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DANSKE ST'UDENTERS ROKLU'B 

JULI 196.3 

Ansvar5.hav~ndc for "DSR ~: 
Benl RasrnuHcn. Emdrup\'cj 1+7. NV . 
Telefon Søborg SOg·L 

31. ÅRGANG 

~.t er i DSR det foregår Husk' de nye telefoner!!!! 

ilcken er gået 
Klubbens kontor: RY. 48. - Svarer RY. 48 Ikke, ring til RY. 35.040. 

Middagen bestilles i-nden kl. 13 p6 RY_ 35.040. 

Medlemmer: RY. 35.040. 

FESTEN DEN 15. JUNI 
En gang i fOrÅret, medens der 

endnu lå is i Øresund, udklækkede 
et medlem af DSR's bestyrelse en 
fantastisk plan: man skulle lave en 
kæmpe propagandafest i klu bh uset. 
sådan at samtlige studerende vl'd 
Un iversitetet og lære.anstalterne vilJe 
komme ~tyrt~ntj"e. hrst ~il festen, og 
derefter for at indmelde sig i roklub
ben som aktive medlemmer. 

[ft tte nr jo en"'storslået ide. og de.n. 
td~ bestyrelse modlog da også 

hu-d.;:e,et liIled begejstring. /'vI an I·We 
e or godt vejr. så man og-sl 
_~ fest e udenfor. man VIlle som 

sædv.OJ:>llig spærre de øverste etager 
- ~escsaJen af med crepepapir, og 

hænge en smuk belysning 
De:;~~e af oite røde sole op. 

dm storste senS;ttion skulle 
... " man ryddde b.ådehaUeo for 

- 'ver og årer, så man også 
danse der, 

se plrtner tog f Oml i maj 

~tyrelscn nedsatte et udvalg, der 
nlle arran g ere festen, og s.lmtidig 

mao Om at sælge så mange 
mulig (or lettere at kunne 

bldehaHen. n.h tiden kom. 
k tionsro,hefen ofte har 

_ z - elJigente mennesker .aldrig 
- • besluttede tesludvalget sig 

ere en at vore store koml
at underholde festdeltagerne. 
blev af en eller anden grund 

Da det skl.l))e være eo propaganda
fesf, m,hle man jo til at orientere de 
~fuderendc om festen og klubben , og 
a [lerede onsdag d. 12. j UDi - hele nre 
dage {ør festens afholdelse - be
gyndte der at dukke plakater op på 
frokoststuerne, 

Torsdag d. 13. juni om af t Il \ .... 

der usædvanlig mange mennesker i 
klubben: om de var kommet i anled 
ning af klu bafteocn, eUer om det var 
for at se p.å den bahe sn es medlem
mer. der \'ar rravlr bes -æftiet m ed 
at rydde b.ldehalle.n . er svært at :Se. 

Om fredagen ble ... • der pyn ret s.åyd 
i den halvdel .lf bå.dehall~ , d t-t ""ar 
ryddet, som i festsalen . D eDll c aften 
havde man den glæd e ar se Boese 
som' aktivt medlem, 

lørdag eftermidd.ag gik for d Il. 

efterhånden trætte fe-stkomite med å~ 
udføre alle de småting. der al ti d --
ver udskudt ril sid~le øjebli k. o~ al
naede. at blive klart til d en ston -
"asion. Sdv ikke ~n e lsrrejke fe 

ødelægg", .1rra o.gøremes humor. 
Om selve fes ten er der ikke m ,.;" 

at ·fortælle. I festsa len s:pillede S ar
band, og i bådehatJen underholdt t-
12 mands jazzorh5ter med cl t impo
nerende na,'" The Possement SIOI1l
pers. Hvordan gæsterne mo rede sig 
illustreres bedst ved at ci tere en af 
gæsterne; .. J-hor meget koster det a t 
blive passiv med lem . så. man au o
malisk får meddelelse om fesrexne?-

En der ogsJ ar med_ 

ROSK1LDEBÅDEN kan benyttes efter aftale med Pockendøhl 



Lidt om alt - kort ·fortalt 
Især om materiellt::t 

E n un dcrsøgeJsc viser, a t en bad 
i DSR sejler 4 limer mellem hver 
reparation. 

Kontingentet j J~39 var 60 kr. J dag 
I'r det IOS kr. En 2·årers kostede den· 
gang 800 kr. I dag 5.600 kr. 

Chancen for at erhverve speed
båden med den t 5 H K Johnson motor 
er forspildt. Den er solgr. Til gen
gæld kan man stadig købe en sculler 
til brug i sommerhuset, ellt'r maske 
en laet' eller ~n lireT, h vis man vil 
h·ave kone og l"-Øfn me.d ud 2 t se ile. 

Tagdækkere, murere, maler~ ere. 
etc. ~r engAger,"t 1i I en gennemgri
bende reparation df testsalen. N~ste 
fest vil altsa blive afholdt i nye og 
forh.1ben ti ig smukkere omgiytlser. 

Nogle kaniner har for~spurgt, om 
visse medIe mmer ind tog særstill ing 
i forbindelse med bådevask. N~tu[
ligvis ikke. Så vi anmoder høfligst 
de pagældende om - dels al pæda
gogiske grunde og dels af profylak
tiske - at overholdt bf"~temmelsen 
fim bådevask: Vask ."lf aJle bAde -
IOl'dage samt sen- og helligdage. 

Apropos vask. AJle variationer af 
rengøring ses på forpladsen. Her ,m-

vises den mest e Hc:kti\'e og ·lll-!rrigste 
m.åde: 

1. 2 S1ive bukke stille-s op. i pAssende 
afstand Ir;"; hinanden. 

2. B.\de" lægges med kcl~vine( l\Vi· 
lende pol bukkene. 

3. Alle losdele fjernes. 
4. Biden veodes med el SI\Uptåg. ef· 

ter at bukkene er reUet ind i for
hold til svin·ler og tolde. 

5. Båden spules og il fr"eres såvel 
in d \·endjg som udve n dig. 

Resterende dtl "f proceduren over
lades t il medlemmernes egen fanlas;' 

Det i ndskærpes. at bådene efter 
endt tur eoten overtages øjeblikkelig 
eller - evt. efter bådev,lsk - lægges 
p~ pi ads. De t vil ikke bli\'e tolereret, 
at bade hen I ægges pi pDD ton en og 
udsæt! es for ve ir! iget gen Dem timer 
i hab om. at båden kao ,.sælges" ti.! 
et efterfølgende medlem. 

Det ~r mt>d vilje. at Ilsen i d (\f~n 
mellem det nordlige nm klædoi.ngs· 
rum og kokkentrappen ikke k an ~s.l~s 
fra·'. { anledning af en ræ lo;J; e tyverier 
hos OS og Wire naboer <l f .. ærdi- og 
bekl.a:doil\gsgtnstande, se- r -;-l c>s ned
saget til at forhindre, at eVf, \:II/ed
kOlumel,de uhindret kan ~ a.s:sc:re ind 
lige Ir,;! gaden. Vi undsk j' lder ulem
p('n og beder medlemmerne om enten 

Jb."C A ]P JR O N .l[ ~T CG1- E N 
Ved de indtil redaktionens slutning 

.. fviklede kapronlnger hM DSR i alt 
opnået 3 sejre og l andenplads i 13 
starrer. 

Sej rsproceo ten er- forclebig "ltså 
ikke særlig god. mcn der er al mulig 
grund til at tro, at deo vil blive rellet 
op j den f0lgende lid. 

Her :'ob I de enkelte kaproninger 
kort om tales: 

ForJrskaproningen i Sorø: 

Sen. dobbeltsculler nr. l af 2 hold 
Senior singlesculler nr. l af 4 hold 
Junior singlesculler nr. 6 af 10 bold 
Beg. singlesculler nI. 6 af 11 hold 
Drenge singlesculler nr. 2 df 8 hold 
Dr. dobbeltscuH er n r. l af c:> hold 
Begynderfirt'r nr. 7 af t 1 hold 

Odense kanal: 

Her kuno" vi på grund af eksamen 
og manglende deltagelse kun srarte 
i begynder· og juniors.::uller, hvor 
r .. sult atet blev en 4. og 3. plads. 

Vejrforhold og urangeme.nt var 
s.\ \"(' I i Sorø som Odense udmærkede, 
dng må det bemærkes, at banedom· 
merb~dene gav al"llednin~ til gener 

ved begge kapron ic.ger på grund af 
d e S{)t' r, de s"tte. når de gik tilbage 
el ter cl 10b. H er burde arrangElrcrne 
sætte Ind. Især pa Odense ka.nal er 
det ganske utilstrækkeligt med kun 
to b.åde, der der tvinges til ;>..t 

returnere med aJr for stor hastighed. 
Det ee mildt sagt ærgerlig! for et 
m.<!ndskab, der har trænet gennem 
mJ ned er, at se sine chancer bli .... e "de
lagt ai kølvandet fra en· motorb~d. 

Duisburg: 

Havde m .. n Sil! næsen op efter en 
sejr, blev man grundigt ~ku Het, Inen 
for deltagern e, der havde regnet med 
at erhverve sig kamprutine og inter
na tion;tl edaring, V,)f turen rigeligt 
anstrengelserne værd. 

Vi startede i senior single- og dob
be.lts(ullet, og om undagen så nlao 
rigtigt, at vi var kommet fra asken 
og i ilden, og begge hold blev sejlet 
godt agterud. Allerede søndag gik det 
betydeligt bedre, om end placeringer
ne var beskedne, Dobbeltsculleren 
var kun 1 sek. f fa de russiske sejr
herre r i det indll."dende heat, og J 0r
gen Hansen roede trods en beskeden 

• 

at anskaffe klubnøgle eller gå ger.· 
neal bassin d. Samtidig advares mod 
<lt have værdigenstande liggende fri I 
til~ængelil;<':. 

Be-styrelsen bringer en tak t il de -
gudskelov m<inge medl emmer - dL'r 
følger opfordringen til at værn~ om 
bådene. BildeanskaHl'Isc er i dag en 
uhvc: kostb."lf aHære. Priserne er 
som følger: 

Sculle-r: 2.500 kr. Toer: 5.6()O kr. 
Firer: S.O<Xl kr. En år.:: 216 kr. 

Tænk pl det når d u na-ste gang 
sætter en hæl genn em et bord, eller 
flænser en åre på pontonen. 

Bettger hLlr ferie fr:t 8.-28. juli. 
Nors. 

Gåsehuset 
G~ehuset er nu helt i orden. kun 

lTI.<!ngler vi endnu at få klara pro· 
blenll:m t: vedrørel"lde adgangsvL'jen, 
og det vd si kkert tage la.ng tid. 

ri uset er udlejet iod ti I J. 17. "u
gus r, og derefter skal oTlentcrings
se k fionen s('ly bru~e det negle en
kelte weekends. fQr dem. der kwme 
tænke sig en eftedrsteric i den smuk· 
ke efterårsskov, eT der sradig mulig
hed for lejemkl. Henvendelser her
om bedes rettd lil h ), t teo:hefen, K. 
Mikkelsen, LU 5855 (aften) -eller 
fredensborg 801 (d..1g). 

5. plads kun U sek. d.hligert end 
verdensmesteren 1 vano\". 

Der er ingen h'i~·l om, at det er 
konkurrencer som d~m i Duisburg, 
der skal til for al n å frem i forresre 
linie. Hvad mener man f. eks:. om 
dobbel tscu Ilerens indledende heat: 
J V l"l-fi nallstt>r (Rus.land. T yskl and 
og HolLmd) og mestrene fra ItDlien 
og Belgie(\. N år vi stiller op til kap
roning herhjemme, plej er vi at \'ær~ 
gi <lde, bal( d er er et elle r andet hold 
fra det sydlige udl;md. 

Det bliver spæ ndcnde at se, hvad 
del") kommende tid bringer af resul
tater, inden næsre nu m m er il f offici
el Ic meddelelser vil savel de nordisk e 
som <.le danske mesterskaber være 
afgjort. DSR skulle jo gerne h~vt' en 
bid af kagen. dette gælder også for 
drengene ()g den akademiske firer. 

TE R.MI NSLI STE: 
6,-7. juli: Brabrand. 
L 4. juli: Sim lången. 
20.-21. juli: Tamrnerfors, 

NM og NAM, 
28. juli: Bagsværd, DM. 

PUl. 

JS.-18. august: Bagsværd, EM. 
8. september: Efterårs kaproni og. 

21. septem ber: S, uden terrna.tcher 
i havnen. 



--- . 

Tag me'd "Tjalfe" Sjælland rundt 
S~ er føljetonen stanet igen. og 

deflDe ga.ng skal vi rund! om Sjæl
land . Tjalf~ er lastet med alt langturs
grejet og st.\r I il r.ldighcd hver week
end sommeren rundt. 

Hvor langt, baden er nået, bn læ· 
ses p.å tavlen i slyngelstuen . 

De-!) 9. juni startede. Tjalfe fra Sva
nemollebugten som deltager i læIJes
turen til N iv.\. lworfr a den om S0n

dagen blev roet til Helsing~r. 
Dcn etterfølgeode \l(ee kend. da 

DS R havde fodslesdags fest roede tre 
Kvik'u aen hirde strækning td 
Hundested. og her kan Tnan sige den 
ukend le dl'l .1 f tu ren beg\'ndte , 

Efter upålidelige kild~f skulle det 
kunne lade sig gøre at ~o gcnn~m 
Lammdjordens afvan dingskanal er og 
Dragsholmkao<llen til Sejrøbugteo, 
og T ofr, Kongstam og Borre beslut· 
tede sig til at forsøge. 

Det skortede ikke pa advarsler fra 
klubbens "deep wattr sailo~". Vi fik 
at vide, al roningen. villI: blive umu
lig, og at vi ville stikke fast i mud
deret, hVIS I'i for.>øgtc at slæbe den 
frcm . 

Tb agesen tros!edt 0$ med, .at .... i i 
hvert fald 'Ville lide drukne.declen i 
teltet. som ikke ~kul1e være helt tæt. 
Vi syntes dog ikke. vi kunne trække 
os tilbage pl det tidspunkt, mcn det 
var med bange anelser, at vi starlede. 

T u ren fr;! H undested til RorviR 
gi k godt, men derefter bl æste del op 
fra sydvest Vi troede, VI \'iJle f.\ lz 
af land. men der var ikke helt kor
rekt. vejret VolT SÅ hardt, at turen 
tværs over Nykøbing fjord var umu-

lig, så vi matte lIdt ind i bunden, [ 
Kongsøne skov Lmdt vi en fin lejr· 
plads og havde den glæde. at vinden 
lagde sig; Jog kun for at samle kræf· 
ler til ri iCste dag, hvor VI også mÅlte 
ind j bunden af $idinge fjord; så det 
va.r en lettelse at nå Laromefjorden!i 
bund. ;\oh n bærer b~den 75 m og e r 
d i dcn nordre kanal. som kan befa
res. Moln k.an ro hele vejen, men ro
eren må holde Aje med sin art! hele 
tiden og olte korle den lidt. Broerne 
er si lave. ~t flaget kun kan gå un
der, n.lr si y rm'lOden sidder p! ~g ter
skoHet. Der er en del anJcm;ld dier 
lignende på kanalen, '\"len det gtnerer 
ikke, nh man kun sætter halvdelen 
af .1reblJdet j vandet . Færdselen på 
kAn.lleme er minimal. så vi vakte be
t\'delig opmærksomhed . - Befolknin
gen slod stiIIt og stirrede, mens kQ
erne i let luntetrav fulgte os b.ngs 
bredderne. Ved Dragsholm er der to 
forhindringer. det er dog ikk.e sIa:· 
bt!sted&. <ler kræver øl, men kun 
løfresleder. Turen fra Drag~holm til 
Havnsø var hård. -1 km p.\ Ol'er en 
time . oJ; vi kom derfor for sent til 
bussen . Der gik en lorbindtl~e til 
Hørve. men deo blev forsinket 32 
minutter, fordi folk, der skulle til sct. 
H anS fe~t, havde parkeret deres biler 
pa vejen. Fn l ill cbil fra Hørve til 
Holb~k, betalt af busse1slcabet, kla
rede dog det problem . så vi nåede 
i god brno!d. men Irælle til K0ben
havn . Turen på kan;l1erne er ell for
DøJelig afveksling, som jeg vil anbe
fale alle . 

Borre. 

J8-'A~ Jl.. ]~ JB: § 1[' 1[J lB. ]E 
!'Viva/uren 

fire 2 .\rers ·både gik d. 8. jun i til 
Ni\"~ i el vidunderltgt vcjr . Adskil
hg~ kaniner fik her for første gang 
l ejltgheJ til af vederkvæges ved 
Nivås lyksaJighed~r (Src-ige.ls bøffer, 
Pocks sovs og Gcfions piger1!). Det 
var ikke mange ar deltagerne. der tør
nede ind fer ved 6 tiden, søndag mor
gen. p~ det1e tidspunkt lå føljeton
båden Tja\(e allerede på højde med 
Helsingør roedbringendt Kongstam , 
Jen~ Murer og ?ock. D.a. Helsingør 
Roklub ikke havde sHw portene op 
på det1e tidspunkt, lagdes Tjalfes 
kurs om ad Helsingborg til. Mindst 
50 morgenduelige svenskere f j k hc IS 

chok, da denne n~ddeskal kom vip· 
pende ind i bavnen, og J eDs M urer 
og KonbSt.l!n st~g i land. Det var 

deres lørste tur hlDSi'd.1n. og deres 
aparte påk lædoing ti ilede da også at 
forurolige et par små piger stærkt, da 
de IO unger.;vende var oppe og runde 
rådh\J .~et . Båden blev dc("e-fter roet til 
HR, bvor den blev l..,gt op. De tIc 
aktive roue tog bussen til Niv.1, og 
de kom tidsnok til at tage del i mor· 
genmaden . Hjemturen søndag aften 
rummede iDgcn opltidsende cDisoder: 
fol k blev beord ret uden bords, nJr de 
blev for varmt'. 

