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INITIATIV
De fleste medlemmer af DSR har en overordentlig positiv interesse for klubben .
Desværre udmøntes denne kun alt for
sjældent i konstruktive initiativer. Der er
derfor al mulig grund til at nævne det, når
det endelig sker, dels for at takke initiativtagerne - dels for at opfordre til efterfølgelse.
En af de flittigste brugere af foreningen
hævdede for et stykke tid siden, at udseendet af omkl ædningsrummenes asfaltgulve nærmest var en skandale. Når udtalelsen kom fra Rubinstein senior, måtte den
tillægges en vis vægt, idet samme er tilknyttet Det Danske Rengøringsselskab.
Den nævnte udtalelse kan betegnes som
den positive interesse for foreningen . men
det sjældne er, at Rubinstein ikke lod det
blive ved konstateringen . En ekspert fra
selskabet blev involveret. Ekspert Wilhelmsen havde som medlem af Bagsværd
Roklub stor forståelse for klubbens problem. så uden udgift for DSR blev der
iværksat forsøg med forskellige gulvbehandlinger. Med div. maskiner blev der
renset, påsmurt og poleret. Summa summarum: Klubben har i dag de mest velegnede kemikalier til i det store og hele
selv at kunne vedligeholde gulvene på effektiv måde.
Bestyrelsen takker de implicerede samt
selskabet for udvist good-will.
Vi opfordrer alle medlemmer til på samme måde at have øjnene åbne for. hvorledes hver enkelt kan anvende sine særlige
forudsætninger til gavn for OSR .
Bestyrelsen

42. årgang

Stan derhejsning
Så er det FORAR rosæsonen 74

og vi starter

SØNDAG DEN 24. MARTS KL. 11

Efter formandens tale er der smørrebrød og auktion
over brugt rotøj.
Bestyrelsen

SIl{ A\ 113 SIl( () II< I
kan som sædvanlig købes i køkkenet for den lige så
sædvanlige femmer.
Husforvalteren

Adresseliste:

NYT FRA HÅNDBOLDFRONTEN

Danske Studenters Roklub,
Strandvænget
2100 København ø
Postgiro 3466

Medens det hidtil har manglet på stof til bladet fra den nyetablerede
håndboldafdeling, skal der her til gengæld gives et fyldigt referat af
sæsonens begivenheder :
Sentensen " Intet nyt er godt nyt" kunne man med fuld ret anvende i
dette tilfælde, idet holdet har vundet K.H.F.'s B-række. I skrivende
stund mangler der stadig en kamp , men D .S.R. fører med 3 point og kan
altså ikke indhentes. Stillingen er:
l. D.S .R.
9 kampe
15 point
2. Sø. K.F .U .M.
9 kampe
12 point
3. Stjernen
9 kampe
11 point
4. Set. Annæ
9 kampe
9 point
5. Sporvejene
9 kampe
5 point
6. Tandlægerne
9 kampe
2 point

Telefoner:
Kontor: 296326
Køkken: 296326
Medlemmer: 296360
Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag kl. 19-20
Formand: Aage 9ang, Holsteinsgade 5,
2100 ø. TR 359
Kasserer: Lise Kruse, Kristianiagade 10,
2100 ø. TR 1005.
Sekretær: Steen Storland,
Strandboulevarden 123,5.th. 2100 ø.
261879.
Materielforvalter : Leif Egholm ,
Strandvejen 177 3. tv. 2900 Hellerup.
Instruktionsroehef: Jens Krumholt,
DSR, Strandvænget, 2100 ø
Langtursroehef : Bente Kjøller,
DSR, Strandvænget, 2100 ø
Motionsrochef: Rolf Høhne,
Kildegaardsvej 95, 2900 Hellerup
træffes dgl.: 121197, lokal 3149
Husforvalter: Henning Enevoldsen,
DSR, Strandvænget, 2100 ø
Kaproningsudvalg :
Kaproningschef: Stig Rasmussen,
Delfingade 15 D, 1325 K. 892255/1. 3444.
Poul Hedebo,
Søllerødgade 57 1. th. 2200 N.
Susanne Rørsgaard,
Bindesbøllevej 10, 2920 Charlottenlund.
Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanløse. 747606
KØKKEN:

Tirsdag kl. 18-22 (middag)
Onsdag kl. 19-22
Torsdag kl. 18-22 (middag)
Lørdag kl. 13-17
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf. 296326 inden kl. 14 samme dag.

Dette resultat er ikke kommet helt bag på os, men det er det sandelig
kommet for et par af vore modstandere. Vi er flere gange kommet ud for
bagefter en kamp at have hørt: "Der overraskede Ios. Vi anede ikke, at
D.S.R. også kunne spille håndbold." Men alle, på nær Sø. K.F.U.M. er
dog af den opfattelse, at vi har fortjent vor l. plads.
Sø. K.F.U.M. er et kapitel for sig, og de fortjener kun at blive nævnt
for den usportlige måde, hvorpå de spiller håndbold. Da de i den første
kamp havde erkendt, at de ikke kunne slå D.S.R. med regulære midler,
praktiserede de et håndboldspil som ingen steder hørte Ihjemme. Råt og
brutalt blev vore spillere en for en maltJ:1akteret, ja selv vor målmand
gik ikke ramt forbi.
Men den, der ler sidst ler bedst, og i denne omgang blev det altså D.S.R.
Vor l. plads betyder, at vi næste år skal spille i A-rækken, hvor der
deltager 10 hold og spilletiden er 2 X 30 minutter, altså ligesom i l. division. Vi glæder os til denne nye opgave, idet vi mener at have et godt
spillermateriale til rådighed . Hvis vi samtidig kunne få lidt tilgang, bl.a.
i fonn af roere, skulle en pæn placering ikke være umulig.
Følgende " kendte" har deltaget på holdet i indeværende sæson og
været medvirkende til det fornemme resultat:
Arne Berner, Jesper Blem, Poul Hedebo, Svend-Erik Moth-Lund, Willy
F. Rasmussen, Helge Sommer, Sv.end Stouge, Søren H. Thomsen, Hans
Trautner. Som det vil kunne gættes, ligger holdets gennemsnitsalder
temmelig t højt, lad os sige omkring de 29, og jeg vil tro, at dette også
har været medvirkende til, at vore modstandere har troet, at her var let
spil. - Vi har i sæsonens løb, som følge af oliekrisen, haft problemer med
transporten om søndagen , idet et par af vore spillere bor et godt stykke
nordpå. Men det er heldigvis blevet klaret med godt humør, selvom en
halv søndag godt kunne rives ud af kalenderen .
Vi mærkede også til oliekrisen når vi spillede i Nørrebro-hallen (den
gamle remise på Nørrebrogade) . Her var der hverken varme i hallen
eller varmt vand i hanerne til badet ·bagefter, så det var en blandet fornøjelse. - Den årlige Toerturnering står nu atter for døren . Datoen for afholdelsen er fastsat til søndag den 31. marts, og da det i år er D.S .R. der
står som arrangør, har håndboldafdelingen besluttet at gøre lidt extra ud
af det. Vi har oprettet vor egen girokonto , og samtidig sendt hver enkelt
af landets roklubber en indbydelse til turneringen.
D.S.R. vandt turneringen sidste år og skulle gerne forsvare denne position i år. Vi håber, at vore kaproere ligesom sidste år vil stille et hold og
yde en fin indsats. Det skulle ikke være umuligt.
Til slut vil jeg gerne takke D.S.R.'s bestyrelse for den velvillighed og
støtte, man har vist håndboldafdelingen i den forløbne sæson.

Sø1'en H. Thomsen
Den 31. marts 1974!!!

er sidste frist for stof til næste blad.
Udkommer omkring påske
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren
Gert Hougaard,
Vordingborggade 80 sI. tv. 2100
Tlf. ØB 99 24·

ø

DSR's REDAKTION
Det skulle nu være næsten umuligt at brænde inde med et indlæg til
bladet, idet vi for at følge med i den almindelige administrations ekspansion nu er mindst 3 redaktører. Det kan derfor forudses at medlemmerne
vil blive anmodet, tryglet eller truet dobbelt så meget til at yde noget
skriftligt til bladet. Altså, giv trygt jeres indlæg til Carl Helge, Hedeboe
eller den gamle redaktør.
Gert H.

KASSEREREN SKRIVER

NIVÅHUSET

På øverste venstre del af konlingentindb eta lingskortene står:
Kupon til modtageren (meddelelser kan anføres på bagsiden).
Delle er en nem og gratis måde at meddele adresseændringer.
ændringer fra passivt til aktivt m ed lemskab, udmeld e lser og andre glædelige og triste tidender til foreningen.
Man bedes imidlertid væl'e opmærksom på, at for en ingen kun
modtager DEN YDERSTE VENSTRE DEL AF KUPONEN (til
venstre for den lodrette s treg) på ca. 5X 10 cm. Hvis man skri·
ver på hele bagsiden, kan en m edde lelse f.eks. komme til at se
sådan ud:
sse
mbr
e 3. IV ty
Hvn V
g hilsen
Med lidt god vilje kan man heraf udlede. at medlellllllet flytter til en gade i (sandsynligvis) Køb enhavn V, der ender på e,
og at vedkommende agter at bo 4. sal til venstr e i nummer 3
og at han/hun sender en venlig hilsen.

er nu repareret til forhåbentlig alles tilfredshed. Derfor vil jeg
nu bede de, som måtte have lyst til at leje huset i sommer for
et kortere eller længere tidsrum,~om at henvende sig til mig,
således at vi kan få udlejningen koordineret bedst muligt.
Lejen bliver i år 125 kr./uge - gældende fra manda g til fredag, dog - er der ikke roere til huset i weekenden, kan man
naturligvis blive. ellers har lejeren pligt til at vige for roende
gæster til huset.
Birte

ÅRBOGEN - ENDNU ENGANG
Det har indtil videre været den rene svir at redigere årbogen
for 1()73.
Medlemmerne har i år vist en på alle måder over rask end e
interesse for denne publikation, der ellers på man ge måder må
siges at være noget af en anakronisme.
Det er strømmet ind med indlæg til årbogen. Flere medlemmer har uopfOJ'dret indsendt kap· og langtursbere tning er, billeder og meget andet godt stof. Så rigeligt har j eg m o dt age t.
at jeg desværre har set lIlig nødsaget til a t Ild e lade en del af
disse indlæg i årbogen og forkorte andre yæs e nlligl.
Når man har læst ovenstående, kan det må s ke for eko mme
lidt underligt, at jeg i sidste nummer af bladet s kældte ud o,·er,
at medlemmerne endnu ikke havde fået sendt dere s indlæg til
årbogen. Forklaringen her på er såre enkel: Indlæget blev skre·
vet i begyndelsen af januar - bladet udkom midt i februar.
Vores indsamling til fordel for årbogen går også finI. Det
strømmer ind med penge!
Til dato (20.2.74) har 51 medlemmer frivilligt ydet et bidrag
til udgivelsen , så hvis jeg personligt beder et par medlemm er
om bidrag, kan vi måske nå op på, at hele 10% af DSR's medlemmer har støLlet udgivelsen økonolllisk. (Det bidrag. vi netop
har modt age t fra Norske Studenters Roklub, kan naturligvis
ikke medreg nes heri! l
Ind s amlingens resultat bestyrker endnu engang min fornemmel se af, at det faktisk kun er ganske få medlemmer i DSR,
der virkelig ønsker en årbog. Der er en hel del medlemmer,
d er ikk e har noget imod, at årbogen dumper ind igennem de·
res brevsprække hen på foråret, sålænge den ikke har kostet
d em noget åndeligt, såvel som pekuniært!
Hvis inter essen for årbogen virkelig ikke er større, skulle
vi så ikke se at få den nedlagt?
DSR er jo på mange måder en uhyre konservativ klub. Vi
klynger os til fro tiden og alle de gamle traditioner, men er
der virkelig et be hov for den årbog, eller er det af sløv vane,
vane, vi b eholder den? De fleste langtursberetninger er ens. Har
man læs t om e n. har man læst om dem alle! Beretningen for
året, der svandt, er blot historieskrivning. Statistikken - hvem
læser den? Etc.
Og har vi råd til årbogen? Før indsamlingen kostede en år·
bog ca. to singelscullers - nu koster den " kun " en!!
Skal vi beholde årbogen? Skal den ændres? Hvem skal beta·
le den? DSR? iVle dl emmerne, via bidrag? Skal den nedlægges ?
Lad os f å d en· debat nu , med e ns den endnu er aktuel!
Hvad mener du?
Martin Lyuger

KAPRONINGEN OG JEG
Ikke fordi jeg normalt hylder princippet at se tilbage , men visse begivenheder må simpelthen nævnes , selvom de er lidt gamle
i gårde. - Tænk, damerne var i overtal op til flere gange UIld er julens kaproertræning til disses store fornøjelse I Der var
åbenbart mange, der endnu ikke kendte det trick , at jo mere ,
man rører sig (til en vis grænse). des mere lækker mad kan man
proppe i sig.
Efter jul - der er noget magisk i de ord for en kaproer. Sæsone træ kker op i horisonten, og når man lukker øjnene og
koncentrerer sig, kan man ligefrem fornellune først arts små
sommerfugle, der har ligget forpuppet i maven hele vinteren,
og ili a n ømmer sig knap så meget, når tommelskruerne strammes.
Skønt man undr e r sig egenllig over, hvor hurtigt sidste vinters maxniveau - 50 maverulninger - nåes , indtil ordrerne pludseli g lyder : 75·80 - 100· 120. Sidste gang tror jeg, vi nåede 125
- bare d e r endnll e r plads til mad for alle de muskler ... !
Jeg bilder mi g ikk e ind, at downperioder kan undgås, men
de er nu li·godt stygge: Hvem ville ikke blive råd,·ild, når man
en dag for e n ordens s kyld piller negtskålen frem. lægger lodderne for og imod sæsonens kaproning på og opdager, at den
står lig e. Og når man vender sig efter hjælp, afspejler de nærmeste par øjfle bare ens egen håbløshed og fonirring.
Efter nogen tids dårligt humør og samtaler præget af ubeslutsomhed , går man så ud en morgen og opdager pludselig,
a t himlen er blå, solen skinner, og vintergækkerne blomstrer.
Ens allerbedste forårsjeg folder sig ud under solen, og når man
forklaret glider ind på sin plads i timen og med øjnene søger
d en n æ rm es te, lyser de før så håbløse øjne en varmt i møde
og under matelllatiklærerens dommedagsagtige indvarsling af
eksamensomgivelserne hvisker en kendt stemme ind i øret: nu
skal vi snart på vandet.
Og sel vfø lge lig skal vi snart på vandet! Her i februar skulle
det ve l ikk e væ re for tidligt at tænke på blank sø, blå himmel
og rislende sved.
Netop som man vender kåben med den posilive side udad ,
sker der en tilbagestråling. Hold begynder at formes. weekendtllr planlægges og fest e r huserer. Og så kan m a n vel nok til g ive POIII, at junior blev en dreng. skønt det er e n s tyrkone. vi
mangler. Og småpiger h æ ng e r jo som bekendt ikke på tr æe rne ...

