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AI(AOfMISK 1I.0KlU8 POLYTfICN IS ": 1I01Ctue. 

Kritik 
Kritik er et ord, der skal fortolkes, før 
dets mening er klar. Oprindeligt var det 
vel et positivt ord - noget med bedøm~ 

melse - men misbrug fra både afsendere 
og modtagere har givet det en blakket 
fremtoning. 

Der kan skabes positiv kritik, hvis både 
kritikere og modtagere af kritIk undlader 
al anvende nedennævnte almindelige 
handlemåder. Nemlig : 

1. Kritikere fremfører ofte ting, der kun 
bunder i egoisme og snævertsyn. 

2. Modtagere af kritik tager sjældent 
kritik som det fremragende middel til at 
justere gældende forhold , som den bur
de være. Småknurren, som samtidig klap
per opmuntrende på ryggen, er velset. 
Dybtgående analyserende kritik, som al
tid vii være den bedste ditto, afvises for
arget. EvL ligger det i luften, at frivilligt 
arbejde Ikke bør kritiseres. Kritikmodta
geapparatet er altså ikke i orden. Kritik 
er Ikke en naturlig ting, som opsøges" Den 
får en dårlig klang, og den ophobes -
med udbrud hist og pist til følge. 

Men kritik er positiv i sig selv. Den 
skal 0ps0ges. Den behøver ikke at frem
komme med løsninger. Det er ledernes 
opgave at tage sig kritikken efterrettelig , 
men det er også deres ret og opgave at 
vurdere og sortere den. 

Således opfatter jeg for øjeblikket kri
tik , og jeg vil være med til at sørge for 
at prøve at give kritikken gode vilkår 
DSR. 

pq.u(' H. Hedeboe 

-. 
NB! Sidste afleveringsfrist 
til bladet 10. februar!!! 

Ansvar.h. for _OSR_ : Carl-Helge Juul Petersen 

JANUAR 1975 

FASTE 
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Lørdag den 15. februar kJ. 19 

Spisning 

43. årgang 

Tøndeslagning 

Dans 

Menu 
9T9 • • • 
9T9 • • • 

Kaffe 
PIUS : 2D,-

Tilmelding senest torsdag den 13. februar på listen 
Slyngelstuen. 

NB! Medlemmer, der ønsker at hjælpe, skriver sig på 
listen som »hjælpere«. 



Adresseliste: 
Danske Studenters Roklub, 
Strandvænget. 
2100 Kobenhavn ø 
Postgiro 50034 66 

Telefoner: 
Kontor: 2963 26 
Køkken: 296326 
Medlemmer: 296326 

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

Formand: Poul Henrik Hedeboe. 
Romsøgade 13 tv .• 2100 ø 

Kasserer: Palle Rørsgaard, 
SkI. Kietds Plads 10' tv., 2100 ø. 297701 

Kontingentkasserer: Annette Worsøe, 
Birkerød Parkvej 28 st., lejl. 41, 
3460 Birkerod 

Sekretær: Steen Storland. 
Strandboulevarden 1235th., 2100 ø. 
261879 

Materielforvalter: Leif Egholm, 
Strandvejen 1773 tv., 2900 Hellerup 

Instruktionsroehef: P.olf Høhne, 
OSA. Strandvænget, 2100 ø. 
Træffes dgl.: 121197, lokat 3149 

Motions- og langtursroehef: 
Henning Leonard Hansen, 
Sdr. Fasanvel 80 B, sI. th., 2500 Valby. 
VA 1148 x 

Husforvalter: Arnold Sørensen. 
OSR, Strand vænget. 2100 ø 
Kaproningsudvalg: 
Kaproningschef: Stig Rasmussen. 
Dellingade 13 D, 1325 K. 8922 55,lok. 3444 
Hanne Petersen, TH. Laubsgade 37 st. tv., 
2100 ø. 295059. 
Lena Baden, Brønlunds Alle 49, 
2900 Hellerp. 69 23 33 

Træner: 
Asbjørn Torp, Th. Laubsgade 37 st. tv., 
2100 ø. 295059 

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 kI. 14 samme dag. 

Den 10. februar 1975!!! 
er sidste frist for stof til næste blad. 
Udkommer ca. 25. februar. 
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren 
Carl-Helge Juul Petersen. 
Bulgariensgade 53 tv. 2300 S. 
Tlf. 585717. 

ARBOGEN 
Man bedes venligst begynde at tænke pil stof til årbogen og afleve
re det til bestyrelsen. 

HUSK DET NU 

D I N samvittighed 
og bådeistandsættelsen 
Når disse linier læses, er der knapt to milneder til standerhejsningen 
og dermed den nye rosæson. Igen i år skulle der gerne roes lige så 
meget som sidste ilr og helst mere til. Dette kan kun foregil under 
forudsætning af. at materiellet er i tip·top stand, hvilket indebærer, 
at der hver weekend fremover vil være nok af arbejde med at istand· 
sætte vor bildepark (afslibning m.v.), silledes at den fremtræder i 
samme søfunktiollsduelige stand som ved starten af sidste års ro
sæson. 

Dette kan kun ske ved din hjælp. Kom derfor ned i klubben og hjælp 
til lørdag og søndag, og husk at een gang er bedre end slet ingen. 
Tænk pil. hvor irriterende det er for dig at ro i en båd, som hele tiden 
tager vand ind. 

Det er ikke nok kun altid at nyde, ofte er det nødvendigt selv at 
yde. 

DSR's økonomi 
Under indtryk af DS R's betrængte økonomi prøvede jeg i november
nummeret af dette blad at komme med det forslag, om man ikke kun· 
ne afhjælpe økonomien med, at vi samlede alle vore gamle aviser og 
klude sammen og afleverede dem i klubben. 

- Men når jeg nu 
ikke har andre klude, 
end dem jeg går i! 0'0 

Jeg ved godt, at det kan virke lidt søgt at benytte gamle aviser til 
at afhjælpe økonomien, men da ingen i klubben (endnu) er kommet 
med virkelige gode ideer, er det altid en nødløsning i det små. MEN 
hvis I andre har virkelige gode ideer, sil kom endelig frem med dem 
og helst ret hurtigt, så der kan tages stilling til dem. 

Det vil altid være et gode for os alle f.eks. at fil fornyet motions· 
roernes bilde og hjælpe kaproernes nu beskårne indtægter. 

Leonard 



Håndbold·DSR 
Vi er nu nået gennem første halvdel af turneringenI og re
sultaterne har været følgende: 

DSR-LYKKEBO 

DSR-DRAGØR ................... . 

21-34 

16-17 

10-13 

24-22 

18-18 

22-19 

30-17 

DSR-FREJA 

DSR-HAKOAH ....... . 

DSR-HIK 

DSR-H.61 

DSR-P.I. 

og stillingen er følgende: 

l. LYKKEBO 

2. DRAGØR ... 
3. HIK • o ••••• " •• 

4. DSR 0.0 •••••••• , "0 

5. FREJA 

6. P.I. .. 
7. H.61 ............... 
8. HAKOAH • 0'· ••• 0.0 

7 kampe 

7 kampe 

7 kampe 

7 kampe 

7 kampe 

7 kampe 

1 kamp~ 

7 kampe 

14 point 

11 point 

10 point 

7 point 

6 point 

4 point 

4 point 

O pOint 

Vi startede med tre nederlag på stribe, og selvom vi .følte. 
at vi i kampene med DRAGØR og FREJA havde fortjent 
en bedre skæbne, var det først mod HAKOAH, at bøtten 
vendte. I de sidste 4: kampe er vi ubesejret, og med 7 kampe 
og 7 point ha)' vi altså stadig skindet på næsen. 

Chancen for oprykning synes forduftet. Selvom nl', 2 ryk
ker med op, er det ikke sikkert, at vi med 14 point j de sid
ste 7 kampe ender på andenpladsen. Men oprykning eller ej, 
een ting er sikker, de hold, vi tabte til i første runde, skal 
have klø, og med den gode holdmoral, vort hold for tiden 
er i besiddelse af, er jeg i.kke i tvivl om, at et par al skalpe
ne skal vi nok få. 

En anden glædelig ting, der er at melde fra håndboldaf
delingen, er den store tilslutnIng, der har været til vor træ
ningstime om onsdagen. Vi har i en enkelt time været helt 
oppe på 23 medlemmer, og det tror jeg, er rekord. Det giver 
selvfølgelig visse problemer, for som bekendt har vi kun 45 
minutters træningstid til vor rådighed, men fortsætter del
tagerantallet at ligge så. højt, hvad jeg håber, det gør, vil 
vi søge Universitetet om en ekstra time i Idrætshallen om 
fredagen. 

Problemet med at udnyttet de 45 minutter effektivt er 
stort, og jeg vil der.for indskærpe over for alle, at vi træner 
kL. 18.30, og det betyder, at vi skat være på banen omklrEdt 
på dette tidspunkt. Kommer nogle for sent, må de vente til 
kl. 18.45 med at begynde træningen. Jeg vil bede ALLE om 
at overholde denne regel, så vi alle føler, at vi får noget ud 
al træningen. På den anden måde vil 45 minutter hW'Ugt 
smuldre bort, hvis spillerne kommer dryssende efter forgodt 
befindende, og alle vil være utilfredse. 

Men husk det nu. OM-Hallen hver onsdag kl. 18.30. Pro-
grammet for DSR's resterende kampe i foråret ser således ud: 

Søndag den 9. februar kl. 11.55: HIK, Ryparkhallen 

Søndag den 16. februar kl. 13.05: H.61, Tngbjerghallen 

Søndag den 23. februar kl. 19.40: HAKOAH, Baunehøjhal. 

Søndag den 2 marts kj. 18.00: P.l.. VaIbyhaJlen 

Sør~n HenTHc Thomsen 

Når man som nyt medlem af klubben læser det sidste num
mer af bladet, bliver man rystet over de tilstande, der åben
bart hersker i klubben og .forbavses over, at man har kun
net komme her i et halvt ål' uden at have hørt om det (ør. 

Efter at have læst bladet to gange, kan jeg indse, at det ik
ke er 101' at oplyse mig om problemerne, disse indlæg er 
skrevet. Derfor denne kommentar. 

Hvem er det (de) medlemmer af bestyrelsen, der kritise
res't Hvor er deres svar på denne kritik? Det er første gang, 
jeg i et blad har kunnet læse denne form for kritik af andre, 
og at man her i klubben kan lade være med at opfylde disse 
simple betingelser, forstår jeg ikke. 

Om der i de pågældende tilfælde har væl'et grund tU kri
tik, ved jeg ikke, men angående magtmisbrug, ville det så 
ikke være det, hvis bestyrelsen, som opfordret Ul, udnyttede 
vores arbejdsomrflde til fordel for klubben? Skal vi da til 
at se på folks stillinger, før de kan blive medlem? Jeg hfl
ber det ikke, for jeg kommer [Ol' at være væk fra mit ar
bejdsomr~de, og når jeg laver noget for klubben, er det li
geledes noget andet. 

Fra internt kendskab til andre bestyrelser, er jeg af den 
tro, at det er her, problemet ligger. Hvem skal lave arbejdet, 
medlemmerne eller beslyrelsen? Kommer vi ikke ofte med 
forslag og forventer, de bliver ud_tørt, uden vi tænker på af 
hvem? Når man først har sat en bestyrelse i en situation, 
hvor den enten selv udlorer arbejdet, eller det bliver ikke 
gjort, da el' det medlemmerne, der hal' tabt, ikke bestyrel
sen . 

Som nyt medlem kan jeg sige, at jeg hidtil har følt mig vel 
modtaget og godt behandlet af dem, jeg har mødt i klubben. 

Bjarke 

BESTYRELSESMØDE DEN 10/ 12 1974 

1. Indkaldelse til ekst.raordinær generalforsamling. Datoen 
blev fastsat til fredag den 17/1 1975. Dagsordenen skal i falge 
lovene være den samme som pa den nylig afholdf.p ordincvre 
generalforsamling. Henning Leonard Hansen påtog sig at 
sørge for, at bladet blev fotokopieret og indleveret til post
væsenet. 

2. Ved r. den nye langtursstyrmandsret, som blev indført i 
løbet af sæsonen 1974. Bestyrelsen kunne ikke se nogen 
grund til at ændre kriterierne fol' tildeling af Danmarksstyr
mandsJ'et. 

3. Videreførelse af køkkenet. Der blev enighed om at spør
ge Jens Krumholt og Bente Kjøller, om de var interesseret 
i at. videreføre køkkenet indtil videre. 

Vedr. fremmede og egne fester i klubhuset blev det ved
taget, al del' skulle nedsættes et udvalg på 3 personer, der i 
givet fald skulle stå for ledelsen ved el festarrangement. 

4. Fr. Lis Jensen (bridge) skulle have en kontrakt ang. leje
mål af klubbens lokaler. Rolf Hahne blev af bestyrelsen be
myndiget til at forhandle med Fr. Jensen. En kontrakt skul
le dog førsi godkendes af bestyrelsen. 

ti. Til kaproningsudvalget val' foreløbigt kun valgt et med
lem (Hanne Petersen) ud over kapl'oningschefen. 

6. Finn Gamel Christensen trak sig tilbage som kontingrnt
kelsserer. Del blev vedtaget at forespørge, om Annette Wor
søe var interesseret i at overtage posten som kontingentkas
sel'er, 

7. Efter nogen debat. blev Poul Hedeboe af et flertal af be
styrelsen udnævnt til ordstyrer. 



Generalforsamlingen 
i DSR 
Fredag den 6. december 1974 
Formanden indledte med at bede forsamlingen sammen med ham 
at mindes de i årets lob afdode medlemmer ' 

Ekspeditionssekretær C. F. Thorup, civilingen lor Svend Hage
rup og læge Axel Mathiesen. 

Herefter foreslog formanden N. W. Fredsted som generalfor
samlingens dirigent og Annette Worsoe som sekretær Begge 
blev valgt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsam
lingens lovlighed og med dagsorden som bekendtgjort I DSR nr. 
6, ligeledes som angivet i lovene. 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden for dennes beret
ning. 

