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NYTÅR 1966 ...
Nytår og status falder som regel sam men. N å r der her ved n ytårstid gø res
sta tu s for D a nsk e Studenters Roklub kan
det jo gø res på ma nge felter.
Det mest interessante at gøre o p er
vel nok, at der ikke i man ge år har væ ret så mange sejre på kapronin gs banen
som i 1965.
Både mandskab og ledels e har ydet en
stor indsats, og der er grund til at være
taknemlig for, at D.S.R. på nyet fremme som en faktor, man regner med på
kaproningsbanen.
D en vå de og kolde sommer har vel
nok i noge n g rad di stancere t motion s- og
la ngtursroningen, men p å dette felt kan
man vel nok sige, at status bala ncerer
sammen lignet med de forrig e sæsone r.
Medlemstallet er gået en li lle smule
frem, og der er grund til at formode, at
denne fremgang vil var e ved i årene der
kommer.
Desværre viste vor økonom iske stat us,
at vi måtte ved tage en kontingentfo rhøjel se for at kunne føl ge med tiden.
Lad os hå be, a t denne kontingentforhøjelse vi l brin ge vor ø ko nom iske situation i ba lance, og at vi vi l væ re i stand
til at skaffe så mange gode r frem til
medlemmerne som vel m ul igt, herunder
ved fornyelse af båd parken og istandsæ ttelse af klubhuset.
Ved årsskiftet er det imidlertid sædvane - ikke blot at gøre status men også
at lægge budget for det kommende år.
Bud gettet for D .S.R. lyder som sædvan li g p å den største arbejd sind sa ts af ledelse og medl emmer for a t skabe muli ghed for på be hørigt v is at fejre klubben s
100 års jubilæum i 1967.
På alle felter vil de t være nødvendigt,
at alle kræfter sætes ind . Lad os håbe,
at disse kræfter find es j Danske Studenters Rokl ub.

Godt nytår!
Formanden.

GLÆDELIGT NYT! (for kassereren)
Ved velvillig bistand fra en yderst forstående generalforsamling (se
side 2) fik bestyrelsen sit fo rslag 2 til kontingentforhøjelse vedtaget.
Med virkning fr a
1. JANUAR 1966

gælder derfor
NYE KONTINGENTSATSER
Disse er som følger:
AKTIVE, normalt: 14 kr. pr. måned.
AKTIVE , under 18 år samt værnepligtige menige: 7 kr. pr. måned.
AKTIVE, med over 10 års uafbrudt aktivt medlemsskab: 10 kr. pr.
måned.
AKTIVE betaler yderligere 10 kr. pr. år til jubilæumsfonden.
LIVSVARIGT medlemsskab koster nu 1176 kr.
PASSIVE mindst 35 kr. pr. år.
Nedsættelse af kontingent vil som hidtil kunne bevilges efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen med fornøden begrundelse.

Styrmandslauget
indbyder til

Blåt øje
fredag den 14. januar kl. 19.
Kun for aktive medlemmer.
Pris pr. deltager kr. 20.-.
Tilmelding til kontoret, RY 48,
tirsdag og torsdag aften.
Seneste tilmeldingsfrist tirsdag d .
11. januar.

o

ARBOGEN
Sidste frist for indlevering af
stof til årbogen er 15. januar. Det
drejer sig især om beretninger fra
langture og kaproningsture samt
fotografier m. m.
Alle bidrag sendes til Bent RasmU55en. Bemærk ha ns ny adresse:
TUSTRUPVEJ 4, 1., tv., Vanløse.
Tlf. 746999.

'Den ordinære generalforsamling
Onsda g den 8. december havde ca. 70
medlemmer sa mler sig i D.S.R.s fes rsal
for ar del rage i den ordinære ge nera lforsamlin g. r betragrning a f a r så vi gt ige
spørgsmå l som kv ind er og pen gepun g
skulle debareres, kan man v ist ik k e ta le
om stor til strøm nin g.
Formanden bød velkommen og bad genera lf o rsa mlin ge n mindes de med lemm er,
der i årets løb var afg ået ved døden.
Dern æs t blev Arne P. va lgt ti l d iri ·
gent , og dette h ve r v bestred ha n som
ved ti d l igere lejligheder t il alle tilf reds hed.
'
Formanden ind ledte sin beretning med
at henvi se til å rboge n for 196 5 (der under Bent Rasmu ssens redaktion udkom mer i fe br uar må ned ) og til med lems bladet (der und er Ole P edersen s redak tio n vil udk om me hver måned). Forman den kunne i øvrigt berette om en god
sæson, ik ke mindst på kaproningsbanen.
I sin ge nnemgang af sæsonen 1965
la gde man især mærke til de mange forgæves forsøg på at frembrin ge et klubliv
i D.5.R . Man havde forsøgt at holde
køkkenet åbenr i vintersæsonen, man
havde forsøgt gennemført lødige velbe søgte medlemsaftener hveranden onsdag,
men det var kun blevet til lødige medlemsaftener. Fællesture havde man a f holdt i rosæsonen. t:n med deltagelse af
hele ni menige medlemmer, og en med
deltagelse af et helt menin g t medl em
(sidstnævnte tur var i pare ntes bemærket
også en heldagstur til noge t lang t oppe
i Nordsjælland, der hedder Skod sborg).
Universitetsmatchen var b le vet afholdt
af Århus Studenter Roklub på Brabrand
sø, hvor begge hold vi ste fin roning ove r
ca. 1800 meter og mindre f in svømning
over ca. 50 meter. Om aftenen havde
Århus studenterforening indbudt ti l fest
i det nye studenterhus.
Studentermatchen var som sædvanlig
blevet afholdt i Københavns ha vn i al
stilhed, selv universitetet, der i øvrigt i
år vandt sejrstrofæet, ville ikke mere
lade den traditionelle midda g i gobelinsalen afholde.
r stedet havde kaproerne været gæster
ved en sammenkomst i D.S.R.s loka ler
til en mindre kop kaffe. Formanden rettede på generalforsam lingen en tak til
P alle Blinkenberg for det store arbejde
han havde udført i kaproningens tjenes te.
Fo rmanden omta lte også klubkaptoningen, der var ble ve t afho ldt i slut ni ngen af sæsonen.
Ved klubbens sta nd ersrryg n ing havde
kl ubben fået et nyt æ resmed lem, J. N orman-Hansen, der endeli g var ble ve t udnæ v nt , noget der sk ulle væ re sket for
mind st 25 år si den.
Forma nden om ta!te i S 111 beretni ng
klubbens ros tat istik og med lemss tatis t ik,
men vi vi l her henvi se ti l å rbogens udførlige tabeller.
Inden formanden slu t ted e sin beret ning, om ta lte han de forskell ige forbe rede lser, der i den ko mmende sæson
sk ull e gøres t il ju bi læet i 1967.
I til slutning til forma ndens beretning
bad forskelI ige med lemmer om ordet og
sti ll ede forskellig e spørgsmål; Ole Seeher
var bl. a. utilfred s med, at kaproerne ikke
a lti d mødte til kaproningerne i nyvaskede rodragter, og med at han til tider
var eneste ældre repræsentant for klubben ved kraproningerne (noget, man vist

ik k e kan und gå, når de fleste bestyrelsesme dlemm er er under 35 år). O le Seche r ønskede, at klubben skulle sti ll e
f o rslag o m en indd eli ng af drengeroerne
ef ter f ys ik i stedet for efter alder.
Kasse rere n aflagde et regnskab med
mange ud gifte r og færre indtægter. (Også
her v il v i he n vise til regnskabet i år bogen).
D e sæd va nli ge spørgsmål til regnska be t blev stil let og blev besvaret som sædva nli g. Regnskabet viste tydeligt, at en
kontingentforhøjelse va r absolut nødvendig.
Generalforsamlingens letteste
afsnit
var valg af bestyrelse. Alle de fores låede
kandidater blev valgt. Bestyrelsen for
1966 har følgende sammensæt ning: formand: Børge Boesen, kasse rer: Aage
Bang, sekretær: Bent J3redmose, materi el fo rvalter: Erik Foldbjerg, kapron in gschef : Ib Hel ge Olsen, motionsrochef:
Erik Sommer Jen sen, langrursroc hef: O le
Borre Jørgensen og husfarva lter : Jens
Johan sen. Til revisorer genva lgtes Haaman og Schaumb urg.
Dernælt va lgtes 16 repræsentanter til
Dan sk Forenin g for Rosport.
Per Re inholdt (Kongsdam) havde stillet for slag om ændring af lovens § 4,
der omhand ler optagelse i klubben. Den
ændr ing, Reinholdt ønskede, var, at
ordet "mænd" skulle erstattes med o rdet
"enhver«, sagt med andre ord, Reinholdt
ønskede, at klubben sku ll e kunne optage
kvindeli ge medlemmer
Argumentat ionen for og mod dette
forsla g, som dukker op med jævne mel lemrum, er ret besynderlig; ti lh ængerne
fre mhæver a lle de charmerende sider ved
k v indeko nnet (vi synes dog ikke, a t det
blev gjOrt vi de re godt ved denn e ge neralforsamlin g) , at det er synd for de
kvindelige st udenter, at de ik ke kan ro
samme sted som deres mand li ge kammerater, at det vi l være en øko nomisk gevinst for k lubben etc. Modstanderne
fremhæver mærkelig nok de sam me tin g.
Ved at høre de fle ste ta le r fik man de t
indtr yk, at hver enkelt ikke talte for a t
brin ge nye ting ind i d isk ussionen, men
b lot for at udtr ykke sin h jemmela ved e
overbevisn ing om, hvorfor vi abso lut
måtte ha ve kvinder som medlemmer,
eller hvorfor vi abso lut må tte undgå
dette. Så ledes fik di verse ta lere lejl ig hed
til at v ise dere5 ind sigt i diverse natu rforskere, Henrik rI love og dansk oldskriftse lskab, og k vinders tankegang og
a natomi. En enke lt taler forsøgte for gæves at få e n seksua ldebat i gang. Flere
talere mente, at tidspunktet lige før jubilæet var uheldig valgt, og efter en
prøveafstemning, der ikke kunne give
flertal blandt de fremmødte for forslaget, trak Reinho ldt sit forslag tilbage.
Ole Sccher ønskede, at bestyrelsen
sk ulle undersøge behovet blandt de kvindelige st uderende for muligheden af medlemskab af D.S.R.
Generalforsamlingens øvrige forslag
gjaldt kontingentforhøjelse. Bestyrelsen
fremkom med to forslag, et primært forslag, der helt ville ændre kontingentp aragraffen, således at kontingentet hvert
år skulle fastsættes på den ordinære generalforsamling, og et sekundært, hvor
man fastholdt den nuværende ordning,
hvor kontingentet kun kan ændres ved
en lovændring. I begge tilfælde sk ull e

• • •

kontingentet for 1966 være 14 kr. for
aktive medlemmer og 35 for passive
medlemmer.
] ens Bruun havde stillet ændringsforsla g til bestyrelsens forslag. Jens Bruun
ønskede kontingentet fastsat til 12 kr.
om måneden for ak rive med lemmer.
H ans Mortensen ønskede re a len om
ret til nedsættelse af kontinaen~et efter
10 å rs uafbrudt aktivt medle~sskab ændret til samme rettighed efter 10 års samler aktivt medlemsskab.
Mærkelig nok var der inaen særlige
indvendinger mod besryrelse~s forslag,
og bonset fra en enkelt, der ønskede, at
alle kontingentforhøjelser skulle ske ved
lovændring, kunne alle se det rimeli ac i
en forholdsvis lettere adgaIlO" til at f':tstsæ tte kontingenret efter klubbens beh ov.
En skriftlig afstemning om besty rel sens primære forslag gav 52 stemmer for
og 4 imod. En skriftlig afstemning om
Hans Mortensens ændrIngsforslag gav 6
stemmer for og 35 imod. Da der imid ler tid ikke var mødt den trediedel af de
stemmeberettigede medlemmer, der kræves, for at en lovændring kan vedtages,
kunne bestyrelsens fors lag ikke ved taoes
endeligt på den ordinære gen e ra Jforsa~ 
ling. Lov ændringen blev senere vedtaget
p!1 den ekstraordinære generalforsamling,
der var indkaldt til mandag den 13. december. Efter denne vedtagelse er D.5.R.s
love ændre t så ledes, at den h id ti dige § 6
udgår og erstattes med den på side 1 angIvne.

Under event uelt bad formanden om
ordet og udde lte se jrsmastcn til den meget lo vende begy nderarrer. Det er med
stor spæ ndin g, ma n afventer otte re ns be(h'i h er i d en kommende sæson.
P eter \Vikken, de r i f lere å r har fortjent at få til de lt k lubbens hæderspris
»pap irkni ve n«, fik ved sin afgang fra
bestyre lsen overrakt denne med aeneralforsam lin ge nes akk lamation.
"
Kassereren uddelte »a lligatoren« til
O le Pederse n for han s arbejde til fremme af klub li vet.
O gså Ib Christoffersen blev hyldet a f
genera lforsamlingen for hans store indsats til gavn for kaproningsafde lin gen og for den sags sky ld til gavn for aJle
med lemmerne.
Under sin beretning havde formanden
periferisk omtalt en gr und ved Bagsværd
sø, som klubben havde Het tilbudt til
leje af Københavns universit et. Ole Secher ønskede oplyst, hvilke planer bestyrelsen havde om at bygge på denne
gn1l1d. Da k lub ben kun for ganske nylig
havde f åe t dette meget fordelagtige tilbud fr a universitetet, kunne for~anden
ikke oplyse noget om byggeplaner, men
formanden fandt, at det var en selvfølge,
at man sagde ja tak, hv is man fik tilbudt
lejemå l på en gr un d und er de forhold,
som vi var blevet tilbudt.
Ge nera lforsam lin gen slut t ede kl. 0,15
med, a t formanden takkede Arne P. for
en god generalforsamling.
Dan H. Nielsen.

GYMNASTIK

KAPR O NINGEN ... !

Opmærksomheden henledes på,
at Statens gymnastikinstitut i Nørre Alle vil være lukket i tiden indtil 22. januar ine!.

Er man optimist, og det er man nødt til at være som kaproer, tegner
sæsonen 1966 til at blive endnu bedre end sidste år.
Begynderotteren fra sidste år, der nu er junior, er endnu samlet og
til dels i træning. Der har i efteråret været udmærket tilslutning til træningen i klubben, hvorimod flertallet endnu ikke har fundet ud til
Bagsværd søndag formiddag.
Den 14. 12. afholdtes møde i klubben, hvor nye talente r havde lejlighed til at melde sig, og hvor holdsammensætninger blev diskuteret.
Der skulle være gode muligheder for at d anne yderligere en begynderotter, samt diverse letvægtsfirere og dobbeltscullere.

Tim erne er i øvrigt:
Metroannekset : Onsdag k!. 17.15
-18.
Nørre All e: Mandag og torsdag
k!. 19-20.

*
Skabe ... 1
ryddes inden udgangen af februar.
Resterende effekter vil blive solgt
på auktion ved standerhejsningen.

*
Finbad ...
er åbent
tirsdag k!. 20-22 og
lørdag k\. 14-18.

*
ADRES SE LI S T E
Dansk e Studente rs R oklub,
Srrandvænget, København ø.
Pos tgir o 3466.
Jubilæumsfondens girok onto: 127970.
Telefoner: kontor R Y 48 , køkken og
med lem mer R Y 35.040.
Klubbens kontor er åben t tirsdag og
torsdag 19-20.
Farmand: Bø rge Boesen, Brolæggerstræde
'-./

3, K. PA 8009 og 8010.

Kasserer: Aage Bang, Holsteinsgade 5,

ø. TR

35 9.

Sekretær: Bent Bredmose, Strindbergsvej
16, Valby.
Materi elfo rvalter: Erik Foldbjerg, Islevhusve j 17, Brh. BE 9151.
I<aproningschef: Helge
vindsve j 22, Charl.

Tb

Olscn , Ei-

Instruktionsch ef: Erik Somm er Je nsen,
Hollændervej 22, F. EV 2722.
Motions- og langtursroehef: Ole Borre
Jørgensen: Olgasvej l C, Ved bæ k.
89 1906.

H usforvalter:

J ens

Johansen,

D.s.R.,

Suandvænget ,

Håndboldl eder: Ole Borre Jørgensen, se
ove nfor.
Træner: l b Chri stoffersen , Bernstorffsvej 144. HE 7074.

Vi repeterer træningstiderne :
I klubben:
Tirsdag og torsdag
Lørdag
Fra Bagsværd rostadion:
Søndag

kl. 19.30.
kJ. 15.30
kJ. 9.30.

Køkkenet vil vintere n igennem være åben t i forbindelse med træningen, således at du kan få dig en forfriskning og en hyggelig sludder.
Benyt di g af det, i slyngelstuen v il man vinteren igennem diskutere den
kommende sæson.
Træningen vil være obligatorisk for kaproere fra og med tirsdag den
4. januar. Skulle der derfor end nu gå nogen rundt med en kaproer i
maven, er det på tide at få barslet, da de for at komme i betragtning
må være i fuld gang med træningen inden midten af januar. Henvendelse kan ske til vor træner Ib ChristOffersen, Palle Blinkenberg eller
kaproningschefen Helge Olsen.
Materiellet er endnu ikke i orden. Hvis du vil have en rig, der ikke
er rustet op, eller en åre, der ikke giver dig splinter i fingrene, må du
møde op før træningen hver lørdag kl. 14.00. Her foregår rensning og
maling af ovennævnte.
P.S. Men henblik på årbogen er vi meget interesserede i gode, skarpe
billeder fra sæsonen 65.
P.B.

HÅNDBOLD

Forhjulsjesten

Førsteholdet har spill et fem kampe:
10 - 5
D.S.R. - Aladdin
D.S.R. - H 61
6- 7
D.S.R . - Posten
22-11
11 - 6
D.S.R. - FDB!
11 - 5
D.s.R. - LK
Detce smukke res ultat, 8 points af 10
muli ge, har efter spillernes udtale lser bevi rker, at klubben sa mm en med H 61 er
ko mm et i spid se n af Herre B rækken.
Der er grund til at vente, at de vi l kla re
sig li ge så godr i de resterende fire kampe, især efte r ar Hans Trautner har giver
tilsagn om at ge noptage spiller.

fik - til trods for den ringe reklame, der
va r gjO rt forud - et godt forløb. Der var
en ret god stemning til stede hele aftene n blandt de ca. 150 deltagere, og da
Gunnar Mars' orkester forlod klubben,
fortsatte en del af gæsterne festen halvanden times tid endnu. Det mest vellykkede var dog oprydningen sø nda g formiddag. De sædva nli ge H gik i gang
kJ. 10 og var færdige kl. 13. Denne forbl øffende hurtighed skyl dtes dog til dels,
at jazzballetten skulle bru ge sal en netop
ti l sidstnæv nte klokkeslet.

Ande thol det har klarer sig dårligt:
D.S.R. - EB
4
10-11
D.S.R. - Viben
3
8-16
D.S.R. - USG
4
8-1 2
D.S.R. - Ajax
4
6-20
D.S.R. - VB
3
14-1 5
7-12
D.S .R. - Fremad V 4
D.S.R. - H 61
2
7-1 4
D.S.R. - BM
2
6-20
Da holdet kun mangler tre kampe, kan
den samlede stilling ikke forbedre s væsentligt, men dels af hensyn til den kommend e sæson og dels med henblik på
Roernes Turnering, som afholdes 27. 3.
1966, ville det være ønskel igt at få forstærket holdet.
Der må da være nogle af vore man ge
nye medlemmer, som både har lyst til og
evne r for hån db old. De bedes mod e en
onsdag kJ. 18,15 i Otto Mønsted Hallen,
Nørre Alle 53. Første gang er 12. l.
1966.
Borre.

*
Den trætte læser ønskes
GODT NYTAR
fra Danny og Henrik og Peter og
Nielsen og Wilcken og andre og
MIG - foruden Oll e, der nu er på
ve).

*
Den ny redaktion ved Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 29,
2., V, slutter for stof til februarnummeret den 23. januar.