AGG RESSIONSU DLØSNI NGSFORSAM LI NG
Der har været DFfR·generalforsamling i Aalborg. Fra DSR stilledes fuldt hold (nok en konsekvens af kampafstemningen om
delegeretpladserne). Ikke nok med det fulde hold - misforstå
mig ikke - , men man havde også et lovændringsfors lag med i
lommen . Essensen af dette forslag var at give aktive kaproere
50%
medindflydelse i la ndskaproningsudval ge t, gæ ldend e for
principielle spørgsmål, Altså en intern kaproningssag.
Om fremlæggelsen af delte forslag for blomsten af landets
roledere er følgende al berette: Lørdag aften var der arrangeret
en uformel diskussion , bl.a. om vores forslag. Det skal bem æ r·
kes . at dette møde, som var indkaldt på behøri g vis, kun med
besvær kom i gang. Sagen var, at der inden mødet blev afholdt

634 FRU LIS K R LUNN
NORMASVEJ 14-1
2500 VALBT
en middag, og ve d afslutningen a f denne kunn e formand .Jørgen Madsen (under enor mt bifald fr a sa len ) kon sta ter e, at stemningen var høj. og det nok var rimeligere straks at feste, end
før s t at hold e noget så kedeligt som en debat om n oge t så uvæsen tligt som måls æ tning , (det var i bvert fald d et r ee lle indbold
af, hvad han sagde). Asbjørn kom til at hvisk e en an den mening i formand ens ø re, og min sa nlen om man ikk e i hasl så
arrangerede m ø det i et andet l oka le .
Efter lidt snak om kommu nil;a tion kom vores fo r s la g til d e·
bat. Jørgen Mad se n indledte m e d en sædvanlig gang udflvden de s nak , hvoraf kunne udled es, a t org anisation e n var god nok,
m e n ikke for s lage t om akti\'l' e pr æs entation. H ere ft e r forelagd e
jeg kort vores forslag. og nu b egY Jldte gedemark e d e t. Forslag e t
blev hvæ set. grine t og Iroml e t - men ikke arg um en tere t - ne d.
Der val' ri ge li g t med bifald. som gav mildt b le " uddelt efter
følgende skala, - jo større usag li ghe d. der kunn e bygges oven
på en bevid s t e ll er ubevidst misforståelse, jo s tørre bifald. Børge Kås, der va r or dstyrer og so m både kendt e, og i principp e t
Val' indfors tået m ed forsla ge t, sø rgede for . at a ll e misforståelserne kun i meget lille grad hnvde lejlighed til a t blive rett e t .
Korridor sna kk en bagefter var i visse tilfæ ld e pr æg et nI' 0111
muligt endnu mere ukontr oJlerede aggr ess ionsud lnclning er.
På se"' e gene ralforsamling e n om sønda gen udspandt d er s ig

ORIENTERING

en lan g t bedre og mere posi I i v d e b a t om a k tivpr æs entationen.
D e t var fakti s k kun dirigenten , som ve d at stoppe debatten og
give Gunnel' Abye s lutindlægget (han var imod) , der gav a nledning til, at h e ll e r ikk e denne debat var fair.
Poul Henl'ik Hedeboe

REGATTATERMINER 1974:
18.-19. maj :
18.·19. maj:
~.). - 26. llIaj:
:29. maj:
;). juni:
8.- 9. juni:
UL-tG. juni :
19. juni:
:n·23. jun i:
29.-30. juni:
29.-30. juni:
G.- i juli:
6.- 7. juli :
13.- 1-1 . juli :
:27.·:28. jul i:

Berlin , Eli te-k a peoning
Bagsvæ rd , forårskapronin g
Vibor g
Bags væ rd, aften kap r on ing
B agsværd, aftenknpr oni n g
~[arib o

Hatzeburg
Bags væ rd , aflenkapl'oning
Brabrnnd
Am,t e rdam
Odense
T a mmerfors. Junior-N'\!
Sorø
S iml ånge n
Bagsværd , Køben hav Il srega tta

TilmeldIng til løb: Ronald Clausen, 209004

Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienterings sektion
STIFINDERLØBET d. 21, april
Planl ægningen af åre ts Stifinderløb skr id e r god t fremad. \) e t
stål' b e l t fa s t, a t \llødes te d e t bliver il'la r gre te lorp Skole . Hekognoserin gen el' også n æs ten s lnl. Da vort lø b h\iyer d e t e n es te
i Sverig e i forårssæsonen. e r det Tlluligl . vi får særdeles m a n ge
delta gere. Vi får derfor bru g for alle d e o ffi c ials, vi kan skrabc samm e n . Planen er. >l t de flesle rejs e r (\ e royer lord ng og
overnnlI e r på s k olen. Jeg håhe r. at mange "il kontakte \[i kke l
eller mig og g iy e lilsa gn om assis ta n ce.

Sektionens styre:
Formand: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lejl. 5,
2100 København ø. Tlf.: 209004.
Kasserer: Poul Nissen, Rebæk Søpark 5-304,
2650 Hvidovre . Tlf.: 758202.
Sekretær: Claus Rasmussen, Fuglegaardsvej 2 B,
2820 Gentofte. Tlf.: GE 3523.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.

GÅSEHUS-LØBENE
Der er i kke planlagt fl e r e lø b fra Gås e husel. men hvi s d e r er
nogle , d e r ge rne vil lave nogle, er de ' ·e lJ'omne. Der h ar væ ret
ret pænt fr e mm ø d e til de af holdt e løb. Desvæ rre var d e t re t få ,
der fandt frem til J\'[ a rtin s udma~ rk e de fa s telavn skispu s, d e r
håd e in deho ld t kis o;; pus, og i det h e le ta ge t var m ege t mor>oml.

DE ÅBNE LØB
De åb n e lø b s ta rt er lll e d H o lb æ ks lob d e n 24. mal'ls og h e r e fter
Yil d e r være å bent løb h eJ' sø nd ag indtil den 2. juni . Jeg kau
kun opfordre folk til at ta ge spring e t ud i det og »r ø ,·c del.
All e. der bar e har være t i Gåsehuset ee n gang, er u midde lbar t i
stnnd til at genn emføre e t åbent løb i begyuderkl asse n. Alle
andre vi l e fter en ganske kort in s trukti o n være i slaud lil del.
Har Du prøvet at bru ge kor I og komp as so m spejd e r , (> 1' der
h e ll e r ingen problem e r. KOi\! ~n ; (jl) Af BCSKEl\ E.
Og korlc uddrag af indhJde!scrne:

24/3: Holbæks åbn e løh i Astrup -Bjærgeskov. Mø des te d : Kr.
Såby skole "ed A ~ midt mell e m Holbæk og Ro sk ild e. Ile
f1 es l e får 2 km til s tar l. Før51e slart kl. 9.00 ..-\nJll elde lse 18/3.
a1/3: Sorøs åbne løb i Bo rup skovene. \fodested Bor u p skole.
H e rfr a køre s ca. 4 km og herfra h a r yi s se k la sse r buslransport. Fø r ste s tar t kl. 9.30. Anm e ld e lse ~M3.
3/4: S kærmens nall øb i Geels sko\'. \-Iød es ted: V"n ge ho s kolen .
Ca . 1.5 km I il star \. Anmeldels e 2G/;3.
7/4: Herlufsholms åbne løb i H esede og Dend en lpvænge. \10 '
d es led : Idnelsplnd se n. Søledsyej. l'oks "[nd 1 I{ln "~'d fol' lan-

deveje n Næstvecl -Hønnede. Herfr a ca. ~ km kør se l til salll lin gs pl a cls og h e rfr a l km til starl. Fø rqe slart kl. 9.30. Anm e ldel se 11-1.
J 5/4: Sorøs påskeløb i Sorø Sønclers k o v. \lødcst ecl: Frederiksh e r g s kole . Sm e d e " e j. Frederiksbe rg . .-\fmær),ning på SorøSk æ lskø rvej e n. Fø r s te s tart kl . 9.30. Anmeldel se 8/4.
17/4: He rlufsholm s \l a tløb i Kalby Ris. \[ ødes ted: H e rlufsholmsh a ll e n. l\æsh·ecl. Ca. -I km kørs e l til s lart. Anm e ld e lse se nest
12/ -1 .

TERMINSlISTE
Dato
24. m ar.

Arrang e ment LøbsoJOl'åde
A rI'angøl'
Abent løb. Asl rup-Bj æ rg e. Holbæk
:31. mar. Abent I<>b. Borup, Sor ø
3. a pr. i\alløb, Gee ls skov, Skær men
7. a pr. Abenl løb. Hesecle, H e rlufsholm
15. a pr. På s keLctb , So rø Sønde r sko v, Sorø
17 . a pr. l\atløb, JC11by Hi s, H e rlufs ho lm
21. ap r. Abent løh , Halland såse n. DSR
24 . a pr. l\ntl øb. Grøn holt Vang. fredenshorg
28. ap r. Abent løb . Ranlsholt, Faru m
5. maj Abent I ~)b. Borup. HoskilrIe
12. m a j Poinll ø b. Hareskov eue, Ba llerup
t 9. lIJaj Abent lø h. H"alsø , OK-73
26. maj Ki\[- sta fe l.
Kredsen
2/3. jun. Pin ses tæ vn e, Ti svi lcl e, Sk æ rnlcn / \ 'e dh æ k
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ELITEPROBLEM ER
Nu er den danske rosæson I fuld gang.
Kaproerne Iræner på kraft og forbereder sig \11 ved de kommende regattaer i
ind- og udland at gøre deres ydersle for
al der kommer til al slå respekt om dansk
roning .
Deres indsals kan ikke vurderes højt
nok. Den er til gavn for os atle sammen .
Rundt om I landets klubber, store som
små. arbejder i denne tid en trofast skare af menige medlemmer, der af kærlighed til rosporten sørger for kanininslruktion, istandsættelse af både og klubhuse.
ledelse af ungdomsroere, fælleslure m.V.
Deres indsats kan ikke vurderes højt
nok. Den er en betingelse for. at dansk
roning fortsat kan beslå - ihvertlald under de nuværende økonomiske vilkår. som
efter alt at dømme ikke ændres i en
overskuelig fremtid .
Kort sagt - her har vi eliten I dansk
roning. Kaproningselilen og rygradseliten.
Begge er lige betydningsfulde. Begge
bør estimeres lige hø).
Men det sidsle kniber del lidt med. Det
er kun den ene elite. der I dagspressen
smykkes med betegnetsen " de aktiveu, og
det er kun dem. der - under en vis opsigt - forsøger at få medindflydelse I de
organer, hvor afgørende beslutninger tages.
Hvorfor nu kun dem? Er der noget galt
i ledelsen al dansk roning - og det er
der sikkert - går det også ud over de
andre. Det kan være smerteligt. hvis ens
oprigtige bestræbelser standses af et
magtbud fra oven. Jeg har selv prøve! del.
Er der altså noget galt. går det ud
over alle. og så bør man I helhedens Interesse sammen søge at få det ændret.
Del andel smager for meget af aparlheid .

Bang

42. årgang

Sommerfest
LØRDAG DEN 8_ JUNI KL 19.

På sædvanlig vis vil vi starte denne sommerfest med
en lille middag .
Mørbrad m. champignons
flutes og grøn salat
Is med chokoladesavs
Kaffe

i

flodesauce

med

Alt dette for blot 18 kr.

Efter dette. kl. 21. danser vi under parasoller og blomster på terrassen eller verandaen (afhængig af vejret).
Meld dig til middagen på listen I Slyngelstuen.
Fes tudva 1get

INSTRUKTØRKU RSUS

I sidste blad annonceredes et instruktørkursus, men
desværre modtog de fleste først bladet efter den berammede dato. Jeg har imidlertid ikke tabt modet. så
herved indkaldes til erstatningskursus:
Torsdag den 30/5 kl. 20.
Alle er velkomne - vi mangler instruktører.
Krumholt

KLUBBEN FYLDER

107 år

TORSDAG DEN 13. JUNI

Før fællesroningen spiser vi den traditionelle fødselsdagsmiddag, som i år er:
Helstegt oksefilet
Is
Pris 12 kr.
KOM OG FEST MED KLUBBEN

NYE OMGIVElSER

Adresseliste:

Når delt c hind I:('se~, skulle ~å"c:1 roba,sinel. "eralldacJl som hjørnes lu e n gerne

Danske Studenters Roklub.
SIrandvænget
2100 København ø
Postgiro 3466

fl'crroll':l"te i l\)'i~t;,ndsal ~I;jkl,else. "ed flink e mel1l1eskcr~ rnellel1lkomst h ilr vi
fåe t nye: ga rdi''''r til verandaen til en yucr st

f;l\' o I":l hel

pris, ol-: el for os sæ rdel es

posil ivl s'lmarht' jde mellem S. Dyrup &: CO .. o;; Idllhhcns fnn·th:\ndler bar fr em.
Iryllet mali";.:en p ;' "Iildt

Telefoner:
Kontor: 296326
Køkken : 296326
Medlemmer: 296360

sa~1

fa\'orahlr \'ilkår.

Bestyrelsen tal,ker for den v(:h·iljp.. der lier h a r mødt DSH . og vi "il bCllylle
lejli;;hed ell lil l t [::"r(; o p'lJærk,om pli., al DSH'x f:lrve: h"ndlcr er:
Gi:.-I

ChriSICJl~en, Slr:\ndbolllevllr,1t~ "

9.

øn

H:!f.i.l,
Be~ ty rels~u

Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag kl. 19-20
Formand: Aage 3ang.
2100 ø. TR 359

PAS PÅ MATERiElLET

Hol~teinsgade

5.

Kasserer: Lise Kruse. Krlsllaniagade 10.
2100 ø. TR 40184.
Kontingentkasserer: Finn Gamel Christen·
sen . 209052.
Sekrelær : Steen Storland.
SIrandboulevarden 123.5.th. 2100

Sæsonens 1 'ør sle m!\n('c1cr I"" ";l'fcl præg~1 ,1f en 1I(lj ro~ktivilel. men des,",).;,re
h~ljl

0;;-';\ <II' ('I

~l æ ng(len

sl':Hlelal. Speciel I lI"r årerne \':t:'rd .-; ]lH'ftcnsbo rn.

af

odel:!!-;Ie :'trer lidI formodes "I \'~,rc en rekord . !.let vr illlirllerlid ikke den sla"s
rekorder, vi er interesserl'de i - .,:\

pilS

b"rt lidt beclre

p~~

F0UETONBÅDEN
er slarlelog er. nilr bladet IIdknl"IlI (, f . forl)lcntlig n:let lil

."I.. I.E EH n:I.J.:()\I\· r:: TIL .H

ø.

lIE~YTTE

Rå~ cle j c.

HADEN .

26 1879.
Materielforvalter: Leit Egholm.
Strandvejen 177 3. tv. 2900 Hellerup.
Instruklionsrochef: Jens Krumhel!.
DSR. SIrandvænget. 2100 ø

NY LANGTURSSTVRMANDSRET
I erl,endelse af ni mnnge 3f DSR 's la ngt llrsrncre nol; ild,c \'il \'fere interesserel i
h.~r

nt rn dc fC·ric:tur(: ..,nll'

"a'r,' 1 en l,clingC'I!;c fo r "t 1'3

l:ln~tllr:;,lyr"':tndsr"I ,

hllr

"i indført en ,~I,,,ldl Ibnmark .~ IYnlantl'l' e t. Denne ;.:i\'(' 1' ret lil :lt føre en bfld
l,w:r,,1t i Danlll :,rl. .

Langlursrochel: Bente Kjoller,
DSR, SIrandvænget, 2100 ø
Motionsrochel : Rolf Hohne,
DSR. Strandvænget. 2100 ø.
træffes dg I.: 12 11 97, lokal 3149
Husto(Valter : Henning Enevoldsen.
OSA. Strandvænget, 2tOO ø
Kaproningsudvalg :
Kaproningschef: Stig Rasmussen,
Del/lngade 15 D, 1325 K. 8922 SS/I. 3444.
Poul Hedebo.
~øllerødgade 57 1. th . 2200 N.
Susanne Rørsgaard.
Bindesbøllevej lO, 2920 Charlottenlund .
Træner:
ASbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanløse. 747606

ll"lingel,enle er . "t
,,~

0re<lI11cl.

lI1:)n
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erh"ef" c' clerlll<' re\. vi I kursel hl i\'~ gl ' n I";.!,, I on,. ,lag ti . I :.!/n kl. 19)10.

;]t

l forhindelsr' mi·, l kur,el "il Ej" j nd Holm
i ;;cnopJivni";;,,

ljr,d:'I~

rkll Il/li afholde Cl kursus

alle bor del l ag e i.
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FERIETURE
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diss~
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er dN til 1111 planlagt IlIre i Hollund . Ty.;; kl:ond

!lt ro J'eridul', ,;å

h~ll\'elld

dit! l i l m i!;

u~

n ~ ~r\ r}(c .

~;\ 'Iipper <lu rlleo h;\dl ran -porl uen en
fh lws nlig.

dineret med e l1 :lIHlcn,

Alle

(\pl~' sl)ill;:er

!\Illln(' UII 1:l'n·

1'1'(" . l'\'e lllu ell Li l få din till' koor ·
,·cj.
Benl!'

KØKKEN:
Tirsdag kl. 18-22 (middag)
Onsdag kl. 19-22
Torsdag kl. 18-22 (middag)
Lørdag kl. 13-17
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
Ilt. 296326 inden kl , 14 samme dag.

Dcl 1'01'1\"',,, I'r:)

Den 31 . maj 1974'!l
er sidste frist for slof til næste blad.
Udkommer medio juni.
Indlæg sendes tit klubben eller redaktøren
Carl-Helge Juul Petersen,
Bulgarlensgade 5' Iv. 2300 S.

llu~rof\·:\ llcr"l\ .