1. Aflæggelse af beretn ing 

Formanden meddelte. at der i sæsonen 1974 havde været en 
medlemsfremgang, og at der nu var 567 medlemmer I klubben. 
Endvidere var der 1 det forlobne år roet ca. 1oof. mere end sid
ste år. 

Sæsonen 1974 startede med et stort problem. Idet Nivå-huset 
næsten var skyllet i havet under en storm i november 1973. Man 
havde indhentet et tilbud på genopbygning, der lå i s'orrelses
ordenen 100.000 kr. Ved Især ål medlems energiske indsats belv 
udgifterne dog nedbraQt til ca. 23.500, hvoraf Aee's legat og 
Friluftsrådet hver gav 10.000 kr. Huset skulle nu være bedre fun 
deret. Man havde I bestyrelsen overvejet at ansoge om penge til 
ko!> a1 grunden om to år, Idet 1976 er 50-året for husets opfo
relse 

Standerhejsninq den 24/3 med traditionel deltagelse af stu
dentersanaerne. Arets storste fest var fællesfesen med sanger
ne. der afholdtes den 27/4. Underholdnlnoen bestod af bl.a 
DSR's damekor og Poul Hedeboe's ballet' MedaIlIesoen, 

I lobet af vinteren havde adskilliae medlemmer vdet en glim
rende indsats ved at slibe en stor del af klubbens bådeoark 'ned 
det resultat. at bådene fremstod I en glimrende stand, da ro
sæsonen startede. 

Unlversltetsmatchen, der i år var henlaqt til Brabrand med 
Arhus som arranqor, blev roet for næstsidste aana . Matchen hav
de samlet meoet rinae interesse fra offentligheden samt fra de 
deltaaende universiteter. 

Det blev Ilobet af sæsonen nadvendiot at lave en ny fast ro
dao om mandaoen p.q ,a. den store medlemsfremqanq, 

Akademikf!rmatchen. der blev arranQeret af Lvnobv_ blev af
holdt den 12/9 med Universitetet som vinder. Akademikermatchen 
er heller Ikke, hvad den har været bl.a. på grund af manglende 
tIIslutnino fra de Implicerede parter. 

KlubkaoroninQen blev i år afviklet yderst effektivt med kao
ronlnoschefen som leder 

Stanrferstrygningen med det traditionelle andesolI blev afholdt 
den 2/ 11 

KP.loronlnasafdelinoen kunne I år oovlse manoe node rfl Cl:ul
tater, forst 00 fremmest 4 DM_ deraf de tre til damerne. Encfvi
dere blev flere af klubbenc:; hold sendt officielt til Am!';terdam . Re
nere oA Aret blpv Hanne Peter"en sammen med Judith Ander~en 
fra Roskilde Roklub udtaoet til VM i Luzern . hvor de opnåede 
E''' oJimrende placerino som nr. 7. 

Selr!';maq,ten blev tildelt Hanne Peter",en for hende" (lode 
Ind"P.ltc; I ArAts lob, bl ,A. 15 selre. hvoraf de to VM om DM. 

Hvad ann4r huset i RvrfhRvnen onc;ker havnevæ<;enet ntl lelen 
SAt betraotellqt op i forhold til de 10 kr. or. år, som lelen I oje· 
blIkkel er 

Soarosmål til formandens beretninq ' 

Wllh'm "'A"~"CI:.n" fOrAc:.nurnte om et",n nve l.ø""trlrqqtvrm ~,"rfq,_ 

ret. dpn ~AkA'rltP DRnmfuk .. dvrmAnri"ref v al' "'11 OC:;R-QoflnrleJse. 
H~n ",øntp.. at clet var pn fnrrll"lnl'·Ic:.f! Af DFfR's krav, oq at den 
bip" tllrf",lt com pn nAda fra be~tvrplc:.en . 

Ete " tp fCr".l l",r. Oq !'11In Itom inrf I klllhhøn ta~v"'p hlll1 riAt 'nd
trvle At k1llhhpn !'IAV~"t ~trønnp. kr~v /TI h t tllrfFJ'inn Af I~nnt!fr",-

2, Forelæggelse af regnskab 

Den ved sidste generalforsamling valgte kasserer havde af for· 
skelllge grund været forh indret I at virke, hvorefter Dan Nielsen 
med stor velvilje havde påtaget sig kassererhvervet den reste
rende del af året. 

Dan Nielsen gennemgik regnskabet , der blev godkendt uden 
kommentarer. bortset fra en enkelt foresporgsel om et budget 
for den kommende sæson. Der blev svaret. at der forelå et fra 
kapron ingsafdelingen, samt at man regnede med , at der for 
klubben som helhed vile foreligge et budget I januar. 

Kontingentet for næste år var foreslået fastsat til 30 kr. pr. må
ned for aktive og 72 kr. pr. år for passive, Det blev vedtaget. 

Under dagsordenen punkt 13 havde bestyrelsen foreslået en 
ændring ved r, beregningen af det passive kontingent. Dirigenten 
foreslog , at man tog dette punkt under .. fastsættelse af passivt 
kontingent«. De blev der givet tilladelse tB , og forslaget blev 
vedtaget ; men da generalforsamlingen Ikke var beSlutningsdyg
tig, skal forslaget nu forelægges på en ekstraordinær general
forsamling til endellg vedtagelse. 

Der blev forespurgt om, hvornå nye medlemmer skulle være 
indmeldt for at have stemmeret på generalforsamlingen. Dirigen
ten henvIste til lovene § 8 stk. 5. der af sekretæren blev Wket 
derhen, at man skulle være Indmeldt senest den 31n. 

3. Valg af fo rmand 

Der var opstillet to kandidater ' Poul Henrik Hedeboe og Jens 
Krumholt. 

Aage Bang udtalte. at han ikke trak sig tilbage, ford i han hav
de mistet interessen for arbejdet, men for arbejdets form. Det 
var, som der herskede et modsætningsforhold bestyrelsen ind
byrdes og bestyrelsen contra en kreds af medlemmer. Bang 
nævnte forskellige eksempler: 

PrOblemer med valg af Carl·Helge JUul Petersen som sekre
tær i 1972. Tillidsbrud I bestyrelsen I forbindelse med en for
trolig oplysning han var kommet med på et bestyrrelsesmode. 

Bang undrede sIg endvidere over. at Ingen tilsyneladende hav
de fåel at vide, at han allerede i januar havde meddelt besty
relsen. at han ved den kommende generalforsamling agtede al 
trække sig tilbage. Bang mente ikke, at bestyrelsens opstilling 
af Jens Krumholt var så helhjertet. som den kunne være. 

I den sidste tid havde Bang 101t et voksende modsætningsfor
hold mellem sig selv på den ene side og Jens Krumholt og Ben
te Kjoller pli den anden. Han måtte indramme, at de gjorde et 
stort arbejde for klubben. og at han selv havde været med til at 
skabe deres magtposition ved at overlade dem så meget Br bejde 

Bang folte , at der var en generationskloft i bestyreIs. ~. idei 
han var den eneste repræsentant for sin generation. Han folte i 
det hele taget , at hans generation var meget dårligt repræsente· 
ret i klubbens liv, og han citerede Jens Krumholt for en udtalel
se om, al klubben gik I slå efler jubilæet. 

I en henvendelse til køkkenet skulle Gudmund Schack have 
forespurgt, om det var muligt. at DSA's venner kunne samles iii 
en afskedsmiddig for Bang for generalforsamlingen. Bang und
rede sig over, al Bente Kjoller ikke havde orienteret bestyrelsen 
om denne henvendelse. 

Bang mente endvidere, at det var forkert af Jens Krumholt at 
gore sit valg afhængig af. om Bente Kjoller blev valgt. 

Endelig sluttede Bang med at udtale, at hvis Poul Hedeboe 
blev valgt, ville han altid kunne regne med stotte fra Bang, og 
for ovrigt havde han ikke tænkt sig at bryde forbindelsen ~ed 
klubben. 

Ib Bjerrehus takkede Bang for dennes virke. 
Jens Krumholt indrammede, at det nok var en fejl, at de ikke 

havde inddraget flere mennesker i arbejdet, men havde gået og 
lavet så meget selv. Han forklarede sin udtalelse om, at klubben 
skulle være gået I stå efter jubilæet med, at der I 1968 og årene 
derefter fandtes en fasttomret klike af veranda-roere, som det 
var svært at komme i kontakt med for nye medlemmer. hvilket 
resulterede I. at en stor del af disse forlod klubben ret hurtigt 
igen. 

Jens Krumholt mente, at Gudmund Schack's foresporgsel an
gående en middag før generalforsamlingen kun havde været 
frem fort som en mulighed. 

Jens Krumholt lod sit valg afhænge af Bente Kjoller's p.g.a 
deres nære samarbejde i den hidtidige bestyrelse. 

Knud Mikkelsen: Alternativforslagene til to af bestyrelsespo-



.... Oul HenriK HeOeDO., er I DeSlooelS~ et! t:ln :suna uurnrrU;;i Kfi:tIL 

Han mener, at alle medlemmerne tør inddrages I arbejdet. 8bmt 
at der bor være medbestemmelsesret. 

Jens Krumholt spiller for galleriet. Han har opbygget en myte 
om sig selv, han gor ikke nogen særlig stor indsats for at få 
hjælp fra de ældre medlemmer, og han har ikke meget tH overs 
for kaproningen. 

Henning Leonard Hansen er en omgængelig langtursroer. 
Bente Kjøller ro r ikke selv særlig t meget, og hun uddeler lang

tursstyrmandsret lidi for egenhændigt. 
Jens Krumholt og Bente Kjø!ler har kontrol over klubbens ud

og indgang. de har aflysninger som speciale. 
Hvis Jens Krumhol t blev valgt til fo rmand. fik man også auto

matIsk Bente Kjelle r som formand. 
Dog må det ikke glem mes, at Jens Krumholt og Bente KJøl

ler oparbejdede klubben I 1971-72. 
Helle Hougaard anmodede om et mere sobert sprog. 
Ib Blerrehus: Angående valg af formand så står Poul Henrik 

Hedeboe for kaproerne og Jens Krumholt for den ovrige klub. 
Kaproerne udgar kun en lilie del af klubbens medlemmer. Man 
må endvidere tænke på klubbens økonomi og medlemstal. 

Derfor anbefales Jens Krumholt. 
Angående valg af langlursrochef så måtte erfaringen tælle, 

derfor Bente Kjaller. 
Niels Andersen : Det er kun en lille kreds af medlemmer, som 

stiller alternativforslag til Jens Krumholt , ældre medlemmer I 
klubben udgør en lukket kreds. Jens Krumholt og Benle Kjoller 
hjælper nye medlemmer til retle. 

Gert Hougaard: Det er ikke særlig godt for klubben at udskif
te hele bestyrelsen. 

Poul Henrik Hedeboe havde Indtryk af et modsætningsforhold 
I klubben. Derfor havde han ladet sig opstille som modforslag og 
som eksponent for fors lagsstillernes mening. Han skulle I den 
kommende sæson ro singlesculler og havde derfor mere tid til 
fo rmandsgerningen. Han mente, at formandens opgave var at ko
ordinere. al klubben ti lhørte medlemmerne og at det var disse, 
som skulle udfylde rammerne. 

Desuden var princippet med fle re kandidater sundt 
Soren Frelsleben mente, at DSR havde mistet sin humoristi

ske sans. Endvidere mente Earen F., at medlemmerne blev in
volveret i festerne, han havde i hvert fald været med i arbejdet 
ved fle re fester. Jens Krumholt havde organiseret en bedre pas
ning af klubbens både. Poul Henrik Hedeboe's forslagsstillere 
betegnede han som veranda-roere. 

Rol~ Hohne oplyste, at Henning Leonard Hansen havde roet 
adskillige weekend-ture. 

Ntels Ellekilde: Jens Krumholt har gjort en masse for klubben. 
Jens Krumholt's syn på kaproningsafdelingen var, at det var 

klubbens ansigt udad til . En god motionsafdeling var et nodven
digt fu ndament. 

Gert Hougaard: Jens Krumholt og Bente Kjoller bor overveje 
blokdannelsen endnu en gang, 

Michael Karst : Hvilke kva lifikationer mangler Jens Krumholt? 
Carl-Helge Juul Petersen karakteriserede Jens Krumholt og 

og Bente KJol1er's fremgangsmåde, når de skal have hjælp til 
feste r : Først spørges folk. senere skal de selv sporge, hvorefter 
de Ikke herer mere. 

Hans Jorgen Ellekilde : Hele denne diskussion burde have væ
ret ført på et tidligere tidspunkt. 

Erik Sommer Jensen ; Håkansson's synspunkter havde været 
fremfort i tidligere numre af OSA. 

Soren Frelsleben syntes. at angrebene blev fort ensidigt mod 
Jens Krumholt og Bente Kjeller. 

Erik Sommer Jensen fremforte et eksempel på dårlig kommu
nikation I bestyrelsen: Olle Petersson blev som nyt medlem valgt 
til sekretær I 1971 . Man kunne imidlertid ikke samarbejde, men 
der var ingen kommunIkation om problemet. Et andet eksempel 
er lise Kruse, som blev valgt til kasserer i 1973, også som nyt 
medlem. 

AfstemnIng: 

Poul Henrik Hedeboe : 61 stemmer 
Jens Krumholt : 52 stemmer 
Blanke og ugyldige : , stemme 
Poul Henrik Hedeboe blev valgt. 

S. Valg af sekretær 
Steen Storland eneste kandidat. Han blev valgt 

6. Valg af materielforvalter 

Leif Egholm eneste kandidat. Han blev valgt. 

7. Valg af kaproningschef 

Stig Rasmussen eneste kandidat. Han blev valgt. 

8. Valg af Instruktlonsrochef 

Aolf Hohne eneste kandidat. Han blev valgt. 

