enkelte egentlIge nalio
nalparker som f. eks. Rebild og Dyb
bol - især interesse i at sikre en del 
store, sammenhængende landskaber 
med skov, strand eller sø, hvor jorden 
og den eksisterende bebyggelse søges 
bevaret i sin nuværende form. 

Kontorchef Horsten påpegede der
efte r, at det nuværende lovgrundlag 
ikke giver fredningsmyndighederne 
de nødvendige, tilstrækkelige mulig
heder for at friholde Større samlede 
naturområder, samt at den ofte giver 
adgang til helt urimelige erstatninger. 

I Ian slog til lyd for, at den eneste 
rationelle løsning snarest muligt bli
ver indført, nemlig en for hele landet 
gældende lovregeI om, at landbrugs
jord uden erstatning skal blive ved at 
være landbrugsjord, således at der 
kun - eventuelt mod erstatning til 
en naturfond - kan frigives noget 
af den til andre formål. 

Han påviste, at en sådan lovregel 
vil stotte fredningsmyndigheder og 
friluftsråd efter en eventuel tilslut
ning til fællesmarkedet, idet den gæl 
dende lov om begrænsning af udlæn 4 

dinges adgang til East ejendom efter 
en tilslutning Ikke længere vil yde 
nogen effektiv beskyttelse imod [rem
mede stats!>orgeres opkøb af jord med 

efterfølgende opfo rl.'lse af titusindvis 
af sommerhuse. 

Alene Hamborg og Slesvig-Holsten 
har flere indbyggere end hele Dan
mark. Lægges der Ikke den nævnte 
klausul på al dansk landbru~ .. sjord, 
for at regulere jord- og ejendomssal
get, vil utvivlsomt mange tyskere er
hverve sig lystgarde, sommerhuse og 
strandgrunde. 

(For/sættes). 

Nyd sondagen pil Roskilde fjord 
- men 

spørg først om lov 
Da jeg skrev opsatsen om Roskilde

båden i sidste blad, var jeg lidt for 
optimistisk og fortolkede reglementet 
lidt for frisindet. Vi bar i bestyrelsen 
vedt.lget, at al benyttelse af båden 
kræver ansøgning til bestyrelsen, på 
lige fod med nivåture. Week-end
ture kræver langtursstyrmandsret. 

Den vil heller ikke blive fast ud
s tyret med telt og redningsveste. Jisse 
ting ma medbringes hjemmefra. Jeg 
beklager, at jeg ikke bat kunnet hol
de, hvad jeg har lovet. Arsagen er, 
at efterspørgslen efter dette materiel 
er så stor, at jeg Ikke kan lade det 
ligge ubenyttet hen i Roskilde det 
meste af tiden. Det er jo egentlig et 
glædeligt tegn. 

MIK, 

JOvist kan det nytte! 
I lar I noget, I vil have solgt, så 

sæt en ;mnonee i OM, det betaler sig. 
Sidst skrev jeg i disse spahe.r om 
telte, der skulle sælges, og om Gåse
huset, der skulle udlejes for al rette 
op på økonomien, altsammen i så 
brave og rørende vendinger. så man 
kunne tro, at det var redaktoren selv, 
der havde skrevet det. Og som det 
sker l eventyrene: straks var der med
lemmer, der købte telte og lejede 
Gasehus, d Gåschuset nu er rykket 
en klasse op i kvalitet. og vi har fået 
ekstraudstyr til netop det anlal telte, 
vi skal bruge. Det har ikke kostet 
hverken klubben eller kasserere-n en 
øre. - Summa sumarum: Gåsehuset 
er udlejet til 25. august. Vi kan dog 
undvære det et par uger i september 
også, og bestyrelsen er til enhver tid 
villig til forhandling om den senere 
benyttelse. 

MIK, 
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O-''',m det vil fremgå af oversigten 

inde i bladet over efterårets 

arrangementer, 
vil der blive afholdt : 

KANINFEST 
i klubhuset 

lørdag I. sept. kl. 20 

Nærmere enkeltheder om dette 

arrangement kan endnu ikke afsløres 

- da de ikke er udtænkt -
Så meget kan dog siges. at man 
vil søge afholdt en kaninfest 

i særklasse, så 

Reserver dagen! 

Kaninfest 

-
Ansvarsh. for . DSR": Aage Bang, 
Holsteinsgade 5, ø. TR. 359. 

Ansvarsh. for .Orientering": 
Kell Christiansen, Tirsba::kvej IS, 
Vanløse. DA. 11605. 

30. ARGAf'\IG 

En idrætssang 
(TILEGNET DSR) 

Mel. Den danske sang . ... 

Som begetræ'r i en hest nat lummer 
sig bøjer let for en sagte vind, 
kan armen bojes, når eilef skummer. 
Det strommer lifligt j mundhulen ind. 
Med sti(fe sejhed og magtfuld styrke 
vi t"mmer flaskerne stolt med trods, 
Med trofasthed vil vi Bacchus dyrke. 
Ja, han kan altid regne med os. 

Vor arm vi øver, så selv en bokser 
bIi'r slap og bleg som en bagersvend, 
og vi bli'r større, og maven vokser . 
- Det gar den ofte på danske mænd . 
Og med et bavs går vi ned i båden 
og sætter os på vor brede bag. 
Motion og atfer motion er måden 
at slippe for overflødige lag. 

Ulrich Ravnb"l . 

Bemærk! 
I forrige nummer af medlemsbla

det havde langtursrochdeo indrykket 
en artikel om langtursroning. Artik
len, som var skrevet j vor lidt sped
elle kluhjargon, har givet anledning 
til, at enkelte har rejst spørgsmålet 
om, hvorvidt DSR ikke er indstillet 
på at overholde de af DFfR givne 
love og bestemmelser. 

For at modvirke, at sådanne mis
forståelser evt. brtder sig, vil vi gerne 
her præcistre, at noget sådant har 
aldrig været tilsigtet, hverken af ar
tiklens forfatter eller af nogen af hans 
kolleger i DSR's bestyrelse. 

Red. 



Dragør - SAS 
Dragorturen søndag den 22. juli 

blev, selvom vi kun nåede til Ka
strup, vellykket af to væsentlige 
grunde: for det forsIl.' var deltagerne 
begunstiget af en strålende sol. for 
det andet blev vi i SA$-roklubben 
modtaget med den for denne klub ret 
enestående gæstfrihed. Deltagerne 
(13 ialt, GEFION-holdet iberegnet) 
fik serveret kaHe og brod l overdå
dIge mængder. Betaling ville man 
ikke hore tale om. ~ I håb om at 
yde en beskeden gengæld har vi in
vift'ret SAS-roklubben til al deltage 

den planlagte kanaltur med frokost 
KR sondag den 2. september. 

Harlev. 

DSR pænt placeret 
i langturskaproning en 

østersoens blJ b.illd 

For første gang i rosportens histo
rie har man søgt at sammenblande to 
af grenene inden for vor idræt: kap
roningen og langtursroningen, ved at 

afholde en langlUrskaproning over 
distancen 42 km i ruldt lastede lang
turstoere. 

Det er Stege roklub, der har æren 
af med held at have holdt denne ide 
over d.iben, og dette skete den 12. 
juli. ~Banen~ var Klintholm havn 
Stege. I damerækken havde kun et 
bold turdet tilmelde sig. hvorimod 
der i herrerækken surt ed e 9 hold, 
heriblandt et fra DSR. Løbet ble,· 
vundet af Køge I tiden .. tlmer 16 
min. DSR blev nr. 5" I Ilden 4 timer 
50 min. 

Det hold, der så gævt forsvarede 
DSR's farver ved denne begIvenhed, 
be~tod af Mærsk, Ilarlev og I Ia.kons
son. Iloldet roede i fol jeton båden 
NORGE. og enhver gammel lang
tursrotle. der er kendt med NORGEs 
evner som ~printer-fartoj, vil forstl 
at vurdere holdets indsats og place
ring. 

Fremlysning 
I klubhuset er fundet et tinglyst 

skøde på ejendommen matr. nr. 1 az 
og 1 .ly af Gentofte by og sogn. Sko
det er dateret 7/11 1942. Den. som 
savner det, bedes rette henve.ndelse 
til TR IA 359. 

Efterårets begivenheder 
følg j øvrigt med i opslagene 

klubhuset. 
Søndag 12. august fra kl. 10.00: L.

styrmandskursus (praksi'i) Nivå
hus. 

Søndag 26. august kl. 14 ,00: EFterårs
kaproningen pl Bagsværd. 