III mali m ed let hed klInne 1:II,:e I"JnkllrrCn ce" up

l1le.d SclJ\\'eil>. er I · r·ilnl'ort " "lI sal;: ar ;:I('ml(: ure: o;.; fn rsyne I,ufoed s 'iknlc et
helf :\r 11I('d h ru ;.: t luj . der er ;;:lemt i
forlu;.;1 si nc
.,;.; faf

af del .

s~

ci~nd e l c

i

f"redsl hek

I"\lh"~n.

()m"l a; dnill g;; rllnlln~nc

~Ien i' r

hCII\'cIHh, r lUn ro , i.:; I il et IIIedie. ...

snrlim~I\lrl

af glflll l e

~ nr:e l'.

n, an
>l

:)1

h:lve

f heslyr elsrn

i h{oI, al s lipp e af meL! 110gC I

C.l, JOO ni ' fyld indvenuig. Udenpå sk ulle Ircg:::e~ ca , 70 ru' lidt
størr e SICII. idtl d e nne del af arbejdel dug sku Ile: slRndse , så,

Teatersport
Hermed et

indlæ~

om leaterstykkel

e d Jeppesens ilul:æo: i nr.

anledning

<Ir

Gunll 1\0(0·

:~.

Slykkel ,sad" , o~ jeg merler, ni vi roligl kll"n\: appl1laderc: del
var f;odl udfort. og del nUllk ikke os - det siglede i "II helt
:mrlcn rel n i nl,(.
I-h'od fo""tås ved "sportsfolk'"
Sporlsfolk er 110;;('1, der ~kri\'es o'n p" a"lserIlCS ~rorl!;sid('r. :\ I
der kan eksislere personer bag\'e<l. c:r k un ('n komplil,ation .
Skulle disse personer udi ryl, ke lan ker, er del l-:el)NcII ..le og uønsket. og skIlIle de udlrykke føl e l.,er. er del klin ar \,:~T(li, hvis
d e t k" n gi \'C gode hi I leder.
T c alerslyl,ket '1 ngik kUli "~pol'l " o;; "spo rtsfolk", som de
skillIres i avis er, Slykl,el sigleue O;;~!l p dell1, (I(:T ~OI11 O/(s;\
ll\'iserllc Ijene r j>;\ "s por len" , Del er ~Id ild,e sikkerl. ~ I ek·
siste nsen >l f personer, der ud fra andre kriterier kunne hele;;·
n e: som .spo rlsfolk·' er lIC\dvelldig endsige Hnskclig for aviser·

ne og IcatHstyld'el.
Del 1Il~ io,'cigl \'a~ re en seh'f"lgc, a l der i elhverl tea lerslykk~ skal indg:\ nogel om en fabriks arh"jdcr, der bli,'cr ud·
nyttd . I)erfor mA n.1(ln ilda lindre sir; O'Tr den ene af de epi ,
~ orler, der l>lev frelllh;c,'el ar (;orm l\ofoeJ .Iepp~sen i :'<lI', 3 .

{remt der i" ke \'~ r flere pen~e,
Til at fin;Insicre .byS'gericl" hAbede vi pll lip,midlcrn c og
JcE:'"tsl"ltc , J{ecs' legal h<lr ," de l et ekslr:lOrdi"",rl lilskud p å
kr. 10,000. For il,ke ;ll ri<;ikere al sllL udcn penge i byggepcrioJ e n forhøjede b~ ~ tyrclsen cl l, n i DDL med 30.000 kr .
En I reprenl\fcn h~\'de skonnet <lrbcjdel 'il ca. kr. :Fl.OOO i alt,
(l,en ,i "llr heldige, NæstcII alle l\C <;:lllge, hiln h"r arbeJdel
dHu<!1' har del "ærel ckiilrcml 1:I\"'aodel,
hnn har kunnel
hcnle mal eri aiNoe der , hvor de vnr ~"\'ll e t h e n unuer stormcn
på det luye vallll i n:t:rhe<!(:n, Vi hllnie regnel llled al måtte
hente lHa lerh lerne langvejs ('''Il, o:.: ,el\' Om 'vi h:!nle flere slc-

sa

dcr, ""0l' \'i kunnl' f!l rleln gratis , skulle vi have belnJl I r:.l II s'
]lori en i dyre don'me , SA InkkH "ære elllreprenoren~ ,~J!arrådig
herl ug \'cjr~\ldcrne s mildhed (del "ar p:\ tide), h;lr \'i 1(tllln~1
n(tje~ med at l,øLe ~u, ,'>0 m' sien ng I i(J1 jord I il al lægge own·
p:\., Dcn samlede pris har derfor kunnel presses ned pil C(l, kr.
:.13 ,00 0,
l\u m;L1'gler rler kun rc~ulcring omkring husel saml maling,
tjn' ri"g o;; c l p:,l f an(lrc \'edlif:! e holrlclSC~:lrbcjder , Il \'is (, t fi ngerneml merll em Cl' inuslillcl
al I~\' e <.lelle. "il "cdkommen,
de kunne få si ill e l hus ug ovrige nflch'e\Hli~l' rek \'isitter I il TA.cliglwfl \'cd hc' n\ endelse til hus{orvaller(l(l. Rellle !<julleT,

r"'

FGG

,Jeg lror slel il, Iic, ~ I forr"ltercTl af ~t\'" k d er ude eflcr
Ul få s purlen lil al pa,s~ ind i , il .~yslt:nl.' .Jeg mener, al han
~

er ud e efler "t

n;::ribe

"vi~el'lles

frcm,.1 illilJR af

SpOT I.

H"'IS .JlJr~c" Ellekilde

Kaproningen og jeg
.le;:: husker dd, .01)) var det

N I VA
d~11

1.1, juni

I~):?,~

I,,\'e,te ,tirel,lvr lIaraid Si·

mon sen al I.lnc DSB en ;.:nJlI" ""d :\id lil ~I \\'c~l,,, nllhl", El
p :lr af kluhb,'''.' "rl,ilr'k lml',lI cmmc (' kg""d" d,,1. flg i ,omm",
r en Hl2H I,unuc del I~ges i hrug,
Del hllr i de forl.,])ne ,IS år v;-erel IHls"t for ,\!1skillil)c 11l1tireb.
havet. ,kr

( i 1042 Iroede

<l II

id I",r ælll af kysten, <lds fra hil i,men .

)" ,m, al Stralllh'ejens

r~:':IJINing

,' iIII'

"dcl,('~ge

d e t'! og end elig fra hildi,,,,,: iden ka.:mpcmmillc, der "al' plan e r
om for el år siden, Il\'or hllsN "ille komme t il al ,lå pil den
n o rdr e mok) ,

o:r s'r~ks I"ere al"orlige; tielliger(: fik \'i
kurl 1I1'0 1,k"r o g fejlbr:l'ndinger ud I r~ S"I.,'sl 1'c;.:I\';\'r1, , n :h dcl
hk\' lidt f'or n ærgil "lHII', 'lell lor d P~I' :\1' sidelI fik nt'rk<:l \:u
ilY elektr o ni s k "tyr~, t nlico\'l1. ~~ de br:y:ndcr il. k c fejl m e f(~ , S;\
cia d en store llord",lclls:orm ,len 10, IH'yt;m!Jer 19i,~ lot! en
s to r bid li f kysten, hk" ,:;'(,Hh; r~d ,I~'f<! ,
D e l hoh'ærk , der ,Ut r 11<)rrI1l51 for "liset, \'ar I'h eU ,Ir:ek·
ning "f GI. 20 III h e lt odebgl o;;: rbli:1I slærld heskarligef. ~alll
li d igl \'ar d e t e l, stl'emt IH.jyall<iel, sti bol ,::NlIe l,r.,d hel! inde
\' ed hllsel, tilhagc<ug..t \'~r <len'ed i st and til genne,,, hllllel i
1:I,)I\'::l.'rl<et at tr ll'l,ke nlllrslcn~IIC u/l p li d~' lw re \'and,
p~ h e le Ilol'dsid{'ll af husel hlcy fund(,m e nlct den'cd hlot"'l
i "a. eu ha 1\' Illc ter~ d~'bde, s1I. køkkenlrapP(:1l 1>:-,";:: fril s\':e·
vend", På Hsl irl en \'a r fUl\d"'I"~lllct hloll ,: 1 i ca, h"IY<lelell a r
hu sds l æ n~de.
Ca , :100·:'\ 00 m' (\'Id "ar ,kl'll'" ,',,' I;, st~"tll mcd ,, \'i\':\ l!l:?""
l , i h :l. "~I<";l,en, 0l; J'laf,:,lan;>clI ""r ,' l:jld en lur , i n;; e n \"'d
h\'orhcn , Se ifl\'rigl LillederJl(; i ,rb uge n siue :i () ~ fl,

:\ng l'chcllt:' fra

I"I\'~I

På ;::ru lld ~{ :::"n~r ~llfo r ' a llllin!;~l r ll \'lh e d var d e t hc;.:ra:n,,",
l'l\' ~ d d e r hk,' g jurt in(\en jill. mtn l1.1ng fik konl,,);1 mct! l'n
c nlrC jlrello r o::: efter lidt snal, (r<' 11l o~ lilh,,:::I', Idc" Jcl til, ill
h all s iwlI e In\' e nrh(:j,I(,1 e fler J'cgllin g, s, ,'i I-lItlne ,.Iuppe del ,
n , r vi ikke h uvet;; fl c J'f' penge: . Arhe jdel IJkY dter en o]> m,l; ng
1l1l<l e rle t;llt'de ,Ie t'in('rel wm:
Rc pilr al io ll af <:IL ,jO III pl n nk e\'æ rk m ed C:l. 3:-, m ' slell, o~

,) r 'likk ",1 u f(

nel ,:1 \'idund c rli;;t let ud

hcn,læn;;1 nor! jl:t: den 1<1 idcllde, ubes"rcrl'de
og eleganle ,I i I p!t sl,ærmen, -'rerne )igne~Je cl par Iynde vin-

Ved k " "illfcstfll

<lel~ fc~

i~i\ r ,

p~ 'I'\', ~Iagc\i<-:I

;(er, "nm fik bAdene I i I "I svæve "ed den mill<l~le beroring med
\';r

Ilde I. Rocrne

,''u

hare o:.: )'''1'1(': lidi fren, Ui-! lil hage og sf>.

;"'-'1';,,::1 ~~I),k(' up;\"irl'Nk ud , IId~n "I de d(J~ ,'i"ked" til poh·
likom,

1>1'1 er ba re nlærl,el i~1.

For ,,:'Ir mao ,~ ~ely pr''''er, ~cr en,' '";lkkere f:l~lisl, "ilde ud
"jnene, JUlr frade 0)11 mlllld~ll nf.: n'sler \ol,homl ,wer hele
kroppe" dier I,un Ire hard,. !Jan~r Flcr~ f~r b'ranitl,ramper
spet'iell i no(lerarmell(' ol:! 1I:('glu II",(d n:l kkeL al \':ere i s ta nd
lil ig<' fl :lI konl)(' ~rllnll\l e fi"grene om rerne, ~Olll for onigl
ikke har spor med \'ill;.:er :lI ~I)re , 11I r n ,nare re r"lc.< som Ira:·
~lnmm~I' ) \':dlin;.:, Biiden opf",.tr <i;: IIlIderli t( t o:,: vippe r i ni-

k ':cl nil1gu - d e t "r Ja l1)ær1.eli;.(1. ik kc '? I)cr m:'l besll~mt vær e
"æll1nn:lige 11l'if\'('I.' lrumme l':\. Ih~s \'[l.! rd, 101' (h~ t l ign e l' slet
ikke de t. vi ,,:\ i TV i sill lid ,
'
.'I'r:l';s t:IIlJnlcl'ne" '(lger hele ti(kn nerl mod hund e n, li'Clv Oll'
jeg h~r l;erl. ~I Ir:\' holder sig lil o\'crl'l:Hl.;n , dier d e pw\'cr

"I I,yle eell \I li ;l f fo.rtf>jel \'(Od el h:1nll slag i mellemgulvet. Og
1:.I.'nk, den mindste j,r;,e l'l' n<:\:11 Cl' ~I ra I, s c~n i hil rndol1l s min·
(kr fra \'ikin gl' h, de lle i Ti\'oli , II:\nclfl :Hle r o;: andre ud , aUe
~ tedcr er d,~kk('1 >tf sm.\ \'ulk:luer ; udhrud, fascincrende håde i
I<> r \'(;1' og "old,nJll hl'd,
Og ,:\ c:r der det merl I" l, Il"l. fb re en ~Ilkcll udist:il'lin ere l
"je m lil ho\'edpuden, o;:: k:llastrl)J'~n iudl r æ de,' øj ehlikI-di;:l: .T I' i\'s l"lIlmern(''' r:lJlller ind i hill:II,cl e n, skihot e l' \'ed
HI I,am I re, sk rig o~ sk ral !>Iancler si g Illl'rJ bølge rl1es brus('n
l1Iellem fo(](krlle, h"lIr l'll,' si<1~I<: ti!r rc tn,je nu se jlt .. ru lidt
SO m CIl \'i,d klul!.
1~1lk<-'

Ak ja, d el er lull"ke :llli;,:<,,'~ 1 ild, e sf, m :e rl,eli~t. :.t ele;::Ill'
1I(ll'bli,'cr.

"".1,

Husk: Instruktørkursus den 30. maj
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Kristi Himmelfartsudflugt

St. Bededags Kaninturen

I li ghed med tidligere år arrangerer kredsen igen i år en tur
til Skodsborg. Efter at have lagt bådene op på stranden, bevæger man sig til Bøllemosen og spiser sine medbragte klemmer.
Starten går kl. 10.00.
Naturligvis vil vi igen i år reservere både til de , som tilmelder sig på forhånd. Det er således ingen betingelse at notere
sig på listen for at komme med, men ønsker man at ro i en af
de nyere både, gør man nok kloges t i a t sætte si t navn på listen.
Der rådes over ca. 65 bådepladser plus scullere, og kluhben
har ca. 500 medlemmer.
Opslag ophængt i Slyngels luen den 12. maj.
Rolf Høhue

I SI. Bededagene afvikledes den første kaninlangtur i år. Turen gik til Nivå. Starten gik for nogle holds vedkommende
tidlig fredag morgen, medens andre foretrak. at solen stod lidt
højere på himlen. når de skulle ro ud. I alt deltog 14 personer
fordelt i 4 både.
Grundet vejrgudernes velvillige indstilling til foretagendet
roedes der til hytten i havblik og strålende sol. Efter en perfekt landgang med stivfrosne tæer. indtog man den reglementerede frokost med hvad dertil hører. Derefter sov hele selskabet res Len af eftermiddagen. I aftenens stilhed hørtes indtil
flere hæse stemmer, der med mere eller mindre held forsøgte
sig ud i sangn.
Uvist af hvilken grund hengik lørdagen i almindelig sløvhed med undtagelse af Mikkel, der havde set det som sin opgave at få al den jord, der lige er blevet kørt på, smidt i van det igen. Forhåbentlig mødes næste hold Nivå-roere af et gr æ stæppe, der kan måle sig med en golfbane. jVfikkel såede nemlig græs.
Søndag morgen blæste en frisk brise fra øst, hvilket i følge
alles udsagn komplet ville umuliggøre roning. Desværre lagde
vinden sig, og ved middagstid gik det hjemad. Alt i aIt en nlIykket tur. hvor nogle kaniner fik lært en lille smule af en
langturs sLrabadser og vablers pleje, medens de lidt mere erfarne udi roningen sad og hyggede sig.
Carl-Helge

Orienteringsroning
På baggrund af den om sig gribende orienteringssport vil motionsrochefen ev!. med bistand af en af foreningens orienteringseksperter tilreltelægge en orienteringsroning
deu 5. JUDi 1974 kl. 15.00.
Distancen vil blive 10-15 km (svarende til en Skovshoved tur ,
godt og vel). For deltagerne vil der blive serveret Skiplabskovs
med l stk. pilsner for en pris af i alt 3 kr.
Opslag med tilmeldingsliste er opsat i Slyngelstuen.
Motionsrochefcu
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FAMILIERONING
Det må betragtes som en kendsgerning ,
at motionsroning kan dyrkes med udbytte
af stort set enhver, uanset alder og fysisk
form åen. Med lemssammensætningen i
DSR ha r da også altid afspejlet, at der i
hvert fald ikke er nogle aldersmæssige
begrænsninger.
Siden der i 1968 kom piger i DS R, er
der imidlertid opstået en skævhed , idet
det på spindesiden stort set kun er børn
(d .v.s. under 30 år) der begynder at ro .
Vi må derfor se i øjnene, at der kan gå
mindst 50 år før DSR har voksne kvindelige roere . Denne udvikling må kunne acceleres - ikke ved at gøre nogen ældre
før tiden - men ved at åbne klubben for
den lidt mere voksne aldersklasse. Der er
ingen tvivl om at interessen er til stede,
vi mangler blot nogle til at begynde. For
at komme i gang opfordrer vi derfor de
mand li ge medlemmer i de mange DS Rprægede hjem til at prøve at drøfte motionsroningen som en famil ie id ræt. Skulle
børnene have lyst til at væ re med , er dette også muligt - i al fald når de har nået
en vis størrelse , hvil ket vil sige ca. 12 år.
At roning også kan være en op levelse for
denne aldersgruppe il lustreres andetsteds
i bladet, hvor vi af forfatteren , som er et
af klubbens yngste medlemmer, har fået
lov at gengive en fristil om roning .
DSR har nok været foregangsklub i forbindelse med at give idrætsmuligheder for
alle aldersklasser på mandssiden. Det ku'
være morsomt om vi også kunne blive
foregangsklub uden ordene »på mandssiden .«
Undertegnede ser med forventning frem
til den dag , hvor gig-otte ren står ud bemandet med forældre , børn, svigerbørn og
børnebørn.
Krumholt
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LØRDAG den 31 . AUGUST - fester vi igen!!!