9. Valg af motlons- og lang lurs ro chef 

Bente KJoller trak sit kandidatur tilbage. Der blev alligevel for
langt skriftlig afstemning. 

Henning Leonard Hansen var eneste kandidat. 
For H. L. Hansen : 56 stemmer 
Imod ; 32 stemmer 
Btanke og ugyldige : 16 stemmer 
Henning Leonard Hansen blev valgt. 

10. Va lg af husforvaner 

Arnold Sorensen eneste kandidat. Han blev valgt. 

11. Valg af to revisorer 

Der var kun et forslag : Erik Haamann og N. Schaumburg. Da 
blev valgt. 

12. Valg af repræsentanter til OFfR 

Der var opstillet 14 kandidater, hvilket var det antal , der skulle 
Bestyrelsen + Annette Worsoe, Asbjorn Torp. Hanne Peter
sen, Ole Schou Nielsen, Henning Enevoldsen. Hans Jorgen 
Elleki lde. 
Alle blev valgt. 

13. Særlige forslag 
Der var indkommet to fors lag, Det ene blev behandlet under 
punkt 2. Det andet, ang, OSA 's bådeværft, gav Bang en kort 
orientering om Den vigtigste ændring var, aiDSR's bestyrelse 
hvert år skulle vælge bådeværftets bestyrelse, 

Forslaget blev vedtaget, men da generalforsamlingen ikke 
var beslutningsdygtig, skal forslaget genfremsættes på en ek
straordinær generalforsamling 

14. Eventuelt 
Soren Frelsleben : Det var kommet ham for are, at kapronings

chefen havde sloppet træningen på Bagsværd og opfordret kap
roerne til at mode op på generalforsamlingen og stemme på 
Poul Henrik Hedeboe eller I hvert fald afgive fuldmagt. 

SUg Rasmussen dementerede dette, da han Ikke havde været 
hjemme i den forløbne uge. 

Jens Krumholt sagde på den afgående bestyrelses vegne tak 
til Aage Bang for 23 års virke som bestyrelsesmedlem og op
fordrede generalforsamlingen til at udnævne Aage Bang til æres
medlem I OSA. Forslaget blev vedtaget med overvældende ak
klar.1ation. 

Aage Bang takkede. 
Poul Henrik Hedeboe takkede for valget og lovede al ville 

drage nytte af Aage Bang's erfaringer. 
Niels Ellekilde påstod, at Asbjorn Torp havde opfordret kap

roerne til at stemme på Poul Henrik Hedeboe. 
Asblorn Torp: Det var blot en opfordring til at mode op på 

generalforsamlingen, personligt eller ved fuldmagt. 
Niels Ellekilde ville se, hvem der havde fuldmagter med. 
Sleen Storland kunne ikke se, at det kom sagen ved, hvem 

der havde fuldmagter med, sålænge det I folge lovene var lov
ligt. I øvrigt var der kun 5 fuldmagter fra kaproerne. 

Erik Sommer Jensen : Hvis man var utilfreds med afstemning 
pr. fuldmagt, kunne man bare stille lovforslag om at afskaffe 
disse. 

Ronald Clausen : Kunne man Ikke give sit kontingent som en 
gave til klubben gennem DFfR. hvorved beløbet ville være fra
dragsberettiget. 

Dan Nielsen udtrykte sJn tak til de afgående medlemmer af 
bestyrelsen. 

Aage Bang takkede for generalforsamlingen kj. 23.40 



Adresseliste: 
Danske Studenters Roklub, 
Strandvængel, 
2100 København ø 
Postgiro 50034 66 

Telefoner: 
Kontor: 296326 
Køkken: 29 63 26 
Medlemmer: 296326 

Klubbens kontor er åbent 
tirsdag - torsdag klo 19-20 

Formand : Poul Henrik Hedebo8, 
Romsøgade 1l tv., 2100 ø 

Kasserer: Palle Rørsgaard, 
Skt. Kjelds Plads 1Q1 tv., 2100 ø. 297701 

Kontingentkasserer: Annette Worsøe, 
Birkerød Parkvej 28 st., lejl. 41, 
3460 Birkerød 

Sekretær: Steen Storland, 
Strandboulevarden 1235 th., 2100 ø. 
261879 

Materielforvalter: Leif Egholm. 
Strandvejen 1773 tv .. 2900 Hellerup 

InstruktJonsrochef: F:olf Høhne, 
DS R, Strandvænget. 2100 ø. 
Træffes dgl.: 1211 97, lokal 3149 

Motions- og langtursroehef: 
Henning Leonard Hansen. 
Sdr. Fasanvej 80 B, st. 1h.. 2500 Valby. 
VA 1148 x 

Husforvalter : Arnold Sørensen, 
DS R, Strandvænget, 2100 ø 

Kaproningsudvalg: 
Kaproningschef: Stig Rasmussen. 
Dellingade 13 D, 1325 K. 8922 55,lok. 3444 
Hanne Petersen, TH. Laubsgade 37 st. tv., 
2100 ø. 29 SO 59. 
Lena Baden, Bronlunds Alle 49, 
2900 Hellerp. 692333 

Træner: 
Asbjørn Torp, Th. Laubsgade 37 st. lv., 
2100 ø. 295059 

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. 

Den 10. februar 1975!!! 
er sidste frist for stof til næste blad. 
Udkommer ca. 25. februar. 
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren 
Carl-Helge Juul Petersen, 
Bulgariensgade 53 tv. 2300 S. 
TI!. 58 57 17. 

ARBOGEN 
Man bedes venligst begynde at tænke på stof til årbogen og afleve
re det til bestyrelsen. 

HUSK DET NU 

D I N samvittighed 
og bådeistandsættelsen 
Når disse linier læses, er der knapt to måneder til standerhejsningen 
og dermed den nye rosæson. Igen i år skulle der gerne roes lige så 
meget som sidste år og helst mere til. Dette kan kun foregå under 
forudsætning af, at materiellet er i tip-top stand, hvilket indebærer, 
at der hver weekend fremover vil være nok af arbejde med at istand
sætte vor bådepark (afslibning m.v.), således at den fremtræder I 
samme søfunktionsduelige stand som ved starten af sidste års ro
sæson. 

Dette kan kun ske ved din hjælp. Kom derfor ned i klubben og hjælp 
til lørdag og søndag, og husk at een gang er bedre end slet ingen. 
Tænk på, hvor irriterende det er for dig at ro i en båd, som hele tiden 
tager vand ind . 

Det er ikke nok kun altid at nyde, ofte er det nødvendigt selv at 
yde. 

DS R's økonomi 
Under indtryk af DSR's betrængte økonomi prøvede jeg i november
nummeret af dette blad at komme med det forslag, om man ikke kun
ne afhjælpe økonomien med, at vi samlede alle vore gamle aviser og 
klude sammen og afleverede dem i klubben. 

- Men nar jeg nu 
ikke har andre klude, 
end dem jeg går il ... 

Jeg ved godt, at det kan virke lidt søgt at benytte gamle aviser til 
at afhjælpe økonomien, men da ingen i klubben (endnu) er kommet 
med virkelige gode ideer, er det altid en nCl'dlosning i det små. MEN 
hvis I andre har virkelige gode ideer, så kom endelig frem med dem 
og helst ret hurtigt, så der kan tages stilling til dem. 

Det vil altid være et gode for os alle f.eks. at få fornyet motions
roernes både og hjælpe kaproernes nu beskårne indtægter. 

Leonard 



8. Kassereren regnede med at have et budget klar i januar. 

9. Arnold Sørensen påtog sig at lave en liste over, hvilke 
ting der umiddelbart trængte til reparation, hvorefter han 
ville overlade Bøtlger arbejdet i det omfang, det var muligt. 

10. Kapronjngschefen og kassereren var meget interessere
de j et møde med Ree's legats bestyrelse. Det blev vedtaget 
at prøve at lå et møde i stand. 

11. Næste møde fastsat til 14/1 1975. 

DEBATNIVEAU ET I DSR 

Det synes at være på mode i DSR at tale i gåder og komme 
med alskens hentydninger om andre medlemmer i et sprog, 
som kun særlig indviede forstår. 

Der har i den sidste tid inden generalforsamlingen været 
en mumlen og bvisken og tisken i krogene. Når man har 
spurgt de tiskende om, hvad de gik og var så vl'ede over, haJ' 
man aldxlg fået et klart svar, men er blevet fortalt, at visse 
personel' havde tilt.aget sig for megen magt og at andre 
ukendte personel' derfor ville opstille nye personer, hvis 
navne man dog ikke kunne oplyse for øjeblikket, til poster 
i bestyrelsen. 

Så udkommer bladet, og som ventet genfinder man det 
samme lusked bel' i. Lederpladsen, der normalt er forbeholdt 
betragtninger over klubbens ve og vel, anvender redaktøren 
Carl-Helge Juul Petersen til al angribe unavngivne pel"soner 
og til at beklage sin egen vanskæbne. Et indlæg, del' hører 
til på de andre debatsider. Det kan jo skyldes, at Carl-Helge 
ikke er klar over, at hans job som redaktør består i at redi-

ORIENTERING 
Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orIenterings sektion 

GÅSEHUSL0BENE 
Disse orienteringsmotionsløb fortsætter her i det nye år, og 
sektionen regner med at afholde løb på følgende søndage: 

12. januar 
26. januar 

9. februar 
23. februar 

9. marts 
23. marts 

Reserver allerede nu dagene til en tw' i skoven. 

T07ben MøHer 

gere bladet. Bladet som sådan kan ikke have sin egen me
ning, da det blot er et kontaktled mellem medlemmerne. 

Længere inde i bladet finder man så Mikkels indlæg, der 
igen udmærker sig ved, at Knud Mikkelsen åbenbart ikke ter 
nævne navne, skønt han temmelig groft angriber, så vidt 
jeg har forstået, personerne "K" og "K" . 

Er det virkelig på dette niveau, voksne, veluddannede 
medlemmer ønsker, debatten skal føres? Man skulle tro, at 
medlemmerne bar forslugt sig j spion romaner og Ekstra
bladssmørerier 

Hvis vi er utiliredse med forholdene i klubben eller med 
personer i bestyrelsen, skllUe vi vel være voksne nok til 
åbent at .formulere vores utilfredshed og stå ved den i en 
eventuel efterfølgende debat. 

Martin Lyage7 

SVAR 
For nu at bæve sig bare en lille smule op over det debatni
veau, Martin Lyager selv anvender, vil jeg holde mig til det 
rent principielle i hans indlæg. 

Lederne i bladet skal ikke være et genspejl af indifferente 
medlemmers holdning til klubben. Lederpladsen skal i de til
fælde, hvor redaktionen selv skriver lederen, bruges til at 
fremkomme med synspunkter, som redaktonen mener, et an
tal medlemmer besidder, nødvendigvis ikke el flertal. 

At jeg skuDe have benyttet lederspaIteo til at begræde 
min egen vanskæbne, er en absurd påstand, idet jeg gentag
ne gange siden den nævnte hændelse hal' udtalt, at jeg ikke 
øskede nogen bestyrelsespost overhovedet, ej heller da der 
blev tilbudt mig opstilling føl' sidste generalforsamling. 

Carl-Helge (red.) 

OBS: BILLEDER I BLADET 

For en beskeden merpris (bladet koster i forvejen ca. 
kr. 1,25 pr. medlem pr. udsendelse) kan det nu lade 
sig gøre at få bi ll eder i bladet. 

Billederne ska l være sort-hvide og af god kvalitet. 

Sektionens styre: 
Formand: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lej!. 5, 

2100 København ø. Tlf.: 209004. 

Kasserer: Poul Nissen, Rebæk Sø park 5-304, 
2650 Hvidovre. TIl.: 758202. 

Sekretær: Torben Møller, Grækenlandsvej 119 
2300 København S. Tlf.: 509119. 

Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion. 

Narrebros 
Bog- & Offsettryk e·, 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

NR. 2 

DS R's årbog 

ET »ÅBENT BREV .. TIL 
MEDLEMMERNE 

Kære medlem! 

Så er det atter hen ad de lider, da den 
gamle redaktør samler Ind til årbogen. 
Også du bedes bidrage til en vellykket 
årgang J Du bedes bidrage på mindst en 
af de falgende måder: 

1. Skriv en beretning om den forløbne 
sæson, der f.eks. kan omhandle kapro
ning, motionsroning, en føljetontur, en 
lu r i skoven etc. 

2. Lån redaktøren nogle klubbilleder. 
Alle bllleder kan bruges, blot de er skarpe 
med en vis kontrast. (Også dias). 

Billeder og indlæg bedes sendt til Mar
tin Lyager, Holger.Danskesvej 26. 2000 F. 
Telefon FA 8970. Bare send hvad du har; 
jeg sorterer selv. 

PENGEl 
I lighed med de sidste år samler vi også 
i år penge ind til årbogen. En indsamling, 
der hidtil har været en succes. SAledes 
var klubbens direkte udgift til årbogen I 
1974 kun 3.500,- af en regning på 8.500,
(U dg i11 til årbogen I 1954: 4.000,-). Det 
ville naturligvis være rart, om vi i lighed 
med NSR kunne få et overskud på vor 
årbog l 

Som så mange andre gør vi det let for 
dig at komme af med dine penge. Du kan 
indbetale dit bidrag på gi ro 3466, Danske 
Studenters Roklub. Du bedes mærke ku
ponen : Arbog. 

Du kan også blot skrive dig på listen I 
slyngelstuen, så skal jeg nok kræve dig. 
Som tak tillader vi os at nævne dig i 
årbogen. 