Onsdag 29. august kl. 19.00: KVIK
matcher I Kalkbrænderihavnen, 

Lørdag I. september kl. 20,00: 
Kaninrest. 

Søndag 2. september kl. 10.00: Fælles
tur til Sydhavnen og KR. 

Sondag 2. september kl. 14,00: Kapro
ning i f\\almø. 

Onsdag 5. september kl. 18.00: I Und
boldtræningen starter. 

Lørdag 8. september kl. 16,00: Skole
kapronIng i Kalbrænderihavnen. 

Søndag 9. september kL 14,00: Ver
densmesterskaber j Luzern. 

Sondag 16. <;eptember kL 14,00: Stu
dentermatcher i Arhus. 

Lørdag 29. september kl. 15,00: Klub
kapronLng. 

Lørdag 29. september kL 20,00: 
Efterårsfcst. 

Mandag I. oktober kl. 19,00: Vinter
gymnastikken starter. 

Lørdag 3. november kl. 20,00: Stan
derstrYl!ning og andespiL 

Lørdag 15. december kl. 18,00: Jule
mad med medbragte godter. 

OnsJagsmatcher afholde<; kl. 18.30 
flg. onsdage: 22. august; 5 .• 12 .. 19. 
og 26. september. 

Flotte præstationer 
af dobbeltsculleren 

Nordisk ak.1demisk mesterskdb 
vund~t -
Jørgen H,lnsen pa vej frem i sculter, 

Den forlobne måned har bragt os 
en række: glimrende resultater fra 
kaproningsbanerne. Specidt må dob
beltsculleren fremhæves for flere 
smukke sejre og placeringer. I Am
sterdam blev vi således kun slået med 
1,7 sek. af de tjekkiske guldvindere 
fra Rom. På Bagsværd og i Arungen 
blev det til nye banerekordl.'f og flot
te sejre. 

Jorgen Ilansen har gjort gode 
fremskridt i sculler og vundet en 
række lob. 

Fndclig skal det nævnes, at vore 
begyndere overraskede glædeligt og 
sikrede os NAf\1 ved at slå de norske 
storfavoritter meget overlegent. 

Resultatlisten ml fortælle reSlen. 

Amsterdam, 22.-U. juni, O sejre i 
3 starter. 
Senior dobbelt sculler (500 m): 

I. Slovan Bratislava 1.29.0 
2. DSR 1.29.2 

Senior dobbelt sculler (9 startende fra 
7 nationer): 

I. Slovan Bratislava 
4. DSR 

Senior dobbelt sculler 
(ra 7 nationer): 

l. Slovan Bratislava 
2. Lii~ge 
3. DSR 
4. Roven 

0.37,3 
6.50A 

(IO startende 

6.33.3 
6.34.9 
6.35.0 
6.-12.7 

De -l hold j senior dobbelt sculler. - Amsterditm 1962. 



Hjelmsiø, U. juni. 4 sejre i S starter. 

Junior single sculler: 
I. DSR 
2. I h.lmstad 

Junior dobbelt sculler : 
I. DSR 
2. Falkenberg 

Senior single sculler: 
I. DSR 
2. Goteborg 

Senior dobbelt sculler: 
l. DSR 
2. Halmstad 

Begynder firer: 
I. Ilelsingør 
2. DSR 

Sorø, JO. juni og I. juU. 3 sejre 
i 8 starter. 

Begynder single sculler (8 startende); 
1. Lyngby 4.01.0 
2. DSR 4.02.2 

Begynder firer (12 startende): 
1. Fredericia 7.01.0 
DSR slået i ind!. heat. 

Junior single sculler (9 startende): 
I. DSR 7.39.5 
2. Lyngby 7.43.6 

Senior dobbelt sculler (3 startende); 
I. DSR 6.52.0 
2. KVIK 7.19.0 

Begynder otler (5 startende): 
I. Nakskov Skibsværft 6.37.6 
3. DSR 6.45.8 

Junior letvægts firer (7 startende): 
I. Fredericia 7.14.4 
6. DSR 7.43.1 

Drenge dobbelt sculler (6 startende): 
I. Skjold 3.33.5 
3. DSR 3.39.5 

Senior single sculler (4 startende): 
I. DSR 754.5 
2. Lyngby 8.05.5 

Simlangen, 7. og 8. juli, 3 sejre 
i S starter, 

Junior single sculler (4 startende): 
I. DSR 7.51.0 
2. Lyngby 8.03.0 

Begynder firer (16 startende): 
I. Skjold 7.00.6 
3. DSR 7.24.9 

Senior single sculler (4 startende): 
I. DSR 8.08.3 
2. Lyngby 8.22.8 

Junior olfer (5 startende): 
l. Skjold 
4. DSR 

Senior dobbelt sculler (3 
I. DSR 
2. KVIK 

6.34.1 
6.45.9 

startende): 
6.58.0 
7.20.6 

Kobenhavnsregattaen, 14. og 15. juli. 
I sej r i 7 starter. 

Begynder firer (19 startende) ; 
2 .• \fdeling : I. Alborg 6.53.0 

7.04,4 
startende): 

7.28.5 

2. DSR 
Junior single sculler (I2 

1. Køge 
DSR slået i indl. heat. 

Junior le/vægts firer (IO startende): 
l. Frederici,l 
DSR slået i indl. heat. 

I3egvnder ofter (7 startende): 
I. Skjold 6.30.6 
5. DSR 6.39.2 

Senior single sculler (7 startende); 
l. Finland 8.11.6 
3. DSR 8.17.8 

Drenge dobbelt sculler (7 startende): 
1. Skjold 3.37.1 
3. DSR 3.50.1 

Senior dobbelt sculler (4 startende): 
l. DSR 650.6 

(ny banerekord) 

Ar/Ingen ved Oslo, 21. og 22. juli, 
S sejre i 7 starter. 

Nordisk akademisk mesterskab: 
l. Danmark (DSR) 
2. Norge (NS R) 

Junior ofter (4: startende); 
l. ARV. Angaria 
4. DSR 

6.14.2 

Senior dobbelt sculler (5 startende): 
1. DSR (banerekord) 6,47.0 
2. Fana 6.58.8 

Senior single sculler (5 startende); 
I. DSR (banerekord) 7.34.6 
2. ARV. Angaria 7.37.8 

Junior single sculler (5 startende): 
I. DSR 8.07.0 
2. Moss 8.20.0 

Senior letvægts firer (2 startende): 
t. Bærum 7.07.6 
2. DSR 7.25.9 

Begynder firer (5 startende): 
I. DSR 
2. Bærum 

7.1 U 
7.22.0 

Herefter har DSR vundet 19 sejre 
44 starter. 

Gåsehuset 
er nu i fineste s tand, og det er parat 
til at huse feriegæster i august og 
september. HenvendeJse til Mikkel
sen, LUna 5855 eller RYvang 48. 

Navne og nyt Ira 
langturslronten 

DSR har vist standeren mange ste
der i år. Sæsonen indledtes med alle 
tiders pinsetur tIl Smålandshavet. To 
hold. det ene i "Norge H

, det andet i 
"Storstrommen" fra Vordingborg tog 
turen over til Fejø og Femø, som blev 
set både fra båd og bil. Turens mest 
kritiske punkt indtraf 2. pinsedag, da 
rugbrodsbeholdningen var sluppet op. 
Der var ikke megen aktivitet at spore, 
hverken hos bagere eller andre hand
lende, for der havde været pinsefest 
dagen for. Til sidst indgød en stærk 
kop kaffe sa megen brutalitet i Hartz, 
at han trak en købmand ud af sen
gen, og det Ih'svigtige stof blev frem
skaffet (det viste sig dog senere at 
være lyst rugbrod). l øvrigt kan kro
manden på Femø såvel som hans kro 
og hans tax.l model 1936 (han er også 
vognmand) anbefales på det varmeste 
til andre ro-turiSler. 

Ellers har der "æret stille om HNor
ge H i år. For tiden er Buller 6. Co. 
på ferietur med den, og inden længe 
ser vi atter "Norge" i København. 

Roskildebåden "DSR~ har haft en 
pudsig skæbne. Den var udlånt til 
Roskilde Roklub, idet de manglede 
både der. Den blev også benyttet af 
vore medlemmer til sondagsture. På 
et vist tidspunkt, da Roskilde ikke 
havde så meget brug for den, fandt 
et hold ud af, at den lige så godt 
kunne komme til Nykøbing S .. så 
blev turen morsommere. Dermed 
havde vi faet foljetonbåd nr. 2. Den 
har desuden besøgt Holbæk. frede
riksværk og Frederikssund med Kul
huse som det sted, hvor man tilbragte 
lørdag aften. Nu er den atter onsket 
i RoskiId<', men vi har sf.,dig adgang 
til at benytte den i week·enden. Det 
indre af Roskilde fjord kan anbefa
les til sondagsture, navnlig nu, da 
udgravningen af Vikingeskibene skri
der rask fremad. Enhver benyttelse 
af "DSR~ kræver henvendelse til 
langtursrochefen eller hans stedfor
træder. 