Vi starter kJ. 19 med den traditionelle middag
.og her serverer vi
Koteletter på indisk (meget lækkert)
samt chokolademousse
Kaffe
Pris: 18 kr.
Efter middagen (kJ. 21) danser vi videre til vi får
ømme fødder og ikke gider mere.
Udvalget
Tilmelding senest torsdag den 29. august kl. 21.00,
på listen i slyngelstuen.

Høstfesten
holdes i år lørdag den 28. september.
Reserver dagen

Adresseliste:

OVER BELAGT

Danske Studenters Roklub,
Strandvænget
2100 København ø
Postgiro 3466

Hvis du har haft svært ved at få en båd, når du kom herned en tirsdag eller torsdag, fordi der er mange på vandet disse dage, så prøv
at kigge herned mandag eller onsdag. På disse dage foregår styrmandsinstruktionen, så der er altid nogen hernede. Derfor skulle det
være muligt at komme ud at ro også på disse dage. Køkkenet er også
åbent på disse dage, så du kan få dig en øl, inden du går hjem .

Telefoner:
Kontor: 29 63 26
Køkken: 2963 26
Medlemmer: 296360

BERLINERLANGTUREN
Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag k\. 19-20
Formand: Aage Bang, Holsteinsgade 5,
2100 ø. TR 359
Kasserer: Lise Kruse, Kristianiagade 10,
2100 ø. TR 40184.
Kontingentkasserer: Finn Gamel ChrIstensen. 209052.
Sekretær: Steen Storland,
Strandboulevarden 123, 5.th. 2100 ø.
261879.
Materielforvalter: Leif Egholm,
Strandvejen 177 3. tv. 2900 Hellerup.
Instruktlonsrochef : Jens Krumholt,
OSA, Strandvænget, 2100 ø
Langtursrochef : Bente Kjøller,
OSA, Strandvænget, 2100 ø
Motionsrochef: Rolf Høhne.
DSR, Strandvænget, 2100 ø.
træffes dg\. : 1211 97, lokal 3149
Husforvalter: Henning Enevoldsen.
OSA, Strandvænget, 2100 ø
Kaproningsudvalg :
Kapron ingschef: Stig Aasmussen,
Delfingade 15 O. 1325 K. 892255/1. 3444.
Poul Hedebo,
Søllerødgade 57 1. th. 2200 N.
Susanne Aørsgaard,
BIndesbøllevej 10, 2920 Charlottenlund.
Træner:
Asbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanløse. 747606
KØKKEN:
Tirsdag kl. 18-22 (middag)
Onsdag kl. 19-22
Torsdag kl. 18-22 (middag)
Lørdag kl. 13-17
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf. 29 6326 inden kl. 14 samme dag.

Den 31. august 1974!!!
er sidste frist for stof til næste blad.
Udkommer ca. 20. september
Indlæg sendes·tiI klubben eller redaktøren
Carl-Helge Juul Petersen,
Bulgariensgade 5' tv. 2300 S.

i september må desværre aflyses på grund af uoverstigelige problemer med at skaffe både og indkvartering.
Forhåbentlig vil det lykkes senere .
Bente
SVØMMEBEVIS - RORET OG LANGTURE

Det burde være unødvendigt at gøre opmærksom på, at nogle af betino
gelserne for at ro på langture er, at alle deltagere har afleveret svømmebevis og har roret.
Jeg vil derfor opfordre alle l-styrmænd, som tager nye medlemmer
med på tur, til at undersøge dette hos de nye. Det er kedeligt for både
holdet og mig at skulle aflyse en tur så sent, at det er umuligt at få en
anden med på holdet.
Bente
STORE ØKONOMISKE VANSKELIGHEDER

har i år strammet vilkårene for vinteraktiviteterne. U.S.G. kræver i år
mindst 30 tilmeldte for at oprette hold . Dog undtages håndbold, der
kan oprettes med 20 tilmeldte, men uden instruktør.
Dag og tider er de samme som sidste år:
Gymnastik: tirsdag (fredag strøget)
Håndbold: onsdag
Svømning: fredag
Holdene bliver kun oprettet. hvis der den 7/9 er ti lmeldt 30 resp .
20 personer.
Kontingentet er i år fastsat til kr. 50,00 for alle. Beløbet indbetales
på klubbens girokonto nr . 3466, husk at skrive hvilken aktivitet, eller
ti I kassereren.
Rolf Høhne

TERMINSLISTEN
Dato
1. sep!.
8. sep!.
14. sept.
22. sept.
29. sept.
2. okt.
B. okt.
13. okt.
20. akt.
27 . okt.
3. nov .
17. nov.

Løbs·art
åbent løb
åbent løb
trænings løb
åbent løb
KM
KM-nat
åbent løb
stafet
åbent løb
jællemil
klubm es terska b

Klub
KFIU
Haslev
HSOK
DVL

Skov
St. Dyrehave
Va llø
T eglstrup
Danstrup

Kredsen Sverige
Vinderød
Holl e
SG
HSOK
ok-73

Gadevang
Tisvilde
Hareskovene
Klosterri s
Tisvild e

Omklædning
P-plads Til sia
Frederiksborg Byskole
2000 ru
Herføl ge skole
2 km
500 rr
Tikøb skole

2 km

200 ru

KAPRONINGSNYT
Nu da sæsonen omtrent er slut og der kun er 2 uger til DM ,
ville det måsk e være på sin plads at berette lidt om, hvad d er er
hænd t indtil nu, dels af hensyn til de mange gamle (for henværende) kaproere , dels af hensyn til den majoritet af klubbens
medlemmer, som enten svæver i uvidenhed om at disse aktiviteter overhovedet foregår eller kun hører om dem på ve randa en.
Sæson e n startede den 30. marIs med at bådene blev kør l til
Bagsv ærd så træningen på vandet kunne ta ge sin begyndelse. I
år lå den første kaproning, Sprinterkaproningen, allerede den
4. maj, hvorefter fulgte den traditionell e Forårsregatta og dernæst gik det slag i slag de næste to måneder, dels med Køhen havn sk red sens fortr in lige aftenkaproninger, dels m ed regattaer
ude omkring i verden: Maribo, Ratzeburg. Berlin, Arhus, Amsterdam. Nollingham, Sorø og Hjelmsjo.
I Arhus vandt vi forøvrigt åre ts universitelsma!ch med ("a. Cl
længder.
Til dato har de godt 30 kaproere og styrmænd startet i ca.
150 løb og opnået lil sa mm en knap 40 sejre, hvilket såvel aktivitets- som res ulta tmæssig t er nogenlunde samme niveau som
sidste år.
Straks i begyn delsen af sæsone n skille hold sig ud i en sådan
grad, at DFfR yded e dem slø lte til deltagelse i kaproninger i
Gri.inau og Amsterdam. Deto hold var dobbeltsc ulI erne med henholdsvis Poul og Tegle r s samt Hanne og Judith (Roskilde Rld.l.
Som den opmærksom me læse r måske har erfaret gennem da gspressen, fandt DFfR imidlertid ikk e, at holdene havde en sådan
standard, at man ville følge sage n op.
For herre-dobbeltscullerens vedkommende var vi eni ge heri
og valgt e at ommøblere således, at Teglers sammen med Leif
n u ror senior A dobbeltsculler, meden s Poul ror senior A og
elite singlesculler.
Dame-dobbeltsculleren hold er dog fortsat sammen og vi har hos
Pirsch anskaffet såvel en dobbeltsculler som en si ngl esculler.
Holdet må efter en r ække sejre i dag betragtes som Nord ens
bedste med visse internationnale muligheder. Ud over dobbeltsculleren ror begge tillige singlesculler. hvori Hanne har yderligere en række sejre bag sig.
Som det måske er gåe t op for de mere kvikk e er der fra i år
indfø rt to nye båd type r: dobbelt fir er uden for h erre r og toer
uden med Birgith Pederse n fra Lyngby Dame, men desværre er
der in gen konkurrence herhjemme, så de har kun haft mulighed for at vise der es styrke, som er temmelig god også internationalt se t, ved r egattaer i Ratzeburg og Nottingham.
Føst på sæsonen roed e Jens og Stig dobbeltfirer m ed Torben
og Jørn fra Hvidovre. Bekl agel igvis var in ge n andre danske
hold dengang kommet i sving i denne bådtype, så vi måtte tage
til Ratzeburg for at få nogle reelle løb.
Til Kredsens ros må det i denne forbindelse anføres, at de
udtog dobbeltfireren lil byholdet til Amsterdam, hvilket var en
stor opmuntring for dem , der pr øver no ge t nyt m ed ri siko for
at blive kørt ud på et sidespor. Til samme tur blev herfra udtaget Lena og Leif i de to senior B singlescullere.
Ud over de aller ede nævnte hold har vi en dam e dobbelt firer
med Lena, Pi a, Bente, Susanne og Ida. som også opdeles i
single- og dobbeltscull ere alt efter hvordan løbene li gge r. Også
til denne gruppe er der faldet med a ljer af.
Dernæst har vi en række begynderroere, som er opdelt i en
tung og en let firer og som skiftes til a t være med i spidsen af
feltet. Af juniorroere havde vi først på sæsonen en ynglinge toer
og en flok drenge, som var i gang med at ro plast-sculler. Som
følge af ferien har denn e aktivitet været lidt lavere midt på sæsonen, men nu er det igen kun m a teriellet og instruktørerne,
der sælLer gr ænsen for aktiviteten .
Fjorten dage før Den internationale Københavnsregatta var
vi en uge i tr æningslejr ved Hjelmsjoi Sverige, hvor de fleste

af de tyve deltag ere gennem et temm elig omfattende program
fik et godt skub fremad på det tekniske felt, hvilket også viste
sig ved at vi hent ede fem sejre hjem ved denne stærkt besatte
regatta.

Stig

En skolestil om roning
Hvert år er der i min roklub en kanaltur, som plejer at være Olll
efteråret. Denne stil kommer til at handle om min tur, hvad
der skete, og hvad jeg så. Nå, m e n jeg må i gang.
Det er søndag morgen, jeg, min far og seks andre er ved at
gøre bådene klare. Alt skal være i orden til en tur på ca. 17
km. Øsekar, stander og et splitflag! Der skal bruges en tom ands
og firemands båd , og d er er selvfølgelig en styrmand i hver båd.
Klokken var 10,30 da vi startede. Det første, man lagde mærke til , var Pløresund (Ø resund), og til højre for båden så man
Svanemølleværkel , som er et elværk. Så roede vi ca. 1 km, da
bølgerne pludseligt begyndte at blive store. Det var flyvebådene,
der laJ ede dem, så vi havde svært ved at ro. I sådan en sit uation skal man styre båden 45 grader mod bølgerne. Så kom vi
ind i Københavns havn, hvor der var noget at se på den dag.
Der lå en ru ss isk ubåd, og der stod mange mennesker, som så
på den. Vi kom også forbi Frihavne n som i toldmæssig henseende betragtes som internationalt område (Focus). Så var vi
pludseligt ud for d en lille havfrue, hvor der stod en masse
turister og fotograferede , og her blev de to både væk fra hinflnden, da min far lige skulle tage el billede.
Så kom Børsbroen, og efter vi var kommet igennem den, kunne man både se Børsen, som Christian d. 4 lod bygge og Christiansborg som blev bygget und er Christian d . 6's tid. Det er
der, r igs dagen sidder. Vi kom så til Holmens kanal, hvor der
var en masse rundfarts både. Storm broen havde vi besvær med
al komme under , den var nemlig meget smal, så vi måtte tage
årerne lidt ind, det kaldes på rosprog "a t ro med kort åre." Så
vaf vi på Freder iksholm s kanal, og den først e over på Amager,iden, hvor vi kom forbi Christian shavn samtidigt med, at vi
roede på dens kanal. Så kom vi endelig til Tranegraven, hvor vi
lagde til. Efter at havde gjort det, gik vi ind i fristaden Christiania. hvor de andre begyndte at spise. U,fin far havde min
m a dpa kkel. Inden fristaden blev til, hørt e den under for svarsministeriet. Der bor me s t unge , som ikke har kunnet finde sig
til relle i samfundet. Nogle er kriminelle eller narkomaner (dem
er der ikk e så mange af) resten er gode nok, tror jeg. Vi gik
tilbage til båden, og der var de andre, så jeg fik altså min mad .
Hjemturen begyndte, på vejen kom vi forbi dronningens båd,
som jeg synes er meget fJot. Da vi kom hjem, skulle bådene
spu les, det skal de efter at man har lånt dem lørdage, søndage
og helligdage.
Det var en dejlig tur ..Jeg h av de både ondt i arme, ben og bag.
Jeg syntes også, der var godt godt kammeratskab på turen . .Jeg
vil også være med til kanalturen i år.
P.S. ilian skal bruge et kort samtidigt med at man læser min
stil.
Yoram Rubinstein