STØT ARBOGEN 
- SEND DIT BIDRAG NU III 

Med venlig hilsen og på forhånd tak 
Martin Lyager 

AMV8r.h. tor _OSA_ : Carl·HelgeJool PeterMn 

FEBRUAR 1975 43. ARGANG 

s·r ).\1'1 DEf{ 
1-1 EJ S 1'11 1'1 G 

SØNDAG DEN 23. MARTS KL. 11 

Formanden holder tale 

Studentersangerne udforer deres tonende kunst 

Båddåber 

Efter standerhejsning modes vi på verandaen 
til frokost garneret med den sædvanlige 
auktion over brugt rotoj 

MEDLEMSMØDE 
DEN 20. MARTS Klo 19 

Ir Ul> JI~= ][~ JR lr1[']r]l ~ = ~1( ø J[» 18:: 

Bestyrelsen 

PS: evt. lejere af Gåsehuset for en længere periode 

i sommer bedes melde sig hos Knud Mikkelsen 

(Mikkel) inden den 1. april 1975. 

Foreningsnyt : 

Kredsgeneralforsamling 
den 28. februar i DSR 

Hovedgeneralforsamling 
den 9. marts i Nykøbing Falster 



Adresseliste: 
Danske Studenters Roklub, 
Strandvænget, 
2100 Kobenhavn ø 
Postgiro 500 34 66 

Telefoner: 
Kontor : 296326 
Køkken : 29 63 26 
Medlemmer: 29 63 26 

Klubbens kontor er åbent 
tirsdag - torsdag klo 19-20 

Formand : Poul Henrik Hedeboe, 
Romsogade 13 tv., 2100 ø 

Kasserer : Palle Rørsgaard, 
SkI. Kjelds Plads 10'lv., 2100 ø. 29 77 01 

Kontingentkasserer : Annette Worsøe. 
Birkerød Parkvel 28 st. , lell. 41, 
3480 BIrkerod 

Sekretær: Steen Storland, 
Strandboulevarden 1235 th .. 2100 ø. 
261879 

Materielforvalter: Leif Egholm. 
Fanogade 29, st. tv .• 2100 ø 

InstruktIonsroehef: F.olf Høhne, 
DSR, Strandvænget, 2100 ø. 
Træffes dgl. : 121197, lokal 3149 

Motions- og langtursroehef: 
Henning Leonard Hansen, 
Sdr. Fasanvei BO B, st. th., 2500 Valby. 
VA 1148 x 

Husforvalter: Arnold Sørensen, 
DSR, Strandvænget, 2100 ø 

Kaproningsudvalg : 
Kaproningschef : Stig Rasmussen, 
Delfingade 13 D. 1325 K, 1590 BO 
Hanne Petersen, TH . Laubsgade 37 st. tv., 
2100 ø. 295059. 
Lena Baden, Bronlunds Alle 49, 
2900 Hellerup. 69 2333 

Træner; 
Asbjørn Torp, Th. Laubsgade 37 st. tv., 
2100 ø. 295059 

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 63 26 Inden kl. 14 samma dag. 

Den 28. februar 1975!!! 
er sidste frist for stof til næste blad. 
Udkommer ca. 15. marts. 
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren 
Carl -Helge Juul Petersen, 
Bulgariensgade SJ tv. 2300 S. 
Tlf. 585717. 

VÆGTRUMMET 

I nedennævnte perioder har de kaproere, der af træneren eller kap
roningschefen anvises vægttræning, fortrinsret til vægtrummet : 

TIRSDAG Klo 18,30 - 20,00 
TORSDAG Klo 18,30 - 20,00 
FREDAG Klo 18,00 - 20,00 
LØRDAG Klo 12,00 -14,00 

Denne bestemmelse er gældende fra 6. februar til 25. marts 1975. 

Stig Rasmussen, kaproningschef 

Ekstraordinær generalforsamling i DSR den 17. januar 1975 

På dagsorden var fastsættelse af kontingentberegning for passive 
medlemmer. Det blev vedtaget, at det skulle udgore 20 % af aktives 
kontingent. Desuden debatteredes de nye vedtægter for DSR's både
værft, der ikke, som sagt på den ordinære generalforsamling, skulle 
vedtages på den ekstraordinære generalforsamling . 

Efter en kort diskussion af bl. a. Gåsehusets udvidelse afsluttedes 
general forsaml ingen . 

I anledning af den tilstundende rosæson, hvor der sikkert bliver brug 
for instruktorer vil der i marts blive afholdt et -kursus- i instruktion 
(dato fastsættes i næste nr.). Det er tanken at lade Asbjørn, klubbens 
træner indlede med emnet løfte·bære-teknik, dette også til gavn for 
dem der for sig selv træner i vægtrummet. Herefter sættes emnet 
holdinstruktion contra instruktion uden faste hold, hvor man blot 
kommer på første ledige plads i en båd. 

Styrmandsinstruktører kan der også bruges flere af; har du lyst til 
at forsoge at lære andre at styre så sig det til undertegnede . 

lovrigt er der ingen pligt til at instruere selvom man har deltaget i 
debatten eller kurset, men naturligvis håber jeg at så mange som 
muligt også vil virke som instruktorer, når det bliver nødvendigt. 

Rolf Høhne 

I læserbreve i ihvertfald en enkelt avis, har der i den senere tid været 
en indgående debat om hunde. Disse i og for sig normalt ganske 
fredelige væsner har været lagt for megen had på grund af deres 
efterladenskaber på gader og veje og især på fortove . Indtil nu har vi 
her i DSR ikke haft denne diskussion om hvorvidt hunde, dette men
neskets bedste ven , skulle være forment adgang til klubbens område. 
Imidlertid kan det ske at emnet kommer op og i givet fald forudser 
jeg, at hunde vil blive forment adgang, fordi en enkelt hund måske af 
vanvære har efterladt sit visitkort. Havde det været i et af bedene, 
ville det såmænd ikke have gjort noget; de trænger måske til godning, 
men det gor gulvene i bådehallen og slyngelstuen ikke . 

Rolf Hohne 

EFTERLYSNING 

Motion er som bekendt en god ting, men der er mange måder man kan 
dyrke det på. En af måderne er ved hjælp af vægte, og benytter man 
sig af denne måde, kan det enten foregå i klubbens motionsrum eller 
også hjemme hos sig selv . Når man træner med vægte hjemme, forud
sættes det dog at man benytter sine egne vægte ikke klubbens, som 
KUN hører hjemme i motionsrummet og ikke andre steder. 

Efter jul og nytår er der fra vægtrummet forsvundet 2 håndvægte. 
Det kan ikke være meningen, at al klubbens ejendom skal forsvinde 
lidt efter lidt i al ubemærkethed, husk på at som medlem af DSR er vi 
alle fælles om tingene, derfor håber jeg stærkt at de forsvundne 
håndvægte vender tilbage i samme ubemærkethed som de forsvandt. 

Leif Egholm 



MOTIONSLØBET 

PA g rund af b,'klagcligc mi'iforlil eiser komIlIer rcferlllcl først 
nu. 

Lobet blev denne gans arrangeret uf DSH og SOm 'iædmnlist 
afholdt på ro:, tadioll i Bas.')nerd. Tilmeldingerne vur IlIcgel 
l> l orc • CU. 450 løber e, hvoraf nog le ikke modte frcm, 1Il1l1i~p' i s 

på srund !.If vejrel. Dt\ jeg ikke sclv "ur banen rundt, kun jeg 
kU li holde mig Iii, hn,d andre ~iscr: Ocr '-ar flere steder knæ
hojl Illudder. Ocl kun nere rig ti g , efter nogle af lobcrJl('" ud. 
sc~ndc "cd m.lslregen ul d 0111 l11e, lIl en del ktill jo lænke\, ni 
lIoKl c forltugle ul 5\'0 111 111 C o\"er dc ,Adcstc strækninger. 

p sc l\ c Jobsdagen m .. vi afviklet næ.')lcll nile lobene. At del 
kun blev næl.lcn. skyldtes al drcllgckla'iscn 0 \'1.'1' O km ikke kun

ne aJgores, dll nogle uf de (orsle i mål og senere mange undre 
kom den forJ..erle vej ind. Omlo"el blev ~Ifviklel i januar, hvor 
klin ('H. 1/:l uf khl~~('1I 1I10dlc. 

!)lh id! 1111In kunne lIIærkC', oU hvad der oSs. bil'\" gh'el ud 

tryk for, var nil e delingerne Iilfrl'd'lC lt1C'd Inhel på Irod!> uf ('11-

kellt.' skonh edsfej l, m en de l er jo 1II1J1i~!, al nogle har ~ag l 111 ; 11 -

dr(' 1>1I..' l1 e lil1/-( , ~Olll ikke cr kUlllmel (I·CIIl . 
nolr lIuhllf' 

PRESSEETIK 
Prcs"('clik cr c t nuget di(fu~1 begreb, h\'b gnl'llsc l' defincrcs 
for.,kelli~t uf forskellige blade. Dog iliA man 1101. !lige, ot del 
enkel te bind har ~ill klart d<'fillcredc gr~('n'le herfor OH ikke 
s \·ingcr mellem forskellige græmer. 

~ogel gamkc undet er liI.syncladcnd(' tilfældel nH'c1 OSH-hlu
cl,,!, I no\clllher-i4 IllIl11merel frt.'lUkOIn redakturCII i en a!"tikel 
med 1I0",le h n ic angreb Ilå el par medlemmer. primært under
leJ..:IlNle. HednklorclI .,IIq:ede olll h y~geli!(1 for. ut jl'g iJ..ke fik 
Illulighed for ul svare på denne arlik('1 i 'InUlIHe lIullImer, nej. 
det kunne \·c llle Iii næ'ilc numme!" 2 I1lAn(>der "cner(>, h\'o r re
le\"lIn.,('n af el ')\I\r er t"ivl~()m. 

I jnnuar-7."i lHlIlHncr<'! fremkollllller ~Iartin L)'uger 111('(1 el 

1Illgrt'h p. redaJ.. lu re n. og i dl'lle Iilfælfle .. urger .. ti m III e rednklor 
for ., Iraks isnIlIme nUllIlller a l brill~c "il egel for1)\'ur, 

lI en,rIl'r 111:' del værc Iw lu rlig l ni drn~;<> rednklurcn", moden 
hed og e\'ne Iii nt redigere hladet på ell (or DSB lodig llI!tde i 

h ·h l. og jeg \'iI derfor opfordre 1ll'!>lyrel3eu Lil :lI bede redaktø
ren gå nf. eller i del mind , le fa~tla!ggl' kInn' r('gl4.'r fOl", hVl' lll 

der hnr 1o,- Iii al ~ \'H re pd tlllgn'h sira"". og hV('1l) dcr skal 
vente. 

Henle Kjullt'r 

SVAR: 
"l'tI ell It'JcfnIlOI)rillf.(lIillg Iii ,h'l1'> Krulllh"lcll Io dagl' (ur hindel 
udkom , erkt'udle!) del af mig, al dl'r ,ar "cgået t'n fejl og ":101-

lidig (oJ'c..,purgle jeg, 0111 hnn o"..,kede lejlif.(hed lil al fr('Hlkol1l· 
me med .,ine ,;)'ns»unkler i de .. ~e ll1ber ·l1 l1ml1l crel ((olokopien 
llIed ulll'rnalive forslag Iii he .. IJrt'hen), IIIl'l\ dpi {)u..,ked(' han 
ikk(', for .. ,fa vigtigl vllr dt'1 heller ikke". Endyidc'rc henvi.,c", Iii 
rdel'u H'1 af hc.,lyrcIH''iIll"det den 4/'2 197{,. pkl. il 

Cu rl ~ lIt' lg4' 

Et åbent brev til bestyrelsen 

Jef.( "il fun.! (1I1'1ke dell n~'e he.,tyn'l"e lil I)""e lIled "algl'l ((('II 

(i/J!! H)il og ":lIl1lidig ,igl'. al DSB i fll,tI, (for lIl:lng('j . r hur 
tr:l'n~{I Iii en l ~d(' lse , 'lom prima'rl ,ill(' fn'nlllle IIINII('lllnH'rlles 
vel frt'mfor .'~('I pcr ... {)nli~ 1 \"cl. 

. \r ... aj.{f'1l Iii klufl('1l IIH'lI l'1Il 1l14.'d!<·III!11er og: hl· ... hrel"ell i C!(' 
.,id .. lp p:lr år hlt'\ uddyhe!. knn kort .,i;.:e., ni "W!"l' dl,t I'orholll. 
Ilt DSH'_., ~en(" .. le hc<;trret..er lot! nogle få han- u(('s tt'n Hlle uf
gor(' I,\('r .. n 111 I ni disse få hnvcle IIheldig:e ledcls(' ... cgemknh('r 

0('1 ni o\'l'r1adc for megen magi lil (nr fA p('r~oncr. har ofle<,1 
del' IIhcldiJ.:'c ,irJ..!!in/-:. at di~"t· f. ikk(' kan :ldmilli .. lrt>r(' den 
magi, som unrlades Iii d(>l1I. Delle knn f.eks . give sig ud.,lag i: 
I. Diklaler (rn oven i slede l for lo-vcj'lkulIllllunikaliulI . .,om h"r 

"R're cl fundament i~ær i en sporlsklub. 

'2. Tendem Iii ot udbrede cg n personlig uundværlighed i sledet 
I'or a l pll\nlægge og uddelegere specifike jOb iii hjælpsomme 
medlemmer , ."0 111 nitid findes i hobetal og~å i DSB. 

:i. Bevitht lilsidestcttebe af korrekl opfor.sel som repræsentant 
af ledelsen (or ul Iloinlere sin egen mngtslilling. 
:\'år di'lse eksemple r er lu/::el med her, er deL netop for al 

l)(Iinlere, ut den Jl)'e bestyrelse i D It tilsyneladende er sin slil~ 

linl:: voksen. Thi del "ar med slor glæde. at jeg læste formand 
Poullledeboe'.., indlæg i bInd nr, I (jan. 75), hvor der netop er 
blevet. huel fOl' (>11 tu -vejskomlllunikuliun, som O ~ n har savnel 
la'lIge, BrnHI! 

