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Aret 1969 blev ikke uden problemer for
Danske Studenters Roklub.

BLAT ØJE"

Lørdag d. 31. januar klo 18 30

Vi havde vanskeligheder på kaproningsfronten, dels fordi vi manglede en træner
og dels på grund af den efterhånden herostratisk

berømte

protestsag,

hvor

vi

måtte ud i debatter og procedurer, der
medførte en

ikke

altid

Tilmelding til middagen
Slyngelstuen

I

lige flatterende

presseomtale af klubben .
Heldigvis bød året dog også på mange
rige glæder og gode oplevelser. En

af

ALLE ER VELKOMNE

de

største var indledningen af vort sam arbejde med Studenter Sangforeningen , der
rykkede ind i D.S.R. i efteråret 1969.
Ved årsskiftet er der stærk uro og splittelse i dansk ronings øverste ledelse og

SKABSKO RT for 1970

også i D.S.R. brydes meningerne stærkt
på et enkelt felt.
Det er mit inderlige og stærke ønske, at
alle disse uoverensstemmelser kan blive
løst gennem saglige og værdige forhandlinger, således at negative pressekommentarer og sensationsprægede overskrifter til
skade for vor klub og vor idræt fremover
kan blive undgået.

kan købes i køkkenet fra 1. feb.
Pris uændret 5.- kr.
Alle skabe skal være
forsynet med nye kort
inden 1. juli 1970

GODT NYTAR
Aage Bang

KÆMPEFEST I D.S.R.
21 Marts, Reserver dagen

I·

Adresseliste :
Danske Studenters Rok lub,
Strandvænget,
2100 København ø
Postgiro 3466.
Telefoner:
Kontor 29 63 26
Køkken 29 63 26
Medlemmer 29 63 60
Klubbens kon tor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Aage Bang, Hol;;teinsgade
5, 2100 ø. TR 359.
Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh., BE 3681.
Sekretær: Annelise Rasmussen,
Slangerupgade 25 st., 2200 N.
TA 7916y.
Materielforvalter: Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 29 2 , 1904 V.
Kaproningschef: Erik Sommer Jensen, Hollændervej 22, 1855 V.
EV 2722.
Instruktionsrochef: Henning Rasmussen, Slangerupgade 25 st., 2200
N. TA 7916y.
Motions- og langtursroehef:
Bent Bredmose, Jacob Bulls Alle 96,
2860 Søborg.
Husforvalter: Ronald Clausen D.s.R.
Strandvænget, 2100 ø.
SVØMNING :
Fredag kl. 19.00 - 20.45,
Emdrupbadet, Bredelandsvej .
Medlemsbevis skal forevises.
KAPRONINGSTRÆNING:
Tirsdag og torsdag kl. 18.30.
GYMNASTIK:
Mest for mænd: Tirsdag kl. 20.00.
Mest for damer: Torsdag kl. 20.00.
HANDBOLD:
Henvendelse til bestyrelsen.

Ordinær generalforsa mling
Ordinær generalforsamling afholdtes d . 2. dec. 1969 i klubhuset. Der var
mødt ca. 70 medlemmer.
Til dirigent valgtes Arne P. og Olle blev sekretær.
Formanden indledte sin beretning med at bede forsamlingen med ham
mindes afdøde dommer Volkersen.
Formanden karakteriserede det forløbne år som lidt mærkeligt og modsætningsfyldt. Aktiviteten har været dalende på trods af at sommeren
1969 i de flestes erindring stå r som meget solrig, men en regn fyldt maj,
der traditionelt er vor bedste måned, gav meget ringe aktivitet. Det
nævntes, at det i kraft af Henning Rasmussens store arbejde er lykkedes
at få instruktionen til at køre uden problemer.
Der næst nævnte formanden nogle af sæsonens arrangementer og beklagede, at festerne for størstedelen kun havde tilrækning for klubbens
yngr e medlemmer. Vist nok noget med at "baggrundsstøjen" var lidt for
meget i forgrunden.
Studenter-Sangforeningen blev hilst velkommen, og alle var enige om at
dette samarbejde bør h ave de bedste ønsker med på vejen.
Det nævntes endvidere, at de to fraktioner Styrmandslauget og Orienteringssektionen havde haft stor tilslutning til de afholdte arrangem enter,
ja, fo r den sidstes vedkomende kan man næsten tale om opblomst ring.
Beretningen om kaproningen gik fo r manden bemærkelsesværdigt let
henover, dog nævntes at D .S .R. fo r f ørste gang har stillet op i et dameløb ,
og han takkede Vibeke og Helle for deres pionerindsats.
I betragtning af, at vi i 1969 ikke har haft nogen fast træner, har k aproerne dog klaret sig udmærket.
D.S .R. vandt i 1969 tre D .M.'er, firer uden, firer med og otter, de to sidste
som følge af den m eget omtalte protest. Denne sag har været genstand
fo r megen omtale i pressen til skade for både D .S.R. og rospo rten som
helhed , udtalte formanden .
Protesten kan dog måske have den positive virkning at både klu bberne
og de forskellige regattaledelser handler efter de gældende reglementer i
ft cmtiden.
Arets erfaringer med kombinatione r, gav anledning til, at formanden
spåede at bestyrelsen ikke i frem tiden kan gå ind for kombina tioner
elHeklassen .
Sluttelig uddeltes Sejrsmasten til Bent Serup, og Kæden til Lilholt.
Formandens og kassererens beretn inger gav ikke anledning til mange
kommentarer , idet spørgsmålet om kombinationer af dirigenten h envistes
til debat under "eventuelt" .
Den nye bestyrelse valgtes i overensstemmelse med besty relsens forslag
(se adresselisten) og revisorern e H aamann og Schaumburg gen valgtes,
kun punktet "valg af repræsentanter" fik et noget besynderligt forløb .
Bestyrelsen havde ikke modtaget noget ændringsforslag, h vorfor en debat i følge dirigenten skulle væ re formålsløs. Kaproerne følte sig alligevel
tilsidesat, efter mit skøn uberettiget, idet både Sommer og Ronald er aktive på Bagsværd. Valget udartede til en sand studehandel, da forsk ellige
tilstedeværende og fraværende repræsentanter stillede deres mandat til
r ådighed, og O. Secher opstillede sig selv under mottoet, kontinu itet i r epræsentationen. Den megen talen mundede ud i at O. Secher og P . Lilholt
blev valgt i stedet for B. Møller og B. Boesen. Man må meget håbe, at
medlemmer der ikke kan bifalde de stillede forslag, i fremtiden kan samle sig sammen til at indsende ændringsforslag så de i lovene k r ævede
tidsfrister overholdes.
Eventuelt : Der omtaltes et projekt, som bestyrelsen har ladet udarbejde,
så at herrerne kan få tålelige badeforhold, og kassereren omtalte hvordan
ombygningen kunne financier es ved at medlemmerne ydede klubben et
lån, der skulle afdrages over 10 år.
Der viste sig en del uklarhed blandt medlemmerne angående omfanget og
rækkefølgen af ombygningen, hvorfor den nye bestyrelse i den nærmeste
fremtid bør meddele hvordan , hvornår og hvad man sætter i gang.
(!o rt.<ætteJ s. 4)

KOM BINATI O NS·
PROBLEM ERNE
Den ny bestyrelse har nu haft lejlighed til at fastlægge
sin kaproningspolitik for den kommende sæson.
Et af spørgsmålene i forbindelse hermed - om der må
kombineres i eliteklassen - har vakt et voldsomt røre i
kaproningsafdelingen.
D;tte kom tydeligt til udtryk på generalforsamlingen og
pa det før denne afholdte kaproningsmøde, hvor den
gamle bestyrelse kategorisk havde afvist kombinationer
i den kommende sæson.
Den ny bestyrelse har af hensyn til klubbens repræsentation ved DM besluttet, at før disse er afholdt kan der
ikke tillades faste kombinationer i eliteklasse~.
En af grundene til denne beslutning er den indlysende,
at kombinerede hold ikke kan starte ved DM, så hvis
man tillader kombinationer før, vil træningen til DM
undgåeligt blive forringet, idet man er nødt til at tage
hensyn til kombinationspartnerne.
Mange andre gode grunde taler imod kombinationer i
eliteklassen f.eks. de vanskelige administrationsspørgsmål, som den gamle bestyrelse blev gråhårede af, men
det vil føre for vidt at komme ind på dem alle her.
En ting skal dog fremhæves. Bestyrelsen mener ikke at
dens beslutning mindsker nogen kc:proers chance for at
blive udtaget til årets VM, tværtimod. Et DM eller to
har næsten altid været en nødvendig omend ikke altid
tilstrækkelig betingelse for, at en kaproer bliver udtaget
til landsholdet. Den kommende hovedbestyrelse - hvem
det så end bliver - vil næppe lave om på dette så også af
den grund er det vigtigt, at den kommende træning
til DM ikke forstyrres af utidige kombinationer, således at man sætter sig mellem to stole og hverken
får noget DM eller bliver udtaget.
Til slut kan det oplyses, at hvis beslutningen angående
kombinationer ikke kan akcepteres, er der kun en anstændig måde at få den ændret på, nemlig ved i. h. t. lovenes § 10 at indkalde til generalforsamling med dagsorden som beskrevet i §9 stk. l punkt 3 - 10 og få den
vedtaget.
Olle.

Vinter i D. S. R.
Det må være en nyhed for et utal af medlemmer at
klubben faktisk kan tilbyde en hel del også om vinte~en,
dette bedømt ud fra, at det højst er 50 forskellige milde
åsyner, man ser jævnligt.
Der opridses i det følgende, hvilke fortræffelige helbredsopbyggende sysler, en juleoverflodsfed drivert kan
diverteres med.
Kaproningstræningen er omtalt af Sommer andet steds
i bladet.
Tirsdag kl. 20 underholder Kaj Rafn i en times tid, han
er specialist i at finde upåagtede muskelbundter, der dagen efter viser deres eksistens ved at være ømme. Dette fortrinsvis hos mændene, idet Lis Lunn udfører samme nummer for pigerne om torsdagen kl. 20.
Er ens behov for motion mere behersket, er der billard
og dart.
Tirsdag og torsdag er der rige muligheder for et spil
kort, der er skam sommetider flere hold igang, men der

SIDSTlE! !!
Så skete det. En rigtig D. S. R. forlovelse. Frk. Bente
Kjøller og hr. Jens Krumholt har givet hverandre en
ring med hinandens navne indgraveret (eller omvendt),
og det kan meddeles, at de så glade ud .
red.

er plads til mange flere. Der gives oven i købet undervisning i det ædle spil l'Hombre.
Det skal også nævnes, at køkkenet er åbent tirsdag,
torsdag og lørdag eftermiddag, der kan serveres kaffe,
the, sandkage eller ostemadder og mange andre drikkevarer.
Nu talen er om de våde varer, så er der svømning i Emdrqpbadet (fredag kl. 19-20 45 ), og det er ganske gratis,
man slipper ind mod at vise medlemsbevis (kvitteret
girokort).
Endelig er der lørdag, da kan man efter kaffe og wienerbrød sætte sig ned i finbadet og lade den forgangne
uges fortrædeligheder sive bort i en for denne årstid bemærkelsesværdig temperatur.
Altså prøv at komme, hvis man nogle gange har vist sig
på verandaen, kan det kun gavne ens muligheder for at
finde nogen at ro med, når den tid kommer.
red .
P. S. Vi har også fjernsyn.

TRÆNERPROBLEMET
r D. S. R. som i mange andre klubber landet over er det

et problem at skaffe trænere til klubbens kapro~re.
.
Man konstaterer, at ingen har interesse for sagen, og det
er ikke sjældent, at det bliver derved.
Så længe Ib Christoffersen fungerede i klubben var alt
i bedste hænder, men det fik ende, og så stod vi der, ingen havde tænkt på, at det ville ophøre en dag, og langt
mindre tænkt på, at det kunne være nødvendigt at oplære nye trænere. Det tages som en naturlig ting, at det
er de nye begyndere, der skal bygges på fremover, men
det burde være lige så naturligt at rekruttere nye træneremner blandt de afgåede kaproere. Det er ikke bare
bestyrelsen, der skal tage sig af den slags problemer,
alle medlemmer bør efter bedste evne medvirke til at
alle med interesse for sagen kommer frem og får chance for at vise sine evner. Problemet er meget aktuelt lige
i øjeblikket.
I jubilæumssæsonen prøvede vi, hvad det vil sige at have en begyndertræner. Resultaterne taler deres tydelige
sprog. Begynderafdelingen medvirkede i 31 af de i alt
74 sæsonsejre. Lad os lære af erfaringerne, skulle det
lykkes for os at få løst trænerproblemet, så lad os ikke
igen falde hen, vi må sørge for, at det er sidste gang, vi
er i så svære vanskeligheder.
Skulle der findes en eller anden, der har interesse i at
træne roere, skal han blot melde sig til Sommer Jensen,
der med glæde tager imod nye emner.
Chr. Rasmussen.

STOF TIL NÆSTE NR. AF MEDLEMSBLADET SENEST 28. FEBRUA R
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KAPRON ING
VINTERTRÆNINGEN
Der er plads til flere ved træningen, Alle er velkomne,
ikke mindst nye medlemmer og andre, der endnu ikke
har prøvet at ro kaproning.
Program:
Tirsdag og torsdag i klu bhuset: Gymnastik og sjipning
som opvarming til vægttræning. Leder: Wolfgang Kleemann (Wolle). Senior A og eliteroere træner kl. 18 30 om

tirsdagen og kl. 1800 om torsdagen . Begyndere en halv
time senere.
Lørdag eftermiddag i klubhuset: Bassinroning efter aftale med Bent Serup og Erik Somm er. Derefter vægttræning.
Søndag kl. 930 fra Rostadion ved Bagsværd Sø: Løbetræning. Christian Rasmussen og E rik Sommer løber med
begyndere og motionist er.
Sommer.

O RIE TERING
Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringssektion ved K. Hallstrøm

Generalforsamlingen d. 17 okt.
blev afholdt i Klubhuset under overværelse af 10 veloplagte medlemmer . Dirigent, beretning, regnskab, manglende indsendte forslag, nyt styre d.v .s. genvalg af det
gamle, blevaltsammen vedtaget, godkendt, besluttet,
således at alle ved 22-tiden kunne hæve mødet.
Mikkel påtog sig sidste års opgave, at forestå Klubløbene, hvilket jo på fortrinlig vis var klaret i det forløbne
år Man blev enige om at supplere indsatsen ved, at Ronald, der bor i Klubben påtog sig at informere om de
kommende begivenheder, ved opslag m.m. i Klubben, således at enhver der føle r sig istødet til at forsøge sig i
Skisport eller Orientering, vil kunne få de nødvendige
oplysninger.
Vi har ikke fået Terminslisten for Orientering, men det
er jo heller ikke sæson endnu. Det er det derimod for
Træningsløbene fra Rostadion (KR 's) og f ra Holte stadion, "Holtes" løb. Husk ved sidstnævnte, at man skal
være passivt medlem af Holte, for at få lov at løbe derfra. Det klares nemmest på stedet. NB! - Analogt med
den betaling ikke medlemmer af en Roklub betaler på
Bagsværd Rostadion.
Men det er skisæson og her er terminslisten:

Jeg har kun medtaget Langrend.
d. 8-2 Km A, 30 Km . Afholdes i Rude Skov.
d . 1-3 Km Stafet. Afholdes i Hareskovene af KR:
Vi har tidLigere tilmeLdt her 'I ned succes!

løvrigt er der Hinsidan masser af muligheder for Skiløb,
Således :
.
d. 1-2 Skiorientering Hasselholm, hvilket ikke er særlig langt væk.
d. 8-2 Tormesterløbet Tormestorp.
d. 15-2 Hjarnarpsløbet Hjarnarps Goif.
d. 15-2 Vestgøtaløbet Borås.
d. 22-2 Hasthultrennet Hasthult.
d. 1-3 Vasaløbet
Mora, som det vides 80 Km. med
ca. 70000 delt. der starter på en
stor slette.
Alle Tilmeldinger gennem Klubben.
Der er faktisk masser af muligheder og ingen undskyldninger,
hvad anglIr »mulighederne« for at få rørt »på sig.«
Hermed god fornøjelse I og Godt Nytår.

K. Hallstrøm.

Sektionens styre.'
Formand: Kell Hallstrøm, }onstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. Tlf. 9749 29.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget 10, Greve
Strand. Tlf. (OM) Greve 70.
Sekretær: Knud Mikkelsen, Tømrergade 3, N.
Tlf.39 38 55.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-s ektion.

JULEKISPUS
O-sektionens julekispus 1969 fandt ligesom de foregående år sted fra Gåsehuset.
Bullers glimrende arrangement og et smukt vintervejr
havde lokket mange i skoven. Løbets vinder blev i år
Gert Petersen. Nunner to blev P. Nissen, der også denne gang viste sig bedre end Poul Madsen. Den nybagte
klubmester Erling Blumensaadt formåede ikke at gøre
sig gældende ved denne lejlighed. Forhåbentlig var det
et plaster på såret at han efter løbet fi k overrakt sin 1.
præmie.
Efer løbet var der fællesspisning af resterne fra den foregående dags julefrokost i klubben, et fes tligt punktum
på en dejlig dag .
Som et vigtigt apropos bør det nævnes at ærespræmien
tilfaldt forfatteren af n ærværende r eferat, og sammes
fremragende udførte "orienterings maskine" var skam
til megen morskab (He-he,-hmm.-red.) blandt de tilstedeværende.
Custer.

(Ordinær generalforsamling, fo rtsat)

Kombinationer: Kaproningsafdelingen, hyppigst repræsenteret ved N. Secher, udtrykte stor utilfredshed med
bestyrelsens uvilje mod kombinationer. Mange argumenter fremførtes fra begge meningslejre, men der opnåedes absolut ingen enighed, og debatten sluttedes med, at
den nye bestyrelse lovede at komme med en klar tilkendegivelse inden 1. feb .
Hermed hævedes generalforsamlingen. (kl. 0.10)
red.
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AnsvQrsnavende fOl .DSR-: Garl M. Hovg6td. O.S.R.

Februar, Marts 1970

KUL·
og NATUR!
Mens isen stadIg dækker både kap- og
motions roernes vand, kan del være svært
at foresti lle sig, at om kun 14 dage er sæsonen I fuld gang, og for delle sker, har
redaktøren fået lyst til at brokke sig lidl
Hvorfor kan man Ikke tillade sig at
glemme sit håndklæde, sin sæbe. sine
solbriller eiler andre mindre ejendele i
omklædningsrummet, uden de forsvinder.
Det er al ære værd at medlemmerne .. rydder op". men hvad med at lade tingene
ligge blot et par dage, så ejeren har tid
til selv at hente det glemte.
På grund al en artikel (Vinter i D.S.R.) l
sidste nr. af medlemsbladet, har redaktøren næste" lidt om Ikke fysisk så psykisk
overlast. Den var skrevet I bedste mening,
men forskellige unøjagtigheder I angivelsen af de spiselige ydelser fra køkkenet.
har fået medlemmer til, under grove trusler mod undertegnedes person, at gøre
redaktøren ansvarlig for manglende ostemadder en lørdag eIlermiddag. Det må I
fremt iden være sådan, at Jeg kan vise mig
uden Irygt for at få tværet wienerbrød ud
i redaktørens ansigt.
Angående motionsrum (dette nr. side 3)
tegner det til at blive en morsom tid vi
går i møde. Ved beslutningen om, at
iværksætte løsning 3, har bestyrelsen
åbnet mulighed for mange rødmende
sammenstød. Mon man har tænkt på, at
vi kan få flere plgsr, der gerne vil svinge
vægte, og hvad disse vil møde af badende mænd på vej til og Ira m-rummet. Men
en elektronikkyndig kan måske opsætte
lysregulering.
Med ønsket om en god sæson
Redaktøren

38. 6 r g an9

Standerhejsning
SØNDAG DEN 5. APRIL KL 11.00.