Saltholmsturen den 23. juni 

gik til Dr.lgør! - pol grund af en 
bidende bta:st ha SV sa arrang0ren 
sig ikkl' i stand til at gennemføre 'den 
i de-tte udmærkede organ annonce
rede fællestur. /\len de 15 m30d, der 
blev skrabet sammen fik en fornøje-

- .... 

lig madpakke-lur ud af det. Den ko
bennavnske sobe€æstning blev indg~
ende studeret, ligesom d'herrer po
\yt'er ud lor Kastrup fik lejlighed til 
at afprøve de af deres skaber skæn
kede ør('propper . Pi vejen hjem fik 
deltagerne nogle be flige regn byger. 
så fru Hansens kaffe var dobbel t vel
kommen, da klubben var nået. 

argonau/os. 

Sculler- og svavainstruktion 
foreg.h hver torsd_g kL 19,00. 

Styrmandsinstru ktion 
~ke(" ther tilmeldu'Ig på liste opslået 
i had~hallcn. 

Adresseliste 
Danske Sfudenler s Roklub 

Strandvænget, København ø. 
Kontor (kl. 16,J0-17.00): RY. 4S. 
Kokken og medlemmer : RY. 35040. 

Fonnand : Børge Boesen, Brolægger· 
stræde 3. PA BOIO. 

Kasserer: Benl Thages!?n. Tåmvej 
257 2, VOl., P A 4656. 

Sekrelær: Poul E. !3irk Jakobsen. 
Bjod~frupvej 59, Va, 707135. 

Ma/erie/forvalter : Ole Nors H,1n~en. 
Heisesgade 39, ø., ti f. 292548. 

Kiiproningschef: Pe/er Wilcken, 
Weysesgade 32, 0.. tlf . 292229. 

Tnslruklionsrochef: 
Bent M ærsk. Vend~f'Sgade 7 2, K. 
BY. 2453 x. 

Lang/ursracncf: 
Ole Pockendahl. SI. Kongens
gade 62, K, BY 35069. 

Uden sær/igf mandal : 
Ben! Rasmussen, Emdrupvej 117. 
NV, S0 . 5084. 

Træn~r : Jb Christo.f{ersen. 
nemstorHsvej 144, HE. 7074. 
Telefontid 7,00-7 JO. 

K asscreren træHes på. kl u bbens kon-
lor tirsd.ag og tor-sdag ira 16,30 til 
17,30, 

Der er et b~st yrf'lsrsmtdlem til st~de 
i klubben hver dag ira 17,00 til 20.00. 
Lord.ag dog fra 14,00 lil 17 ,00. 

Kontingentindbetaling- kan ske til 
SAmtlige bestyrelsesm ediemmer, dog 
betal helst pr. giro. 

Skaf et nyt medlem -
ro gratis i en måned! 
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ORI'ENTERING 
o 

~W: 

Wild West 63 

KM-stafetten 

Pige-kursus 

DOf, midtjvdsk kreds. afholdt d. 
19. maj Wild We.st 63. 5 km NØ for 
Ul fborg . Styret havde udtaget føl· 
gende hold: Rede, Thagesen og for· 
manden. Starten gik kl. 02.45 i bul· 
drende mørke og øsende regll til det 
26 km lange løb, hvor maxjmaltiden 
var sat til 9 timer. 

Ved po~t 2 V.lT vi endnu godt med. 
R"d~ n~ede hertu ~å 56 min., Thage· 
s~n brl..lgte 57 og Mærsk 58 min. Det 
var nu blevet lyst. men de( regnede 
stadigt. 

Post 9 var anbragt 1500 m fra sam· 
lingsstedet, sjledes at trætte lobere 
kun I\e a fbryde her 'i)g let nl hjem. 
D(t V4r ligeledes muligt at iDdta~e 
et morgenmåltid og skift~ trænings· 

Denne blev afholdt i Rude skov d. 
23. maj, og nSR stillede med trt 
hold, to i HB og et i HC. Præmie· 
l~t blev de.r .ikke gd af, dertil 
løber vi for ukOMlant. Da der yd~r· 
mere p~ en af banrmr var anbragt 
en post S()........{)O ro ved siden af, Iwor 
den rttlc:ligen skulle have ligget. var 
der ikke noget at sige eil , at Kell ira 

Et dame.udv.;.Jg (:r DOF udst)lret 
med. og de havde d. lB.-19. juni 
indbudt 30 piger fra ,b.." B og C klas · 
serne til et orienteringskursus i DR's 
hylle i Slelten. Fra DSR's side deltog 
Birihr Th.agesen, der rIk en udbytte
rig weekend ud ilE der. Sandag efter· 

BALTICA 

AOS":Hshavende lor .Orientaing" : 
Ole Pockcnd.iliL 
SI. KOl),gcnsgadc 62. K. TelE. Byen 35069. 

!Øj. % ;1.( de 77 stdrtende benyttede 
sig a.f dette tilbud. forkomne Som de 
var. og opgav. Røde brugte 3 timer 
ren t tu at nå denne post. H an skif· 
tede toj og fortsatte. Mærsk fik note· 
ret Ilden 3,52 og Thagcstn J,53, men 
begge opgav, 

Vor .. ga01te løber" Rodes lid for 
løbets 17 voster var 6,53. Det blev til 
en 19. pl.lds i det samle'de resultat. 
Løbet blev i øvrigt vundet af Jorn 
Esbensen. O. O. i tiden 4.48 og 24 
mand gennemferte. Barskt' 

Vore 3 medlemmer var enige om, at 
det var et krævende, men silmtidig 
meget inttr~ssan1 løb, og hvad værre 
er : de har truet med at tilmelde sig 
også til næste ar. 

hold Il (Kell - Preben Nielsen -
Erik Hulgaard) måtte udg~ . Gert fra 
hold I (Røde - Mænk - Gert) var 
solida.risk og .gjorde åer samme. HG: 
holdet var prisgivet, da kun 'to mand 
stillede op, men de \"b da 1I11igevel. 
Det vigtigste er jo også dl komme ud 
i skoven og delt.age. 

middag v.u helliget et pointsløb. og 
her ~' ar Birthe helt på lopprl'l. idet 
hun i dette jin e selskab besatte 4. 
pladsen. Birthe. vi glæder os lil din 
d !er.års ·sæson. 

red. 

Sektionens styre: 
Berit Mærsk. formand, VeDdersgade 

7 '2. K. Teldon BY 245J x. 
Kell Chrisli.:.nsen, sekretær, Dalstrø· 

get 36 4 , Søborg. 

Ole Pockendahl, kasserer, St. Kory 
gensgade 62 3 • K . Tlf. BY 35069. 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

NUMMER 8 

EM 
pi BAGSVÆRD Sø 

Gladsaxe rostadion nærmer sig nu 
sin fuldendelse. ja, når dette nummer 
af bladet er medlemmerne i hænde. 
vil alt være klappet og kJ.ut til Euro
pamesterskaberne 1963. 

Der ligger et fabelagtigt arbejde 
bag skabelsen af dette Skandinaviens 
største og bedste rostadion. 

Et utal af mennesker og myndig
heder har her på forbilledlig vis sam
arbe idet og skabt et idrætsanlæg, der 
i mange år fremover vil danne den 
ideelle ramme om de fornemste begi· 
venheder inden for roidrætten. 

Der et ingen tvivl om, .at EM 63 
vil blive d(! hidtil største og mest 
jævnbyrdige. der nogen sinde har 
været afholdt. 

Dagligt vil der blive udkæmpet for
bitrede og hårde sportskampe mellem 
topmandskaber fra 22 nationer. 

Kan Danmark da overhovedet være 
med i dette opgør mellem de "store" 
nationer? 

Det er som bekendt svært at spå 
- især om fremtiden. men det må 
være berettiget at håbe på, at ikke 
blot dansk roning, men også DSR vil 
være repræsenteret i finalerne. 

Men enten vi nu får et - flere -
eller måske slet ingen mandskaber 
igennem til finalerne. kan vi være 
sikre på, at de bmpe. som kommer 
ti l at udspiJl e sig på ban en på Glad· 
salo:e rostadion , vil blive af en hård
hed og desperation, som ikke tid
ligere er set. 

Vel mødt på Bags\>ærd til EM 1963! 

- For du har vel sikret dig en 
billet? 

P. W. 

AUGUST 1963 

o 

ARETS 

Ansv.Hshaveudc for .. DSR": 
Bent R.lsmllsscn. Emdrupvej 147, NV, 
T defon Soborg 5084. 

31. ARGANG 

Hvad 
SKAL DER DOG 
SKE 
?????????? . . . . . . . . . . 
SE SIDE SI 

KANINFEST 
Lørdag 31. august 
Slarter med kanIndåb kl. 18,30 

Øl og pølser til de døbte 

Felt fra kl. 20 

Entre 4 kr.· STARBAND 
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KAPRONING 
Vcd de: nordiske mesterskaber 

vandt DSR i dobbeltsculler ved I-! ans 
Frederiksen og Ib Kruse det første 
nordiske mesterskab til klubben l 
mere end 15 år. 

Efter en lidt svag indsats I Sim
lången roede Hans og Ib g<Jnske for
træffeligt på Kaubjarvi S0 ved Tam
merfors og vandt en meget overbevi
sende sejr og fik dermed revanche 
over for deres norske overmænd fr" 
Bagsværd i 1961. 

I single sculler gik det desværre 
mindre godt, og efter en uheldig start 
måtte Jørgcn Hansen lade sig nøje 
med 3. pl<ldsen. 8 sek . efter vinderen, 
Finland. 

De nordiske mestersbber bl ev af
viklet Om lørdagen under lidmærkede 
forhold, om end der var en deJ side
vind . 

Om søndagen blæste der desværre 
en strid vind af styrke 7 lige lled ad 
bi\nen, og det blev nødvendigt at af
lyse hele den internationale regatta, 
der skulle ha\'e fundet sted, 

Man forsøgte at afvikle det nor
diske akademiske mesterskab, der var 
første løb på programmet, men søerne 
var for svære, og tre af holdene san k, 
hvorefter løbet blev ringet af. Dan
mark var her repræsenteret af DSR's 
begynderfirer, der førte løbet, indtil 
de san k, N AM vil i 1964 blive af
holdt i Stockholm, 

Som det vil fremgå af resultatlisten , 
er det især inden for sculler-roningen, 
at vi bn gør os gældende, og da især 
i seniorklasscll. Klubbens begynder
og juniorroere har igen j år indtil 
videre måtte nøjes med en række 
pæne placeringer, De betydelige sejre 
n\anglC'r desværre stadig. 

Heldigvis har vi en ynglinge dob 
beltsculler, der har præsteret en ræ k
ke glimrende løb, og som ser ud til 
at have fremtiden for sig , Stort set 
må man sige, at klubben har opnået 

La ngtu rsstyrmandsret 
Bestyrelsen har bevilget langturs

styrmandsret til følgende tre vel
kendte medlemmer: 

Jens (Murer) Johansen, 
Per Willems. 
Willem HåKansson , 

Red. har modtaget følgende : 

Vedr.: Sidst udkomne medlemsblad 
Redaktionen bør notere sig, at 

uanset tiderne, den an vendte jargon 
og talemåder ændres, da kan ingen 

de resultater, man pa forh.ånd havde 
kunnet vente, men det kniber stadig 
med tilgang af n ye roere til \:legyn
derholdene, 

Her er det, man føler, at instruk
tørerne har svig-tet. 

For at skabe nye begynderhold af 
klasse er det nødvendigt) at der her
sker en helt anderledes positiv ind
sti II mg i instruktionsafdelingen, 

p, \'17 . 
RESULTATLISTE : 
HJELMSJØ, den 30. ;uni 
Junior single: 3 deltagere 
I. Molndal RK , .. ,.,.", .. _ 
2, DSR .. ",. , '. ,." " , .... 
Senior dobbelt : 3 deltagere 
1. DSR "", ., . "" " .. , .. , 
2, Hillmstad .",,,, ,.,.,.,,, 
Senior single : 3 deltagere 
l. DS R ",. ,' ...... , _ , , " . 

SORØ-regal/aen 29_-JO ,juni 
Ynglinge dobbelt : 10 deltagere 

7.46.1 
8,28,9 

6,57,8 
7,23,9 

8,28,7 

1. Viborg .... '"' ., ... ,, . . , 3,41.4 
2, DSR ",. , ."" .. ". , .. , . 3.41.5 
Senior dobhelt 
DSR vundet uden kamp 
Anden begynderfi rer; 3 deltagere 
1. DSR " .. .. ",," ........ 7,41.0 
2, Humlebæk . ,,, ........ ,, 7.42.1 
J Hn ior toer uden: 8 deltagere 
1. K R ..... ,,, " ...... ,,,.,, 7.45.4 
5, DSR "" .. " ., ... , ., .... g,02,0 
Ynglinge single: 7 deltagere 
1. Frederiksværk '''''''''''' 3.53,0 
}, DSR ",, " ",,""""" 3.53.9 
S~njor single : 3 deltagere 
L Lyngby ,,,, . ,,, ,,,,,, .... 7.34.8 
3. DSR .. " " " ......... , .. 7.40,4 

ARHUS-Tegallaell 6,-j, julI 
Senior single : 5 deltagere 
1. DSR .,. , . , . " """"." 
2, Lyngby . ,,,' .. ',.,. , _. ' _, 
J unior single: 11 delragere 
1. Lemvig .. " ". " ....... , .. 
3. DSR .. " ... , .... .. "" .. 
Ynglinge dobbelt: 7 deltagere 
1. Viborg " .. " ... ",.",." 
2, DSR ", . . " ', .... ',.' .. , 

7.44, l 
7.45,2 

4,09,9 
4,20.2 

3.37.0 
3.39.5 

ansvarsbevidst redaktion med blot 
den ringeste selvkritik tillade sig en 
sld.an forside. 

Tænk, hvis nogen sa den! 
(underskrevet). 

Gå med klubmærker 
Følgende forhandles på 
klubbens kontor : 
Blazermærker . . . , .,.,.,., 
Slipsenåle , ... . " .. " """ 
Knaphlllsemble~et """" 
Kl ubmærker til 'træningstøJ 
Lyseblå. træningsdragter .. 

12,00 kr, 
9,00 kr. 
6,00 kr. 
1,00 kr, 

43,50 kr, 

Begynder single: 13 deltagere 
1. Haderslev" ...... """, 
5, DSR . ,'., .. " .. '.,.'" " 
Senior dobbelt: 5 deltagere 
L DSR ,."",."""." ", 
2_ Skjold """""""" ", 
Begynderfirer : 14 deltagere 
I , Haderslev ,.",.",." ." 
7, DSR 

MARIBO Sø 13.-14, jllli 
Ynglinge dobbelt : 6 d~ltagere 
1. DSR 
2, KR 

4,35,5 
4.48,0 

8,01.5 
8.27.9 

8.06,9 

samme resultat opnåedes i samme løb 
om søndagen, ' 
Ynglinge single: 6 delt<lgere 
l. DSR 
2, Frederiksværk 

SJ MLANGEN J3.-14, juli 
Jun ior toer uden : 8 deltagere 
L DSR ,,,,, .. ,., .. , .. ,,, ,. 
2. Karlskronaflottan ." ",., 
Junior single: 5 deltagere 
I. Molndal ... " ..... "" ", 
2, DSR ". , .... ,.,. ,." "" 
Senior single: 5 deltagere 
1. Dynamo, Berl in ,,,, .. ,. , , 
2, DSR ".,.,.,."" ....... 
Senior dobbelt: 5 deltagere 
I. TSC, Berlin ., .. ,,,,, .. ,,. 
2, DSR . " .. ".,.", , .. " , . 
Begyndedirer: 11 deltagere 
L Viking ,." . . , . . ".,. , . , . 
3. DSR """ .. "' ..... ",, 

T AMPEREEN KAUKA] AR
VELLA 20, juli 
Nordiske mesterskaber 
Singlesculler 
I. finland .. ,.,.,."""" " 
3, DSR ..... ,.,"",.,." . . 
Dobbeltsculler 
I. DS R ".",.,.",.""" , 
2, Norge ,."", ... ",.,. ". 

7.49,7 
7.53,0 

7,51.0 
7.56.4 

8.01.5 
8.08,1 

7,24.5 
7.30.S 

7,30.2 
7_38,1 

7,21.8 
7,295 

6.58,6 
7.10,0 

Samlet resultat ved udgangen af juli 
måned: H sejre og 8 andenpladser 
i 38 starter. 

Tjalfes togt 
Ved redaktion ens sI utning var det 

9 uger siden føljetonbåden Tjalfe 
forlod klubben på sin tur Sjælland 
rundt. Båden var den 1. august i Faxe 
Ladeplads. Der var roet 466 km, og 
19 forskellige roere havde været med, 
hvoraf adskillige var kaniner, 

På hver tu r er der gennemsnitlig 
roet 52 km, og kun en gang er båden 
blæst inde. nemlig på Agersø. 

Den længste distance - 72 km -
blev roet fra Næstved til Stege , 



3/4 århundrede 

Min overskrift e r ikk e overdrevt.'t 
for s.idan følrs det - civIlingeniør 
]. Normann-Hansen fyldtt, 75 ar d. 
3. august . 