~red udgtmg\pullkL i denne I)osilh'c vehuellende opfordring 
Iii kritik \j( jeg ge rn e relte e ll forhåbentlig ligesd posiliv krilik 
uf b(,.,lyrclsen, 

Jt>!( vil krili!>ere besl~rel.,en for dcns ,':lI g af Jens Krumholt 
ug Rellle Kjuller Iii forelohig videreforeise ~f kokkene!. For det 
fur~l(' 1Ilf'lIcr j('g, n i etel ville "ære rimelil::t , n i nye kræfler blev 
pruv('!. .II'H 1:\'llker Illed gl((>clf: lilbage lil de doge. da klubben 
IlIndt' l'1l IIlwlIUIIlU fru " uig l iiI ul "lå (or kukkenel. Dcl \'ar 
dcngull~, da m a(l('1I "3r ko,;lriglig, sund og v(' l sm:tHt'nd~. 

Jeg "plIrger he<;lyrl'lsen : .. Kunne klubhen ikke ft\ ell okono
Illa Iii ul læ~gt> "o~lplnnt'n !i)uml "iderefurc krlJ..kencl" For det 
:lIId{'t bl('\' det PIt ~l'n~ralfor"'amlillgen fremfor i, al Sllldenler~ 

.. nllf.Wrlll' bh.' \' IHl'j.lIC I al koh(' i knkkene l p.~.a . l1I~nRlende \' ilje 
ho'l B(>nle Kjoller, ,Jeg llleJl('r ikke, at klubben forlsal J..an , ære 
Ijl'nl lIIed al Jade sig id(,lllificere 1IH'c! den forIlI for pinlige 

SPØRGSM ÅL TIL BESTYRELSEN 
TIL LAN(;Tl' USItOCIIEFEN, 
I . LllnglIlNoslyrmundSrt.'glt'r 

I ... K. Jncuhscn 

\ 'l'd H~ll('["tll for"ullllillge " h lc\ dl'! nævnl , a l ti e r i"kc ha\'{lc 
\'!l'rl'l rno,le regler (ur tild e ling nf lunslurssLyrlltalld~rellell . End~ 

\itlcrc hlt,\ illd(lJrl,l.,ell af Ibllllwrk!i)"lyrm:llld.,r(>tlcn l.rili~erel. 

:I; \"il Ihullll~rk ... ~lyrmand.,relten hlhc bibeholdt'! 
h ; II \i lk(' regler vil i fre IlIIiden Hu'lele for ('rh,er\"f·I~.· Hf Dan

marI.. ... nI-: lallj.{lur"l'it'''lIlunchr('l ? 
El lulfurligt .. var nn .. J..cs , .,A pllln!:t'gnin..: Hf 'Olllllll'rt'fl'i 13ng~ 

I"rl' kUli JllIl.H'K\ .. nd('~ ... nar(''11 

TIL .UO'f'.UNSnOCIIt-: FEN: 
2. Scullt'r II -rl' tll'u 

I) ('I li(!<.punkl i IH7J hl('\ .. culler II rellt.'ll eJler .. igende n(sku( 
f('1 

[J\'grundl'l'l'lI for li l ha\"(' ('n "('lIllt'r II I-n·t og' en "{"Illler II -re l 
hyg~('r på, ni mUfl 1)/ no~lc ill.>:ilruJ..liullCjufleller ikke J..un fli no
g:en .,a·rlig ruiiII{' . Hulinen .. J..ultc' nUlII fli i fI(' IUllgeri"' og Illere 
rohmle t'lll«;,r III-hi\dc-. 

Be~lyrel.,(>n tI"fordre .. iii al Ing-(' "Imr~"'"ll\lt'l oJl igen, id,,1 
IH.'grUJlt!e!-.('1I for ~n"«.' r II r e llen ikke er fAldel horl. 

Forll\ rigt 'i) 11(" jl'g, :tI "nmmllni knliol1el1 Iii medlemmerne 
i d('I1I1(' .. ag hal' \-:\'r(>1 fur rillg(·. 

TIL .\IATEItI J::I..F()H \ " A LTEHEN: 

a. Ahlibning nf lIIution..,lIulll'rit·I!l'1 

Id o"('r ('1\ lille U"i/-:Ill'rel lIolil\ i hl:.ldcts nOH'mber-nummer har 
d.' r ikkl' \'ll'rt't IIOgl'l illili:dj" I notitsen 'ilod, HI arhcjdcl ,'nr 

fllld gUlIg jeg har kUli hur i (1111 ('II lil foruden lIud('rl('gnede . 
Ihi ... d('r "kaI 111\'1 I!og('t. ~t hur.;ter del :"vurli~1 

TIL FOH7\IANIJEN O(;/El..LEH SEKHETÆJtI~N 

ol. n(ft'lIl1ighed 0111 IiIdt.'lill~ :1' r('ltiglu'dt'r 

I)n der. j,f mil <'IlMR"IlIlal t. "ar nOHlc. der ulIl~d('(le lIregel~ 
1llU' ..... i~ht.'dcr \'edrorellde lildl'ling nf langturS!l lyrmnlldne tten , 
hor alle tildelinger heraf offcll ll i~gon' .. i hlade!. 

Da lildeling af Innglllr .. ,lsrlll~ndncllen .,ker b<>Slyrelsen. 
hur d('1 pMI\-ile fUI"III,II1<1 og sekretær al etel 'iker. 



'1'1 L )IA TEIlIELFOII VA L'I'EIIEN: 
5. Higning a r m o li u nsSC llllcre 
i'ofoliollCiscullcrc \'irkf'r. :tom de er riggel 1(,lllmclig »1:.1111051. IJt .. ~ 

uden er de rig:g(" for 1:,," til de \'lI'glkIH s~er oS den træning. 
som lIlotionsroernc har. 

En plul1 for rig ll in;':(,1l af båd ene udbedes . I)c'lut!el1 bor der pA 
blh!cllc~ pinds \'ære angivet , cnien lil hvilken vre:;l den er rig
g('I, eJler Il\'or hujl den er rigge!. 

TIt. M A'I'l::nI ELF()H VAL'I' I<; n EN: 

ti, Place r in g a f IIwlion S.'!icull c r c i bIldehIlllen 
1 ~ J1 del scullere lager ud p:\ lidspullkie l', InOT d e r il.ke ('I" nogen 
til siede i IJAdchntlcn. '50111 kan hja:> lpc dem med al r ell blid 
i \':lnd e l. Del er natur ligvj .') muligt al rå en bAd i \'tlIldet alclle, 
men ofte er del h . rdt for materiellel. Oen sk5n,,>olllmcsle he
handling få s. hvi.., hAd ene er ophængt i lorI e !' I lu111 ('1I:\llclI er 

der mind .. t 8 pladser i lurtel. De henylle .. til to Ic t\'ocgts$(' ullere 
(udl1bh.'. ka ldclla"lIe Svip uK Ion), to lelte pht .. h(·ullere (DelIII of( 
lIull ,)). en trc!)culler (Grumm e) sumt en privlll scull e r . 

Der er så ledes umiddelhart Io ledige pladser. De bor anvcndes 
iii Io træsclIllere. Dc .... udi!1I hur del O\'(' rv(>j{'~ , 0111 rt~1 er tihlræk
keli,,:1 mee! en lelli lga'IlHc li..: IclvUlg t .. snlll('r. da di s'ic hO\'ed S:t 
He lig ros d c nurmale rod:'IHc. 

I!:n !>Iun over, hvor icdes molionsseullerne kan anbringc'i bed'tl 
tilgængelig t, udhedcs. li nns .Ju rgcu Ellek ilde 

S"nrcll(, p. C)venst;\(.'llde s porgsmål hrin/.{cs i næ'il(' nummer 

BESTYRELSESMØDE DEN 14/ 1 1975 
Fraværcnde : Leir Egholm . 
1. Forl11:Inden alllllodcill' he!.I~'I'el'ieS llledlcllll11erTH· 011\ ul hl\'e 

en ovcrsigl over. 11\' ;1(1 mou menle ens arbejde gik ud pA . 
2. Vcdl·. den ekslrllordinærc generalforsnmling:. Form!llHJen 

men le, al {len m:'l"ke kunne erklæres u,;yldi~ . da der på ind
knhlclsell ikke \ ' HI' )Infort n f.(e t klokke:o. let. ~lnn enedes hur
liHI om al s lwr~c F'red~ t ed_ om han \' jllc v:ere dirigcnt, for 
derefter a l forelLl'ggt' prohlemet for h:llll , 

SOIll ~ekre l u'r .. l illede Slerll Slorland 'iig til r~ dif-{lH'd . 
;\olau en cd es Cnth'idcre om, al ilian ,-iJle forsoge al henylLc (;11 

båndopluger ved sligc slorre Illuder . 
3 .. \ng. "(J"kene!. Jen~ og Ben te vil gerne rorts:.ellc kokkenet . 

Illcn hur ud tryk l ønske om, ni man finder en afluscr senc'" 
lil 'tommer. 

ORIENTERING 
Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienterings sektion 

FORÅRSSÆSONEN 
Nu nærmer liclen s ig. hvor furål',; sæ!)o lll!n for !tbue lub 'iIHrler. 
Sd nu er dcl med a l komme ud af ~l;lrlhullernl' o~ komIn e ud 
ol-{ lufte sig i dc fors kellige sjællandske skove. 

Der er endnu :2 lob rra Gåsehu:,ct nemlig den H. og 23. IlIltrls. 
men og';;å dem, der ikke har provel di sse Illb. knn ')uglens 'l Inde 
i de Ahne lob. idel de l' her forefind es begyndcrbun er. som dt.'1 

nuk 'i kulle Vtl'l'C m u ligt al gennemfol'e, hvi s Illan hlol kan se, 
Iwud der er opad OH ncdnd 111\ kortel u~ se for .. t.. e l pl\ sorle (.s ti 
er) OH b lå (grøfter) s trege r. 

Terminsliste forår 1975 
D:llo Lnb . .,tYIW*) Skov A r rang('r t' mtt' klub 
16.3 Hyes kovene lIolbæk 
23.3 ~Ioen s 1\ lint 0 - 63 
31.:) Træning Btlrups kov('lll" Som 

6...1 Il esede Ilerlur'iholm 
HA Xalløb Tokkekob !t eg n Skærmen 

12.4- Træning Rude Sko\' ,\ rrll n~. ud\·al~el 

J. Poul "ill" lage ind på DFflr., kontor e fler en lesnthd.ndbog. 
.1, Pll tl e londl", :'lI buds(' (lel snart "ar færdi gt. 
Il. Til .. 1:\tld('rhej'iningclI skul (j nye hAde dobe'i. Arnold B. SCl 

ren.,ell ,' jJJ" ... c på. l1\'ad man lul.\'(le af navll('.,kilt e, 

i, ~Inrlin l.)a~cl' hul' udl l'Y '" oll'tkc om. nI lUll n finder en iIf
In 'ic r "Olll :. rhog'it' 'dnklor . 1I('lIning Leonurd 1I:l1I'i('n luft ede 
int(·rc .... c for a l overlage arbejdcl . 

It J\llllcl ~likk (' I'wl1 hlc\ uclnæ\ ni 30111 for\'aller af Cl !iChulool.!l. 

H. F()rllHHllhmæde i rokll/lltH' 1I ~ Fllr(' 'i il '' cI('1I :W. jnnuar. lIede
bup og Slorlalld model' up. 

IO IlFfH aflHlldcl' in "ll'uktorkul''ier i reh .- marl s. Bestyrel 'icn vil 
lage slilling til ('>\'1. an ~ol-(nin g(' l' . 

Stt'c n Storlund 

BESTYRElSESMØDE DEN 4/ 2 1975 
l. Kap l'Ot'rll c fik liltadelse til fire gan;.(c om ugen ni h;l\'e forret 

lil \:.Iglrullllll(' 1. 
1, lIalm'\lad Hot..lub hH,'de llluHodel 0111 I:\n af cn knproning'i 

bad og en Iræner . Vi måtLe beklage. 
3. Svur p:\ !jen te KjoIlers brev lil bhuiel . :-'Ian ville he n:o.liIl e til 

rc<lakturen, al hlln gav folk . d c r b lev nngrebet gennem ct 

l:e"erhrc \' i blad<,I , lejlighed ii i al svare i det S UIIIIIH.' num · 
mel'. :'lIan IIIl 'SA d e t ikke for rimelig l ni fyre redaktorcn . 

I. Li., H;l'iIllIl~\C I1 kommer tirsdag den II. rt.'l>ru!Jr. 

Slren SlorJund 

SPØRGSMÅL TIL BESTYRELSEN 
t ) Kai>rollin s~(' heft'n ellcr lræneren bedes 0)11)'3c. Inor llIange 

jkke-medlellllllcr af DSB , der dellHgcr i træningen, der ledes 
af k lubbens (neller. 
Fnl hvi lke k lubber kommer di~3e personer ? 
Ih'ud Cl' de Il:.l'rmcre rel-::lcr ror disse per!.one r't deltagel .. e i 
Ir:cllingc n ? 

2) I\OJllingenlkusserercll bedes oply~c. hvo r mege t disse Illcn 
nc~kcr I.wtulcr i særkonlin~en l . samt hvornår de har betalt. 

:1) El' adgangen ti l kaprunin~.sgymna slikken rri for alle OS R

medicIlIlIler uden 'lær lige re'itriktioner ? 
.' ) :-'Ic<l hvilken hjemmel .,mider man DSn-medl elUllIcr ud af 

Illoliomrumlllct IH de ordinære klubdage tirsdag og torsdng? 
;)) Ih 'o r ll1ange uf dl' per 'iOner, der hur sug I 0111 oplllgelse si

den g:encr;llrorSl\lll lingen, IUlr fdel SV:lr? IIvorll;\r? 

l ;~ .·I 

10.1 
2004 
2:io4 

:lIl.' 