Studenter-sangerne deltager
FROKOST: Lækker platte til 15 kr. eller smørrebrød.
Tilmelding helst inden påske. dog sanest d. 3113.
Derefter: Traditionel auktion over brugt rotøJ.

Gåsehuset
Kjell lægger et løb den

~.

marts -

Det bliver et rigtigt

(forårs) HYGGELØB
Kom og nyd den danske skov. Kom og få våde fødder og
meget andel.
START KL. 10.00.
Medbring mad og drikkevarer.

Køkkenets åbningstider
efter 5. april
Mandag-fredag :

17.00-22.00.

Lørdag: 12.00-17.00.
Søndag : Lukket.

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget,
2100 København ø
Postgiro 3466.
Telefoner :
Kontor 29 63 26
Køkken 29 63 26
Medlemmer 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Aage Bang, Holsteinsgade
5, 2100 ø. TR 359.

Nyt fra bestyrelsen
Onsdag den 7.1.1970 vedtog bestyrelsen bl.a., at sekretæren fremover i
medlemsbladet skulle forsøge kort at redegøre for beslutninger taget på
bestyrelsesmøderne.
Udover dette og "kombinations-beslutningen", som blev kommenteret i
forrige nummer af bladet, har bestyrelsen på mødet den 7.l. vedtaget, at
man i fremtiden ikke vil forlange foto af de nyindmeldte medlemmer.
Desuden ændrede man spirituspriserne i køkkenet til følgende: Øl 2,75
kr. , snaps 2,50 kr., sherry - Portvin - Vermouth 3,00 kr., Spiritus 5,00 kr.
Endelig fastsattes standerhejsningen til søndag den 5. april 1970.
Supplering : Bestyrelsen har suppleret sig med Peter Lilholt.

Ombygning a f herrenes baderum

Kaproningschef: Erik Sommer Jensen, Hollændervej 22, 1855 V.
EV 2722 .

Medio februar udsendte bestyrelsen et brev til samtlige medlemmer af
D.S.R. m ed en opfordring til at støtte ombygningen af herrenes baderum.
Ved udgangen af februar måned havde klubben modtaget lån, gaver og
tilsagn om lån til et samlet beløb af 7.830,00 kr., heraf er godt halvdelen
modtaget som gaver. Da klubben i forrige regnskabsår har afsat 3.000 kr.
til ombygningen, råder vi nu over en fjerdedel af det nødvendige beløb.
Da det er relativ få, der har tegnet sig for lån til ombygningen, vil bestyrelsen benytte lejligheden til at pointere, at der - selvom lånene er
rentefri - meget vel kan blive tale om en kursgevinst, idet lånene ved
udtrækning gælder for et års kontingent, og dette vli i løbet af de næste
ti år stige betydeligt over de to hundrede kroner. Ved udmeldelse af
klubben bliver lånet tilbagebetalt kontant, således at der ingen risiko er
forbundet med at låne klubben penge.
De gaver, der indtil nu er modtaget er for størstepartens vedkommende
på 100 kr. eller mere, og bestyrelsen vil derfor herigennem gøre udtrykkelig opmærksom på, at også mindre gaver er velkomne; det er vort håb,
at et stort flertal vil slutte op bag ombygningen, således at vi inden
rosæsonen for alvor er i gang, kan tage et nyt baderum i brug.

Instruktionsroehef: Henning Rasmussen, Slangerupgade 25 st., 2200
N. TA 7916y.

DSR's trænere

Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh., BE 368l.
Sekretær: Annelise Rasmussen,
Slangerupgade 25 st., 2200 N.
TA 7916y.
Materielforvalter: Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 29 2 , 1904 V.

Motions- og langtursrochef:
Bent Bredmose, Jacob Bulls Alle 96,
2860 Søborg.
Husforvalter: Ronald Clausen D.S.R.
Strandvænget, 2100 ø.
Uden særligt mandat:
Peter Lilholt, Kronprinsesse Sofies
Vej 22 4 th., 2000 F.
Trænere:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35, 2720
Vanløse, 7424 17.
Wolfgang Kleemann, Grumstrupvej 10, 2900 Hellerup, GE 2320.
SVØMNING:
Fredag kl. 19.00 - 20.45,
Emdrupbadet, Bredelandsvej .
Medlemsbevis skal forevises.

Klubbens trænerproblem har nu fået en lykkelig løsning.
2 trænere: Asbjørn Torp og Wolfgang Kleemann (Wolle) har lovet at
tage sig af den kommende sæson. Dermed kan kaproningsafdelingen igen
tilbyde roerne ideelle forhold.
Wolle har ved siden af sit arbejde som træner i Skovshoved Roklub
sidste år trænet de to kombinerede firere: DSRISkovshoved i begynder
med og DSRtHvidovre i elite uden styrmand. Siden 1. oktober har han
ledet vores vintertræning tirsdag og torsdag. Da Wolle imidlertid ikke
kan eller vil svigte Skovshoved i den kommende sæson, ville han ikke
alene kunne overkomme at træne alle DSR's kaproere.
Asbjørn, som studerer gymnastik på Højskolen for Legemsøvelser, har
i en årrække roet kaproning i Kvik, hvor hans karriere sluttede med en
plads på elitefireren med styrmand i 1964. Han har siden som medlem af
DSR et par gange roet på Universitetsotteren. - Det var Christian Rasmusesns indlæg i sidste nummer af bladet, der blev den direkte anledning til, at Asbjørn begyndte som træner den 1. februar.
Wolle og Asbjørn deler arbejdet mellem sig. Wolle fortsætter sin vintertræning tirsdag og torsdag og træner i den kommende sæson enkelte
hold, bl.a. elitefirer uden styrmand. Asbjørn har overtaget begyndernes
vintertræning og en del af øvrige holds bassinroning om lørdagen. I sæsonen vil Asbjørn træne begyndere, elitefirer med styrmand, letvægtsfireren og enkelte andre hold.

STOF TIL NÆSTE NR. AF MEDLEMSBLADET SENEST 31. MARTS

/

Motionsrum

Fra motions- og langtursrocheJen
er modtaget:
Terminsliste
5. april kL 11.00 ; Stander hejsning.
7. april kl. 18.00: Fællesroning.

9. april kl.1B .00: Fællesroning.
7. maj k!. 09.00; Kredsens tur til Skodsborg.
13. juni: klubbens 103 års fødselsdag (nærmere senere).
Kanaltur, datoen fastsættes senere.
Hver tirsdag og torsdag fællesroning, tidspunktet fremgar af opslag ved pulten.

Både k aproere og motionsroere vil kunne få gavn af et
motionsrum med gode forhold for al slags træning.
Et sådant rum kan placeres 3 steder i klubhuset: I bådehallen, i det gamle, øvre omklædningsrum mod s'yd og
endelig i det nedre omklædningsrum mod syd (tilbygningen mod bådeværftet). Gennem drøftelser om motionsrummets formål, indretning og anvendelse og gennem undersøgelser af de 3 muligheder er man nået til, at
den sidstnævnte placering - alt taget i betragtning - er
den mest hensigtsmæssige.
Gudmund Schack og bestyrelsen arbejder videre med
planerne, som forhåbentlig kan realiseres inden næste
vinter.

Vil du i form inden sæsonen
Det er nu sidste frist for at komme i form inden standerhejsningen, den 5. april 1970.
Hver tirsdag k!. 20.00 vil Kaj Rafn (uddannet som
gymnast.iklærer), sørge for dem, der måtte ønske, at deres Iormkurve topper ved sæsonens begyndelse.
Der mødes omklædt i festsalen, og bestyrelsen sørger
for at medlemmerne eiter træningen (benbrækningen)
ka~ vederkvæge sig pa verandaen.
Gymnastikken fortsætter formentlig til udgangen af
april måned.

Fællesroning
Såfremt isen er borte, vil der allerede tirsdag den 7.
april blive fællesroning kl. ca. 18.00, hvor der mødes ved
pulten. Dette vil fortsætte hver tirsdag og torsdag og
n å r sol en gå r lidt senere ned startes kl. ca. 19.00.

Langtursstyrmandskursus
Københavns Kredsen afholder det årlige kursus for vordende langtursstyrmænd i perioden 6/4 til 24/4 1970,
idet der undervises hver mandag og torsdag.
DRS-medlemmer, der måtte ønske at erhverve denne
eftertragtede rettighed, anmodes om inden den 30. marts
at rette h envendelse til undertegnede herom. Klubben
vil derefter foretage fornøden tilmeldelse.
Det er ikke nødvendigt at have været på langtur for
at deltage i kursus, men klubben udnævner ikke nogen
til langtursstyrmænd, der ikke har deltaget i et kursus.
Da DSR jkke selv afholder noget kursus i denne vinter,
er dette tilbud eneste chance i 1970.
BTedmose.

Skjold's anke af Ordens- og Arnatørudvalgets kendelse
er trods DSR's protest blevet sat på dagsordenen ved
DFfR's generalforsamling den 8. marts.

KAPRONING
Skal vi sætte nyt liv i dansk roning?
Det har længe været diskuteret hvad der kunne gøres
for a t sætte nyt liv i dansk rosport.
Pressen har tidligere udtrykt ønske om at få noget, som
de virkelig kunne skrive om. Det har de ganske vist
også h a ft i vinter, men det var jo ikke det, der var meningen.
Rosporten har jo altid haft svært ved at levere, det
man kender fra andre sportsgrene, nemlig noget der kan
sæ tte sindene i bevægelse. Det har jo unægtelig engang
imellem været en tam forestilling at overvære, selv
nogle af de største kaproninger vi har kunnet arrangere.
Det er ligesom der har manglet noget for pressen at
skrive om, og uden pr esseomtale er det svært at skabe
interesse om de arrangementer, der koster lederne sli
stort et forbrug af deres fritid, at det er meget svært at
finde de rigtige frem.
J eg tror vi skulle lave hele vort nuværende system om.
Vi må lade være med at tænke i de gamle baner, men
dog ikke svigte tidligere tiders idealer, nemlig at gavne
rosporten.
Hvis vi laver en turneringsform, hvor det gælder for
de enkelte hold, at samle point, gennem placeringer ved
de første fem kapronin ger, og så kåre det hold der har
flest point, som dansk mester. For ikke at svigte de
roere der senere skal i international konkurrence, kan vi
beholde den nuværende "Internationale Københavnsregatta" og endvidere den anden søndag i august, lade
afholde "Åbne Danmarksmesterskaber" .
Pointsystemet som kan bruges i alle klasser fra elite
til drenge kan anvendes på følgende måde: Fem kaproninger udpeges som Tumeringskaproninger" . Der gives 5 point til nr. l, 4 point til nr. 2, osv. Klubberne er
frit stUlet m.h.t. sammensætning af mandskab. De nugældende regler for klassificering, kan bibeholdes. For
at afprøve systemet kan, senior A og B, og drengeroerne
gennemføre en sæson, og derefter kan eliteklassen indføre det samme, eventuelt med visse modifikationer.
M

Chr. Ra.smussen .

DSR/Hvidovre i dobbeltsculler

Kaproningsmøde
Torsdag den 2. april afholdes
vintersæsonens sidste møde.
Vi gennemgår holdene
og fordeler bådene.
Alle aktive kaproere bedes møde

[ overensstemmelse med klubbens kapronings politik tillades Niels Sechers kombination med Jørgen Engelbrecht fra Hvidovre Roklub. Det er dog en betingelse, at
de to roere først på sæsonen ror singlesculler eller andre
både for de respektive klubber. Foruden at træ ne klubhold vil Niels Ira sæsonens start også træne dobbeltsculler med Engelbrecht. Kombinationen kan kun stille
op i kaproninger, som har direkte betydning for udtagelse til Verdensmesterskaberne i Canada.
Niel..s Secher og ETik Sommer.

OPRØR

KOMBINATIONER
Da der har vist sig visse misforståelser efter bestyrelsens
erklæring om kombinationer i sidste nummer af bladet,
skal standpunktet præciseres her.
Bestyrelsen er generelt modstander af kombinationer,
både ud fra et ideelt syn på dansk kaproning og ud fra
en snæver klubinteresse.
Kaproningens bredde og kvalitet bør øges. Dette sker
bedst ved at basere dansk roning på klubberne, idet
alene de enkelte klubber er i stand til at danne de rammer, inden for hvilke roere og ledere kan appellere til
hinandens indsats.
Klubbens menneskelige og materielle ressourcer bør
udnyttes optimalt. I en studenterklub uden ungdomsafdeling ror de fleste kaproning i 2- 3, højst 4 sæsoner.
Dette m edf ører, at Danmarksmesterskaberne for langt
den største del af kaproerne kommer til at stå som det
naturlige højdepunkt. Disse mesterskaber er udskrevet
for rene kl ubhold, og klubbens politik må følgelig tilrettelægges hereft er.
Bestyrelsens afvisning af kombinationer er dog ikke
absolut . Det nævnes således i erklæringen, at man er
imod faste kombinationer før DM. Hermed bar bestyrelsen forbeholdt sig ret til at vurdere mulighederne, når
det er aktuelt. Idet man stadig anser kombinationer som
nødløsninger, kan bestyrelsen i konkrete s ituationer,
hvor den mener, at det vil tjene klubben og dens medlemmer bedst, gå ind for kombinationer. Det understreges, at særlige forhold skal gøre sig gældende, og at dispensationer ikke betegner en generel linie.

En gruppe kap roere havde indkaldt til møde i Sh"jold
den 19. februar. Med det udgangspunkt a t roernes interesser kunne varetages bedre, end DFfR og klubledelserne hidtil havde gjort det, ville man g ennem positive
ændringsforslag og forbedret kommunik ation søge at
fremme dansk ronings kvalitet og bredde.
E t prisværdigt initia ti v. Mange forho ld ' an tåle a t
fo rbedres og moder niseres.
Der var 4 hov edpunkter på dagsordenen : Udtagelseskomi teens arbejde, flytning af Danmarksmesterska berne, kombinationer samt ungdoms- og damekaproning.
Det viste sig vanskeligt at nå til enighed om mål og
midler. Det viste sig særlig vanskeligt at finde 9 møded eltagere som i et udvalg skulle arbejde idere m ed
problemerne.
Dansk ronings struktur bygger på m edbestemmelse og
dem okrati. Hvis noget ikke fungerer helt efter ønske,
skyldes det ofte, at de " rigtige" mennesker ikke deltager
i arbejdet, og at man passivt lader de "forkerte" blive
valgt til tillidshverv .
Mødet deo 19. febr uar blevet fæ lt eksempel på, at
m ange gerne gør v røvl, og at meget få gider gøre et arbejde. De, der selv ror kaproning, har vitterligt dårlig
tid ti l at gå ind i ar bejdet, men hvor er alle de tidligere
kaproere som gennem arbejde kunne støtte de nuværende roere? Hvis de aktives aktion kan fremtrylle flere
lederemner i fremtiden, er meget nået.
Inden de næste 12 måneder er gået. har samtlige klubber haft valg af bestyrelse og valg af repræsentant.er til
DFfR. Vælg de r igtige mennesker, og lad os næste år
mødes for at præsentere resultaterne af et arbejde for
dansk roning.
Sommer.

Universrtetsmatchen

Så danne kombinationer kan specielt tænkes dannet
for at give klubbens medlemmer en ekstra chance for
udtagelse til FISA-mesterskaber. P å rent nationalt plan
mener bestyrelsen, at kombinationer i eliteklassen er
skadelige, idet enkelte klasser "kunstigt " kan domineres.

Om 3 måneder, den 13. juni, afholdes den traditionelle
otter-kaproning på Bl-abrand sø ved Aarhus. Begynd
træningen n u ! Vi stiller kun op med roere, der tager
m atchen så alvorligt , at de træner jævnligt, dvs. mindst
3 gange om ugen fra l. april. Til gengæld \-il vi gerne
br uge nye medlemmer eller andre. som ikke tidligere
ha r roet kap roning.

Forh åbentlig er misforståelserne hermed ryddet af
vejen, saledes at ovenstående fortolkning af standpunktet kan danne et tilstrækkelig klart grundlag for løsning
af fremtidige situationer.

Nye banedommere

Sommer.

Peter Jelsgaa l'd og Emil Sørensen har efter best ået
prøve fået licens som banedommere.

/

TRÆNINGEN

Træningsweekend i Vejle

Der er plads til endnu flere ved vintertræningen. Alle er
velkomne. Også helt nye, som ikke før har motioneret,
kan få gavn og glæde af at være med. Klubbens trænere
afpasser programmet til hver enkelts forudsætninger.
Tidligere kaproere og andre motionister er velsete. Vi
har brug for støtte og opbakning fra alle med kaproningserfaring og/eller lyst til at holde sig i form.
Takket være vore trænere Asbjørn, Wolle og Kaj, og
takket være et godt fremmøde af roere i alle klasser kan
et fyldigt og alsidigt program præsenteres:

Som et forsøg på en nyskabelse i kaproningsarbejdet vil
afdelingen arrangere et weekendkursus for alle kaproere
på Den Jyske Idrætsskole den 20.-22. marts med udrejse
fredag kl. 17.50 og hjemkomst søndag kl. 21.26.
Turen er først og fremmest tænkt som ferie og sammenrystning. Det foreløbige program består af : ergometerkonditionstest, idrætsteori, fysiologi, kaproningsreglement, .film, sæson 1970, klubbens kaproningspolitik.
boldspil, træning, snak og samvær. I hvert fald for begynderne vil træningen blive mildere end de sædvanlige
lørdags- og søndags-programmer i klubben og ved Bagsværd. Turen ledes af Asbjørn, Wolle, Lilholt og Sommer. Rejse og ophold koster pr. deltager 120 kr., hvoraf
halvdelen betales af klubben.