Kære Normann! 
Det vil være trivielt at gentag~ 

alle dine fortjen ester i de matlge år 
fot Dansk Rospon og for DSR. især. 
All e kender dem vel. ell er bør kende 
dem . 

Derimod vil jeg gerne ' takke dig 
fur dille mange gode råd. og din 
usel viske vejledning for best yrelsen 
og takke dig for din vidunderlige for
handlingsevne, d el' altid resul terer i, 
at du alligevel til Sidst får din vilje. 

Bestyrelsen og jeg håber på dit 
samarbejde til gavn og glæde for vor 
klub i mange år endnu og øn sker dig 
hjertelig til lykke med fødselsdagen . 

Boss . 

Mærsk ·er kommet hjem 
Efter at have været et smut i USA 

er vor kære og næsten uundværlige 
instruktionsro chef vendt hjem . Alt 
vedrørende instruktion er nu igen i 
de bedste hænder, og man vil igen 
få andet end Ilndvigende svar. så
fremt der spørges om instruktion, ret 
tigheder eller andrt ting. 

STYRMANDSINST RUKTlON 
sker efter tilmelding på liste opslået 
i bådehallen . 

SVAVA· OG SCULLER· 
INSTRUKTION 
foregår hver torsd<lg k1. 19. 

Redaktionen af næ51e nummer sJuller 
31 . august . 

NATTEFEST 
efter EM 

Søndag den 18. august kt. 21,00 

Dans til den lyse morgen 

Bådsalg . bådvalg 
eller hvod bestyrtelsen gør, er allid 
det rigtige? 

Det har næppe ulldg ~ et nogle klub
r"edlemmers opmærksomhed, at 
DSR'5 bådbestancl i den senere tid 
er formindsket. Ej b~ller at dl'r i det 
mindste tilles om visse nyanskaffe l
s ~r. Heri for så vidt Intet påfaldende, 
eftersom af· og anskaffels<! må ses 
i relation til faktorer såsom ved Iige
holdc:lsesudgi f ter , indtægTer og ud · 
gifter ved hhv. salg og køb, dIverse 
bådty pers roma' ssige efterspørgsel og 
lignende. - N.h man imidlertid be
tænkeI hvilke både) der bLa . er solgt. 
og til hvilke priser . samt hvilke både, 
m-an bl. a. påtænker at købe. fristes 
man til at spørge, om DSR's besty
relse U bunds har gennemtænkt af
og anskaHelsesprojektets hidtidige 
resultater og eventuelle konsekvenser . 

Man er, som var det en selvfølge, 
gået ud fra. at en båds alder er det 
væsentligs te kriterium for, om den 
skal cl fhændes eller ej. Dog vil den 
flittige motionsroer vide, at f. eks. 
khlbbens ældre to ·årers inriggere, 
hvad sødygtighed og til dels dermed 
forbundne romæssige kvalitet angår, 
overgår DSR's nyere erhvervelser 
indenfor samine badtype CL eks . 
ELEKTRA, HROAR). En omhygge
lig reparation af disse ældre både -
ikke blot den traditionelle. men uhel · 
dige fremgangsmåde at smøre, det 
ene lag lak og savsmuld oven pa det 
andet - ville gMe underværker og 
næppe overbelaste klubbens økonomi. 

for slid - så fortnnligt fanøj som 
NORGE sælges for en spotpris af 
kr . 700,- (kr. 800,- in,!. årer. excl . 
fedt) , da nævnte båd mod en grundig 
udbedring til en overkommelig PriS, 

i adskillige år fremover fortsat ville 
kunne have gjort god fyldest på lang
tursfronten . Og en del tyder på. at 

NORGE inden længe får følgeskab 
<1f HELIv\DAL på nogenlunde samme 
vilkår. En n y Jangtursbad koster jo 
også bare imellem S.OOO-r:.'OO~ kr; 
Hvorfor ik ke, mens .. salget gar sa 
strygende, forære M eN! 1\1 og TJ AL· 
FE bort? Det er ligeledes nogle ha Iv· 
grtmle .. pramme" . - .Fremddes på· 
tænker man at anskaffe (:n ny fae· 
.'!rers inrigger (den efter instuktions.· 
perioderne vel mindst benytt<.>de båd
type), ganske vist mod ilT afhænde en 
eller flt.'re af de gamle, It vis eneste 
skavanker er, at de er gamle og sær· 
deles velegnede til det form.\!, de pri· 
mært tjener, sc. kanin- og .stYl'man?s
instruktIon. Men det ('r mas ke menm· 
gen. at ,.kaniner" og .,st'y'rm a nd~asPi; 
ranter" for fremtiden skal stå I kø. 
N ok har vi andre n ytre fire-årers 
inriggere (JYDEN. VIKING), lnen 
disse er som bekendt, mestendt'b. op
lagte , o~ derudover Oli SJmme k.valitet 
som ELEKTR r\ . At fa plads tll "ka
niner" i den n y båd bliver for øvrigt 
næppe svært. thi skal de st~ for længe 
og vente. går de blot deres vej . Det 
ender måske endda m~d, at det bhver 
vanskeligt at overhulde bemandIngs
reglerne. Tænk! Den tid er e:t. næt. 
hvor man starter med scullennstruk
ticn . r så fald rør man spå. at klu~
ben og ev~ntuelle nye medlemmer Vil 

At aive brod ud for stene forekom . Harlev. 
met "'de: mig at være, når et - til..:t.:,ro:.d:s::..... _______________ _ 

vantrives. 

BALTICA 
I I SIKRING 



ORIENTERING 
Hvad er DSR's ski· og 

orienteringssektion 
Ti[ underretning for årels mange ny· 

indmeldte - og for dcn sags skyld også 
for en del af de ældre medlemmer for 
hvem orienterin.g er ct ukendf begreb -
skol! vi fortælle lidt om orienteringsidræl. 
tell og om DSR 's ski· og orienterings· 
~ektion. 

Orienteringsløbet foregar norn\a]t i vore 
storre skove, hvor det g3:1der om p~ vejen 
fra start til m~l at opsege en række pun k· 
ler (poster m<J:rkcde med rod·hvide 
ska::rme), hvis placering i lerrænet er ouj· 
eT(: angivet på .::1 kort . Som hlælpemidler 
har man kort og kompas, samt !;it eg<!1 
hovede, sidstnævnte spiller normalt tn 
domInerende rolle! Orienteringsloberen 
bliver nemlig hek tide.n stillet over for 
varierende opgayer, hvor logisk tænkning 
i kombination med erfaring og træning 
fører løber~n hurrigst frem . Det er s~l~des 
sId ikke I1lstrælckeli~t blot at kunne lobc 
hurtig;, Orienleringskonkurrenarne, som 
bliver arrangl' ret under Dan.sk Orientc' 
rings· Forbund, iaddeles i k1asstr, således 
at "Ile ddtagete får jævnbyrdig konkur
rence . 

Orienteringsid~ætten dyrki:s normalt i 
{orårs- og cfter.l.rssæsonen og supple-rer 
således p.a udm~rket måde- rosporlen, 

Hvis du har filet eller ,får interesse for 
-at dyrke orientering, kan delte lettest og 
naturligst ske gennem DSR's ski- 01> an· 
enteringssektion, der tr tilsluttet Dansk 
Orienterings·Forbund. 

Foruden .at ddt.l.ge i forbul\dt:ts åbne 
lob .1rranger~r 5e.ktiollfn også troel\ings' 
løb, især udenlor den egentlige orimte· 
ringssæson, Vi !eber diedes træningsløb 
det meste ~f vinteren . Hertil henytter vi 
klubbens dej[jg~ hytte .. Gh~huset", der 
er beliggende i nordkanten af Ravnshalt 
skov i Nurdsjælland. Ha tilbringer sek· 
tionens aktive medlemmer m<lnge hygge· 
lige week·ends, hvor riden gaf med tr;c· 
ningslob, traveture og hylteliv. 

AUe nye medkmOler id sektionen (det 
koster for 0vrj .~ kun kr. 5,00 Om ,het at 
være medlem) er velkomne i "Ghehuset", 
og de uerLtrne kao har blive indviet i ori· 
enteringens mySterier. Vi vH senere give 
nærmere meddelelse om, hvornår trænings· 
løbene fra .. G.hchuset" slarl~s. 

Som du ser af termms!..isten ,mddsteds 
her pl siden, nærmer efterårssæsonen sig 
for de åbne løb. Nærmere regler for til· 
melding findes ogsa her .. I 0VTigt- k,m alle 
oplysninger for den int~rcsserede f.\s ved 
henvende1st til sektionens styre . 

Som m~n vil bemærke, indg.h ogsl det 
lille ord "ski " j sektionens navn. , de 
senere år har skisportm ført en noget til· 
bagetrukkel tilværelse i sektionen. men 
nye skiinteresserede medlemmer vil have 
rig le/'lighed Hl. skilob i Ravnshoh skov 
og de t<lgel.se i Dansk Skiforbunds kan· 
kurrencer, 

Vi hjber, at denne lille beretning vil 
El nyt medlemmer lil at interessere sig for 
en fornøjelig idræt. 

B.M. 

Efterårets terminliste 
TR ÆN IN 6SLØS: 
18 . august 

s~ptembcr 

ÅBNE LØB: 
15 august 

24. august 

25_ august 
31 august 

8. september 

15. se[Hember 

22. septemb~r 

29. september 
6. oktober 

13. oktober 
20 oktober 

27. oktober 

Store Dyrehave. Modested : 
"Gildegårdeli ", lille Sve
rige, ved vejen A lierød
Hillerød . Se skærm 1 Baner 
ca . 9 og 6 km. Første S/<lr! 
kl. 9.30. Startafgift kr. 1,00, 
Kort kr. 1.50. An. SNIK, 
Rude skov. Mødestcd : Ru
degård stadion. Baner : 6 
og 9 km. Forste start kl. 
9,J0. StJrtaFgift kr. 1,00. 
Kort kr. 0,50. AlT. Holl<.' 
IF. 
Anmeldelse HI trænings. 
lebene skl"r på modcsted~t. 

Hel,ingor Roklub, KaNe· 
gat.karrusel . 
K redsmesterskahl.'r n.ll· 
o rien tering. 
Propaganda løb. 
FM landsstafet. mid!jydsk 
kreds. 
OK Skærmen, kval . B 
ma:rkeløb. 
Frcd~riksberg IF. kval C. 
mZTkdøb. 
Djurslandsløb . 
Helsingør Roklub, kV:l! A, 
Ulærkcleh. 
KFIU. kVill. C, mærkelob. 
Kredsmesterskaber. kv.ll. 
A og R, m~rkelob. 
KS. Pokalløb, mærkeløb . 
J.)~nmJrksmestetsbber, 
F orbu Il ds rn6t crs ka ber. 
Klubme:;.terskilbtr. 

Tilmelding til de abne lob sker til 
.>\1ærsk. For sondagslob senest mandagen 
fo;: løbc! pl Itlf. RY -t8 (eller RY 35,0+0) 
mellem kJ. 16,30 og 17,30. 

SKISPORTSREJSE til Kanada 
,.Dansk Skiforbund tilbyder medlemmer 

,li Ddnsk Skiforbund og disses n;ermeslt: 
pårørende en helt txccptionel vinterspons
rejse pr. ny (DC6) lil Edmunton iKaDada . 

Rejsen, der er baseret pÅ ct totalt del
tagerantal at 84 personer, påregnes ;lt 
sl.nlt fra København omkring den 17. 
december 1%3 med hjemkomst igen ca. 
den 28. januar 1964. 

Prisen for denne rejse er kun D. kr, 
2.185,-.. - Nærmere opl ysningcr lias sek· 
tionen . 

Angående påklædning 
Dd uer sta9ig forekommer nyt tilfælde 

af glllsot. i Sverige, hdr kredsbe$tyrelsen 
vedtaget }olgendc vedrørende påklædning: 
Valgfri påkloedning, hvor det udelukkende 
drejer sig om lobl'lroening pi stier og veje. 
Ved alle former tor rræl\ingsløb og kon· 
kurrencer, helt dækket ]lA arme og ben. 
Klubledere og løbsarrangorer bedes påse, 
dette bliver overhQldt. 

, 

Ansvarshavende for "Orientering": 
Ole Pockendahl, 
SI. KOllgensgade 62, K. Telt. Byen 35069. 

De første åbne løb 
Torsdag d . 15. august : Helsingør 
Roklubs fen'eløb 

, ..... tode: Omklædningsrulllmd på GI. Hd· 
lebækvej Id. 17,45. 
Start: rørste ~tart kJ. IS,15, 800 ro til stop. 
Klasser, HA 10 - 1'08 7 - JUN 7 -
DA 7 - DB S. 
Kort: DOF·særlryk 1:40.000. 
y derIigere instruktion pi\. samlingsstedet . 

Til melding skal skc Iii srktioncn senest 
torsdag d . 8. august på RY 48 eller RY 
3S.0-t{) me!km kL 16,30 og 17,30. 
Ovenn~vn!e lob jndgar som der forsk 

lob i den siikaldte ~K~ttegilt.karrusel 
1%3" . De følgende løb foregår dels i Sve
rige (17. august ved Hjarnarp, 18 . august 
ved Varberg og 20. august ved Goteborg) , 
o~ dels i Norge (22 ., 24. og 25. august), 
lor at sluNe i Jylland (27. august ved 
Alborg og 29. august ved Silkeborg), 
Nærmere oplysninger kan (,1$ hos sek· 
tionen, 

Orienf('ring~'klubben SN/ K mdbyder fil 
orienlerings·weekend 

for alle interesserede o·løbere d. 17.-18, 
aupust i spejdtrhytten "Gildeghden" ved 
St. D)'Tehave . Wc~kenden afvikles i for
b,ndel.se med det j tc:rminslisten bekendt· 
gjorte t ræningslob. Der vil vært (,velser 
med kort og komp.u, skridttælling, af
st;llldsbed",nmdse, kortl.-esning osv, -
Tilmelding gennem sektionen ~enest ans, 
dag d. I·L .1Ugust . 

Fra O-posten 
røler vi trang lil at fremhæve Olat Ander
sens alvorsord forårsaget ai de alvorlige 
overtrædelser al løbsforudsætningerne. 
der skete ved Lyngbys løb i Hesede·sko· 
vene den 7. april i år. En del løbere havde 
skaffet sig uretmæssige fordele ved at pas' 
sere "forbudte ornråder" , der Vilf lydeligt 
aimærket pa kortet. - Olaf Andersen 
$Iutter: "forbundet må derfor mdf0re 
rigoristiske straffebestemmelser med lang· 
varige k<lr<lnta::ner. hvis lignende overtræ· 
(!elst:r forekommer i fremtiden, og det 
overvejes alvorligt igen at kræve bryst
nllmre for at iorhlndrc genta~lser". 

Fur øvrigt bemærkede man, at DSR for 
en gangs sk yld V,-1[ omt"lt i Q·pos/en ved 
flg, notits: 

.. Det virkede overmåde befdende, at 
DSR i sit løb den 28. april konsekvent 
nægtede ,H mootage e(reranmeldelser. Det 
er på tide .11 bremse den slendrian, der 
ligger i de evindtlige dltranme\delser" . 

Del glædede tgcntlig sektionens styre 
en smule oll læse dette, vi målte nemlig 
i denn.:: Anledning j ugen op til løbet høre 
en del dwje ord fra flere "vrede" klub· 
formænd. 

B. M. 
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Nu er chancen der 
Bestyrelsen indkalder til medlems

møde torsdag d. 26 september kl. 20 

Nu kan du end~Jjg komme til at 
sig.:: -din mening. du kan fa lejlighed 
til at fortælle, hvordan du mener. 
det burde være. at kritisert>; kort sagt: 
Her er chancen. 

Så er der igen 

Mening~n med dette møde er nem
lig at give alle lejlighed til ~ ganske 
uformelt - at give sit bidrag til en 
diskussion om klubbens driit og klub
bens store muligheder. 

Er du forhindret i il t møde denne 
aften, kan du skriftligt indsende det. 
du ønsker at få sagt, og dit indlæg 
vil blive opi.'",st på mødet. 

STUDENTERMATCH 
Otterløbet 

Københavns Universitet mod 

Danmarks Tekniske Højskole 

lørdag den 21. september kl. 16,00 

Bane: 
Start: 
Mål: 

3200 meter 
I Sydhavnen 
Ved Knippelsbro 

I forbindelse hermed SKOLEKAPRONING 

KI. 20: 

Kæmpe-fest DSR 
- gør d. 21. til en DSR-dog 

Ansvarshavende for "DSR"; 
Bent Rasmussen, Emdrupvej 147, NV, 
T c!don Søborg 5084. 

31. ARGANG 

Har du nogensinde 

været til fest 

i DSR? 

H vis du må svare benægtende til 
delte spørgsmål, er det unødvendigt 
at læse denne artikel. 

H vis cl u derimod har oplevet en 
rigtig DSR-iest, har det maske undret 
dig, hvorledes den som regel festlige 
udsmykning er blevet udført, hvordan 
stole og borde er blevet stiJlet op; 
kort sagt: Hvordan sker alle de ting, 
der gør en fest så god, som vore fester 
normalt er? 

Hvad enten du har spekuleret over 
disse ting eller ej, synes jeg. <It du 
bør vide. ar det er no.gIe af klubbens 
medlemmer. der ordner dette, for at 
vi alle kan more os så godt som 
mtlligt. 