Af ovrige begivenheder skal næv· 
nes på sladrespaltevis: Mærsk, Tha
gesen og Pock besøgte i juni Tåsinge, 
bngeland og omliggende øer. De 
påstår at have fundet lejrpladser af 

BALTICA 
FOR SIKR.ING 



tn hidtil uhndt kvallttt. og disst vil 
blivt indttgnd på korltl i rochder
nts kontor. Samtidig blev dtr oplun
dtt tt nyt opvashsysttm, men det 
vides ikke. om der er udtaget patent. 

Normans førstt langtur i år fore
gik i farvandene omkring Kristians
sand. og Eigil Poulsen med hold har 
o\'trtaget blden til en lignende tur. 

Øst-flansen. Schaumburg m. n. har 
roet ud og ind mtlltm de norske 
fjelde pJ vestlandet. Rygtet hu for
tilh, at de forsøgte at forcere Joste
daisbræen, men dd viste sig ikke at 
være sandt. 

Gunnar Pettr$cn med folge har 
med vanlig præcision taget den .årlige 
tur fra Goteborg til Stromstad. 

Orienteringssektionens formand, 
hr. Jakobsen. advokat Ptdersen samt 
maskinchef Nielsen fra Bikuben feri
t:rtr i ojeblikket i det sydfynske øhav. 

Børge Hartz har trods sine mange 
wee:k-e:ndturt haft tid til at blæse indt 
i Genner bugt. Dd varede dog kun 
tn uge. 

De:l ses. at aktivitete:n trods det 
dårlige vejr har været stor indtil nu. 
Selvom de lidt ældre stadigvæk u 
i overtal i langtursroernes skare. er 
der dog en tendens til forskydning 
til yngre: aldersklasser e:nd Normans. 

Langtursraere • se her! 
(fortsat) 

Efter at have redegjort for. hvor 
lidt der her i landet side:n tnevælds
kongnnes tid og siden skovordnin
gen af 1805. der ve:d kravet om freds
skovpligten har bevaret vore skove. 
er gjort for at skabe samle:de: større 
landskabsomrlde:r, slog foredrags
holde:ren meget kraftigt til lyd lor en 
planlægning af naturparker et par 
sttder, så snart lovgrundlaget er i or
dtn . Det gælder om at gøre sine erfa
ringer. J lan nævner mange forskel
lige landskabeligt værdifulde omrl
der, der både i Jylland og pJ Øerne 
vil kunne blive herlige naturpark
områdu, der vil kunne optage en del 
af det stigende friluftsliv, der i takt 
med den ogede fritid og den stadig 
storre bilpark vil opstå gennem be
folkningens stigende behov for at 
kunne komme ud i naturen. lian 
nævner f. eks. landskabet nord og syd 
for Borrevejle Vig. I Jylland nævnes 
landskab"t omkring Rorbæk so og 
Kollemorte:n krat med Skjern is og 
Gudenåens kilder, samt med llær
vejen og Margrethediget. 

Det har været an fort. at ddanne 
naturområder og en r"gel om, at land
bru~sjord skal forblive landbrugs
jord, er i strid med landbruget.'i inter
esser . 

. , ............. " ... ' ... 

Det kan vist ikke være tilfældet; 
thi der vil jo ikke blive lagt hindrin· 
ger i vejen for landbrugets og skov
brugets byggui og udnyttelse: af jor
den. En jordværdistigning, der alene 
skyldes grundspekulation, er kunstig 
og gavner kun den enkelte. Som hel
hed lider landbruget formentlig ska
de derved, fordi den landbrugsmæs
sige forrentning bliver forringet i takt 
med grundværdisligrungen . 

Egentlig tr det oprørende at se de 
rene spekulanter fu byerne, som al
drig har haft forbindelse med jord"n 
drage ud, købe landejendomme: for at 
udstykke dem og derved tjene penge 
pJ at ødelægge de smukkeste danske 
landskabu. 

Og således går det under de nu
værende forhold. Ilvor meget værre 
blivu det ikke, nlr udlændinge Ur 
lov til at købe? 

Vi kan ikke fredningsplanlægge 
hc:le landet på det nuværende grund
lag. Hvis vi ikke har vore jord købs
regltt i orden, vil masser af udlæn
dinge købe i almindelige landskaber 
uden for planlægningsomrJderne. 

Kystfredningen . 
Af særlig interesse lor rosportens 

folk er kontorchtfens udtalelser om 
dansk naturfrednings store interesse 
for at bevare de danske kyster under 
hensyntagen til det om sig gribendt 
sommerhusbyggeri . 

Han siger rent ud, at sommerhuse: 
- eller snarere landsteder - ikke 
bor placeres på de mest fremtrædendt 
steder i landskabet, og at de ikke 
behøver at blive 100gt lige j strand
kanten. 

Han har flere gange i de senere lr 
sUet til lyd for, at man i hele landet 
indforer den sønderjyske strandregel 
fra Jyske Lov. Efter den har bdolk
ningen en almindelig ret tif al ophol
de sig på elfer bade fra strandbred
derne ved alle b.ndets kyster. dog 
med stærk hensyntagen til de nuvæ
rende ejeres velerhvervede rettig
heder. 

Det m.i forekomme urimeligt, der
som nogle El tusinde mennesker efter
hånden "il opnå tneret pl at bade 
fra store delt af landtts kyster, me
dens dlle andre vII være henvist hl 
de af kommunerne og fredningsplan 
udvalg udlagte kystarealer. 

Disse sidste vil på sommersondage 
komme til at henligge som nogle for 
færdelige "fluepapirer" . 

Det er beklageligt og uheldigt. n.år 
man pl stranden moder skilte med 
"Adgang forbud" . Men det vil da 
næsten ikke blive til at bære, hvis 
der nu vil blive opsat skilte med tek
sten : ~Zutritt verboten"l 

Derfor bl. a. bør den almindelige 
adgang til de danske strande sikres 
nu . Det u i folkesundhedens inter
esse, at hele befolkningen kan få fri 
adgang til sol, søluft og saltv.md ved 
vore strande. 

Kontorchef Horsten udtalte slutte
ligt sine forhåbninger om, at lovgi
vere og bevillingsmyndigheder vil 
kunne U øje pl værdien af rekreative 
områder, og at de ikke vil tove for 
længe med at skabe det nødvendige 
grundlag for skabelsen af de omtalte 
naturparkomrJdtr, hvor landets be
folkning kan søge nye, friske kræfter 
- fjernt fra trafik og larm i den op
rindelige, landskabelige naturskøn
hed, som den altsl endnu koln findes 
adskillige steder. 

lian me.nte, at i virkeligheden 
burde enhver forudseende landsdel 
og enhver større by, der er interes
seret i borgernes velfærd. arbejde hen 
imod at skabe et eller flere fredede 
naturparkområder, som det olllerede 
nu sku i Sverige. 

Allerede i en menneshalder har 
den sk.inske befolkning kunnet hen
vise til den smukke naturpark vc:d 
Frost<Jv<JUen, hvis centrale beliggen
hed i landsdelen - efter svenskernes 
oplysninger - fuldstændigt har revo
lutioneret livsvanerne: i de sklnske 
industrisamfund, sæ.rlig me:d hensyn 
til udnyttelsen af sondags- og nu 
senest week-end-fritiden . 

Vi roere kan kun med den største 
glæde konstatere. at der i lrilufts
rådet og fre:dningsinstitutionerne fin
des folk af kontorchd J-Iorstens 
stobning. 

JIvad han her har fremfort, er jo 
samtalt ud af vore hjerter. Vi ml 
hJbe, at han og hans me:dkæmpere 
må kunne bevare entusiasmen og 
kamp modet, således at de kan EJ de
res planer og onsker gennemført. Og 
vi bor alle, hver på vort område, stotte 
deres bestræbelser og slutte op bag 
dem i deres uforfærdede indsoll$ i 
forsaget på at standse den beskrevne 
udvikling, der truer med at fratage 
os mulighederne for fortsat at kunne 
opleve de de:jlige danske kyster. som 
man kun kan gore det pJ en rigtig 
langtur. 