Mandag kl. 18.00: Konditionsprogram med serieøvelser,
bl.a. lette vægte med maximalt antal løft. Sted:
bådehal og vægtrum.
Leder: Asbjørn.
Tirsdag fra kl. 18.00: Opvarmning (løb langs Svanemøllebugten), let gymnastik, vægtøvelser og
bassin roning (intervaltræning). Der mødes i små
hold på 4 efter aftale.
Leder: Asbjørn .
kl. 18.30: Opvarmning og konditionsprogram
(gymnastik, sjipning m.v.) i festsalen. Derefter
styrketræning.
Leder: Wolle.
kJ. 20.00: Motionsgymnastik til musik i festsalen .
Leder: Kaj Rafn.
Onsdag kL 15.30: Løb (spurter langs Strandpromenaden) og styrketræning.
Torsdag fra kl. 18.00: Asbjørns program som tirsdag.
kJ. 18.00: Wolles program som tirsdag kJ. 18.30.
Fredag: Træning pil eget initiativ. Huset står som alle
de øvrige dage åbent fra morgen til sent aften.
Lørdag fra kl. 13.00: Asbjørns program som tirsdag. I
øvrigt løb, bassin roning og styrketræning efter
aftale med Wolle og Asbjørn.
Søndag k1. 9.30 præcis: Løbetræning fra Rostadion ved
Bagsværd Sø. Del' løbes i 2 grupper: Eliteroerne
efter eget program, mens Asbjørn med begyndere, senior A og motionister løber en kortere
rute med intervaltrænjng (bakker, kolonneløb
spurter) og gymnastik.
For alle kaproere er træning om søndagen obligatorisk. Begynderne træner yderligere mindst 2 af følgende
dage: mandag, tirsdag, torsdag og lørdag. Senior A og
elite træner mindst 4 gange om ugen. De, der vil nøjes
med mindre træning, kan kun efte;: særlig aftale med
trænere og kaproningschef komme i betragtning ved
holdsammensætning og fordel.ing af både,
Desværre skal det nævnes, at aftaler om fremmøde til
bestemte tider skal overholdes, og at alle forsømmelser
skal aftales indbyrdes og med træneren.
Der er også brug for roere, som ikke har tid til fuldt
ud at gå ind for kaproningen. Der skal findes 8 Universitetsstuderende, som kan ro otter mod Århus den 13.
juni. Det bør være 8, som allerede nu følger noget af
træningen.
Sommer.

»Hold Dem I form«
Radioens festlige hæfte med en masse gode begrundelser
for at motionere kan fås ved at indsende 7,50 kr. til
girokonto 2822, Danmarks Radio, Kbh. V .

Licens- og lægekort
Foråret nærmer sig. Klubben skal allersenest 15. marts
søge om nye licenskort samt indsende gamle kort til fornyelse eller annullering. Alle, der vil ro kaproning, skal
derfor hurtigst muligt besøge idrætslægen og aflevere
det erhvervede lægekort til kaproningschefen.
DIF's lægeværelse
Lægeværelset på Østerbro Stadion, Staunings Plads 1, er
åbent for konsultationer vedrørende lægekort og træningstilstand mandag og torsdag k1. 18-20. Idrætslæge:
Overlæge V Aasted Frandsen.

DIF's IdrætsklInik
Idrætsklinikken pli Rigshospitalet, Fysiurgisk afdeling,
Blegdamsvej 9, er åben for konsultationer vedrørende
skader mandag og onsdag kl. 18-19 samt fredag k1.14-15.
Idrætslæger: Professor Ove Bøje, overlæge P. Thestrup Andersen, læge Ole Halskov og læge Claus Hellesen.

KAPRONINGEN

I 1 970
Hvem 1ølger træningen, og hvilke hold kan dannes? På
papiret ser det ligesom de tidligere år ud til at blive en
stor sæson. Mange har vist interesse for sagen, men
alene tilslutningen til vintertræningen i marts måned
kan fortælle om, hvem der kommer på vandet i april.
Af eliteroerne har en lille kerne på 7 mand præsteret
et beundringsværdigt stort træningsarbejde siden september : Bent, Jørgen, Karsten, Lasse, Niels, Ole og Peter.
De øvrige kaproere skal kort opremses:
Pigerne først: Helle og Vibeke.
Begyndere: Birger, Hans, Ivar, Jan, Jørgen, Leif, Michael, Ole, Ole og Svend Erik.
Senior A: Bjarne, Claus, Mogens, Ole, Peter Anton,
Torsten og Torsten.
Elite: Dag, Emil, Erik, Jan, Martin, Palle, Palle, Peter,
Poul, Poul Erik og Ronald.

I alt 37 roere, som alle kender trænjngstiderne, og som
ved, hvilken indsats der kræves. Alle får en chance uanset højde, drøjde, kondition og styrke. Kun en ting tæller: En ærlig t r æningsindsats.

SIDEN SIDST
Søndag

d.

8.2.:

Ekstraordinær DFfR-generalforsamJing i Odense. Klubben var repræ-

senteret ved Bang, Henning og

SOffi"

m er.

Terminer

Tirsdag d. 10.2.:

Kaproningsrnøde for senior A og eliteroere. Aftalerne med trænerne Asbjørn og Wolle blev præsenteret.
Den sidste ud",;kling i klubben og
DFffi blev omtalt.

Fredag d.

13.2.:

Københavnskredsens generalforsamling i KR. De fleste af vore repræsentanter var mødt. K redsen agter
at nedsætte et kaproningsudvalg.

Mandag d. 23.2.:

Møde, hvor begynderroerne blev
orien teret om træningen og den
kommende sæson.

Tirsdag d. 24.2.:

Middag (gule ærter) og genel'alforsamling i "DSR's Venner". Helle,
Hell e, Per Frode, Kaare, Gert og Ronald hjalp fru Voigt.

Tirsdag d.

3.3.:

Kap r oningsmøde. Tilmelding ti l Vejle- tur en og gennemgang af listen
over kaproere i 1970.

Søndag d.

8.3.:

DFfR's generalforsamling i Odense.

Søndag d . 15.3.:

Roernes håndboldturnering med DSR
som arrangør.

16.-17. maj: Berlin
23.-24. maj: Liibeck
30.-31. maj : Bagsværd
6.- 7. juni: Viborg
13.-14. juni: 3-landskamp Brabrand; Ratzeburg
20.-21. juni: Odense; Groningen
27.-28. juni: Maribo

4.- 5. juli: Sorø; Tampere
11.-12. juli: Luzern; Simlången
18.-19. juli: Bagsværd
25.-26. juli: Bosbaan
1.- 2. aug.:

8.- 9. aug.: DM Bagsværd; Duisburg
15.-16. aug.: Haderslev
30. aug.: Bagsværd
3.- 6. sept.: VM Canada
5.- 6. sept..: kungen

OBS!!!

Flere letvæg1sløb
Der bliver nu gjort et godt forsøg på at øge bredden i
dansk roning. Allerede i år bliver der ved de fleste kaproninger udskrevet løb for letvægtsroere i single, dobbelt, toer uden, firer uden og den "gamle" firer med.
Bbver dette tilbud til roere og klubber fulgt op, vil der
om et par år blive DM i disse 5 letvægtsbådtyper. Vægtgrænsen er 67,5 kg for holdets gennemsnit og 70 kg for
den enkelte roer.
Ikke mindst for begyndere er dette en god ny chance.
Gang på gang har det givet problemer, at kun den tunge
halvdel af en otter har kunnet gøre sig gældende i andre
bådtyper.

Bladet llRonTng«
DFfR's udmærkede blad "Roning" er en helt nødvendig
orientering og inspiration for enhver ro interesseret.
Kaproningen bliver fyldigt omtalt, og sæsonen igennem
bringes billeder og resultater fra regattaerne.
Bladet koster 20 kr, for 12 numre om året. Bestilling
sker ved at indbetale 20 kr. på girokonto nr. 23052,
Dansk Forening for Raspart og bladet Roning", Vester
Voldgade 91., 1552 Kbh. V.
H

Angående motions-rum

Ved samtaler med medlemmer af bestyrelsen har jeg
fundet ud af, at denne har tæn k t sig om, og det endda
særdeles grundigt, hvorfor min udtalelse i forside-artiklen bør læses meget hurtigt.

Altså ...
medlemmer med skab i de 3 båse nærmest vandet i det
nedre omklædningsrum mod syd (tilbygningen mod
bådev ærftet) bedes hurtigst m uligt tømme deres skabe.
D et drejer sig om numrene 231-336, begg e ineZ,
Alle, der ik ke har tømt skab om ca. 1 måned risik erer
opbrydning.

De impiicere.d e har min fulde sym pati og bladet står
åbent for h armdi.rrende indlæg, når blot de i.ndsendes
senest 31. marts.
Redaktøren (skab 308)

ORIENTERING
Meddelelser fra D.S.R.s

Skl~

og orJenteringssektlon ved K. Hallstrøm

Forårssæsonen begynder snart. Af terminslisten ses
løbsdage og steder. Anmeldelse til Hal.lstrøm tlf. 97 49 29
senest mandagen før løbet. Ingen behøver at holde sig
tilbage. Der findes klasser for alle.
Der er klubløb fra GASEHUSET den 22. marts, her er
lejligheden for alle til at prøve det.
D.O.F. har udgivet en begynder instruktionsbog. Den
koster 4 kr. hos DOF V. Voldgade Il v, tlf. Byen 8702 .
Ronald har et eksemplar som kan beses.

R.

Sektionens styre:
Formand: Kell Hallstrøm, Jonstl'upvangvej 147,
pr. Ballerup. Tli. 9749 29.
Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget 10, Greve
Strand, Tlf. (OM) Greve 70.
Sekretær: Knud Mik.kelsen, Tømrergade 3, N .
Tlf. 39 38 55.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

Terminslisten 1970
14/ 15. marts
26/ 28.
5. april
8.
12.
15 .
19.
22.

25 /26.

25 /26.
29.
7. maj

9.
10.

16/18.
24.
31.

Holte

Kredsen
DSR
Kredsen
0-63
DOF

Abe.n t træningsløb
P åskestævne
Abent løb
Abent natløb
Abent løb
Abent natLøb
Abent løb
Abent natløb
Propagandaløb
Abent løb
KM-nat
Abent løb
DM/FM-nat

DOF
Kredsen
Ballerup

Landskampe
KM-stafet
Pointløb

Holbæk
Skærmen
KIF
SG
Lyngby
KR

Ændringer af D. O. F. 's reglement
Følgende uddrag skønnes at have betydning for flertallet af klubbens løbere:
§ 7 Klasseinddeling.
Deltagerne inddeles efter alder i følgende grupper:
Beg.

Begyndere ..... , . . . ......... . . .. ... .
yJ
Yngre junior . ........ , ... . .. . ... .. . .
Æj
Ældre junior ......... .... ... .... ... .
Herresenior .... ..... . .... . . . .... . . . .
H
YOB Yngre Old Boys . . .. , .. .. . . ... ...... .
ÆOB Ældre OId Boys ................. .. . .
Veto Veteraner ......... . ............... .

1717-18
19-20
21-

år
år

år
år

35-

ar

4350-

år
år

En orienterers alder er antallet af år vedkommende
fylder i det pågældende kalenderår.
Herresenlor kan deles i Hl, H2, H3 og evt. Elite.

Sydjylland

Sverige
Sverige

§ 8 Kvalifikationsregler.
al Startret i begynderklassen har :
1) alle, der ikke tidligere har startet i orienteringskonkurrence i andre klasser, eller
2) ikke har gennemført;:; begynderløb.
bl Startret i herreseniorklasserne l, 2, 3 har enhvet'
herre der opfylder alderskravet og som efter klubbens skøn har fornødent kendskab til orientering,
til at gennemførsel af løbet indenfor max-tiden må
anses for sandsynlig.
d) Hvis en løber i seniorklasseme i 2 på hinanden følgende løb eller i 3 løb i en forårs- eller efterårssæson overskrider max-tiden skal han/hun gennemføre mindst 3 løb i en klasse, der er 1 nummer
lavere end den sidste klasse vedkommende startede
i, før han/ hun er berettiget til frit at vælge hvilken
klasse han/hun vil starte i.
Yderligere oplysninger hos Styrelsen ener hos Ronald.

liLlebror.

D.' S. R.
og

STUDENTER-SANGERNE
mødes til
o

FORARSFES
d. 21. marts i kllJbhuset
Om spisningen er tidligere udsendt meddelelse

M EN III
fra kl. 22.00 har alle adgang mod at erlægge 6 kr.

MØD OP OG DANS TIL

SUNNY SIDE
STUMPERS

DANSK E STUDENTERS ROK LUB

POlYTEKNISK ROKl Ue

AnsvarShavende lor uDSJh: Gert M. Hougård . D.S.R.

April 1970
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38. årgang

Medlemsmøde
TIRSDAG DEN 28. APRIL KL. 20.15.
Medlemmerne får her lejlighed til at bombardere bestyrelsen

VIGTIGT

VIGTIGT

med spørgsmål! Kritik (eller anerkendelse) modtages med interesse, og konstruktive forslag og gode ideer med åbne arme.

DEMENTI
I midten af februar måned modtog du et
brev fra bestyrelsen vedrørende ombygning af baderummet.
Alt for mange medlemmer har desværre
opfattet brevet som en skrivelse, der skul-

Middag for tidligere kaproere

le orientere om hvad bestyrelsen ønskede

Torsdag den 30. april kJ. 18.00 mødes alle tidligere kaproere

af de øvrige medlemmer.

med ledsagere til en middag i klubhuset. Prisen bliver 15 kr. pro

Denne opfattelse er ikke korrekt.

persona. Tilmelding på liste i slyngelstuen eller pr. post senest

Brevet var ment som en anmodning til

mandag den 27. april.

dig personlig om din støtte.

VIGTIGT

VIGTIGT

OBS! Dejlig tur til Svedge:

A propos ovenstående, er det sivet ud fra

- til vort 27' STIFINDERLØB DEN 26. APRIL

kassereren , at dog nogle har forstået en

Officials! Tag med over og nyd naturen. - Enten lørdag lige fra

fin hentydning , således at der nu er ind-

morgenstunden med Kell og Gert, hvorved i kan komme med ud

kommet ca. 10.000 kr

i lån og gaver.

at lægge Banerne, eller: Fra om aftenen, sammen med Mikkel ,

Men der skal bruges mange flere penge,

og være med til at tilberede vort snart traditionsrige aftensmåltid, i år endda i meget exclusive omgivelser, idet vi har fået en

helst lidt hurtigt, idet ombygningen ventes

moderne skole i Vedby stillet til rådighed , med finbad, fineste

igangsat om ca. 14 dage. Så prøv at læse

vaskeforhold m.m. -

omtalte skrivelse igen, og se om ikke en

Overnatning på medbrag te luftmadrasser i

gymnastiksalen . * Reserver dagen(e) - vi har hårdt brug for offi-

voldsom lyst til at udfylde en giroblanket

cials. "Det fo regår nær Klippan, '/ 2 times kørsel fra Helsingborg «.

skulle opstå.
Red .

Køkkenets åbningstider:
Mandag-fredag:

II

17.00-22.00.
Middag kl. 18.00.
(pris: 7 kr.).
Lørdag : 12.00-17.00.
Søndag : Lu kket.

~---------------------.--------------~~----------------------------------------------------------~

/

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget,
2100 København ø
Postgiro 3466.
Telefoner:
Kontor 29 63 26
Køkken 29 63 26
Medlemmer 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Aage Bang, Holsteinsgade
5, 2100· ø. TR 359.
Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh., BE 3681.
Sekretær: Annelise Rasmussen,
Slangerupgade 25 st., 2Z00 N.
TA 7916y.
Materielforvalter: Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 29 2 , 1904 V.
Kaproningschef: Erik Sommer Jensen, Hollændervej 22, 1855 V.
EV 2722.
Instruktionsrochef: Henning Rasmussen, Slangerupgade 25 st., 2200
N. TA 7916y.
Motions- og langtursrochef:
Bent Bredmose, Jacob Bulls Alle 96,
2860 Søborg.
Husforvalter: Ronald Clausen D.S.R.
Strandvænget, 2100 ø.
Uden særligt mandat:
Peter Lilholt, Kronprinsesse Sofies
Vej 22 4 th., 2000 F.
Jens Krumholt, Tagensvej 204, 2400
NV. ÆG 4230.
Trænere:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35, 2720
Vanløse, 742417.
Wolfgang Kleemann, Grumstrupvej 10, 2900 Hellerup, GE 2320.
SV0lVf...NING:
Fredag kl. 19.00 - 20.45,
Emdrupbadet, Bredelandsvej .
Medlemsbevis skal forevises .

DFfR's generalforsamling den 8. marts
Mandag den 9. marts kunne landets 15.254 roere læse i aviserne, at reklamer på både og træningstøj nu var blevet tilladt.
Kommunikation og medbestemmelse anno 1970: Fynskredsen foreslår
lovændring. DFfR meddeler den 25. februar dette til alle 132 klubber,
som underretter sine 396 repræsentanter. Af disse stemmer 268 den 8.
marts ved fremmøde eller pr. fuldmagt om forslaget. Ingen orienterer og
ingen spørger klubbernes menige medlemmer.
Tilbage til begyndelsen: Klubberne har 1 repræsentant for hver 40 aktive medlemmer. DSR har således 15. Til generalforsamlingen i Odense
den 8. marts kl. 10 mødte 5 fra DSR: Bang, Henning, Ronald, Lilholt og
Sommer. De øvrige 10 sendte fuldmagt. Gudmund Schack var dirigent.
Hvem er i øvrigt roernes 396 repræsentanter? De enkelte klubber vælger sine repræsentanter for 1 år ad gangen og meddeler navnene til
DFfR. Kunne der ikke en gang om året udsendes en liste over alle disse?
Efter beretningerne fra Hovedbestyrelsen, Dameudvalget, Ungdomsudvalget, Langtursudvalget og Kaproningsudvalget fik H. Møhring-Andersen ordet for at aflægge beretning fra Ordens- og Amatørudvalget. Idet
kendelsen i "Kurt Helmudt-sagen" forudsattes kendt, gennemgik han
hændelsesforløbet for sagens behandling og de principper, dvs. de afsnit i
kaproningsreglementet, som sagen drejede sig om.
Derpå fulgte dagsordenens punkt 4a: Skjolds anke af kendelsen. Skjolds
repræsentant : landsretssagfører H. A. Thomsen oplæste indledningsvis
kendelsen. Da han derefter kom ind på sagens realiteter (og ikke holdt sig
til principperne), brød Lilholt ind for at gøre opmærksom på, at DSR
havde protesteret mod sagens indbringelse for generalforsamlingen, og at
forsamlingen derfor først måtte tilkendegive, om den ønskede at debattere sagen. Af 268 stemte 46 for, at generalforsamlingen var kompetent til
at drøfte sagen og til at "overdømme" Ordens- og Amatørudvalget. 181
stemte imidlertid imod, og man gik derefter videre til dagsordenens
punkt 5: Regnskabet.
Først ved punkt 7: "Behandling af indkomne forslag" blev der igen noget at berette om.
Generelt var forslagene til ændring af DFfR's loveog kap'r oningsre glement utrolig dårligt forberedt og begrundet. Kommunikationen havde på
flere punkter svigtet totalt. Flere af de personer, som i tide burde have
været med til at redigere forslagene, fremkom først på selve generalforsamlingen med en række mere eller mindre forståelige ændringsforslag.
På sin vis blev manglende kommunikation og deraf følgende dårlig forberedelse misbrugt til at tromle dårlige løsninger igennem.
Første forslag om "Reklamer" fik en begejstret modtagelse. En og anden havde måske ventet, at en så vigtig sag havde fortjent et grundigt
forarbejde og en nøje undersøgelse. Forslaget blev begrundet med 2 historier fra Svendborg Roklub: Et firma ville forære klubben 25 træningsdragter om året i 10 år, når blot et lille mærke fulgte med. Et andet firma
ville forære klubben en motionsbåd med firmanavn på fordækket. Mange,
ikke mindst dirigenten, støttede forslaget. Kun enkelte, deriblandt undertegnede, ytrede tvivl. Ved afstemningen var kun 5 imod, og forslaget blev
vedtaget med applaus.
Det kan muligvis være rigtigt at tillade reklamer, og det kan måske
være rigtigt at springe ud i eksperimenter med reklamer uden først at
analysere de praktiske konsekvenser. Men det kan efter min mening aldrig være rigtigt at optælle, hvor mange der stemmer for, og hvor mange
der ikke stemmer.
De øvrige forslag angik dels fast start ved alle løb, dels justeringer i
kaproningsreglementet vedrørende licenskort.
Punkt 8-11: Valg til tillidsposter forløb uden dramatik.
Under "Eventuelt" fremlagde Johnny Nielsen, Skjold, de forslag til
fremme af kaproningen, som de aktives udvalg af 19. februar var nået
frem til.
Til slut skal nævnes, at enhver roer for 30 kr. om året kan blive ekstraordinært medlem af DFfR og derved få ret til at overvære generalforsamlingen.
Erik Sommer

Slof Iii næsle nummer af medlemsbladet senest 30. april

Ny båd
Den 11. marts 1969, på Kongens 70-års fødselsdag, indstiftede Københavns Kommune et legat til støtte for rosporten i København. Første uddeling fra legatet blev
foretaget den 11. marts i år, hvor DSR modtog en toårers inrigger bygget i Hundested. Overrækkelsen fandt
sted i klubhuset ved en reception, hvor Københavns
Borgerrepræsentation var vært, i nærværelse af Hans
Majestæt Kongen.
H.