Disse medlemmer består ikke ;If en 
Il! kket kreds, der helst i kke vil have 
nye medlemmer til at hjælpe sig, 
tværtimod er enhver velkommen til 
a t give et nap med, både før og efter 
en fest . (Efter en fest er det tomme 
flasker, glas, askebægre. stole og bor
de, der skal s .. mles sammen og stilles 
på plads). Normalt udnrevnes der en 
arrangør af de forskellige fester, men 
dE't er ab~olllt ikke meningen. at han 
skal lave det hele - det ville i øvrigt 
være umuligt at lave mt're end en fest 
vm året, hvis det var tilfældet - ar
rangørens arbe-jue er blot at koordi
nere alle de ting. der 5kal være i or
den for at festen o\'ernovedet kan 
gennem føres. 

Hvis del endnu ikke er gåef op for 
dig, hvorfor denne artIkel sfJr her, er 
du velkommen til at komme ned i 
klub ben en af aftenerne før den 
næste fest. 

DN 



Kvikmatchen 
T raditionen tro afholdes d~n arlige 

venska bsmatch mod naboroklubben 
KVIK onsdag d. II. september kJ. 
13.30. Der ros i fjrdres inrigger om 
henholdsvis "Spejl et" og "Bolcheglas
set" , og opløbet ti oder sted I Kai k
brænderihavnen ved Svanemollevær
ket. 

Disse matcher, i hvilke KVIKs og 
DSRs kaniner kæmper hvert eftedr, 
stammer fra Akademisk Roklubs og 
Polyteknisk Roklubs dage, dvs . helt 
tilbage td tiden omkring århundred
skiftet, og DSR har taget dem i arv. 
"Spejlmah'hen u stammer fra Polytek
nisk Roklub og- blev roet første gang 
j 1905, mens mat,hen om "Bolche
gl<lsset" (hvis formelle navn i øvrigt 
er "Standerpokalen ,,) udkæmp:cles 
første gang i 1895 meJlem KVIK og 
AR. 

Vore Io hold i ar er j fuld ~ang 
med træningen, og vi h.iber, at KVIK 
også har udvalgt begge sine manu· 
skaber, sidste år "glemte" KVIK nem 
ho det ene hold! 

"Efter matchen er DSR vært ved en 
lille sammenkomst for deltagerne, 
hvor der vil bltve serveret smørre
brod, og hvo\' præmieuddelingen vil 
finde sted . B/t/ , 

Så er der håndbold 
N u er der a tier hålldboldsæ~Ql'I. 

Vi starter d. 11. september j OM
hallen i Nørre alle- kl. 18.15. Fra d. 
2. oktober trænes der også i Idræts
hallen -ligeledes l Nørre alle - tra 
kl. 17-18. - Der er som sædvanlig 
tilmeldt to hold i mesrerskabsturne
ringen. 

VI SES - I NØRRE ALLE! 

Vintergymnastikken 
Begynder fra 1. oktober. 

Mandag og torsdag kl. 19-20.
Statens Gymnastikinstitut. 

Onsdag kl. 17.15-18: GI. Metropoli
l.:tnskole, Frue Plads. 

Svømning 
Starter også t. oktober i Statens 

Gymnastikinstituts svømmehal i Nør
re .lUe. Vi har time om torsdagen fra 
kJ. 20-21. 

Orienteringsløb 
Alle oplysninger kommer pa bag

"iden . 

][~ A~ lP JR, O ~ ][ N <Gr- JB: N 
Danmarksmesterskabern e pa Bag

sværd so den 4. august blev en 5trli
lende optakt til de efterfølgende 
eu ropamesterskaber. Hele den d;lIls ke 
roelite præsterede glimrende r.:sulta
ter, og s,hel banen som starten og 
bådepladsen var bragt helt i orden. 

DSR vilndt som de foreg~endc- to 
år mesterskabet i dobbelt sculler ved 
Hans Frederiksen og Ib Kruse, der 
sejrede meget sikkert foran Skjold . 
TIden 6.44.2 vat ny banerekord. 

I Singlesculler l(tlnne J ør~en H an
sen ikke gentage triumfen fra forrige 
jr, i den ret kr<lftige medvind måtte 
h2n se sig hen vist til 3. pl3dsen. Sej
ren gIk efter en del drilmatik til Kjeld 
Mikkelsen, Lyngby, foran Per Mo
gensen fra Lemvig. I de øvrige lø~ 
viste begynderfireren .gode takter l 

det indledende heat, men måtte i det 
lette vand se sig henvist tt! 5. plAdsen 
i finalen. (13 deltagere). 

Der vat' intet løb i drengedobbelt
s.-:uUer, men roerne li k en tjans med 
KR's drenge i en kombIneret olter, 
der vandt. 

Selvom kaproningen som helhed 
var en succes, var der alligevel en
kelte skønhedspletter, ti .. r bør næv
n(-5. Den mangelfulde indgilngskon
trol kostede dansk roning Dl ,mgt: 
tusind kroner i form af griltister, 
og udtagelseskomite ens motorbåds
sejl.1ds vilr til grov gene for flere a f 
løbene. 

Hilvdr Danmarksmestecskaberne 
og de indledende heat ved Europa· 
mesterskaberne skabt visse forhilb
ninger om medaljechanc-er, må det 
fas tsl.ås , at fina!edagen blev en ual
mindelig trist dag for dansk xoning. 
Ikke al<,ne blev de to danske finale· 
deltagere, Kvik og Viking, henvist til 
SIdstepladserne, for Kviks vedkom· 
mende endd;! efter et meget tragisk 
ma terielt uheld, men regner. strøm· 
mede ned øm effermiddagen i et on~ · 
fang, som det vel aldrig er s<t ved et 
r0~t ævne tidligere . 

Det var uforskammet ærgerligt, for 
der var virkc:lig lagt op til en stor dag 
for dansk roning. 

For DSR deltog som sidste år dob
beltsculleren, og den klarede sig godt, 
men manglede desvæne det afgøren 
de ,. bette nøk", der kunne have bragt 
holdet frem til en finaleplacering. 
I det mdledende heat blev Hans og 
Ib besejret af de senere mestre fri! 
T:ekkosJovakiet, men slog forrige års 
v~rdensmestre fra Frankrig. Opsam· 
lingsJøbet blev yderst spændende, 
men trods en glimrende finish mJtte 
DSR bøje sig for Rumænien, e1er, 

desværre for os, overgik sig selv og 
den beslaende banerekord Om søn · 
dagen opnaede holdet ligeledes en 
2. plads l trostfinalen etter Schw!'lz 
og blev dermed i det samlede resul
tat placeret som nr. 7. 

Selvom man med relle kan være 
glade for resultatet, kunne man jo 
nok ærgre sig en smule p.\ holdets 
vegne. det var nemlig dobbeltsculle
rens ~jette 2. plads i træk ved inter
n ationaJe mesters k;1 ber. 

Hans Frederiksen og Ib Kruse har 
i år naet deres hidtil bedste resulta
ter, og man ma hiibe. at deres store 
indsats vil virke inspirerende på 
andre roere i DSR. 

Efter tre meste:skabsstævner i træk 
vendte vi tilbage til de mere alminde
lige kaproninger. Med henblik på 
starter i Sverige og til efterårskap
roningen blev der samlet en junior· 
otter best.1ende af 5 scullerroere og 
3 mand fra begynderfirerell. J-foldet 
består af : Emil Sørensen, Niels Jør
gensen , J ørgen Hansen, Jørgen Ol
sen, POllI Petersen, Eivind Olsen, 
Hans Frederiksen og Ib Kruse med 
Henrik Mai som COX. Udove.: otteren 
I r.-ener J dsgård og Rosenbom i toer 
uden og Se.::her - Bjerrehuus i yng
lInbe uohbeltswllcr. 

Ved kapron in gerne i LandsKtoOa 
den 31. august, og i MalmD den 1. 
september vandt junlorotteren de to 
løb, den stillede op i. 1-1 crudover stil
I ede mandskabet op i diverse sculler
løb. hvoraf senior dobbeltsculleren 
vandt to. I singlescullers og toer uden 
matte vi rejse hjem uden sejre, dog 
opn.åede~ tre anoenpladser. 

Det samlede resultat inden ef ter
arskaproningen ser således ud: 19 
sejre og 11 ande:1pladser i 52 starter. 

pw. 

Gå med klubmærker 

det lønner sig! 



Lørdag den 29 .. september kl. 15 

Klubkaproning 
l. 4-.1rers inl'igger, klubmesterskab 

2. Single sculler, over 32 år 

3. 2·~rers inrigger, klubmesterskab 

'1. 4·årers inrigger, lodtrækningshold 

5. Single sculler, klubmestCl"skab 

6. 2-årers inrigger. over 32 .h 

7. Gig-otter, fakultetshold 

Alle løb ros over 750 m. forekommer mere end i anmeldelser ros 
indledende heat (r,l kl. 1·1.00. Tilmeldelse sker på opslaede listf'r 
i slyngelstuen eller tit Wilckell. 

Kl. 18.00: Der serveres middag il kr. 5,00 dog knn mod forudbestilling 

Tag pigen med -

der bliver lejlighed til en svingom 

Bestyrelsen meddeler 
F ests.llen er nu f ærdl.g og står fin 

og klar til beskuelse - den er slet 
ikke til at kende igen. Taget over 
denne er også istandgjort. De lyse
kroner, der hang i loftet i salen, er n u 
til salg og intertsserede bedes he~
vende sig til besr,'relsen, 

l læseværelset i den sydlige del af 
huset er der nu opstillet en bogreol, 
hvor forskeUige Ildsskriftt'r. medlems
blade fra ant~rc roklubber 0.1. vil 
være at finde. 

Igennem hele vinteren vil der være 
opvarmet j klubhuset, og der vil så
ledes være rige muligheder for klub
liv også i arets mørkeste mheder. 

I Nivå-huset er der installeret et 
kosangasanlæg, og køkkenet er lavet 
flot i stand. Yi takker medlemmerne 
fra Norden hjerteligt for dette. 

Mød op til medlemsmødet d. 26. 

Kanindåb og - Fest 
Gamle minder 

Efter ~n suic fester. hvor det næsten 
ikke har været nodvendigt .at imprO\'isert, 
modte vi alter et rigtigt godt og vel· 
uorganiseret arrangement, som vi mmde
des det i "gamle dage". Selve dÅben ai de 
nye !T1cdlcmmer forlob ganske gllt og 
f.:stligt. Hartz. optradte S01':'\ Regnar Lod· 
brog. og han bl!:v a~siSlcrel af en r..,kkc 
kendte med!t-mmer forklædt som vikinger. 
sMnt Kurt. der. meget festligt udsmykket, 
forestillede Kraka . Efter at Harlz. ~avde 
(remsagt et kvad. forbttet af Kaar5berg, 
bt'gy-ndte sd\'e dåben og den derpl fol· 
gende m~ssevandg,mg. 

Efter delte ophørte ganske øjensynlig 
selve <!rrangementct, og der var rig lejlig
hed tol at improvisere - - -

- - - Hertil skal dog siges. ~t op
rydni:->ge:\ u oder ledelse af J ens !'\urer 
(Jean le Mure) (orl0b glat og hurtig:. 

Ved udgangen af denne måned vil skabe 
uden SKABSKORT blive opbrudt! 

Den var go' nok 
Fest~n efter EM ble" en virkelit;: succes. 

ikont den nok VM blevet bedre besøgt. 
hvis vejret havde arld sig dnd~r1edes. 
men C~ . -1-50 menneske.r besøgte os· "f te
nen igennem og de fyldte JO også ganske 
pænlap i vore lokalel . Det var igen "de 
sædvanlige", der h~vdc lavet forarbejdet, 
og Dan, der denne ga=-tg var hovedarrau
gør, h,wde sit bcsvæt mEd at holne sam' 
men på styrken. 

Trods dette blevaitenen flelegnet som 
den mest velorganiserede fest i DSR i 
l<lnge tider. Det kiksede desværre lidt 
efter festen, idet uel tog sin tid al iå. 
ryddet ordentligt op. 

Det kunne være ønskeligt at se nogle 
nye ansigt~r ved festarr.lllgementernc både 
for og efter . Der er i virkeligheden mange. 
jntere5sante muligheder for folk med en 
;;mule 111 ida liv. 

65 år 
Vores bådernand gennem mange år 

A . I-J Bøttgcr fyldte den 1. septem
ber 65 ar. 

\Ii ønsker hjerteligt til lykke. 

Sculler .. og svavainstruktion 
foregår hver torsdJg kJ. 19,00. 

Styrmandsinstru ktion 
sker cIter tilmelding pol liste opslået 
i bildehallen. 

Adresseliste 
Danske Studenters Roklub 

Strandvænget, København 0_ 

Konto( (kJ. 16,30-17,00): RY. 48. 
Køkken og medlemmer: RY. 35040. 

Formand: Børge Boesen, Brolægger
!'fræde 3, PA SOlO. 

Kasserer: Bent Thagesen, Tårnvej 
257 2 , Ya .. PA 4656. 

Sekretær: Poul E. Birk Jakobsen, 
Bjødstrupvej 59. Va . 707135. 

MJteriel{orvalter : Ole Nors Halllen, 
Heisesgade 39, ø., tlf. 2925 48. 

Ka.proningschej: Peter Wi[cken, 
WeysesgOlde 32, ø., tlf . 292229. 

I nstruktionsrochef: 
Bent jVfærsk. Vendersgade 7 2, K. 
BY. 2453 x. 

Lmgtursrochef: 
Ole Pockendahl, St. Kongens
gade 62, K.. BY 35069. 

Uden særligt mandat: 
Benl Rasmussen, Emdrupvej 147. 
NY, Sø. 50S't. 

Træner: Ib C/lrisloffersen. 
Bernstorffsvej 144, HE. 7074. 
Telefontid 7,~7,30. 



ORIENTERING Ansvarshavende for "Orienh:ring": 
Ok Pockendahl. 
St. Kongetlsgade 62. K. Telt. Byen 35069. 

Kredsmesterskab til DSR 
Kredsmesterskaberne i natoriente

ring afhold tes i år lørdag den 24. 
august j skove:1 syd for I\llerød. og 
herre A vandtes af Poul Erik Birk 
Jakobsen . Vi gratulerer Røde, der 
gennemJøb den 9.5 km regnvåde bane 
pa liden 1.37. - For øvrigt vandt 
Poul Erik også YOI3 ved Helsingør 
R's ferielob d. 16. august! 

Sektionen gratulerer 
Se ktionens udmærkede kasserer og 

redaktør har giftet sIg. Vi benytter 
lejligheden til at ønske Birthe og 
Po.:k hjertelig til lykke . Forhåbentlig 
er den gode Pock ikke tabt for orien
teri ngen af den grund . Undertegnede 
håbt'r i alt fald, at han snart vender 
tilbage til redaktørposten ! 

EM. 

Efterårets terminliste 
8. september OK Skærmen. kval. B 

m.!:rkeløb . 

15 . september Frederiksberg If. kval C. 
m:rrkeløb . 
Djufsl.mdslob . 

18. september Sk ~rmens natlob 1963 
(onsdag). 

22. september Helsingør Roklub. kV.!l 1\, 
tnærkelob. 

29. sepkmber KFIU. kv.ll. C, mærkelob. 

6. oktober K redsmestersbber. kval. 
A og B. mærkclob. 

13 . oktobt:r KS, Pokalløb. mærke løb. 

20. oktober D<lnmarksmesterskaber . 
F {J rbu ndsmeste l'S k a bcr . 

27. oklober Klubmes1ersk<lber. 

Tilmelding til de åbne løb sker til 
Mær.sk. For sondagslob senest mandagen 
ior løber pa telf. RY 48 (eller RY 35.(40) 
mellem kL 16,30 og 17.30. 

Sektionens styre: 
Bent Mærsk , formand. 

Vendersgade 7,2., K. By 2453 x. 
Ole Pockendahl, kassetet, 

St. Kongensgade 62, 3 .. K. By 35069. 
Kell Hallstrem, sekretær. 

Dalstrøget 86. 1., Søborg. 

Efterlvsning 
Sektionen efterlyser udlånte kom

passer, idet flere endnu i kke er l eve· 
ret til bage. A f hensyn til nye løbere 
beder vi om ~narest at få kompas · 
serne igen. 

Førstkommende åbne løb 
Søndag den 15 . september : Frederiks
borg/øbef. kvil/ . C. 

L",bsornr Jde: Kna bstrupskoven e. 
Mødested: Knabstrup skole. ca . 800 

m vest for Kna bstrup station. 
S/drUider' Tilsendes kj u bberne 13/9. 
Kor/: Særtryk 1:40.000. 
KI.asser; HA 14 - HB J l - HC 7.S 

YOI3 9 - ÆOB 6,5 - DA 7,5 -
DB 6,5 - DC 6 km , 

Transport : Tog afgår fra hovedbane
garden kl. 6.26 og 8.36. ankomst 
Knabstrup k\. 8,01 og 9,59. 

Star/afgiff: Kr. 5,00 . 

Onsdag den 18. september.' Skærmens 
nat/øb 196], 

L~bsomrade : Tokkckob hegn. 
t\Jødes/cd; Allerød Sport~plads. ca. 

600 11\ N N V for Allerod station. 
Modefid : Kl. 18,45, første start k\. 

19.15,700 m til st,'lrt, 
Kor/: DOf-særtryk udleveres 

apklæbet. 

Klasser; HA 10 - HB 9- HC 7 -
OB 7 - D'ln1er 6 - Begyndere 
1:,5 km. 

Star/afgift: Kr. 4,00, begyndere 
kr. 2,00. 

Søndag den 22. september : Helsingør 
Roklub. kval. A, i Sverige. 

Mødested.' Kløva Hallar (turisthotel). 
Starttider: Startlistt tilgår klubberne 

sen<,st fredag den 20. september. 
Kort: l :S0.000. 
Klasser : HA 11.5 - HB 9,3 - HC 

6.5 - DA 6,5 - DB 5.0 - DC 4,5 
YOB 9,3 - NOB 6,5 - V5,O km. 