Gennem en indsats i vort lotteri 
vil vi kunne skaffe kredsbtstyrelserne 
de okonomiske midler til at gore 
deres for at bevare smukke, veleg
nede åndehuller langs kysterne, hvor 
vi på vore roture kan gå i land og 
doj.! stadig være midt i den oprinde
lige, uberørte natur. 

Jovist, roernes ven, kontorchef 
Horsten, fortjener en tdk for sit 
arbejde. 

JoK 
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l. 4·,\res inrigger. klubmestersk.1b. 

2. Single sculler, over 32 år. 

3. 2-åres inrigger, klubmesterskab. 

4. 'l-åres inrigger. lodtræknmgshold. 

S. Single sculler. klubmesterskab. 

6. 2-;\res inrigger. over 32 lr. 

7. Gig-firer, fakultets hold . 

Alle lob fOS over 750 m. Forekommer 
mcre end 4 anmeldelser fOS indle
dende heat fra k1. 14,00. Anmeldelse 
sker på opslåede lister i slyngelstuen 
eller til Wilcken. 

KI. 18.00: Fru I lansen serverer mid
dag å kr. 5,-, dog kun mod forud
bestilling. 

KJ. 20,00, 

Bol til Pete Bell Music. 
Præmieuddeling. 
Balt.:gn a 4,- kr. 

-
AnSYoluh. for _DSR"; AolgC Bang, 
Holstcinsgoldc S, ø. TR. l59. 

Ansv.arsh. for .Orientering": 
Kell Christiolnscn, Tirsbuvcj IS. 
Volnlosc. DA. 11605. 

30. ARGANG 

Verdensmesterskaberne 
i Luzern 

Efter Danmarksmesterskaberne I 

Soro blev vor dobbeltsculler udtaget 
til at repræsentere Danmark ved Vt'\. 

Meget overraskende blev det be
sluttet at sende fuldt hold til luzem, 
hvorved ogs'\ en repræsentant i scul
ler skulle udtages. Da hovedbestyrel 
sen ikke mente, at Jorgen Hansen 
havde vist sig som vor absolut bedste 
scullerroer, blev der udskrevet et ud
tageIseslob på Bagsværd so mellem 
Koge, Lyngby og OSR. 

Som bekendt vandtes dette lob af 
Lyngby, der denned blev udtaget til 
VM til trods for, at Jorgen Hansen 
havde vundet over ham de seks fore
gående gange i træk. 

Afviklingen af dette lob gav bek1a
geligvis anledning til en del diskus· 
sion, idet vejrforholdene på Bagsværd 
so den pågældende dag var så dår
lige, at en sportslig korrekt afgorelse 
var umulig. Sivel banedommer som 
starter gav da ogd udtryk for, at det 
var uforsvarligt at ro et så vigtigt lob 
under ddanne forhold. 

Hovedbestyrelsen fandt dog udfal
det tilfredsstillende måske ud fra den 
betugtning, at det kunne være lige
gyldigt, hvem vi sendte til VM, han 
havde alli~evel ingen chance. 

Det skal dog fastslis, at jeg mener, 
man har tilsidesat væsentlige sports
lige hensyn ved den trufne afgørelse. 

Il ovedbestyrelsen har prove! at 
lægge ansvaret, for at løbet blev af
viklet, fra sig ved at henvise til, ilt 
man spurgte roerne, om de ville ro, og 
fik tre ja'er. 

" ertil skal det bemærkes : 
l. at roerne ikke blev spurgt i den 

forste start, men kun i den af en 
kollision for.\rsagede omstart. 

2. at starteren ikke er kompetent lil 
at stille en sådan forespørgsel. 



3. at vægring mod omstart iflg. reg
lementet medfører udelukkelse. 

Det er altid vigtigt, at de beslut
ninger, der træffes af en ledelse, vir
ker overbevisende på dl.' personer, der 
udsættes fo r ko nsekvenserne. 

Desværre har man ved den trufne 
afgørelse ikke kunnet undgå at give 
os en fornemmelse af. .a.t sportslige 
hensyn under visse forhold er uved
kommende. 

Peter Wr/cken. 

To Danmarks-mesterskaber 
til DSR 

Mestersk"bsk.a.proningen blev i år 
afholdt i Sora og fandt sted i udmær
ket vejr om end med nogen medvind 
på banen. 

DSR stillede kun op i singel- og 
dobbelt-sculler, og da vi vandt begge 
disse lob, kan man roligt sige, at me
sterskaberne blev en 100 % triumf for 
klubben. 

Som ventet viste I Ians Frederiksen 
og Ib Kruse sig at være helt suve
ræne i dobbelt-sculler og for ,lIldet 
år i træk hjemforte de Knud Sechers 
minde pokal til DSK 

Resultatet blev: 
L DSR 6.47.4 
2. Svendborg 7.11.2 
3_ Alborg 7.14.4 

I single-sculler indfriede Jorgen 
Hansen de stillede forventn inger, sej
rede meget sikkert og sikrede dermed 
DSR stillingen som den mest vinden
de klub med to ml.'sterskaber. 

Resultat: 
l. DSR 
2. Lyngby 
3. Abenrå 

7.24.6 
7.32.6 
7.46.4 

Lod os få en ny bestyrelse 
De råber og skriger, bestyrelsen 

skal gå. 
Så vælges en ny. den består af 

de samme, 
og def kan vi andre slet ikke forstå. 

Ohm har med sin vise til re
vycn ramt plet. Der sker ikke noget i 
klubben, der er ikke fester nok, man 
kan ikke komme ud at ro, bajcren er 
for dyr, og det er altsammen besty
relsens skyld. Ergo skal vi have en 
ny bestyrelse. Det har vi skullet den 
sidste menneskealder, og det har vi 
ogsa fået af og til. Men hvilken en. 
En samling oldinge, som i tidernes 
morgen har roet meget, og som nu 
kun går ind for klubbens trivsel med 

el hald hjerte. Kommer der en op
rorer ind, som vil have medlemmerne 
til at udfore det praktisk c arbejde, 
som medlemmerne i andre klubber 
normalt laver, får han at vide, at stu
denter ikke kan bruge en hammer 
uden at odelægge både fingre, ham
mer og som. l ian odelægger de ellers 
så hyggelige bestyrelsesmøder, altså 
skal han smides ud. Tillader han sig 
at foreslå, at der skal kVlllder i klub
ben, er den rent gal. r.Uske finder 
han på, at alt materiel skal udskiftes 
med det sanune for de penge, som 
klubben ikke har. Lovene skal laves 
om. for dc dækker ikke alt (det gor 
love aldrig). og kan han ikke få sin 
vilje. er det fordi den øvrige besty
relse ikke er sin opgave voksen. 

Orr er megen mumlen i krogene i 
dcnne tid. Jeg vil gerne slå el slag for 
en ide, som var fremme for nogle år 
siden. men SOln faldt, fordi den var 
koblet sammen med andre forslag, 
nemlig præsidieideen. Lad os El en 
bestyrelsc, hvis forncmste cgcnskab 
er, at den er forh.mdlingsdygtig, og 
at dens medlemmer besidder diplo
matiske evner. De skal ikke væ.re 
bange for at bryde med traditionerne 
og forctage eksperimenter, men på et 
realistisk grundlag. Deres rotekniske 
kvalifikationer ml være underord
nede. Lad der så sidde en kødrand 
af gammeldrenge, som hver på sIDe 
felter kan bistå deres repræsentant i 
bestyrelsen med råd og dåd. De kan 
hedde præsidiemedlemmer, hvis de 
gerne vil have en titel. Lad den ene 
!>nakke med honoratiores og holde 
taler, for det kan han nu bedst lide. 
Lad ham, som har en masse gode 
ideer, som han vil have andre til at 
udfore. oparbejde en stemning for 
dette eller hint sunde projekt. !-Ian, 
som laver bolværk og reparerer klo
akker. skal blive i sin kloak, for der 
befinder han sig bedSI. Langtursga
Sler og kaproere finder nok ud af, 
hvor de skal tage hen uden at sidde 
i bestyrelsen. Men lad dcm allesam
men kun have den rådgivcnde myn
dighed. De har hver især deres for
handlcrrepræsentanter i bestyrelsen. 
og disse skal have den endelige afgø
relse af vigtige ting. 

Dette er ikke en tilbagevendcn Iii 
den mislykkede udvalgside, for der 
kom udvalgsformanden ti1 at udfore 
hele arbejdet indcn for sit felt sam
tidigt med, at han skulle forhandle 
om alle mulige andre emner. 

Så kommer det springende punkt: 
Findes disse diplomatiske forhand
lere. Ja, det må gcneralforsamlingen 
afgore. 