Fra motions- og langtursrochefen
er modtaget:
TerminslIste
Hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 1819, samt lørdag kl. 14-15: "Fællesroning".
28. april kl. 20.15: Medlemsmøde.
29. april kl. 20.00: Genoplivning og langtursmøde.
7. maj kl. 9.00: Skodsborgtur.
24. maj kl. 10.00 : Kanaltur.
13. juni
Klubbens officielle 103 år fødselsdag .
20. juni kl. 20.00: Fest i D.S.R.
23. juni kl. 20.00: Båltur.

Genoplivning og orientering om
langtursroning
Onsdag den 29.4. kl. 20.00 afholdes det årlige kursus i
genoplivning ved Ejvind Holm. Selvom man ikke vil ro
langtur, bør man alligevel deltage i dette korte kursus,
da ingen kan vide, hvornår kendskabet skal bruges.

Skodsborgtur
KRISTI HIMMELFARTSDAG

7. maj kl. 9.00, omklædt ved pulten. - Medbring: Madpakke, drikkevarer, samt regn- eller sommertøj alt efter
vej rudsigten.

ikke medlemmerne kunne anvise nye veje til at forbedre
medlemstilgangen og aktiviteten.
For at dele vind og sol lige var der indkaldt to repræsentanter for de lidt ældre, to for de yngre, en kaproer
og to fra spindesiden. På mødet diskuterede man i øvrigt
en del af klubbens aktiviteter, og de 7 indkaldte medlemmer foreslog selv, at de ville udgøre et hurtigtarbejdende udvalg. Resultatet af arbejdet vil fremgå af næste
nr. af medlemsbladet.
Bredmose

Fra instruktionsrochefen er modtaget:
Rettigheder
Rettighedslisten ved pulten skulle nu være ajourført. De
rettigheder, der er opført her, er hvad medlemmerne har
ifølge rochefkartoteket. Eventuelle utilfredse bedes henvende sig til undertegnede, før de benytter sig af tvivlsomme rettigheder.

Instruktion
Når du læser dette, skulle roinstruktionen gerne være
kommet i gang. Dette betyder dog ikke, at du er ganske
overflødig. Skulle du have lyst til at virke som instruktør er du meget velkommen til at kontakte undertegnede. De eneste kvalifikationer der kræves er lyst og
styrmandsret; al yderligere oplæring vil der blive sørget
for. Vi lægger ikke 100 pct. beslag på vore instruktørers
tid, men deltagelse som instruktør vil derimod bringe
dig i kontakt med en masse aktive medlemmer, hvilket
vil øge dine egne chancer for at komme ud at ro - altså
hjælp til selvhjælp.
Styrmandsinstruktionen vil blive påbegyndt først i
maj måned. Tilmelding kan ske til kontoret eller til et
bestyrelsesmedlem, der så bringer tilmeldingen videre.
Scullerinstruktionen foregår igen i år tirsdag og torsdag fra kl. 18 (første gang den 5. maj). Man møder blot
op ved pulten; forudgående tilmelding er ikke nødvendig.
Har du haft scullerret III i et par år var det måske en
ide at få denne byttet til en scullerret II. Om dette kan
lade sig gøre, afgør scullerinstruktørerne på ovennævnte
tidspunkter.
Henning

Fællesroning
Som en service for de medlemmer, der måtte have vanskeligheder med selv at sammensætte rohold tilbydes nu
følgende ordning:
Hver aften fra 18-19 samt lørdag fra 14-15 vil der i.
bådehallen være et medlem til stede, der vil sørge for at
sammensætte rohold. Det vil ikke altid være et bestyrelsesmedlem, idet en række ældre medlemmer, har lovet
at bistå ved denne ordning (motionsrochefen hører gerne
fra medlemmer, der vil tegne sig for en eller flere
aftener.
Blot medlemmerne møder op ved f.eks. pulten inden
for nævnte tidsrum, vil der altså være optimale muligheder for at komme ud at ro.

Trivsel og aktivitet
I erkendelse af, at ingen kan være fuldkomne, havde bestyrelsen den 3. marts indkaldt 7 medlemmer til et orienterende møde angående forskellige forhold i klubben.
Ideen var, at man bl.a. ville undersøge om bestyrelsens
ideer var identiske med medlemmernes ønsker, og om

Fra kaproningschefen er modtaget:
Ved standerhejsningen søndag den 5. april begyndte sæsonen med det, der skulle have afsluttet den sidste sæson: Overrækkelsen af DM-plaquetterne 1969.

Proposltlonerne
De tyske propositioner er nu offentliggjort i Rudersport.
Vi har yderligere fået programmer fra Tampere og Luzern. Om de danske kaproninger kan følgende oplyses:
Bedømmelsen til Trelandskampen sker ved Forårsregattaen på Bagsværd. I Viborg bedømmes juniorer til Groningen. I Maribo bedømmes juniorer til NM. Den Internationale kaproning i Maribo er ændret til en uafbrudJ;heldagsforestilling med mange løb. Den Internationaie
på Bagsværd kan blive bedømmelse til VM. Den 8. august afholdes uofficielle juniormesterskaber på Bagsværd. Ved DM ros alle 5 letvægtsløb, men kun firer
med styrmand som officielt DM. Kaproningen i Haderslev bliver især for letvægtsroere.
Sommer
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Roernes Håndboldturnering den 15. marts
På grund af mangel på ledere har DSR i den forløbne
vintersæson ført en meget stille tilværelse på håndboldfronten og har således for første gang i umindelige tider
ikke stillet hold i KHF's turnering. Da man imidlertid
havde påtaget sig at arrangere det årlige stævne for
roere, fik man i sidste øjeblik støvet en række af de
gamle kæmper af, og det lykkedes både at mobilisere 2
hold og at stable et arrangement med rekorddeltagelse
på benene.
Efter 3 timers spil i Gentofte Ballonhal og 11 timers
spil i Otto Mønsted hallen fandt man frem til følgende
finaleresultater:
Drengerækken: KR I - KR II 1-13
Herre A-rækken : Viborg - 0K 11-8
Herre B-rækken: Helsingør - Kvik I 7-9
Damerækken: Fredericia - DR 0--6
Herre Mester-rækken: DSR - Skjold 12-9
Som det vil ses, lykkedes det DSR at genvinde mesterskabet fra forrige år takket være de gamle afstøvede
kæmper, der dog for en dels vedkommende ikke virkede
særlig støvede. Finalen mod Skjold blev noget af det
mest fredsommelige, man har set i flere år, og de fanatiske heppekor blev hurtigt afløst af støjende munterhed
og latter, når bolden foretog de mærkeligste ting med
spillerne.
DSR's andethold tabte i sin første kamp til de senere
finalister fra Helsingør med 3-5 efter en respektabel
indsats, der dog uundgåelig bar præg af det manglende
samspiL
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Man må håbe, at klubben finder en leder til den kommende sæson, således at de gamle traditioner med deltagelse i KHF's turnering kan genoptages, den nylig afholdte roer turnering har i hvert fald vist, at der er et
udmærket spillermateriale til stede.
Lad os nu se giraffen.
wilcken

»)STJERNELØBH, skærtorsdag d. 26. marts
Optændte af sejrsvilje, der for fleres vedkommende gik
over i sammenbidt og stædig udholdenhed, deltog en
snes af kernen af kaproere i DSR + gæster fra Skovshoved i et internt "stjerneløb". Løbet var tænkt som et
led i træningen - konditionstræning og ikke mindst styrkelse af kampånden - et vigtigt led, der meget ofte
glemmes i den lange vintertræning. Det viste sig ikke
vanskeligt at mobilisere denne ånd - tydeligst da Niels
Secher efter hver etape "afrev" hindrende klædningsstykker - ca. 2 pr. gang - og styrtede ud på en ny tilsidst dampende af sved, iført ganske korte benklæder
og bluse, jagtende Bent Serup igennem is og sne.
Løbets længde var ca. 14 km i stærkt vekslende terræn
og O-punkt var anbragt på toppen af en høj skrænt.
Kun en mand udgik, men han var undskyldt da grunden
var en forvreden ankeL Resultatet blev: 1. Serup, Klister
(55,50 min.). 2. Erling, Bo/SR (56). 3. Niels, Lasse (56,20).
Jørgen Secher, Karsten (58,05). 5. Ole Tovgård, Martin
(61,40). 6. SR (67,30). 7. Sommer, Iver, Ole Christiansen
(68,45). 8. Michael, Jelsdorf (75). 8. Jan, Birger (75).
Asb j ørn

ORIENTERING
Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringssektion ved K. Hallstrøm
Forår 1970:
22. april
25 / 26.
25 / 26.
29.

7. maj
9.
10.
16/18.
24.
31.

KR
Kredsen
DSR
Kredsen
0-63
DOF

Åbent natløb
Propagandaløb
Åbent løb
KM-nat
Åbent løb
DM/FM-nat

DOF
Kredsen
Ballerup

Landskampe
KM-stafet
Pointløb

Sektionens styre:
Sverige

Følgende indbydelser er indgået:
Anmeldelser som sædvanligt senest mandagen før løbet
kl. 18.00.
N.B. H usk at sektionen betaler startpenge for deltagelse i løb i Sverige og Jylland samt transportudgifter
for officials ved Stifinderløbet.
D.S.Rs 27. Stifinderløb ved Ved by nær Klippan i Sver ige. Mødested: Vedby skole senest kl. 9.00. Se i øvrigt
forsiden .

Formand: Kell Hallstrøm, J onstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. Tlf. 97 49 29.
Kasserer : Gert Pedersen, Bjergvænget 10, Greve
Strand. Tlf. 61 00 70.
Sekretær: Knud Mikkelsen, Tømrergade 3, N.
Tlf. 39 38 55 .
Girokonto : 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

r

Dansk Forening for Rosport's Kompasløb STORE BEDEDAG, fredag den 24. apriL Løbet er kun åbent for aktive
eller passive medlemmer af roklubber under D .F .f.R
Løbsom1'åde: Boserup skov. Mødested: Roskilde Roklub
k!. 9.00.
Den klub , hvis 4 hurtigste løbere danner hold, tildeles
vandrepræmien for et år.
AnmeLdeLse: senest søndagen før løbet.
DM og FM i natløb 1970.
Løbsdato : Lørdag den 9. maj .
Løbsområde : Hovborg og Høllundsøgår d plantager.
Mødested: Hovborg skole.
HaLlstrøm

I
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Moj 1970

Nr. 4

Kanaltur
Oplev København fra søsiden

JEG - en snuser!

SØNDAG DEN 24. MAJ

r
I den forgangne vinter har enkelte herremotionister benyttet damernes omklædnings- og baderum, da dette stort set er
sket uden sammenstød, har bestyrelsen
ikke sendt disse over i kulden (herrernes
baderum) idet fænomenet jo er forbigående, da vi har et nyt baderum næste vinter.
Da undertegnede forleden »mødte« den
ivrigste og højsttalende damedomæne benytter, kunne Jeg ikke lade være med at
foreslå ham at give et bidrag tii det nye
baderum, så forholdene kunne blive
ideelle næste vinter. For dette geniale
indfald indkasserede jeg nærmest en
hånlatter, samt den oplysning, at en bestyrelse, der var så tåbelig ikke at modtage et tilbud om et nyt baderum uden
udg ift for klubben, ikke skulle forvente
hans støtte. Dette sludrede vi lidt om og
jeg fandt ud af, at bestyrelsen havde fået
lovning på ca. 27000 kr. med håb om
mere om nogen tid. Idet jeg tænkte på
bestyrelsens bestræbelser for at samle
penge til et nyt baderum, undredes jeg
såre og henvendte mig til bestyrelsen for
at høre lidt om disse mystiske sager.
Jo, man havde fået et tilbud, men ikke
helt som påstået. Hr. Schack har sendt et
skitseforslag til reparation af baderum.
Bestyrelsen har derefter ved samtaler
med Schack fået al vide, at hvis man
undlod den påtænkte ombygning, men reparerede ifølge hans ideer, kunne han
klare delle uden udgift for klubben.

Start: KL. 10.00.
Efter hjemkomsten spiser vi vores medbragte frokost på
verandaen.

Klubaften
~redrag

på verandaen

TIRSDAG DEN 26. MAJ KL. 20.

Fabrikant A N. HVIDT, der er gammellangtursroer i DSR, er den
mand i Danmark, der ved mest om lejrudstyr, og om hvordan
man overlever at blive overladt til sig selv i den barske nalur.

M

øD

O P og vær med til at skabe en hyggelig aften.

BANG.
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Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget,
2100 København ø
Postgiro 3466.
Telefoner:
Kontor 29 63 26
Køkken 29 63 26
Medlemmer 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Aage Bang, Holsteinsgade
5, 2100 ø. TR 359.
Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh., BE 3681.
Sekretær: Annelise Rasmussen,
Slangerupgade 25 st., 2200 N.
TA 7916y.
Materielforvalter: Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 29 2 , 1904 V.
Kaproningschef: Erik Sommer Jensen, Hollændervej 22, 1855 V.
EV 2722.
Instruktionsrochef: Henning Rasmussen, Slangerupgade 25 st., 2200
N. TA 7916y.
Motions- og langtursroehef:
Bent Bredmose, Jacob Bulls Alle 96,
2860 Søborg.
Husforvalter: Ronald Clausen D.S.R.
Strandvænget, 2100 ø.
Uden særligt mandat:
Peter Lilholt, Kronprinsesse Sofies
Vej 22 4 th., 2000 F.
Jens Krumholt, Tagensvej 204, 2400
NV. ÆG 4230.

Til ombygning af baderum er indkommet
en del kontante gaver. Klubben takker:
Hans Majestæt Kongen
J. Stig Andersen
Espen Berntsen
Kai B. Berthelsen
Arne Byskov
Carl Djurhus
Poul Fogh
Jørgen Gersing
Henning V. Hansen
Sigurd øst Hansen
Bernt Hjejle

J. Helweg-Larsen
H. H. Holm
Frantz Hvass
Gorm Jensen
Willy Ohm Jensen
Peter G. Kragh
Keld Kristensen
C. V. Kiihler
Carlo Larsen
Niels Lundqvist
Fridtjof Lund

Helge Ib Olsen
Palle Smith
C. F. Thorup
Edith Theis-Nielsen
Orla Teglers
Ejnar F. Voigt
M. Viggo-Pedersen
S. E. C. W6hlk
J. Wielandt

Motionsroningen begyndte i år den 12. april
Det var søndag,
det var sol,
men ikke sommer.
Vores egne smurte madder
på veranda'n
started'
motionisternes sæson.
Klokken 12
vi stimled' sammen
for at nyde bordets glæder;
og på fulde, mætte maver
stævned' nordpå
roere nok
til to toere.
Solen stråled,
som en gul melon,
til vore vinterblege kinder,
så de lued' overdådigt.
Øresund
var trægt
og træt af vinter,
krused' knapt
ved ugle-tag.
Efter ingen særlig møje
i Skovshoved vi fortøjed'
klokken henad 3 1/2'

Hvor bedrøved' blev
vi ægte motionister,
stængt var køkkenet
til klokken 4.
Hen i kø
vi os da stilled'
iblandt søndagsfodtursmotionister
for at købe is.
Blot en kort visit i S.R.,
hvor man selv med knofedt
sliber,
gnubber,
pudser materiellet,
førend vimplen går til tops.
Den kolde is blev spist
og efterlod os frosne.
Vi vendte båden,
stævned' ud
og styred' atter hjemad.
Vel tilbage
vasked',
skylled'
og polered' også vi.
Som sagt,
det var jo søndag.

Klubben stander i våde
På bestyrelsesmødet den 11/5 meddeltes det, at fru Voigt har opsagt sin
stilling som klubbens økonoma til den 1/6-70.
Alle ændringer af køkkenets formåen vil blive meddelt på opslag i
klubben. Det må forventes, at middagsserveringen midlertidigt standses.

Trænere:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35, 2720
Vanløse, 7424 17.
Wolfgang Kleemann, Grumstrupvej 10, 2900 Hellerup, GE 2320.
SVØMNING:
Fredag kl. 19.00 - 20.45,
Emdrupbadet, Bredelandsvej .
Medlemsbevis skal forevises.

Gro
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Fra motions- og langtursrochefen
er modtaget:
Fællesroning
Fællesroningen fortsætter hve r aften kl. 18.00 til 19.00
samt lørdag kl. 14.00 til 15.00 blot medlemmer.ne vil
møde op ved pulten eller på l. sal.

Langtursroning
I det følgende skal kort omtales de muligheder , der eksisterer for at ro langtur:
l. Låne en DSR-båd
2. Låne en båd ved h envendelse til en anden roklub
3. Leje en af DFfRs uds tationerede både.

ad . 1. Foruden at låne en af de i Svanemøllehavnen stationerede både er der to andre muligheder: I de sidste
år har DSR haft en to-åres inrigger, Freja, udstationeret
i Skælskør Roklub. Båden er særdeles velegnet til at
besøge de to herlige småøer, Omø og Agersø i Storebælt.
I Oslo har DSR ligeledes en udstationeret båd, Frederik d. IX og har desuden rådighed over endnu en to-åres
inrigger. Bådene ligger i NSR, og kan bruges til en langtur i og omkring Oslofjorden.
ad. 2. r de fleste danske roklubber er DSR-medlemmerne heldigvis så velanskrevne, at man næsten altid kan
låne en båd for en kortere tur, som f.eks . en weekendeller en søndagstur.
ad. 3. DFfR ejer 16 fuldtudrustede (nu også med flaskegas) langtursbåde, der er udstationeret i en række danske roklubber (hvor, fremgår af kort i bådehallen). Disse
både udlejes (60 kr. pr. uge) normalt kun for een uge ad
gangen, og anmodning om leje skal indsendes til DFfR
(gennem DSR) senest l. juni.
For en langtur gælder det, a t der normalt skal være
mindst een med, der har langtursstyrmandsret (tildeles
af bestyrelsen), og at alle ansøgninger s kal afleveres til
langtursrochefen på de blanketter, der er fremlagt ved
pulten.
Med hensyn til telte kan d e t oplyses, at klubben råder
over mindst tre brugbare og vandtætte telte, der udlejes
i forbind else med lån af båd. Teltlejen er i år fastsat til
6 k r. for en weekend og 25 kr. for en uge. Anmodning
om teltleje sker til enten Jangtursrochefen eller til materielforva lteren .