AKTIVITET
Efter i sidste nummer af DSR at have læs t forsideindlægget om
eliteproblemer fem gange, følte jeg mig stadig lige desorientalsk
med hens yn til meningen med def.. For at få liM hjæip konlakted e jeg diverse andre medlemmer, hvilket åbenbarede den samme lette forvirring over hele linien.
Den første overstrømmende halvdel a f artiklen - ja, den var
jo skøn at læse: Vi er alle sammen noget så gode og noget så
positivel Vi længe level Stemningen er som taget lige ud af
eventyret . Rohøvdin ge nes week-end samling ud i Aalborg".
For ikke at diskriminere flertallet af aktive roere vil jeg ikke
som artiklen opdele i eliter, henholdsvis kapronings- og ryg-
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rad s-o Der er neml ig lan g t flere ikke-elite kapr oere og ikke-in derkreds m o tionsro ere, som selvfø lgelig e r li ge så betydnings fuld e. Lad os altså for at und gå flere misforståelser ka lde os
"de motion s-a ktiv e" og "de konkurren ce· aktive" forud en "de
ropu ss ive" .
Her må j eg li ge ind s kyd e e t pa r bemærkninger om udt r ykk e t
,.de aklive·'. l alle sportsgrene bru ge r d ags pres se n ord ene lidt
skød es løst i forsk e li ge bet yd ninger, hvilk e t f.ek s. iblande t sensatiollslyst m .m. var årsag til , at "de aktiv e" til DFfH' s hovedgeneralforsamling blev kaldt ,.akt ivister", og så va r sagen j o
klar: Christi ania, marxism e og r es pe ktl øshe d i r ig tigt kød og
blod ... Man kan så diskutere, om d et er en fordel a t "smykkes"
med betegnelsen "aktiv", hvi s lllan vil opnå no ge t, hvor a fgørende beslutninger tages.
Med hen syn til estimering en (m å les ikk e i man glende uddelt
ros!), så er der tale om pr esse ns og vor ege n (DFfR's) , Angåen de før s tn æv nt e er m a n desværre ofte så van t til fej loply sn inger
og m a nglende indsigt. at d e l ikke a ltid kan tages sæ rlig a lvorligt, hv a d der sk riv es . En 1I0n-des tru c tiv , velinformeret omtale
af de konkurrence-aktives resultater, problemer, fremgan g elc
må b et ragtes som minoritet ens besl< edne r ek lam ebid rag for rosp orte n, hvilket muli gv is k unnc bedres ved s pec ie l indsats fra
DFfR 's s id e.
De motions-aktiy<,'s inds a ts har kUli p resse ns bevågenh ed i
spo ra d iske tilfælde. hvor enkelte klubber ha r form å et a t gø re
en eller anden begiven hed sensationsbeton e t. Hvi s der n emlig
ikke e r konkurrencens spænding (og intern a tion a l a tm osfære ),
må der noget except io nelt til for at tange læse rens interesse pr ess en es limere r form odentli g efter op lag. Nå r sp orts mænd udviser anden aktivitet end d en fysiske og m en er noge t prindpielt
om styrelsen af sp ort en, så cr de t m ærkeli gt nok også sensa lioneltl Hvad an gå r de aktive (konkurrence-aktive) "so m - under
en vis ops ig t - forsøge r a t få medindflydelse", så li gge r de t mege t tuo g t med den h øje estim e ring i " or eg en organis a tion. Det
ligger nemlig sådan, at mange motion s·a ktiv e og ro-p ass ive HAR
indflydelsen i forvej e n og - ud en at vække opsigt - forsøger al
beholde den.
.Jeg vil gerne under s tr ege, at jeg absolut er li ge så meg e t motions- so m k ap ro nin gs tilhænger, m en jeg må pr o tes tere, når
man si ger, at det KUN er de konku r rence-aktive, d er ofrs øger
at øve me dindfl ydelse , Den så kaldte "anden elite", som Bang
uæv ner. var til hoved ge neral forsa mlin ge n relJræsenteret i s tort
an tal, id e t ca. 90% a f de til s tedev ære nde (va lg te ) var ind e rkredsen a f motions-aldive. Og d e t Var majorit e ten af disse, d er
ha lshu gge de vo res for s lag om a ktivr epræsent a tion, s o m blot var
e t rimeli gt ønsk e om medbest em melse i det underudval g i Da nsk
Fo renin g for Ros port , so m vare ta ge r li ge net op kapr o ning - a lt·
så en int ern kaproning ssag (Hv em sagde noget om ap a rtheid ~)
Skulle j eg alli ge vel h a ve for s tået formand en ret , så vil jeg
til s lutl e mig han s tanke ga n g om, at nye, id erige m o ti o ns-aldive også ska l se at komm e op på mærkerne, agit e re og blive va lgt
som repr æs ent a nter for at kunne fr em føre d eres opbyggende
bidrag til rosporten. Hv er t .,s peci ale" inden for roningen må
sandsynligvis være det n æ rmest e til at udarb ejde egne revid eringer og nye fo rs la g og samtidig forv e nte e n saglig beh a nd ling fra de andre grupper. Nu er de konkurr e nce-aktive altså
gå e t igan g med deres specielle problemer. Korn bare frem nil e
"a ktive " r oere og væ r m ed til at gi,'c rosporten og DFfR en
lill e orkan a f et friskt pu s t. Vi va r bare en storm i et glas vand.

Snsanne

KAPRONINGEN OG JEG
Hv ad for e n båd må j eg ta ge? Hvem skal ro d en idn g'/ Hv em
skal jeg spø rge om' lov, og hvor katten er de henne? Sådan h a r
der været en del nI' os, der har spurgt i begyndelsen af denn e
sæson, og det h a r været roden til mege n irrit a lion og tænders
gn idse l. Vi har n emlig en udtalt mangel på kaproningsbåde; en-

ten er vi blevet fo r man ge kapr oe re , (men dem kan man jo ikke få n o k af) ell er også er bådene for få, logisk ikk e'l .Jeg
st øtte r mig til sids tnævnte konklusion.
Jeg vil her n æv ne et ekse mpe l på , hvilk e genvordigheder m a n
kan komme ud for p.gr. a . båd e lIl a ngel: Hvis man kun har en
fa s t båd, og den skal besæ ttes af en d e l perso ner , fø r den ka n
kom me på vandet, hvad gø r mnn så d e n dag , en af b esæ tningsm ed lem m e rne udeMiver og båden altså ikke kan k om me på
van de t? :lI an tage r naturligvis e n single- ell er dobbeltsculler.
\' a turlig vis? Nåh nej, for hvor sk ulle lilan få dem fra, der er
j o ikke n oge n! " De t passer ikk e" , vill e nogen sige, "der ligger
jo h ele to s inglesc ullere derovre ..Ja , m en hvad n y tter det, hvi s
det ne top er de to, der er så h øjt ri gge de, at man r ed der sig
et par blå øjne, n år man ror i dem, Hv orfor så ikke rigge d em
lid t ne d , så de passe r? Næ, den går heller ikk e, for b å den er
jo forheholdt en anden, som gan ske giv e t ville få en prop, hvi s
"edk o mmend e fandt , at både n var bleve t s till e t om.
Hvad gør man så 9 Jo ser I (nu gæ ld e r det om a t føl ge med ,
for nu bliv er det kompliceret). Ma n går hen til den ell er d e,
som har en båd, d e r pas se r en noge nlund e og spørge r med tårer i o j ne ne og m ed fold ede h æ nd er, om man må ro en lille
bit te Inr i d er es båd .... forudsat at de ikk e selv skal bru ge den ,
naturli gvis! ".Jo, m en spørg trænere n før s t", lyd er svaret. De t
er nemlig såd a n , [lt hvi s m a n vil u d i en anden båd, e nd den
man plejer a t ro, skal man spørge båd e dem, båden er fo rbe hold t samt en ten træ ner e n eJler kapronin gschefen .
Så gå r tnr en til tr æn eren; med hjertet i hals en går m a n ud
på b å debroen og sp ejder ud over det gan ske vand , Der e l' han
mi nsan ten ; fo rtvivl e t vifter og vinker m a n med arme og ben
for a t fang e han s op mærk so mhed . "Pakke vand e t!" ly der en
hul stemme derude fra henv en dt til d e svedglinsende roere på
vandet, me ns motorbåde n uforstyrr et drøner forbi . Nå, der var
altså ikke no ge t at h e nte. Så e r der kun k apr onin gschefen tilhageo "''l ed kryd se de tæer og fin gre gå r man så op og ned m e llem
båderæ kkern e i håb o m al finde denne sidste red ningsmand.
Han IUl n jo skjule si g bag en af de mange både!1 " Kaproningschefen kommer før s t klokk e n tolv ", o pl yse r en tj ens tvilli g sm ilen d e roer, der med en sod a va nd i hånden nyder a t slapp e af
efter dagens rotur. Op givend e synker man n ed på en af K,R,'s
lyseblå værkt øjs kas se r og med hovede t i hænderne (eller omvendt) venter man så den tim e, det af og til tager, for træne ren
kommer tøffen d e ind . Af ham får m a n så lov at tage den dobbeltsculler, der e r forb eholdt ){a pronin gsc h efen!
Såd an har j eg opl eve t det e t par ga nge. På en måde er det
en tåb e li g ordning, at man ska l vær e afh æng ig af Io perso ne rs
tilstedeværelse for at kunne k onllne uel al ro , men på den anden
s ide Cl' det sikkert h ~ns igtsl1l æs sigt , for ri e r ,·illc ga nsk e gi vet
blive e t farligt roderi, hvis m a n b are kunne ta ge d e n båd, man
havd e lys t til på formodnin g om, a t ingen skulle bruge den.
Desuden venter vi at komme i besidd el se af mind s t 2 båd e til
i næ r m es te fr emtid: så det se r ud til , al problemerne er ved at
blive løs t, heldigvis.
En kaproer

ORIENTERING
EFTERÅRSSÆSONEN
Nu er de åbne orienteringsløb begyndt igen efter somm er e ns
pa use. Des \'ærr e må formand e n igen beklage, a t denne meddelelse før s t når frem efter. at der har væ ret a fholdt et par løb.
Men nu gælder det alt så hare om at komm e igan g igen, Som
ut a llig e ga nge fø r m å j eg opfordre a ll e, der bare kunne h a ve
den fjerneste interesse i at pr ø ve denn e gren a f roklubbens a ktivitet. at kont a kte mig, (jeg plejer a t instru e re i sculler om
torsdagen ). Endeli g m å jeg d esvæ rre h enled e op mærk so mh ede n
på. at anmeldel ses fristen her i e fterår e t er 14 dage.

Terminsliste side 2!!!
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September 1974

Høst fi(e§~
C

Lørdag den 28. september kl. 18.30.

I de høstpyntede lokaler fester vi med middag kl. 18.30.
Menu: Creme vichyssoise
Helstegt svinekam a la DSR
Kaffe
Pris: 21 kr.

Bagefter danser vi op til det store høstfestensemble, som vil spille og
danse folkedans med og for os, afvekslende med DSR's tape recorder band.
Mød op til årets største fest.
Sidste tilmelding til middagen torsdag den 26. ds.

Klubkaproning
afholdes lørdag den 28. september (samme dag som høstfesten).
Første start kJ. 13.30 præcis. Sidste tilmeldingsfrist samme dag kJ.
12.30, hvor der foretages lodtrækning om både til alle løb og om holdsammensætning tillodtrækningsfirer.
Meddelelse om hvilke løb, der roes samt tilmelding til disse i slyngelstuen.

42. årgang

Adresseliste:

ANG. ROAKTIVITETEN

Danske Studenters Roklub,
Strandvænget
2100 København ø
Postgiro 3466

I forbindelse med at mandag aften nu søges gjort til roaften , må det
være på sin plads at minde om, at lørdag eftermiddag også er et velegnet tidspunkt for roning - specielt nu, hvor det bliver stadig hurtigere mørkt om aftenen . Saunaen er tændt lørdag eftermiddag, og fru

Telefoner:
Kontor: 29 63 26
Køkken: 29 63 26
Med lemmer : 296360

Mundberg kommer stadig med hjemmebagt kage til kaffen efter roturen.
JK

Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag kl. 19-20

DANMARKSMESTERSKABERNE

Formand : Aage !3ang, Holsteinsgade 5,
2100 ø. TR 359

Danmarksmesterskaberne var resultatmæssigt en stor succes for
DSR - så vidt jeg kan se simpelthen det bedste nogensinde, men må-

Kasserer: Lise Kruse, Kristianiagade 10,
2100 ø. TR 40184.

ske nogle af de gamle kan korrigere mig.

Kontingentkasserer: Finn Gamel Christensen. 20 90 52.

Roskilde vandt hun dobbeltsculler. Derudover vandt Lena, Susanne og

Sekretær: Steen Storland,
Strandboulevarden 123,5.th . 2100
26 1879.

Hos damerne vandt Hanne singlesculler , og sammen med Judith fra
Annette sammen med Karen 0rnebjerg fra Hvidovre og Birgith Peder-

ø.

Materielforvalter: Lei f Egholm,
Strandvejen 177 3. tv. 2900 Hellerup.
Instruktionsroehef: Jens Krumhelt,
DSR, Strandvænget, 2100 ø

sen fr a LDR fireren.
Hos herrerne vandt Niels og Poul dobbeltsculler. Ud over de fire
mesterskaber opnåede vi to andenpladser nemlig i herrernes singlesculler og i damernes dobbeltfirer samt en sjetteplads iletvægtsfirer.
Stig

Langtursroehef: Bente Kjøller,
DSR, Strandvænget, 2100 ø
Motion sroehef : Rolf Høhne,
DSR, Strandvænget, 2100 ø.
træffes dg\.: 12 11 97, lokal 3149

MØDE FOR KAPROERE

Husforvalter: Henning Enevoldsen,
DSR, Strandvænget, 2100 ø
Kaproningsu dvalg :
Kaproni ngschef: Stig Rasmussen,
Delfingade 15 D, 1325 K. 8922 55/1. 3444.
Pou l Hedebo,
Strynøg ade 2 s!.th . 2100 ø.
Susanne Rørsgaard,
Bindesbøllevej 10, 2920 Charlottenlund.
Træner:
ASbjørn Torp, Clausholmvej 35,
2720 Vanløse. 747606

Kaproningschefen indkalder herved alle kaproere og kaproningsinteresserede ti I møde i klubben tirsdag den 15. oktober kl. 20.30.
Efter en kort indledning ved kaproningschefen og træneren er ordet
frit, og man kan forvente, at hovedemnet bliver den måde , afdelingen
har været kørt på i den forløbne sæson. Derudover er det min hensigt
at komme ind på, hvad man kunne tænke sig med den næste sæson
og allerede nu forberede en indstilling til generalfors amlingen om kap-

KØKKEN:
Tirsdag kl. 18-22 (m iddag)
Onsdag kl. 19-22
Torsdag kl. 18-22 (middag)
Lørd ag kJ. 13-17
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
III. 29 6326 inden kl. 14 samme dag.

roningschef samt overveje, hvem man kunne tænke sig at væ lge til
udvalget .
Stig

T E RMINSLISTEN

Den 30. september 1974!!!
er sidste frist for stof til næste blad.
Udkommer ca. 20. oktober
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren
Carl-Helge Juul. Petersen,
Bulgariensgade 5' tv. 2300 S.
Tlf. 585717.

22.
29.
2.
6.
13.
20.
27.
3.
17.

sept.
sep !.
ok t.
ok t.
ok t.
okt.
ok t.
nov.
DOV .

åb ent løb
KM
In I-nat
åbent løb
stafet
åben t l øb
j ættemil
klubm es te rskab

DVL

Dan st rup

Kr edsen Sverig e
Vi nd erød
Holle
SG
HSOK
ok-73

Gadevang
T is vil de
H ar eskovene
Kl os tenis
T isv il de

T ik øb sk ole

:2 km

200 m

OUTRIGGER RONING
Hver tirsdag vil der for interesserede blive lejlighed

PAS PÅ - nu sker det!

til at prøve at ro outriggerotter i havnen . løvrigt følger nærmere besked via ops lag.

S kabe
uden 1974-skabskort

GYMNASTIK I DSR

OPB RY DES1. OKTO BER
Som de tidligere år er der naturligvis også i denne

Skabskort il 5 kr. købes i køkkenet!

vinter gymn astik i salen i klubhuset.
Det foregår hver tirsdag og torsdag, og er for kaproere kl . 18.30 og for motionister kl. 19.30.
Gymnastikken for kaproere starter under ledelse
af træneren Asbjørn Torp og for motionister under ledelse af Palle Rørsg aard m.fl.
Deltagelse kræver INGEN tilmelding. - Vi starter
midt i oktober.

MANDAG
som

RODAG
Traditionen med tirsdag og torsdag som
dagene, hvor man "bare kan komme",
strækker ikke til længere - aktiviteten er
blevet så stor, at det kniber med både.
DERFOR prøver vi nu at "udvide« med
mandag.
SAUNAEN ER TÆ.NDT - KØKKENET ER
ÅBENT - MIDDAG KAN BESTILLES SOM
SÆ.DVANLlG.
Er DU interesseret i fremover at have
også mandagen som mulighed, så hjælp
forsøget igang - VÆ.R MED FRA STARTEN!

AK JA - DE DAMER, DE KAN
Først i 1973 kom der rigtig gang i damekaproningen i
DSR; og det var samtidig året, hvor klubben vandt sit
første Danmarksmesterskab i dameroning nogensinde .
I året 1974 holdt damerne sig heller ikke tilbage,
idet 3 af klubbens 4 Danmarksmesterskaber blev vundet af damerne, og samtidig blev det året, hvor klubben fik sin første deltager 'med til et dame-VM, idet
Hanne Petersen sammen med Judith Andersen fra
Roskilde blev udtaget i dobbeltsculler.
Deltagelsen i VM , som afholdtes i Luzern i Schweiz,
gik over al forventning. Desværre blev det ikke til en
finaleplads, idet de to piger var kommet i langt det
stærkeste semifinaleheat (bl.a. med Sovjet og DDR),

og det er nu på

men tiden for deres 4. plads var bedre end vindertiden

MANDAG

i den anden semifinale . Da kun de tre bedste fra hver
semifinale kom i finalen, skulle de istedet ro i den
såkaldte »lille fin ale«, som de vandt sikkert og hermed sikrede sig 7. pladsen ved verdensmesterskaberne . Alt ialt en strålende præstation .
L.E.

Hørt på verandaen af en motionsroer:
Hellere slow motion end slet ingen motion.

b~4
ANDERS B RASMUSSEN
f.40RHASVEJ 14

:.! SOO

V4LBY

Medlemmernes opmærksomhed henledes på følgende
uddrag af lovenes § 8:
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen

KØKKENET

og skal i de sidste 6 dage før generalforsamlingen være fremlagt på klubbens kontor, ligesom de gennem
klubbens officielle meddelelser eller skriftligt til hvert
enkelt stemmeberettiget medlem skal bringes til dis-

Vi siger velkommen til Lis Bondo Rasmussen - vor

ses kundskab senest 3 dage før generalforsamlingen.

nye dame i køkkenet.