Transport: Færge fra Helsingør 08,30. 
BilS fra Hamntol'get j Halsingborg 
kl. 09,00 .å kr 8.00 pr. passager. 
Delt.lgere og turister. der ikke er 
anmeldt !il bustransport, kan ikke 
forven te il t fa plads. 

StiJrfafgiff: Kr. 6,00. 
NB : Tilmelding lil Helsingør R 's løb 
skal ske til DSR sent'st lørdag den 
H september. 

BALTICA 
• I SIKR.ING 
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PAUL HEHNING RA~HUSSEN 
iOLDaODG~OE 59&4 K 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

POl'l ;KNIS~ ~O'lua 

NUMMER 10 OKTOBER 1963 

Sidste ars succes gentages 

STANDERSTRYGNING 
fakkelskær! 

Derefter 

ANDESPIL 
med mange fine præmier 

Husk! 

LØ'R 'DAG 26. OKTOBER KL. 20 

Medlemsmødet 
Til mødet kom ikke flere, end vi 

alle kunne fa en stol ude på veran
daen; omkring 30 medlemmer var 
mødt op. 

Boesen indledte med at sige, at det 
vel ikke var nødvendigt med en dir;
gen t, In en såfremt det ønskedes, ville 
han foreslå Schaumburg. Sidstnævnte, 
der åbenbart nyder en vis populari
tet, blev valgt med akklamation. og 
det må siges, at han bogstavelig talt 
havde hele verandaen i sin hule hånd, 
idet han med sit vid og sit overblik 
var i stand til, ikke alene at tilkende
give sin egen mening (til tider i form 
af et resume), men samtidig at lede 
mødet på en sådan made, at diskus
sionen ikke flød helt hen. 

Fra bestyrelsens side indledte Boe
sen med at tilkendegive, at et flertal 
indenfor denne var meget stemt for 
optagelse af kvindelige medlemmer. 
En senere diskussion viste, at stem-

ningen herfor var noget blandet, 
hovedsagelig imod. Nye argumenter 
fremkom ikke, kun kom .. den r""de 
løber" med en noget særpræget situ
ationsbeskrivelse. Det blev fastsJaet, 
at bestyrelsens bevæggrunde ikke var 
af økonomisk art. 

K<ts!,ereren bebudede en kontin
gentforhøjelse, og endvidere frem
kom Thagesen med flere ret væsent
lige forslag, som bestyrelsen agter at 
fremsætte på næste generalforSamling 
i december. Thagesens ønsker v;{r i 
store træk følgende: Enhedskontin
gent på 10 kr. Det passive kontingent 
sættes op til 25 kr., og endvidere skal 
der betales 700 kr. eller mere for at 
blive I ivsvarigt medlem. Dette vil give 
klubben en merindtægt på omkring 
10.000 kr. Såfremt skillelinien ved 5 
år bibeholdes, rettes j lovene 5 år til 
5 hele kalt'nderår, og endvidere skal 

(Fortsættes side J) 

Ansvarshavende for "DSR"; 
Btn! Rasmussen, Erudrupvej 147, NV, 
Telefon Søborg 508·J.. 

Studenter
matchen 

31. ARGANG 

Den traditionelle match mellem 
Københavns Universitet og Polytek
nisk Læreanstalt fandt i år sted uden 
samtidig afvikling af den langt yngre 
match mellem Københavns og Arhus 
Universitet. Det er muligt, at dette 
har gjort Studentermatchen til en 
bedre romafch. 

Under alle omstændigheder vistes 
der fin roning, trods vejrets kedelige 
omskiften fra sol lil strid regn, netop 
Som matchen startede, 

Som sædvanlig udviste Københavns 
Universitet gæstfrihed efter matchen 
ved en hyggelig middag i den smukke 
.. Gobelin sal". hvor prorektor. pro
fessor. dr. theo!. N. H. Sae, bød vel
kommen, og hvor Polyteknisk Lære
anstalts repræsentant, professor Ove 
HoH. overrakte det sejrende hold fra 
Universitetet "Paraplystativet", samt. 
hvad man noterede sig, lovede mid
dag næste ar pol Lært:anstaltcn. 

Om aftenen var der hyggelig fest 
i klubhuset, og det må vel formodes, 
at vejrguderne ogS.1 ner havde deres 
andel i det ret ringe besøg. 

Til trods herfor er der al mulig 
grund til at tro. at Studentermatchen 
bør udbygges de kommende år, og på 
n y vil blive en robeg ivenhed. 

DSR takker alle medvirkende roere 
såvel som officials for den gode rif
vikling af arrangementet. 

Boss. 



D S Ris TALLOTTE R I 
Efter utallige opfordringer fra 

Arne P. (ham fra Admiralgade) stik
ker vi Dl'ln hermed den fem.le plade: 

l. 7. 9. 63. 48 . 47. II. 39. 68. 7. 8. 
42. O. O. 1. 5. 66. 719. 32. H . 79. 14. 
T a Ilene I!r personligt udvalgt a f 

klubbens kasserer og repræsenterer 

Ved efteT.lrskapronlngen på Bag
sværd sø kom DSR kun til start i to 
løb. l modsætning III de foregaende 
år var det Ikke lykkedes at "ktivere 
kaninerne tilstrækkeligt til, at- klub· 
ben kunne stille op i .:raveJfirer eller 
-otter. 

Dette forhold ma anses for meget 
beklageligt i betragtning af , at der 
har været op mod 100 nye medlemmer 
i ar. Det er givet, at aktiveringen "f 
kaninerne, ikke bare indenfor kap· 
roningsområdet, 1TI~ blive det kom· 
mende års bestyrelses hovedopgave. 
Nu stillede klubben med en gigotter, 
der klarede sig udmærket, men efter 
en klar føring matte se sig slået efter 
at have fanget en serie gevaldige 
ugler. 

[ jun ior-otter blev det derl1nod tit 
en meget overbeVIsende sejr fora-n 
Skjold. fo.'\ed Kruse og Frederiksen 
sOln 8 og 7 roede hele mandskabet 
et meget smukt løb og vandt dermed 
DSR 's første ottersejr på hjemme
bane i mange ~r. 

K vikma tchern e blev en fiasko, 
hvad det sejrsmæssige angår, Idet 
Kvik vandt begge løbene, dog forst 
dter meget h~rd kamp. Især i Spejl. 
makhen var bmpen forbitret. og 
Kvikholdets forspring var højest 2 m . 

Da det af forskellige årsager ikke 
havde vist sig muligt at gennemføre 
universitelSnl<ttchell mod Arhus, mat
te man i år "nø.jes·' med studenter· 
matchen, der maske har nok SÅ stor 
betydning for klubben, da den jo 
a k tiver('r al le kaproningsrn teresserede 
og ikke blot dem fra universitetet. 
Efter el meget Jævn by' rd igt opgør sej
rede universitetet med en god halv 
længde. Herefter fører universitetet 
i den samlede stilling med 19 sejre 
!nod 17 til polyteknikerne . 

Skolekaproningen havde i år kun 
delt.agelse af tre hold. Sidste års vin
der. Hørsholm skole. viste sig atter 
at være' bedst og sejrede foran Bag
sværd Kostskole og GI. Hellerup 
gymnasium . 

Kl u bmestersk.abcrne var som sæd· 
vanlig begun<;tlget af en strid vind , 

t~'ærsummen af gennemsnittet af de 
to sidste d f re i de sidste 17 Ars offi· 
cielle regnskaber, (Der er her kun 
regnet med udgi ftssiclen). 

V ær med tra starten - - klip ud 
og smid væk, 

der medførte. at man måtte afkorte 
dist,\n.:en. Tilslutningen var på grund 
.at vej ret lnoder.a t. Vinderne af de 
enkdte løb blev; 
1 ares Inrigger, mesterskab: 

Aksel Thomsen, Blinkenbag, Niels 
Secher. Jens Bje-rrehuus. cox : Ole 
Bj errchu us, 
2 åres inrigger, mesterskab : 

Jens Bjerrehuus, Niels Secher, cox: 
Ole Bjerrehuus. 
Single sculler, mesterskab : 

Niels Jorgensen . 
Herefter er kapron i ngssæsonen 

slut, og udover tn masse drjlige op
l~velser resulterede den I 20 sejre og 
13 andenpladser j 56 starter, heraf et 
J'.ordisk og et dansk mesterskab i 
dobbeltsculler. 
Fndeb~ skal det nævnes, at Hans 

frederiksen og Ib Kruse er udtaget 
ti1 den ol vmpiske fællestræning, der 
med henblik på legene i Tokyo finder 
sted på Forsvarets Gvmnclstikskole 

P_ Wt. 

Håndbold 
For folk. der ikke er all for bange 

for et enkelt- trykket ribben dier en 
brækket finger, er der "lie tiders 
.:hance for fornøjelig og krævende 
mOTion hver onsd.~g kl. 18,15 i Otto 
j\'\ønsted h"llen i Nørre aJle. 

Vi kan endnu bruge et pilr ben 
brækkere pa vore to turnenngshold. 

Årets to første kampe g<lV to sejre. 
I. holdet vandt 8-6 over LK. 
2. holdet vandt -l-3 over Lykkebo. 

Gymnastik 
i\1 ,1ndag Ol! torsd .. g kJ. 19-20: 

Statens Gymnastikinstitut. 

Onsdag kI. 17.15-18: GI. M I'tropoli~ 
tanskole, Frue Plads . 

Svømning 
Torsdag kl. 20-21: Statens Gymna· 

stikinstituts svømmehal. Nørre alle . 

Vintertræningen 
S"kal der nås reslIltater, må der træ· 

nes. Udira denne erkendelse -;tarter 
vintertræningen fQr kaproningsinter
esserede allerede den S. oktober kJ. 
19.30 i klubbens. fests.~1. 

Træningen ledes som tidHgerc af 
Ib Christoffersen efter stort set sam
me program som sidste år . 

Træningen finder sted på følgende 
tidspllll kter; 

Tirsdag kl. 19,30: Gymnilstik. 
Torsdag kl. 19,30: Gymnastik . 
l.ørdag kl. /5,00 : Roning. 
Tag jer nu sammen og mød op lTled 

det samlll~. 

DSR vandt! 
Ved nærmere gennemgang ilf nav· 

nene på deltagerne I studentermat· 
chl'n vil man finde en del kaproere, 
bådt nuværende og tidligere meget 
,1ktlve roere. 

Universltetsholdet : (nævnt fra 1. 
pl.) Perer J elsga.:!rd, Michael VoU
quart:, Bent Rasmussen. Troels Kar· 
del. J ens \'(1 <'5th, Per H jortgaard 
Christensen , P. E. B. Jakobsen og 
Lilrs Filskov samt cox. ""iIly Fon
nesbech. 

På dette hold er del' 5 "gengangere" 
fra Sidste ars uniVcrjltetsmatch, dil' 
som bekendt blev vundet af Køben · 
havn. }elsgaard har været kaproer 
hele sæsonen, og Kardel har været 
med til disse matcher før . 

Egentlig er det underligt, at dette 
hold kunne vinde på en så stor di
st.'\n Cl' (3100 mder). da konditionen 
for fleres vedlHlmmende var næsten 
uhyggelig svag. Holdets force var 
teknik, og d"t vandt de pa. 

Man lægger især mærke til et navn : 
Poul Erik Birk Jakobsen Rode , Slud. 
polit . 

I det herrens år 1949 afholdtes d er 
også studentermatch , og som i år var 
del universitetsholdet. der vandt. Et 
at navnene på der vindende hold var: 
Poul Erik Birk lakobsen, stud. jtll'. 

Dette mærkelige ' Sdmmentræt kunne 
foranledige en nærmere undersøgelse, 
og for at gå logisk frem kllnne man 
jo overveje om Røde havde en far. 
Da delte synes dl være forholdsvist 
u troligt, prøvede jeg at spørge hoJd~ 
lederen Per Hjortgaard Christens('n, 
der forklarede mig, at det hele stalO
mede fra en dag, hvor han stod og 
manglede en manu til træningen. 

Han gik op på L sal. hvor han i et 
hjørne €and t et l ig, Da Per er et sam
vittighedsfuldt medlem støvede han 



det af og bu det nedenunder, og da. 
der i en otter helst skal være ni, blev 
liget for syns skyld sat ned i båden. 

N u skete noget ganske forunder
ligt: Han roede . og han roede, og da 
træningsturen var forbI kunne end 
ik ke de resterende otte: mand tvinge 
Røde op af båden . Baden skulle jo I 

hus. da den ikke kunne ligge , og 
spærre hele pontonen , og vi malte 
love ham. at han målte være med 
næste aften. Da Røde jo er cand . jur., 
Jykkedes det ham virkelig at fa os 
overbevist om, at han j sin fritid vIr
kelig fulgte forelæsningl'r og var ind
skrevet som stud. polit., og til Sidst 
forbarmede hele holdet sIg ove~ .. ThIO 
grand Did man", og dette er taktisk 
løsningen på hele historien, om hvor
ledes Røde b~de står i programmet 
i 1949 og i 1963. 

J eg tog mod ti I lnlg og henven dte 
mig til ham, og fik tilladel.se til. at 
trykke følgende interview, der gIver 
et vist indtryk af Rodes personlighed: 

- Var du virkel jg med i 49? 
- Ja! Jeg var virkelig med i .J9. 
- Var cl u virkelig ll1 ed I 63") 
- .lal Jeg var Virkel ig med i 63. 
- Har du virkelig værtt deltager i 

den ne ma tch i alt 6 g.l nge, sej vt"olge
lig e.~ d. Arhus- m.ltchen? 

- Ja! Det har jl'g virkelIg været. 

DSR tabtel 
P.i. polytcknikerholdet var der tfe 

lTI.1Jld, der også v.u med på junio\;"
otteren. der så .~mukt opnåede 2 sejre 
i Sverige og v,lnd t stort \lcd e fterårs 
kaproningen. Jørn Sørensen stroke~e , 
Emil Sørensel1 roede 7 og som 5 ~r 
sad POIII Steno Petersen . .. Bulder" og 
Blinkenberg har roet bpronlng før, 
og cl e- tre sidste : Norstedt, Peter 
Nielsen og Jeff Eriksen var med på 
polytekniker-otteren for to år siden. 
Styrmand var J l'sper Blem. 

Holdet, dl'r rent umIddelbart vir
ker uhyre stærkt. matte jo desværre 
sande, .lt der var et hold, der var 
stærkere. 

Ras. 

Festsalen 
I anledning af festsalens istand

sættelse afholdtes fredag den 20. sep
tember en reception for en mindre 
kreds af indbudte. Formanden for 
DSR's veoner, Erik Becker, lyk· 
ønskede med resultatet og overrakte 
Boesen en check på 10.000 kr. Her
med en tak til vennerne for den 
støtte, de hvert ar yder klubben . 

Medlemsmødet (fortsat) 

passivt kontingent betales pr. kalen· 
derår . ... Værnepligtige betaler halvt 
kontingent . .. rettes til ... menige 
værnepligtige _ .. Der indføres begn'· 
bet junior -medlemmer, som betaler 
halvt kontingent til og nled det år, 
hvori de fylder 18. Rent administra
tivt vil disse forslag gi ve betydel ige 
I ettelser. En kt'l te medlemmer ønsk ede 
kontingentet sat betydeligt op, men 
en vis enighed for en moderat for
højelse sporedes. Arne P. ~nskede 
de livsvarige afskaffet. Hertil tog 
Stugel ordet Dg opfordrede kraftigt 
de livsvarige medlemmer til at støtte 
klubben, idet h.m uhyre fornuftigt 
pointerede, "I fordi man var livsvarig, 
var det io ikke forbudt at betale. J 
øvrigt er det vel ret bekendt, at Stri
gel bÅde er livvarigt medlem og aktIvt 
betalende. 

Bådsalget blev også berørt. Dette 
affødte d'og ingen videre debat. Dog 
fremførte Ib Bjerrehuus, at h;>.n men
te de "amle håde Vilf gode nok . Sam
:n~ Bj;rrehuus var i 0\'rI~t 1.'1\ livlig 
disk u5sionsdeltager hel e a !tenen ige 11-

neTTI, og da telefonspørgsmålet V,lI" 

11 ud er debat k ritiserede han den nu
værende ordning. 

Om årbogen fremførte Thagesen, 
at den var en temmelig stor belast 
ning for klubbens· økonomi. l ar ville 
I\ldn forsøge et eksperiment. Idet 
medlemmerne skulle betale 5 kr_ for 
arbogen, Endvidere skull~ d~r ret 
dyre billedmateriale nedskæres. og et 
nyt tilbt!d p.a trykning Indhentes. 
sålede-s at klubbens andel blev ned· 
skåret ret væsentligt. Endvidere op· 
fordredes klubbens mcdlel:Hncr kr:! f
Ilot iii annon certng i årbogen . 