HR STUD ART

O'RIENTERING

PAUL HENNlNG RASHUSS!N
TOLOBOOGAOE 5q-4
K
634

Meddelelser fra 0.5. R.'s 5ki· & orienteringssektion
Ansvarshavende for Orientering: Kell Hallstrøm

De 7 punkters dag
Alvorstung og m ørk opran dt da gen fo r den 25 . genera lforsam lin g d . 11. ll. 1965,
indv a rslet som den var under dystre auspicier. - D en tidli gere forma nd var kom met
i tvivl om, hvorvidt se ktionen består ell er ej. - N å r der siges tidligere, er genera lforsamlingens forløb foregrebet for ikk e at drøne spænd ingen op til ulid elige højder. Usædvanlig mang e ca. 11 - alle medlemmer af sektionen - var mødt f or at dømm e om
sagen. - N å r afgørel sen blev positivt bekræftende va r årsagen nok den sikre h and lekraftige må de, da gsordenens 7 punkter blev k laret på.
Ikke alene fik man va lgt en di r igent, men også en afrundet bererning om det forløbn e å r blev for edraget af form ande n - præget af den alvorlige situation - tun gt og
manende. - Og sandelig om et revideret regnskab fra kassererens hånd ikke kvikt
blev godk endt. - Opmuntret af successen fon sattes med punk t 4, behandling af ind sendte forsl ag, som efter årelang øvelse blev overstået næsten før punktet var nåe t. Thi alle kendte de H . C. And ersens eventyr "K ejsere ns nye klæde r«. - <Yg nu stod
man der så - sek ti one ns fremtid i de næs te 2S år? - det famø se pkt. 5 - eller mere
beskedent - bare " f remtid«? D a in gen af de tilsted evæ rend e var tilhæn gere af for
tidli gt dødsfald - blev det kort og god t besluttet at giv e sektionen en fremtid , hvo refter man gik løs på pkt. 6. - Valg af styre. - Kassereren forblev kasserer - sekre tæren - sekretær. - Tilbage stod spø rgsmålet om en ny form and! Da en væsentlig del
af hvervene allerede var fordel t p å de 2 nævnt e sty remedlemmer, mente forsamlingen
nok, a t 'res ten ku nne klares af de n tilfældige deltager Kell Ha llstrøm, der m eldte sig.
Således fik sek ti onen da ogs3. en fo rmand og redakrø r i et, og a lle hverv i forbindelse med sektionens vid ere tri vse l va r fordelt. - Punkt 7, der plejer at være antiklimaks nemli g - " eventuelt« - blev klimaks, idet den nye formand i en spred t trontale lovede at afholde et rigtigt ju lekispus egenhænd igt lagt og opf undet - i tilknytning til en lill e festligholdelse af vorr 25 års jubilæum - fra " Gåsehuset « - og så
blev der.
Men: Ti lba ge til pkt. 6. H er var det Bent Mærsk afgik som formand, og vi fik en
ny . Når dette sæ rli gt bem ærkes, er det øn sket om a t klargøre det faktum for uindvied e, at der i formJ.nd sv irk er ik k e d erved bli ver tale om en kont inu itet, men snarere
om en diskontin uite t, s3.ledes at forst å at en ideal ist afløses a f en rea list . Et Stort og
pli gtop fyldend e ar bej de er fr a Mærsk's side i de forl øbne 3 å r blevet lagt i for mandsarbejdet i håbet om a t se en sp o rtslig forø ge lse a f sektionens virke, og resultatet har
virket skuffende. D en, som kender sektionens egenart, ville have vidst, a t det fortrinsvis er ved ud øvelsen af hvervet og ikke gennem dub iøse resultater, at d en væs enrligste fornøjel se ligger, og at reste n er arbejdspl igter, som med årene må gå på skift.
Det er og har i mange år kun været et Btal, der jævnligt interesserer sig for orie ntering - både p. gr. a. mg!. »tid « - fordi det er svæ rt at lære - men også, hvad der er
væse ntligst, fordi det kræv er en vis porti on energi. Thi man må vide - kun de første
gider at gi de!
Noget er dog opn3.et. Vi har nydt godr af et effektiv t fungerende styre i de forløbne å r og takke r hermed for indsatsen og hå ber, Mærsk vil nyde sin nye menige
plads efter at have taget sin tørn. PS! Int eressen er stad ig til stede, idet han har love t
a t lægge dett e års Stifinderløb.

Sektionens nye styre:
Forman d: Kell Hall st røm, ] onstrupvej 147 pr. Ballerup. 974929.
Kasserer: Gert Ped ersen, Belsager 103,
Greve str . 90 1655.
Sekretær : Birthe Thagesen, T 3.rnvej 257,
Vanl øs e. 7098 04.

OBS!

Træningsløb - OBS!

H ele vinreren har roklubbern e i fællesskab hver søndag a rra ngeret træni ngsløb fra Bagsværd Rostadion med sta rt
fra k!. 9,30-10,30. Startpenge 1 kr. Kort
1 kr., hvoraf D.S .R. lægger si n part. D er er sål edes løb d. 9., 16., 23., 30. januar. - Alle sønd age i febr. samt d. 6.
og 13. marts. - Endvidere er den til afveksling løb fra Holte stadion i Rude
skov - lige ledes hver sø nda g.

JulekiSpus fra " Oåsehuset' ,
Løb sø nd ag d. 12. 12 af sta bl en og
blev en solid suc ces, idet omkr in g 30
mand, heriblandt mange veteraner mødte op og forsvandt ud i skoven.- En
nærmere omtale kommer i årbo gen, hvor
også de tekni ske finesser vil blive afslø ret i afsnit som »H v ad der v idere
vi ll e væ re sket efter POSt 2 o.s.v.«

Se heri - Et Silvakompas Stort - uden
lup - mrk. 13 Stifinderløb - blev udlån t
a f Haut, men er ikke tilbageleveret .. Den, som har det, rin g ven ligs t til et
medlem a f styre t.

Sektionens fremtid forblevet ubesvaret punkt p3. ge neralforsam lin gen, id et man slog sig til tåls
med, at den nye forman d lovede »at fin de på noget «, og i første omga ng
klarede dette »noget« med et »]ulekispus« .
Naturli gvis i den f orbindelse, og særlig da sektionen i år har 25 års jubilæum, er de t at se tilb age - for må ske d erudfra at kunne ekstrapol ere. Krigen
v ar baggrunden for den s blomstring i dens første l O års periode, medens der
siden ha r været en aktivi tet af størrelseso rden som nu. Betragtes me dlemslisten er ove r 75 endd a betalende! - Hera f ca . 1/3 fordelt på de ældre veteraner, hvoraf stadig en del med spredte mellemrum er ak tive, so m a ldri g helt
lægger orien tering p å hylden. - r foråret vil blive af holdt et vetera nklubmesterskabsløb, da inreressen ved en snak i forbindel se med indbydelse til
kispus viste sto r in teresse. - Skal sektion en med tiden omdøbes til Veteranklubben af 1940? - 1/3 er personer med spredt inreresse for orienrerin g - medens den sid st e 1/3 er folk, som man for 112-delens vedkomm ende hyppigt
møder på orien ter ings banerne og resten kun få gange om å ret. - For den sidste 1/3 sam t for andre interesserede vi l blive lagt nog le specie ll e løb af ny
type fo r at skærpe interess en for orienter ingens mu li gh eder og give uøvede
mulighed fo r at lære »hemmelighederne«. I d e følgen de blade vi l nærmere
herom blive annonceret. Bl. a. er påtænkt en art »Huberrus«orientering med
jagt p å en »hare«. - Der er således lagt an til virket i de næst e 25 å r.
K. Hallstrøm.
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"Passiv«
Som passivt medlem med ret tit
at deltage i klubbens festligheder og generalforsamlinger, men
uden stemmeret på disse ef/er
ret til at benytte klubbens materiel, kan optages enhver, del'
har interesse for klubben.
Således står der t klubbens
lov, og DSR hal' da også næsten
200 passive medlemmer, som
altså af en efter anden grund
har interesse fol' klubben. De
fleste bliver passiv, fordi de på
grund af forflyttelse ti! udlandet el/er provinsen ikke længere
har mulighed for at udnytte et
aktivt medlemsskab. Andre ønsker slet ikke at ro, men f. eks.
at blive medlem af orienteringsfraktionen efter kun at komme
tit festerne. Dette er ftlldt legalt,
og bestyrelsen ser natmligvis
heftere, al aktive medlemmer
melder sig passiv i stedet for at
melde sig ud.
Imidlertid er der nogle »paJstVe«, som kassereren ikke er
glad for. Det er dem, der hvert
efterår melder sig passiv og ved
standerhejsningen melder sig
aktiv igen.
For at imødegå en sådan trafik har bestyrelsen indført en
karenstid på et år. Man vil altså
normalt kun kunne blive aktivt
medlem igen, når der er gået et
år fra det tidspunkt, hvor man
meldte sig passiv, eller -- hvor
bestyrelsen skønner, at der foreligger misbrug - man betaler
aifferensen mellem det aktive
og det passive kontingent. o.

ERINDRINGSLISTE
Da det efter indbetalingerne at dømme kun er gået op for ganske
enkelte medlemmer, at kontingensatserne blev forhøjet ved sidste
ordinære generalforsamling, gentages følgende:

Med virkning fra 1. januar 1966 er kontingentet:
AKTIVE, normalt: 14 kr. pr. måned eller 168 kr. om året.
AKTIVE, under 18 år samt værnepligtige menige: 7 kr. om måneden
eller 84 kr. pr. år.
AKTIVE, med over 10 års uafbrudt aktivt medlemsskab og som skriftligt har begæret nedsat -kQR-t-iRgBfIt: 10 kr. pr. måned eller 12Q kr.
om året.
Livsvarigt medlemsskab koster nu 1176 kr.
Aktive og livsvarige betaler yderligere 10 kr. pr. år til jubilæumfonden.
PASSIVE mindst 35 kr. pr. år.
Benyt vedlagte giroindbetalingskort.
Nedsættelse af kontingent vil som hidtil kunne bevilges efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen med fornøden begrundelse.

SKABSKORT
Aflåsede skabe, der bærer skabskort af årgang 1964 eller som slet
ikke har noget kort, vil blive brudt op efter

1. marts.
For at komme »hvertandetårsgratisterne« til livs har bestyrelsen besluttet at bryde skabene op to gange årligt. Derfor vil skabe med 65kort blive brudt op efter

1. juli.
PS. 66-kort kan allerede nu købes i køkkenet for 5 kr.

..

~ -------

Gymnastik
Statens Gymnastikinstitut
er nu genåbnet.
Tiderne er uændret:

Nø,,' All'

Nørre Alle: Mandag og torsdag kl.
19-20.
Metroannekset: Onsdag kl. 17,15-18.

Svømning
Finder sted i Statens Gymnastikinstitut
hver torsdag kl. 20.
Aktive medlemmer, der er a jour med
kontingentet, har fortrinsret.

Finbad
er åbent:
Tirsdag kl. 20-22.
Lørdag kl. 14-18.

Ad resse I i ste
Danske Studenters Roklub
Strandvænget, København
Postgiro 3466.

ø.

Kaproningen
Det gøres herved vitterligt, at vi har modtaget vor nye otter fra Henry Larsen i Køge.
Verden har aldrig set dens lige, så meget er sikkert, for det er en splinterny konstruktion, der her har set dagens lys. Den er et par meter kortere end de to ærværdige oldtidslevninger, vi indtil nu har racet i, og med de rigtige folk ombord skal den nye
opkomling nok vise sig at være næsten lige så god som hine.
Kaproerne bedes allerede nu begynde at overveje om det ville være umagen værd, at
aflægge idrætslægen et besøg for at få en attest på, at de er (vel)egnede til den ikke
altid lige blide leg på de 2000 m. Der er konsultation mandag-torsdag fra kl. 18, og
stedet er indgangen nærmest Østerbrogade i Idrætshuset. Hvis man kommer lidt før
åbningstid, plejer man at kunne undgå ventetid. Der gøres allerede nu opmærksom på
at det er en betingelse for at få lov til at stille op til en kaproning, at lægekortet er
i orden. Kortene afleveres til undertegnede.
Fra 1. februar er der træningspligt for alle, der kunne nære ønske om at gøre 1966
til et godt år i vor kaproningshistorie. Tirsdag og torsdag kJ. 19,30, lørdag k!. 15,30
i klubhuset og søndag k!. 9,30 omklædt på Bagsværd. går det løs. Naturligvis er det
helt i orden, hvis man er forhind ret en enkelt dag i at komme til træningen, men det
kan ikke indskærpes tit nok, at det er den regelmæssige træning, der giver udbytte.
Der bliver ikke ført kontrol med, om I kommer, men den mand, der svigter til træ·
ningen og alligevel kommer på et hold, vil i de fleste tilfælde være hovedårsagen til,
at holdet ikke kan hævde sig, og hermed har han ødelagt sine kammeraters træningsindsats og vil sikkert spolere den gode and, der hidtil har hersket os ime.llem.

Helge Ib Olsen

Jubilæumsfondens girokonto: 127970.
Telefoner: kontor R Y 48, køkken og
medlemmer RY 35040.
Klubbens kontor er åbent tirsdag og
torsdag k!. 19-20.

Formand: Børge BoeselI, Brolæggerstræde 3, K. PA 8009 og 8010.
Kasserer: Aage Bang, Holsteinsgade 5,

ø. - TR

359.

Sekretær: Bent Bredmose, Strindbergsvej 16, Valby.

Materielforvalter: Erik Foldbjerg, Islevhusvej 17, Brh. BE 9151.

Kaproningschef: H elge I b Olsen,
Eivindsvej 22, Char!.
l nstruktionsrochef: Erik Sommer Jensen,

I tiden fra 13. marts-9. april er

Hollændervej 22, F. EVA 2722.

Motions- og langtllrsrochef: Ole Borre
Jørgensen, Olgasvej l C, Vedbæk.
89 1906.

HtlSforvalter: Jens Johamen, DSR,
Strandvænget,

ø.

Arkivar: Dan H. Nielsen, Klintevej 26,
Brh. BE 3681.

Uden særligt mandat: Poul Henning
Rasmussen, Toldbodgade 59, K.
15 8889.

Træner: Ib Christoffersen, Bernstorffs·
vej 144. HE 7074. Telefontid k!. 7-7,30.
\..I.

, 9'lo

J

KØKKENET LUKKET
for medlemmerne på grund af
D. F.f R. ~s instruktørkursus

Styrmandslaugets
orienteri ngsfraktion
arrangerer:

Travetur til Gåsehuset
Afgang med Haresko-vbanen ti-I Farum
SØNDAG D. 27. FEBRUAR KL. 09 10

Madpakke medbringes
Øl kan købes på stedet!
Bang

-

.

Danske Studenters Roklub
Lørdag den 19. februar kl. 20

KÆMPE KAR N EVAL
MED DANS TIL
PETER CRAM ERS KVARTET

Udklædning obligatorisk
masker, næser og lignende kan ikke
købes ved indgangen
Trods afgiftsstigninger holder vi stadig
de populære priser i baren

ENTRE 5 KR.
DANSKE
Strandvænget ø

STU DENTERS

ROKLUB

Linie 1, 14, 39 og S-tog til Svanemøllen

-

liR STUD ART
PAUL HENNING RASMUSSEN
TOLDBOOGAOE 59-4
K
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ADRESSELISTE
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget, København ø.
Postgiro 3466.

Instruktørinstruktion

Jubilæumfondens girokonto:
127970.

Alle medlemmer med styrmandsret og et par års roerfaring kan blive
roinstruktører.
•

Telefoner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer RY 35040.

Mød op og lær om instruktionen onsdag d. 20. april kl. 19,30 i robassinet.
E. Sommer J.

Klubbens kontor er åbent tirsdag
og torsdag kl. 19-20.
Formand : Børge Boesen, Brolæggerstræde 3, K . PA 8009 og 8010.
Kasserer: Aage Bang, Holsteinsgade 5, ø. TR 359.
Sekretær: Bent Bredmose , Strindbergsvej 16, Valby.

Forårsrengøri ngen

Materielforvalter: Erik Foldbjerg,
Islevhusvej 17, Brh. BE 9151

finder sted. søndag d. 17. april kl. 10,00.

Kaproningschef: Helge Ib Olsen,
Eivindsvej 22, Charl.
Instruktionsroehef: Erik Sommer
Jensen, Holiændervej 22, F.
EVA 2722.

Her har alle medlemmer - aktive som passive - lejlighed til at vise
bestyrelsen, hvorledes et praktisk stykke arbejde skal udføres.
Mød op!

Evt. gratis øl!

Motions- og langtursroehef: Ole
Borre Jørgensen, Olgasvej 1 C,
Vedbæk. 891906.
Husforvalter: Jens Johansen, DSR,
Strandvænget, ø .

Abenthus

Uden særligt mandat: Povl Henning Rasmussen , Toldbodgade 59,
K. 158889.

Først i maj påtænker bestyrelsen at afholde et propagandaarrangement.
Hertil er arbejdskraft nødvendig.

Træner: Ib Christoffersen, Bernstorffsvej 144, HE 7074. Telefontid kl. 7-7,30.

Arbejdsløse medlemmer bedes henvende sig til bestyrelsen.

Arkivar: Dan H. Nielsen, Klintevej 26, Brh. BE 3681 .

Finbad

Køkkenet

er åbent:

genåbner mandag d. 18. april.

Tirsdag kl. 20-22.
Lørdag kI.14-18.

Angående åbningstider henvises til opslagstavlen i Slyngelstuen.

Håndbold

Kaproningen

Første holdet som vinder a"f Herre B.
Som nævnt i sidste nummer af bladet
havde førsteholdet sikret sig oprykningen til Herre A. Trods dette og i strid
med god DSR tradition bestræbte holdet sig på at vinde den sidste kamp mod
FDF og hav·de ovenikøbet held med bestræbelserne, så resultatet blev 23-6. Efter kampen blev holdet trommet sammen
og fik at vide, at Aladdin havde været
så elskværdig at banke H61. DSR blev
derfor vinder af B-rækken, og spillerne
fik hver overrakt en nål som erindring.
Andetholdet spillede d. 13/3 mod
KFUM. Hilndboldlederen havde forl adt
den eksperimenterende linie og havde
sat så prøvede folk som Willems og Ras
på holdet og med godt resultat. Willems
indsats er svær at bedømme, og jeg kan
måske bedst give læserne et indtryk af
Ras' præstationer i mål ved at oplyse,
at en af spillerne mumlede for sig selv
i omklædningsrummet: »Noget i retning
af Leif Gelvad«. Resultatet blev 13-6.
En lille andel bør måske tilskrives, at
modparten va r fem mand. Andetholdet
opnåede herved 4 points af 22 mulige,
og det er desværre ikke nok til at forhindre nedrykningen til serie 8.
Situationen er den, at vi har et godt førstehold, men at det kniber alvorligt med
at sætte et andethold. Jeg tror at to hold
er minimum, hv·is afdelingen ikke skal
dø en stille død og vil derfor endnu en
gang opfordre alle medlemmer til at
overveje, om de ikke kunne yde en indsats på håndboldområdet. Sæsonen er
snart forbi, men vi begynder igen til efteråret hver onsdag kl. 18,15-19 i O.M. hallen.
Borre.

Kaproningsafdelingen består i år af ca. 30 mand fordelt pil: en jun.obter, en beg.otter,
en jun. (letv . ?}firer, en beg. (letv. ?) firer, et par scullerfolk og måske en to ' er u.stm.
Der har været jævnt godt fremmøde vinteren igennem, hvor i år hovedvægten blev
lagt på krafttræningen. Begynderotteren viser noget af det rigtige, og selvom der måske endnu er lidt rigeligt »pjat« i geledderne, er der begrundet håb om, at der kommer så meget holdånd, at alle kan arbejde både under træningen på vandet og til
selve kaproningerne. Det ville være godt, om den kunne generobre sidste ilrs begynderotters pokaler - og lidt til. Det er vigtigt al!: demonstrere, at der er nogle gode
mandskaber, der trænger til nye både - specielt lige før vort jubilæum. Vor bådpark
er under al kritik. Skønt alle de benyttede både har været underkastet reparation, bevarer de dog deres alder, der ofte er imponerende for aktive kaproningsbåde.
Foreløbig terminsliste :

Roernes
hånd boldtu rneri ng
DSR havde begge sine hold med i finalen.
Andetholdet havde vundet sine to indledende kampe meget overbevisende,
men kom i finalen ud for nogle høje og
navnlig drøje modstandere fra SR. Skønt
SR en kort periode havde to spillere udvist samtidig, blev resultatet: SR-DSR
14-8.
Førsteholdet levede op til sin standard
gennem hele sæsonen og vandt sikkert
over LR med 18-8 i finalen.
Alle de vindende spillere fik et diplom
overrakt af form anden, idet DSR var
arrangør.
o.