Føljeton-båd
Atter i år se ndes en føljeton-båd rundt om Sjælland
med omliggende øer. På opslagstavlen i slyngelstuen vil
der blive opsat kort m.m., ligesom der vil være en liste,
hvorpå man ka n skrive sig (gerne med telefonnummer).
Båden vil bH ve fuldt udsty r et, og in ven tarlisten aj ourføres hver uge.
_
En tur i en weekend med føljeton båden er en udmærket introduktion tillangtursroningen, og det er mit håb ,
at der på h ver tur deltager mindst een "ny" mand, idet
kredsen af langtursbisser trænger til en udvidelse.

Sjælland rundt pr. robåd er en
mellem 500-600 km, således at der
til mindst 10-20 bådehold.
Ansøgning om båden foretages på
ketter og mindst een mand skal
mandsret.

distance på et sted
skulle blive "plads"
de sædvanlige blanhave langtursstyr-

Nivå-huset
Fra 1. ma j kan Nivåhuset atter benyttes. Huset er som
bekendt beliggende 26 km nord for DSR og kan nås ad
såvel sø- som landevejen. Overnatningsgebyr er i år
fastsat til 3 kr. pr individ, og beløbet skal erlægges direkte til langtursrochefen.
Da huset er beliggende inden for vort daglige roområde (fremgår ar reglementet) kan man ro derop, blot
mindst een mand har alm. styrmandsret.
Ansøgning om lån af båd og hus afleveres til bestyrE+
sen senest torsdag aften .

Nivå-huset udlejes for sommeren
Sommerens billigste feriemulighed tilbydes hermed til
DSRs medlemmer:
Nivåhuset (fuldt udstyret til 10 personer), beliggende
direkte til Øresund og omgivet af vand på alle sider.
Bindende tilmelding modtages allerede nu af langtursrochefen (der også giver alle relevante oplysninger).
Ugepris: 75 kr. inel. lys, gas og vand.
NB' Der skal viges for roende medlemmer i weekenden.
Bredmose

Materiellet på Bagsværd
Kaproningsbåde, årer og det øvrige materiel, som er udstationeret til Kredsens bådeplads ved Bagsværd Sø, må
kun benyttes af de kaproere, og de hold, som har fået
den enkelte åre og den enkelte båd tildelt.
Motionister, oldboys , tidligere og kommende kaproere
og andre kan kun efter aftale med kaproningschefen benytte materiellet.
Motionsroning kan ikke finde sted på Bagsværd Sø.
Eventuel overtrædelse forfølges ved bøder eller restriktioner.

STÆVNELÆGE
Til kaproningerne på Bagsværd Sø, mangler regattaudvalget en læge.
Hvis der blandt DSRs medlemmer findes een, eller
flere der kunne tænke sig at medvirke, som Stævnelæge,
kan de ringe til undertegnede.
Jobbet er ulønnet, men traditionelt inviterer arrangørerne på Regattafrokost på .. Regattapavillonen" sammen med diverse honoratiores.
30-31. maj : Forårsregatta
18-19. juli : Inte rnational regatta
8. august: DM for j uniorer
9. august : DM for seniorer
30. august : Efterårsregatta.*

Henvendelse : Ch1". Rasmussen 854981.
,/
"Lægen kan end videre påregne en tur til Canada 3-9/9-70.

Stof til næste nummer af medlemsbladet senest 31. maj

POUL /lUi/H N,i RASMvSSUl
25 SJ rv
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Fortsat fra side 1

Yrivselsudvalg

Så vidt man har kunnet forstå, ville vi få et par brusekabiner i det nuværende forrum, klinker på eksisterende
betongulv, (der ifølge sagkyndige bør brækkes op, idet
det stadig synker), maling på vægge og 10ft, de nuværende
uhumske toiletter bevares, bevaring af vinterkulden,
idet forslaget i modsætning til bestyrelsens ikke omfattede opstilling af radiatorer, endelig opstilling af en dør
ind til det nuværende baderum, hvor en badstue skulle
etableres. Af hensyn til pigerne en dør mellem dette
rum og bådehal, der er bare det, at denne dør kun kan
blive ca. 1,50 m høj, da man skal passere under nogle
faldstammer der ikke kan flyttes.
Derfor sagde man nej tak, da ovenstående kun kunne
udsætte den gennemgribende ombygning et par år.
Derfor kjære medlemmer, se på bestyrelsens forslag
endnu engang og slip skillingerne. Støt en bestyrelse der
er så "tåbelig" at få udarbejdet et fuldkomment project
før man går igang.
I denne forbindelse meddeles at ombygningen starter
om få dage, og medlemmerne bør tænke på, at ombygningens varighed kan blive meget kort hvis flere låner
klubben 200 kr.
Fond til ombygningen:
Fond for ombygning af baderum:
1[odtagne gaver ...............
Lån fra medlemmer ...........
Hensat i forrige regnskabsår ...
Ti! disposition ................

. 7.886,24
. 5.150,00
. 3.000,00
. 16.036,24

Det kan undre en, at ikke mere end 25 medlemmer
indfandt sig til medlemsmødet for at diskutere baderum,
når der i klubben mudrer mærkelige rygter om bestyrelsens dispositioner. Så vidt jeg kan se, har man afvist
et dårligt projekt, og først dermed desværre også en mulig økonomisk støtte.
Næ, kom ud af busken med pengene, uden at stille betingelser for anvendelsen, dette har vi valgt bestyrelsen
til at tage sig af.
Red.

sA -

Som nævnt i sidste nr. af medlemsbladet har nogle medlemmer været samlet et par aftener i et forsøg på at
sludre sig til forbedringer i klubben. Dette udvalg er
barslet med et notat, hvorfra følgende er et udpluk:
Agitation for medlemstilgang: Egentlig annoncering
nytter næppe, men opslag på læreanstalter m.v. med
kontante oplysninger; DSR Bladet fremlægges samme
steder.
Fastholde å1'ets kaniner. De færdig-instruerede bør
have letere adgang til at komme på vandet, f.eks. fællesroning hver dag (se side 3).
Indendørs aktiviteter:
Køkken: "Dagens ret", "Morgendagens ret" (opslag),
enkle, jævne, gode, billige. Fast aften med æbleskiverj
pandekager e.l. lynfrost. Automat med spisebilletter (enhedstakster), rabatkort. - Avishold - Bordtennis.
DSR-bladet:
Rokalender for fællesarrangementer opdelt i for- og eftersæs6n. - "Komsammen"-kalender. - Gentagne oplysninger: Nivåhus, Gåsehus, liste over langtursmuligheder,
D.F.f.R.s udstationerede både, DSRs egne ditojpåtænkt
ud transporterede, genoplivning af "feuilleton"-båden(e),
enkle reserverings former, ingen blanket-omsvøb. - 1[eddele alt, der kan påregne medlemsinteresse: Sket, sker,
vil ske, kan ske, måske!
Skulle andre medlemmer sidde inde med gode ideer så
kom frem med dem evt. i bladet.
Red.

Ny ponton!
Som det sås til standerhejsningen, var vor gamle ponton
sunket. Vi har nu fået en ny. Konstrueret og for en
stor del fremstillet af Ronald på rekordtid, idet der var
gået ca. et halvt år hvis vi skulle have købt et færdigprodukt. Samtidig har vi fået den til ca. halv pris. Tak
ska' Ronald ellers have.
Red.

er chancen der igen!
KOM -

og hør og dans til

SUNNY SIDE STOMPERS
De der går og ærgrer sig over at de gik glip af festen den 21, marts, kom

den 20. juni til FESY I D. S. R~
Vi andre kommer og regner med samme succes som sidst.

/
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Nivå-huset udlejes for sommeren
Sommerens

billigste feriemulighed

tilbydes

hermed

til

DSRs

medlemme :
Nivåhuset (fuldt udstyret til 10 personer), beliggende direkte til
Øresund og omgivet af vand på alle sider.
Bindende tilmelding modtages allerede nu af langtursroehefen

DET VAR--

(der også giver alle relevante oplysninger).
Ugepris: 75 kr. inel. lys, gas og vand.

skønt sålænge det varede. I foråret har
NB! Der skal viges for roende medlemmer i week-enden.
redaktøren haft en forholdsvis let opgave,

Bredmose

idet der har været indsendt masser af
stof, ja, en enkelt gang så meget, at ikke
alt kom med.
Denne gang har medlemmerne svigtet,
kun få indlæg er modtaget, man skulle
synes at af 600 mennesker måtte flere

LAN I STORE PORTIONER

have noget på hjerte. Det er da f. eks.

På grund af den stramme kreditrationering ønsker bestyrelsen

velkomment at stille spørgsmål til besty-

herigennem kontakt med medlemmer, der kan tilbyde klubben

relsen i bladet, og hvis man giver redak-

lån i store portioner.

tøren indlæget i god tid kan bestyrelsens

Da disse lån skal træde i stedet for banklån, kan rentefoden,
hvis det ønskes, aftales op til 12 % p. a.

svar bringes i samme nr.
Hal pennen op af skuflen og skriv, så
redaktøren, når han ikke selv er i skrivehjørnet, ikke behøver at ty til næsten helsides-festannoneer for at få bladet fyldt.
G. Hougaard

CJ(æmpe=
fødselsdag s/esl
den

20. juni
(se bagsiden}

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget,
2100 København ø
Postgiro 3466.
Telefoner:
Kontor 29 63 26
Køkken 29 63 26
Medlemmer 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
Formand: Aage Bang, Holsteinsgade
5, 2100 ø. TR 359.
Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh., BE 3681.
Sekretær: Annelise Rasmussen,
Slangerupgade 25 st., 2200 N.
TA 7916y.
Materielforvalter: Ole Pedersen, Forhåbningsholms Alle 29 2 , 1904 V.
Kaproningschef: Erik Sommer Jensen, Hollændervej 22, 1855 V.
EV 2722.
Instruktionsrochef: Henning Rasmussen, Slangerup gade 25 st., 2200
N. TA 7916y.
Motions- og langtursrochef:
Bent Bredmose, Jacob Bulls Alle 96,
2860 Søborg.
Husforvalter: Ronald Clausen D.S.R.
Strandvænget, 2100 ø.

D S R har modtaget gaver til ombygning
af baderum fra:
Else Beeken
Bent Bredmose
O. Hallin
Frede Hansen
Troels Jungersen
Jørgen Krause
Niels Klenow

Flemming Lassen
Knud Lyager
Knud Mikkelsen
Kim Møller
Dan Nielsen
Viggo Nørby
Jørgen Ostenfeld

J ens Louis Petersen
Kai Rich
Ole Rømer
Bent Schottliinder
Erik Schottliindel'
Peter Wilcken

Kære Redaktør!
Jeg bliver desværre nødsaget til at komme med et par bemærkninger med
hensyn til de givne oplysninger vedr. baderummet, uden at gå i detaljer.
Da jeg blev bekendt m ed det i bladet i sin tid fremsatte forslag, fandt
jeg, at forslaget omfattede flere ret kostbare og unødvendige omflytninger
af installationer m. v. og fremsatte derefter - efter samråd med sagkyndig
arkitekt - et skitseforslag, hvorefter jeg mente, at man imødekom det ønskede program ved en mindre kostbar ombygning bl. a. ved at bibeholde
flere af installationerne på deres nuværende pladser og endda bedre end
det af bestyrelsen foreslåede.
Det er altså forkert, når dette forslag benævnes som reparation med bibeholdelse af "uhumske" forhold.
Ligeledes er de fleste nævnte detaljer forkerte eller misvisende. Bl. a.
ville der selvfølgelig ikke blive tale om at udføre døre med kun 150 cms
højde, ligesom udstyret selvfølgelig ville blive af fuldt forsvarlig standard, der var f. eks. 4 helt moderne brusekabiner med varmt og koldt
vand, forsænket træloft og velisoleret.
Selvom mit forslag kun blev forelagt som skitseforslag, så var det sammen med arkitekten gennemgået med håndværkerne, således at vi også
på denne måde havde sagkyndig hold på den håndværksmæssige side af
forslaget.
Håndværkerne var parate til at gå igang, hvis man hurtigt kunne have
vedtaget det mere økonomiske forslag, som vi havde beregnet til at kunne
gennemføres indenfor den økonomiske størrelsesorden, som vi havde mulighed for at skaffe dækning for uden udgift for klubben.
Dette vel at mærke hvis arbejdet kunne være gået igang i februar måned,
hvilket håndværkerne som sagt var parate til, og ombygningen kunne så
have været færdig ved sæsonens begyndelse, men nu er det løb kørt og
lad os undlade yderligere diskussion om ting, som kunne være gjort.

Uden særligt mandat:

Med venlig hilsen

Jens Krumholt, Tagensvej 204, 2400
NV. ÆG 4230.

Gudmund Schack

Trænere:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35, 2720
Vanløse, 742417.
Wolfgang Kleemann, Grumstrupvej 10, 2900 Hellerup, GE 2320.
SVØMNING:
Fredag kl. 19.00 - 20.45,
Emdrupbadet, Bredelandsvej .
Medlemsbevis skal forevises.
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Et baderum - et synspunkt
I majnummeret af "DSR" har redaktøren opfordret medlemmerne til at støtte bestyrelsens baderumprojekt og
har samtidig åbenbaret, at der har eksisteret en anden
mulighed (Schacks tilbud til bestyrelsen).
Hans inspiration til artiklen kan tilsyneladende føres
tilbage til en samtale med mig.
Redaktøren kalder sig i sin overskrift: "J eg - en snuser".
Jeg kan i den anledning udtrykke min beklagelse
over, at han ikke har givet sig tid til at snuse, indtil det
gik op for ham, at det nok havde været det bedste ikke
at give bolden op til en debat om den sag her i bladet og
på nuværende tidspunkt, men at udsætte den til årets
ordinære generalforsamling.
Det har været mit ønske. Visse ting bør holdes indenfor egne fire vægge.
Jeg finder det yderligere beklageligt, at redaktøren
har haft et sådant hastværk, at han ikke har formået at
give en objektiv, saglig fremstilling af Schacks tilbud.
Men redaktøren har måske følt sig i den grad kaldet til
at være talerør for bestyrelsen, at det netop har været,
hvad han ikke ønskede?
Bestyrelsens forslag har været offentliggjort. Enhver i
DSR har haft mulighed for at tage stilling til det. Redakt.øren finder, at det er "et fuldkomment prajeet" ,
hvor der er taget højde for alt, inel. fremtiden. Så skam
få den, der ikke betaler og ikke forholder sig tavs.
Bestyrelsen har ikke fundet det opportunt at fremsende Schacks forslag til medlemmernes bedømmelse.
Men nu har vi redaktørens fortolkning. Jeg læser den
nærmest derhen, at der er dukket en skomager op, der
har haft betydelige vanskeligheder allerede før mellemskoleeksamen, og som nu føler sig kaldet til at optræde
som arkitektonisk rådgiver for DSR.
Forslag på det plan kvitterer man naturligvis for med:
nej tak. Deri er jeg enig - hvis noget sådant foreligger.
Det gør der ikke!
Jeg har kendt Schacks forslag i nogle måneder og finder det som helhed bedre end bestyrelsens.
De vil blive kendt med det andetsteds i dette blad.
En detalje, men ikke helt uvæsentlig: for det løb bestyrelsen har kørt, vil vi - medlemmer i DSR - blive
præsenteret for en lille regning på 60.000 kr. + det der
evt. løber på. Men Schacks baderum var blevet givet os.
Foræret os - uden een øres udgift for klubben. Måske
skulle den mest velopdragne af os have rejst sig og have
sagt tak ved generalforsamlingen. Det er naturligvis et
svært ord. Men det er dog billigt sluppet.
Det er mit synspunkt, at man bør give vor bestyrelse
en meget lang snor. Det er os selv, der har valgt den.
Og beklageligvis er der meget få, der vil påtage sig dette
arbejde. Men det er også mit synspunkt, at de medlemmer, der under de givne omstændigheder har sendt gaver og har ydet lån, har gjort det under falske forudsætninger, og at bestyrelsens økonomiske administration
med rette kan give anledning til undren og·mistillid.

Fra motions- og langtursrochefen
er modtaget:
Føljeton-båden
Lørdag
retning
helt til
Præstø,

den 30 maj 1970 lagde "PR" ud fra klubben med
sydover og nåede efter en hel lang week-end
Køge. Et andet hold har bragt den videre til
hvor næste hold altså må overtage den.

Ferielangture
Tilsyneladende er al ferielangtursroning nu ved at være
en saga blot i DSR. Pr. 1/6 70 har langtursrochefen modtaget siger og skriver 1 (een) ansøgning om ferietur (Vanern rundt - båden kan muligvis overtages deroppe pr.
12/7).
u dt liver der måske endnu tilbage i "de gamle rotter", idet 9 medlemmer tilsammen dels roede dels færgede 165 km i løbet af pinsen.
Vil du på ferielangtur i år er det nu snart sidste frist
for at få gang i kluddene, idet klubben sikkert ikke kan
stille med både til mere end de første 30 hold.
Bredmose

Fra roforeningen KVIK
til Danske Studenters Roklubs bestyrelse
Da den ulovlige parkering i vor ind- og udkørsel er til
stigende gene for færdselen til og fra vore klubber, har
vi i Roforeningen KVIK indskærpet vore medlemmer, at
dette kan medføre en anmodning om politibistand til
ulovlighedernes nedbringelse.
r håb om Strand vængets øvrige klubbers indforståelse,
beder vi Jer foreholde jeres medlemmer, de eventuelle
konsekvenser af deres magelighed.
Har I nogen kommentarer, da lad os det vide.
Med venlig hilsen
Hans Woldike

sekretær
Dette være hermed indskærpet DSRs medlemmer.
Bestyrelsen

Forårskaproningen
I week-enden 30.-31. maj afholdtes årets første egentlige
kaproning. DSR opnåede 4 sejre, nemlig: senior A toer
uden og i eliteløbene firer uden, singlesculler og otter.

Gigroning
Der arrangeres gigroning hver tirsdag og torsdag kl.
18.00, første gang den 16. juni.