'" Besty relsen kritiser('des for <It 
torsdagsaftenerne var blevet afskaf
fet. Per Willems var af den opfattdse. 
at det var bestyrelsens pligt at få 
ideer til disse aftener og samtidig 
a rr .lngere disse . Bestyrelsen menel-, 
.1t disse aftener ikke alene bor være 
baseret pa bestyrelsen, men at med
lelllmerne ogsa JTIa gøre en indsat~; 
Det. det kniher med, l'r ikke .11 la 
ideer, Illen at barsle ideer, der er gen
nemførli<:>e på et anstændigt plan, og 
menes at kunne underholde de Heste. 
Et yngre medlem fremkom med den 
t<lnke, at der vel nok var basis for 
mere kulturelt prægede aftener. Col· 
latz understregede. at s.Hremt man 
havde- en god ide. og ikke selv var 

i stand til at gennemføre den, kunne 
det i kke n ytte noget bare at frem
lægge den for et tilfældigt bestyrel. 
sesmedlem. men m.ln skulle nedfælde 
tankerne på et stykke papir stilet til 
den samlede be~tyrelse . Samme per
son + flere andre ofte sete medlem· 
mer i klubbcn ml'.nlt> heller ikke. at 
aftenerne burde arrangeres på. rent 
bestyrelsesplan , og hestyrelsen til
kendegav, at der ha bestyrelsens side 
Ville blive glvet al mulig støtte td 
eventuelle imtl.ltivrige medlemnler. 
f fa fors kellig side. fremkom ønsker 
om e-t udvalg, der s ku Ile tage sig af 
fester og torsJ.lgsaftener o. I. 

Peter \'\lilcken Fortalte om e.xpen
mentet med at fremlægg-e visse cra · 
velbyggede kaproningsbåde til brug 
for nuværende og tidligt>re kaproere. 
Dette var faldet heldigt ud, idet der 
gennem sæsonen har v~ret freml(l.gt 
følgende både til dISPOSI.tlOll: en .toef 
uden og en toer med samt en tirer 
med . 0.1 der ikke hu været nævne
værdige reparationer pa dISS~" ~åde, 
og da de samtidig har Va:f~t th.Hlgt 
brugt blandt de relativt fa rndvlede, 
vil der oasa til næste år være el Vist 
uciv~lg ilE disse typer både . Mere om 
dette til næste sæson. 

Forskellige andre ting blev berort 
på møde'!, og bestyrelsen lovede at 
ta<re disse ting a.d notam. Bldndt an
de~ fremkom vor træner Ib Christof
fersen med det forslag, ar der om 
ef term ,dda"'cn sommeren igenn em 
sku Ile il rra~gt!res "koleran ing. Hertil 
k;.J line formentlig opnås lils k ud fr.J 
kon,munen. 

Aftenen sluttede med , at forman · 
den udtalte, at h,lo følte sig over
bevist, om at bestyrelsen v.ar blevet 
mspireret af Jenne "lten til en for. 
n ye! arbejdsindsats. 

Red. 

NB!! 
Da d~r i næste nummer af DSR jlld· 

I'ars/es ordInær generalforsamling 

henstilles, af eventuelle forS/rIg og 

andel slof vedrørende genera/forsam

{ingen er redaktøren i hænde sL-nesl 

{irsdag den 2.9. oktober, hvor red.ak 

lionen af næs/e måneds blad slut/er . 

Skabe uden skabskort bliver opbrudt den 15. oktober!!! 



ORIENTERING Ansvarsh. for "Orientering": 
Benl Mærsk, Vendersgade 7, Z .. K. 
By. 2453 ~. 

Ordinær generalforsamling 
afholdes torsdag den 7. november 
kJ. 20,00 i DSR's klubhus. 

l henhold til vedtægternes § 5 og 6 
indkaldes herved til ordinær general
forsamling i DSR's ski- og oriente
ringssektion. 

Dagsorden: 
t. Valg af dirigent. 
2. Beretni ng Dm sektionens virksom

hed i det forløbne ar_ 
3. Forelæggelse af det reviderede 

regnska b for det forløbne .h. 
j.. Behandling af indsendte forsl<lg. 
5. Valg at styre. 
6. Forel æggelse af styrets forslag til 

ved t æg tsæn dr in g er. 
7. Eventuelt. 

Det reviderede regnskab vil være 
tilgængelig f M sektionens medlem
mer 3 dage forinden generalforsam
I ingen ved henvendelse til sektionens 
kasserer. 

Ifølge dagsordenens punkt 6 ønsker 
styret al fremsætte forslag ti] ændrin
ger af §§ :5 og 4 i "Vedtægt!'r for 
DSR's ski- og orienteringssektion". 

§ 3 første sætning har i øjeblikket 
flg. ordlyd: 

"Som medlemmer kan optages 
DSR's medlemmer og deres pårø
rende". 

Styret foreslår, at § 3 første sæt
ning ændres ril: 

Som medlemmer kan optages 
DSR's medlemmer (aktive og pas
sive). samt i øvrigt andre, der har 
interesse for DSR's ski- og oric-nte· 
ri ngssektion". 

Desuden foreslår styret flg. tilføj
else til § 3 indsat efter I. afsnit: 

Ret til at starte for DS R's ski· og 
or;~nteringssektion ved orienterings
konkurrencer har kun de af sektio
nens medlemmer, der samtidig er 
medl emmer af Danske Studen ters 
Roklub". 

§ 4 1. afsnits sidste sætni ng har i 
øjeblikket Hg. ordlyd: 

"Pårørende får ikke tilsendt sek· 
tionens publikationer". 

Styret foreslår denne sætning 
slettet. 

B.M. 

Efterårets løb 
J førstepladser til DSR 

DSR har været fyldigt repræsente· 
ret ved de fleste af efterårets åbne 

lob, idet 10-12 løbere har startet pr. 
gang. 

Af bemærkelsesværdige resultater 
kan nævnes, <It Røde opnåede en 3. 
plads j H B og Birthe Thagesen vandt 
DC ved "Skærmens" løb i Slagelse
skovene den 8. september. Dette lob 
Vilr bemærkelsesværdigt ved et ual
minde-ligt fint løbsarrangemen l og 
gode. men svære baner. 

FIFs løb var i .ir henlag: ti! sko· 
vene ved Kna bstrup, dvs. til et ter
ræn, der ikke i mange år har været 
benyttet. Røde besatte L pladsen 
i HB. 

Efterårets første S~erigesløb fore
gik i området ved Kløva Hallar den 
23. september. og Helsingør Roklub 
stod for arrangementet. For adskil
lige af DSR's løbere var ban~rne eller 
de gamle svenske kort for vanske· 
lige. men Gert Pedersen og Bent 
Thagesen præstt!rede 3. pladser i hen
holdsvis HB og HC 

Den 29. september ved KFIU's løb 
i Hvalsøskovenl" besatte Helge Høeg 
Rasmussen L pladsen i ÆOB. Sam
lmgspladsen var i år til en afveksling 
Skjoldnæsnolm avlsgård. 

B.M. 

for luksusorienferere: 

Cykelorientering 
Der har været talt meget om dette 

fænomen l dep sidste tid, og sektio· 
nens styre giver n u efter Sor medlem
mern es pres og arrangerer se klion ens 
første orienteringsløb pr. cy kel 
SØNDAG DEN 10. NOVEMBER 

Vi tænker os start fra Bagsværd 
Rostadion kL IO Dg mål i Gåsehuset. 

En enkelt cykel samt kompasser 
kan I.ånes. 

Da det er noget nyt lor os at ori
entere pr. cykel. er det nødvendigt at 
indføre lIg. tillægsregler til DOF's 
løbsreg-Iement: 

1. Cyklen skal være i overensstem
melse med færdselslovens bestem
melser. 

2. Knallerter kan lkke deltage. 
3. Miln skal under kørslen have 

mindst en hand på ;;tyrl't. 
4. Samkørsel må ikke finde sted, dvs. 

t.lndemcykli<;ter kan heJler ikke 
df.'ltage. 

5. fodgængere m.i ikke påkøres. 
Af hensyn til arrangementet ~e[ vi 

gerne, at medlemmer. der kunne tæn
ke sig at deltage, melder til en uge 
i forvejen. 

B.M. 

Sektionens træningsløb 
Sæsonen for de åbne løb er nu 

snart forbi - DM i orientering af
holdes den 20. oktober - og dermed 
påbegyndes træningslobene fra Gåse
huset hver anden søndag. Nye og 
gamle løbere !'r velkomne i Gåse
huset, der er beliggende i nord kanten 
af Ravnshalt skov ved Allerød. 

T erminslisten for træn ingsløbene i 
e ft erå ret scr så l ed es ud: 
27. okt.: Træningsløb fra G.åsehuset. 
IO. nov.: Cykelorienteringsløb 

København-Gåsehuset 
(se nærmere omtale). 

24. nov.: Træningsløb fra Gasehuset. 
S. dee.: Kispusløb og julefrokost i 

Gåsehuset. 
Vel mødt. mødetiden er normalt kl. 

9,30. Kompasser kan lånes. 

Sektionens styre: 
Bent Mærsk. formAnd. Vendersg.ade 

7, 2., K. By. 2453 x.. 

Ole Pockendal1/. kasserer, Sf. Kon
gensgade 62. 3., K. By. 35069. 

Kell H alls/røm, sekretær, Dalstrøget 
86, 4., Søborg. 

BALTICA 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

PO'YI EKN'S~ 10(,U& 

NUMMER" NOVEMBER 1963 

Bestyrelsen indvarsler til 

Extraordinær generalforsamling 
Fredag den 29. november klo 20 

iii 
Dagsorden se side 2 

Lovændringer se side 2 og 3 
Indvarsling til 2. extraordinære 
generalforsamling se side 2 

ROSÆSONEN 
klubben er ikke lukket af den grund. 
Der er opvarmet i klubhuset hele 
vinteren, og tirsdag og torsdag .aften 
er der gymnastik i salen, 

Lad os mødes disse aftener, hvad· 
enten man vil gøre gymnastik, eller 
blot ønsker at sidde og hygge sig, 
spille billard, bordtennis, se TV eller 
hvad man nu har lyst til. Om visse 
specielle torsdagsarrangementer vil 
der komme opslag i slyngelstuen. Lør
dag eftermiddag er selvfølgelig som 
sædvanligt ugens "frieftermiddag" , 
hvor vi samles med finbadet som det 
højst naturlige midtpunkt. 

Mod op vinteren igennem og lad 
os lære hinanden at kende. Dette 
være skrevet både for nye og Hgamlt·" 
medlemmer. Lad jer ikke: afskrække 
af en tilsyneladende klikedannetse, 
men sæt jer ned midt i det hele og 
snak med. 

Det er forstådigt, at nyere medlem
mer og for øvrigt ogsA at "ældre" 
m~dlemmer forholder sig noget af
ventende over for "klublivskliken u 

eller reltere .,den faste stab (}venp~". 
Omvendt er det også forståeligt, .at 
disse sidstnævnte ikke umiddelbart 
har behov for ny kO!1takt, idet de som 
regel altid vil h,we nogen at sn~kke 

s· L U T. M E N 

med; men ti! gengæld vi! de sel vfølge
lig ikke have noget imod at få et nyt 
bekendtskab .. foræret", hermed me
nes en henvendelse og et initiativ til 
en samtale fra en "udenforstående". 
Konklusionen må desværre (og natur
ligt) være, at det Som regel er de med
lemmer, Jor hvilke omgivelserne og 
atmos.tæren er uvant, der må tage et 
initia tiv. Heri ligger selvfølgelig den 
væsen tligste arsag til det relativt ringe 
antal medlemmer, der udnytter klub
ben fuldtud. 

Lad os derfor mødes på halvv:!jen, 
for vi er jo interesseret j at mødes, 
fordi vi har noget tilfælles, nemlig 
roning og en roklub, og det skal og 
bør understreges for nye medlem
mer, at de mere eller mindre mærke
lige mennesker, der færdes ovenpå, 
de tilhører ikke nogen bestemt klike, 
men de danner tilsammen DSR's ryg· 
rad, idet de er de mennesker, der før 
citer senere kommer til at styre klub
ben, og derfor; Mød op i klubben, 
hvis du en aften ikke ved. hvad du 
skal foretage dig, kom og hyg dig 
med os, og når vi siger vores mening, 
så sig din. og vi bHver ikke uvenner 
af den grund. 

Ras, 

Ansvarshavende for "DSR": 
Bt:nt Rasmussen, Emdrupvej Bl, NV, 
Telefon Søborg 5084. 

31. ARGANG 

Oversfyrmanden indbyder til 

K A L A S 

Lørdag 23. nov. kl. 19 

Bindende tilmelding på tav.: 

len slyngelstuen eller til 

ove rstyrm anden 

LUNA 5558 

Mikkel. 



AFLÆGGELSE AF IDRÆTSMÆRKEPRØVE Vintertræn ingen 
Alle, der har delt.aget i kaproning, 

vd kunne erhverve idrætsmærket ved 
at aflægge prøve i gymnastik og 
svømning. 

Lordag dril 26. oktober si uttedl! 
rosæsonell J 963 med den eFterhånden 
traditionelle st anderstrygll i ng i fak
kelskær. 

KJ. 20 samledes en 50--60 mdJem
mer og pårørende på forpladsen, der 
var i11 um ineret med fa kjer. Forman
den holdt en karl tale, hvon han lak
kede tor sæsonen, og samtidig gjorde 
han opmærksom p~, at klubben hele 
vin teren vi Ile være aben for medl em
merne. Barsen håbede. at medlem
merne ville gøre brug af de opvarme· 
cle lokale r, bges'Jln han habede, at der 
k unn e il rrJ.ngetes nogle selskabelige 
sammenkomster under en eller ;;>.nden 
form. 

Dette vil sikkert til dels ske, idet 
det $enere blev op) yst, at der j novem
ber m~ned vilJe blive ilfholdt såvel et 
krabbe·klo-kaLas som en fest i sam
arbejde med jazzballetten. 

Efter fonnandens tale sørgede
Bang for, at den smukke blå stander 
med studenterkorset og murkronen 
blev strøget, og dermed sluttede ro
sæsonen 1963. 

Det bliver spændende at se, når 
der om kort tid skal laves statistik, 
om 1963 har bragt fremgang til DSR. 

De efterhånd en frysende tilskuere 
samledes derefter på den opvarmede 
teHasse. hvor der var arrangeret 
andespil. 

Midt i salen havde Strigel lavet en 
smuk opstilling at de mange præmier: 
Kaffe. konserves og ænder. Dette syn 
indbød naturllgvis til køb af et p,n 
ekstra plader til andespillet. 

Stemniogen blev hurtig munter, og 
fordele gevinstrrne til de heldige 
gennem de ca. tre timer det tog at 
medlemmer, holdt denne stemning 
sig. Til slu t var der et ekstra spil, 
hvori hovedpræmien var en dejlig Iro
kostkurv med alt tilbehør. Hvem der 
vandt denne lækkerbidsken, vil vi 
ikke nævne, men vi bn sige, at det 
var et kendt medlem af klubben, som 
havde fortjent at vinde den. 

GYnlUilstikprøven il fholdes 12. de· 
cem ber i Nørrealle. Svømmeprøven 
over 1000 m kan aflægges alle tors· 
dabe samme steds_ P. \V 

§ JG le'" r"Jr 

Hele dette si ralende arrangement 
var som de fornge år glimrende ar· 
rangeret af Strigel. 

Der er kun en ting, der kan undte 
- vi synes, at de ældre årgange var 
temmelig sløjt repræsenteret. K an 
disse medlemmer virkelig ikke li' 
æn::ler. . Red, 

T rænmgen finde!' sted i kl u bhuset på 
følgende tidspunkter: 
Tirsdag kL 19,15' Cymllilstlk. 
Torsdag kl. 19,15 Cymnastik_ 
Lørdag kJ. 15,00: Roning. 
- Og om sønd;1.;::en er der k1. 9.30 
le betrænJ ng f fa Hag'-\ ærd Rostadion. 

Håndbold 
Onsdag kr. 18,1:' 
Nørre alle. 

Svømning 
Torsdag k!. 20---21: Statens Gymna. 
stik;nslitut., s\·ommehal. Nørre alle. 

Gymnastik 
Mandag og torsdag kL 19-20: Sta
tens GVl!1 nasli\'; institut. 
Onsdag k!. 17,15-18: Gi. MetfopoH
tanskole. Frue Plads. 

Extraordinær generalforsamling 
Fredag 29. novbr. 1965 kl. 20 I klubhuset. Strandvænget 

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 

2. forslag til ændring af DSR's love 

3. Eventuelt 

--- - ---

I tilfælde af, at denne generalforsamling ikke er 
besl utningsdygtig ind varsler bestyrelsen til: 

EXTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Tirsdag 3. decbr. 1963 kl. 20 i klubhuset, Strandvænget 

Samme dagsorden som ovenfor 

Bestyrelsen henleder opmærksom
heden pil, at ifølge lovens § 8 har kun 
akth'e medlemmer, der er a jour med 
konlingentindbetalingen, stemmeret 
pa generalfors.amlingen. 

Denne vedfægt vil i år blive hånd
hævet strengt, og kassereren anmoder 
derfor medlemmerne om al afvikle 
deres eventuelle gæld /il klubben in
den den 5. december. 

Ændringsforslag 
Bestyrelsen har fremsat følgende 

forslag til ændring .af lovenes § 9, der 
i n u værende formulering I yder: 

§ 9. Den ordinære generalforsamling. 
Den ordinære generalfors~mlins afhol

des hvert ar inden den 20. december og 
med følgende dagsorden; 

l) A f1æggelsc af beretning. 2) Forelæg· 
gelse af rtgnskab hl godkendelse. 3) Valg 



af formand. 4) V.lIE: af kasserer . S) Valg 
af sekretær. 6) Valg af materic!foI"V3Itt"l·. 
7) Valg af kaproniogschcf. 8) Valg ili 
lIlStruktionsrochef . 9) Valg il f motions- og 
l a ng~ur ~ ro(h d. IO) Valg .Il rq)riCSCt'lt~n· 
ter u l Dansk Forening f.or R osporl. Besty. 
rt"lsens m~dlemmcr er lodte r<;pu:.sento'lO · 
ler . 12) Særlig~ forslag . 13 ) Ev~ntuelt. 