22. maj: Maribo sprinterkaproning
11.-12. juni : Bagsværd forårskaproning
18.-19. juni: Odense
25.-26. juni: Viborg
1.-3. juli: Henley
2.-3. juli: Sorø
9.-10. juli: Maribo
16.-17. juli: Bagsværd jubilæumskaproning
31. juli: Brabrand DM
4. sept.: Bagsværd efterårskaproning
7.-11. sept.: Bled VM

Mens dette skrives er der indkommet 12 lægekort. Det er nu lidt halvsløj t. Hvor og
hvornår disse kan Hs ses let i forrige medlemsblad. Hum jer så lidt!
Helge Ib OLsen,
boss.

Succes-start
Da klokken slog 11 søndag den 27. marts 1966 så man blandt den store skare medlemmer, der selvfølgelig var mødt op til standerhejsningen, iført regnfrakker og paraply, næsten ingen kaproere. Dette skyldtes ikke manglende interesse for denne våde
begivenhed eller den påfølgende herregårdsfrokost - tværtimod. Ad hemmelige men
utætte kanaler var det sivet ud og ind til kaproningsafdelingen, at formanden i sin
sæsonåbningstale blandt andet ville ønske succes og alt mulig held for klubben i den
kommende sæson. Klubbens ansigt udadtil havde derfor besluttet at starte virkeliggørelsen af ønskerne straks efter standerhejsningen. Nøjagtig en halv time efter at
disse ord blev udtalt, hjembragte kaproerne årets første to pokaler til klubben . Succes'en fortsatte - kaproere var også involveret i den tredie pokal , der erobredes senere
på dagen
Søndag formiddag deltog Il mand i det traditionelle HareskoV'løb arrangeret af DAl ,
og i år begunstiget af et dejligt pJørevejr. l bedriftsklassen staDtede ca. 30 mand, heraf 9 me.d lemmer fra DSR. Løbet gik over 3000 meter med en enkelt lang - meget
lang - fedtet bakke indlagt. Vi stillede ikke op som favoritter, eftersom den egentlige
konditionstræning først påbegyndes efter på9ke. For at bøde på denne mangel var
nogle af vore deltagere udstyret med ret lange ben, hvilket så ud til at være en for;del.
Banens længde var 1500 m, hvorfor vi ved mål forsamlede tilskuere fik et glimt af
deltagerne midtvejs i løbet. D et viste sig, at Dag havde taget føringen allerede efter
ca. 400 m's løb (efter hans eget udsagn for:d'i de foranliggende sprøjtede jord i munden på ham), da st-artspurten var overstået. Alle DSR' s deltagere lå godt placeret i
feltet. En enkelt valgte trods en placering som nr. 6 at stå af efter første omgang på
grund af et teknisk uheld - ilttilførslen svigtede - trist. Dag holdt sit forspring løbet
igennem og kom i mål ca. 50 meter foran nr. 2.
Her er vore placeringer:
Fortsættes øverst næste side

.'

Nc. 1: Dag Thomassen (jun.otter) 11,32 mm.
- 3: Niels Secher (scuLler) 11,51 min.
- 7: Peter Islef(sculler) 12,15 min.
S : Poul Erik Nielsen (jun.otter) 12,16 min.
- 10 : Poul Madsen (beg.otter) 12 ,26 min.
- 12: Carsten Gylding (jun.letvægt) 12,55 min.
- 25: (ikke fra DSR) 14,37 min.
Vi vandt også holdløbet og besatte 3. pladsen. Vi deltog desuden i klassen for 17-18årige, dog med mindre held. løvrigt kan nævnes, at Lyngby Roklubs dobbeltsculler i
løbet over 6.000 m besatte 3. og 4. pladsen - ingen DSR-deltagelse.
Hvad angår den tredie pokal henvises til referatet fra roernes håndboldturnering.
Kjære venner. »Vi« har lagt godt ud. Lad os alle fortsætte på bølgetoppen sæsonen
igennem'
Emil.

De nidkæres sejr!
Endelig fik de ram på den torn, der så længe har generet deres øje. Nu har de i en
hej vintersæson, ved hver given lejlighed udgydt deres galde over for de studenterkammemter, der var blevet passive medlemmer.
Typisk har det dog været, at de aldrig har villet (gidet) orientere sig om, hvorfor den
og den nu har meldt sig passiv, og har de hørt en grund, har de aldrig villet acceptere den, men kun fortsat en til infantilisme grænsende nidkærhed, i forsøg på undermine~ing i forskellig retning af de passives renomme.
Størst forundring har det dog vakt, at bestyrelsen ha r kunnet acceptere err »karenstid« uden anførelse af, at man dog eventuelt ville undersøge de enkelte tiHælde
nærmere.
Jeg er selv en af de »passive« som pr. 1/10 indmel·dte mig som passiv på grund af
jeg efterhånden var kommet i den af Bang engang karakteriserede medlemsgruppe,
der kun ejede bagklædningen i klædeskabet. Jeg tænkte da på udmeldelse, men på
grund af »passiv«ordningen og en tro på senere forbedret økonomi indmeldte jeg
mig passiv. Kort tid efter begyndte en spørgen, også fra medlemmer der ikke var i
umiddelbar kontakt med ka5sereren, om det var rigtigt, og 'hvorfor jeg var blevet passiv. De fik aUe til svar »dårlig økonomi«, hvad nogle accepterede, mens andre »de
nidkære« så foragteligt ned på os passive (der dukkede endnu et par stykker op senere). De nidkære kom nu med aMe argumenter for, at vi ikke kunne få lov til at ro
i den kommende sæson, uden at vi skulle betale restkontingentet alligevel.
Jeg må indrømme, at jeg undervurderede disse nidkæres indflydelse som pressionsgruppe overfor bestyrelsen, samt dennes mangel på kritisk sans,
Har de nidkære nu også vundet den sej r, de så længe har »tørstet« efter. Her vil jeg
gøre mig den ule}lighed at se på hvilken »gruppe« det er, der i denne omgang skal
)>lkanøfles«. Den består bl. a. af en del 3-6årige medlemmer, som for en dels vedkommende har været eHer atter vil forsøge sig som kaproere. Disse vil jo altid gerne
bevare en vis ~ilknytning til klubben, men som på grund af eksamen, økonomi eller
lignende midler~idigt vil eller må holde en pause. De melder sig så passive for eventuelt senere, når situationen byder sig, a't ,t age deres stiHing vedrørende klubben op
ti,l fornyet overvejelse.
Disse medlemmer føler altså en vis tilknytning til klubben, og bhver måske engang
ad åre en af de donorer, som hvert år er med til at få smilehullerne til at fungere hos
kassereren i glæde over en passen-de stor eUer lille gave.
Tvinges nu et medlem, i en tid hvor økonomien ikke just kører på frigear, til, for ikke
at få »karenstid«, at udmelde sig, kunne det jo ske, at han fandt noget andet og glemte at melde srg ind igen , og en rokammerat var tabt.
Det er mit håb, at denne artikel vil bevirke, at bestyrelsen vil beslutte, at der bør tages
tilbørligt hensyn i hvert enkelt tilfælde, hvor et tidligere passivt medlem ønsker at
blive aktiv igen og tage »karenstiden« op til fornyet drøftelse.
Jens V. Brt/un.

SCULLER-roning endnu ikke tilladtl

Til bladet
Af Dans årsberetning fremgår det, at
50 % af de udmeldte medlemmer sidste
år var kaniner. Dette er bemærkelsesværdigt, fordi det viser, at der ikke gøres nok for de nye udøvere af vor æ-dle
sport. Jeg vil derfor her fremsætte en
ræ-kke forslag, der kan medvirke til at
afhjælpe denne mangel:
l: Der afholdes to kaproninger for ka-

niner om året i inrigger 2-er, 4-er
og sculler ( !). Tidspunktet kan være juli og september.
2: Samtidig afholdes en tilsvarende
kaproning for øv~de medlemmer,
der ikke har dyrket kaproning.
3: Den nuværende schullerordning aflives. Istedet sættes schullerret II =
III, som så kan opnåes af enhver med
tilstrækkelige kvalifikationer.
4: Venskabskaproningerne udvides til
også at omfatte en provinsklub fx.
Helsingør.
5: Tidligt på sommeren indledes roning

i såvel gig- som outrigger 8-er med
henblik på efterårskaproningen.

6: For ikke at spilde tiden for klubbens
medlemmer, samt for at formidle
kontakter kunne kontoret eller køkkenet fungere som ' »vagtbureau« for
roaftaler.
7 : Dette vil kræve en mængde instruktører, som bl. a. kan rekrutteres
blandt sidste års kaniner.
8: Af andre aktiviteter kan nævnes:
Afholdelse af konkurrencer i bordtennis, vægtløftning (fraset kaproere), svømning (vinderen fortsætter til nålestævner), sprint og distanceløb (fraset kaproere), billard m . m.
Sidder andre inde med bedre ideer, kom
da frem med dem!
Dette er ment som et oplæg til diskussIOn.
Niels Secher.

Næste nummer
Nærværende blad udkommer ca. den 15.
i hver måned. Stof til næste nummer må
være redaktøren i hænde senest fredag
d. 29. april.

"

orientering
"Bom"-Iøbet 1966 - d. 27.-3.
Foregik i skovene ved Borup. Løbet var et udpræget fladløb
med mange poster. Der var tilmeldt l - nemlig formanden som takket være enestående uheld med bilen kom 3 kvarter
for sent til start. - Så det var alt i alt en rigtig DSR ski- og
orienteringssektion-indledning på sæsonen. løvrigt var det et
stort mudderbad med tøsne fra oven.

KIF's 25 ARS JUBILÆUMSLØB
Søndag den 17. april
Løbet er kvalificerende i A-B klasserne samt mærkeløb.
Mødested: Navlinge skole ca. 13 km syd for Hassieholm.
Mødetid: Kl. 10,00.

KJ.:

H~

Km.: 12

HB HC DA DB DC YOB ÆOB ÆJ YJ Dr&Pi OG
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Kort: l :25000, med kurver. Format 25 X25 cm.

løvrigt : Varmt vand til de første der kommer i mål.

Lyngbys løb ved Skogaby
i Sverige d. 3.-4.

Drikkevarer kan ikke købes.
Nærmere instruktion på mødesteder løbsdagen.

Tilmeldingstallet steg 100 % ved årets næste løb i Sverige,

Banelægning, O. K. Tuvan, Søsdala.

hvor Røde gjorde årets entre 1 A-klassen. Løbet var virkeligt

Desuden er der løb på 0stlolland, nemlig Nykøbing F.'s Ro-

godt. - Ikke alene var terrænet nyt for alle, men tillige meget

klubs jubilæumsløb, hvorom der om ønskes kan gives yderlige-

afvekslende med passende højder, moser o. s. v. og bød på de

re oplysninger.

færreste muligheder for vej løb jeg har været med til i flere år

Onsdag d. 20. apr.il: Helsingør Roklub - natløb.

- måske også fordi de enkelte veje og stier var fuldkommen

Søndag d. 24. april: Helsingør Roklub, kval. C - mærkeløb.

opblødte eller agerede bække. - Men vejret var forårsagtigt og

(Til begge disse er ikke modtaget indbydelse endnu.)

bødede på alt man kom ud for.

Kommende løb
Måske har oplysningerne om løbene været for sparsomme og
vejret for vinteragtigt. - Men som det ses aÆ sidste løb er foråret på vej, så muHghederne er der nu og vi håber atter at se

Sorø roklubs O-sektionsløb
Søndag den 1. maj 1966
i Sorø Sønderskov og Broby Vesterskov.
Der løbes i følgende klasser:

den flittige skare i skovene. Tilmelding sker som sædvanligt
til Birthe Thagesen inden kl. 19,00 mandagen før løbet. _ Vi

HA ... ca. 14 km

DA ... ca. 8 km

YOB

har indtil nu modtaget de nedenfor angivne indbydelser.

HB

DB

6,5

ÆOB

6,5

11,5 -

ca. 10,5 km
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Sektionens styrelse:
Forman,d: Kell Hallstrøm, Jonstrupvej 147 pr. Ballerup.
Tlf. 97 49 29.
Kasserer: Gert Pedersen, Belsager 103, Greve Strand.
Tlf. 90 1655.
Sekretær: Birthe Thagesen, Tårnvej 257, Vanløse.
Tlf. 70 98 04.

Løbskort: 1 :25000 særtryk i sort/hvid 30X20 cm
K ort og brystnumre : udleveres klubvi-s.
Mødetid og -sted: Søndag d. 1. maj 1966 kl. 8,45 på Frede-

riksberg skole ved Sorø - bdiggende på Sorø-Næstved landevejen umiddelbart vest for skoven.
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34. årgang

Selvgjort er
velgjort

Fællesroning

Ud fra denne betragtning samt i er-

Begge aftner er køkkenet åbent til kl. 22. Tirsdag kl. 20- 22 er badstuen
åben .

Hver tirsdag og torsdag arrange res fællesroning kl. 18,30, efterfulgt af
the på verandaer'\.

kendelse af, at vor bådemand dårligt kan nå at give alle vore både
en

tilbundsgående

reparation

og

»make up« om vinteren, har materielforvalteren fået gennemført en
fadderskabsordning .

Med f ællesroningen sikres, dels at alle kan komme ud at ro uden forudgående aftale, dels at der er 2 faste klubaftner med særlig stor ak tivitet på 1. sal.
Både nye og ældre medlemmer er velkomne, også kaniner under instruktion kan deltage .
Erik Sommer Jensen

Denne går nærmere ud på, at et ei ler flere medlemmer efter aftale
med materielforvalteren kan få lov
til at give en bestemt båd en gennemgribende overhaling i form af
en fuldstændig afslibning , lakering
m. v. Til gengæld for dette arbejde

Kanalturen

skulle vedkommende så opnå en
vilkår af »s in « båd en time om

foregår i år søndag den 12. juni . Starten er sat til kl. 10,00, så vi kan
slutte af med frokost på verandaen.

ugen .

Vi mødes ved pulten!

fast reservation på de sædvanlige

Ideen er god nok, men man må
håbe, at materielforvalteren forstår
at sorterer den type fra, der ikke
kan stikke en pind i en lort uden
at ødelægge begge dele. Alle de,
der måtte blive forbigået ved uddelingen af fadderskaber, skal dog

Køkkenets åbningstider

ikke tro at der ikke kan skaffes
dem arbejde . De bedes møde op
til middagen den 17. maj, hvor de
kan få overladt et stykke arbejde

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 17-22. Fredag lukket.
Lørdag kl. 11.30-17.
Søndag kl. 11 .30-16.

der svarer til deres evner, tid m. m.
Der er opgaver nok f . eks. at holde
ukrudtet væk omkring roserne, slå
græsplænerne samt hvidte og male.
VEL MØDT.

o.

Husk at købe et nyt skabskort i køkkenet!

Adresseliste:

Kaproning

Danske Studenters Roklub,
Strandvænget, København ø.
Postgiro 3466.
J ubilæumsfondens girokonto :
127970.
Telefoner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer RY 35040.
Klubbens kontor er åbent mandag,
tirsdag og torsdag k!. 19 - 20.
Formand: Børge Boesen, Brolæggerstræde 3, K. PA 8009 og 8010.
Kass erer : Aage Bang, H olsteinsgade 5, ø. TR 359.
Sekretær: Bent Bredmose, Strindbergs vej 16, Valby .
Materielforvalter: Erik Foldbjerg,
Islevhusvej 17, Brh. BE 9151.
Kaproningschef: Helge Ib Olsen,
Eivindsvej 22, Char!.
Instruktionsrochef:
Erik Sommer
Jensen, Hollændervej 22, F.
EVA 2722.
Moti ons- og langtursrochef: Ole
Borre Jørgensen, Olgasvej 1 C,
Vedbæk. 89 1906.
Husforvalter: J ens Johansen, DSR,
Strandvænget, ø.
Uden særligt mandat : Povl Henning Rasmussen, Toldbodgade 59, K.
158889.
Træner: Ib Christoffersen, Bernstorffsvej 144, HE 7074. Telefontid

Den første regatta (15 / 5 k!. 13) hvor vi deltager bliver den af Bagsværd Roklubs
arrangerede over 1000 m for hold , der til daglig træner på Bagsværd . Vi stiller op
med alle juniorerne og seniorerne . Begynderne er endnu ikke så sammenroede, at
de vil have nogen glæde - endsige gavn - af at deltage .
Den 22/ 5 kJ. 13 er der sprinterkaproning i Maribo (også over 1000 m). Hvor
mange deltagere , vi sender afsted er endnu ikke afgjort. Det vil være til stor gavn
for roerne, om de store klubber vil slutte op om disse »pioner-arrangementer«. I
Tyskl and kommer sæsonen i gang allerede den første uge i maj. Danskere, der
stiller op i juni i Tyskland kom tidligere til at mærke dette. Nu gå r det den rigtige
vej.
Den 4-5 / 6 afholdes int. regatta i Liibeck,og vi har megen lyst til at tage derned
og prØve kræfterne før Forårsregattaen på Bagsværd den 11-12 / 6. Hvor mange,
der skal med må træningsresultateme vise. Ib har sit stopur i gang!
NAM afholdes i år i Tammerfors den 2. juli . Der er løb i 4 . m . stm., toer. u .
stm. og single sculler. I tilslutning til NAM er der en international regatta. Vi har
tænkt at køre de fleste af kaproerne derop, for at de kan deltage i regattaen og
samtidig få en lille tur. Rejsen skal foretages i bus med bådene på taget. Bussen
kan runune 35. Der vil blive nogle ubenyttede pladser, hvorfor der kan komme en
håndfuld »regattabumlere « med. Pri sen er - for rejsen alene - 200 kr. pr. mand,
hvilket må siges at være meget billigt. Dertil kommer så naturligvis udgifter under
opholdet. Vi har fået lovning på logi i »Domus« - bostader - d .v.s. kollegier, der
er delvist tømt for indhold om sommeren . Der vil senere komme exakte opgivelser
fra Finland om priser o . lign . Vi vil selv i nogen udstrækning sørge for kost, men
nærmere enkeltheder foreligger endnu ikke. Kaproerne vil få en del af rejseudgifterne dækket, mens »bumlerne « i økonomisk henseende må stå på egne ben .
Start torsdag den 30/ 6 om morgenen og hjemkost tirsdag den 5/ 7 om aftenen.
Hjemkomsten må muligvis fremskyndes en dag.
Folk, der er interesserede i at komme med, må så hurtigt som muligt give sig til
kende for undertegnede.
NB Formanden har udtrykt ønske om at komme med - h an er hermed udnævnt
til »Overbumler «.
I øvrigt har vi bestilt et sæt scuJlerårer fra Stampfli til vort store håb og et sæt letvægtsårer til vor jun.letv.firer.
Der er allerede en del nye rokammerater, der har udtrykt ønske om at prØve at ro
kaproning, og vi har da også planer om så tidligt som muligt at sætte et el. flere
hold sammen til efterårets kaproninger i Sverige og på Bagsværd. G år du selv med
en kaproer i maven er det på tide, du barsler. Bare tryk til.
Til sidst en opfordring til klubbens medlemmer:
Kom til kaproning! - Hvis du ikke selv vil ro, er der masser af plads omkring
rostadion, hvor du kan nyde synet af trætte klubkammerater, der rakker op og
ned af banen - og naturen er jo altid skøn.
Helge Ib Olsen

kl. 7 -7,30.
Arkivar: Dan H. Nielsen,
vej 26, Brh. BE 3681.

Klinte-

Finbad
er åbent :
Tirsdag k!. 20 - 22.
Lørdag kl. 14 -18.

Næste nummer
Nærværende blad udkommer ca. den
] 5. i hver måned .
Henvendelser vedrØrende bladets postekspedition bedes ske til kontoret.
For uopfordret indsendte bidrag påtager bladet sig ikke ansvar. Manuskripter indsendt uden returporto returneres
ikke.
Stof til næste nummer må være redaktøren i hænde senest lØrdag den 2 8.
maj.

Medlemsinstruk'tion
Vi vil i år prØve at skaffe særlig mange nye medlemmer, dels ved at appellere til
alle medlemmer om at gøre venner og bekendte interesserede i DSR, dels ved propaganda i form af plakater på skoler, kollegier osv.
Skal en sådan hvervekampagne have mening, må vi sørge for at holde p å de nye
medlemmer. Ved instruktionen af nye medlemmer lægges derfor især vægt på at
gøre de nyindmeldte til medlemmer med fast tilknytning til klublivet, klubhuset og
roningen. Disse linier skrives for at bede alle ældre medlemmer - også de der ikke
direkte virker som roinstruktører - om at hjælpe de nye medlemmer til at komme ud at ro og til at få del i klublivet.
»Hvad et nyt medlem bØr vide « er titlen på en duplikeret orientering, som tilsendes nye medlemmer straks efter indmeldelsen. Hermed gives en forsmag på og
et supplement til den orientering om klubben, som instruktørerne giver under instruktionen.
Kaproningsafdelingen er inddraget i instruktionen, idet en gruppe kaproere sørger
for, at alle kaniner 2 gange kommer ud i gigbåde.
Som det ses andetsteds i bladet, arrangeres i år fællesroning med efterfØlgende the
på verandaen. Vi håber, at en sådan kollektiv ro af tale gradvis kan bane vej for
individuelle roaftaler, som måske bedre passer til klubbens mentalitet.