Ib Bjerrehuus

Stof til næste nummer af medlemsbladet senest 30. juni
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Fra kassereren er modtaget:
Baderumsbygningen er forhåbentlig, når dette læses, så
vidt fremskredet, at bruserne atter kan benyttes af medlemmerne. Helt sikkert er det derimod, at ombygningen
ikke er tilendebragt. Dette sidste forhold skyldes udelukkende mangel på penge.
Det har hidtil været umuligt for klubbens bestyrelse
at opnå tilsagn om lån i et pengeinstitut på grund af
kreditstramningen. Dette, samtidig med at klubben i foråret har måtte anskaffe en ny ponton til knap ti tusinde
kroner, har betydet, at ombygningen fortrinsvis har
måtte financieres ved medlemmernes bidrag. Klubben
har også kunnet glæde sig over bidragenes størrelse,
men desværre ikke over deres antal.
Som kasserer, har man naturligvis prøvet at danne sig
et indtryk af hvorfor medlemmerne har forholdt sig
passive. Før ombygningen blev iværksat, var klubbens
bestyrelse af den opfattelse, at flertallet af medlemmerne fandt en ombygning påkrævet; denne opfattelse var
åbenbart forkert!
Gennem udtalelser fra nogle medlemmer, der har fundet ombygningen nødvendig, fremgår det imidlertid, at

de ikke har ydet bidrag, fordi de ikke synes at bestyrelsen har fortjent det!
Jeg finder det derfor på sin plads, at fastslå, at klubbens bestyrelse ikke er identisk med klubben.
Bestyrelsen vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling, den er ulønnet, og den får ikke andel i
eller provision af de ydede gaver og lån til ombygningen.
Tanker om bestyrelsens fortjeneste til at modtage bidrag til klubben er derfor irrelevante.
Paradoksalt nok kan man sige, at man lettere kan få
udskiftet en bestyrelse,. man er utilfreds med, ved at yde
bidragene nu.
De pt;>nge, der mangler til ombygningen, må bestyrelsen nemlig skaffe ved at optage lån, hvilket betyder, at
klubbens budget fremover bliver belastet med enorme
renteudgifter.
Ingen nyvalgt bestyrelse, ønsker som eneste opgave at
administrere den af tidligere bestyrelser stiftede gæld,
hvorfor det af denne grund kan blive vanskeligt at finde
en bestyrelse til afløsning af den nuværende.
Derfor, hvadenten man synes, at bestyrelsen "har fortjent det" eller ej, støt klubben nu!
Dan Nielsen

SOMMERFEST
den 20. juni i klubhuset
Mød op og dans til

SUNNY SIDE STUMPERS
Festen, der ogsd er fødselsdagsfest,
begynder kl. 20.
Entre: 7 kr.
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Roskandaler og BT
Under overskriften NU HAR DSR LEDELSEN FOR ALVOR VOVET SIG UD pA DET
DYBE VAND bragte dagbladet BT den
20. juli 1970 en opsats af redaktør Egon
Andersen , hvori det indledningsvis hedder :
»Det er forbløffende , at leder'3, der går
for at skulle være deres ansvar bevidst, i
den grad kan få lov til at spille bold med
unge idrætsmænd, som det er tilfældet i
Danske Studenters roklub. Et nyt bevis
for, hvad man byder folk i den over 100
år gamle rokl ub med de rige traditioner,
fik vi i aftes, da man åbnede anmeldelserne til de dans ke mesterskaber.
DSR har ikke anmeldt hold i firer med
styrmand . Heller ikke i firer uden . Det betyder, at den karantæne man for måneder
tilbage (udhævet her) idømte Jørgen
Secher, Bent Serup, Svend Madsen og
Jan Andersen stadig fastholdes .. .«
Hertil er at bemærke, at den 20. juli
1970 var karantænesagen ikke en måned
gammel, hvilket ikke kan være hr. Egon
Andersen ubekendt, da han har refereret
den i BT fra dens start.
Senere i artiklen anføres:
,.Ved det forson ingsmøde, der var arr.angeret, efter at karantænedommen var
blevet kendt, hed det bl. a., at de fire
roere skulle »Slippe for videre tiltale«,
hvis de gik ind for klubbens reglement og
stillede op i olterløbet ved Sorø-regattaen . Det krav bøjede man sig for. Men
de 4 resterende, som i første omgang var
ladt i stikken , ville Ikke være med . Derfor
kom DSR otteren ikke til start ..."
»Forsoningsmødet« blev afholdt den 6.
juli 1970. Dagen efter Sorø regattaen. Hr.
Egon Andersen kom til stede i klubben
samme aften for at høre resultatet, fotograferede roerne til den nye Danmarks
otter og skrevet noget andet referat af
mødet i sit blad næste dag (Se BT 7/7-70).
Måske en og anden herefter får et Indtryk af hvilke vanskeligheder DSRs bestyrelse kæmper med i øjeblikket.

Kanaltur
Oplev efterårets søndagslIv langs de københavnske kanaler.
SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00

alle kan deltage - også kaniner

KLUBKAPRONING
LØRDAG DEN 3. OKTOBER KL. 14
Tilmelding på liste i slyngelstuen senest torsdag den 1. oktober

kJ. 22.
Se i øvrigt omtalen inde i bladet.

Samme aften kl. 20:
Discoteque -

dans -

bar

snyd ikke Dig selv for denne aften
FRI ENTRE

Adresseliste:

Føljetonbåden

Danske Studenters Roklub,

Den 16. august er båden nået "helt" til Næstved efter at have været en
tur syd om Møn m.m.
Da båden jo gerne skulle helt rundt om Sjælland i år, er der endnu
plads til nogle friske fyre.

Strandvænget
2100 København

ø

Postgiro 3466

Klubkaproning

Telefoner :
Kontor: 296326

afholdes lørdag den 3. oktober (i Kalkbrænderihavnen) fra klo 14.00.
Der udskrives følgende løb (distance ca. 800 m) :

Køkken: 296326
Medlemmer : 296360
Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag kl. 19-20
Formand: Aage Bang, Holsteinsgade 5,
2100

ø. TR 359

Kasserer : Dan Nielsen, Klintevej 26,
2700 Brh . BE 3681
Sekretær : Annelise Rasmussen,
Normasvej 14, 2500 Valby. 464767
Materielforvalter: Ole Pedersen,
Forhåbningsholms Alle 29 2 • 1904 V.
Kaproningschef: Erik Sommer Jensen,
Hollændervej 22, 1855 V.
Instruktionschef: Henning Rasmussen,
Normasvej 14, 2500 Valby. 464767
Motions- og langtursroehef:
Bent Bredmose, Jacob Bulls Alle 96,

HERRER :
2 årers inrigger, klubmesterskab
4 årers inrigger, klubmesterskab såvel motionister som kaproere
Single Sculler, klubmesterskab
4 årers inrigger, ikke kaproere
4 årers inrigger, lodtrækningshold (der fore tages lodtræ kning mellem
alle tilmeldte)
Single Sculler, oId Boys (over 32 år )

l

f

DAMER :
2 årers inrigger, klubmesterskab
4 årers (gig- eller inrigger efter tilmeldingens omfang) .
Tilmelding senest den 1. oktober.
Startgebyret kr. 5, 10 og 15 for h enholdsvis sculler, 2-årers og 4-å rers inrigger i KM-løbene erlægges før starten.
Klubkaproningen er ikke kun for kaproere, idet enhver kan (og bør)
deltage. Træning forud er ikke nødvendig og næsten ethvert motionshold
kan slå vore tidligere kaproere.
Kombinationer mellem kaproere og motionister tillades (endog meget
gerne), og lægekort kræves ikke.
Det forlyder i år at såvel formanden som alle ro cheferne vil deltage
aktivt, og bestyrelsen er endog villig til en samlet start, såfremt et hold
skriftligt tør udfordre!
Man kan ikke nok så meget slå på tromme for at få motionisterne til at
møde frem til dette storslåede arrangement, så derfor:
Tag tøjet ud af mølposerne og tiImeld jer senest den 1. oktober!

2860 Søborg
Husforvalter: Ronald Clausen, D.S.R.,
Strandvænget, 2100

ø

Uden særligt mandat:
Jens Krumholt, D.S.R.,
Strandvænget, 2100

ø

Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanløse. 742417

Familie og hjem
Lørdag den 8. august indgik 2 af vore kendte yngre medlemmer, Helle
Greby Larsen og Geert M. Hougaard ægteskab.
Vielsen foregik i Søborg kirke og i følget sås flere af klubbens repræsentative skikkelser, bl. a . kassereren, Krumholdt, Bente Kjøller, Finn
Wibling og Strigel (i fuld galla).
Fru Annelise Rasmussen er efter lang (alt for lang) ventetid lykkeligt
nedkommet med en datter den 20/8.
Mor og barn har det godt og faderen (instruktions chef Henning Rasmussen) er langsomt ved at komme til hægterne.

Køkkenet åbent mandag-fredag 17-22,
lørdag kl . 12-17, søndag lukket.
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Redegørelse jor uroen
omkring klubbens kaproningsajdeling
Selv medlemmer af DS R, der ikke er direkte interesseret i klubbens kaproningsafdeling, kan ikke have undgået at bemærke det røre, der i øjeblikket er omkring
kaproningen i DSR, bl. a. fordi dagbladene i den sidste
måned har været fyldt af referater om den såkaldte karantænesag, referater, der ikke altid har været lige
flatterende for DSRs bestyrelse. Bestyrelsen føler derfor
trang til i det følgende at gøre rede for sagen, således
som den tager sig ud fra vor side.
Efter Trelandskampen den 13.-14. juni besluttedes det
i kaproningsafdelingen at danne en otter af 2 mandskaber, der hidtil havde roet firer. På otteren indgik roerne
Jørgen Secher, Bent Serup Petersen, Jan Andersen og
Svend Madsen. Kort efter at otteren var dannet, meddelte de 4 roere kaproningschefen, at de herudover ville
forsøge sig i firer med og under træningen i firer ville
have Wolfgang Klemann, der ikke er klubbens træner,
til at træne sig. Dette meddelte kaproningschefen roerne
ikke kunne lade sig gøre, da man principielt måtte satse
på otteren, og det ville være en uheldig situation, dersom halvdelen af otteren var under træning af en anden
træner end klubbens officielle.
Roerne fastholdt deres krav, og det blev foreholdt
dem, at hvis de gjorde dette fortsat, kunne de ikke starte for klubben . Roerne ønskede derefter tilladelse til at
gå over i Skovshoved roklub og ville søge dispensation
for kaproningsreglementets § 16, der bestemmer, at man
kun kan starte for een klub i samme sæson.
Sagen blev behandlet i DSRs bestyrelse på et møde
den 2. juli. Under hensyn til at DSR i 1969 i Kurt Helmudt-sagen førte en hård kamp for, at § 16 var ukrænkelig og til sidst vandt denne sag ved Dansk Forening
for Rosports hovedgeneralforsamling, fandt man det
udelukket, at man nu kunne gå med til det følgende år
at gennemhulle bestemmelsen, hvorfor man nægtede at
medvirke til ansøgning om dispensation. Man meddelte
derefter roerne, at de måtte betragte sig som værende i
karantæne, medmindre de accepterede klubbens træningsfar hold.
Efter m ødet udsendtes en pressemeddelelse af følgende ordlyd:
Foranlediget af meddelelser i dagspressen i de seneste
dage angående et firer-mandskabs konflikt med DSRs
kaproningschef, ønsker DSRs bestyrelse hermed at udtale følgende :
Gennem de seneste år har der været en tendens til, at
enkelte roere, der i kraft af træningsindsats parret med
naturlige anlæg, har mulighed for at komme frem i
eliteklassen, slutter sig sammen for i en enkelt bådtype
at dominere totalt. Desværre giver denne dominans sig
også udtryk i , at de pågældende roere føler sig kaldet til
at kræve samtlige deres ønsker gennemført af den klub,
og den klubledelse, hvor de i øjeblikket befinder sig,
idet deres tilhørsforhold til de enkelte klubber oftest er
betinget af, hvilket materiel og træningsfaciliteter disse
for tiden kan byde på. Sidstnævnte tankegang kan om
den accellererer blive skæbnesvanger for dansk roning,
der altid har bygget på klubberne som sit fundament og
fremover fortsat må gøre dette. Den er ihvertfald vanskelig at kapere for de fleste klubledelser, der i en hård
økonomisk kamp for tilværelsen oftest kan have et

stærkt behov for en kreds af solidariske medlemmer
som sin rygstøtte.
Den nu verserende sag er et typisk udslag af ovennævnte tankegang, idet 4 roere, der i år har fundet
sammen fra 3 forskellige klubber, pludselig ikke ønsker
at blive trænet af den træner, som DSR har ansat for
indeværende sæson, men ønsker deres egen personlige
træner.
Dette har DSRs bestyrelse ikke kunnet acceptere, men
har måttet give de pågældende roere karantæne. Roerne
ønsker nu dispensation fra kaproningsreglementet, således at de kan starte for en anden klub.
Skal der være hensigt med at have ansvarlige ledelser
siddende i klubberne, ledelser bestående af folk, der
ulønnet udfører et betydeligt arbejde under ansvar over
for de respektive g eneralforsamlinger, kan dette ikke
tolereres, idet man derved accepterer den enkelte kaproer i eliteklassen, som en magtfaktor på tværs af klubbernes ledelse.
Følgelig har DSRs bestyrelse dags dato overfor Dansk
Forening for Rosports hovedbestyrelse protesteret mod,
at den ovennævnte dispensation gives.
Såfremt de 4 roere bøjer sig for DSRs bestyrelses afgørelse med hensyn til klubbens træningsforhold, kan
de fortsætte deres træning i DSR og fortsat starte for
klubben.
På bestyrelsens vegne

Aage Bang

formand
Roerne kom ikke til start ved Sorø-regattaen den 4. og
5. juli, men den 6. juli var de indkaldt til et møde med
bestyrelsen, hvor man drøftede sagen. Under mødet fastholdt roerne stadig, at de ville ro deres firer samtidig
med at ro otter, og at de ville trænes af Wolfgang Klemann. Da den øvrige del af otteren, der var tilstede i
klubben, fik en samtale med bestyrelsen samme aften,
gav disse udtryk for, at de 4 roeres adfærd havde ødelagt deres chancer for udtagelse til verdensmesterskaberne i Canada. Midt under mødet fik man en henvendelse fra Skjold, der tilbød, at hele otterens mandskab
kunne kombineres med 4 roere fra Skjold til en Danmarks-otter med reserver. Stillet overfor denne mulighed valgte bestyrelsen at give roerne tilladelse til kombinationen, men roerne udtalte, at de gerne ville kombinere, men samtidig ro firer og trænes af Klemann.
Heroverfor meddelte bestyrelsen roerne, at de kunne
gøre et af to: Indgå på en ren DSR-otter eller indgå i en
pulje på 10 mand, 4 fra Skjold og 6 fra DSR til en kombineret SkjoldjDSR otter ned henblik på udtagelse til
VM i Canada. Stillet overfor bestyrelsens faste beslutn ing valgte roerne at ro på den kombinerede otter. Otteren startede derefter ved den internationale Bagsværdregatta den 18.-19. juli, men kunne ikke gøre sig gældende i den hårde internationale konkurrence, hvorfor
udtagelse til VM ikke fandt sted. Ved regattaen blev de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer fra DSR efter
otterløbet spurgt, om de ville gå med til, at de 4 roere,
Secher, Jan Andersen, Svend Madsen og Bent Serup
Petersen forsøgte en sidste chance for udtagelse til VM i
firer ved et udtagelsesløb, der skulle afholdes en af de
første dage i ugen efter den internationale regatta. Stillet heroverfor gav man, under hensyn til, at det drejede
sig om udtagelse til landshold, tilladelse til, at de fik
denne sidste chance. Løbet fandt sted lørdag den 25. juli
på Sorø sø, og roerne blev ikke placeret.
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Man har herefter fastholdt karantænen, idet roerne
dog stadig havde den mulighed tilbage at indgå på en
ren DSR-otter med henblik på DM, som det var meddelt
den 6. juli.
Sagen har herefter fået en udløber, idet Niels Henry
Secher, der i henhold til den aftale, der er indgået om
den kombinerede dobbeltscullerroning i sæsonen 1970,
har forpligtet sig til at ro for DSR ved DM, ønskede ved
DM at starte i dobbeltsculler sammen med sin broder
Jørgen Secher. Dette kunne selvsagt ikke lade sig gøre,
da Jørgen Secher er ramt af ovennævnte karantænebestemmelse, og herefter meddelte Niels Henry Secher, at
han i strid med aftalen ville ro den kombinerede dobbeltsculler ved de åbne tyske mesterskaber i Duisburg
den 9. august, samme dag som DM afholdes, og følgelig
holdt sig bort fra DM. Dette er som førnævnt i strid med
en klar aftale, men da det underhånden var meddelt, at
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såfremt DSRs bestyrelse modsatte sig dette, ville man
ad anden vej skaffe økonomisk udvej for turen til Duisburg, og da en konfliktsituation med Niels Henry Secher
ville medføre, at DSRs bestyrelse måtte tage skridt
overfor ham - Danmarks bedste kort ved VM - umiddelbart før verdensmesterskaberne, har klubbens formand
acquieseret ved tingenes tilstand.
Hele denne strid ender selvsagt for klubbens generalforsamling. I mange af dens faser vil påstand stå mod
påstand. For at sagen inden generalforsamlingen kan
ligge fuldt oplyst for medlemmerne, agter bestyrelsen i
efteråret at lade samtlige i sagen implicerede afgive forklaring for en "undersøgelseskommission", som bestyrelsen med det første vil nedsætte. Der vil derefter blive
udarbejdet en rapport over forholdene, således at medlemmerne har et objektivt og klart grundlag at dømme
i sagen på ved generalforsamlingen.

Aktiviteter i vintersæsonen 1970-71
I vintersæsonen 1970171 vil aktive medlemmer af DSR kunne
deltage i gymnastik, håndbold og svømning dels på specielle
hold inden for USG , dels i klubhuset.
Tidspunkter og betingelser for deltagelse fremgår af nedenstående skema. Holdene starter pr. 1. oktober, og for de holds
vedkommende, hvor der skal betales tilmeldingsgebyr, kan kun
de medlemmer deltage, der har tilmeldt rettidigt, og kun for så

vidt der på tilmeldingstidspunktet endnu er plads på holdet.
Medlemmer, der tilmelder sig deltagelse på USGs hold gennem
DSR, vil i slutningen af september få besked om optagelse og
tid og sted for den første time.
Passive medlemmer kan, i det omfang pladsen t illader det, deltage mod betaling af et ekstrakontingent på kr. 80,- .

Tilmeldingsgebyr

Tilmelding:
sidste frist

Dag og tid

Disciplin

Sted

Deltagere

Tirsd. og torsd.
kl. 19.30-20.30

Gymnastik
(Kapron.-træning)

DSR

Fortrinsvis
kaproere

10,-

10. september

Tirsd. og fred.

Gymnastik

USG

Fortrinsvis
studerende
(kun mænd)

Onsdag

Gymnastik

Metro-annex

Fortrinsvis
Old-Boys

10,-

10. september

Onsdag

Håndbold

USG

Mænd

10,-

10. september

Torsdag

Gymnastik

DSR

Kvind!. med!.

Fredag

Svømning

USG

Mand!. med!.

10,-

10. september

Fredag

Svømning

USG

Kvind!. med!.

10,-

10. september

Fortrinsv~

Ud over gymnastikken, håndbold og svømning, arrangeres der

sektionen vil fremkomme senere, herunder indbydelse til en

1 å 2 gange om måneden orienteringsløb fra klubbens hus i

orienteringsaften i klubhuset.

Ravnsholdt skov, Gåsehuset, ligesom man ved tilmelding gennem

P.S. DSR betaler til USG kr. 90,- for kandidaters deltagelse; så-

DSRs ski- og orienteringssektion kan deltage i Dansk Oriente-

fremt nogle af klubbens kandidater ønsker at dække klubbens

ri ngsforbunds åbne orienteringsløb. Nærmere om orienterings-

udgifter fuldt ud, er dette velkomment!