Kdndid attmncr til de for skellige tillid.~ · 
h verv kan - foruoen af den fungerende 
be~fyrelse - bringes ; {ofsl~g af ethvert 
st" ,mne berc ttrgcl mcdl"m. dog at sAdanne 
forslag kun kommer i be tragtning. n.ir de 
er skrifllig(' og bes tyrelsen i hænGe sene5t 
JO d~ge f{lr generali()rs.1roling~n - jh . 
§ 8. 

Navnen\! på JUe i for slag bragte kan· 
didolIer - hvi Ike tf de enest~ valgb.1re -
"(:k~ndlgores som i § 8 angivet. 

Dtt påhviler den fungerend e bestyrelse 
;ot sorge for, at der bringes mindst sa 
t\13l\ge kJndid ,Jtcr J forslag, at samtl ige 
tillidshverv kan blive besatte . 

I denne § 9 foreslår bestyrelsen 
dagsordenen for den ord inære gene · 
ral forsamling ændret til : 
l) Aflæggelse af beretning . 
2) Fordæggclse .lf regnskab til 

godkendelse. 
3) Valg af bestyrelse. 
1) Valg ;l f 2 revisorer. 
5) V illg af repræsentanter lil Dansk 

Forening for Rosport Bestyrel · 
sens medlemmer er fødte 
repræsentanter . 

6) Særlige forslag. 
7) Eyentuelt . 

l øvrigt som ovenstående. 

§ 6· KONTINGENTFORHØJELSE 
Bestyrelsens forsla.g til ændring af 
'oveIles § 6. 

N uværendc formulering : 
Kontingentet er 108 kr. årlig for 

aktive medlemmer og betales med 9 
kr. om måned en fra den !. j den mil
ned, i hVIlken indmeldelsen finder 
sted. 

Sker indmeldelse i klubben efter 
den J. september i en sæson, er kon· 
t ingente for tiden indtil nærmest føl
gende 31. marts dog kun 20 kr. Så
dan indmeldelse er ikke bindende ud
over sidstnævnte dato, men finder ud
meldelse ikke sted forinden, da kan 
den først ske et år efter ommeldte 31. 
marts. 

Efter uafbrudt aktivt medltmskab 
i 5 År nedsættes kontingentet til 7 kr. 
pr. måned . 

I bAdehusene skal der ~ndes op· 
slag om, hvor og på hvilke tider kon
tmgl:'ntct kan indbetales. 

Aktive medlemmers kontingent 
nedsættes til det halve, såfremt de er 
skoleelever eller aftjener værnepligt. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde be
vilge hel eller delvis fritagelse for 
kon tingen t . 

AktiVe medlemmel' kan hl ive livs· 
varige medlemmer tf ter 5 ars llaf
brttd t medlemska b, Jl år de :'>0111 kon
tingent betaler mindst 500 kr. en gilng 
for alk 

Kontingentet for p.lssive m ed lem· 
mer er mindst 20 kr . årlig . 

Nuværende tekst udgår og erst.lt 
t~s a f: 

Kontingentet fol' ilktlve medl~m
mer ~r 10 10'. om måneden og betales 
fra og med den måned, i hvdken ind· 
mel.dd.sen finder sted . 

Aktive medlemmer, der ikke er 
fyldt 18 ar inden udgangen af inde
værende kalendedr, s<l.ml .aktive med
kmmer, der aftjener værnepligt som 
menige, betaler halvt kontingent. 

Sker indmeldelsen i klubben efter 
den 1. ~eptem ber j en sæSOn, er kon· 
tingentet for tiden indtil nærmest fol· 
gende 31. marts dog kun 10 kr. 

Aktivt: medlemmer k,ln blive livs
varige medlemmer elter uafhrudt 
medlemskab i 5 hele kalenderår nar 
de som kontingent betaler 750 k'r . en 
g ang for alle . 

Kont ingentet for passive medlc-m
mn er mindst 25 h . om året og betil' 
les fca og med det blender~r, i hvil · 
ket indmeldelsen finder sted. 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde 
bevilge hel eller delvis fritagelse for 
kontingent. 

I b~dehuset sbl der findes opslag 
Om . hvor og på hvilke tider kontin · 
gent et kan indbetales . 

Eller: 

Kontingentet for aktive medlemmer 
er 11 kr. om måneden og betales fra 
og med den måned , i hvilken ind
meldelsen finder sted . 

Efter uafbrudt aktivt rnedlemsbb 
j de sidste 5 killenderar nedsættes 
kontingentet for ak rive m edlemmer 
til 9 k r. om m~neden. 

Aktive m edlemmer, der ikke er 
fyld t 18 år inden udgangen af inde· 
værende kalenderår, samt aktive med
Jemmer, der aftjener værnepligt som 
menige, betaler 5 kr . om måneden. 

l øvrigt som ovenstAenJe. 

Der er FEST den 30. 
Se bagsiden 

Styrmandslauget 
Styrmandslauget er en sammen· 

slutning af DSR's medlemmer, som 
hu styrmandsrer. 

Form!t1et er At fremme klublivet på 
I. o~ 2. $,11. 

DiI klubbeo nu opv.am\es l vinter
halv.het, har Mikkel besluttet, at tid· 
ligere arrangementcl' skal genoplives, 
og Mikkel gar svanger med planer 
om festlige sammenkomster vinteren 
igennem, indtil s t",nderen på ny går 
til tops . 

Arne P. 
- ser man det! -

i .... l,kkel . 

Adresseliste 
Danske Studenter.s Roklub 

Strandvænger, København ø. 
Kontor (Jukket i vintersæsonen): 

RY. 413. 
Køkken og medlemmer: RY. 35040. 

Formand: Børge Boesen, Brolægger
stræde 3, PA 8010. 

K,tsserer: Bent Thagesen, Tårnvej 
257~, Va., PA 1656. 

Sekrelær: Poul E. Birk .1Jkobsen, 
Bjodstrupvej 59, Y.a, 707135 . 

Mal!!rielforvalter: Ole Nors Han~en, 
Heisesgade 39. ø .. tlf . 292548. 

Kaproningschef: Peler Wilcken, 
Weysesgade 32. ø ., tlf. 292229. 

I nSlruk/ionsrochrf : 
Bt!1ll Mærsk. Vendersgade 7 2 , K. 
BY . 2153 l(. 

Langlursrochef: 
Ole Pockendahl, St . Kongens
gade 62. K., ny 35069. 

Uden særligt mandal: 
Bent Rasmussen. Emdrupvej 147, 
N V, Sø. 5084. 

Træner: Ib Christoffersen, 
Bernstorffsvej 114, HE. 7074. 
Telefontid 7,00-7,30. 

BALTICA 
F O R ...... A.W ...... .&a.I..:. 
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Danish American 

Dance Theoter School 

& 

Danske Studenters Roklub 

arrangerer 

stort efterårs bal 

i DSR's lokaler, 

Strandvænget. 

lørdag 30. novbr. kl. 20 

entre 5 kr. • 

Det er i DSR 

det foregår 

• 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr. 12 

APOLOGI 
Ved en redaktørs tillrædelse 

De fleste mennesker kan lære 
meget af at læse j et leksikon. for
leden aften læste jeg i det bind af 
mit leksikon, der indeholder bogsta
vd R. Her fandt jeg en artikel. so 11), 

jeg vil tillade mig at .::itere i uddrag. 
"REDAKTØR. af lat. redigere, sam
menfatte, ordne; den, Jer leder tekst
stoffets indsamling og udvælgelse til 
blad, tidsskrift, større værk m. m. 

-- - Mens man i ældre tid ofte 
uden særlige forudsætnjng~r kunne 
indtræde som R. af et blad, kræves 
der af en R. i nutiden en så mange
artet træning, viden og speciel for
ståelse, at den som regel kun erhver
ves gennem længere journalistisk 
virksomhed"_ 

Da jeg havde lovet Ras at være 
redaktør af dette nummer af DSR, 
satte jeg mig derfor ned for at ud
vælge stoffet. Der var intet. Der korn 
intet. J eg ki kkede derfor en gang til 
i leksikonet. og så at det var udgivet 
i 1936. Jeg tænker, at tiderne vel har 
ændret sig, så redaktøren i dag selv 
skal lave al stoffet. 

lvlen kære læsere I 
Kan I virkelig holde ud at skulle 

læse sli meget vrøvl hver måned? 
Hvis ikke, så grib øjeblikkelig skri
vemaskine, pen, blyant eller diktafon. 
og skriv/dikter et harmdirrende ind
læg om bladets elendige redaktør, og 
de ligeså elendige skribenter under 
navnene Dan, DN, Henrik, Dan 
Henrik Nielsen 0, lign. 

Med venlig hilsen 

Dan li. Nielsen. 

P.s. Med hensyn til bladets kvalitet, 
se andet afsnit af det citerede. 

-Ol ~'f HIl S ~ ~OK l ~ 9 

December 1963 

Ansvarshavende for "DSR~: 

D.Jll H. NitIsen, Klm\evej 26, 

Bronshoj. 

31. årg. 

Til den ordinære generalforsamling den 19. december 1963 har besty

rels~ll rettidigt modtagd følgend e forslag bl lovens § 9, stk. l punkt 
IO, valg af husfoIvalter: 

Ti I d enlle post foreslås ;\I. 0_ H, Strigel valgt. 
K. NørJyng, 

Desuden foreligger to forslag ti l lovændringu. - Se side 3, 1. spalte. 
I tilfælde af, at denne generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, 

j n et V a rsJ er b estyrclsen til 

Ekstraordinær generalforsamling 
Fredag d. 3. januar 1964 kl. 20 I klubhuset. Strandvænget 

DAGSORDEN: 

l. Valg af dirigent. 

2. Forslag til ændring af DSR's low. 

3. Eventup!L 

Den ekstraordinære generalforsamling 
Formanden bød velkommen, og for",

slog . .\t man valgte direktør Lundqvist til 
di rige nI. Lundqvist ta k kede for tilliden, 
men afslog hvervet og foreslog i stedet 
Arne Pedersen, dtr blcv valgt. 

Dirigenten fastslog, at generalforsam
lingen var lovlig indkaldt. og konstate
rede. at gener rllforsarnJingen ikke var be
slutningsdygtig. Di ri ge n ten foreslog, a t 

man alligevel skuBe diskutere de ind
komne forslag. 

Dc første lnvændringsforslag, der kom 
til debat. var forslagene til kontingentfor
h{}j~1se. K~ssereren redegjorde på besty
relsens vegne Eor nødvtndighedcn af ko,,· 
tingentforhøjelser. Grunden til .l! forslaget 
fcrst var kommet nu. var, at bestyrelsen 
I årets lob havde haft en del cngangs
indtægter, bl. a. var der inddrevet store 
restancer. ligesom der var ydet ekstra-



ordinære store bidrag ha iorskdl igc stet
leinstituti oncr. 

Kassereren udtilH~, ,It c>\'erg3ng til 
c"h~dsko!1tingcnt vilk give en stor let
tdse, I:gcsom bestyrelsen gik md for prin
cippet om ens kontingent ior Jlk. Dtr· 

næ~t fore!agde Norman·Han5~n Sit lor
s1,lg til ændring af be5!yr~lscns forsbg, 
Norman m~ntc, at mcdkrnmcrne - dter 
nogle ars ivrig roning - efterhånden bilde 
fik mindre tid og mmdre int<Tesse for 
roningen, og :;cm (ølge d~raf I~!tcre vi !le 
mdd~ sig ud, hvis de ikke kunne fIl. rab<lt. 

Lllnd':l'w'lst sammenlignede kontingentd 

for 'JO år sid~n mcd del nl.lv;erC:'nd~ og 
men tc, ,ti m ,11'\ bu rLi ( giv c b, s l vr~ I ,en 
penge at arbejde m <"d , 

EndVIdere op(ordrtdt hall Illcdkmrncr

ne til ilt indllldde sig J DSR's vcnller. 

Birk J akobsen op[ordr~dc rnedlem-
nIerne til ilt indmelde sig ~(lrn Jiv&varige 
medlemmer, Fra andre Sider mente, del, 

",t d~ liv5vange medlemmel V.H en dilrllg 
f orre!ning ior klubben, 

Bang f1lente, at kassererell var g.icr lor 
1...r~ftigt frem nver lor restanterne. og 
fr~!1\h;t:vedt d~n behandl ing hans 50n 

havde Hel. 3Jom Møll~r r.lcnte, )t IIIdn 

hurdt inJsxtk de ptngc, der Indkoll1 frA 
livsvarige lllccl1cmm<"r på. en s;:erlig konto, 

i ,tedet for af brug" dem str.lks_ 

Hd <.lettede Normans forsl<lg og 

5pur~te, hvordan bts(yrd~cn havd~ t~nkt 
sig ilt gtonnt'11l fore ovtrg,mg.'irCf;I~r ier 
rr.~dkmmer med en an denn.tct m~Hcm 5 

og 10 .'Ir. B~s!yrels~n henvist~ til, at for
slaget vM Norm3ns, der ikke h~vde no

gen løsning p,l J~tte problem, 

Diflgcnkn fastslog. at velerhv{:f\'edc. 

rctiighcdc'r ikke kunne frat,lg~s medlem
mcrn~. 

H,\bI1sson p.ipegec!c, dl de ældre med

lemmer faktisk h.wde. lild raklt, selv cm 
kontingentet v,u ens for alle, ide! en stor 

del <lf den stutte, klu bhcn modtog, var 
slotte i ra Jærc.l.nst~~tcrne, og derfor stotle 

td de yngre medlemmer 

I3jcrrehus onskede en r~degø\'c1se for, 
hvor meget bestyrelsen Il.lvde brug for, 

og Thagcs~n oplysre, at hvi~ b.1ldebest<ln
den, kokkenet og bådehuset $kull~ brin
ges i forsvarlig st~nd. skulle kontingen

terne fordobles. 
Dirigenten foreslog, ,'\t man gik over til 

<1fstemningen. Han ønskede, .11 kassereren 

opgjorde "nralld af stemmeberettigede 
medlemmer, der nu opgjorde.s til 234. 

DirigerIlen fordrede skriftlig afstemning, 
og der udleveredes 115 stem ro esedl er, 
hvorefter generalforsamlingen var beslut· 

ningsd ygt ig. 
Først kom bestyrelsens forslag om en

hedskontingcnt på 10 kr. til afstemning. 
For stcmfc 40, imod 6S og 3 undlod at 
~temme_ 

Dcrdter stemtes der om Normans æD' 

dring af bestyrelsens første forslag (IO kr_ 

I ti ar og derefter 7 kr.). For dette forslag 
st('mtE 53, mens 57 5temte imod. Bestyrel

sens lorslJe Om kontingent på. 11 kr. og 
n~dsættelse ti! 9 kr. eEtn 5 års IDedlems
skab fik 29 jastemmer og Sol: oejste:umer. 

Formanden bad dtorefter om ordet og 

meddelte, ,It beslyrehen tnk sit forslag 
tilbage, iuet bestyrelsen ikke kunne gfl 
m~d ItI at forhoje de yngre medlemmers 
kont i:'lgent merl 2 kr. og l.,de de ældre 
sUrpe for forhajeIser. 

Kr.lU5C optog derefter bestyrelsens [or

slag, hvorefter rn"n gik over ti! aEstem
nlng ')rn NormJn Hans~ns ændringsior
-"Io\g til bestyrcl~ens ;!.\ternali~'e forsl<'lg, 
hvol"c f te r kontingentcL skulle være 11 kr. 
i ti ar og derefter 7 kr. por dctk torS!.:lg 

st~mt~ 72, melis 39 skmte Imod og i und· 
loJ ,l( ,te;nme, 

>:~ste fnrsl2g vilr Jens 13runs forslag til 
,"endring J f stem rn~retten, s51edes at man 
fik ~temmrret dkr 6 matleders medlems· 
skab i ~t~dd for oS flI~ndcrs, B~gru ndclsen 
var, ilt gennalforsamEngen var rykket fr" 
rebru~r ti! december. F[)r~bgct \'ca[oge~ 

veJ hdndsoprækning. 

~'" ste JO\';~n dringstor'!Jg var be~tvrel
s~ns forslag til a:ndring a t "illg af be,ty
rdse, 

form3nde.n fordagd~ h,rslagd og 
n<::vn!e at et tlerta! ind~n for bestyrelsen 

onsb:de, "~t fremtidige Ve,t vl'dsen VJlgtcs 
'::1 bloc, i stedet for ved cnk~:t\'alg. 

K r.U!_' e mente, at g~ncr,llfors~rn:([]gtn 

burde bC5tfmm~, hve;n der skulle være 
form"nd, lig~wm også de andre b~styrel
scsposler ,hille besættts af genera!fM

s~mlin.gen, 

lhagcsw frolllagd~ på fMs!Jg~stiller. 
tlES vegne forslagel og udt~lte, af k!ubbcl\ 

V,lr bedst tjent llItd at h",'c cn sam' 

J.rb-ejdsvillig og enig bestyrelse, selvom 
der sad ~nkeltc dovne i denne, frem tor 

~n b.:styrclsc, hvorI der sad enkeltc med
lemmer med divergerende meninger. ligt

SOlll h.?n menk, at de! var uanst;endigt. 

at m.an ikke vidste. hwm man kOlD ti! M 

arbejde sdmmen med. 

Bang ønskede en redegørebc om btv.-cg
grundcnt til lovændringen hil formi\nd~n. 