:l7 . 1 

1.5 

11.5 
HU, 

;o.Iatlllb 

Nall!)b 

Trfi.!nin~ 

K!\I-S l:.lrct 

F inn Gumel Chris tensen 

Sverige 
I\alhyri~ 

"i ~v ilde !tegn 
l)an" lrujI Hegn 
Ha\·n., holl 
Sn:-r ige 
Dnnslnlpl 
I\rogenberg lIegn 
Ilarl'sko \'enc 
SI. Dyrehave 
Store og Lille 
Bogc..,kov 

LYllgb)' 
Ilerlufs holm 
OK -73 
Freden ... borg 
Fnrum 
IlSR 
Kf'IU 

Ballc rup 
1101' 
0stkredscn/ 
SOl'O 

*) IIvor in let er bemær ket , er det el a lmindelig i : bent lob 30 11 
dng formiddng: . 

Yderli~crc oply~ninf!l'r 0111 de enkl'lIi! IlIb vil frcmkomme ved 
up'i lag j S l yn~,(('lstllcn. 

lIus k 12 dages lilmclclingsfrilit til de "'bne lob og nnllobene. 
{hvilket sker til Bunnld Clauscn). Til Irreningslohcne e r de r in
gen forhåndsli lm elt.lin:;l . men Illnn konkurrere så og:~å kun mod 
.. ig sc lv. Torben Møller 

Norrebros 
Bog- & Offsettryk a-, 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

-- AIt40EM,ISIC IOKlua 

NA. 3 

NB! 

Nivåhuset 
Medlemmer. som ansker at leje huset I 

sæsonen 1975, bedes snarest kontakte 

langturschefen. 

Bestyrelsen ser gerne, at alle ønsker 

om leje af Nivåhuset opgøres så tidligt 

som overhovedet muligt af hensyn til plan

lægning af langture og weekendture. 

Gåsehuset 
Eventuelle lejere af Gåsehuset for en læn

gere periode i sommer bedes melde sig 

hos Knud Mikkelsen (Mikkel) inden den 

1. april 1975. 

Et værelse på 2. sal bliver ledigt 1/4 1975, 

Interesserede skal melde sig til bestyrel

sen Inden 24/3 1975. 
Bestyrelsen 

De. der er interesserede i at instruere 

i år. også selvom de forst selv skal in

strueres, modes lørdag den 12/4 klo 13 i 

OSA. 
R. HCShne 

An.va~h. for ·OSR-: Carl·Helge Juul p.tenan 

MARTS 1975 43. ARGANG 

~~ ~Yf ~Vr ~y~ ~Yf ~Vf ~~ o o o o o o o 

~y~ 
o 

~y~ 
o 

~~ o 

Pris efter klo 21 .00 : kr. 5 

Mød op store som små!! 

~~rr j.\~1 DER 
ri EJ S ~Il 1'1 G 

SØNDAG DEN 23. MARTS KL. 11 

MEDLEMSMØDE 
DEN 20. MARTS KL. 19 



Adresseliste : 
Danske Studenters Roklub. 
Strandvænget, 
2100 Kobenhavn ø 
Postgiro 500 34 66 

Telefoner ' 
Kontor : 29 63 26 
Køkken : 29 63 26 
Medlemmer: 296326 

Klubbens kontor er åbent 
tirsdag - torsdag klo 19-20 

Formand : Poul Henrik Hedeboe. 
Romsogade 13 tv., 2100 ø 

Kasserer : Palle Rorsgaard. 
SkI. Kields Plads 10' tv .. 2100 ø. 29 77 01 

Kontingentkasserer : Annette Worsøe. 
Birkerod Parkvej 28 st. , leJI. 41 , 
3460 Birkerød 

Sekretær : Steen Storland, 
Strandboulevarden 1235 th., 2100 ø. 
261879 

Materielforvalter: Leif Egholm, 
Fanogade 29, st. tv .. 2100 ø 

Instruktionsroehef: F:olf Hohne, 
OSA, Strandvænget, 2100 ø. 
Træffes dgl. : 1211 97, lokal 3149 

Motlons- og langtursroehef: 
Henning Leonard Hansen. 
Sdr. Fasanve) 80 B, 51. th.. 2500 Valby. 
VA 1148 x 

Husforvalter: Arnold Sørensen, 
OSR. Strandvænget, 2100 ø 

Kaproningsudvsig : 
Kaproningschef : Stig Rasmussen, 
Delllngade 13 D, 1325 K, 159080 
Hanne Petersen, TH. Laubsgade 37 st. tv., 
2100 ø. 29 50 59. 
Lena Baden, Brønlunds Alle 49, 
2900 Hellerup. 692333 

Træner: 
Asbjørn Torp, Th. Laubsgade 37 sl tv., 
2100 ø. 295059 

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 63 26 Inden kl. 14 samme dag. 

Den 31. marts 1975!!! 
er sidste frist for stof til næste blad. 
Udkommer ca. 20. april. 
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren 
Ca rl~ Helge Juul Petersen, 
Bulgariensgade Sl tv. 2300 S. 
TIl. 58 57 17. 

PINSETUR 
Ifølge kalenderen falder pinsen allerede i midten af maj (18.-19. maj), 
og jeg vil derfor henlede jeres opmærksomhed på, at det er nu, at 
der skal træffes bestemmelse(r) om, hvor turen skal gå hen. Det er 
p.g.a. bestilling af de af DFfR's udstationerede både. Indtil videre er 
der tale om Smålandsfarvandet eller Det sydfynske Øhav, men jeg 
er åben for andre muligheder. F.eks. for dem, der ikke vil for langt, 
kan vi organisere ture til vores hus i Nivå eller til Saltholm, (hvis I 
kan holde støjen ud) . 

Leonard 

Som et tillæg til ovenstående vil jeg her komme med et forelobigt 
forslag til den kommende rosæsons aktiviteter , men som sagt er det 
kun et foreløbigt, og jeg vil være meget glad for at få forslag fra an
dre. 

Det, jeg vil arrangere, vil være som følger: Kanalture, (som har væ
ret et glemt kapitel i mange år , d.v .s. som den store fællesroning) . 
Krist) Himmelfartsdagsturen til Skodsborg sammen med Kredsen, 
(hvor der normalt er fest i en af de andre naboklubber bagefter) . Pin
setur, weekendture til bl.a . Nivå, Saltholm, specielt kan jeg nævne 
Københavnskredsens store tur i august måned. Orienteringsture, som 
der kun blev afholdt en af sidste år, men vi vil prøve på at få flere i 
stand i denne sæson). og sidst men bedst - ferieturene, (hvor man 
kan ro i Danmark næsten overalt og fjernere steder som f.eks . Fin
lands skærgård, Oslofjorden, Tysklands floder, Sveriges soer m.v. 
(Der er nok af muligheder) . 

BESTYRELSESMØDE DEN 20. FEBRUAR 1975 

, . Vedr. køkkenet. Pia Frederiksen og Bente Kristiansen har erklæret 
sig villige til at overtage visse faste funktioner i køkkenet. 
Henning Leonard Hansen, der er medlem af festudvalget, vil være 
dettes kontakt til bestyre lsen . Stillingsbeskrivelser vil fremkom
me senere. 

2. Breve til bestyrelsen . Svar i næste nr. af bladet. 
3. PR-udvalg. Aage Bang vil holde foredrag i gymnasier. 
4. Vi vil anskaffe en sygedagpengeforsikring til dækning af ansattes 

sygdom (de første fem uger) . 
5. Instruktørkurser. Der vil ikke deltage i forårets kurser, men hen

lægge aktiviteten til efteråret. Der var enighed om, at dette var et 
område, som klubben havde forsømt . 

6. Leif spurgte, hvordan det gik med omlægningen af bladet. Der 
var ikke undersogt andre muligheder, men det vil blive gjort af 
redaktoren . 

7. Bridge-damen havde bedt om en nogle til klubben. Det blev afvist, 
da Bottger eller Petersen altid er her, når hun kommer. 

8. Vi har i år fået 23 .000 fra kommunen (fritidsloven) i stedet for de 
9.000, vi fik sidste år. Palle spurgte, om han måtte kobe obligatio
ner for pengene. I givet fald skulle disse sælges, når vi fik brug 
for pengene. Det blev vedtaget. Storland og Arnold Sorensen var 
imod. 

9. Kaproningsgymnastik . Judith Andersen og Sven Lyster deltager 
gratis, resten af fremmede gymnaster betaler 75 kr. Storland og 
Arnold stemte imod. at ovennævnte to (2) ikke skulle betale. 

10. Opgaverne med at skaffe de rette folk til at dobe bådene blev delt 
ud. 

11 . Storland kontakter aviserne for at få dem interesseret i årets for-
ste standerhejsning (OSR) . Steen Storland 

N ø D R Å B!! 

FESTUDVALGET udsender hermed et - nodråb- om hjælp til den an
noncerede fest. Derfor meld jer alle store som små for at gore denne 
fest til det helt store både for jer se lv og alle de andre. Kom med 
ideer og for dem ud i livet. Leonard 



MORALLÆ.RE (= ETIK) 

Det \'ur nu'gcI Opl)'1('IHI(', ni \-j pli. tryk ,sI' Bentt' hjullt' f ivr · 

klare, al elik cr Cl diffll,t ht.'gn'b. I)el beIY'il'T lil fuldt" al lin 

cire har hall 'Wit'rl \'('(1 al font. Benl(' Kjull{'r') diffll' .. (, 0p(lIl

h'h(' af Nik. 
PA dt'lI ('IH' .,idt' har vi gallg I.ti i.plnf{ Iwrl .. amme BI'lIle h,jul 

lu bagtale ikke lil'ilc()CVll'!'PIH!1' IIH'llIcl1IllI('r, P:. dell alld('11 ... i· 
de .. kul man uu b~'ic i FI'hrlluT-blu(iC'I, :11 Tet!aklul"('1I hClr 1')1'(''' 

p.~r,a . ('Il yder,' h 'h 'hrnll lI1i.,for"l. ('I<;c , DenIle forlII rlll' (-'lik, 

eller f('lkTe mangel pli. ... amme, ('I' netop del jt'g 1IH'lu'r, mUII 

bor ullgribc. 
Del er dt'rlor lel III fur.slt\ . al Uellle Kjullt'l' ikk(' !..an ((,Ih-r 

vil ) loh-rert' ('II f('daklul"' 'iærlig(' ,1i1ling - nem li g: ;11 l'n n'dak 
lur IHII' I,).nl ) ,'Ufl' p. "'pflQ':"II1:U "1111 angAr hl:1(1 oj:t n'th.l.. 
lur j 'a Il 11 I H.' ud~iv('I~('. Del horer ,illlpl'lthen lil rt,tli;.:.-:rin!-:('II 

af cl bl:ld . 
AIlf!"' endt.' clir('1-IC' polemik I!lcdlcmmerllt;> illll'lll' m \. il It' dl'! 

\ '{NC urinl{'Ii!{1 ()~ ('n lolnl mi'lfor'llåelse, lwili rcd:I1-lurl'n 'Skul 

le hlh't.' lIudl Iii ni for,inl,..' bindet., ud..:inl-,t'. fordi hun \'ur 
l\ungt'l iii ul () ll<;I,j.(' 1111(' (" 'l'nluell(> IIIltligl' indl:"g,bc"'tlrt're. 

All (\('11(' IIII-'el i hclr:lf.;llIin(.: hAber jPg. at IH· .. lyr('hcn, hen · 

,lilling Ipkl.:1 bc.,lyr('I<;c'iIlHJ{h.'1 1.1, l H7,:;) skal for\hh \( I(>l'lit 

wn~I, o,", flt 

udgydelser, 

den klin \'i<;el' hc .. lvrehl,'n .. fthclIlH'iI o"(>rfnl' :t!<;l..cn<; 

Torsten lIovlllll 

SVAR TIL ELLEKILDE 
ud I. Ifolgc DFfU ' o, lanr:lur'l'q.;ltIllCnl § H b!iv('I' 1. · .. I~I· III!1n(\i<> 

r('lIell nitid lildl'lt ('r fa rllt' langlur'irocl'. som hur d(>IIl\I-{('( i ell 

klu)," 1.· 'lyrmIl IHI ..;l..ul' .. u .... Denne rl'llighed dl normalt lilh'c lil 
delt Hf h{'~lyrel"'l.'n efltr ind'lli lling fra hlllghlr ... rodll'll·" 11t' I'af 

ful!ter, al Il"'f\{ kun har en form ncmlig l.. . sl~n'H\IHf.,l'l'lIt'n 

;\lclI tI:1 klubberne 1-an tilelt'lc 1..\lyrmand";f('1 efter for.,kelli· 

~e hctingel\cr, 1..:111 jef.: ikke ill<!..e hcrettigchen af. ul nSB C~I'Il ' 

hændig opl'clhohlcr bclcgncl'iel1 j)anlllnrk ..... I~TI1l:lIHI .. r(>\ . Ih~,I\ 

rchen ,"il n:tlnrli~\· i .. .,nnre.>sl di~klllcre denne prohl('malik og 
vil "Ielvflllg('lig ori('nl('re (1111 r('sultalel af clenn(' cli .. kus"iion . 

1.I'u llurd 

ud 2. Angtlcnd l" sCII !ll'r· rt.·tIi~ h {' d c r : .lcS kun på Il1I\ ;t'I'l'n(\c' I hh 
,mnkl ikke lJfkru'ftl' e ll er hel-.r:l'fle ahkllffcl"iCll :tf "it'u!lN I I 
rl"lIclI , ~ ' ('1I jCH vi] uulurlil-{vi .. ,'jnl'~C f(}I' al lug" .,purgsl1IAlel 0l) 

Iii overvejelse i beslyr('I\,'n. 
Få Ar tilboge hu,'de klubben ·1 rt.'lIighNh'r : ~"a,n. ""u lh'r III. 