Stof til næste nummer af medlemsblødet senest 30. september
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Standerstrygning
LØRDAG DEN 31. OKTOBER

KØKKENET
Hvorfor svigter

medlemm~rne

D.S.R.s køK-

kl. 13.00

FROKOST -

kl. 15.00

SIDSTE FÆLLESRONING

kl. 20.00

BADEDAB OG STANDERSTRYGNING I
FAKKELSKÆR

kl. 20.15

ANDESPI L
- 10 spil + 2 ekstraspil
rækkegevinster m.m .

BESTILLES I FORVEJEN

ken?
Kassereren
underskud. -

hævder,

at

køkkenet

giver

skal han virkelig have ret?

Kom ned og spis middag eller nyd aftenkaffen i klubben . Hvis køKkenet skal opretholdes i sin nuværende form, må omsætningen forøges.
Indtil standerstrygningen åbent mandag-

PSI Under Andespillet kan der købes smørrebrød .

fredag om aftenen (middagsservering).
Lørdag 12-17 (frokost -

kaffe -

sand-

brød).
Efter standerstrygningen

l

l

Mandag
Kaffe, the, øl , vand
Tirsdag J19-22 JSPiritus, håndmadder
Torsdag
Ostemadder, chokolade m.v.
Lørdag

12-17 Ovennævnte samt
frokost

Motionsgymnastik
hver
TIRSDAG KL. 20,00

første gang tirsdag d. 27. oktober
MØD OP I KLUBHUSET OG
DELTAG I DEN ALMINDELIGE
BEVÆGELSE!

Adresseliste:
Danske Studenters Roklub,
Strand vænget

Bestyrelsen har nu nedsat den i sidste nr. af bladet nævnte kommission
til undersøgelse af klubbens kaproningsforhold 1970.
Kommissionen består af:
Højesteretsdomme?' Victor Hansen,
Civilpolitiassistent Jørgen Krause,
Sekretær cand. mag. Bent Rasmussen.

2100 København ø
Postgiro 3466
Telefoner:
Kontor: 29 63 26
Køkken : 296326
Medlemmer: 296360
Klubbens kontor er åbent

Arbogsredaktøren vil være glad for at modtage bidrag (beretninger,
krønniker, digte, billeder, tegninger o.s.v.) inden l . december.
Send blot alt, redaktøren sorterer selv.

Bent Rasmussen, Tustrupvej 4 2720 Vanløse

tirsdag - torsdag klo 19-20
Formand: Aage Bang, Holsteinsgade 5,

2100

ø.

Et elegant svar - i en uelegant sag

TR 359

Kasserer : Dan Nielsen, Klintevej 26,

2700 Brh. BE 3681
Sekretær: Annelise Rasmussen,
Normasvej 14, 2500 Valby. 464767
Materielforvalter: Ole Pedersen,
Forhåbningsholms Alle 29 2 • 1904 V.
Kaproningschef: Erik Sommer Jensen ,
Hollændervej 22, 1855 V.
Instruktionschef: Henning Rasmussen,
Normasvej 14, 2500 Valby. 464767
Motions- og langtursrochef:
Bent Bredmose, Jacob Bulls Alle 96,

2860 Søborg
Husforvalter: Ronald Clausen, D.S.R.,
Strandvænget, 2100

ø

Uden særligt mandat:
Jens Krumholt, D.S.R .,
Strandvænget, 2100

ø

Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,

2720 Vanløse. 742417

Da mit navn utvivlsomt er ukendt blandt næsten alle bestyrelses- og
klubmedlemmer, må jeg måske indledningsvis nævne, at jeg siden 1940
har været livsvarigt medlem af klubben, men af helbredsmæssige, geografiske og andre grunde desværre har måttet ophøre med at dyrke
rosporten aktivt. Gammel kærlighed ruster jo imidlertid ikke, og jeg føler
stadig en varm interesse for DSR.
Som udslag af denne interesse vil jeg gerne give mit besyv med i debatten om baderummet ved at støtte indlægget af Ib Bjerrehuus i bladets nr. 5.
Som sagen foreligger oplyst, domineres den af to centrale fakta, der
ikke bør drukne i udenomssnak: 1) Schacks forslag var sagkyndigt underbygget af arkitekt og håndværkere; 2) det var en - tilmed særdeles flot gave til klubben.
Under disse omstændigheder må jeg specielt støtte tanken om en silkesnor til bestyrelsen - dog m ed en vis modifikation. Uanset egen følt
styrke bør man altid nøje respektere den gode regel, at ingen dømmes
uhørt. Vi må altså først høre bestyrelsens modbemærkninger til de to
fremdragne punkter. Dette vil bestyrelsen vel også komme ind på ved
næste generalforsamling, men det er nu engang ikke alle, der har mulighed for at møde op til denne, og et af formålene med dette indlæg er
derfor at opfordre bestyrelsen til også her i bladet, og snarest, at fremlægge hvad den eventuelt har at sige til sit forsvar.
Bladets nr. 5 indeholdt også et bemærkelsesværdigt indlæg fra Schack.
Jeg beder hvert enkelt medlem betænke sin holdning, hvis han havde
fået en sagkyndig velfunderet gave til omkring 60.000 kr. vraget. Mon
ikke de fleste af os ville være blevet fornærmede og have følt os fristet til
længere selvforsvar. Schack derimod nøjes med nogle korte bemærkninger, hvor han konstaterer det faktiske, at i relation til hans tilbud er
tiden nu forpasset, hvorfor han opfordrer til at "undlade yderligere diskussion om ting, som kunne være gjort".
Det er et sjældent elegant svar fra en mand, som har fået en sjældent
uelegant behandling.
Poul Boeg

1. november!!!
er sidste frist for stof til næste nr. af
bladet. Indlæg sendes til klubben
eller til redaktøren, og det er stadig
Gerl Hougaard,
Vordingborggade 80 sf. tv.
2100 ø

SORGENFRI TORV ~ TELEFON 851981
Varer Udbringes overalt I STORKØBENHAVN
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Svar til Poul Boeg
På generalforsamlingen i december måned 1968 var der
en del kritik fremme af forholdene i herrenes baderum;
denne kritik kunne bestyrelsen fuldt ud tilslutte sig.
De gamle og umoderne toiletter, den uhumske og tit
forstoppede urinal, de slidte asfaltgulve, der på grund af
sætninger i grunden var sunket, så der var store revner
mellem væg og gulv, loftet, hvor vandet i perioder sivede igennem fra de overliggende terrasser, og hvorfra
kalken i de tørre perioder faldt ned i store flager kunne
ikke betegnes som luxus.
Den siddende bestyrelse såvel som formodentlig også
tidligere var imidlertid veget tilbage fra at iværksætte
en så stor reparation, som man måtte anse for nødvendig.
r foråret 1969 lod bestyrelsen imidlertid udarbejde et
projekt, der dels indeholdt den påkrævede ombygning af
baderummet, og dels - som noget sekundært - en ud i
fremtiden påtænkt flytning af finbadet fra damernes
omklædnings- og baderum til en position, hvor såvel
mandlige som kvndelige medlemmer kunne benytte finbadet uden at det modsatte køn var afskåret fra at tage
brusebad i samme periode.
Disse planer blev offentliggjort i medlemsblad nr. 9
1969, der udkom i november måned.
På den ordinære generalforsamling i december måned
blev bestyrelsens plan til financiering af baderumsombygningen forelagt for medlemmerne, og misforståelser
fra visse medlemmers side, der opfattede ombygningens
hovedformål som indretning af nyt fin bad som det primære, søgtes korrigeret ved oplysning om, at finbadet
ikke indeholdtes i det fremlagte prisoverslag.
På generalforsamlingen meddelte Gudmund Schack at
der var mulighed for at h an kunne fremskaffe de til
ombygningen nødvendige penge.
På et møde mellem bestyrelsen og Gudmund Schack
den 2. februar 1970 tilbød hr. Schack at financiere ombygning, hvis blot bestyrelsen ville lade ombygningen
foretage efter et af ham og en arkitekt udarbejdet projekt, der var meget billigere end bestyrelsens plan.
Hovedvægten i det af Gudmund Schack udarbejdede
ombygningsforslag var lagt på indretning af et finbad,
der efter sin placering kun kunne benyttes af herrene .
Bortset fra indretningen af dette finbad, skulle intet ændres, men kun, som på skitsen anført i parantes, repareres.
Da Gudmund Schack fik forelagt bestyrelsens indvendinger mod forslaget, indvilgede han i at trække sit tilbud tilbage, idet han dog samtidig meddelte, at han i så
fald ikke ville støtte bestyrelsens forslag; dette tog bestyrelsen til efterretning, og man enedes med hr. Schack
om, at han herefter skulle koncentrere sig om indretningen af motions rummet i det nedre omklædningsrum.
Bestyrelsen fortsatte herefter sine planer, og udsendte
et allerede før mødet med Schack forberedt brev til
samtlige medlemmer i midten af feb r uar. r brevet redegjordes nærmere for planernes omfang, ligesom man
opfordrede medlemmerne til at støtte projektet økonomisk.
Den 24. februar afholdtes der generalforsamling i
D.S.R.s Venner, og D.S.R.s bestyrelse havde overfor
Vennernes bestyrelse ansøgt om et beløb til ombygningen. Vennernes bestyrelse mente dog ikke, at det var
støtteforeningens opgave at yde pengebeløb til en sådan
stor opgave - det som klubben fik fra vennerne, skulle
være en konkret genstand, som man kunne sige at Vennerne havde givet. Fra de fleste Venners side, var der

enighed herom, men enkelte mente dog, at Vennerne i
hvert fald kunne låne D.S.R. et beløb til projektets gennemførelse. Som svar herpå udtalte Schack at Vennerne
ikke skulle bekymre sig om dette problem, han kunne i
givet fald fremskaffe de manglende penge.
Fra bestyrelsens side blev det oplyst, at der på dette
tidspunkt var indkommet ca. 6.000,- kr. i lån og gaver,
og der blev fra enkelte medlemmers side givet tilsagn
om støtte. Gudmund Schack omtalte intet om hans alternative forslag, og at han tidligere havde fraskrevet projektet sin støtte.
r begyndelsen af marts måned meddelte Gudmund
Schack pr. telefon formanden at han nu havde kontaktet
nogle håndværkere, der ville påbegynde en ombygning
af baderummet med næste uges begyndelse. Da bestyrelsen tidligere var blevet enig med hr. Schack om, at
hans forslag ikke skulle gennemføres, blev han bedt om
ikke at sende håndværkerne.
Den følgende lørdag kom Schack uanmeldt ned i klubben og fortalte de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer , hvad man nu havde sagt nej tak til.
Ved forevisning i baderummet fremlagde Schack nu
mundtlig - uden skitser og overslag - et nyt forslag , der
ud over indretning af et finbad omfattede fire bruserkabiner, lægning af stiftmosaik oven på de eksisterende
gulve, samt forsænkning og isolering af loftet.
To af bruserkabinerne skulle anbringes i det daværende forrum, der med en skydedør skulle kunne aflukkes
fra det daværende bruserrum. De to andre bruserkabiner skulle anbringes i bruserrummet, hvor der tillige
skulle indrettes et finbad ; dette finbad skulle kunne anvendes skiftevis af herrer og damer, idet en dør skulle
føre fra bådehallen ind i rummet. Efter denne beskrivelse anmodede Schack bestyrelsen om at overveje dette
tilbud, og give ham besked om man ville acceptere det.
Stillet over for dette mundtlige tilbud måtte bestyrelsen atter overveje sin stilling; der var følgende forskelle
mellem de to projekter, som måtte vurderes:
Efter Scahcks mundtlige skitseprojekt
ville de nuværende toiletter blive bibeholdt uændret,
gulvet ville være isoleret, dets sænkning kunne fortsætte med nye revner og eventuelle brud i mosaikken
til følge,
den stinkende urinal ville blive bibeholdt,
der ville ikke komme fliser på væggene,
der ville ikke blive installeret radiatorer, således at
nytten af rummet om vinteren ville blive ringe.
Damerne skulle i badekåber bevæge sig gennem bådehallen, når de skulle i finbad , på samme måde som
herrene hidtil har gjort det den modsatte vej.
Da alle disse her fremførte indvendinger af bestyrelsen fandtes væsentlige, sagde bestyrelsen nej tak også til
dette mundtligt fremførte projekt.
En uges tid efter modtog D.S.R. pr. post et tilbud fra
et badstuefirma på indretning af finbad og levering af
4 bruserkabiner; dette tilbud beløb sig til ca. 18.000,- kr.
ekscl. moms og montering. Dette beløb tilligemed det det
ville koste at lægge stiftmosaik på asfaltgulvet og at
nedforskalle loftet, foreslog vi Schack at give til bestyrelsens projekt, idet man så sammen med de t beløb der
var indsamlet, havde penge nok til at fuldføre dette projekt. Dette kunne der dog ikke være tale om .
Det murerfirma, der har udført arbejdet i det nu gennemførte projekt, er det samme som Schack skulle have
til at udføre sine reparationer. Den murer, der var med
Schack ude at se på forholdene har udtalt, at han overfor
Schack har påpeget, at det naturligvis godt kunne laves
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efter Schacks ide, men at firmaet ikke kunne påtage sig
at give tilbud på det, skulle det udføres, skulle det være
efter regning, og der kunne ikke ydes nogen garanti for
arbejdets holdbarhed.
Disse udtalelser har kun bestyrket bestyrelsen i dens
tro på at den har handlet rigtig i at sige nej tak til
Schacks tilbud .
Bestyrelsen må dog beklage, at ombygningen har
trukket så længe ud; uheldige forhold, herunder den i
forsommeren yderligere stramning af kreditten har medført, at det først i slutningen af august måned lykkedes
at få et banklån i Landmandsbanken, efter at vi havde
fået afslag i vor egen bank og Bikuben. Dette i forbindelse med klubbens egen uheldige økonomiske situation
i forbindelse med den pludselige påkrævede udskiftning
af pontonen, en udgift på ca. 10.000,- kr., har forsinket
projektet.
Bestyrelsen

ORIENTERING

Y,\LST

Vintertræningen er begyndt
Asbjørn Torp leder træningen i klubhuset tirsdag og
torsdag kl. 18,30. Efter opvarmning og gymnastik i festsalen følger vægtøvelser i det ny motionsrum. Søndag
kl. 10,00 løbetrænes fra Bagsværd Rostadion.
Vær med nu fra starten. Alle kan deltage. Ved flittigt
fremmøde hele vinteren kan enhver fra det rene ingenting nå frem til at kunne ro kaproning til foråret .
For de der har roet kaproning gælder det, at alene den
fælles træning fulgt fra oktober kvalificerer til at komme på hold næste år.

Træningsweekend i Ollerup
Den 6.-8. november besøger de kaproningsinteresserede
Ib Christoffersen på Ollerup Gymnastikhøjsko1e.
Emil Sørensen har skrevet et indlæg som reaktion på
kaproningsredegørelsen i sidste nummer. Det vil blive
bragt sammen med et svar i næste nummer.

Tilmelding til løb: K. HALLSTRØM 974929, mandag aften

Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringssektion ved K. Hallstrøm
Skal der LØBES ORIENTERING i år,
så SKAL det være NU!
Nedenfor har i Terminslisten, der er mange løb i Danmark. Hver mandag sidder Kell og venter hele aftenen
på alle tilmeldingerne. Biltransporten skal vi nok osse få
klaret, det er ikke slået fejl endnu, kompasser har vi nok
af, vejret har hidtil været særligt fint om søndagen, så
der er ingen grund til ikke at få sin ugentlige motionstur
i skoven. Alle O-løb foregår idag på nye kort, så det er
meget nemt at se hvor man begik bommerterne, og på
den måde lære lidt om orientering, hvis man da ikke hører til den type, for hvem det absolut er en principsag at
være totalt uvidende, og derved have en god grund til at
være længst muligt ude i skoven!

Generalforsamling
Som det sig hør og bør annonceres hermed den årlige
Generalforsamling til MANDAG DEN 26. OKTOBER
KL. 19,30 i Roklubben. (Undskyld, indvarsles hedder det
ifølge dokumenterne) - hvormed dette for en gangs
skyld skulle være gjort i henhold til lovene, - selvfølgelig under forudsætning af at bladet kommer rettidigt ud!
VI håber at den efterhånden gode deltagelse (fra år til år
stedse stigende med en person pr. år, således at deltagerantallet i år efter beregningerne skulle nå op på 12) - vil
fortsætte osse dennegang, selvom Generalforsamlingen
er henlagt til en mandag. Dagsordenen er overraskende
nok den sædvanlige. Under punktet Formandens Beretning tør jeg dog ikke love at følge sidste års indsats op,
måske som følge af de laguner, der har været i Sektionens virke i det forløbne år. DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om Sektionens virke i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab .
4. Behandling af indsendte forslag.
5. Valg af Styre.
6. Eventuelt. - a: Næste års Stifinderløb i Sverige.
(Vi har fået kort og løbsområde).

Terminslisten:
Søndag den 18.-10. Holbæks løb i Hvalsøskovene. M .sted
Midtsjællands Ungdomsskole, Ny Tolstrup (Ebberup).
Bustransport til start. Samme dag er der osse løb i Jylland ved Himmelbjerget.
Søndag den 25.-10 . Kredsmesterskaber i Sverige, ved
Gøingsåsen - sø for Hassleholm. M.sted: Tormestorp
skole (bademulighed).
Søndag den 1.-11 . KLUBMESTERSKABSL0B som Kredsen arrangerer og hvor de enkelte klubbers deltagere
kan konkurrere indbyrdes efter deres egne regler og
egne præmier! Atter i år Seeder vi alle anmeldte på den
måde, at De, som vi skønner er hurtigst (eller de som
selv mener at været det) får tillagt så mange minutter
til deres forventede løbstid, som det skønnes at denne er
kortere end den langsomstes. (Altså forventede løbstid,
hvis denne tænkte person anstrenger sig lige så meget
som den pågældende der får tillagt minutter!) Som I ser
et ganske klart og enkelt system. SEKTIONEN udlover
osse i år et splinternyt Silva kompas til 'den på disse
konkurrencebetingelser Kårne Vinder- som PRÆMIE.
Vel mødt til Arets KLUBDYST.
Søndag den 8.-11. JÆTTEMILEN. Slutningen på årets
konkurrencer, 3 klasser med nemlig 20, 15, 10 km's
Orientering. M.sted: Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej, Hillerød. Løbsområde: Sandsynligvis både Grib Skov
og St. Dyrehave, for de længste baners vedkommende.
Samlet start, med udkørsel til denne kl. 9,00.
og hermed god fornøjelse HALLSTR0M
KLUBL0B: Der vil blive arrangeret i hvert tilfælde 2
rigtige Klubløb fra Gåsehuset, hvoraf det ene er vores
traditionelle JULEKISPUS, hvor alle lige fra tanter og
bedsteforældre er velkomne. Banelæggeren bliver valgt
på årets Generalforsamling, idet det måske bliver ham
der får majoriteten her. Det andet bliver i sidste del af
november og annonceres her i bladet, såvel som Styret
altid står til disposition med alle mulige oplysninger.
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STYRMANDSLAUGET AFHOLDER

Julefrokost
LØRDAG DEN 19. DECEMBER KL. 19,00.