I et forsøg på at give de nye medlemmer en håndgribelig tilknytning til klubhuset
har bestyrelsen besluttet at forære alle nyindmeldte et gratis skabskort for den
første sæson.
Ovennævnte »Hvad et nvt medlem bør vide« uddeles fra kontoret til alle interesserede. Vi modtager ge~e forslag om ændringer og tilføjelser til brug for næste
oplag.
l nstruktionsrochefen

Week-end roning
Freja er stadig udstationeret i Skælskør. Aftalen er, at båden skal være til
disposition for DSR hver weekend, hvi ~
vi blot har givet besked i løbet af fre·
dagen.
Freja er udstyret med telt, madkasse
gryder og primusapparater.

Instruktionsstatus pr. 30. april
Klubben har i sæsonens første måned modtaget 40 indmeldelser.
De første 9 kaninhold instrueres af Eivind Holm, Bent Bredmose, Vagn Wibling,
Henning Rasmussen, Niels-Ole Willumsen, SØren Nielsen, Jens Jørgen Larsen ,
Jens Chr. Christensen og Erling Hedegård Pedersen (Bulder).
Tilmelding til styrmandsinstruktion sker på opslag ved pulten . Første hold under
instruktion af Per Reinholdt begynder første uge i maj.
Svava- og scullerinstruktion annonceres ved opslag.
En intern orientering for roinstruktører samt en orientering om roning i KØbenhavns havn til brug for styrmandsinstruktionen er under udarbejdelse.
Jnstruktionschefen træffes i klubben bver tirsdag og torsdag aften.
ESJ

Medlemsmiddag
Kære medlem!
Som du sikkert allerede er blevet mindet om utallige gange, holder klubben næste
år 100-års jubilæum. Lige så sikkert ved du , i hvilken elendig stand klubbens
lokaler befinder sig, ligesom du helst bestemt har bemærket, hvor utidssvarende de
er indrettet.
Vi er ca. 40 medlemmer, som han tænkt at kombinere det ovenstående til klubbens og eget bedste. Vi har bl. a. tænkt at skabe en kaminstue, indrette et nyt og
bedre finbad, skaffe bedre møblement og sjovere fester.
For at skabe en festlig indledning til alt dette holder vi en middag i klubben tirsdag den 17/5 kJ. 18. Kunne du tænke dig at være med til jobbet, eller sidder du
inde med Ønsker om L x. en bedre bådpark, billigere Øl eller filmaftener i DSR, så
meld dig!
Middagen har vi forsøgt at holde på et meget billigt, men alligevel festligt niveau.
Bindende tilmeldelse modtages af kØkkenet eller af
Eivind Holm
Erik Sommer Jensen
Helge Ib Olsen
Niels Secher

Kaniner, motion og jubilæum
Arets første kaninhold er vel , når bladet udkommer, i besiddelse af roret; i hvert
fald er flere hold allerede godt i gang med instruktionsroningen. ABe gamle roere
ved, hvor svært det er for de roere, at skabe forøgede kontakter, så der er tilstrækkelige mulighed for en rotur, når lysten melder sig.
Derfor er tirsdag og torsdag aften kJ. 18.00 indtil videre tænkt som fællesaftener,
hvor de »gamle« bør mØde op og hjælpe til med at skabe atmosfære omkring de
nye - ikke alene i og ved bådene på eventuelle fællesture, men i lige så hØj grad
ved at mødes med de nye på verandaen.
I denne sammenhæng skal det nævnes , eher forslag fra E. Sommer Jensen , at vi
bør have en opslagstavle med vore kontrafejer - en face eller profil? Samt vore
navne og telefonnumre; så nye stjernekonstellationer - bådbesætninger kan sammensættes på initiativrige klubkammeraters foranledning. Efter min mening en ide,
der bør have sin chance.
Altså motionister af alle årgange: »Forener eder; ryst sengehalmen ud af Ørerne og
kom ned at snuse hav «.
Blandt anden aktivitet viser vore kaproere lyst til at kontakte kaninerne i den

Egnen er charmerende . Det gælder isæl
Øcrne Agersted og Omø.

Føljetonbåden
Og5å i år skal vi have en fØljetonbåd af
sted. Bådens rute og oplagssted vil kunne fØlges på skemaet i slyngelstuen.
Nærmere oplysninger kan fås hos
Krumtap, Kongsdam eller langtursrochefen.
Benyt disse to tilbud. De giver lejlighed til at se lidt andet end kysten ved
klubben , og man undgår problemerne
med bådtransport.
Sådanne ture kræver selvfølgelig ansøgning på de sædvanlige blanketter.

DSR's 100 års
jubilæum
Tro nu ikke at bestyrelsen ligger på den
lade side ang. jubilæet i 1967. Jubilæumskomiteen har fornylig afholdt
mØde, og det blev i hvert fald besluttet,
at KØbenhavns 800 års jubilæum samme år fuldstændigt vil komme til at stå
i skyggen af DSR 's 100 års jubilæum.
Følgende datoer kan allerede reserveres i 1967:
2/ 4

Standerhejsning plus bådedåb.

10/6

Middag (for alle) på Universitetet med efterfØlgende nattefest i DSR.

28 / 10 Standerstrygning.
Foruden disse traditionelle arr. vil der
blive Bagsværdregatta, Universitets- og
Studentermatch, skolekaproning på
Peblingesøen, NAM m. m.
Har du nogle ideer så kom frem med
dem nu, da det er i år, de store træk
skal forberedes.
Bredmose
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kommende tid, idet vore nye medlemmer vil få anledning til at prØve outrigget
materiel. I disse dage klargØres »Ormen«, gig-otteren til nye togter. Bøttger har
allerede vendt bunden i vejret på skuden og »shinet« bunden, mens andre klubkammerater overhaler rig og lignende udstyr. Ligeledes vil en eller to gigfirere
blive klargjort så hurtigt som muligt.
Når dette læses er kanalturen, St. Bededag, forhåbentlig en veloverstået succes,
men tirsdag den 17. maj om aftenen sku!le vi så mØdes til en klubmiddag (p!is
7 kr.), der kan lægge bunden på flere måder. Hyggelig samvær og ædle beslutmnger angående fremtiden vil blive drøftet. 100 års jubilæet næste år er nærmere,
end vi egentlig gør os klart.
.
KaproningsafdelinO'en har allerede sagt ja til at give en hånd omkring »fernisenngen« af klubhus oppe og nede. Jo flere, der støtter tanken og er villig til at bid:age
med »en arbejdsindsats«, jo lettere er det at gennemfØre opgaven; derfor kamner,
motionsroere og langtursfolk af grader, aktive eller passive kom og modtag udfordringen fra vore kaproere, der, selv travlt optaget, finder, at klubben er en
messe værd. Efter bragebægerenes gyldne løfter kan I jo så forfriske jer med Øresunds salte bØlger, når I haler ud på vej til Skodsborg og BØllemosen Kristi Himmelfartsdag. Men husk madklemmerne og de svalende drikke.
Holm

Svar til Niels Secher o. m. fl.
Ganske rigtigt, årsberetningen bragte det foruroligende tal
om frafaldet for vore kaniner.
Strigel slog meget på det under et instruktionsmØde, Borre
og Bredmose fremsatte visse teorier, men lad mig prØve at
belyse det, som jeg garanterer - og har set og hØrt - 90 %
\
af kaninerne vil give mig ret i.
Jeg kom i DSR i 1963 fra Grenaa Roklub - og undgik dermed instruktion, men et par kaniner jeg fik »lokket« i roklubben fulgte jeg naturligvis med interesse for startvanskeligheder, instruktionen m. v. - og allerede her så jeg, at Strigel havde informeret den arme instruktØr til det berømmelige: bor jer ind hos de ældre medlemmer på verandaen. Det
er ikke et enkeltstående tilfælde, jeg har set det flere gange.
Resultatet? De ældre medlemmer rykker sig, deres muntre
samtale dør ud, kaninerne fØler det anstrengte i konversationen, sidder til sidst og ser rådvild ud i lokalet, medens deres
instruktør sender undskyldende Øjekast til de ældre medlemmer.
Under instruktionen er kaninen bundet til samme hold og
samme instruktØr (indtil nu), hvorfor problemet med at finde
rokammerater lØser sig selv.
Men - hvor ofte ser man ikke en frigivet roer daske rundt i
bådehallen. Efter at have fået afslag fra flere af de forsamlede roere (de er nemlig den hårde inderkreds, der har fundet
hinanden, hvad vor arme helt jo ikke kan vide) slår han en
sidste runde på verandaen, kun for at finde den samme inderkreds i civilt tøj - hvis bedste undskyldning er manglende rodragt.
Resume (inden indlægget bliver for langt) Kaninen vil nødig
trænge sig på, fØler sig overflØdig ved at se de
»gamle«. De »gamle« har deres egen kreds i klubben at omgås.
For mig at se må det bedste simpelthen være at
»forbyde« enkelte medlemmer optaget (dog ikke
ment i skreven form) og henstille man kommer som
to eller flere kammerater, eller mest realistisk, lade
instruktøren indprente kaninen det vigtige i at finde
en eller flere faste makkere. Her kan stærkt anbefales Sechers punkt 6.
SØren Nielsen

Nivåhuset
I lighed med tidligere år er der mulighed for at leje Nivåhuset mandag til
fredag inclusive for 75 kr. Der gives
ikke raabt ved lejemål over flere uger.
Da huset bliver lejet ud i en større og
større del af sæsonen, vil jeg råde interesserede til hurtigst muligt at sende mig
en ansøgning.

AnSØgninger ekspederes i den rækkefØlge de indkommer.
Borre

for at forsvare en småsvindel til en værdi af et halvt hundrede kroner. Når du skal være helt ærlig, synes du så ikke,
at der er noget småsnusket over teknikken med at melde sig
passiv om efteråret og aktiv igen ved sæsonens begyndelse?
I Øvrigt kan du vel sige dig selv, at kontingentet for at benytte klubbens materiel og nyde godt af dens andre faciliteter er 168 kr. om året og ikke 14 kr. om måneden i rossæonen.
Dine jeremiader over dårlig Økonomi kender vi alle til.
DSR's medlemmer er for størstepartens vedkommende studerende og som sådanne kendt for tit og ofte at lide af tørre
lommesmerter. Men dette berettiger hverken til at lave kassesvig eller til at snyde sin roklub. Det fremgår oven i kØbet af
§ 6 i klubbens love, at medlemmernes eventuelle pekuniære
kriser er forudset, idet der står: »Bestyrelsen kan i særlige
tilfælde bevilge bel eller delvis fritagelse for kontingent«.
Man skal bare spørge. Jeg er endvidere ganske sikker på, at
man i påkommende tilfælde let kan få henstand med kontingentbetalingen, blot man henvender sig til kassereren.
Til slut vedrørende dine betragtninger over medlemmer, der
ad åre bliver donorer til klubben. Det burde være klart, at
de medlemmer, der har drevet den ovenfor nævnte trafik,
følte sig moralsk forpligtede til at yde klubben et par bidrag
ud over kontingentet - men det er sandelig ikke noget de bør
roses for.
Din vrede over den indførte karenstid er kun en betydelig
bedre sag værdig.
Lars Krumholt

Tilmeldelse
For at få en fornemmelse af, hvor mange af klubbens
medlemmer der regner med at komme til jubilæumsfestmiddagen i juni 67, opfordrer bestyrelsen til indsendelse af skemaet inden l. juni 1966.
- - - ----- - - ------ - ---~-----

~avn ~

_ _ _ _ _.______________

Stilling
Adresse

Antal kuverter

a ca. 75

kr. ~_ _ __

Jens V. Bruun
Jeg er skuffet - meget skuffet over dit indlæg i aprilnummeret af DSR. Tænk at ofre så mange ord og udgyde så
megen galde over »de nidkære« (du mestrer ironien, hva'?)
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Den månedlige medlemsmiddag afholdes i forbindelse med roning med
lys op ad kysten.
Tilmelding til middagen sker på blanketter i køkkenet senest tirsdag d .
21. 6.
Fællesturen starter kl. 20.

Instruktørmøde

tirsdag den 28. juni klo 19.30

Alle forhenværende, nuværende og fremtidige instruktører møder op
og udveksler erfaringer over en kop the o
Vi har tidligere på året haft 1 instruktørmøde og 2 instruktørinstruktioner. Denne gang vil vi gennemgå de ændrede regler for styrmands-,
svava- og scullerret samt de nye retningslinier for materieilets vedligeholdelse.
For de nye instruktører vil der i løbet af juli blive arrangeret et kort
kursus. Alle medlemmer med styrmandsret og et par års roerfaring kan
deltage.

"O
00

Ul

a.=
-a• LLI
O)

den 23. juni 1966
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Medlemsmøde

torsdag den 14. juli klo 20.30

Efter fællesroningen kl. 18.30 mødes vi på verandaen til en »uofficiel generalforsamling «.
Alle årets kaniner møder op og giver bestyrelsen ros og ris . Tænker du på at melde dig ud, så kom og fortæl os om det.
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Kanaltur

søndag den 17. juli klo 10.00
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Månedens kanaltur finder sted umiddelbart før søndagsfrokosten kl.
13.00.
Vi mødes omklædt ved pulten kl. 10.00. Smørrebrød bestilles før afgangen .
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Træningsdragter
Efter et par ugers pause kan vi igen sælge træningsdragter med ekstra
lang trøje. En almindelig god kvalitet sælges for 47,50 kr. i størrelse 2,
1, O og 00, mens en luksusdragt kan erhverves for ca. 60 kr. i størrelsern e O og 00.

I

Adresseliste:

Kaproningen

Danske Studenters Roklub.
Strandvænget. København ø.
Postgiro 3466.
J ubilæumsfon d ens girokonto:
127970.
Telefoner : kontor RY 48. køkken og
medlenuner RY 35040.
Klubbens kontor er åbent mandag,
tirsdag og torsdag k!. 19 - 20.
Formand: Børge Boesen, Brolæggerstræde 3, K. PA 8009 og 8010.
Kasserer: Aage Bang, Holsteinsgade 5, ø. TR 359.
Sekretær: Bent Bredmose. Strindbergsvej 16, Valby.
Materielforvalter: Erik Foldbjerg,
Islevhusvej 17, Brh. BE 9151.
Kaproningschef: Helge Ib Olsen ,
Eivindsvej 22, Char!.
Instruktionsrochef:
Erik Sommer
Jensen, Hollændervej 22, V.
EVA 2722.
Motions- og langtursrochef: Ole
Borre Jørgensen, Olgasvej 1 C,
Vedbæk. 891906.
Husforvalter : J ens Johansen. DS R,
Strandvænget. ø.
Uden særligt mandat: Povl Henning Rasmussen, ±nkiboclgade~59, K.
158889.
Træner: Ib Christoffersen, Bernstorffsvej 144, HE 7074. Telefontid
kl. 7 -7,30.
Arkivar: Dan H. Nielsen, Klintevej 26, Brh. BE 3681.

En sejrsfond. Pengene bruges til istandsættelse af de søndre opholdsrum
på første sal. For at fremme klublivet nyindrettes disse på overordentlig
hyggelig vis - og dertil skal bruges en velspækket pung. Tegn jer for et
beløb pr. sejr. I vil herved støtte det genopbygningsarbejde, klubben trænger så hårdt til. Kaproerne slider, træner, vinder og taber. Vis dem, at I
påskønner deres slæb. Given skærv og virk for klubbens "gloire" .
I slyngelstuen er der opslået en tegningsliste, hvor store og små bidrag kan
posteres. For de fjernere boende medlemmer står den mulighed åben , at tilsende klubben nedenstående kupon i udfyldt stand. hvorefter de vil blive
påført listen. Ved sæsonens ophør vil alle deltagerne få tilsendt et girokort
påført det skyldige beløb.

Finbad
er åbent:
Tirsdag kl. 20 - 22.
Lørdag k!. 14 -18.

Næste nummer
Nærværende blad udkommer ca. den
15. i hver måned.
Henvendelser vedrørende bladets postekspedition bedes ske til kontoret.
For uopfordret indsendte bidrag påtager bladet sig ikke ansvar. Manuskripter indsendt uden returporto returneres
ikke.
Stof til næste nr . må være redaktøren i hænde senest tirsdag den 28.
juni.

Navn:
Adresse:

Pr. sejr kr. _ ___ _

Pr. DM kr. _ _ __

underskrift

Interesserede der ikke er medlemmer, er naturligvis meget velkomne til at
tegne sig.
Den 15. maj afholdtes træningskaproning på Bagsværd sø med deltagel se
af klubber, der normalt træner dette sted.
.
DSR vandt 5 seji'e-af-6-nmhg .
~
,
De sejrende: sen . single sculler
sen . dobbelt sculler
jun . firer m. stm.
jun. firer u. stm.
jun. otter
Begynder otteren gik det knap så godt, den blev nr. 3 af 3. og jun. letv. fireren blev nr. 4 af 4 i det ordinære jun. firer løb. hvortil den var efteran meldt; den var nemlig eneanmeldt i jun. letv. firer. Begge hold kom heldigvis frygteligt tilbage i Maribo. Vejret var udmærket, og der blev nogle
reelle løb. Med 5 sejre blev DSR den bedste klub.
Den 22. maj kJ. 13 gik starten for det første løb i sprinterkaproningen i
Maribo.
.
Vejret, der jo altid er samtaleemne, når snakken falder på Maribo: Efter
at det i 3 uger havde været det skønneste rovejr, blæste det op til storm et
par dage før den 22. Søen viste tænder, og vi var i slet humør, hver gang
tanken faldt på kaproning. Søndag løjede det af om formiddagen, og vi var
på vandet - fint rovejr. Lidt efter frokost blæste det op, og da kaproningen sluttede, blev det magsvejr igen. Der sank ingen både, og blæsten holdt
sig retfærdigvis på et temmeligt stilfærdigt plan, omend vi kunne have ønsket os det mere stllle; vi blev dyngvåde.
Start i

placering

jun. firer m.
2 af 3
l af 2
jun. firer u.
1 af 2
beg. otter
2 og 3 af 3
sen. firer
jun. single
3
1 af 3
sen. single
3
jun. letv. firer
1 af 4
sen. letv. firer
Sum: 4 sejre af 8 mulige.
I alt : 9 sejre af 14 mulige.
Formand Boesen var en tur i Maribo for at kigge på os. Er det ikke synd
og skam, hvis der ikke kommer en fyldigere repræsentation til sæsonens

an
an

-

------

FødseIsd agsfe st
lørdag d e n 18. j un i kl. 20

Om eftermiddagen
universitetsmatch.

Om aftenen dans
til stort orkester

Billetter Cl kr. 5,00
kan købes ved indgangen

ØL og SPIRITUS til gamle priser

Danske Studenters Roklub
S-tog til Svanemøllen - Linie 1 - 14 og 39 til Svanemøllen

ORIENTERING
Meddelelser fra D.S.R:s Ski· og orienteringssektion ved K. Hallstrøm

Sektionens styrelse:

Formand: Kell HallstrØm, Jonstrupvej 147 pr. Ballerup. Tlf. 974929.
Kasserer: Gert Pedersen, Belsager 103, Greve Strand.
Tlf. 901655.
Sekretær: Birthe Thagesen, Tårnvej 257, VanlØse.
Tlf. 70 98 04.

Forårssæsonen er slut

for overhovedet at komme derud. Der startede 140 ud af
210 anmeldte. Ellers gik alt glat. Vi takker de trofaste officials, der hjalp os.
LØbet den 17. april i Sverige blev aflyst på grund af sne.
HelsingØrs natløb den 20. april var et sjovt arrangement.
Nytegnede rigtige orienteringskort og 40 cm våd sne m. v.,
gjorde løbet til en rigtig natteforestilling. I hvert tilfælde for
nogen.
Ved natlØbet den 28. april lå formanden på andenpladsen til
og med sidste post. Da tre mand kom ned mod ham ved sidste post, fik han så travlt, at han troede sØen var landevejen
og derfor lØb stik vest i stedet for nord. Det blev til en femteplads. Han opdagede sin fejl.