"I('ullu II ",:uul <;I' llIl er 1-l'ellen . ~1:l1I fandl dcl fonllllsljt'nligl 
al 'il. "I\"lIvn ug '(' I1Il er II I-relten "':lIllmcn o~ hCllævllle den 
,('uller III. For :lI der 1..;111 g-i"es .. ('Illler III ·ri'lIighl·c! iliA t'I 

ll1edll'1Il med ., Iyrlllanf!o,rel ha\"4~ gcnnemgåel ell illlilrul..lioll oG 

derefter lul"(' vi "I. al han/hult egenhælldi~ I" foro,\i,rlig ,i ... 

kun kUIHIlU' op i h dt'n l'fler en klcntring. 
S,'ullt.' r II hur<l{' derfor gh(' .. til (I\' e<lt.' 'icullt'r III roere ug 

sculler I lil ~·der .. 1 m 'ede ')('uller II roer(', Delle el' del fon Ing. 

som jeg ,il "!ugt' gtulkcndl i h(' .. I~ r('\<;{'n. Junigl ,il jeg ~ivc di!: 
r('1 i. ill dt'l Cl' for rin~e.>, 11\ i .. lII('dlcmmern(' ikk(' ('r hlc\el mi 

cIlIeret 0111 (" '('nlll('lI(' ænclrill"er. 1.4'0ll1lrtl 

ud :t :-'\'ar fra IllHlt'ri('lful'\"allerl'll flll~tr dc~'a'rre fur .. t i nt(>· 

.. I(' 111I1Hntt·1' p.H.a . af "IYF{doml 

Ild 4. Sekrelæren, ,""Ul' p: punkt I i lian .. .I111'1{~n Ellt·l,ild, .. .. 

i lldl:l'j.{ : Da nlll' 1't'lIiHIll'tl.,lildelingcl' Cl' beslyrc'\\cshl,.,lulnillgcl", 

j'r tlt.'1 t'll nnlul'lig kon"l'k,'c.n\. ni di<;sc offentlil-{gore'i i I'('(ero · 
1('1 fra tid påg:l'leh:nd(' ht',lyrcl.,(' .. llludt,. S let.'u Slorl1l1l11 

MEDLEMSPRIORITERING 
"('d /otl'!H'rulfor .. nrnlingen i de('emher hlt' \ n',ullalcl en be'lly 
rt'l .. e, del' 'ar dlHllinerel :If kuprot'rl'. I)rl V;l1' dt.' r for,ihidl no

gel pU.,oth"1 i, idel del ('r rhm'IiH!. :tI lIlolion\roerne, som i 
IUll~ lid hn .. h:'lrt'l IIt.'1 slursll' hes, nfla .. lc~ , 

En furud":l'lnillg for , :11 cI ... 1 kan g:il godt , (' r imidlertid. al 

I)(· ... I~ reht' no, " flllllllell'~ælnin~ ikke.> ~lllr for <1clltlinerende igen

npll1 
B~, .. I, rel'l'lI IlIIr 1111 "hittet i cn Ij('l'lIl' (\('1 IIf ~in valgperiode. 

og IIlt't! Puul' .. leder i jalllHlrlluIIIIIICI'CI in lU l'lll E' , vil jeg IillmJe 
IHig: ilt fremkomnle Hlcd ('II krilik nf ((('n profil , dril Il\(' h('sly

n'lw er ,ed ni Ii·glll'. 
B(, .. lyrt'l"l'slIIudt, (\('11 l.::! . 

I\aprot'rc f:lr forret til molionsrumlllct. 
(K:qu'onings('lwfcn hl.' .. lt'lIlIlI(>r. I\n'lI1 dt'r el' kaprrJt' !'l. 

Bp,l\rel<o;t' \mut ll.' dl'n ::!O.::!. 
2 kaprol're rrn freIlIllINIc kluhlH' r r:\r It), III ,lt'lIage I-:rati'S 
i ,inlerlrn·nillgen. flert' andrc f;\r 10\ al cll'Ihtgl' for i5 kr. 

1)t'''llll~1I hur jeG huri rv~lt' r lIUl. lil kuvrolliuj.{ .. u(\\"alg(>1 onA 
.,kt'r al he"l'1I1l11C, Iwil1-C' lif DSB', kU1'I'III' I'(' dt' r .. kul h:\\'" rri. 

1-('lIlin~"111. 
\lin 1-rHik gAr på 2 punkter , dpi ... rint!,'r jc,.: del nw~el for 

k:t~h'Ii~I. :tl l'ersOll('r fnt andI'(' 1-luhher klin d('1t:I~{' i g) mna· 
51 il.. \;.(oll, grulb eller fol' cl ,,~mhul.,k h('III11. De luber .. :'I. for 75.
ved "iden af DSB'" nH'dlemlll('I', liN hf'laler 180." Ih, har hetv
dplig: .. IMre ~h('de :lf klubben .. dyre Ir:t:llt.'r ('nd lIlotio11'lroerne, 
(1('1' ikke' ('f ,e", .. 1 Iii knl'rclllillg""t\lIIlW.,likkell , hvis de fIIp,ker 

ul deltage . Del "irker l1Ioral .. l.. forkerI. :tI IIt>l klln 1)('llIle ... ig 

il..kc al "R'I'l' llH'dlcm. ,II'g vil fun'~I:' Poul al hringe jlrak",is Iii· 
hugt' til lidlig-erc. IW(l I' ikkt> ' I'H,dlpllIlller kU lIlIl' dellii~1' nel at 

itullll'Iall-' ('I haivI. l',kolll in!-:('nl. 
\}C',;udp!l rinder jt.'g dl,t forkul, :tI JIl'\lyrl'i<;cll IiI<h'lt'r kapro· 

l'I'ne flere pri\ilegier cnd de hHr i fOflejl'n d(" d"re"it{' mn· 
Ic·ripl 1:llplIt, i 1H7·1 nYlllI,k:lffel'l'r fur If!.OOn.·I , l'I'j.,('r 1lf'lalt af 

kluhhcn, prort' ...... ionc.1 Iræner -
,les \'iI opfordre Poul iii :tl ;,mgt' for . III kaproernc. foruden 

al hruJ.:l' {'Il dt.'! af de penge lHutiulI,rOl'rnl' bt.'lnlt'r i konlingpnl, 

ikke O~,t\ forj:lJ.wr IIelll fra lI1ulion .. rulIlIlI('!. 
Ihud .mg. r ry~tpl hAher jt'R il..h , :11 mllll p!lhl'l1hr al I"ra· 

,·igt· prnk .. i.,. ll\"urf'flcr k()nlinJ.(l'nlllt.'lhln~ kun kllll Upll, Ij ('fler 

dt' i lo,'en{' anf.,r le hc1inl-w"er, ('Iler nh'orJig- trang, o~ Inde knp· 

roning"l1ch algt't ~h'e konlingenlfrihed Iii H'llll('rne , 

F inI! (~nmcl ChrlSlt'I,.wn Jt ' lI .. njurlH'r 

SVAR PÅ GAMELS SPØRGSMÅL FRA FORRIGE NR. 
ud 1. SA vidt heslyrc l..;en ('I" undcrn'llt't della!:p!, 11'1' ikkt'· mctl · 

h~ ml1lt'r jll" n li f.: I i l..:ljlrolling ... lr·a'I,jI\~t'lI . Di",(' ('(ll'I'O PI' med · 

lellllllcr i henhold .. ,i., Bo,kildt' u~ Ih;IIl'l'tljl Bllkluh 
Ikr l'r in~ell rt~!;I('r for cli .... l' raul" dt'lIuG('I\c, Illen p:\ be· 

... Iyrt.'''''c~nllldel den 1.1 tl.A . ht.' .. lull {'dl·., c1el . nt for 'i.t vidl an · 

/-:Ar ikke-llIcdlenllners dcltagcl'Sc i kapl·uning.,lrn>ningcn . ~Ifg('· 
r('~ 'Jlurg .. mAlel om e, I. !1('1:tlinf: li gi\ ('I fflhl hal\"1 aklh·1 kon · 

tingent) i Iwert cnk('1I lilfa'IIll' :11 l..:tproning"lllh'al/-ll'l 

Ild 2. For .. A ,illl tIllgår ruerm' fra Hu ... kildt· har kaprollingsud· 

"alg('1 hc .. Jullel. al de il,.h "l..ul "('I alt' . 
For ... :'\ \idt :wg:Ar rul'ren frll lIellcrup l'f der i lighed Uled 

.,idslc • r truffet !tflale lIl{'d IIH 0111 afr('!:ning. "PIfIlingen vil 

sl..e, nlh vinlertræningen er afslullel. 

lul :t Adg;,ngcn lil knpro('rllt' .. op\'armning ... progr:lm I .. l\apro

llins!.gymna"tikl..('n" ) er l..un M)en for ikke·kaproere, for så 
,id l di ..... 1' ikke er iii v::t'sentlig gt'nc for kapronIle, 

ad I. SI' "id I beslyrelsen ('r orit'I\I(' l'cl , er i nf.:('1l , hverkell 11Ied-

1('1lI III Cl' ('lIcl' ikkc' lllctllcnllllcr, hlh('1 ~nlidl Ild af \æglrummcl 
f~ :\I()lion.,rlllllnll'I-! '?) p:'\ lIoj.(el lilhjlllllkl , dct \'ære 'lig pl\ "or· 



dinære klubdngc" eJler andre Ira.'nill~..,(hIHe . Fur "å \ idl ang r 

bClIyllCI\clI nr del PSJ. rum h e nviw'i i "vrigl lil nolits de'inn-
1-:. ('nde i rorrigl' nr. af klllbhlnr!('I , 

ud å . BC'iI) rehcn vil 'lch f"lgC'lil,l o\'crholdt' D.")H ' 'i 10\ l' og i'ill'r 
§ :1. slk . I, som korl 'iigcl', ul IH'..,lyrc IM'n indl' lI II dage niNI 

de ler :11I..,ugcrcn. om han/ hun e r hll'HI oplagcl i kluhben . 

Dc 'l'·wl'I'c hHI' du med n'lIe pi peget ell beklagelig lIIang:cI i 
oplat:el'ic'i IHOCt'durcll . \n.tlg('1l lil den Ile lIlallgcl h:H væn'! 

svigtende inforllllltioll om dpnl1e procedlIre, idel ('Il ..,tillillg'i · 

he"ikrivclsl'. ~om f.ek~. den du som konlillgellllw<t;'ierC'r efterlod 
dig, IHln'r lil .. j:l.'ldcllhederllc i DSB . 

Dag.., dato er nile :ln"IIg'lIing-er IH' S\:lret , Del :Indl'og IO, 

SÆSONPLAN 
Del er kl\(lronill~..,afdelinj.(Clh hells igl, ,r. "idl OkOIlOlllis kl' og 
andre forhold tillader del . al rolgc l1('del1ror nnfllrlt~ ..,a',ollpbn. 

Oa lu 

10.5 
IS.· I O.!) 

21.5 

:\1 .5, 1.6 
:>.G 

7.-8.6 

I 1. - 1 ;' .6 

18.6 

2H.-29.6 
5·6.7 

9.7 
19.-20.7 

:W.-27 .7 
2.-3 .8 

n.B 
~J. -;JO .8 

lU) 

13.9 
'~ .9 

SIf'd 

B:lf.lwærd 
B('rlin 

Ba~w: ... rd (aft e n ) 

B'I!.(!'\'ærd (forfir ) 
BUJ{sværd (erterm .) 
\I:lriho 

Griinnu (el. Jlal .. eh.1 

Hll lzeburg 

UUr{w:crd (often) 
~ollingh;\m (el. A'dam) 

Sorn 

Bag~værd (lirten) 
Slo('kholm ( N~I ) 

Bng'iVærd (DIK) 
Brabr:lncl ( n~1) 

Bagwærd (skole) 
:-"-ollingham (VM) 

l\erlClIlinde 

Bag'i\'a:'rd (eftedirj 

? 

Ol'ltll~ut: 

alle 
kUli t'lill' 

senior A ..t B. junior 
næ..,len olle j l ' nh .lllatch) 
"eninr ,\ & B, juni(lr 

"'l'lIilll' \ \ n. jUllhlr 
n(' lhlf('I,t, usikk<'r 

kUli ditt, 

g-odc <;{'nior ,\ 

Ih' llagel"'l' usihkC'r 
.,enior ,\ ~ B. jUllior 

kun eli h' 

næ~ll'n alle 
senior A B, junior 

kun hold ud"l! udl ar 

DFfIl ('Iilel 
IUe.., lcn :lll" 
næslen alll' 
kun junior 
kun hold "d,elldl uf 

J))'fIl I.lile) 
kun old hn -'i , Ilelt. u'Jik . 
allc 

S I uell'ul erll1n leh 

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

Terminsliste forår 1975 

Oulo Lubs ly pc*) Skov 
23.a ;\ lueus Klinl 

31 .:' TI'a'ni Ilg !loru (l"iko\'cne 

6.4 I lcst!de 

9.4 
12,1 

13..! 

16.4 

20'" 
2:1.4 

26.4 

27 .·1 

·1.0 

11.5 

19.0 
2!).a 

Nnllub 
Træning: 

Natlnh 

~allub 

Trænill~ 

Tokkekuh Hegn 
Hude ";k(1\ 

~\'erige 

K:l lhyri"i 

Ti'i\'ilde lI egn 
l)ull'ilrup Hegn 

Ba " Il ... holl 

Sverige 
Danslru))1 

I\rogcnherg lIegn 
Il areskovene 

"'I. OYfehave 
KM · .,tafet Store og Li lJ e 

Arruu gcr«' ltd .. klub 
0 - 6:\ 
Sorø 

1II'r lllr",II,,11II 

\k:ernH'n 

\rr:IIl~ . lIdvulf.:f"1 

I ,YI1~hy 

I I t'rI II r"ltul III 
OK - i:l 

Frcdell'iborg 

VfI ru III 
nSH 

K Fil' 

Hulleru!> 
HOF 
OSI k red "enl 
Surn 

*1 Ih'UI" int e l er bemærket, er del ct st hnindeligl l'1hent luh "011 

dag form iflclag. 