Bestyrelsens forslag til besættelse af tillidsposter-

Det er ikke helt let at overtage køkkenet i en periode, hvor klubaktiviteten er på sit højeste; så, selvom

ne er følgende:

vi har stor tillid til Lis, anmoder vi om, at klubbens

Formand: Jens Krumholt
Kasserer: Palle Rørsgaard

medlemmer hjælper til - ikke mindst ved at bære det

Sekretær: Steen Storland

brugte service ud tidligst muligt!!
Vi har, som det fremgår af ovenstående, måttet si-

Langtursrochef: Bente Kjøller

ge farvel til Anne, som i et lille årstid har bestyret

Kaproningschef: Stig Rasmussen

køkkenet. Anne fik tilbudt et nyt arbejde, som vi (des-

Materielforvalter: Leif Egholm

værre) ikke kunne fortænke hende i at sige ja til. Vi

Husforvalter: Arnold Sørensen

takker Anne for den tid, der gik. og ønsker al mulig

Instruktionsrochef: Rolf Høhne

held med det nye job.
Bestyrelsen
POTENTIELLE MEDLEMMER
Som det formentlig er bekendt, har vi i de sidste par
år haft den praksis, at personer, der måtte være interesserede i at optage roning som idræt, kunne få
lov til at prøve en tur eller to, inden de blev afkrævet
indmeldelse.
Vi finder fortsat, at dette er en udmærket ordning,
dels fordi formentlig mange flere prøver og derefter
»falder fora roningen, og dels fordi vi stort set und-

havde redaktøren modtaget denne stofmængde.

går en-månedsmedlemsskaber.

Dit indlæg savnedes!

Imidlertid må vi indskærpe, at reglerne for ordningen overholdes, og disse er
- at antallet af »prøveture« er begrænset til 2,
- at sådanne ture kun kan ske efter aftale med en
af rocheferne,
- at styrmændene principielt er ansvarlige for reglernes overholdelse.
Det sidste forstået således, at bevidste overtrædel-

Redaktionelle skrupler Bladets tilrettelægning

ser bringer styrmanden i konflikt med klubbens reglement, men det forlanges ikke, at styrmanden skal afholde 3die grads forhør inden roturen .
Rocheferne
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42. årgang

E n s e n s a t i o n:

DSR REVUEN
I denne redaktionelle stund drages tankerne uvilkårligt imod klubbens medlemmer.
Man kommer til at tænke på Jeres interesse af dette blad.
Sandsynligvis bliver det modtaget" mere eller mindre til tiden, med begærlighed.
Man fatter sit kærkomne blad, læner
sig mageligt tilbage i familiens bedste lænestol, lader blikket fange af de største
festannoncer og synker dernæst hen i en
hypnotisk passivitetstilstand. Tilsyneladen de.
Det er nu, den dårlige samvittighed
skulle begynde at melde sig. Dette blad er
ikke ment som en envejskommunikation
fra bestyrelsen og ud til dig , men som et
organ (som redaktører ynder at kalde publikationerne) , der skal sikre, at ideer og
meninger bliver transporteret inden for de •
interesseredes læseafstand . herunder bestyrelsens ditto.
Med andre ord: Synes du ikke snart,
det er på lide, at DU fremkommer med
det, du mener kan interessere andre end
dig og dit bådehold?
Til dette brug har redaktørerne oprettet
en fast rubrik i bladet. der hedder noget
så originalt som »Spørgsmål til bestyrelsen med flere " . hvor medlemmerne kan
ønske at få uddybet spørgsmål. de ellers
måtte brænde inde med. Bestyrelsen vil
så efter evne svare i næste nummer af
bladet. Spørgsmål kan. om det ønskes,
bringes anonymt. men redaktionen må dog
anmode om, at navnet i hvert fald er denne bekendt.
Red.

NB ! Sidste afleveringsfrist
til bladet 31. oktober!!!

19714
(formandens afskedsforestilling - se indenfor i bladet)
løber af stablen med gallapremiere
Lørdag den 30. november kl. 19.30.
Billetter å kr. 4,98.
Efter forestillingen kan publikum deltage i
FORHJULSFEST
hvorunder en let anretning kan købes i baren.
Reserver dagen samt billetter.
Forsalget begynder ved standerstrygningen.

Standel!J'tl!Y- fjniny
Lørdag den 2. november 19.30.
Standeren stryges i fakkelskær , og derefter afholdes
det traditionelle andespil. Efter andespillet er der mulighed for natmad.

NYT
Spørgsmål til bestyrelsen
Behandler emner, du ønsker at få uddybet nærmere.
Bestyrelsen vil så efter evne besvare dit spørgsmål i
næste nummer af bladet.
Red.
MOTIONSCHEFEN kundgør,
at vinteraktiviteterne nu er i fuld gang. Udover de til·
meldingskrævende aktiviteter henledes opmærksom·
heden på den gratis gymnastik i klubhuset tirsdag og
torsdag.
Kaproningstræning kJ. 18.30.
Motionstræning kJ. 19.30.
Rolf

.'

Adresseliste:

Bestyelsen indkalder herved til

Danske Studenters Roklub,
Strandvænget
2100 Køb enh avn ø
Postgiro 5003466

Ordinær generalforsamling

Tel efoner:
Ko ntor: 29 63 26
Kø kken: 296326
Medlemmer : 2963 60

fredag den 6. december 1973 kl. 20 i klubhuset.

Dagsorden :
Valg af dirigent og sekretær.

Klubbens ko ntor er åbent
tirsd ag - torsdag kl. 19-20
Fo rm and : Aage 3ang , Holsteinsgade 5,
2100 ø. TR 359
Kasserer: Lise Kruse, Kristianiagade 10,
2100 ø. TR 40184 .
Kontingentkasserer: Finn Gamel Chri stensen . 209052.
Sekretær: Steen Storland,
Strandboulevarden 123, 5.th. 2100 ø.
261879.
Materielforvalter : Leif Egholm ,
Strandvejen 177 3. tv. 2900 Hellerup.
Instruktionsrochet: Jens Krumholt,
OSR, Strandvænget, 2100 ø
Langtursroch ef: Bente Kj øller,
OSR, Strandvænget, 2100 ø
Motionsrochef: Rolf Høhne,
DSR, Strandvænget, 2100 ø.
træffes dg l.: 1211 97, lo kal 3149
Husforvalter: Henning Enevo ldsen,
DS R, Strandvænget, 2100 ø
Kapro nin gsudvalg :
Kaproningschef: Stig Rasm ussen,
Delfingade 15 D, 1325 K. 892255/1. 3444.
Poul Hedebo ,
Strynøgade 2 stth . 2100 ø.
Susanne Rørsgaard,
BIndesbøllevej 10, 2920 Charlottenlund.
Træner:
Asbjørn Torp, Thomas Laubsgade 37 sI. tv .
2100 ø. 295059
KØKKEN :
Tirsdag kl. 18-22 (middag)
Onsd ag kl. 19- 22
Torsd ag kl. 18-22 (middag)
Lørd ag kl. 13- 17
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf. 29 63 26 inden kl. 14 samme dag.

Den 31. oktober 1974!! !
er sidste frist for stof til næste blad.
Udkommer ca. 20. november
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren
Carl-Helge Juul Petersen,
Bulgariensgade 5' tv. 2300 S.
Tlf. 5857 17.

1. Aflæggelse af beretning.

2. Forelæggelse af reg nsk ab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent fo r det kommende år.
3. Valg af formand.
4. Valg af kasse re r.
5. Valg af sekretær.
6. Valg af materielforvalter.
7. Valg af kaproningschef.
8. Valg af instruktionsrochef.
9. Valg af m otions- og lang tursrochef.
10. Valg af husfo r valter.
11. Valg af to re visorer .
12. Valg af r epræsentanter til D.F.f.R.
13. Særlige forslag .
14. Eventuelt.
Kontingentet fo r 1975 foreslås af bestyrelsen sat til 30 kr. pr. m åned for
a ktive og 72 kr. pr. å r for passive.
Bestyrelsen foreslår følgende lo vændring:
§ 6, stk. 7, d er lyder :
"Minimumskontingent for passive medlemmer fas tsæ ttes h ver år som
næv nt fo r det aktive kontingent. Passivt kontingent .. .... "
æ ndres til:
"Minimumskont ing ent for passive medlemmer u dgør 20 % af d e t aktive
kontingent. Passivt kontin ~ nt .. ."
Medlemmernes opmæ rksomhed henledes på følgende ud drag af lovenes
§ 8:
Forslag til gene ralfo r samlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10
dage fø r generalforsamlingen og skal i de sidste 6 dage før generalforsamlingen være fremlagt på klubbens kontor, ligesom de gennem klubbens
officie 11e meddelelser eller skriftlig t til hvert enkelt stemmeberettiget
m edlem skal bringes til disses kundskab senest 3 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsens for slag til besættelse af tillidsposterne er følgende:
F ormand: J ens Krumhol t
Kass e rer: Palle Rø r sgaard
S ekretær: Steen Storland
Langtursroehef : Ben te Kj øller
Kaproningschef: Stig Rasmussen
Materielforv alter : Leif E gholm
Husforvalter: Arnold Sørensen
Instruktionsrochef: Rolf Høhne
Repræsentanter til D .F.f.R. : Kommer i næste nr. af bladet.

Det i reglement for kaproningsudvalg § l stk. l nævnte valg af to m edlemmer til kaproningsudvalget finder sted tirsdag den 10. december kl.
21 på verandaen.

Til behandli ng på DSR's generalforsamling den 6/ 12
1974 under dagsordenens punkt 13 er indkommet fø l·
gende forslag :
[) cn 1. janu a r 19-12 u dskiltes d e l Da nsk e Studenters Roklub tilhorend e bådcnerft SO Ill en se h'st æ ncli g afclelin1" U[ld c [' Dan ,ke
Studenter .> Hokluh under 11H\"I1et " D.S.R.'s l3 åcl cner f t ..
\' ært tsh~' g nin g ell er b e liggend p p å den Københavns Ha\'n ~\" æ
se n tilhørende grunll. matr. nl". .i7:n LJ dpnbys I\.læe! rho "'·arter.
hv o rov er D .S. R ifølge lejek o ntr ak t af 7. a ugust 193\J med se n e r e ændring er, hHr bru gs r et.

D.S.H.'s Bå d en" rfl overlog fra ,a mm e dato samtlig e "'l'rfl ets
akliver og l"l"i"er ifølge , Iatu ., pr . 1. januar 1<)-12 mod f ra den n c dalo at forr e nt e et gældshre,', ., Iorl kr -10.000.00 lit en årlig
rent e af .~No til el af D. S. H. 0 l'r('lt e t teg at und er navnet D.S .H .'~
Pol )' tek n i k eri e ga t".
Fo r .. D .S.R.'s Hå dp\' (l'I' fi " ~a'lder fIn f r<.' Jlltin ell r,.,lgf'lIde vedI fpg tpr :

§ l.
U.S.R..', '!åde"cl'['fI skal dri n " 'Olll en fra 1l.S.H. s fnrllluc og
(lrill adskill virksomhed.
De nne fører '~erlig i regJlskah, dcr revid e res af k lubb en., re \' is or, og ClI regnskahsoversigt sa ml statns for s ync t llI ed re\'is ions le gn in g for elægge.) hv e rt å r kluhbens b es lyr e lse. Såfreml
d en ne ikke vil godkende regnka h so ver.sigt e n og s tatus. for elæg ges di,s(' for d c n n:t·rlllesl folgenrll' ordinære- ge ner<1llorsa mli ng til dee;sioll.

§ :2 .
D.S .H.'s Både\"prft har re t til " ed hli" cn d e at li gge pil d els nl!·
værende plad s sn llll til her al dri\'P h å cl ph \'gg er i m.V. nåcl e\' æ rftet refllndern r ok lubb e n s g rundlej e saml grund- og ej e nd olllsskn It er mc d 12% . h \"i lk (, 1I pro ce nl ,<iI , e r udregn!' 1 eftrr forh old e t mellem det areal. cl e l' e" , till el ti h1\d enrr rkh disposition
og h ele gru nd s lvl;k e ls 'Ir f' al.

§ :\
D.S,R.'s Bå de,",~rrt lede' af en besl\T('lse besl åe nde a f tre m e dlem m e r , der væ lges for et kal eJl der år ad gangen af D .S.R.'s bes t:vre ls e, son> d en fr en il r<cd er crt er den næ rm esl f
g åe nd e gen e ra l fersa 11\ I ing.
Råd e \·,crflet s he,lvl'plse ve d tag er se h ' s in forr e tnin gs ord e n.
Ved va ca n c(' i løh et af et kalenderår lI c1pl'ger D S.H .'s bestyrel se nv e bestyrel sf.'s m e dlenllner

S

-L

N, er nt,rend e \"edt æg ter kan kUli '('!ldres af D.S.H.', gene ral forsamling e ft e r r eg lern e 0111 lov æ ndring er i D .S.l:L .Ifr loven e, §
11.

S :,
Vedtægt erne Iræd er i IO' af! clen nærrn('sl f(1Ig enc! e l. .i:nlllar efter deres vedlag e ise af n .S .R.'s ge n e r a lforsalll ling .

Det sædvanlige
Som bekendt e r klttbbens øk ono mi ske situation yd et'st a nsp æ ndt,
ug d el er de rfor m ed glæ de , Jllan k~n kon sta tere en vok sende
forslåelse for , at rnedlell1l1lerne yd er e n øget inds ats for fo reningen. Klubben h a r p å d e t sidste m od ta ge t v ær di f uld bistand
fra sa gkyndig e m ed lemmer; der e r hlevet -renset fyr, f or et aget
el-installationer, s kaffe t diver,e Illat e rialer til vedlig e hold e lse
111.'-

Denne form for histand er efterhålJdcll lluJld"ærlig, hvi s vi
sk al und gå bdydelige kon tinge ntfor h ø j e ls er. Vi opfordrer derfo r a ll e t il a t se m e d velvitj e på d e projekt er, d e r sættes iga ng .
De n vig ligsl e opg a ve står fo r d øre n , (1.\' .5. bådistands ætte ls en,
Ellhn'r der i vinterens løb m ene r al kunne afse tid til d e lte
("arlII å l, hedes skri\'e sig på li s te n i Slyn gels tu en. Arb e jdet vil
li ges oJll i fj or primært være w ee k-end arbejd e. D et e r ikk e n ø dvendigt al sk ['ive sig på li s ielI fo r al l<ulln e d e lta ge - d er er åbe nl
hu s; ilIen m.h.t . planlægningen er det vigtigt a t vide p å forhånd, h vor mange rier mindst m ø der op. ~lener du der f or al
kunne afse en lørd ag og/eller en s øndag, hed es du skrive dig
på. Dr Ilojne datoer af lal es ,å se n ere.

Bl'styrl'lscll

Klubkaproning
J\lllbkaprunin ge n afholdt e ., i år m ed deltagelse a f U l . -IO rller c
i 7 Jf,b lli:! 'l rv'iklrdes lIndt ag eb es \"is uden mc,- nenl'rc1i ge fo rsi nk e·lsc r

Singlesculler lJl el' \' u n d e t a f :"ii els Sc cher i hård kamp JlIed
d e n cfleralllllelclte Poul Hedebo e , m e d ens d e øv rige del t~ ge re
k om ind i ~ lJredl fæ g tnin g fl ere Ilen gel e r eft er .
Dame to e r hl ev vundet a f H a nne Pete rsen og Lena Haden med
,1 111. ~lichael H a ns en. H ol det fo rtc fra s tnrl til må l og kom ind
so m dage ns m e st o ve r leg n e vi nde r.
\l o li o ll ssc lIll e r blev nllld el af Lhse \Veyman n; h a n hl e \' i lø be" for s te del hårclt pres s e t af E mil , s om dog til sidst fald t tilhage o g ble\" pa sse ret a f Benl Anderscn.
l toer \"ar mødl sek s b åde til s lari , 0;':- i alt f<lld de tre mål.le
på forhåne! tilskri ves gode Illuligh eder for e l m es te rs kab : A.,bjorn og Poul. Se ch e r og Seeller sa m! 'reglers og Leif. D e t blev
dc sidslnævnte med qm . Susa nn e R ø r sgaar d , ele r gi k ar llIed
.s ejren. icl e l det r e t hurtigt b tev klar!. at kun .-\. shj Hrn og Poul
kunn e føl g e dem og e1et kun d e fø rst e tre fj e rdedele af v e jen.
-'[otionsto ere n ble\' r o et ulllidclclhart efter, o g hlev I' undet af
Pa ulo Hnssi og .lens Hicheil m ed ., tm . Ki c ls Ander se n. Delte hold
h anle [Imiddelbart før pla ce ret si g so m nr. -I i "d et store" loe r1 ~lb og havde altså kræft e r til to god e lflb i Iræk og roede desu (tc n pæn!.
\le s ter ska lwl i fir e r hl e v ,"undet af POlll H edeboe, :\ sb jorn
Torp, frans Kuhl. \Iiell ae l Lessing og 5I m . Hanne Pet c'rs en, som
k lin mø d le modsl" nd fr a et an d e t hole!.
[ lorltr ækn ings fir er ",Ir tilm e ld t ikke mindre end se ks h o ld,
og da vi ikk e l,unne lån e både, målte løbet dejes i to hea], hvis
vinder e s kulle ro m od hinand en. De endeli ge se j e r h er rer blev
;\iieh Seeher, ~[i c ha e l J. ess ing. Fran s Kiih1. Ca rste n h ersen og
Olp Er iks e n .
Sli~

Angående forslag ti l generalforsamlingen
Klubben s kas serer h en s ti ller indtr ænge nd e, a l f o r.,la g til Ionendrin g er indkolllmer ,å belids. at \"i k an n å al oifentti gg.Jre d ern
i n o vemhernulJllll cre l a f hl a det , og dermed spa r er en ek s lr a ud send else. Se v e nli gs t andet s led s i bindet. h,'ornår d "t er , ids t e frisl for inc\sP)i(lI-lse af s lo f lil lIu:-,te hl ~d.