Med de angivne lØb er det slut med de åbne lØb i foråret.
Der vil blive arrangeret forskellige træningslØb i sommerens
løb - »badeIØb« m. v. De præcise tidspunkter herfor har vi
ikke endnu. Vi har tilmeldt otte til kompasløbet den 6. maj
og håber på et par placeringer. Men vor styrke har de sidste
år været relativt ringe. Klubber som HelsingØr og Vordingborg har en bredde indenfor denne sport, der er 5-6 gange
vor. Det er jo de 4 bedste, der sammenlagt tæller til holdpokalen.

Og hermed er lagt op til et nyt løbs oplevelser for de som
gider.

Vandreorientering

Kredsmesterskaber
orientering

Hermed lægges op til en ny form for orientering, idet det er
vor agt at lave en weekendvandreorientering i juni måned.
Vi vil hermed gerne høre forslag hertil fra medlemmerne.
ForelØbig har vi tænkt os start lØrdag eftermiddag. Tomandshold eller mix.hold. Banelæggerholdet starter en time
før. Samling ved overnatningssted - vandrehjem eller lignende. Sted? Jylland eller Sverige (Hallandsåsen). Søndag
anden del. Længde? 10 km sØndag? Flere ideer modtages
med glæde.

Orientering for alle
Søndag den 22. juni er det vor agt at afholde det andet
»Orienteringsløb for alle« analogt med det, der fandt sted i
vinter. Vi vil forsøge at få pressen med og håber dermed at
få lavet lidt god propaganda for orientering. Mon ikke det er
det rette tidspunkt at få lokket folk ud at se skoven på?

Ved stafetten den 19. maj er det vor agt at stille hold i Aklassen samt Dame B.

stafet-

Torsdag den 19. maj 1966

MØdested: Ungdomsskolen i Ebberup, som ligger ca. 1 km
sydØst for Avnstrup sanatorium.
Mødetid: KJ. 8,0. Første start kI. 9,00.
Kort: D.O.F. særtryk 1:25.000, som udleveres opklæbet.
Klasser:
HA: ca.
HB: ca.
HC: ca.
DA: ca.
DB,DC,
OG: ca.
OB: ca.

10,0-9,3-9,3 km (åben for A, B, C lØbere)
8,0-7,6-7,1 km (åben for B og C lØbere)
7,1-6,5-6,5 km (åben for C løbere)
6,5-6,0-5,3 km (åben for DA, DB, DC løbere)
5,3-5,0-5,0 km (åben for DB, DC, OG løbere)
7,6-7,4-7,1 km (åben for OB lØbere)

Afholdte løb

Turistklasse: ca. 7,4-6,5-5,3 km (åben for løbere fra klubber,
der ikke er i stand til at danne hold i de ordinære klasser.
Eksempel: HB-DB-DR eller OB-HC-Pige. O.s.v.
Evt. kan man danne hold fra forsk. klubber.

Månedens begivenhed, vort eget stifinderløb, fandt sted den
11. april. Mærsk havde lagt bane. I et forrygende snevejr gik
starterne. Bussen til start II måtte kØre en omvej på 15 km

Maksimaltid: 6 timer i alle klasser. Der vil blive samlet start
for lØbere, der ikke er startet 40 min. efter de respektive
klassers etapevindere.

stævner? Kom selv ud og se. Er der bred tilslutning, kan vi arrangere
"bumlertog" til udenbys kaproninger.
Terminsliste:
Liibeck 1500 m
4- 5/6
11-12/6
Bagsværd
Odense, Hjalmsjo, (Kiel)
18-19/6
Amsterdam, (Viborg)
24-26/6
Henley
29/6-1/7
Tammerfors: NAM, (Sorø)
2-3 /7
Simlungen, (Maribo)
9-10/7
Bagsværd
16-17/7
Aarungen
23-24/7
Brabrand: DM
30-31/7
Malmo 1000 m
28/8
Bagsværd
4/9
Bled: VM
8-11/9
Gota Elv 20 km
10-11/9
Vi håber at kunne blive repræsenteret de steder, der ikke er sat i parantes,
så det ses, at der er nok af muligheder for et lille trip med vore kaproere.
Henvendelse til undertegnede - gerne skriftligt.
Det største arrangement bliver turen til Tammerfors, hvor der endnu er
plads til et par "gæster". Afgang om morgenen torsdag den 30. 6. i bus hjemkomst tirsdag den 5. 7. om aftenen. Prisen er 200 kr. for rejsen alene
hvortil kommer kost og et lille beløb for opholdet, men det bliver ikke meget.
Helge Ib Olsen.

Kanintur til Nivaa d. 23.-24. juli
Arets kanintur finder sted lørdag-søndag d 23.-24. juli (de, der har fri lørdag, er velkomne til at starte fredag aften).
Prisen, som inkluderer varm mad lørdag aften , aftenthe samt morgenmad
og frokost søndag, bliver ca. 15 kr.
Foruden årets kaniner, som jeg regner med at se stærkt repræsenteret, håber jeg, at adskillige ældre medlemmer vil slutte op om arrangementet.
For deltagerne afholdes et møde i klubben tirsdag d. 19. juli kJ. 20 (efter
fællesroningen).
Nærmere oplysning om turen kan fås hos undertegnede på tlf. 158889.
Sidste frist for tilmelding og betaling er på mødet d . 19. juli.
Henning Rasmussen .

Fester?
Som det er blevet bemærket af de fleste yngre medlemmer, har der i det
sidste halve år været langt mellem festerne (der har været en). Det påstås
at dette ikke kan blive ved, men det lader da ellers til at gå udmærket. De
tre-fire medlemmer, der har taget slæbet det sidste års tid, er nemlig blevet
trætte , så før der kommer nye ansigter og afløser eller hjælper dem, kan
der næp'p e ventes ændring i tingenes tilstand.
På den nylig afholdte medlemsrniddag blev der endelig taget et initativ
(tak Secher); man enedes om at nedsætte et festudvalg, og der meldte sig
tre medlemmer til dette. Det var en begyndelse, men endnu mangler der
en halv snes mand, der vil være med til at løse opgaverne.
I det næste halve år skulle der gerne (mindst) afholdes følgende fester: l.
Kanindåb i august, 2. Agitationsfest for københavnske gymnasiaster i september, 3. Efterårsfest i oktober og 4. Forhjulsfest omkring 1. december.
Efter dette tidspunkt er vi inde i jubilæumsåret, hvor der gerne skulle ske
noget i klubben konstant.
Hvis du skulle have lyst til at gøre en indsats for at rette forlystelseslivet
lidt op i DSR, så grib telefonen (NUl) og ring til undertegnede (158889).

Henning Rasmussen

Kaproning
- før sæsonen
Efter vinter kommr vår som i os en uro sår:
Pigerne sig rigtig soler
i de nye forårskjoler.
Mandfolk sender lange blikke lårkort mode - dejlig - ikke?
Nå.
Lad os vende blikket bort,
det jeg tænkte på var sport.
Våren kommer: "Ro" den siger
"hver som frem mod sejre higer".
- Hvem er så naiv at tro man kan nøjes med at ro?
- Vil du øve jættedåd følger og Mathies råd:
"Spis til morgen multitabs,
derved undgår du kollaps.
Yoghurt skal du også have det gi'r flora i din mave.
Spis en håndfuld af rosiner det er jern og vitaminer.
Havregryn gør underværker og din hele krop forstærker .
Majs-kim-olie, dejlig fed giver øget smidighed."
- Grape-frugt slutter ritualet,
som Mathies har anbefalet.
N u vi ror og olie dri kker
er vi så på sejren sikker?

Pligten.

Med skæve fødder og uden rim,
sattes dette:

Til Monsør Borres pris!!!
(Angående sammes nys
stedfundne arrangement)
En tidlig morgen ca. først i maj,
jeg mig, med samt en masse andre,
lod lokke til vores s ... kolde kaj
for derfra at ro ud,
og at vor stads kanaler at beskue.
Vel .mødt, man så hr . Borre styrte
rundt
og stuve mange folk i knap så
mange både;
nogle næsten tætte, andre
som et hyttefad
øresundsvand indlod.
Hvem var først på vandet, Holm
selvfølgelig,
med en stemme som enhver ved ror
må savne,
han sit mandskab af morgendøs
fik vakt,
og vi andre havde glæde
af et ekko fra den svenske kyst.

HR S'UO ~RI
PAUL HENHI~G RASMUSSEN
JOLOBOOGAOE SQ-4
K
t,.~ .1

Og selv måtte jeg sige: "Se det er
lykken"
at være i båd med Bulder,
thi han er ejer af en træningsdragt,
som flottest i DSR må kaldes,
når blot Hartz er blevet hjemme,

lagdes agter uden mandefald.
Ind vi gik i snævert vand,
for i samlet felt at blive snuppet
af hr. Strigels fotoøje.

Hvem var sidst på vandet, Bre'mos'
selvfølgelig,
og enhver n u trode, at alt var vel;
men ak! en mand var ikke med,
og det var såmænd hr. Borre selv,
som så sin flåde ta' afsted.

Mange skønne broer der er at
passere,
men Holm og Henning otte kroner
må have ment, at noget var galt
ved storm broens placering,
idet de med larm og diverse andre
toner
forsøgte at skubbe den på plads.

Rundet nylagt mole med både syv,
og sør'me også Nyhavns dragen

Ude af kanalen, kunne nogen lugte
Sommers smørrebrød,

hvorfor disse stak af mod hjemligt
vand.
Kun kaptajn Henning og dito Bulder
sås i Christianshavn, hvor man var
i land
for at spise pølser, men bortset fra det
var kanalen spærret.
Et par timer efter sås trætte mænd
bænket om frokostbord med samt øl,
og turen kunne slutte som den var
begyndt
med hr. Borre i fuldt vigør
dog ikke med folk at arrangere,
men våde varer at fordele.
marius

ORIENTERING
Meddelelser fra D.S.R.'s Ski· og orienteringssektion ved K. Hallstrøm

Sektionens styrelse:
Formand: Kell HallstrØm, Jonstrupvej 147 pr. Ballerup. Tlf. 974929.
Kasserer: Gert Pedersen, Belsager 103, Greve Strand.
Tlf. 90 t6-5- . Sekretær: Birthe Thagesen, Tårnvej 257, VanlØse.
Tlf. 70 98 04.

Om afholdte løb:
Kredsmesterskaberne i stafetorientering d. 19. maj.

Her stillede vi hold i A klassen. -Røde løb en flot 1ste
tur og kom ind blandt de første kun 3 min. efter vinderen
1.06 for 10,5 km. Thagensen løb 2den og formanden 3die.
Det blev en 11. pI. af 14 startende hold. For første gang
i år var skoven grøn, hvilket altid er med til at give stafetten en ekstra charme .
Klifløbet. Pinsedag d . 29. maj.

Røde og undertegnede deltog i forårssæsonens sidste løb
"Klitløbet" arrangeret af Thistedroerne ved Torup i N.
Vestjylland. Der er en speciel charme ved disse løb. T errænet er delvis helt ufremkommeligt, hvorfor valget af de
rette omveje (genveje) giver eventuel bonus. 200 m kan
være lige så langsommeligt som at løbe en omvej på op til
1 km. Desuden var der højder op til 167 m. Det lykkedes for begge på de fleste delstræk at finde egnede passager. En post viste det sig at mange havde bommet, beliggende i en slugt skrående ud mod Vesterhavet. Ovenfor, hvorfra man kom , var der ufremkommeligt fyrrekrat,
som man kravlede på langs af skråningen i, ud af slugten
til posten, for kun at opdage, at der videre frem var næsten åbent terræn. Netop det, som hører med til denne
type løb.
Kortet var desuden unøjagtigtpå en del punkter, såvelsom
en del betydende veje manglede.
En oplagt modsætning til kortet fra .. Bjergløbet" ved Vi-

borg - og derfor et godt grundlag til diskussionen om
gammel orienteringsform med relativt upræcise kort, med
muligheder for tilfældighedernes spil, men måske også
med en vis oharme, mod de nye præcise, men mere sportsligt korrekte.
V,indertid ca. 2 timer for 10 km mod 1,07 for 12 km ved
~ j-!.rgløbet.

KH.

Søndag den 22. maj
afholdt vi et orienteringsløb for alle i Hareskoven fra
Bøndernes Hegn. Der mødte ca. 40 op, en relativ fåtallig
skare i betragtning af at løbet var annonceret i en række
blade bl. a. Politiken - en overskrift lød "Forårsfriskt initiativ". Der skal meget til at lokke folk ud i skoven - måske også fordi det er havetid, rejsetid m. v. Vi agter at
gentage løbet en gang til før efterårssæsonen og inviterer
da også alle orienteringsklubberne med. Formålet med løbene er vi blevet spurgt om. Hvis vi troede, der kom 1000
aktive løbere ud af det, gjorde vi det nok ikke. Men nogle kunne man interessere samt endvidere gøre opmærksom på ved sådan et "propagandaløb" , at der er noget, der
hedder orientering. Sportsjournalisten i Politiken vidste
det knapt nok, men han kom frem til at "O"løb er en
slags terrænløb, blot i et langsommere tempo, for ellers
kan deltagerne ikke få rigtig tid til at tænke og finde vejen frem til posterne hurtigst muligt.
K. H.

Kommende løb
I sommerens løb er der endnu kun oplysninger om træningsløb fra Holte, søndag og onsdag, hvortil alle er velkomne .

Vandreorientering
Ingen forslag til en sådan er fremkommet. En dag træder
bestyrelsen sammen og arrangerer efter egen opfindelse
en sådan for interesserede, hvortil speciel indbydelse vil
fremkomme .
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DSR-kalender
Universitetsmatch
og
fødselsdagsfest
Den årlige dyst mellem Københavns og
Arhus ' universiteter fandt i år sted ved
Langelinjekajen med mål ved den lille
lystbådehavn,
Vejret var udmærket, og da man roede
i gigottere betød de kraftige dønninger
- forårsaget af den uundgåelige havnetrafik - ikke noget for løbets reelle
afvikling. Tilskuermæssigt var matchen
også en succes, og ved middagen på
Københavns universitet var der blandt
aftenens hovedtalere udtalt tilfredshed
med arrangementets forløb . Kun det
sejrende københavnske holds »holdkaptajn « kom med en malplaceret bemærkning om, at matchen burde afholdes på Bagsværd Sø . Denne bemærkning bør ikke tages til efterretning af bestyrelsen , så længe gigottere
kan fremskaffes
Var selve roarrangementet således vellykket, kan man ikke sige det samme
om aftenens forløb. Her fejrede klubben sin 99 års fødselsdagsfest sammen med århus roerne . Der skulle således være grund nok til at gøre en
ekstra indsats fra bestyrelsens side for
at markere dagen.
Dette var ikke sket. At århusroerne
fik en aften ud af det, skyldes at København har andre og navnlig bedre
forlystelser at byde på end »fest « i
DSR.
Hvornår bliver dette forhold ændret?

o,

Torsdag 14. 7. k\. 20.30:
Søndag 17. 7. k\. 10.00 :
k\. 13.00 :
Tirsdag 19. 7. k\. 18.00 :
k\. 20.00:
k\. 20.30:
Lørdag-søndag 23.-24. 7:
Søndag 7. 8. kJ. 10.00:
k\. 13.00:
Tirsdag 16. 8. k\. 18.00:
kl. 20.00 :
Søndag 21 . 8.:

Medlemsmøde
Kanaltur
Frokost
Medlemsm iddag
Møde om Nivåturen
Fællesroning med lys
Kanintur til Nivå
Kanaltur
Frokost
Medlemsmiddag
Fællesroning med lys
Fælles søndagstur med medbragt frokost
.

Lørdag 27. 8.

Kaninfest

desuden hver tirsdag og torsdag kJ. 18.30 : Fællesroning

Medlemsmøde

torsdag den 14. juli kl. 20.30

Efter fællesroningen kJ. 18.30 mødes vi på verandaen til en »uofficiel
generalforsamling «.
Alle årets kaniner møder op og giver bestyrelsen ros og ris. Tænker
du på at melde dig ud , så kom og fortæl os om det.

Månedens kanaltur og
søndagsfrokost
Søndagene d. 17. juli og 7. august mødes vi omklædte ved pulten kJ.
10.00 og bestiller smørrebrødet, som serveres kJ. 13.00. EvI. koner og
veninder er velkomne til frokosten .
Ved hver af de 2 tidligere kanalture i år (6. 5. og 12. 6.) mødte »kun «
32 deltagere. Hvis halvdelen af disse er »gamle« roere, vil det vare 10
kanalture, før alle de nye medlemmer har set København fra en robåd.
For de mange, der gerne vil have styrmandsret, er en kanaltur en næsten nødvendig oplevelse.
Kaniner uden roret kan også deltage, da der normalt kommer tilstrækkelig mange roinstruktører til kanalturene.

Ad resseliste :
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget, København ø.
Postgiro 3466.
J ubilæumsfondens girokontI!>:
127970.
Telefoner : kontor RY 48, køkken og
medlemmer RY 35040.
Klubbens kontor er åbent mandag,
tirsdag og torsdag k!. 19 - 20.
Fermand : Børge Boesen, Brolæggerstræde 3, K. P A 8009 og 8010.
Kasserer : Aage Bang, Holsteinsgade 5, ø. TR 359.
Sekretær : Bent Bredmose, Strindbergsvej 16, Valby.
Materielforvalter : Erik Foldbjerg,
Islevhusvej 17, Brh. BE 915l.
Kaproningschef : Helge Ib Olsen,
Eivindsvej 22, Char!.
Instruktionsrochef:
Erik Sommer
Jensen, Hollændervej 22, V.
EVA 2722.
Motions- og langtursrochef: Ole
Borre Jørgensen , Olgasvej l C,
Vedbæk. 8919 06.
Husforvalter : J ens Johansen, DS R,
Strand vænget, ø.
U den særligt mandat: Povl Henning Rasmussen, loldbodgad e 59, K.
158889.
Træner: Ib Christoffersen , Bernstorffsve: 144, HE 7074. T elefonti d
kl. 7 - 7,30.
A rkivar: Dan H. Ni elsen, Kl intevej 26, Brh. BE 368l.

Finbad
er åbent :

Kaproningen
Liibeck den 4.- 5. juni.
Efter en del forviklinger kom kaproerne afsted til sæsonens første større
regatta . Ad Fugleflugtslinien fredag aften - kø-kørsel til Liibeck "rundtur" sammesteds - fine indkvarteringsforhold - fin forplejning pragtfuldt vejr.
P. g. a. indtrufne omstændigheder havde juniorotteren ikke sin egen båd
og styrm'and med , men vi lånte båd af Kvik og styrmand af letvægtfireren
- så det gik.
Islev og Secher sikrede DSR to førstepladser - een hver dag - i elite
dobb. sculler, samt sig selv hædrende omtale i "RudersPQrt"
Jun. letv.fireren gik det ikke så strålende, idet holdet blev slået ud i indledende heat.
Juno otteren kom ej h eller i final en . I sen, otter endte vi i sivene, og i 2.
elite otter tog vi en ugle (horn-)tre tag før mål og blev sl ået med 1/10 sc.
af det hold, der blev nr. 2 i finalen . Selvom det ikke gik så godt , satte dette
resultat humør i os igen - for vi var jo "lige ved og næten" .
Odense den 19. 6. 66.
På Bre'moses fø'eø landede et hold krigeriske kaproere i sma afdelinger for
at drage i leding mod de kære venner fra det ganske land .
Som omtalt i dagspressen var luften mættet med vanddamp fra ankomst
til afgang, men det medførte, at banen for en gangs skyld var fair. Der
var en del motordrevne fartøjer, der ikke kune fin d e ud a.f at holde sig
væk mens slaget stod på, hvorfor "søens spejl" ofte var noget knudret. Mon
ikke regattaledelsen burde lægge sig lidt i selen for at forebygge sligt?
Beg. letv. firer var søndagens første løb, og det var i sandh ed lidet flatte rende for os. For Jun. letv. fireren lykkedes det heller ikke at placere sig,
m en vi h åber , at holdet kan tage sig sammen til at finde sig selv. "På papiret" er det et stærkt mandskab.
.
Beg. otteren h ar endnu lidt svært ved at affinde sig med, at banen nu
engang er 2000 m . Holdet starter som lyn og torden - fører ved 500 m,
men ligg er et par længder for langt tilbage ved mål. Fire mand stillede op
i beg. fi rer, og da de havde vundet indledende heat, troede vi noget - men
ak - det tredie løb på en dag på en modstrømsbane var for meget - og
konditionen slog ikke til.
Jun. otteren kom ti! start på en efteranmelding. (Den havde været anmeldt i Hjalmsjo, men var den eneste otter). Den havde lånt Jørgen Secher
hos beg. otteren - for at Søren kunne få fred til sin eksamenslæsning og det yngste skud på Secher-stammen trak så godt, at vi vandt. Jun. firer
U. havd e puttet en styrmand i båden og roe de endnu en sejr hjem.