MIK. 

Fro langturs fronten 
Denne blev d. 12. august til en 

koldfront, idet en kreds af langturs
gaster drog til Nivå med det hoved
formål at foretage svømmeprøver og 
kæntringsprøver med henblik på kri
tiske langturssitudtioner. Erfaringer
ne herfra var absolut nyttige og posi
tive, og de er sikkert en nærmere om
tale værd. 

Forsaget blev foreldget både i firer 
og toer på den måde, at holdet med 
vilje kæntrede båden. Redningsveste 
og arer blev hurtigst muligt samlet 
sammen, og roret blev reddet i sidste 
øjeblik. Det er slet ikke så nemt at 
få et rednmgsbælte på i vandet, man 
gor det nemmest ved at dykke ned 
under lokken og dcrefter læj.!'ge sig 
oven på selve bæltet. En mand for og 
cn agter rettede stævnen op mod vin
den, hvorefter den eller de resterende 
vendte båden ved et tag i kølen, hvad 
der cr ganske nemt. Det var nu mu· 
ligt Eor en mand at kravle op i båden, 
og den var da ikke mere fyldt med 
vand, end at han ved hjælp af span
den relativt hurtigt kunne tønune den 
for vand. Keine hexerei, nur behan
digkeit. Bevares, dcr var ikke hoje 
socr, så i cn Earesituation er det sik· 
kert ikke gjort på de fem minutter. 
vi klarede det på. Men vi lærte no
get: Undgå panik, ingen diskussion, 
styrmanden har kommandoen, selv 
om han muligvis er et skvadderhoved. 
ll old pa årer, spand og bælter, de 
bor i haj so altid være bundet til bå
den, helst tager man redningsbælter
ne på, før der overhovedet er begyndt 
at ske noget. De varmer altid. Hvis 
skottene virkelig er vandtætte, og 
båden ikke er for tungt lastet, er det 
næsten altid muligt at gøre både.n so
dygtig igen. Sidste udvej må være at 
svornme ind og da altid med red
ningsbæltet på. Man må under ingen 
omstændigheder forlade båden. hvis 
redningsbæltet er væk! Jeg havde lej
lighed til at diskutere nelop det punkt 
med en, som havde været vagt haven
dl.' rochl.'f, mens der skete en drukne
ulykke fra en firer. Redningsvestene 
var væk, den dygtige svommer bad 
de andre blive ved båden, medens 
han selv ville svomme i land for at 
hente hjælp. Han nåede det aldrig, 
selvom der kun var få hundrede me
tcr til land. Det var tidligt på året, o~ 
han har antagelig flet krampe, me· 
dens de andre blev reddet, da for
liset blev observeret. 

Det skal være et mere end almin
delig låbeligt hold, der kæntrer en 
båd. men bord fyldning kan man let 
komme ud for. navnHg i firer. Vor 



erfaring den dag var, at man delvis 
kan tomme en båd ved at kæntre den 
og derefter rette den op igen. men 
delte skal ikke tages som nogen auto
ritativ oplysning, dertil har vi ikke 
erfaring nok. Også svømning mellem 
årene blev provet, men med forholds
vis dårligt resultat. Det vigtigste ved 
det er, at det holder sammen på hol
det, og det har navnlig betydning, 
hvis en er ved at få krampe. 

Ovenstående må tages som en en· 
kelt dags erfaringer, om nogen har 
været ude for oplevelser, der kunne 
bidrage til dette vigtige emne, ser jeg 
meget gerne et indlæg derom i bladet, 
selvom det på nogle punkter skulle 
modsige mig. Selv har jeg nemlig 
aldrig været ude for uheld på en 
langtur. 

Det tog os en halv times kaminild 
og adskillige sndpse, for vor indven
dige temperatur var kommet op på 
det normale niveau. Det er ikke altid, 
disse ingredienser er til stede ved et 
forlis. Tænk på det, for du tager på 
langtur, men lad bare snapsen blive 
hjemme, for den er alligevel drukket, 
før uheldet sker. Eller var det netop 
derfor, uheldet skete? 

Lallgtursrochefen. 

Nye langtursstyrmænd 
Besiyrelsen har besluttet, at fol

gende roere, ud over dem, hvis navne 
allerede er opslået i klubben, nu op
fylder betingelserne for at være lang
tursstyrmænd: 
Erli ng Pedersen (Buller) 
Bent Thagesen 
Ole Pockendahl 
Lars Rich 
Svend Ilarlev 
Blinkenberg 
Jern Askhol m 

Den opslåede liste var, som ventet, 
ikke fuldkommen. Folgende gamle 
langtursrotter har også L-styrmands
ret: 
S. Valkersen 
Niels Monberg 
H. K. Kristensen 
H. Nyholm-Poulsen 

Protester mod listens ufuldkom
menhed modtages stadigvæk og vil 
blive behandlet. En del ivrige lang
tursroere er under observation, men 
er ikke medtaget i denne omgang. 
Hvis de fortsætter som hidtil, kan 
de forvente dette tillidsvotum, som 
L-styrmandsretten er, til næste 1r. 

Bestyrelsen har endvidere vedta
get, at ingen for fremtiden kan få L
styrmands ret i DSR uden at have del
taget i praktiske prøver i stil med, 
hvad der er omtalt andetsteds i bladet. 

DSR bliver i Roskilde 
Vor udsta tionerede båd DSR for

bliver i Roskilde vinteren over og vil 
blive vedligeholdt af Roskilde Ro
klub. Den vil således til enhver tid 
være i fineste stand, og den står sta
digvæk til vor disposition om søn
dagen. 

Vi skal have en ny 
langtursbåd 

Dette er absolut et rygte i klasse 
C. Kassereren har ingen penge, og 
får han nogle, skal han nok bruge 
dem til at holde de værste kreditorer 
fra døren. Samtidigt er der næsten et 
års leveringstid på en to-ares inrigger. 
Men vi kunne godt trænge til en vir
kelig langturstoer med alle de nyeste 
finesser. Freja og Tjalfe er gode, men 
de er meget optaget, og Norge og 
Heimdal har femten år på bagen, og 
det mærkes af og ti!. 

Nar jeg alligevel forsøger mig som 
rygtesmed, er det ikke for at vække 
falske forhåbninger, men for at de 
mere formuende medlemmer af klub
ben i tide kan forberede sig på en 
henvendelse fra langtursfolket om ct 
større eller mindre beløb. Hvem kan 
modstå en skægget langtursroers be
dende øjne, nar man samtidigt min
des de hyggelige aftener ved pejsen i 
Nivåhuset eller den våde fodende af 
soveposen, der har fået et skvæt af 
bundvandet. En båd af bedste kvali
tet vil komme til at koste mellem fem 
og seks tusinde krone r, og skulle vi 
ikke være nok til at rejse det beløb 
på et år uden at nasse på de sæd
vanlige kilder? Et tilsagn om stotte 
vil være meget velkomment, da båden 
skal bestilles i lobet af de næste må
neder. 

MIK. 

Vedr. håndbold 
Den sædvanlige håndboldtræning 

påbegyndes den 2. onsdag i septem
ber måned, altd onsdag den 12. sep
tember 1962 (og ikke, som anført i 
forrige nummer af bladet, den 5. sep
tember 1962) kl. 18,15 i OM-hallen. 

Fra den 3. oktober 1%2 vil der 
yderligere blive spillet fra kJ. 17- 18 
i Idrætshallen . 

Der er som sædvanlig anmeldt 2 
hold til mesterskabsturneringen. 

Eventuelle trøjer, som enclnu ikke 
er afleveret, bedes medtaget til træ
ningen og afleveret der. 

R. M .-). 

Fra hele valpladsen 
Det er blevet pal agt red. her i bla

det at bringe regelmæssigt tilbage
vendende bulletiner fra klubbens offi
cielle arbejdsmark, for at medlemmer
ne altid kan være .il jour med, hvad 
der foregår på hojeste plan. 

For at leve så godt op til opgaven 
Som muligt, således at medlemmerne, 
når de med sitrende hænder og feber
hede øjne løber spalterne igennem, 
kan blive så godt orienterede som 
muligt, bringer vi her en hurtig rede
gørelse for bestyrelsens øjeblikkelige 
status: 

Formanden: I Nivå. 
Kassereren: I pengetrang. 
Sekretæren: I disput. 
f.\atcrielforvalteren: I f u I d k o m-

men ro. 
L-rochefen: I vildrede. 
Instruktionsrochefen: I arbejde. 
SIrigel: I vrede. 
Kaproningschden : mangel af 

bedre. 