Vedr. skabe
T o j fr n opbrndte skabe l, an indl." es af ejernc mod 10 kr. pr.
ska h. Hell\'c ndel se lil Arn o ld Sørensen. Ikk e af h e nlel lø j ,,,:' Iges
på auktion \'ed s ta nde rh e jsninge n .

OBS .: RM 74 , Roernes Motionsløb 1974, afholdes den 7. december 74. Se opslag

Slyngelstuen.
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HENNING RASMUSSEN
NORMASVEJ 14 ST
2500

Lidt o m revuer i D SR
Den før s te DSR-revlle blev fremføl-t i HH l under me th' irk e n af
bl.n. Preben og Jørgen Høj e l, Kaarsberg og Terslev.
Så gik der ret mange år , ind e n man forsøgte igen. I lH5(; 'af
"i e l par rOl'hefer, dcr sammen m ed nogl e yngre m ed lenulIvr
s tablerle e n Ilpræ tentiøs forestilling på benene. Berusede "r ,kil
su cces. vi 'el\' mente at h ave opnået , la gde \"i ud igen aller ed e i
1~l.j7, men så tabte vi også ,ejret - og I",t el).
I lH60 vHr nye medlemmer komm e t til. Sallllllen Jlled Ill in
mangeårige ro kallllller a t, \Vill y Ohm JenselI - de ~ tidliger e
renters kape lmester og drivkraft - fik jeg 'i"l11t~t e n"lI11 ej)
, sk uespi 1\ er- t rup ".
En ny forestilling tog form - sælsom lorn>.
l lir, h"or jeg har beslultet mig at forlade DSR', lede"c efter
2'1 års virk e. har jeg ligesom fået kræfter til at rrø \"C endnu en ·
gang - som en slags s lutspurt. Jeg h 'l r vær e t så heldi g. al nogle
energ iske unge m ellllesl,er fra de forskellige gre n e af klubhpLls
"irke er sluttet op om ideen , og vi er i fuld gang med prøverne.
Hvuo r es ultat('t h liv !' r. k~n merl le mmerne konstatere "ecl 1)1" P mieren.
Ran;:

DSR takker
- T llb orgfo ndcl. som l1lC'd ~tnr " e h ·il.j e h :u set på en "nsHtjnillg
om d ækn ing af prisforh ø j e lsf'. nen 4-åre r, inrigger. vi modtog
,Olll gn " e fra Tul>orgfOl.ln <.' t i juli måned. vist (' sig at bliv e mere elld ;10 % dvrere ned for un set ; Iæs: .. an",gt/hpvilget"1. wen
den ne sag el' nu k la r et.
- FI'i1uftsl'åde l, som med tilwan' nde nh'ilje h:lL' ,et på en all s"'gn in g 0 111 hjælp ti l udbedring af :\ivågrunden. Kluhh e n har
nlP" ta l;ne mmf'li g h cd Ill o,l tage t 10.000 kr.
Beslyrcls{'1I

Spar på vandet
Varmtvandshanerne i baderullImene h ar en kedelig tilbøjelighed
til at abn!' , når de køler af. D E' nne nmdødende d erekt kall m od virkes væsentlig t, hvis dE'n. der lu kker hanen efter et had . ,Arger for a t skr ue rimeligt hårdt i. L:ndl:ld " og venligst at vride
he le hall e ri et af"l

VALBf

NOTER FRA BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde afholdtes den 25 / 9 1974
l. Bang b ek la gede, at der ikke i sidste nr. af bladet var anførl. at h,m a ll en'd e i .j:1l1l1 Hl' ha",!e m e dd e l I. nt han "'11~ked e at
tr ~(' kkc s ig Ijlh~lge ved s ;,c sOlleJl~ ud gang.
2. I l"hh('lt "'lIllere n .. Hol r" er synct af forsikringsselskabet;
d e r er gi"et grønt I y~ ror udgifter til r<.'pnration op til kr. 4.000.
Bliver ud gi ft er n e stM r e, ska l setskabe t k o ntaktes.

:'1. Ree's lega t har medd e lt. at der ikke er flere penge i kassen . Delle b e tyder, at vi ikke får dæl,ket den lov e de hmgturstoer. samt at dpr ikk e knlll !liPr yderligere Inidl er til dæknin g :lf
driftsudgiflerllc til kaproningen.
~.
Frilllftsrådet har bevilge t klubb en kr. 10.000 til hjælp til
\'ivågrunnem istand s:'E' tt e lse .

fl. Kasse r creu Illedde lt e. at sel\' med ovennævn te heløh . vil
kluhbens likviditet " ære O, n å r vi n å r l. no vembe r.

6. Il e t vedtogt>s dte r nogen debat al fo reslå kontingente t h :c" e t til kr. 30 pr. måned.
/
I tilknytnin g til kontingentforhøjclsen vcdloges det a l foreslå lo \" e lll' ,cndr!'t , ~å l ede; a t pa ssi vt ko nting ent b lh'e r fastsa t
til .. l/ii af d et aktive kontingenl" .
8 . [kt ndtoge, at lade Hente færdiggHre kontrakten Jll ed Edel
Petersen, som har indvi lget i at g., r e betnlingem slol'l'else [jfh æng ig ilf olieforbruget.
9 . ' ·edr. Bridgek luhbens lejt'llJål e r clel konstateret. at vi ikke
kan forlange mere i lej e i siast e kvnrtnl '·L m e n a t vi h erefter
stAr frit. she l hvnd angår fornyelse af lejemål so m ge nforlwndting n r le jen . Tidliger e le j efor h ø j e lser har \'æret lov li ge.
Der var enigh eil om . a t det nH uheldigt at ind gå en ny leje ·
kOlltrakl på samme vilkår SOJll hidtil , idet lejekontnlkten så i
praks is knn givE' meget lan g opsigelse. Der arbejdes videre med
"ugen .
IO.
S.,.

PolyteknikerrnHt('hen e r den 5. oktoher kl. l-t tJå Lyngby

t l. Stig udarbej d er e l budget for kaproni n gsafd. for det k r;m ·
men,le
Dan udarhejiler e t for klubben totalt.

ar.

12. Det "ediage, snarest a l søge el møde med Ree's lega t for al
få lagt e l budget. De r bør søges den fast es t mulige af tal e om
,t"rrehe n ilf stotten fra lega tet til kaproningsafde lin gc n .

ORIENTERING
Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringssektion
Gåsehusløb
Nu nærmer vi os den lid, hvor roningen e bber ud. men derfor
e r der a ll igevel aktiviteler i DSR. En af dem er løbene fra Gå sehuse t. Det ~ t a rt er den '27. oktober.
Og hvad er da Gå se hu sløhene 9 Ja . de t er nogle lette ufor ·
pligtC'nde orienter in gs løb med indlagt In- gge før og e ft er. Der
kræves ahso lut ingen forkundskaber, da instruk t ion gives p å
stedet. Kompas kan også lån es. Man ska l blot have træn in g, tøj
ti l udendørs brug m ed sam t hånilkl æde, hvi s man "il i barl, Idel'
finde s udendørs hruse r lll ed koldt og ko ldt v a nd ).
Og husl, så føl g end e datoer: 2/.10, 10.11 , 2-1. 11 samt 1;' . 12.
Atle disse datoel: er d er lob i Ra"osholl Sko\' \' ed All e r ød. 11"01'
DSR's Gåsehus li gger.
~[ ØD OP:!!
Honald

Sektionens styre:
Formand: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lej!. 5,
2100 København ø. Tlf.: 209004.
Kasserer: P oul Nissen, Rebæk Søpark 5-304,
2650 Hvidovre. Tlf.: 758202_
Sekretær: Claus Rasmussen, Fuglegaardsvej 2 B,
2820 Gentofte. Tlf.: GE 3523.
,/

Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektio n.
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Petersen

42. årgang

REVUEN
Besy nd erli ge for hold syn e, efler h å nd en at h o ule op t il ove rfl aden. Forhol d, der synes a l k un ne gøres t il gens tan d for
n ærmere eftertanke.
Man m å lade et p ar m edlem m er af bestyrelsen a t de ud før er e t stort stykk e arb ejde både i d et dagli ge og n år særlige an ledninger k r æve r det. ill en de t er også kendt. a t p ersoner, der u dfører et stort stykke arbej de, bliver en ma gt
til nen , de r står i urime li gt fo rhol d til delle. Dette er dog
ingen urim eligh ed, så læ n ge de nne m ag t f orva lles på p assende måde, og så længe disse perso ner er i besiddelse af
en sådan po r tion selverkend else, a t a ndre s meninger og k onst ruk tive ideer n å r læ n gere end til hj ernebarkens o mr åde
for "glemte sager".
Af k on k rete hændelse r sk a l n ævnes et par st ykke r : Under
p lan lægningen af sids te julefr ok ost fremk om St yrm ands lauge t med et men u -fo rs lag. der va r bill igere end sædvanligt.
Delle va r gjort, for at så ma n ge som muli gt skull e kunne
deltage i den. Heri var taget h ensyn ti l, at de indbefa ti ede
gen sta nd e va r købt af k økkene t til dettes indkøbspri s, som
sædvanl igt. E t af bestyrelsens m edlem m er fandt imidlertid,
at hvis denne menu skull e gennemfø r es, ku nne den sædva n lige afregningsmåde ikke beny ttes, me n ma n måtte købe genstan dene til den sæd vanli ge ud sa lgspris. Besyn derligt.
Før tilm eldingsfristen til karn eva llet var ud løbet, havde
samme me dl em af bes tyr elsen a fly st fe sten me d den begrundelse, at for få var tilmeldt. Imidlertid viste det sig,
at adski lligt flere havde ønske om at dellage, m en di sse
h avde ikke mulighed fo r at tilmeld e sig fo r aflysnin ge n . Nu
blev fes te n gennem før t, iøvri gt vellykket, ved andre m ed lemmers ihærdige ind sats.
Som o mtalt i de lt e nummer a f b lade t er re nl en af ly,t el ler
udsat. Dette på grund af interne st ridigheder om et ind slags
b lasfem iske k a r a kter , som Ba ng efter ind sigelse ønskede a t
slø jfe, m en som andre ønske d e a t bibeholde. Ud en at nå
til enigh ed om dette problem, hvor også omtalte person af
bestyrelsen deltog, ønske de Bang ikke at fortsætte arbejdet.
Mon ikk e det var på tide, a t bestyrelsen to g sig sa mmen
til at varetage medl emmernes interesser, fremfor at arbej de
i destrukti v re tning som hidtil.
At det ikke b efordre r sama rbe jd e t me llem bestyrelse og
medlemmer ses a f den hæn del se, de r ind tr a f, da undert egnede var for eslå et til sekretærposten i bestyrelsen uden at
opfy lde lovenes bet ingelser. Medlemme rn e kunn e ikke godk ende m ig," ikke _på grund af m in pe rson , m en på grund af
uvilj e mod de fø r n æv nte personer, der havde ops tillet mig.
(Se endvidere "L a>nge leve ~ag klllld sl<f1he n ". side 41.
Rell.

den 30. november 1974 er udsat indtil
videre.
Bang

OBS! PROGRAMÆ.NDRING

FO R(H)J ULSFEST
afholdes
Lørdag den 30. november
Program:

Klo 19: Flæskesteg m. rødkål
Ris a la Mande
Kaffe
KJ. ca. 21: Musik og dans
Ti lmelding til middag på opslagstavlen i
Slyngelstuen . Pris 20 kr .

DSR arrangerer ROERNES MOTIONSLØB
Lørdag den 7. december
og i forbindelse hermed holder vi

BALFALDERA
om aftenen.
Orkestret (levende orkester!!) spiller op

klo 20.
A"e er velkomne

J ULEFR OKO ST
Lørdag den 14. december
Se nærmere på opslagstavlen
DSR 's lånebeviser af 1970
Følgende numre er udtrukk et pr. 1. j a nuar 1975:

16 - 10 - 27 -17

·'

Adresseliste:

Bestyelsen indkalder her ved til

Danske Studenters Roklub,
Strandvænget
21 00 København ø
Postg iro 5 00 34 66

Ordinær generalforsamling
fredag den 6. december 1973 kl. 20 i klubhuset.

Telefoner:
Kontor: 29 63 26
Køkken: 29 6326
Medlemmer : 296360
Klubbens kontor er åbent
tirsdag - torsdag kl. 19-20
Formand: Aage 9ang, Holstelnsgade 5,
21 00 ø. TR 359
Kasserer: Lise Kruse, KrIstianiagade 10,
2100 ø, TR 40184.
Konti ngentkasserer: Finn Gamel Christensen . 209052.
Sekretær: Steen Storland,
Strandboulevarden 123, 5.th. 2100
26 18 79.

ø.

Materielforvalter: Leif Egholm,
Strandvejen 1n 3. tv. 2900 Hellerup.
Instruktionsroehef: Jens Krumhelt,
DS R, Strandvænget, 2100 ø
Langtursroehef : Bente Kjøller,
OSR, Strandvænget, 2100 ø
Motionsroehef : Rolf Høhne,
DSR, Stran dvænget, 2100 ø.
træffes dg!. : 1211 97, lokal 3149
Husforvalter: Henning Enevoldsen,
DSR, Strandvænget, 2100 ø
Kaproningsudvalg:
Kaproningschef : Stig Rasmussen,
Delfingade 15 D, 1325 K. 8922 55/1. 3444.
Poul Hedebo,
Strynøgade 2 stth. 2100 ø.
Susanne Rørsgaard,
Bindesbøllevej 10, 2920 Charlottenlund.
Træner:
Asbjørn Torp, Thomas Laubsgade 37 st. tv.
2100 ø. 295059
KØKKEN:
Tirsdag kJ. 18-22 (middag)
Onsdag kl. 19- 22
Torsdag kl. 18-22 (mIddag)
Lørdag kl. 13-17
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf. 296326 inden kl. 14 samme dag.

Medlemm ernes opmærksomhed henledes på følgende uddrag af lovenes
§ 8:
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen og skal i de sidste 6 dage før gen eralforsamlingen væ re fremlagt på klubbens kontor , ligesom de gennem klub bens
officielle meddelelser eller skriftligt til hvert enkelt stemmeberettiget
medlem skal bringes til disses kundskab senest 3 dage før gener alforsamlingen.
Bestyrelsens forslag til besættelse af tillidsposterne er følgende:
Formand: J ens Krumholt
Kasserer: Palle Rørsgaard
Sekretær: Steen Storland
Motions- og langtursroehef: Bente K jøller
Kaproningsch ef: Stig Rasmussen
Materielforvalter: Leif Egholm
Husforvalter: Arnold Sørensen
Instruktionsroch ef: Rolf Høhne
Bestyrelsen s forslag til revisorer :
Genvalg af Erik Haamann og N. Schauenburg.
Bestyrelsens forslag tiL repræsentanter for DFfR og København-kredsen:
Bestyrelsen + Poul Henrik Hedebo, Annette Worsøe, Asbjørn Torp,
Hanne Petersen, Ole Schou, Henning Enevoldsen, H. J . Ellekilde.