Helge Ib Olsen

Tirsdag kl. 20 - 22.
Lørdag k!. 14 - 18.

Næ ste nummer

Forårskaproningen 11·12 juni
4 sejre

Nærværende blad udkommer ca. den
15. i hver måned.
Henvendelser vedrØrende bladets postekspedition bedes ske til kontoret.
For uopfordret indsendte bidrag påtager bladet sig ikke ansvar. Manuskripter indsendt uden returporto returneres
ikke.
Stof til næste nr. må være redaktøtøren i h ænde senest lørdag den 30.
juli.

A rets første egentlige styrkeprøve - forårskaproningen - viste med tyd elighed hvilke hold , der vil kunne klare sig internationalt. For DSR var
det glædeligt at notere, at dobbeltsculleren med Peter Islef og Niels Henry
Secher virkelig viste roning i topklasse. De vandt eliteløbet (klassificeringen er blevet in terna tionaliseret. J unior og senior er blevet til hhv. senior og elite) med 4-5 længder. De var ikke presset og alligevel var tiden
kun 9 sek. over banerekorden . Det siger, selvom der var medsø, lidt om
deres standard.
For Secher var denne sejr ikke nok. Han vandt elitesculler i tiden 7.25
og var små 12 sek. foran Egon Petersen. Secher viste hvorledes en sculler
skal ros; en meget overbevisende sejr.

Det var også glædeligt at notere sig seniorotterens indsats. De vandt søndagens sidste løb suverænt. Otteren
ror måske ikke altid lige skønt, men der sker noget, når
de smækker årerne i vandet. Man bemærkede deres
vindertid : 6.10.6. KVI K's eliteotter vandt deres løb i tiden
6.16.2, og selvom man kan komme med mange betragtninger over, at vandet var bedre til sidst, så er det i hvert
fald sikkert, at når de to hold mødes , så er resultatet på
forhånd ikke givet.
Den ene halvdel af otteren startede også om søndagen,
i firer uden, og de skabte regattaens mest spændende opløb. Ved 1500 meter førte KVIK med en længde, men
ved 2000 meter var DSR godt en længde foran . Det er
den slags, der gør en kaproning morsom at overvære .
Holdet er iøvrigt ved at magte styringen. Efter deres eget
udsagn var de overhovedet ikke i bane 4 og 5.
De øvrige DSR-startende var ikke glade for medsøen og
resultaterne var derefter. I senior dobbelt-sculler sås et
par helt nye ansigter i DSR _. Preben Ramsgaard og
Morten Storgaard . - De hår tidligere r_oet i Holbæk. De
opnåede en 3. plads af 11 startende, men de skal nok blive bedre, thi de ror nydeligt.

Resultater og placeringer:
løb

-

2
6
9
11
17
21
23
26
31
32
33
35

sen. firer m. stm . - ingen finaleplads
elite dobb . sculler - 1 af 7
beg. letv. firer - i. f.
anden sen. firer - 3 af 3
beg. otter - 3 af 5
sen. firer u. stm. - 1 af 5
sen. single sculler - i. f.
elite letv. firer - 3 af 3
anden jun . firer - i. f.
sen. dobb. sculler - 3 af 11
elite single sculler - 1 af 5
sen . otter - 1 af 3
Ras.

tilskudd til en ny robåt - en jubileumsåtter til N. S. R
Noen annen fonn for oppmerksomhet ønskes ikke!
Fredrik Liitken regnede med, at der ved dette fødselsdagsparty ville komme midler ind til at købe en otter til
18.000 norske kroner - en fin gave til N. S. Rs 70 års
jubilæum til marts 1967.
Var det ikke en ide til efterfølgelse her for dansk studenterronings 100 års jubilæum.
d.

Skabsreglement
Skabene i omklædningsrummene udlejes for et kalenderår ad gangen. Udlejningen sker gennem køkkenet.
Arslejen er 5 kr., og som kvittering udleveres et skabskort, der skal anbringes på s kabet. Udlejningen indføres
i skabsprotokollen i køkkenet.
Skabsleje modtages ikke over klu bbens girokonto.
Skabet er kun gyldigt lejet, når kortet findes på skabet og
lej erens navn er indført i protokollen.
Medlemmer, der ønsker at beholde et bestemt skab, må
forn y dette inden 1. juni.
Skabe, som ikke har været gyldigt lejet året før, åbnes
1. marts, og eventuelt indhold sælges ved standerhejsningen.
Sæsonen igen nem tømm es even tuelle gratistska be, og mfld
b etaling af 10 kr. kan indholdet inden 4 uger afhentes
h os rochdern e, hvis ejerforh old et kan dokumenteres.

Bestyrelsen .

Instruktionsstatus
X lubben har i år modtaget 102 nye medlemmer, hvoraf
50 har indmeldt sig i maj måned og 12 i juni måned .

Til medlemmer, der er født i
1906, 1907, 1916 eller 1917
Fra vore venner i Norske Studenters Roklub har vi fået
følgende ide, som udmærket kan overføres på danske
forhold.
Fredrik Liitken, nys afgået formand i N . S. R, fyldte
den 2. juni 1966 50 år ; i den anledning udsendtes til venner og bt>kendte en invitation med følgende ordlyd:

Jan og Dagmar Liitken
innbyr i anledning
av at "fattern" - med døpenavn Lucas Frederik, født
2. juni 1916 - rykker opp i Old Boys-klassen ("yngste
m umie i N. S. R)
herr ...... . ............ . ....... .
til "båtparty" torsdag 2. juni 1966 kl 20.00 i N . S. Rs
klublokaler, Huk Aveny 2b, Bygdøy.
P . S. Den gamle har et freidigt ønske for dagen: Et lite

Kaninhold nr. 10-23 instrueres af Ole Borre Jørgensen,
Aage Bang, Erik Sommer Jensen, Dan Nielsen, Per Toft
Jensen, Jens Johansen , Lars Rich, Gert Hougaard, Peter Wilcken, J ens Jørgen Larsen , Erik Foldbjerg, Søren
Nielsen, Jørgen P. Olsen og Per Toft Jensen.
Kaproningsafdelingen deltager i instruktionen, idet bl. a.
Palle Blinkenberg, Helge Ib Olsen og Chr. Rasmussen
instruerer alle kaninhold 2 gange i gigbåde.
Tilmelding til styrmandsinstruktionen sker på opslag ved
pulten. Jnstruktioen gives af Erik Sommer Jensen, Knud
Mikkelsen, Per Reinholdt og N. 0 _ H. Strigel.
Bent Rasmussen har svava- og scullerinstruktion hver
tirsdag k!. 17-19. Alle med stynnandsret kan uanset roanciennitet få svavainstruktion.
Instruktionsrochefen træffes i klubben hver tirsdag og
torsdag aften.
Sommer

Medlemsmiddag
tirsdag den 19. juli kl. 18
Efter de 2 første medlemsmiddage med stort fremmøde
kan vi roligt afholde en middag midt i ferietiden. Som
altid ved klubbens arrangementer er både damer og passive medlemmer velkomne. Prisen for middagen inel. 1 øl
er 7 kr. Bindende tilmelding i køkkenet senest søndag d.
17. juli. Menuen kendes ikke, men det kan røbes, at vi
ved middagen d. 17 maj fik flæskesteg og ved middagen
d. 23. juni kyllinger (foruden dessert og kaffe) .

Træningsdragter
Efter et par ugers pause kan vi igen sælge træningsdragter med ekstra lang trøje. En almindelig god kvalitet sælges for 47,50 kr. i størrelse
2, 1, O og 00, mens en luksusdragt kan erhverves
for ca. 60 kr. i størrelserne O og 00.

Deltagerne i kaninturen til Nivå d. 23.-24. juli mødes med
Henning Rasmussen efter middagen.
Kaproerne flytter træningen til klubhuset for at kunne
komme med til middagen. Motionsroerne udsætter fællesroningen til kl. 20.30.
Næste medlemsmiddag' afholdes antagelig tirsdag d. 16.
august. Nærmere oplysninger ved opslag i klubben.

Skaf et nyt medlem
og ro gratis en måned
Er propagandamateriale nødvendigt, kan dette fås på kontoret.
Medlemmernes gæster er altid velkomne i klubhuset.
Tag dine medlemsemner med ned i klubben, vis dem
rundt i huset og lad dem høre vores tone ved at deltage
i klublivet på verandaen, terassen eller plænen. -

Mørkeroning
Forsøgsvis gives tilladelse til roning efter mørkets frembrud. Der skal føres et fast hvidt lys agter, og dette skal
have væsentlig større lysstyrke end en nefalygte.
Vær ekstra forsigtige, når det er mørkt! Mørke er ikke
en formildende omstændighed ved havarier som følge af
påsejlinger.
Borre

Festm .• ddagen
Opfordringen fra bestyrelsen om at give et foreløbigt tilsagn om at deltage i festmiddagen på Københavns Universitet gav et magert resultat. Kun ca. 40 medlemmer
meldte sig. Kom nu frem af busken. Henvendelse kan
ske til kontoret eller ved at indsende nedenstående blanket.

Fællesarrangementerne
tirsdag og torsdag

Navn ____________________________________

H ver tirsdag og torsdag kl. 18.30 har vi fællesroning,
d. v. s. roning med fælles start, idet hver båd selv bestemmer turens mål.

Adresse _________________________________

Alle -- også kaniner uden roret -- kan deltage.

Antal kuverter _____________

Bådehold, der først vil vende hjem efter lygtetændingstid, kan låne eller leje godkendte lysaggregater hos rocheferne.
Efter roningen og om tirsdagen efter finbadet hygger vi
os på verandaen. Køkkenet er åbent til kl. 22.00.
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Køkkenet er lukket
Week-end roning
og kaniner
I majnummeret af nærværende blad
blev der angivet ikke færre end tre
muligheder for at holde en dejlig roweek-end .
Det blev for det første bekendtgjort, at
DSR stadig har en båd udstationeret i
Skælskør forsynet med oet fornødne
udstyr. Undersøger man, hvor ofte den
har været benyttet, .når man til resultatet : 1 gang.
Dernæst blev der gjort opmærksom på,
at man igen i år ville sende en følJetonbåd af sted. Den er nu nået til
Kalundborg, og det er jo udmærket,
men gennemgår man navnene på de
medlemmer, der har deltaget i turene,
er der en ting, som straks falder i øjnene. Ikke en eneste kanin. Det er de
samme kendte navne, der går igen.
Således har båden to gange været
bemandet udelukkende med langtursstyrmænd, et enkelt medlem har været
med på alle turene, flere medlemmer
to gange o.s.v. Dette skyldes ikke, at
disse medlemmer ikke vil ro med kaniner, men at kaninerne ikke lader høre
fra sig.
Også klubbens hus i Nivå bliver benyttet alt for lidt. Til den i juli måned afholdte »kanintur«, kunne man kun samle en fireåres inrigger, og i den sad en
- siger og skriver en - kanin.
Det er derfor på tide, at årets kaniner
får rystet sengehalmen ud af ørerne
og kommer ned i klubben for at taie
med motions- og langtursrochefen.
Han hedder Borre.

fra d. 14. 8. -

28. 8.

Fra den 29/8 har det åbent igen i de sædvanlige tider indtil standerstrygningen.

Saltholmstur
Søndag den 21. augus,t ror vi til Saltholm
Afgang fra pontonen kl. 100°
Medbring madpakke og drikkevarer ..
Saltholm har ikke mange seværdigheder, men det er ejendommeligt
at opleve et så stort øde område så få kilometer fra København.
Der er et rigt fugleliv på øen.
Benyt ler af chancen!

Kvikmatch
De to traditionelle venskabsmatcher mellem naboklubberne KVIK og
DSR finder i år sted

onsdag den 7. september kl. ca. 19.
De to vandrepræmier »Spejlet og Bolcheglasset kan for tiden beundres i DSR's lokaler.
Der skulle de gerne blive.
Er du kanin fra i år så meld dig derfor til træning.
Hører du til de sløve så mød i hvert fald op og hep ved Svanemølleværket den 7. september.

-

-
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Adresseliste:

Kaproningen

Danske Studenters Ro-klub,
Strand vænget, København ø.
Postgiro 3466.
J ubilæumsfondens girokonto:
127970.
Telefoner: kontor RY 48, køkken og
medlemmer RY 35040.
Klubbens kontor er åbent mandag,
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Børge Boesen, Brolæggerstræde 3, K. P A 8009 og 8010.
Kasserer: Aage Bang, Holsteinsgade 5, ø. TR 359.
Sekretær: Bent Bredmose, Strindbergsvej 16, Valby.
Materielforvalter : Erik Foldbjerg,
Islevhusvej 17, Brh. BE 9151.
Kaproningschef: Helge Ib Olsen,
Eivindsvej 22, Charl.
Instruktionsrochef:
Erik Sommer
Jensen, Hollændervej 22, V.
EVA 2722.
Motions- og langtursrochef: Ole
Borre Jørgensen, Olgasvej 1 C,
Vedbæk. 89 1906.
Husforvalter : Jens Johansen, DSR,
Strandvænget, ø.
Uden særligt mandat: Povl Henning Rasmussen, Toldbodgade 59, K.
158889.
Træner : Ib Christoffersen, Bernstorffsvej 144, HE 7074. Telef(}ntid
kl. 7 - 7,30.
Arkivar: Dan H. Nielsen, Klintevej 26, Brh. BE 3681.

Siden sidst har ka.proere fra DSR deltaget i følgende regattaer:
Hjemsjo, Berlin, T ammerfors, Amsterdam, Henley, So·rø,
Arungen og Brabrand.

Bagsværd

FINLANDSTUREN.
Den 30. juni startede et hold morgenfriske roele før fanden fik sko på
med bus til Tamrnerfors fra Strandvænget. Holdet bestod af følgende :
Den succesrige juniorotter, den knap så succesrige begynderotter, dobbeltsculler (Ramsgård og Storgård) Ib Christoffersen, Bagsværds firer med
plus træner, diverse påhæng og bumlere, i alt 40 personer. Vejret var strålende og meget varmt, (det er det jo som regel, når man skal køre langt
med bus) og alle var trætte, da vi gik ombord i båden i Norrtalje kl. 2230
og indtog det store kolde bord (p.g.a. en punktering var middagen i Stockholm blevet strøget).
N æste morgen fortsatte vi fra Abo til Tammerfors, hvor vi blev indkvarteret på tretten tomands- og to femmandsværelser. Efter fro,kost drog kaproerne afsted til bådepladsen, hvor resten af dagen gik med bådeaflæsning
og træning.
Lørdag den2. juli udkæmpedes NAM, hvor vi lagde for med at vinde
sikkert i firer med (Blink, Poul Erik, Helge, Søren og undertegnede).
Toer uden blev mærkeligt nok ligeledes vundet af os (Rosenbom og
Ostenfeld), medens Jørgen Secher måtte nøjes med en andenplads i
singlesculler, idet en stærk finne passerede ham ved 1800 m .
Om søndagen fulgte vi succesen op og erobrede følgende førstepladser :
junior firer med (halvdelen af begynderotteren), junior firer uden, junior do'bbeltsculler og senior otter, Her slog vi den finske aspirant til VM,
og begynderne kom ind på trediepladsen .
Med seks førstepladser drog vi glade fra T ammerfors om mandagen, og
glæden varede lige til udkanten af byen, hvor en finsk lastbil havde held
til at køre halvfjerde meter af agterenden af den gamle otter. Vi var fuld stændig uden skyld, og ta kket være den danske konsul kommer klubben
ikke til at lide noget tab. Trods forsinkelsen nåede vi båden hjem, og
sent tirsdag aften kom vi til Bagsværd, hvor de hele både blev læsset af.
Inde i klubben kom den ødelagte otter under tag, bådestativet blev taget
af bussen, og man tog afsked med hinanden, enige om, at det havde været
en vellykket tur.
Torben.

Den internationale jubilæumsregatta
Finbad
er åbent:
Tirsdag kl. 20 - 22.
Lørdag kl. 14 -18.

Næste nummer
Nærværende blad udkommer ca. den
15. i hver måned.
Henvendelser vedrØrende bladets postekspedition bedes ske til kontoret.
For uopfordret indsendte bidrag påtager bladet sig ikke ansvar. Manuskripter indsendt uden returporto returneres
ikke.
Stof til næste nr. må være redaktøtøren i hænde senest tirsdag den 30.
august.

I begynderfirer startede vi med at blive nr. 3 i det indledende heat, og
derved blev det, idet holdet valgte at trække sig ud fremfor at gå i opsamlingsheat, hvor de skulle have haft en reel chance for at klare sig.
I dobbeltsculler gik vores hold ved Storgård og Ramsgård direkte til
finalen ved i det indledende heat klart at vinde over Lyngby, men holdet
kunne ikke følge succesen op i f1nalen, hvor de i spurten blev slået med
en halv længde af Odeme i tiden 6.59.8, mens vi brugte 7.01.1 og Lyngby 7.06.7.
I senior otter var der lidt mere dramatik, idet Favorite Hamonia tyvstartede i første forsøg. Efter de sædvanlige formaninger fra starteren
ko-m man godt afsted i anden omgang d.v.s. KVIK bedst, med DSR og
F.H. på 2. og 3. pladsen. Ved 500 m. førte DSR foran NSR og Viborg.
Ved 1000 m. var stillingen den samme (her tog vores stroke sig en lille
lur for at være helt frisk i spurten). Ved 1500 m. begyndte DSR for alvor
at trække fra konkurrenterne, og vi slog NSR med to længder. På 3., 4. og
5. pladsen kom Viborg, F.H. og KVIK.
I søndagens løb var vi med i følgende løb : Begynder otter, elite single
sculler, firer uden (senio-r), firer med (senior) og elite dobbelt sculler.
I begynder otter lagde KR sig i spidsen med det samme, og der blev de
resten af løbet med KVIK og DSR på de næste pladser. Tiderne blev:
KR 6.40.2, KVIK 6.48.2 og DSR 6.52.5.
I elite sculler lagde Secher flot ud og var efter få tag to længder foran
sine konkurrenter Ivanov og Kråkenes. Han holdt sit forspring hele løbet

I

igennem og øgede det endda i spurten, hvor Ivanov gik
næsten helt i stå. Tiderne blev: DSR 7.52.8, USSR 8.01.6,
Fana 8.02.8.
I senior firer uden lå Skjold i spidsen indtil 1200 m. Her
lagde NSR sig foran for at blive der resten af løbet med
DSR og Skjold lige efter. Selvom DSR kom med en vældig spurt, vandt NSR aligevel i tiden 7.07.7, DSR 7.12.7.
Senior firer med, hvor vi også deltog, skulle egentlig
forbigås i tavshed. Holdet var nær blevet nr. 1 i næste
løb. De havde ganske vist deltaget i et løb tidligere på
dagen, men man kan jo ikke vente noget særligt, når
man aldrig træner i denne bådtype. Det gælder jo ikke
bare om at få så mange starter som muligt.
I elite dobbelt sculler startede Secher og Islev som lyn og
torden og kom en halv længde foran de andre. Men de
glemte åbenbart, at banen er 2000 m lang, for allerede ved
500 m var de henvist til fjerdepladsen efter USSR , Tjekkoslovakiet og Tyskland. Denne placering blev også den
endelige, således at Ivanov fik revanche for sit nederlag
i single sculler.
Bulder .