De aktive, -

Tilmelding inden 15. dec . på liste i slyngelstuen.

et rummeligt begreb

Pris: ? ? ? (se opslag i slyngelstuen)
De, der kun kender D.S.R. fra sæsonens
overdåd ige omtale på avisernes sportssider, må tro, at klubben er delt i to lejre,
der bekriger hinanden, bestyrelsen contra
de øvri ge medlemmer.
Men aviserne har overset, at klubben
ikke kun består af kaproere. Disse udgør
ca. 10 Ofo af de aktive, af disse er det igen
kun ca. 10 Ofo, der føler sig snydt af bestyrelsen , idet de mener de er bedre roere
end deres resultater viser.
Af en af de aktive kaproere, er jeg blevet
bedt om at nævne i bladet, at det kun er
et mindretal, der er enige med Politiken,
når den så mal ende spår, at der vil rulle
bestyrelseshoveder ved den kommende
generalforsaml ing.
Der vil nok ske udskiftninger i bestyrelsen, som ved de fleste generalforsamlinger, men det vil være fordi de pågældende selv ønsker det og ikke fordi de har et
medlemsflertal mod sig.
De aktive
nok rummeligt, men noget tyndt befolket.
Red.

Hygge- og orienteringsløb fra

Gåsehuset
Alle kan deltage -

også de, der kun vil spadsere eller samle

poster ind.

1.

SØNDAG DEN 29. NOVEMBER
start fra kl. 10-12
Kuster lægger bane

2.

SØNDAG DEN 13. DECEMBER

JULE-kw~
start kl. 10 IEt

løb

med

overraskelser,

f. eks. banelæggeren,

nemlig Bredmose.
Efter løbet O-sektionens julefrokost
menu: egen madpa ;:ke
Kaffe og julekage kan købes på stedet
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Adresseliste:

Arbogen 1970!

Danske Studenters Roklub,
Strandvænget
2100 København ø
Postgiro 3466

Redaktøren vil være glad for at modtage bidrag (beretninger, krøniker,
digte, billeder, tegninger o.s.v.) inden l. december. Send blot alt, redaktøren sorterer selv.
Bent Rasmussen ,

Telefoner:

PROTEST I PROTEST I PROTEST I

Ko nto r: 29 6326
Køkken : 29 63 26
Medlemmer: 296360
Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag klo 19-20
Formand: Aage Bang, Holsteinsgade 5,
ø. TR 359

2100

Kasserer: Dan Nielsen, Kli ntevej 26,
2700 Brh. BE 3681
Sekretær: Annelise Rasmussen,
Normasvej 14, 2500 Val by. 4647 67
Materielforvalter: Ole Pedersen,
Forhåbningsh ol ms Allå 292 • 1904 V.
Kaproningschef: Erik Sommer Jensen,
Hollændervej 22, 1855 V.
Instruktionschef: Henning Rasmussen,
Normasvej 14, 2500 Valby. 46 47 67
Motions- og langtursrochef :
Bent Bredmose, Jacob Bu lls Allå 96,
2860 Søborg

Husforvalter: Ronald Clausen, D.S.R.,
Strandvænget, 2100 ø
Uden særligt mandat:
Jens Krumholt, D.S.R.,
Strandvænget, 2100 ø

Tustrupvej 4, 2720 Vanløse

Protesten gælder bestyrelsens redegørelse for uroen omkr ing klubbens
ka proningsafdeling.
Redegørelsen er, som avis referaterne har v æ ret, lidet flatterende for
DSR's bestyrelse. De, der h ar fulgt med i sæsonens begivenheder inden
for kaproningsafdelingen, må absolut have udstødt v rede "GRRRR - - "lyde, i pagt med Ekstr abladet, ved læsning af redegørelsen. Thi den er
ikke redelig. Jeg tillader mig derfor at supplere og korrigere visse passager i redegørelsen, således a t disse f år et udseende, der svarer t il "min "
opfattelse.
Bestyelsen meddeler, a t " det i k aproningsafdelingen" efter trelandskampen blev besluttet a t d anne en otter af 2 fi r er-mands ka ber. Det bør
bemærkes, at denne otter aller ede havde startet tidligere, ved bl. a. forårs r egattaen og trelandskampen.
Bestyrelsen meddeler, at Wolfgan g Klemann "ikke er klubbens t ræner". Dette er i direkt e modstrid med bl. a . bestyrelsens artikel i vort
medlemsblad nr. 2 1970: "DSR's trænere". (Den artikel har BT's sportsjournalist måske læ st!).
Ved forårets kaproningsmøde fik klubbens elitemandskaber lov til frit
at vælge den træner, de ønskede at arbejde under i sæsonen. Problemet
med ottertræningen blev bestyrelsen bekendt allerede på dette tidspunkt.
Det b lev endvider e på kaproningsmødet pointeret, at mandsk ab erne ikke
ville få lov til at skifte træner i sæsonens løb . Netop et sådant t r ænerskifte krævede bestyrelsen af roerne efter trelandskampen. Det var således ikke roerne, men bestyrelsen, der stillede krav.
Bestyrelsens redegørelse vedrørende DM afføder et spørgsmål: Hvorfor
gav bestyrelsen ikke Niels og Jørgen Secher tilladelse til at starte i dobbeltsculler ved DM?
Klimaet i kaproningsafdelingen har, som det fremgår af bestyrelsens
redegørelse samt ovenstående, været dårligst tænkeligt i denne sæson.
Vi har savnet hvad man med et aktuelt slogan kalder "trivsel på arbejdspladsen". Denne trivsel kræver bl. a. samarbejde mellem bestyrelse og
kaproere. Man f å r let det indtryk, at bestyrelsen i år har betragtet sig
som værende en instans, der dels skabte og dels uddybede tvistigheder
inden for kaproningsafdelingen . Dette har naturligvis ikke været bestyrelsens hensigt.
Man kunne ønske, at bestyrelsen fremover bliver i stand t il let og elegant at løse de problemer, der uundgåeligt opstår. Måske ville det hjælpe,
om bestyrelsen kunne smile lidt mere, måske endda le hjerteligt engang
imellem. Det er nemlig en fornøjelse at ro!
Emil Sørensen

Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanløse. 742417

Bestyrelsen har ikke viLLet kommentere Emil Sørensens indlæg, mens
undersøgelseskommissionen behandler karantænesagen. Og nu da der er
kommet et forlig i stand, henvises der til dette andet steds i bladet. Red .

12. januar 1971 l!!
er sidste frist for stof til næste nr. af
bladet. Indlæg sendes til klubben
eller til redaktøren, og det er stadig
Gert Hougaard,
Vordingborggade 80 st. tv.
2100 ø
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Sagen angående DSRs kaproningsafdeling
D. 10. november 1970 afholdtes møde i udvalget vedrørende uoverensstemmelserne
mellem DSRs bestyrelse og nogle af klubbens eliteroere.
Foruden udvalget (Jørgen Krause, Bent Rasmussen og Victor Hansen) var mødt for
bestyrelsen Aage Bang, Dan Nielsen og Ole Pedersen og for eliteroerne Niels
Secher, Jørgen Secher og Bent Serup Pedersen samt træner Wolfgang Kleemann.
Efter at udvalget ved procedurens slutning i mødet den 27. oktober 1970 havde henstillet indtrængende til parterne at søge striden løst ved et forlig, har parterne forhandlet herom og er nu under udvalgets medvirken enedes om at forlige sagen på
følgende måde:
Parterne beklager, at forholdet mellem dem til skade for klubben har udviklet sig
så uheldigt som sket, hvilket for en del må tilskrives misforståelser og uenighed om
forståelsen af forskellige mellem parterne trufne aftaler. Parterne vil derfor af al
magt bestræbe sig for at skabe og opretholde et godt forhold mellem bestyrelsen
og kaproningsafdelingen til gavn for klubbens prestige og idrætslige position.
Til opnåelse heraf er parterne enige om at betragte de hidtidige uoverensstemmelser som endeligt bilagt, således at de ikke af parterne føres frem på generalforsamlingen ud over en meddelelse fra formanden om forliget, samt om at tilsige hinanden et venskabeligt og smidigt samarbejde.
Som led i forliget bortfalder karantænen og spørgsmålene om Niels Sechers forhold
ved Den internationale Københavnsregatta den 18. juli 1970 og ved DM den 8.-9.
august 1970.
Bestyrelsen erklærer, at der fremtidig , når der er spørgsmål om at træffe afgørelser
af vigtighed over for et medlem, vil blive givet delte lejlighed til at udtale sig over
for bestyrelsen.
Bestyrelsen nedsætter i medfør af lovens § 7, stk. 6 et kaproningsudvalg for hvilket
der fastsættes følgende reglement:

§ 1. Udvalgets sammensætning
Kaproningsudvalget (KU) består af kaproningschefen som formand og to andre
medlemmer. Disse vælges årligt af kaproningsafdelingen senest 1 uge efter den
ordinære generalforsamling blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen supplerer sig
i henhold til lovens § 7, stk. 3 med et af disse to medlemmer.
Udvalget træffer bestemmelse ved simpelt flertal. Udvalget holder møde efter formandens bestemmelse eller når et medlem begærer det.
§ 2. Repræsentation
KU afgør endeligt - inden for et af bestyrelsen godkendt budget - ved hvilke kaproninger DSR skal repræsenteres og med hvilke hold.

r

§ 3. Træner
KU afgør endeligt, hvem der skal træne klubbens kaproere samt disses fordeling
mellem træneren (trænerne). Spørgsmålet om trænerens (trænernes) vederlæggelse
skal godkendes af bestyrelsen.
§ 4. Kombinationer
KU afgør endeligt alle spørgsmål om kombinationer. Ved faste kombinationer skal
der med hensyn til budgettet på forhånd indgås en skriftlig aftale mellem klubbernes bestyrelser, hvori der skal tages stilling til, hvorledes kombinationernes nettoudgifter skal fordeles.
§ 5. Kaproningsmateriel
Fordelingen af kapronings- og motorbåde mellem kaproerne og trænerne afgøres
endeligt af KU.
Nyans kaffelser af kaproningsmateriel afgøres af bestyrelsen efter indstilling fra KU .
Vedl igeholdelse af kaproningsmateriellet påhviler materielforvalteren.
§ 6. Andre bestemmelser
Om andre spørgsmål, der er af særlig betydning for kaproningsafdelingen , kan
bestyrelsen afæske KU en udtalelse, ligesom KU selv kan afgive indstilling til
bestyrelsen om sådanne spørgsmål.
KU skal straks efter at være valgt udarbejde et udkast til et foreløbigt budget for
den kommende sæson vedrørende træning, deltagelse
kaproninger og nyanskaffelser .
Sign.:
)

Aage Bang
Ole Pedersen
Dan Nielsen

Victor Hansen
Jørgen Krause
Bent Rasmussen

Niels Secher
Jørgen Secher
Wolfgang Kleemann

Bestyrelsen indkalder herved til

ORD INÆR GENERALFORSAMLING
fredag den 11. december kl. 20 i klubhuset
Dagsorden: Valg af dirigent og sekretær.
1. Aflæggelse af beretning.
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent fo r det næste år.
3. Valg af formand.
4. Valg af kasser er.
5. Valg af sekretæ r .
6. Valg af materielforvalter.
7. Valg af kaproningschef.
8. Valg af instruktionsrochef.
9. Valg af motions- og langturs rochef .
10. Valg af husforvalter .
11. Valg af to revisorer.
12. Valg af r epræsentanter til D. F. f. R.. Bestyrelsens medlemmer er fødte repræsenta nter.
13. Særlige fo rslag.
14. Eventuelt.

Kontingentet for 1971 fo resLås af bestyrelsen til:
240 kr. for aktive (svarer til 20 kr. pr. md.) og
40 kr. for passive.

Medlemmernes opmærksomhed henledes på følgende
uddrag af lovenes § 8:
Fo rslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen og skal i
de sidste 6 d age før generalforsamlingen være fremlagt
på klubbens kontor , ligesom de gennem klubbens officielle meddelelser eller skriftligt til hvert enkelt stemmeberettiget medlem skal bringes til disses kendskab
senest 3 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag til besættelse af tillidsposterne e?" følgende:

Formand .. . ... .. . ... ... . ... . .. . .... .
Kasserer .. ... .. . .. .. .... .. . .... . .. . .
Sekretær ........... . .. .. ... . ... .. ...
Materielforvalter ........... . .... ....
Kapro ningschef . ... . . .. . . ... . . . .. ... .
Instruktionschef . ... . . .. .............
Motions- og lan gtursrochef ... . .......
Husforvalter . ... . . ............. .. ....
Revisorer ............... . ... . ....... .
Repræsentanter ... . ... .. . .. . .... . . . . .

Aage Bang
Dan Henrik Nielsen
Ole Pedersen
Gerha rd K løve Jacobsen
Poul Steno Petersen
J ens Krumholt
Bente Kjøler
Ron ald Clausen
E. Haamann, N. H . Schaumburg.
Ud over bestyrelsen følgende:
G. Schack, N. Strigel, C. Rasmussen,
E. Sommer Jensen, H. Rasmussen,
P . Lu nn.

SØFORKLARING
Det er spild af tid og papir når bestyrelsen ofrer over
2 spalter på et svar vedr. ombygningen af baderum etc.
i særdeleshed da der i fremstillingen er mange ting der
ikke stemmer.
Da jeg igennem de sidste 40 år har været med til
idrætsbyggeri til masser af millioner kroner og også, da
vi byggede klubhuset i 1938/39 mener jeg - i al beskedenhed - at have mere forstand på de ting end bestyrelsen, men efter det bestyrelsesmøde, som jeg var indbudt
til d . 2. februar og hvor bestyrelsen efter 3-4 timers forløb meddelte mig, at den senere ville give besked om
den ønskede gaven eller ej, følte jeg, at jeg kunne have
tilbragt tiden på en bedre måde.
Gudmund Schack

Da jeg ikke kan acceptere et forlig i karantænesagen,
uden at der samtidig fremkommer en neutral redegørelse om sagens baggrund, opståen og forløb, er jeg
d . 11. november 1970 trådt ud af bestyrelsen.
/
Erik Sommer Jensen

Motionsgymnastik

Baderum

Kjære piger, det var ikke så godt, nu går I jo og bliver
runde, hvor piger ikke bør være det. I burde sandelig
være kommet til gymnastik medens tid var. Lis har ikke
megen lyst til at give enetimer, så gymnastikken om
torsdagen er ophørt, men skulle der vise sig fornyet interesse er Lis villig til at prøve igen.

Det nye bruserum til herrerne er nu taget i brug, den
nye badstue er næsten færdig og den vil være klar inden
dette blad udkommer.

Kaproningstræningen

Alle muligheder er dog ikke forspildte, idet såvel damer som herrer er velkomne til Kaj Rafn's gymnastik
om tirsdagen. De sidste par gange har der været ca. 15,
men der kan være mange flere. Mød frem tirsdag kl. 20
og få løst lidt op i det værkende stativ.

Vintertræningen er kommet godt igang. Tirsdag og torsdag kl. 18,30 er et opvarmnings-, smidigheds- og konditionsprogram i festsalen optakt til styrketræningen
motionsrummet. Søndag kl. 10,00 er der løbetræning
Bagsværd. Alle er velkomne.
Sommer

ORIENTERING

Tilmelding til løb: K. HALLSTRØM 97 4929, mandag aften

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

Generalforsamlingen

Sektionens styre:

Til generalforsamlingen mødte det af Kell lovede antal
medlemmer. Arne P. blev som sædvanligt valgt til dirigent. Formanden aflagde beretning. Han gjorde specielt
rede for årets Stifinderløb og planerne for næste års løb.
Han kunne meddele, at det igen bliver ved Klippan.
Der blev rettet en del kritik mod den information, der
kommer fra formanden (som sædvanligt). Det blev derfor vedtaget at æ ndre sektionens adresse, så alle indbydelser og anden post først gå r til sek retæren i stedet
for til formanden.
Kassereren aflagde et pænt regnskab, som revisoren
dog kunne ønske udformet på en anden måde.
Kell Hallstrøm og Gert Pedersen blev genvalgt som
henholdsvis formand og kasserer. Mikkel ønskede ikke
at fortsætte, og i stedet blev undertegnede valgt som sekretær. Da jeg bor i klubben, og derfor skulle være at
træffe der de fleste aftener, håber jeg at information og
agitation skulle være i de bedste hænder. Fra forårssæsonen vil endvidere al anmeldelse ske gennem mig.
Under eventuelt blev seedningen til klubmesterskabsløbet foretaget.
Ronald Clausen

Løb fra Gåsehuset
Som lovet i sidste nummer af bladet vil der blive arrangeret løb fra Gåsehuset. Der bliver ikke 2, men 3 løb.
Det første er fo rmentlig afholdt n år medlemmerne får
dette blad.
Løbsdagene bliver som nedenfor anført:
15. nov. Banelægger Ronald
29. nov. Banelægger Kuster
13. dec. JULEKISPUS med BREDMOSE som
banelægger.
For alle løb gælder at alle kan deltage, både de, der
vil løbe stærkt og de, der vil gå en dejlig tur i skoven.
Der vil være mulighed for at låne kompas på stedet. Nye
løbere kan få en kortfattet instruktion. Efter løbene spises der f r okost i huset. Medbrin g selv madpakke og
drikkevarer .
Gåsehuset ligger i Ravnsholdt Hegn ved Allerød. I
klubben findes en kortskitse der viser, hvor huset er
b eliggende .
R

Formand: Kell Hallstrøm, J onstrupvangvej 147,
pr. Ballerup. Tlf. 97 49 29.
Kasserer: Gert Pedersen, B jergv ænget 10, Greve
Strand. Tlf. 61 0070.
Sekretær: Ronald Clausen, D .S.R.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

Klubmesterskaberne i orientering
Mesterskaberne afholdtes søndag den 1. november i
Tokkekøb Hegn. DSR mødte med 19 anmeldelser, det er
vist nogle år siden, der har været et lignende deltagerantal til orientering. Løbet var annonceret som et handicap-løb, hvilket dog viste sig at være falsk reklame, idet
man efter at have udarbejdet h andicaps pludselig fandt
ud af, at man vist ikke behøvede dem alligevel. Det eneste handicap, der b lev tilbage, lå deri, at der blev startet
på to distancer, således at de mere rutinerede startede
på 9 km, mens de mindre rutinerede startede på 7 km.
Dette forekommer mig at være en temmelig grov inddeling. Det var for dårligt. Af nyt skal det nævnes, at der
i år stillede tre damer op for DSR. Et udmærket initiativ.
Vejret var temmelig koldt og blæsende. Dette mærkede man dog ikke i skoven, og det v ar en udmærket
bane. Spørg b are Kuster, der p ræsterede at slå både
Ronald og mig for første gang i år. Af andre gode resultater kan nævnes Karsten Hansen, der var hurtigst på
7 km banen af DSR's deltagere. Vi har ikke set nogen
resultatlister endnu, men følgende rygtes : Kell Hallstrøm vinder foran Karsten H ansen for herrer, og Tove
Bildsøe vinder foran Bente Kjøller for damerne, der
startede på 5 km - distance. Intet er dog sikkert, før vi
får resultatlisterne.
Videre frem skal det nævnes, at vi har i sinde at starte
i flere t ræningsløb i Holte, og vi kan måske få lov til at
starte i K R's løb i Hareskoven, ligesom der agtes afholdt
et løb om måneden fra Gåsehuset , så kom bare frem ,
hvis der er nogen, der "faktisk godt kunne tænke sig
osv."

NøRREBROS BO&TRYKURI

Poul