Bestyrelsen 
agter endvidere at gøre et kraftigt 
fremstod, for at medlemmerne ind
køber de rigtige klubjakker og bru
ger disse, ikke alene ved fester og 
stævner, men også i det daglige. 

Som et led i denn e kampagne var 
det da også tanken, at der skulle 
reklameres for sagen her i bladet, og 
i denne anledning har red. søgt kon 
takt med de helt rigtige public rela
tion folk, der er i gang med at ud
arbejde lay outs. Derfor kan vi i de 
kommende numre af bladet vente at 
se de helt rigtige <tnnonter om denne 
sag. 

"Først vilJe ingen gefionpige danse 
med ham - men senere, takket være 
klub jakken ... ~ osv. 

BALTICA 
FO . SIKR.ING 



ORiENTERiNG 

Nyt fra Gåsehuset 
Sæsonens første træningslob fandt 

sted i Ravnsholt den 19. august. Røde 
havde lagt en, navnlig for ham selv, 
uhyre pædagogisk bane, som flere af 
medlemmerne forcr.rede. 

PS! Husk at reservere sondag d. 23. 
september kl. 10,00. DSR's forste Ri!.
batløb afholdes. Mod præcis - sam
let start. 

Op hulde mænd • . • 
Orienteringssektionen kalder igen! 

Nu, efter en afslappende sommer på 
soen, nærmer efteråret sig, og skoven 
viser sig fra den mest charmerende 
side under mottoet: "Nu falmer sko
ven trindt om land . . . " Som den op
mærksomme læser vil sc, kunne den 
ne indledning med hele to citater fra 
fædrelandssange, godt være skrevet 
af den udmærkede redaktør for DSR. 

Terminslisten viser, at sæsonen al
lerede er i gang. Sektionen anmoder 
derfor alle gamle orienterere om at 
mode op. De nye skal heller ikke hol 
de sig tilbage. Om du kan læse et 
kort eller ej, skal du ikke bekymre 
dig om, vi skal nok lære dig det. Alfa 
og omega inden for orientering er. 
om du er glad for naturen. Vi kan 
love dig uforglemmelige oplevelser 
her i landet og i Sverige. Du vil kom
me på. strøg i vildnisset, du ellers al
drig ville drømme om at opsøge. 

Inden for kaproningsafdelingen er 
der grøde i denne sæson. Endelig ta
ler man om klubbens kaproningstra
ditioner - uden vemod. N u sammen
ligner man dem nemlig med 1%2-
resultaterne! Således, uden vemod at 
mindes fortiden, skulle vi også gerne 
have det i o-sektionen, også. vi har 
Danmarksmesterskaber på bagen . 

Altså, på med vanten l 
OBS! Fuld tilfredshed, eller pengene 
er spildt! - så galt er det ikke her. 
Interesserede kan løbe de forste lob 
uden at tænke på det pekuniære. Der
efter er årskontingentet 5 kr. (ind. 
OMS). 

Transportproblemer ordner vi også 
- velfærdet er steget på det sidste. 

Pock. 

............ ", .... ' ... 

-z 
en ,... -en .... 
m 

9. sept FIF, - AB. Kværkeby, mø
dested: Kværkeby kro ved 
stationen, starttider 6. sept. 

15. KM - nat. 

16. Kredsen, propagandalob. 

16. Djurslandsløbet. 

22 . EM i Norge. 

22. Drenge og juniores, week-
endtur. 

23. DSR, lukket lob, "Rabat-
10b~ a la Pock. (Gåsehuset). 

JO. - Helsingør, kval. B, Sverige. 

7. okt. Kredsen, internationalt løb. 

14. - KS, kval. C. 

Nærmere oplysninger gennem op

slag eller hos styret. Tilmelding til 

kvalificerende løb som sædvanligt til 

klubbens kOf\tor inden mandagen for 

lobet k!. 16,00. 

Klasse lU 
Da jeg i foråret refererede O-po

stens ide om en turistklasse. betrag
tede jeg den som et godt. men fjernt 
fremtidsprojekt. med en svag ironisk 
undertone. Den er nu en realitet. 
Skærmen annoncerer til sit lob d. 2 
sept. klasse TV, 3,5 km, omklædning 
ikke nødvendig. Det ventes, at andre 
klubber følger efter. Kom nu, Nor
man og Bondo Svane, hr. Sjelle OJ: 
fru Fje!dbo, med hat, spadserestok 
og gummistovler. Nu skal De have 
noget ud af de årlige 5 kr. Hidtil har 
De ikke haft andet ud af dem e:nd 
en venlig tanke fra en eller anden 
ung orienterer, som på den måde har 
kunnet deltage i et lob, som han ellers 
ikke havde rld til. 

MIK. 

Rabatløbet 
Pockendahl har taget initiativet 

dette efterår. Efter grundig uddan
nelse på banelæggerkurset i Vejle I 

påsken overforer han nu sin lærdom 
til DSR's træningslob. Den 23. sept. 
afholdes i Ravnsholt en variation af 
de sædvanlige lob, et lob, hvor man 
vælger posterne efterhånden, som 
man kommer frem. Der er forskellige 
points for de enkelte poster. En mak
sima\tid tilstræbes overholdt, over
skridelse giver minus-points. Så må 
man træffe sit valg: kvalitet eller 
masseproduktion. Har man blot løbet 
et løb for. kan man deltage med for
del. Mod op kl. 10,00 i Gåsehuset. 
det er ikke så indviklet, som det lyder. 

Behøver vi .at tilføje, .at der efter 
sæsonens udløb afholdes træningslob 
hver 14. d.ag fra Gåsehuset lige: som 
sidste år. 

Sektionens styre: 
Poul Birk Jakobsen, formand, k.asse

rer, Bjødstrupvej 59, V.anlose, tele
fon 707135. 

Knud Mikkelsen, næstformand, Tom
rergade 3, N. LV 5855. 

Kell Christiansen, Tirsbæksvej 15 I, 

Vanløse, DA 11605. 
Postkonto 68344. 
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AnsvOIIrsh. for .DSR": Aage B;rng, 
Ilolstcin.sg.dc S, ø. TR. 359. 

Ansvarsh. for .Orientering": 
Kell Chrisli;lIm:n. Tirsbz.kveJ IS, 
Vanlose. DA, 11605. 

30. Å RGANG 

Lørdag 15. decbr. kl. 18,30 

afholdes 

juleslue I klubhuset. 

Der serveres : 

Fru Hansens julepialle 

(kendt og elsket fra 

Hyde Park Hotel 

til cafe Blodkoppen) 

plus 

l stk. håndskænket pilsner. 

Prisen for olt delle er 

kr. 9,50 kuverten 

in cl. betj. afg. 

Tilmelding sker telef. til 

klubbens køkken RY. 48 

hver tirsdog og 

torsdag alten fra klo 19 

dog senest 13. decbr. 



Tilfreds kanin 
Fra en af lrets kaniner, reklame

fotograf Jørgen Striiwing. har klub
ben modtaget to meget smukke foto
grafiske arbejder vedlagt følgende 
hilsen: 

"Tak for min første. 
mell ikke sMste rosæson'" 

Idet også vi takker. kan vi meddele, 
at gaven vil blive anvendt pi rette vis. 

red. 

REDAKTØREN ØNSKER 
de læsere, der trofilSt 
har holdt Ild 
til indeværende nummer 

EN RJGTIG GLÆDF.UG lUV 

Standerstrygningen 
lørdag den 3. november foregik. som 
meddelt, i fakkclskær. Denne nye 
facon at afslutte sæsonen på er til· 
syneladende blevet populær. Ca. 60 
medlemmer med damer havde således 
givet mode. Forpladsen var som sæd· 
vanligt illumineret med fakJer, lige
som flagmasten var projektorbelyst. 
Der stod en kold blæst ind fra sun
det. hvorfor ceremonien blev af kort 
varighed. Formanden takkede for den 
svundne sæson og motiverede et leve 
fo r klubben. 

Anden akt foregik derefter på 
verandaen. hvor Strigel havde arran
geret et nydeligt andespil med 10 
ænder som hovedgevinster. Endvidere 
var der rækkegevinster og et ekstra
spil om en kurv med frugt og diverse 
rare sager. Stemningen ved bordene 
blev hurtigt den helt rigtige for et 
andespil. med de gængse bemærk
ninger: "ryst posen" osv. Arrange
mentet gav også i år et helt pænt 
overskud, og der er næppe tvivlom, 
at vi skal fo r tsætte med at lave sæ
so nafslutninger på denne måde. 