Danmarksmesterskaberne
Brabrand levede som sædvanligt op til traditionerne med
hensyn til de elendige baneforhold. En stiv modvind
gjorde, at flere af løbene blev afviklet på en måde, der
var alt andet end korrekt. Men redaktionen iler alligevel
med at bringe resultaterne.
_
.
Toer med stm. Roskilde vandt overlegent over Haderslev,
som holdt op med at ro ved 1700 m.
Firer med stm. KVIK vandt klart med en længde foran
KR i tiden 8.01.9 mod KR 8.06.9.
I junior otter afmeldte både KR og DSR. Viborg fik således en sejr uden kamp.
I dobbeltsculler (dagens store overraskelse) vandt Lyngby foran DSR (Storgård 5.. Ramgård), som formodentlig
kunne have vundpt, hvis en svirvel ikke var sprunget op
som følge af en kollision med en bøje. 1. LR 8.36.7 2. DSR
8.49.7. Secher og Islev, der var storfavoritter, fik på et
tidligt tidspunkt båden fuld af vand og var således sat
helt ud af spillet.
Iletvægtsfirer vandt Fredericia som ventet klart over
Roskilde.
Begynder otter: KVIK vandt i tiden 7.24.1 over DSR, der
fik noteret tiden 7.33.4.
Toer uden stm.: Skjold vandt klart o'v er KVIK.
Firer uden stm.: KVIK viste ren paraderoning og vandt
over Fredericia med en halv snes længder.
Single sculler: Secher fik sit andet mesterskab ved at vinde over sidste års mester J. Engelbrecht. Tiderne blev:
DSR 8.40.5, Hvidovre 8.43.8.
Senior otter blev dagens mest spændende løb. Her slog
KR efter et spændende opløb DSR med 1/10 sec. i tiden
.639.1, DSR 6.39.2 og KVIK 6.45.4. KVIK førte i starten.
Ved 1000 m . lå DSR en længde foran KVIK og troede,
at alt var fryd og gammen, men KR lå altså en længde
længere fremme endnu. Selvom DSR indhentede dette
forspring i opløbet, satte de det til igen, og KR slog som
refereret i store dele af dagspressen DSR med en lille
bådsspids.

Min'dst 2 hold for meget
Til VM i Bled i Jugoslavien blev udtaget:
KVIK i firer uden styrmand
Roskilde i toer med styrmand
DSR (Niels Secher) i single sculler
Skjold i toer uden styrmand
KR i firer med styrmand
Lyngby i dobbeltsculler
De tre førstnævnte når formentlig frem til finalerne.
De to sidtsnævnte når forhåbentlig til Jugoslavien.
De tre førstnævnte hold er kvalificerede i kraft af deres
resultater.
De to sidstnævnte er repræsenteret i Hovedstyrelse og
udtagelseskommite.
P. W.

I nstru ktionsstatus
Vi har nu fået 113 nye medlemmer i år, heraf 11 i juli
måned. Kaninhold nr. 23-25 instrueres af Lars Rich,
Ejvind Olsen og C. F. Thorup.
Styrmandsinstruktionen foregår fortrinsvis tirsdag og
torsdag k!. 1830. Mød op og spørg, om der er ledige pladser. Ved tilmelding på listen ved pulten er der også mulighed for at komme til styrmandsinstruktion på andre
tider. Da meddelelse om instruktion sker pr. telefon, må
telf.nr. og -tid angives sammen med oplysning om de tider, der passer bedst for instruktion,. I månederne majjuli har 39 medlemmer bestået styrmandsprøven.
Svava- og scullelinstrukt-ion ved Bent Rasmussen finder
sted hver tirsdag k!. 17-19. Som bekendt er klubbens
reglement ændret således, at alle styrmænd straks kan
komme til svava instruktion og således at dygtige svavaroere kan aflægge scullerprøve i samme sæson som svavaprøven.
Instruktionsrochefen træffes i klubben hver tirsdag og
torsdag aften.

Gigroning
Motionsroning kan med fordel foregå i gigbåde. Klubbens gigfirere "Odin" og "Olsen" kan benyttes på samme
vilkår som inriggermateriellet. Gigatteren "Ormen" må
kun benyttes efter aftale med bestyrelsen.
H ver tirsdag og torsdag k!. 1830 arrangeres gigroning
med tilhørende forklaring af den specielle teknik, der anvendes, når man går om bord og fra borde.

Fællesroning
H ver tirsdag og torsdag k!. 1830 har vi fællesroning, d:v.s.
roning med fælles start, idet hvert bådehold selv bestemmer turens mål. Også kaniner uden roret kan deltage.
Både, der vender hjem efter lygtetændingstid, skal agter
føre fast hvidt lys med væsentlig større lysstyrke end en

Nefalygte. Godkendte lysaggregater kan lejes hos
rocheferne.
Gør tirsdag og torsdag til din faste klubaften. Køkkenets
fortræffelige middag serveres kl. 18. Den traditionelle
the og ost serveres indtil kl. 22. Bemærk at køkkenet er
ferielukket d. 14. - 28. august.

Hvis en kanaltur må aflyses på grund af regn, så kom
alligevel ned i klubben til den annoncerede frokost og
hjælp køkkenet af med 200 stykker smørrebrød.

Festtorberedelse

Regnvejr
Regn eller udsigt til regn er en dårlig grund til at blive
væk fra klubben. Har du afsat tid til roning, så kom og
dyrk klubliv sammen med alle de andre, som heller ikke
ror i dårligt vejr. Klubhuset med billard, bordtennis, TV
o.s.v. står altid åbent.

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag aften før
festen lørdag d. 17. september møder festkomiteen og andre iderige og arbejdsvillige for at forberede årets hidtil
bedst forberedte fest. Der skal arrangeres både en kaninreception med øl, pølser og kanintale kl. 19 og en rigtig
fest kl. 20.

Sludenlermalch
lørdag den 17. 9. kl. 15.00
Opløb ved Knippelsbro

Om aftenen kl. 19.00:

Kaninmiddag og tale
Kl. 20.00:

Kæmpefest
med stort orkester m. m.
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Ansvarshavende for )) DSR <f; O. Pedersen,

Forh~bningsholms

34. årgang

sept.-okt. 1966

Nr. 9

Opråb
fra
formanden

alle 29,2 . V

Klubkaproningen
finder i år sted i strålende solskin
søndag den 9. oktober.
Indledende heat om lørdagen kl. 15.
Finaler fra kl. 9,00 om søndagen.

Til jubilæums-

____ ~~~gen

Der er udskrevet løb i flg.

klasser og bådtyper :

1. 2-årers inrigger, klubmesterskab.
2. 4-årers inrigger, klubm esterskab.

lørdag den 10. juni 1967 r

3. single sculler, klubmesterskab.
4. single sculler, old boys d.v.s. over 32 år.

på Københavns Universitet vi I der kun være et
begrænset antal pladser.
Formanden opfordrer derfor alle de medlemmer,
der kunne ønske at deltage i middagen allerede
nu at anmelde sig til klubbens kontor, skriftligt.
Prisen for middagen vil
antagelig andrage ca. kr.
75,00 pr. person.
Tilmeldte deltagere placeres i den rækkefølge,
tilmeldelsen finder sted.
BOESEN

5. 4-årers inrigger, lodtrækningshold f. ikke kapr.
6. 4-årers inrigger, fakultetsløb .
7. gig otter, lodtrækningshold.
Kun medaljer i klubmesterskabsløbene.
Tilmelding sker på den i slyngelstuen opslåede liste senest onsdag
den

5/ 10

kl. 20.

Bådene skal være ved starten 5 min. før de i programmet fastsatte tider
Forsinkede både får ikke lov til at starte.
De både, der tildeles ved lodtrækning skal beholdes i alle løbene .
Overtrædelse af denne regel medfører diskvalifikation .

Efter kaproningen samles alle roerne og tilskuerne ved

det store kolde bord kl. 13.00Ikke kaproere skal tilmelde sig til spisningen senest torsdag den
6/ 10

kl. 22,00.

I

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget, København ø.
Postgiro 3466.
J ubilæumsfondens girokonto :
127970.
Telefon er: kontor RY 48 , køkken og
medlemmer RY 35040.
Klubbens kontor er åbent mandag ,
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Fonnand: Børge Boesen, Brolæggerstræde 3, K. PA 8009 og 8010.
Kasserer: Aage Bang, Holsteinsgade 5, ø. TR 359.
Sekretær: Bent Bredmose, Strindbergsvej 16, Valby.
Materielforvalter : Erik Foldbjerg,
Islevhusvej 17, Brh. BE 915l.
Kaproningschef : Helge Ib Olsen,
Eivindsvej 22, Charl.
Instruktionsrochef:
Erik Sommer
Jensen, Hollændervej 22, V.
EVA 2722.
Motions - og langtursrochef: Ole
Borre Jørgensen, Olgasvej l C,
Vedbæk. 891906.
Husforvalter: Jens Johansen, DSR,
Strandvænget, ø.
Uden særligt mandat: Povl Henning Rasmussen , Toldbodgade 59, K.
158889.
Træner: Ib Christoffersen, Bernstorffsvej 144, HE 7074. Telefontid
kl. 7 -7,30.
Arkivar: Dan H. Nielsen, Klintevej 26, Brh. BE 3681.
Håndboldleder: Peter Wilcken,
Kagsåvej 45, Herlev. 944268.

Finbad
er åbent:
Tirsdag kl. 20 - 22.
Lørdag kJ. 14 -18.

Gymnastik
Tiderne er uændret fra forrige år.
Nøre Alle 51: Mandag og torsdag
kI. 19-20.
Metroannekset: Onsdag kl. 17,15-18.

Kaproersammenkomst
Den 19. oktober afholdes den årlige hyggeaften for kaproere med damer.
Alle film, lysbilleder og sort/hvide billeder, der er optaget i sæsonen
bedes medbragt. Der serveres kaffe m . m. og evt. øl.

Nye kaproere er især velkomne.

Standerstrygningen
finder sted i fakkelskær

lørdag den 29. 10. kl. 20.00
Efter standerstrygningen samles alle på verandaen til det store

Andespil
om 10 store, kornfede ænder plus diverse fine rækkegevinster m. m.
Husk at tage konen eller den "filovede " med.

Fra kontoret sælges for tiden
følgende:
Træningsdragt (Anero)

47,50 kr.

T ræningsbluse (Vista) ........... .. .. . . . ..... . . . .. . .... .

22,00 kr.

Træningsbluse med lynlås (Vista) .......... . .......... . . .

30,00 kr.

Træningsbukser (Vista)

.................. .. . . ... . ... .. .

28,00 kr.

Rotrøje med lange ærmer (med klubmærke) .... . ....... . . .

12,00 kr.

Rotrøje med korte ænner (med klubmærke) . .. ... ... .. . .

10,00 kr.

Blazermærker

10,00 kr.

.. . . .......... . ........ . . . ............... .

Svømning

Knaphulsemblemer store

6,50 kr.

Finder også sted i Statens Gymnastikinstitut hver torsdag kJ. 20.
Aktive medlemmer, der er il jour med
kontingentet, har fortrinsret.

Knaphulsemblemer små

6,00 kr.

Slipsenåle

.... . .............................. . .. . ... . .. .

9,00 kr.

Klubmærker til rotøj . . ...... . . ... . . .. . .......... . ..... . .

3,00 kr.

Kaproningen
Den del af kaproningssæsonen, der foregår på kaproningsbanerne, er nu ovre. Sæsonen har været den bedste
hvad sejrenes antal angår, idet der nu hænger 39 sejrsvimpler under standeren, og holdenes kvalitet er i stadig
stigen.
Nu gælder det næste års kaproninger, og her er løsenet:
Vintertræning . Det må forudses, at der kommer mange ,
der gerne vil ro kaproning i vort jubilæumsår, og de skal
alle som en være hjertelig velkommen. Adgangsbilletten
til et kaproningshold koster det samme for alle: Vintertræning. Allerede nu kan jeg opfordre enhver, der ikke
har prøvet at ro kaproning, om at overlægge følgende
med sig selv:
1. "Kræver mine studier en arbejdsdag på 16 tim er"?
Det gør de vel næppe . Kræver de 8-10 timer, har du tid til
at ro kaproning.
2 "Har jeg tid til af lade være med af dyrke en eller anden form for idræt"?
Intet fornuftigt menneske kan svare bekræftende på dette
spørgsmål. Vi anbefaler kaproning.
J. " Har jeg gavn af af måle mine fysiske og psy kiske reserver" ?
I vor tid, hvor fysisk og psykisk slaphed bliver mere og
mere omsiggribende fænomener, er det klart, at den, der
har drevet sig selv til grænsen af sin ydeevne, og ved
hvor stor spændkraft og hvor mange reserver han råder
over, er ulige bedre rustet i kampen for tilværelsen , end
den, der bruger sin fritid til at se fjernsyn og/elI. dyrke
halvhårde former for idræt. Der bliver ved kaproning
ikke fremelsket mennesker, der på nogen måde er "bedre"
end anai-e
eni:I-sige-føler sig såaan-=:- me n jeg-Iover dig,
at du - på visse områder - virkelig lærer dig selv at
kende.

-=

J eg finder det overordentligt beklageligt, at man i vort
"officielle" organ giver plads for den i disse linier indeholdte - ganske usaglige og uværdige - insinuation. Det
kan klubben ikke være bekendt. Jeg håber, at klubbens
bestyrelse fo·r står sit ansvar og overfor Peter Wilcken
meget stærkt påtaler hans "forløbelse" . (Hvad jeg håber,
det er.)
At man er uenig med nogen - og at man eventuelt føler
sig sikker på, at det man mener, er det rigtigste berettiger kun til saglig kritik . Ikke til hvad jeg vil have lov til
at karakterisere som ren og skær bagvaskelse.
Det er under lavmålet, og kan ikke undskyldes med ungdommelig og studentikos uansvarlighed.
Som gammel DSR-roer må man græmmes.
Jørgen Krause, alias JøK.

P. S. Må jeg iøvrigt have lov til at komplimentere klubbens dygtige konkurrenceroere med deres overordentligt
smuk Ice resultater i denne sæson. Det er en glæde at overvære deres præstationer på banerne; og det er ikke mindst
en glæde at ko·nstatere, at alle vore kaproere synes at
være i besiddelse af den rette sportsånd og ved deres optræden på og udenfor banerne er med til at værne om
klubbens gode omdømme .
De er også meget populære blandt deres kammerater fra
de andre klubber. Dette er heldigvis sikkert for mange
en modvægt mod det indtryk af dansk studenterronings
etiske stade, som man måske kunne få gennem at læse de
to sidste linier i Peter Wilckens foran omtalte opsats.
Den vil forhåbentlig forblive en engangsforeteelse, medens vi kan se hen til fremtidige smukke, sportslige præstationer af Ib Christoffersens sympatiske "blue boys".
JøK.

Praktisk : Vintertræningen starter den 4. okt. i klubhuset.
Træningstider :
Tirsdag kl. 18.30
torsdag kl. 18.30
lørdag kl. 14.00
søndag kl. 10.00 -

Håndbold
Bagsværd.

Træningsprogrammet er sammensat af løb, gymnastik,
bassinroning og vægtløftning, og ledes som sædvanligt af
Ib. Om lørdagen bruges den første time til afslibning og
maling af rigge, årer og lign.
Ikke kaproere må påregne at blive holdt uden for vægtog bassintræning, hvis det skønnes at virke for forstyrrende på kaproernes rationelle program.
Helge.

Angående
VM-udtagelsen
Må det være mig tilladt som ganske almindeligt medlem
af Danske Studenters Roklub at udtale min beklagelse af,
at man ikke har følt sig foranlediget til at stryge de to
sidste linier i Peter Wilckens opsats i "Oficielle meddelelser" i august 1966: "Mindst 2 hold for meget".

Træningen er nu i fuld gang i Otto Mønsted hallen i N ørre AlIel
Den finder sted hver onsdag kl. 18.15 - 19.00.
Ved velvilje fra universitetets side er det tillige lykkedes
os at få vores gamle træningstime i Idrætshallen tilbage.
Denne time vil foreløbig blive forbeholdt for holdspillere.
Træningen her begynder onsdag, den 5. oktober kl. 17.
Til KHF's turnering stiller DSR med vort nyoprykkede
hold i A-rækken. Derimod · er der ikke tilmeldt noget
hold til 2. holdsturneringen på grund af vanskelighederne
med at samle et sådant hold i forrige turnering. Hvis der
ved træningen viser sig tilstrækkeligt mange med interesse
for deltagelse på et sådant hold, er det meningen senere
at tilmelde et hold til den såkaldte nødturnering, der
starter i december.
Kaniner og andre, der af ukendte grunde hidtil har holdt
sig borte, men som har et elementært kendskab til judo
og Nelsoner, er hermed opfordret til at møde frem.
Til betryggelse for de mere betænkelige kan det nævnes,
at der kun er tre minutters "gang" til Rigshospitalets
skadestue.
Men som sagt: vi gamle benbrækkere håber at få lov til
at tage nogle nye ansigter under behandling.
pw

Styrmandsinstruktion :

I nstru kti onsstatus
Nye medlemmer:
I august måned 5 indmeldelser. I de første 3 uger af september 16 indmeldelser. Hermed i år i alt 134.
Kanininstruktion :
Hold nr. 26-29 instrueres af Kjeld Thorsen Sørensen,
Willem Håkansson, Lars Krumholt og Anders Korsgård.
"Kaninreception" :
Lørdag den 17. september kl. 19 (før kaninfesten) var
årets kaniner og instruktører inviteret til øl og pølser på
verandaen.

Der instrueres hver tirsdag og torsdag kl. 17.00. Mød op
og spørg om der er ledige pladser. Instruktionen fortsætter så længe vejret og dagslyset tillader det.

Svava- og scullerinstruktion :
Bent Rasmussen instruerer sidste gang tirsdag den 27.
september. Indtil nu har 35 medlemmer fået instruktion.

I nstru ktørinstruktion:
Ib Christoffersen har tirsdag den 20. september gennemgået roteknik for gamle og nye instruktører. Også til foråret håber vi at se mange nye kanininstruktører. Alle med
styrmandsret kan deltage i klubbens hjælpeinstruktørkursus.

Allerede nu kan vi oplyse, at der

Lørdag den 3. december

kl.

~O.OO

vil blive afholdt en
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DSR's årbog og jubilæet

Nu er

Som bekendt kan OSR i 1967 fejre sil 100 års jubilæum, og årbogen for
1966 vil i denne an ledning blive udvidet betydeligt i forhold til andre
års. Redaktøren vi l I tilknytning til det historiske afs:1it appellere til ældre medlemmer. der mener at have noget af interesse, om at henvende
sig til
Bent Rasmussen, Tustrupvej 4, Vanløse

det
alvor

DSR's årbog

Sål edes lyder den manende overskrift
på en plakat, der er sal op på kontordoren. Slaver man sig mojsommeligt
gennem den norske tekst, finder man
ud af. at klubben skal sættes i stand.
Heri er næppe nogen uenig. Det der
undrer en er. at man ikke er begyndt
for længe siden. Ganske vist blev der i
foråret ved en succesrig medlemsmiddag (hvornår bliver en middag Ikke en
succes her i landet?) nedsat ikke færre
end otte udvalg. der fik til opgave at istandgøre hver sit område af huset og
inventaret.
De fleste af disse udvalg har man hverken hort eller set noget til siden. At der
aJligevel er blevet udført betydelige
vedtigehotdetsesarbejder på hus og inve ntar. skyldes fors\ og fremmest betal!
arbejdskraft samt to ældre medlemmers ildhu.
Imidlertid er nu nogle kaproere gAet i
gang med at anvende sejrsfonden til at
istandgere stuerne mod syd. Andre
medlemmer er I færd med at slibe og
lakere verandastolenes armlæn og ben
osv.
Men der er brug (or mere arbejdskraft.
hvis de m ål. man satte sig i foråret,
skal nås i dette århundrede. Med derfor frem tirsdag og torsdag aften sam!
lordag
eftermiddag.
Husforvalleren
trælles onsdag efter kl. 17.

o.

ØNSKES:

Beretninger, artikler, essays,
Digte.
Tegninger
etc.
Endvidere masser af
FOTOS .
Alt har interesse

HAVES:

Redaktion.

Bidrag mærket "Arbog .. sendes til Ole Pedersen. OSA, Strandvænget.
ø. Telefonisk henvendelse kan ske til Bent Rasmussen, 746999.

Nye medlemmer

Nye medlemmer

Langtursaften
Tirsdag den 29. november k!. 20 indbyder »Langturssektlonen« til orientering og alm. hygge.
Arsagen er bl. a. den. at sektionen næppe længere er talrig nok til at
bemande en to-årers inrigger - tilgang er følgelig ved at være en livsbetingelse.

Mød op!

3 scullere til salg
I(linkbyggede. trænger til rep.
Salgsbetingelse: al de fjernes fra klubben.