Dirigenten pointerere, at den ekstraordi

nær" generalforsamling kun h.wdc til for
mal at tage sti!ling til lov;<:ndring~rnt, ikke 
at drøfte personlige uoverensstemmelser, 

og krævede saglighed I diskussionen, 

Bjern Mø !ler mente, at der matte meget 

vægtige grunde til ai smide Boesen ud, 
cg mente, at [orslaget Vilr det mest udemo
kratiske, der var ,set i DSR. Kongsdarn 
mente, dt forslaget vu et forsøg på ~t 

monopolisere bestyrelsen. Birk J"kobscn 
var bange for, at han og de ovrige for
~lagsstmere burd-e tage. konsekvensen af 
cn i",rkastdsc og ga. 

fra flere sider blev det fremhævet, at en 
forkaste!se ikke burdt tages som et mis· 

tilliJsvo!L,m n! he5Iyrd~en, ligesom flere 

roste btstvrclscn for det Mbeide, den 
havde udfør!'. Hto~ bi\d om, .l\" forsl;;get 
blev trukket tllb.'lg<'. hVilket fmslagssfil
krne ikk~ onskede, 

,Iy\an gik derefter /)I'er til afstemnmgen. 
Resu!tattt blev, clt 107 var ,mod og 6 var 
for, :11cdcns der \'ar .> bl~l)ke stemme
.~edtcL 

Std,te forslag var Nørlyngs furs la.') om 
ot udvid<' bcstyr~lsen med en hustorvalter. 
Nod Yllg V.H Ikk~ ~d .... til stede, m~n pi\. 
hans veg:'l':: frc:nbgde Anker~cll for~lageL 

De v,'C~enf(igstt grunde vu .lI hCVMC de 
,>tOre '·,'l.:rd,er, som klubben rader over, 
dels klu bhu'sct i SVilnelJlollcbugttn, men 

DgS,'1 h\:s~!le I AlleroJ og N,vå 0g iræ· 
l1,ngsbasls , Sydh~v!l<n 

:\nkersen redegjorde for, h \',1 d Nørlyng 
m~lltr, husforvallerens opgaV!?r skulte 
være 

Bjorn :,'toner slottede Vdiint torslagct, 

men m~nte ikke, at ,genn,ltf()r'.1rnllllg~n 

,kulle prJ::cis"rc husfl):v,~ltcrcns pligter. 

l\: r.luse an befJ Ic Je (lgSd, me" hall 
IlIel\!~, ,lI husiorv,11æren5 upg,wer skuli" 
(asrsL'ls I l<ll.'~ni.'. 

Afstel:'lmng~1\ ga\" 95 pstemmer og 13 
"~J, 1 sremme$i:dkr v"r bl,1flkc. H~rmeJ 
V,U fcrsl~g~t vedt~gd 

L:nder enntl!dt bad P_ E Birk Jilkob
.;en om OTdd og ",dr.1Jte, ~I h;m var k!ar 
.. vtr, at h;;\I h,wdt' h:lndld gJIt, og h,ln 

7l,'dlagdc derdter ",( Ia .. ndat, Fra ilere 

Sider udt,11t~$ J'T ,org over Bi.rk J akob
scns udtræden Ilf hestyrelsen, og der ud· 

1",]lcs h,1b om, M de ovri!;c forsiJgsstillere 
lUC vilJe [(lIge Rode, Blandt andet blrv 

k,l~S(;reren kraftigt opfordret til at blive, 

lwdket gencr,1!torsam I Ingen viste ved ct 

langvarigt bif;tld_ 

Tfugc<;en og Mærsk trak s'g dog der
cller tilbage, og Mærsk udt;!lte, at han 
kun vil!e sidde i bcsly~dst:n, hvis han selv 
kunne bestemme, hvem han skulle ar

b,,'ide S,Hlllnefi med. 
rlee bad herefter dingenten om ,,\I op· 

hæve gener"lfors~mlingen. 
Dirigenten bekcl1dtgiord~, ,H den ekstra

ordin;ere generalforsamling d. 3. decem

ber bortidiJt. h\'oreft~r h"n ophævede 

g ener ,\!forsJ m l ingen. 
Boesen takkede Arne P. for den glim· 

rend~ måde, hvo'pa han havde !edet den 
f,rc limer lange generalforsamling. 

Dar, Henrik Nielsen. 

En tak 
Ang. festen den 30. november. 
På fest udvalgets vegne skal jeg her

ved brInge m hjertelig tak til de 
medlemmer. der udeblev fra festen. 

TilstrømnIngen var så stor, at fest
salene Illindede om en linie 5 j myl
dretiden. Der var 500 "passagerer" 

P. w. 



-

De indkommende 
lov æn d ri n g sforsl ag 
Undcrt~gnede fremsender hermed 

følgende forslag til ændring af lovens 
§ 6. KontiJ1g~nt. forslaget bedes op· 
taget på dagsorden en fOf den ordi· 
nære generalforsamling torsdag den 
19. december 1963. 

J)en nuværende § 6 udg.h og er· 
siMle, med følgende : 

Kontingentet for aktive medlem· 
mel' er ) \ h. om rr.åneden og betales 
fr.1 og med den måned, i hvil'ken ind
meldelsen finder sted. 

Aktive medlemmer, der ikke er 
fyldt J8 ar inden udgangen id kalen
d-erårrt samt aktive medlemmer, de.r 
ilftiener værnepligt som menige, be
faler '5 kr. om m,ked~r.. 

Efter uafbrudt aktiv! lnl.'dlenlsskab 
i de Sld~te 10 kalenderar kan kontin
g.:-ntet. hvis det onskes. nedsæites til 
7 kr. om manederi. 

Sker indmeldelse i klubben efter 
den 1. september er kontingentet for 
tiden indtil nærmest følgende 31. 
rnarr~ dog kun 20 kr. 

Aktive Inedlcmmer kan blive livs
vMige nlcdle:l1mer efter Uilfbrudt 
medlemsskab i 5 hele kalenderiH, når 
de som kont ingcnt bet,l.ler 750 kr. cn 
g:lng for ~lle . 

Kontingentet for p",sive medlem
mer el' mindst 15 kr. om aret og bet,,· 
les fra og med det kalenderår, i nvd
ket indmeldelsen finder sted. 

Bestyrelsen kan i særlige tilfæl.de 
bevilge hel eller delVIS fritagelse lor 
kon tingent. 

l bådehuset skal der findes opslag 
um, hvor og på hvilke tide.r kontin
gentet kan indbetales . 

]. NOI'mall-Hansell. 

På den ordinære generatforsamJmg 
d. 19. december 1963 foreslår besty
relsen følgende tilføjelse til lovene: 

§ 6,3. Til oprettelse af en særlig tond 
i anledninO' af dansk studenterronings 
100 års jubilæum i 1967, betaler samt· 
lige aktive medlemmer, herunder livs· 
varige, mindst 10 kr. årlig. 

Beløbet forfalder til betaling hvert 
års L februar . Førs te gang L. februar 
l %4 og sidste gang 1. februar 1967. 

Sidste rettidige indbetalingsdag er 
hvert års l. juni . 

Nærværende bestemmelse udgår al 
klubbens love d. 1. juli 1967. 

3 mand tilbage 
På den ekstraordinær(; generalfor

samling d. 29. november og på det 
efterfølgende bestyrelsesmode skete 
der det usædvanlige, at i alt 5 mand 
trak sig tilbage fra bestyrelsen. nem· 
lig: "Røde", Th ... gesen, .I'v\ærsk, Nors 
Hansen og PockendahL 

Bestyrelsens forslag td bestyrelse 
for det kommende år er således 
frems.)t af de resterende 3 be,:;tyrelses· 
medlemmer: Boesel), \Vllcken og 

N,i1S, 

Til de unge aktive 
medlemmer 

,\Iød op på generalforsil)111ingerne 
og vær med til <It btst~mme hvorledes 
dl n kl ub skal :.tyres. og hvad d u skal 
betal e i kontJngen t: lad \ k ke en kl i ke 
,lf ælJre medlemmer bestemme. om 
du 51-;,11 betale op til 50 % mere i 
kon ti ngent end d isse, som dog m il 
brmod~5 at have væsentlig bedre 
rad. og som i det viC~(:ntli~~e slider 
"gt' Sd- meget P,1 matcrialemc:. ,om 
du gør. 

MØD OP OG STEM! 
Jens Brull . 

Den forhenværende 
instruktionsrochef 
har haft fl'<ivlt i år. H<l1\ har lige li\vet 
en statistlk, dølge hvilken 96 har fået 
roinst\'uktion, 46 har erhvefvet s~yr
mands ret. 15 svavaret og 25 har filer 
scullerret. Der er i årets løb indmeldt 
i -'lIt \27 medlemmer. heraf 8 gen
:ndmddelser og 15 ~r Kommet fra 
andre klubber. 

J eg skal hJlse ha best yrelsen og 
taH:.:- .,1Ie instruktørerne for det store 
arbejde. de har udført for klubben. 

Henrik. 

Renæssance for 

styrmandslauget 
En sandfærdig bereln;ng om hvad der 
kan ske, når de relle mænd 
kommer fil -

Selvom rosæsonen forlængst er 
sI ut, herska der stadig megen a kri
vitet i klubhuset. 

Foruden de mere officielle arrange
rnenter, ~a som vinterlræningen for 
k,'proerne og general forsamlInger af 
forskellig art, har DSR's selskabe· 
lige ft·aktlon. Styrm;mdslaugef, to 
g-ange kunnet Indbyde til hyggelige 
lørdagsJftencr. 

Arsagerne fil al denne aktivitet har 
ikke kunnet opkl?re~ fuldstændigt, 
men følgende fakta I{.~n meddeles: 
Hvert år vælges en. Overstyrmand, 
der skal forestå afholdelsen ,li de for
skellIge gastronomiske arrangemen
ter . .. \f en elle\' "nJEn grund valgte 
man p.il sidste gcn~ralfurs-'lmling I\iik
kel (luna 5558, eller er det 5855?) til 
Overstyrmand. Af ligeledes uopkla
rede grunde er ,\iikkel først for nylig 
blevet underrette! om hans fornemme 
Itvcrv. 

;\ll ved jo enhver. "t j'\lkkel (træf
fe-s pnsonlig på et af ovel1stående 
telefonnumre) er en handlingens 
m.mel! Derfor gilv han stra k<;, da han 
mudtog meddelelsen om sin udnæv
nelse, si n sekretær besked på at ar" 
rangere et krabbe-klo-kalas . Sekre
tæren, der i sin fritid sælger malerier, 
kunne sit kram, og cec lykkedes for 
h,lm at silmle ikke mindre end t7 
mennesker til d~nne seance for gour
meter. 

Bd10ver Jeg tilføje, at alle var 
enige om, at Iv\ikkels a.rrangement 
var det mest vellykkede i de SIdste år. 

Om sI ynnandsla t.:gets julegran-
komsammen skJl der komme en ud
førlig beretning i det nye år, men vi!· 
le m~n have været sikker pa at få et 
palideligt indtryk af niss~riet. burde 
man selv være mødt op . 

Dan. 

BALTICA 
FOR .............................. 



ORIENTERING 
GeneraHorsamlingen 
i sektionen 
Vedlægtsændrillger gennem/ørt 

Sektionens ordinære generillfor
samling d. 7. november havde samlet 
14 deltagere. Efter at Arne P. var 
valgt til . di rigent, a flagues beretning 
om sektionens aktivitet i den forløbne 
sæson. Ifølge en foreløbig opgørelse 
h,u 22 aktive løbere startet for DSR 
i 22 løb, og det er blevet til i alt 135 
starter. Vi har tegnet os for 12 1. pi ad
ser, ) 2. pladser og 10 3. pladser. Men 
der savnes stadig tilgang af nye iø
herI.'. Til trods for, at mere end 100 
bniner er kommet til DSR i år, er 
det klin et forsvindende autal af disse, 
der har fundet vej til sektionen. Man 
f5r det mdtryk. at de nye er ualmin
delig initiativløse eller uinteresserede. 

Formanden overrakte dernæst sek· 
tionens vandrepræmie - tOt silvakom· 
pas - til Birthe Thagesen for hen· 
des fine præstationel' i DC i den for
løbne sæson. 

Kassereren forelagde det revide
rede regnskab, som blev godkendt. 
Regn~kabet balan,erede med godt 
1400 kr. 

Der var ikke indkommet forslag, 
og man gik derfor over til valg af 
styre. Som sekretær nyvalgtes Birthe 
Thagesen i stedet for Kell. der trak 
sig tilbage efter i adskillige å r at 
have v.uetaget denne post. Forman
den og kassereren genvalgtes. 

H erefter blev styrets forslag til 
vedtægtsændringer forelagt. Forslaget 
gik, som bekendt, ud pa at ændre 
vedtægternes opt.agelsesparagraf (§ 
3), og forslaget blev vedtaget med 
stort flertal. idet 12 stem te for, mens 
2 var imod. 

§ 3 stk. I har nu følgende ordlyd: 

"Som medlemmer kan optages 
DSR's medlemmer (aktive og pas
sive), samt i øvrigt andre, der har 
Interesse for DSR's ski- og oriente
ringssektion". 

Efter stk. 1 indføjes desuden: 

"Ret til at starte for DS R's ski- og 
orien teringsscktion ved orie.n terings
konkurrencer har kun de af sektio
nens medlemmer, der samtidig er 
medlemmer af Danske Studenters 
Roklub". 

Resten af paragraffen er uændret. 

Under .. Eventuelt" efterlyste flere 
medlemmer et initiativ fra sektionens 
side med hensyn til skisporten. In ter
essen samlede sig vist i hovedsagen 
om arrangement af turistrqser til 
Norge, men styret finder. at det fal· 
der lidt uden for de normale rammer. 
Sektionens medlemmer har til enhver 
tid lejlighed til at delt.tge i D.msk 
Skiforbunds arrangementer og kon
kurrencer. der ventes blot på sneen. 
Styret er meget villig til. hvis der 
tremsæHes ønske herom, at supplere 
sig med et medlem, der især kan vare· 
tage denn c del af sektionens virke. 
For øvrigt er Ravnsholt skov fortrin
lig til skisport, blot det er snevejr. 

Dansk Skiforbund jubilerer 
Dansk Skiforbund fyldte 25 år den 
23. november. og markerede dette 
ved en reception i Dtlnsk Idræts-For
bu nd og efterfølgende middag. 

! det sidste ntlmmer af "SKI'" fin
des en interessant arti kel, der ridser 
forbundets hIstorie op. 

Dansk Skiforbund stiftedes den 23. 
november 1938 som et forbund mel
lem Københavns Skiklub og Arhus 
Skiklub, men efterhånden kom flere 
klubber tH, og i J939 optoges forbun
det som medlem af Dansk Idræts
Forbund. 

I begyndelsen af krigen kom ori
enteringsidrætten ind i billedet, og i 
efteråret 1942 ændredes forbundets 
navn til Dansk Ski· og Orienterings
forbund. Den 15. november 1942 af
holdtes det første danmarksmester
skab i orientering. Ski- og Oriente· 
rings forbundet var ved udgangen af 
1942 vokset til 77 klubber med 7750 
medlemmer, 

De to idrætsgrene delte forbund 
indtil 1950, da man enedes om at skil· 
les i et Dansk Skiforbund og et 
Dansk Orienteringsforbund, sidst
nævnte med Olaf Andersen Som for
mand. 

Det første cykel· 
orienteringsløb 

BM 

Begunstiget af vejrguderne. mødte 
16 mand til start ved Bagsværd Ro
stadion ti l DSR's cykelorien te rings
løb d. 10. november. 

Ansv,Hsh, for nOrienteriog": 
Bent I'-\ærsk, Vendersgade 7, 2 .. K. 
By. 2453 x. 

Banen var 26,5 km lang i fugle· 
flugt med 7 poster beliggende i Hare
skoven, syd for Ganløse, i Ganløse 
Eged. Nyvang, Farum Lillevang, syd
lige R(lvnsholt og i Sønderskov. 

,'vlaximaltiden var ansat til -1 timer, 
og det lykkedes 10 af deltagerne at 
gennemføre inden for denne tid. S 
deltagere udgik, hera f 3 pol grund af 
materi{'lskade. 

Resul tatlisten ser således ud: 

I. P. E. Birk Jakobsen (kj. A) 2.06 
2. Kell Hallstrøm (kl. A) 2.25 
3. Gert Pedersen 2,37 
4. Niels Jørgensen 2.51 
5. Palle Blinkenberg 3.02 
6. Pe( Wmems 3.07 
7. Erling H. Pedersen 3.11 
8. Bent Rasmussen 3.17 
9. Bent Thagesen 3.30 

IO. Emil Sørensen 3.36 
1 L Knud Mikkelsen 4. lO 

Del var interessant at bemærke, at 
vinderen måtte køre ca. 39 km for at 
komme fra start til mal. 

Sektionens træningsløb 
Vi holder nu juleferie, og det før· 

ste træningsløb i det nye år afholdes 
SØNDAG DEN 26. JANUAR 

fra Gasehuset, fms te start kL ca. 10. 
Traditionen tro vi! vi gerne fort· 

sætte med træningsløb hver anden 
søndag, men - - det forudsætter, 
at der fra medlemmernes side vises 
en vis interesse herfor. Det er vt'! 
rimeligt, at mindst en halv snes med
lemmer møder op - uanset vejret -
for at banelæggerens ans1rengelser 
kan stå i et rimeligt forhold til ud
byNet. Der eksisterer som bek~ndt 
ikke dårligt vejr - kun uhensigts
mæssig paklædning. 

Atter j år nyder vi den gæstfrihed 
hos H olteorientererne at kunne del
tage i træningsløbene om søndagene 
i Rude Skov, start fra Rudcgard sta
dion (vejgaflen H "3 og H 5) fra kl. 
ca. 9,30. 

BM. 

STYRET ØNSKER SINE 

MEDLEMMER 

EN GLÆDELIG JUL 

OG ET GODT NYT AR! 
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