SÅ ER DET NU!
Arbejdet m ed at gøre bådene klar til næste sæson er i fuld gang. Kom
i week-enderne eller kom og gi' en hånd med 1 tim e før motionsgymnastikken tirsdag og torsdag.

Korrektion vedr. Danmarksmesterskaberne
En nøjere historisk granskning gør, at jeg må moderere mine u dtalelser
angående Danmarksmesterskaberne en smule.
DSR har mindst fire gange tidligere vundet fire Danmarksmesterskaber, nemlig i 1933, 1938, 1940 og 1942. Dengang var der naturligvis tale
om r ene klubhold.
Stig

G EN BRUG
Den 30. november 1974!!!
er sidste frist for stof til næste blad.
Udkommer ca. 20. december
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren
Carl-Helge Juul Petersen,
Bulgariensgade 5' tv. 2300 S.
Tlf. 5857 17.

•

E n ting , der h a r gået igen her i bladet, er, at klubben s økonomi
er i en ked eli g si tuation (hvad med vore s?). Da en a f ticl"ns
m es t brugte ord er genbrug, ville d d så ikke væ re en ide, at vi
hv erisær la gde vores gamle aviser og klude i klubb en?? Det
vill e d a altid give nogen penge i den slunkne k asse. Jeg ved f .
eks., a t mange andre klubber har tj en t ind til nye både på den
måd e, så hvorfor kan vi så ikke prø ve?
Leonard

HÅNDBOLD

LEDE(R)T ANKER

Så ruller håndbolden igen, og det er atler tid til at finde de

(find 3 betydninger af ovenst.)

gamle gummisko frem, den blå trøje og de rene hvide bukser.
Som du måske vil vide, stod sidste sæson i succesens tegn,
og som følge af de mange sejre undgik vi ikke en fornem 1.
plads i K.H.F.'s B-række med følgende ret til oprykning til A-

Kapronin gssæsonen er ovre. Sejre og nederlag er gj ort op, og
dermed er den offi cielle del ude af verden.
Nu kan sæsonen naturligt ikke kun måles ved en sejrsstatestik . Hver enkelt r oer har gjort egne særlige erfaringer. Erfa-

rækken.
ringer om sig selv - sin psyke - sin krop. Erfa ringer om andre
Det vur med blandede følelser, vi konstaterede denne kends_ sine holdkammerater -sit menn eskem iljø _ sine trænere og
gerning, idet vi i A-rækken står foran 14 nye kampe af l times
sin organisationsramme med ledere på forskellige planer.
varighed, og som følge heraf må familien efterlades et par tiDer er altså tilgået den enkelte en større mængde indtryk,
mer 14 søndage fremover. Det er nemlig såda n, at gennemsnitssom nu bør tages op, vurderes og væ r e bestemmende for ens
alderen på holdet nærmer sig de 30, og så er der jo familie at
h and lingsmønster den kommende sæson (forudsat vurd eringen
tage hensyn til.
tillader en kommen de). Delte bø r være en n at urlig sag, men
Vi håb er dog alligevel al kunne mønstre et stærkt mandskab,
er det ikke, og med en sædvanlig . problemløs" holdning kan
således at vi er i stand til at gøre os gældende. Vi r egner ik ke
ma n også spørge, hvorfor en konkurreneeidrætskvinde eller
med oprykning. men hvem kan fortænk e os i at h å b e?
-mand skal afkræves et mere bevidst syn på sig _selY og sine
Forberedelserne til ~a~sonen har do g ikk e været grundige. In.:.- ----onigivelser end et ikke-konkurrencemenneske.
den den første kamp har vi nået at træne 2... gange_~ -konOi Erfaringer får altså normalt ikk~E nsekvens. Nederlag og
tr æning hvad er det ?
sejre, som også er en slags erfa ringe r , f a lde r- kun delvist ind
Når vi hør er om de a ndre holds forbered elser, får vi alle kul herunder _ facts kan være svære at fortr ænge. Dog, med egne
degysninger . H ør b lot: Løbetræn ing udendørs to gange om ugen,
og træners hjælp lykke s det næsten altid h t;\ t eller delvist. Det
circuittræni ng og mindst en træ ningskamp om ngen. De fleste
bør bemærkes, at jeg her selvfølgelig kun taler om nederta gehar væ ret igang siden primo august. Er det ikke fanatism e i
n e. Så langt som til at forkaste enhver form for fortr ængn ing
så laven r ække?
på delle område, vil jeg ikke gå, men problemet er en tanke
Vi håber at kunne spille med den indvendige side af hovedet
være!.
sa ml benytt e den rutin e, vi har opn ået , så lad os nu se , om det
ikk e kan slå til , jeg tro r det.
Vi vil i hvert fald ikke deltag e i kondir æse t. Vi vil hygge os
med håndb olden under kammer at lige form er. At vi vil k æmpe,
til sidste fløjt lyd er , er klart, og selvfølgelig vil vi ærgre os den
dag, vi erkender , at vi tabte på konditionen , men så er vi den
oplevelse rigere.
Som du vil kunne forstå på det foregående, ser vi den komm ende sæson i møde med en vis fortrø s tning. og man kan
hvertfald ikke sige, at holdet m a n gler selvtillid.
Vor træ ning foregår h ver onsdag kl. 18.30 i O.M. Ha llen
Nørre All e, og det koster kun sølle 50 kr. at dellage for h ele
vinteren. De t er meget billigt.
Til den enkelte roer vil jeg sige: Kig n ed en o nsdag og se,
om det ikke skulle væ re noget for di g, det kunne jo være.
Det er dog ikke k un i K.H. F .'s tu rn ering, at DSR's håndbol dh old har ha f t succes i den forl øbn e sæson. Også i den årlige
roerturnering blev d et til en sik k er 1. plads. Fredericia Roklub
blev slået i fi na len for an det år i træk og pokalen gik endnu
enga ng tilb age i DSR 's pokalskab.
Det er også værd at bemærke. at arrangementet af roerturneringen, som vi stod for, blev en stor succes . Vi ha vde informeret
alle Danmarks roklubber o m den forestående roertumering lige fra Søndre Strømfjords Roklub i nord til Flensborg Roklub i
Syd. De kom desværre ikke, men 41 andre hold meldte sig, og
det var faklisk ved at sprænge all e ram mer. Men de r blev plads
til alle kampe i Idræ tshall en og O. M. H al en , og hele arrangementet forløb perfekt endda m ed et p ænt overskud til DSR's
håndboldafdeling, som gør os økonomisk uafhængi ge af DSR.
Det koster nemli g omkring 700 kr. årligt al deltage i K.H. F .'s
turnering.
Som du vil se, er der liv i kludene i vor håndboldafd el ing, så
derfor vil jeg endnu engang opfordre den enkelte roer : Kig ned
på onsdag. Tid: 18.30. Sted: O.M. Hallen. VEL MØDT I
Hvis du skulle få lyst til at kigge på vore kampe, har du programmet her:
Søndag den 13.1 O kl. 14.50, Dragør - H ollænderhallen
Søn dag den 20.10 k!. 18.30, Freja - O. M. Hallen
Søndag den 27.10 kl. 16.05. Hakoah - O.M. Hallen
Søndag den 3.11 k!. 14.30, H IK - Kildeskovhallen
Søndag den 24.11 k!. 21.00, HIK - O.M. Ha llen
Søndag den 8.12 kl. 20.55, PI - O.M. Hallen
Søren Henrik Thomsen

Med erfaringerne udover de nævnte konkrete præstationer
still er sagen sig klarere. De er mindre gennemskuelige og tages derfor også mindre til efterretning. Hvad man kan lære
om sig sel\', sit miljø og sine tr ænere, vil jeg overlade til folk
selv. I stedet vi l jeg beskæftige mig med organisationsrammen
og dens udfyldni n g, d.v.s . dens ledere. J eg tænker h er på kaproningens organisa tion (de n ud over klubplanet), men mere alm ent end konkret.
Til start nogle iagttagelser, som nærmest må henregn es under begrebet _ lovm æssigheder:
l. Frivillige ledere må ikke kriUseres.
Ad . l: I sandhedens interesse skal oplyses, a t mang e ledere
efterlys er saglig kritik, og de r med er lidt småmurren ofte velse t. F or at noget kan være sagligl, m å d er være noget, der er
usagligt. Det usaglige dækker her for det første det, der er
åbenlyst usagligt, og for det andet dækker det enhver form for
virkeli g dybtgående kritik. Men som sagt, mell emplanet (også
kaldet det ufarli ge), er tit velkomment.
2. Organisationen er til for organisationens skyld.
Ad. 2: Ma n kunne tro, at den særlige kaproningsorganisations
opgave va r fuldt ud at var eta ge dens roeres interesser. Men kendere vil vide, a t an d r e in sta n ser har før ster et.
3. Organisationen og dens ledere er upo lit iske_
Ad. 3: Sporten ska' være upolitisk. Det, tese n hylder, er konservatisme, og som sådan er den super-politisk.
H vad der er skrevet her, er generelt. Virkeligheden er mere
nuanceret. F .eks. er der dem, der forst år at afvise kritik med
henvisning lil deres ulønn ethed. Andre bruger megen tid på
takkerier. Eksemplet med perso nen, der under et langt debatmøde beskedent afstår fra enhver seriø s bemærkning, men da
der afsluttes rejser sig og takker arrangøren for delte strålende og perspektivrige møde, hvor alle har fået en masse nye
ideer, de kan tage med sig hjem, mendes af mange - evI. udbringes et leve. Dett e forløb kræver dog, at der ikke sker noget
radika lt nyt på modet.
Til den anden side er der sel vfølgelig folk, der gør et st o rt
og udmærket arbejde. Der sidder i flere tilfæl de folk m ed over.
blik - med idealisme. Jeg ønsker altså ikke at generali 5ere,
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Menl - for at fas tho lde vurd erin gen vil jeg sige, at punk tern e
Ad. 1, 2 og 3 næs ten helt uden undtagelse gæ lder.
Skulle n ogen fin de noge t af de tt e ten de nti øs t, kan j eg kun
henvi se til at væ re en y derst beskeden elev af redaktøren til
de t officielle prestigeblad RONI NG.
P.H. Hedeboe

LÆNGE LEVE SAGKUN DSKABEN
Man m å virkelig glæde sig over, a t klubben nu er kommet i be sidd e lse af sagkyndige m ed lem m er , som meddelt i forri f(e num lller af blad e!. .J eg h ar længe t sav ne t en la m pe over opslagstavlen , og i foråret foræred e et m edlem en lampe til klubben. Men
ledningen kunne ikke nå stikkontakten , og der skulle bores et
hul i væggen elle r karmen. De t er de r nu r å de t bod på, takke l
væ re tilk om sten a f et el ·sagk yndi gt medlem .
Og klubb ens oli efyr, som i ove r fem ten ,h har slugt a l den
oEe;- man k unn e nå a t h ælde i det , ud e~.!.Lder b.l.m:-sæ rl igt
va r m t, e r nu blevel n 'flse t af en, d er -ved, h vo r dan m an ski ll er
el ol iefyr . .Jeg vil tro. al det medlem er mere end si t k on tingent
vær d i p enge .
Nye, fagr e t id e r for estår . .Jeg havde på ege t ini a liv nu sset lidl
m ed b edene la ngs forplad se n , gan ske vist på ik ke-sagkynd ig
måd e, lll e ll bl omster kom der da. Nu i som mer m edde ltes d e t på
veranda en , at vi i blandt os ha r e n h or tolog, som h a vde fået
fl1ld s lænd igt frie h æ n der i h a ve n. Så vidt jeg kan se, e r d et nu
ukrlldt e t. der fik dem i stedet for.
Siden bes tyre lsen finder a nledni ng til at n æv ne kl ubb en s ud videl se med sagk y ndi ge medlemme r, må man jo bet r ag te det
~om e n n yh ed. Jeg h ar dog en m istanke om , a t der alti d har væ re l sa gkyndi ge m ed le mm e r i klubben, m en a t b esty r elsen h a re
ikk e har kunnet fi nde ud af at udn ytte de m . Det hæ nd er sig
dog, il t en og a nden b liyer færdig m ed s in ud dan n else. Mo n ikk e der s kull e ku n n e find es en rev isor eller j u r ist, d er på en lidt
fiks e re m åde end den a nvendte kan f inde ud af, h vordan m an
skaffer en langtu rsb åd fra Re e's lega t, som fortri nsvis er tiltæ nk t kap ro n ingen. Man kan sik k e rt ogs å opdri ve en psykolog,
der kunne kont r olle re bestYrelsens selvg la d hed , så de værste
vi rknin ge r kunne und gås .
H eld igvis kan vi da spare os for a l se n rle nogen på leder k ur sus. for hv a d best y r else n a n går, er den nu så effe k t iv og hånd ffls!. a t den må betegnes so m absolut sa gkynd ig. Jeg h ar bem ærk et. <ll d er ikk e i å r som sædva nli gt e r a fhol d t noge t bro kk em øde. Nå r alt går så god t, er det jo overflødi gt, navnlig da bestyrel se n a lli ge vel ikke drømm er o m at tage hen sy n I'il eventu-
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el kritik. Tid ligere har det kun været nogle få, sag ky ndi ge k værulanter , del' kom med indlæg, og de fik , hvad de skulle ha ve:
En slu dd e r fo r en sladder.
J eg tror, a t redaktøren kan finde medlemmernes man glende
deltag else i debatten i ovennævnte for h old. J eg gæ tt er på, at
medlemmerne i vid udslrækning føler. at ethvert initiativ n edefra ikke b lot e r overflødigt,. men også uonsk e t. Så ha r en læ serrubrik kun den trivielle funktion, ne ml ig som a fleder for
m enn es ke ts naturlige og medfødte aggress io n s tr ang .
.T eg vil dog lillade mig at komme med el k onkret forslag til
r eclak t ø r en , nem lig at han genoptager blade ts navn fra tid li gere
tider , så ho vedet får en udformning ,om f. eks . OFFI CIEL LE
\IEDDELELSER fra K-K-roning AIS .
Mikk el
SVA lt :

Vi har ., so m de l ses af lederen , sa m le t nogle af de forho ld, der
har brag t medl emme rne i h a rn isk, uden al disse forhold k an
siges a t væ re fylde s tgø ren d e_ Derfo r ,. Ieve r " rubrik k en "Spø rg
bes ty rels en " stadi g. og indl æg m odtages m ed kysh å nd .
Red.

ROERN ES MOTIONSLØB 1974
Lø be t afhol des i Hareskoven ved Bagsvæ r d Ros'ladion
Lørdag dcn 7. decem ber k \. 13.30
Det er fj erde gang løbet a fhold es , i å r m ed DSR som arrangør.
De r e r fø lgende klasser:
l ) 3 km for piger (ikke fyldt 18 )
:2)
6 km fo r drenge (ikk e fyldt 18)
3 ) 6 km for damer (fyl d t 18)
~I
6 k m for old girl s (fy ld t 3f>1
51 12 km for m æn d (fyld I 18)
6 ) 12 k m for o ld bo ys (fyl dt 3 5)
7 1 6 km for m æ nd (fyl dt 18)
8) 6 km for old boys (fyldt 35)
Den individu elle k onkurr en ce er å ben for all e. Endvider e er
de r i kl asserne 1) , 2) , 3) og 5) ho ld konkurr ence fo r r oklubber,
hvo r hhv. d e 3, 4, 3 og 5 hurtigs te løb ere fra samme roklub udgør hold et.
T ilmelding fore går for DSR 's ved ko m me nde p å en lis te i
Sl yn gelstuen se nest m andag den 2. december. DeItagera fgi ft en
er 8 kr. pr. lob er.
Om aft enen hold es stor fesl i klu bhuset - se andetsteds i
bladet.

ORIENTERING
Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringssektion

GENERALFORSAMLING
DSR's Sld- og oriente rings sek tion indkalder lil ordinær genoraIforsamling den 28. noveDl b er kI. 20.30 i n SR's kluhhu s med
følgende dagsor den:
L. Valg af diri gent
2. Beretning om klubbens virk e i det fo r løbne år
3. Forelæggelse af det revid erede re gnskab for det forløbn e
år
4. Behandling af indsendt e forslag
5. Valg af sty re
6. Eventuelt
Ronald

Sekt ionens styre:
Form and : Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lejl. 5,
2100 København ø, T lf.: 20 90 04.
Kasserer : Poul Nissen, Reb æk Søp a rk 5-304,
2650 Hvidovre. Tlf. : 7582 02.
Sekretær: Claus R asm ussen, F uglegaardsvej 2 B ,
2820 Gentoft e. Tlf.: GE 3523.
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion.
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