Adressel iste:

Bestyrelsen indkalder herved til

Danske St udenters Roklub,
Stran dvænget, København ø.
Postgiro 3466.
Jubilæumsfonclens girokonto:
127970.
T elefonr:r : kontor RY 48, køkken og
medlemmer RY 35040.
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Børge Boesen, Brolægger.
stræde 3, K. PA 8009 og 8010.
Kasserer: Aage Bang, Holsteins·
gade 5, ø. TR 359.
Sekretær: Dent Bredmose, Strindbergsvej 16, Valby.
Materielforvalter: Erik Foldbjerg,
IsJevhusvej 17, Erh. BE 9151.
Kaproningschef: Helge Ib Olsen,
Eivindsvej 22, CharJ.
Instruktionsroehef : Erik
Sommer
Jensen, Hollændervej 22, V.
EVA 2722.
Motions- og langtursrochef: Ole
Borre Jørgensen, Olgasvej l C,
Vedbæk. 891906.
Husforvalter : Jens Johansen, DSR ,
Strandvænget, ø.
Uden særligt mandat : Povl Henning Rasmussen, Toldbodgade 59, K.
158889.
Træner : Ib Christoffersen, Bemstorffsvej IH, HE 7074. Telefontid
kl. 7 - 7,30.
Arkivar: Dan H. Niels en , Klinte·
vej 26, Brh. DE 3681.
Håndboldleder : Peter \Vilcken,
Kagsåvej 45, Herlev. 944268.

ordinær
generalforsamling

Finbad
er åbent:
Tirsdag kJ. 20 - 22.

mandag den ]2. december 1966 kr 20 i klubhuset.
Dagsorden : V alg af dirigent og sekretæ(.
I. A flægg else af beretning.
2. Forelæggelse af regDskab tH godkendelse . Fastsættelse af
kontingent for det følgende år.
3. Valg af formand.
4. Valg af kasserer.
S. Valg af sekretær.
6. Valg af materielforvalter.
7. Valg af kaproningschet.
8. Valg aJ instruktionsrochcf.
9. Valg af motions- og langturs rochef.
10. Valg af husfol'valter.
11 . Valg af 2 revisorer.
12. Valg af repræsentanter til DFfR. Bestyrelsens medlemmer
er' fødte repræsentanter.
13. Særlige forslag.
14. Eventuelt.
BestyreL<;en henleder medlemmernes opmærksomhed pJl de i lovene givne
bestemmelser vedrørende kandidatemncr og forslag.
Kontrol af stemme berettigelse vil finde sted ved indgangen. Man henstiller
at medlemmerne bruger det i bladet indlagte girokort.
Bestyrelsens forslag til besættelse af tillidsposterne er følgende :
Formand: Børge Boesen .
Kasserer: Aage Bang.
Sekretær : Bent Bredmose.
i\1aterielforvalter : Erik Foldbjerg.
K a proningschef : Palle Blinkenberg.
I nstruktionsrochef: Sø ren N ieIsen .
Motions· og langtursrochef: Ole Bore Jørgensen .
Husforvalter: Jens Johansen.
Revi sorer : E. H<lamann og N. H. Schaumburg.
Repræsentanter: U dover bestyrelsen følgende medlemmer: G . Schack ,
B. Møller, O . Secher, P. Wilcken, N. Strigel, P. E.j ensen, P . H. Rasmussen.
H. I. Olsen, O . Pedersen.
Desuden agter bestyrelsen at supplere sig med : P . F.. Jtnsen.

Lørdag kl. 14 -18.

Gymnastik
Tiderne er uændret fra forrige år.
N øre Alle 51 : l"'landag og torsdag
kl. 19-20.
Metroann ekset: Onsdag kl. 17.15-18.

Svømning
F inder også sted i Statens Gymnastikinstitut hver torsdi'lg kJ. 20.
Aktive medlemmer, der er a jour med
kontingentet, har fortrin s ret.

For det tilfælde, at den ordinære generalforsamling ikke er beslutnings ·
dygtig m ed hensyn til lovændringer, indvarsles til

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Fredag den 16. december kl . 20 i klubhuset .
Dagsorden:
.
1. Valg af dirigent og sekretær.
2. Forslag til ændring af DSR's love.

3. Eventuelt.

Velkommen til sæsonens største

lørdag den
3. december kl. 20
Musik ved:
Det velkendte Montmartre-orkester

Idrees Sulieman Quartet

+ sangerinderne
Rosita og Rita
)

akkompagneret af

Progressive Procussion
Opvisning af Doug Crutchfield's elitehold

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
Strandvænget

ø

S-t09, linie 1, 14 og 39 til Svanemøllen

/

KAPRONINGEN - Olsen har insisteret på at f6 nedenstående statistik i bladet. Meningen er, at de Implicerede kan n6 at gøre Indsigelse, inden den kommer l årbogen.
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Gruner
Gylding
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J'lansen
J . Hansen
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T.
H.
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K. Lange
N. LllTsen
S. Lassen
O. Lorent7.en
H. i\faosen
P. )\fadsen
S. Ma dsen
H. OJsen ........... .. .. . .. .......... " . .. .... ..
P . Olsen .. .. .. .. .... ........ .. . .. ........ ..... .

.. , .. ...... .. .. ... ......... ..... .
J . Ostcnfeld
E . Pedersell
.. .............. ... ....... ..... ..
O. Pedersen
G. Pelersen ...... ..... ... ... ....... .. .... .. .. ..
Au . Petersen
P. Rams gaard
N. l1osenbolll
S. Rosenkilde ....... ...... ....... . .. .. ...... ..
C. Røgild .. .. .... ....... .... . .... .. ........... ..
J. Secher .. .. .. .......... .. .. ...... .. ......... ..
N. Seeher .. .... .. ..... ... ...... .. . .. .. ........ ..
.... .... ... .. ......... .... ........ ..
E. Stilling
M. Storgaard
E. Sorellsen . ...... .... ................ .. .. .. .. .
J. Sorensen ........ .. ....... .. .............. .. .
D. ThoDlllssen
.. . .. ..... . ........ .. .. ..... ..
B. Thø gersen .. .... .... ...... ... . ............ .
A. Torp
.. .. ............ ...... .......... .... .. .
N. ljlso ............... ...... .. .. .... ....... ... . ..
~L Vollquartz .. ........ ..... ...... ........... .
N. Vo nsild . .... ... .... ... .. ........ .. ........ .
Styrmænd:
1. Chrislensen . .. ... .. ................. .. .. .. ..
.J.Chrislensen
.1. Hansen
. .... ... .......... .. . .. .. ...........
T . Hansen .... ......... ".. ... ...... .. ........
W. lHkansson ..... ..... .......... .. .. .. ....
P. Jclsgård ... ... .. .... ...................... ..
B. Julebæk ........... . ........ ...... ...... .. ..
IC .rulebæk .. .......... ... ............. .. .. .. ..
L. Mikkelsen
E . Sørensen
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Bestyrelsens forslag til
lovændringer
§ 6 stk. 2 ændres til:
Kontingentet skal betales forud, dog betragtes indbetaling
inden d en 5. som rettidig. Sker indmeldelse efter den 15. j
en måned, betales der ikke kontingent for denne måned.
§ 6 sfk. J ændres til :
Aktive medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, samt aktive
medlemmer, der aftjener deres værnepligt (på ugeløn).
betaler halvt kon tingent.

§ JO ændres fil:
Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis 20 stemmeberettigede
medlemmer skriftligt kræver det, skal bestyrelsen indkalde en ekstraordinær generalforsamling. Denne skal afholdes senest 6 uger efter kravets indlevering.
§ 11 stk. J. 2. pkt. ændres {il:
Er delte ikke tilfældet, skal der inden 14 dac-e såfremt
mindst halvdelen af de fremmødte og rep;æ~enlerede
stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 dages varsel og samme
dagsorden, hvilken generalforsamling i ethvert tilfælde er
beslutningsdygtig.
Angående kontingentet vil bestyrelsen foresU, at de nuværende satser forbliver uændrede i den kornende sæson.

Håndbold
EJjsa beth kostede vort første nederlag.
Det gik .ellers så godt for vort super-første-hold, tre kampe uden nederlag førte til, at man allerede diskuterede
hvordan man mest passende kunne feire den forventede
oprykning til mellemrækken. Men så v~r der det med Elisabeth. Målmand Berners nyslåede datter skulle døbes og
!armand skulle med, og desværre kunne en god substitut
ikke fordunkle mindet om Elisabeths far. Vort super-ferste-hold er nu bare et første-hold .
Resutaterne bar hidtil været:
DSR - eIK 10-7
DSK - KFUM 12-t2
DSR - AHK 9-9
V1HC - DSR 21-18
Vi har således 4 points for fire kampe.
De følgende kampe er mod brandmændene og sporvejene.
Kampen mod brandmændene finder sted den 27. IL kl.
14.55. Når dette mod sædvane angives, skyldes det. at jeg
haver erfaret, at et hold for nogle år siden reddede 2 points mod Brandmændene, idet disse blev nødt lil al scratche på grund af et overordentlig stort antal falske alarmer
og pyromanbrande netop omkring kamptidspunktet.
(Husk, det er kJ. 14.55.)
Skulle nogle medlemer have ideer med hensyn til aktivering af det samlede sporvejspersonale en søndag eftermiddag imødeses sådanne gerne.

Bled 66
Efter en udmærket optakt med 2 handicaproninger startede vi mandag den 6.9. på den bedst tænkelige måde dvs,
med flyver mod Bled i det nordligste Jugoslavien. Her

blev vi glimrende indkvarteret, og da klimaforhold, beliggenhed, natur og træningsforhold var strålende, tegnede
alt til en fin dansk indsats i lighed med de to foregående
oh. Allerede i de indledende heats begyndte vanskelighederne at melde sig. Kun jeg selv slap til alles, især min
egen, overraskelse igennem til finalen. De næste par dage
var jeg som turist vidne til de flotteste og mest spændende
løb, jeg har set. Ikke mindre end 22 løb blev afgjort med
fotofinish, bl. a. kvalificerede KR sig til finalerne med så
lille en margen som 3/100 sek. foran Belgien.
Vj\1. blev domineret af Tyskland især ost-, der for første
gang var anerkendt som selvstændig nation; 13 både i 7
finaler var tyske, hvilket gav '1 guldmedaljer, og så var de
endda ikke tilfredse. for os var det lidt svært at komme
helt til tops. Roskilde befandt sig ikke vel, kvik kerne var
nervøse, og jeg selv manglede (sands)'nligvis) rutine. I
finalen vat jeg eneste ikke-medaljetager. Men hvad løbet
ikke indbragte af medaljer, det indbragte det rigeligt i inspiration, erfaring, kontakter, og ikke mindst følelsen af
at de høje herrer er til at tale med . Ikke mindst var det
mor~omt at se så mange nationer reagere så forskelligt på
det vekslende held. Fx. gav den ægyptiske styrmand, til
bådpladsens jubel, samtlige 8 roere et stort smækkys, da
de havde kvalificeret sig til søndagens linaler.
Efter finalen var der byphest, hvor hele byen kogte, men
desværre gik jeg ud som et lys lidt over 10, inden det var
kommet rigtigt igang.
Næste morgen kl. 6 (I) var vi oppe for at se lidt til Ljubianna, imidlertid kom bussen ikke før lidt i 9. Derfor
kørte vi direkte tH lufthavnen, lUen kun for her at vente
yderligere 2 timer på flyveren. Det kunne ikke undgås,
at dette virkede som lidt af et antiklimax. Det ville have
været godt med en dag i bjergene eller ved de nærliggende
grotter, men dette havde lederne ikke fundet stemning
for. Gad vide blandt hvem? Ligeledes kan det anbefales,
at man de følgende år udnytter week-enden bedre. Vi tog
af sted mandag morgen, hvorfor ikke lørdag eftermiddag?
Det ville have givet to dage mere til acc!imati$ering, og i
~etragtning af de mange fotofinish er det ikke usandsyohgt, at den slags udenoms bekvemmeligheder ville bringe
Danmark frcm i forreste linie igen.
Til slut vil jeg takke Ib $ommerfeJdt for strålende hjælp
og Ib Christoffersen uden hvem ethvert forsøg på at nå
til tops er illusorisk.

N. S.
Red. beklager meget, at dette ikke er fremkommet før .

DM og V(E)M-udtagelsesløb
DJV\ vil altid være en kamp klubberne indbyrdes, der uden
hensyn til noget, blot er et spørgsmål om hvilke mandskaber, der hiver sejren hjem under de aktuelle forhold
(mod-, med- og sidevind, stormvejr, hedebølge, skæve,
korte og lange baner, mavepine, båden fuld af vand, "nærgående" baneafmærkninger, "hurtige starterU, "arevand"
fra andre hold, materielle svagheder, "ugler", risiko for
at holdet gar "flad" i jagten på så mange "skaber" som
muligt, o.s.v .)
VH- og EJ\1deltagelser er først og fremmest l:n national
repræsentation, og det gælder selvfølgeligt om at være så
stærkt repræsenteret som muligt i de enkelte bådtyper.
Det er jo også lykkedes godt de sidste år i enkelte klasser

- men sammenligner man med andre "rosportslande" er
det, som om der er en forskel. Vi har mandskaber, der
enten når helt til tops, eller også bliver de så dårligt placeret, at de på det nærmeste er til grin
Her er det, jeg mener, at DFFR svigter - springet fra at
tænke klubmæssigt til nationalt er for stort - eksempler
på dette er så mange og så tydelige, at det ikke skulle være nødvendigt at fremføre nogle - og da formålet med
dette "skriveri" ikke er at såre, vil jeg hellere være lidt
konstruktiv og se på DM som udtagelsesobjekt. Efter hver
eneste DM har der været nogle udtagelser, der bedst kan
betegnes pinlige. Selvfølgelig behøver DFFR ikke begrunde enhver udtagelse, men de kan i det mindste bære præg
af at være saglige. For at undgå al "snak", hvorfor så ikke
arrangere udtagelsesløb på Bagsværd i alle løb en uge efter DM og ikke afskrive visse bådtyper på forhånd, så de
enkelte individer (roerne) selv kan tage stilling til i hvilken type, de kunne tænke sig at prøve (uden" DM-medaljetørst") - og evt. kombinere sig frem (hvem kan på forhånd udtale sig om, at vi ikke har en god otter, blot fordi
der ingen god klubotter er?? - tyskerne har jo tit lavet
f. eks. virkelige stærke firere og ottere af halvstærke toere!)
Der er nedsat en UK - meningen med den er vel, at sagligheden og retfærdigheden nu skal til at regere . Så kan
den jo starte med at stryge "ånden" fra DM og lade os se
nogle "rene" udtagelsesvæddeløb - jeg tror, at der vil
kunne skabes en meget bredere elite med mange flere finalepladser og færre jumboer.

AT

VM

7

udtalelse

Da det har været umuligt for mig at takke hver enkelt for
de sympatitilkendegivelser, der er strømmet mig i møde i
anledning af Krauses indlæg i sidste nummer af bladet,
bedes de herigennem modtage min hjerteligste tak.

Peter Wilcken

Klubkaproningen
Søndag den 9. oktober foregik klubkaproningen i strålende solskin. Kl. 10 (ca.) gik starten til første løb, senior
fire årers inrigger med styrmand. Deltagerne var: Bane 1:
Dines, Poul, Torben og Anders, Cox Per Jess. Bane 2:
Klaus, Jørgen, Asbjørn og Dam, Cox Bjarne. Bane 3:
Palle, Helge, Islef og Niels , Cox Carsten.
Trods det fine forårsvejr var der oprørt vand ved starten,
men Ib fik os da sendt afsted, med favoritterne på bane
3 i spidsen straks fra start. Begynderfireren på bane 1 havde imidlertid ikke i sinde at nøjes med tredjepladsen, og
ved 300 meter trak de afgørende fra bane 2. Bane 3 kunne
de imidlertid ikke true, og favoritterne vandt overlegent,
2 længder foran begynderfireren, der atter var 2 længder
foran bane 2. Klubmestre i firer :
Palle Blinkenberg, Helge Ib Olsen, Peter Islef, Niels Secher, Cox Carsten Hansen.
Henad 1030 o'clock gik starten til mesterskabsløbet i
single sculler. Her var samlet Danmarks stærkeste felt,
følgende var anmeldt: Jørgen Secher, Palle Blinkenberg,
Jens Bruun, Jørgen Ostenfeld og Niels Secher. Jørgen
Secher blev nr. 2 ved de internationale Nordiske (A) mesterskaber, men også forrige klubkapronings nr. 2, Palle,
var fast besluttet på at vinde. Jens Bruun blev nr. 4 af 11
i Maribo, og Niels Secher havde som sidste resultat en
femteplads i Bled. Han måtte således regnes som en far-

lig outsider. Endelig havde Jørgen Ostenfeld besluttet
sig til at vise os alle, at han nu kan ro sculler. Det lykkedes også.
Kort før start afmeldte Jens Bruun p. gr. af netop overstået nattevagt. Niels Secher havde fundet en udmærket
sculler, men da det ikke var den, Palle havde udvalgt til
ham, kom han selvfølgelig ikke til start i denne, men i en
ved lodtrækning udvalgt båd. Starten gik udmærket, allerede efter få tag viste det sig, at favoritten, Jørgen Secher,
havde fod på sagen, han havde meget hurtigt en halv
længde. Palle og Ostenfeld var omtrent på linie, og Niels
lå på sidstepladsen. Efter et uhyre spændende løb, der dog
ikke ændrede den indbyrdes placering, gik Jørgen Secher
over streg en som en værdig klubmester, fulgt af Palle og
Ostenfeld. Det viste sig, at det hårde vand oversteg Niels
Sechers kræfter, men det skal nok komme Niels! Prøv
du bare igen næste år! Med lidt mere kondition skal du
nok komme højere op på ranglisten næste år. Måske endda en andenplads! KI ubmester i Sculler:
Jørgen Secher.
Lidt efter kl. 11 gik starten til klubmesterskabet i senior
toårers inrigger med styrmand. Anmeldte: 1: Niels,Islef,
Cox: Jørgen. 2: Asbjørn, Dam, Cox: Smørblomst (en forbipasserende fra KVIK). 3 : Palle, Gerner, Cox: Carsten.
4: Poul, Ostenfeld, Cox: Ivar. 5: Anders, Torben, Cox:
Superstyrmanden Per Jess. 6: Søren, Helge, Cox: J ens
Banerne 3 og 4 roede i både, der velvilligt var stillet til rådighed af SKJOLD. Resten roede i DSR's egne både. Også dette løb lykkedes det at få sendt af sted i god ro og
orden i det strålende solskin. Allerede efter 100 meters
roning var det klart, at banerne 3 og 4 i de lånte både ikke
kunne følge med. Onde tunger vil vide, at Palle så ud,
som om han trænede i bueskydning eller spydkast, så højt
måtte han løfte armene faT at nå ned til vandet. Og Poul
havde det ikke meget bedre, ved jeg.) Bane 3 fandt det
ikke umagen værd at fuldføre løbet i den båd, d-e havde,
og afbrød på et belejligt tidspunkt. Bane 4 fuldførte , men
som sidste. Bane 5, begynderkæmperne, blev overraskende
nr. 4, bane 2 blev 3., Søren og Helge snuppede andenpladsen, og Niels, Islef og Jørgen vandt overlegent. Klubmestre i toer:
Peter Islef, Niels Secher. Cox: Jørgen Secher.
Ved halv tolv-tiden gik løbet i fakultetsfirer mellem det
lægevidenskabelige fakultet og det Rets- og Statsvidenskabelige. Der udspilledes forinden forskellige, fuldstændigt
improviserede optrin i klubhuset: Pudsigt nok var der 5
medicinere og kun 3 rets- og stats-folk. De var alle helt
vilde efter at komme ud og ro i det fine vejr, og det var
mere fornuftige folk umuligt at forklare dem, at det bedst€
var at afblæse løbet. Roerne var (i flæng) Asbjørn, Dam.
Ostenfeld, Torben, Helge , Søren, Niels, Dines. Det blev
efter nogen diskuteren besluttet, at rets- og staterne behøvede en læge for at gennemføre. Holdene blev herefter:
Rets- og staterne: Dines, Dam, Torben, Ostenfeld, Cox :
Ivar.
Lægerne: Søren, Asbjørn, Helge, Niels, Cox: Per Jess.
Medicinerne begik derefter den fejl frivilligt at lade rets·
og staterne vælge båd .
Ostenfeld, Torben m. fl. lod ikke den chance gå fra sig.
De fulgte simpelthen med de andre og slog dem i spurten
Simpelt. Vindere i fakultetsfirer: Det Rets-, Stats- og Læ gevidenskabelige fakultet ved:
Dines, Dam, Torben, Ostenfeld, Cox: Carsten.
Dette var den sandfærdige beretning om klubkaproningen
i 1966. Vejret var måske ikke helt så godt som nævnt, men
det tordnede ihvertfald ikke.
p au l .
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