Den ekstraordinære 
generalforsamling 
12. nov. 1962 
havde vakt udelt in teresse blandt så
vel ældre som yngre medlemmer. 
Dette kunne spores på tilslutni ngen, 
idet man skal ret langt til bage i klub
bens analer for at find e en tilsvarende 
tilslutning, som den man var ude for 
på denne aften. I alt havde 93 stem-

meberettigede medlemmer givet mo
de, medens 47 var repræsenterede ved 
fuldmagter. Generalforsamlingen var 
således beslutningsdygtig med hen
syn til lovændringer. 

Uagtet der var sprængstof I nogle 
af de fremlagte forslag, fik aftenen 
et særdeles roligt og værdigt forløb. 
Dette skyldtes dels, at det var lykke
des formanden "t overtale højeste
retssagforer Bernt Hjejle til at virke 
som aften«ns dirigent, således at for
handUngerne bl «v ledet pl en gang 
myndigt og elegant. Samtidig var for
slagstillerne ind .. tillede på, at der 
skulle fores en saglig debat 0111 de 
rejste problemer, og denne linie blev 
fulgt i de forskellige indlæg, der frem
kom aftent'n igennem. 

Generalforsamling('n indledtes med, 
at fonnanden motiverede de .lf besty
relsen !>tiUe.de ændring~forslag til 
lovene og gjorde opmærksom på, at 
nogle af disse ændrlOger drejede sig 
om rene tekstrettelser. Man havde fra 
bestyrelsens side desuden fundet det 
rigtig!>t at forcslii, at rammerne fo r 
optagelse af ekstraordinære medlem
mer blev udvidet fra 5 co,," til 10 'Io. 
l lvad angik ændringer j bestemmel
sen om udmeldelse, erklærede for
manden, at man fandt det hensigt~
mæssigt, .,t unge medlemmer ved ind
meldelsen ikke !>ku!le binde !>ig for 
et .ir. Den nye bestemmelse om ad
gangs formening for 3 maneders re
stance mime betragtes som en il jour
foring af den tidligere regel. 

Når man endvidere onsked« at 
ændre reglen i § 7 om bestyrelsens 
sammensætning, skyldtes det, at den 
nuværende bestemmelse desang.lende 
måtte betragtes som en reminicens 
fra sammenslutningen i 1917, og det 
var ofte vanskeligt at opfylde det rent 
fo rmelle krav om 2 akademikere og 
2 polyteknikere, når man skulle stille 
forslag til ny bestyrelse. Hvad slutte
lig angik de ændrede regler for gene
ralforsamlingens afholdelse og regn
skabsårets afslutning, bemærkede for
manden. at man med disse onskede 
at imødekomme et ofte fremsat on
ske Om, at den ordinære generalfo r
samling skulle afholdes på et tids
punkt, hvor den nylig afsluttede ro
sæson var i frisk erindri ng. 

Derf'fter fik Ole Nors Hansen or
det for at fore lægge de af ham stil
lede ændringsforslag. No rs indl edte 
her med at præcisere. at he nsigten 
med hans forslag var at skabe mere 
klubliv, a t simpli ficere administratio
nen samt at aktivere den sidden de og 
kommende bes tyrelser. 

Angående den påtænkte ændring 
af lovenes § 4 meddelte Nors diedes, 

at der .lIlerede i 1951. hvor dette for
slag var fremme på den ordinære ge
ne ralforsamling, havde været stem
ning for optagelse af kvindelige med
lemmer. Det måtte antages, at en så
dan optagelse foruden at skabe of!ede 
kontingentindtægter ville aktivisere 
klublivet betydeligt. At der var inter
esse blandt de kvindelige studerende 
for optagelse I DSR, kunne man kon
statere ud fr,l den kendsgerning, at 
der under de nuværende forhold ind
gik ca. 20 henvendelser arligt fra stu
diner til kontoret. 

Det stillede forslag om ændring af 
reglerne for kontingentindbetilling 
skulle ikke betragtes som en kontin
gentforhøjelse, men <:;narere som en 
strukturændring for sa vidt angik 
reglerne om kontlOllentbet.1lingen_ 
Nors fandt det således stadig uhel
digt, at studenten, der ikke havde ret 
mange penge. skulle betale det hoje 
kontingent, hvorefter han. når han 
ble\' kandidat, kunne ga ned på cn 
lavere sats. 

Sluueltg nævnte Nors de tanker, 
der havde ligget til grund for frem
!>ættelsen af forslaget om præsidiet, 
og nævnte her indlednmgsvis en arti
kel, der I efterlret var fremkommet 
i bladet om dette emne. Nors bekla
gede denne artikels fremkomst og 
erklærede, at han ingen forbindelse 
havde hermed. Hvis man indførte et 
præsidium, ville man skabe mulighed 
for hurtigere personskifter inden for 
bestyrelsen. Det var folgelig tanke.n, 
at der I et præsidium skulle sidde 
personer, der var kendt med klubbens 
daglige drift. Et mandat i præsidiet 
skulle ej heller opfattes som en sene· 
curcpost, men som en post, hvorfra 
man arbejdede for klubbens ve!. 

De her fremførte indlæg gav selv
sagt anledning til en del debat, hvor
under ma nge vægtige argumenter for 
og imod forslagene blev frem fort. 
Sluttelig gik man over til afstemni n
gerne og resultaterne af disse blev 
følgende: 

Fo r bestyrelsens forslag stemte 105. 
for forslaget om kvinders optagelse 

stemte 80 - imod stemte 77. 
For ændring af kontingentreglerne 

s temte 78 - imod stemte 53. 
For indførelse af præsidium stemte 

63 - imod stem te 66. 
H erefter va r bestyrelsens fo rslag 

med enkelte reda ktione lJ e rettelser 
vedtaget. 

Generalforsamlingen sluttede med, 
at formanden takkede dirigenten og 
forslagsstillerne. 



Frd RONING ' 

En velegnet julegove 
En ny og prdktlSk rosports-hJndbog 

I den serie, der undt"r fællt"stitlen 
.. Sportens A-B-C" udsendes af .. Poli
tikens Forlag", er dt"r for nogle mAne
der siden, som RONING's læsere 
sikkert bemærkede, idet forlaget an
non.::erede udsendelsen i vort blad, 
kommet en udmærket håndbog (nr. 
284 af Politikens h~ndboger), der 
med jergen Lunde som rcd.lktor og 
med omslagstegning af Svend Aage 
Vaigt Andersen og med titlen .. Jeg 
dyrker roning", både vil være en vær
difuld lorogel~e OIf ethvert roer-bibli
otek og sOImtidig sikkert vil hOlve mu
ligheder for at være Io'n lortrm/ig 
introduktion for den, der uden for
h;lnd~kcndskab vil skarre sig noget 
at vide 011\ rosportcn. l serien har 
h.mdbogen nr. 4. 

Nar vi oplyser, at h.mdbogen efter 
titelbladets oplysning U uJdrbejdi!l af 
RONING's tidligere mdngc.irige re
dolktor. den i rokredse vidt bekendte 
Sven B.l/schmidt. vil det sikkert ikke 
være overrolskende for nogen. når vi 
i Solmme åndedrag giver udtryk for, 
at der her laktisk pa en prisværdig 
og effektiv made og i en fornøjelig og 
læseværdig tekst er sOImiet en sl om
fattende viden om rasparten .. historie. 
materiellet, roningens teknik. de for
skellige grene af denne herlige sport, 
om denne idræt"grens organisation, 
og 011\ de .lf danske roere gennem 
årene opnåede resultater m. v., at det 
i betragtning tlr håndbogens størrelse 
og pris (5.00 kr.) er imponerende, 
hvad han h", fået med. 

Det oplyses. at man har bestræbt 
sig for at gore indholdet sJ kortfattet 
og klolrt og så let ti lgængeligt som 
muligt, og skont dette mål ~r nået i 
meget høj grad. har man også været 
i stand til næsten i Stlnune grad at få 
medta~et "så at sige alt af interesse 
vedrørende roning" på de 64 sider, 
der var til rådighed. 

Når man kender Balsehmidt, vil 
man også kunne forstJ, at det især 
er det afsnit i værket. der i forordet 
s iges at omhandl~ "rosportens alfa og 
omega" nemlig "tekmk, rationel t ræ
nmg og sammensætning af mandska
ber", der i nogen grad lever op til den 
gl\'ne karakteristik, idet det ganske 
rigtigt er "kort og klart formule ret 
og il lustreret ved instruktive tegni n
ger og fotos", mede ns der måske kan 
sættes et lille spørgsmålstegn ved den 
"grundighed", hvo rmed denne ge n
nemgang på den begrænsede plads 

har kunnet gennemføres. Der vil 
utvivlsomt være nogle læsere, der 
ikke fuldt ud vil kunne følge forfat
teren i h.lDs fremstilling. 

Men det er dog kun p.a uvæsentlige 
punkter, at enkelte m.'!.ske vil være 
uenig med ham. Hans omfattende vi
den om rosporten og han" store kær
lighed til denne idrætsgren fornægter 
sig heller ikke i denne publikation, 
og det kan slås fast, at både han, 
redaktionen og forlaget gennem ud
sendelsen af denne lille. men værdi
fuldt' håndbog har naet deres mal: 
at skabe et værk, der bade kan med
virke til at lette nye udovere af vor 
herlige sport deres forste vanskelige 
k.lmp med åren og give de allerede 
mere rutinerede ly,>t til pit en fornøje
lig og nem made at genopfriske deres 
viden om rasparten ; lige~om bade 
motions-, og langturs- samt kaproere 
derigennem kan f..1 mere udbytte og 
glæde af deres sportsudøvelse. 

Vi gar ud fra. at den snart vil \'ære 
at finde i ethvert roklub,,-bibliotek, 
ligesom alle instruktører og trænere 
og andrc roentusiastcr SdVSolh't med 
udbytte kan benytte den .. om lund-
bog. JoK 

Vintergymnostikken 

Adresseliste: 
Kontor og kokken: RY. 48. 

f.\edlemmer: RY_ 35040. 
formand : Bjern Moller, Bredgade 54, 

C. 1071. 

Kasserer: Borge Boesen, Brolægger
stræde 3, PA. SOlO. 

Sekret."f!r: Aage Bang. 110lsteinsgade 
5, TR. 359. 

Materielforv.: j. Norman-Hansen. 
Rothesgade 9, TR. 5384. 

KlIprollingschef: Peter \Vilcken. 
Weysesgade 32, tlf. 292229. 

Rochefer: 
K. Mikkelsen, Tølllrergade 3, 
LU. 5855. 
Bent Mærsk. VendeTSgade 7 2, 

BY. 24'i3 x. 

Uden særligt mandat: N. 0 _ H. Stri
gel. lddagården L 

Inspektor . C. A. Sjelle, Njalsgade 
75, SU. 806. 

Træner: Ib Christoffersen, 
Bernstorffsvej 144, HE 7074. 

Mandag og torsdag k!. 19 -20: Statens gymnMaikinstitut. Nørre Alle. 

Tirsdag og fred.lg k!. 17- 18: St"ten .. gymn.lstikinstitut. Nørre Alle. 

Onsdag kl. 17,15- 18: GI. l\1etropolitanskole, Frue Plads. 

Torsdag k!. 20- -21' Svomning. Staten .. gymnastikinstitut. Norre Al1e. 

BALTICA 
FO 



ORiENTERiNG 

Efterårets og vinterens 
terminsliste 
9. december: Kispus·lob og derdter 

julefrokost i Gåse.huset. 
Dertfter holder vi juleferie, men 

efter nytår fortsætter vi med træ
ningslob hver 2. sønd.1g, forste gang 
den 27. januar 1963. 

DM i orientering 1962 
DM afholdtes den 21. oktober i 

strålende sommervejr i Tranum m. fl. 
plantager nord for Broust ved AI
borg. Der var lagt et udmærk('t. men 
svært lob, idet terrænet var kuperd 
og sine steder uigennemtrængeligt. 

DSR deltog med 2 mand, nemlig 
Kdl Christiansen i ilA og Rode i 
OB. ilA på 13 km havde 77 ddb
gere, hvoraf kun 47 gennemførte, 
iblandt dem Kell. !-lA vandtes af 
Ole !lansen fra KIF i tiden 1.55.18. 
I OB (8.6 km) med 53 startende op
nled e Rode (med bandage) en fin 
placering som nr. 12 med tiden 1.54.03 
kun 15 min. dter vinderen F. P. Dahl· 
kild rra 1I0lte, der brugte 1.39.51. 

DSR var således atter i lr repræ
senteret af 2 veteraner. 

Vi må imidlertid meget hlbe og for
vente, at sektionens nye talenter i 10-
bet af næste sæson vil lægge den nod
vrndige enrrgi for dagen og kvalifj
cue sig til næste års DM. Det er 
snart på tide, at DSR igen modu med 
et mere talrigt DM-hold. 

BM. 

Sektionens styre: 
Bent Mærsk. formand, Vendersgade 

7 2 , K. Telefon BY 2453 x. 
Kell Christiansen, sekretær, Tlrsbæk

vej lSI, Vanløse. Tlf. DA 11605. 
Ole Pockendahl, kasseru, St. Kon

gensgade 62 3, K. Tlf. BY 35069. 

Generolforsamling 
Sektionens ordinære generalfor

silomling blev afholdt den 15. novem
ber i DSR. Ca. 25 mand var modt op, 
heraf hele 7 med stemmeret - en 
fremg.lng pa et par hundrede procent 
i forhold til sidste lr. 

At generalforsamlingen forlob i ro 
og orden, siger sig selv. Det foreslå 
ede styre blev valgt. 

Ikke et øje var tort, da den ny
\'algte formand Bent Mærsk over
rakte den gamle formand, Rode, en 
uhyre særpræget glas-pokal, idet han 
udtrykte håbet om, at Rode ved frem
tidige klubnatløb ville medbringe po
kalen til eget brug. 

. . • af resultatlisten 
Abne lob 

KS '5 pokallob den 14. oktober i 
Ilvalsø skovme blev et glædeligt løb. 
Gert fejede alle konkurrenter til side 
og besarte førstepladsen i det 8 1 :: km 
lange løb i tiden 1.16.30 - B minut
ter foran nr. 2. Gert rykkede hermed 
op i IIR Til lykke l Rode løb i YOB 
stille og roligt og klarede en ·t-plads 
kun 6 1/2 min. efter vinderen. 

KM 62 foregik ved Forsakar i 0st
skåne i et berligt terræn: åse, fos, åse, 
fos osv. Vi havde 7 mand til start, 
og de morede sig strllende. Alle blev 
mere eller mindre vlde, mest Mærsk 
- han tog bad, inden han nåede mål. 
Kell fik en B.-plads i IIB og næst
formanden fik i IIC en ll.-pladsl 

Klubf"b 

Eftedorets rørstI.' ordinære klubl"b 
den 21. oktober havde samet hele 19 
deltagere (heraf flere nye) tH start 
fra Gåsehuset. Pock havde lagt bane, 
og løbet blev vundet af Mærsk foran 
Gert. Det blev en dejlig dag - vi 
kunne med megen god vilje være 19 
til bords. 

14 dage efter d. 4. november havde 
næstformanden lagt en såre eksklusiv 
bane. Man blev transporteret til start. 
15 medlemmer havde indfundet sig, 
og Rode løb af med sejrens laurbær 
for næsen af Søren Larsrn. 

Pock. 

Sektionens klubmestel'skaber 

afvikledes søndag den 18. november 
i R.avnsholt. Løbet var Ikke begun
stiget af vejrguderne, idet vejrliget 
prægedes af efterlrets første sne og 
slud, men heldigvis afholdt dette ikke 
savel veteraner som begyndere fra at 
mode op. 

I alt en snes løbere fra DSR del
tog, og lang bane (9,2 km) lor de er
farne blev vundet af Peter \'<'ie.brand 
på 1.30 (oran G('rt Petersrn på 1.39. 
På begynderbanen (7,0 km) sejrede 
Søren Larsen med hden 1.36 og næst
bedst var Bent Rasmussen med 1.43. 

Blandt pigerne viste Birthe Thage
sen storst lremgang ved at blive nr. 2 
efter Bodil. 

llrælRleuddelingen finder sted ved 
julefrokosten i Gåsehuset sondag den 
9. december . 

"T K" og "Skærmen M modte med 2S 
mand, der lob den korte bane, bed
ste tid opnåede Gert Bøgevig fra 
MSkærmen" med 0.55. 

BM. 

Julefrokost 
Sektionen indbyder medlemmerne 

til et lille kispus-lob, start kl. 09,30 
søndag den 9. december fra Gåse· 
huset. Efter hjemegymnastikken 
trækker vi inde.ndøre for at nyde den 
medbragte julemad. Herefter vil for
manden uddele indtil flere præmier, 
nemlig for klub-poinlS-løbene, samt 
for klubmesterskabeme 1962. 

Sektionen 

ønsker medlemmerne 

en glædelig jul 

og et godt nytår! 

·1·· .... • ... ' .n ... ' ... 
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