Bestyrelsens svar på L. K. Jacobsens indlæg 
fra forr ige nummer 
.Jen 'i Krumholt og BCJlIt, I\julll'r hal' midlC'l'lidij.(t ,itlercful'l 
kUhkt' IlN. ug det .,kal df' han.> Ink for l 

J)el I'r meningen , ni 1:t1l~1 cI(' lIest e al Ih'rt· ... IUllktilJIll' r ,k;tI 

O\'e rllq.(el, :tr andn.' lII edll'lIlllll'r (.ll' l1.., KrHJllholl viclt'rt'fore r 
dl)~ hukh(·lIfl'gn..,knhel). 

P. IIU\={' I·t' 11(h' lidspuukl cr vi"t' rll..,tt, fllUkliuul'r i "lJkkt'H~'1 

on' rlagel al nenl ... Kri,liall..,c ll u;.(" Pin FrNlerih"en I!: nch'idt' rl' 
e r ~I fcslud\'Hlg under C'lablf'ring. 

NB : !l<.>..,lyrc!wlI pllænhr ikkf' al Ud'ihilt e hOhh(' IHlamcll , idcl 

<! t' r ihke hnr \':(>rt' l 110;.("('11 problcllwlih vedrnrt'lIdl' den IHn' :'l' rt·l1 · 
clt·. \1;111 1llt'lIcr. al L. 1\ .. Jncoh'clI hnr mi.,rorsll\C'I ~ilulltion (, 1l 

hertil. fordi hUIl 1:1\'('r udl11lJ:~rkel III ad . der cr velsllIagende og 

god! H('s ly r elst' ll 

I (>( illdhes fra 1. . K. ,Jm'obH'1I i rchnwr 1It1l1lllll' rel :tf ' DSB' 

na'\' IU' ., del l\Ied refercll('e lil DSH ' ''i f.:('lIcraJforsarnlin.g ;11 SI u

dcnler..,:lngc rlle er hlnel ' nægiet ni kClhe i kokkencl p . ~ . :t . IIHln~ 

lendt:' \pilje ho, Ih'lIle I'juller· . 

På Sludclll e r· Sangfor{·nill~l· ll'" 'l'~n(' ..,kal jet-: h(' rml'd Olll)- ~{' . 

ul dC'lIe forhuld ikke er n.., 1lt'l;.t'I1(11. ~:'lIlHfnf('ningl'n hur ha'rl 

imod ullid fellt "ii~ 'Hl-'rd('ll'''' goel l hehandlel Hf Benll' "joller og 
.l e ll .. Krumholt . d('f d~l O~"i "'0111 e n luhkCll1lwl..,e h('raf \'ar in 
\-iler('1 med Iii vorC''i I dige ru"f('sl idecemher t!lil. 

PA b('.,lyrl;>l .. ('I1.., ' eglIf' 

L. Il. ItfJuISf' u- ll lln 'w n/ u . ll. 

SEJRSFOND 
I li~I1('d med elc Io roreg ende t r skul jcJ,l hcrlHNI opfordre nlll' 

Iii :"11 teHne ..,iJ.: fol" ('I bcloh lil 'Jcjrsfunclen 1975. 
1)('1I11{' indla'!.{bhilde er ~. mege t ,igtigert' ror o.., i • r, ..,0111 

del It'J{ller lil a l hlive ('I mcgcl maRel'I ,r okOUtll1li\k sel. 

Til,aj;pI hlln ghes ved ni indsende huponen lil hluhbe n elll'r 
ved ni ring'(' Iii Alllwlle \Vor~(Jc pI 1011 8:) 8;) :-I;) IcluJ.:). 

S lig IC nsmu~St'n 

NA VN 

AIJIt ESSE 

t t'g lH'r ~ i g for c t helob lui kr, . ... .. ... .. ... .. .. ... ..... . 

pr. 'i~jr i IOlC'sonen H)7j 

Yd{'rligt'n' tll'Jy.,ninger 0111 de enkell{' loh \' il fremkomme 'ecl 

np~ltlg i SIYl1gl'I~l u t'n . 

lI u'h 12 dage.., lilmcldingsrri..,t til dc !ibm' Inb og nallnbcue. 

. h"ilkl'1 'ikcr lil HOllu ld Clausen l. Ti l tnt'ningsløbene er d 'r in 

~cn fnrh Il(htihlle lding. me'1 nwn konkurrere d (lJ.:sA kU li mod 
'iig o;cl\ 

STIFINDERL0BET 
DSB llrrang:crer o~1<iå i Ar cIcIIc • bile oriel1terins:,luh for ..,:.Iml · 
lif;c "ija'II:t1Hhke kluhber. Luhet finder ..,Ied s ondag d t' u 27. u l, rll 

ug ron'!.{år på IIallnndsåsell i Sverige. 
1I \pi.. du kunne tænke dil:( al hjn~ l pc Iii ved lubel som offi 

dal i wechenden 26.-27. april (hænf;e 60· 70 posler ud i sko\ell 

()~ sIlmie dl' m ind isen efler lobet . fungere som ..,Iarler, .\lom 
tidluf,:er i 111 Ict. udregne lider ror lobernc m .m .\, bedes du h(,11 

ve!Hle dig lil .,I:l','ne!edcr Knud \likk"l"ien ( ~Iikkell "naresl. 

ÆNDRING!! 
På ~rund :.If slulHlerhej:,:nillscn flylIes dc t :lnnolH't:'I'cde ori,," 
lering .. lob fra GA~ehll.,el den 23. 11l~lrl'i til lordug de n 2'2. mlJ rl~. 

h"or \Inrlen vi l rore~å mellem kJ. 12 o~ 14 . 
Torbe n MolI l'r 

Nørrebros 
Bog. a Offsettryk . ·1 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Ansvarsh. for .OSR_: Carl ·Helge Juul Petersen 

NR. 4 APRIL 1975 43. ÅRGANG 

K0SENHAVNSKREDSENS ]F AElILlE §A~~A\N((]1EMUEN1r 
Kristi Himmelfartsdag den 8. maj 

Turen går som sædvanlig til 

SKODSBORG 

Start kl. 10.00. 

Tilmelding på listen i Slyngelstuen 

Langtursrochefen 

NIVAA-TUR 
Der påtænkes en tur til Nivå i 

St. Bededagsferien den 25.·27. april 

Tilmelding på listen i Slyngelstuen senest den 22/ 4 1975. 

Langtursrochefen 

LangtursstyrII1andskursus 
afholdes i nær fremtid . Se opslag i Slyngelstuen. 

_ _ ___ ~ .. Ii iIli ...... & __ UOii ______ ~ __ ~ ... ____ ~_ ... 4 

V æte~8e ledigt på 2. sal. Henvendelse til bestyrelsen snarest. 



Svar på Finn Gamel 's og Jette Bjorner's 
indlæg om medlemsprior itering 

I nærer betænkelighed for, at bestyrelsen på grund al sin 
sammensætning (5 motionsroere og 5 kaproere, formandens 
slemme tæller dobbelt ved stemmelighed), vil føre kapro
ningspolilik. Da I nærmest stiler jeres indlæg til mig. viI jeg 
svare, at jeg som formand oprigtigt kun ønsker at Cøre den 
tor alle parler rimeUgste politik. 

J anfører, aL generalforsamlingen gaven kaproel'domine
ret bestyrelse som resultat. - Delte er forkert. Som kontin
gentkasserer fra den afgåede bestyrelse ved Finn Gamel, al 
kun tre kaproere valgtes på generalforsamlingen. De reste
rende to (Hanne Petersen og Annette Worsøc) er efter reg
lerne supplel'el ind siden, Hanne fra kaproningsudvalgelog 
Annette som kontingenlkasserer i sledet for Finn Gamel, 
der desværre lrak sig tilbage ved årsskiftet. Valget af Annet
te var iøvrigt enstemmigt. 

I drager yderligere følgende punkter frem: 

1. Kaproerne har fåel forret til vægtrummet (motionsrum
met), og kaproningschefen bestemmer, hvem der er kaproer. 

2. 2 kaproere fra fremmede klubber (år lov at deltage gra
tis i vintertræningen, flel'e andre får lov at deltage for 75 kr. 

3. Rygter om, at kaproningsudvalget ønsker at bestemme, 
hvilke ar DSR's kaproere, der skal have frikontingent. 

4. Kaproerprivilegier: Dyrt materiel (mange nyanskaffelser 
i 1974), rejser betalt og professionel træner. Desuden bruger 
kaproerne en del af de penge, motionsroere indbetaler i kon
tingent. 

Kommentarer: 

ad. l, I perioden L januar - l. april har knpl'oningstrænin
gen 4 dage om ugen på faste tidspunkter fået forret til vægt
rummet. Det drejer sig om tider fredag og lørdag, hvor nor
malt ingen andre befinder sig i klubben samt tirsdag og tors
dag kl. 18.30-20.00. 

Jeg understreger, at ingen skal udelukkes (ra rummet, 
men skal der dyrkes seriøs kaproningstræning, skal kaproer
ne have fortrinsret til vægtene i lI·æningstidsrummet. Hvis 
dette ikke kan kore gnidningsfrit, er det tegn på stor usmi
dighed fra de involveredes side, og vi må tage emnet op igen. 
løvrigt er her bare skrevet ned, hvad der tidli~ere hal' været 
praksis. 

At kaproningschefen bestemmer, hvem der er kaproer, er 
vel naturligt set i relation til de træningsmæssige krav, del' 
må stilles. 

ad 2. At følge DSR's vintertræning vil sige at træne 4-5 
gange om ugen. 

2 roere fra Roskilde, som i sommerens træning skal ro i 
aftalt kombination med DS R-roere, har l gang om ugen fulgt 
DSR's vintertræning gratis. Deres egen klub arrangerer selv 
vintertræning, men for at styrke samarbejdet i holdene hal' 
man valgt at træne sammen den ene gang om ugen. Lignen
de gæsteoptræden til og fra DSR Sc'lmt lån og udlån af mate
riel el' ingen ny foreteelse. For rosæsonen laves for kombine
rede hold en udgiftsdeling mellem de involverede klubber. 
Langt de største udgifter ligger i rosæsonen, men derfor kan 
man selvfølgelig godt udstrække aftalen til al gælde hele 
året. 

Ikke flere, men en enkelt roer ((I'a en klub, der ikke selv 
har vintertræning) deltager ifølge aftale med den tidligere 
bestyrelse i DSR's vintertræning. Aftalen lyder på halvt ak
tivt kontingent. 

ad 3. Et rygte, hvis eneste formål kan være at skabe splid. 
Den nye bestyrelse har uændret fulgt tidligere praksis angA
ende evt. kontingentnedslag. 

ad 4. Dyrt materiel, ekstraordinært mange nyanskaffelser i 
1974, rejser betalt (bådtransport og korselspenge) og betalt 
træner, er realiteter. 

En tidligere velynder af klubben - civilingenior H. Ree -
oprettede et legat. der skulle sikre, al der i klubben dyrkes 
kaproning af huj standard. De nævnte udgifter Cor kapro
ningsafdelnigen dækkes af dette legal. Det el' rigtigt, at ud
gifterne visse år (bl.a. 1974) har overskredet legatindtægter
ne. Men i denne forbindelse el' det næppe nogen frugtbar vej 
at tale om, hvis kontingent del' bruges til hvad. I 197:; reg
ner bestyrelsen hverken med nyanskaffelser eller tilskud til 
kapl'oningsaCdeJingen på trods af reducerede legatindtægter. 

Vælger vi som klub al dyrke serios kaproning, er det min 
helt klare mening. al dette kræver et udstrakt flexibelt sam
arbejde med andre klubber. Der skal i de store linier være 
ligelig byrdefordeling klubberne imellem, men miUmeter
demokrati el' umulig at håndtere. 

Poul H. Hedeboe 

SÆSONPLAN 
Del er knprollillg<;nfdl'lill~ens h~lI!'Jigl, o,r.. "id t ukol1omi.!,k<- og 

:Indre forhvid lilludt'r d,,1. ni fol~e nedenfor nnfnrlt' I:i:("onplnn 

1)010 Sll'd 

10.5 Bngo;;nN<.I 
IS HL') BNlin 

21.."; Bagwn'rd (nrteU) 

:)1.5. LO Baf:t'J\'t('rd ffordr) 
;,.n B:lg'\'ærcl (crtt'rm,) 

i_,H,li \I:lriho 

I I. 1.1.6 (ir(illall cl. Bnh:cb.\ 

18.6 

28,2n.o 
5-G.7 

9.7 
H).-20.i 

l1al-:wa-nJ fa ft cn \ 
~ollinghum (cl. A'dam) 
SOl'O 

UlIgsnc rd (n nen) 
Slcll'kholm fN ~1l 

26.,27.7 Ba go,ncrd (D IK) 
2.-:1.8 Brahrund 11l\1} 

9.8 Bat:o,Hcrd (skO le) 

21.-:10.8 il\ottinglmul (VM) 

f U) J\crlcminde 

1:1.9 n;I!:~o,\"a'rd ,eFterår) 
?9 ? 

Terminsliste forår 1975 

nu to 
2:tl 

2H.1 

2i.1 
1.5 

Lu bs IYIW·) 
i\'atluh 
Tr:l'llinJ: 
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Ba\'nshnlt 
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Dtllls t rupl 
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all" 
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..,{'niur \ ~\ Il, junior 
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~ode 'icninr \ 
Ih'ltag"hl' usikhr 
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kun el ile 
IHl'o,tell alle 
~('nior A & n, junior 
klin hold u thend t af 

llFrn lenie) 
n:c,s!cll !llle 

næstell olle 
kun junior 
kun hold uchendt af 

DFrn (eli le) 
kun uld boy'\. Delt. mik 
!l Ile 

~I udt'ntermulch 

Arrn ngt'rl'ndt' k lub 

Frcdcno,borg 

Farum 

DSH 
1\1-'10 

l\: rogenberg lIef:1l 
tI.:; 
19.5 

25.5 IOI-sturel 

I I areSkO\'cIH' 
SI. Dyrehave 

S:ore og Lille 
Hogc'ikt)\ 

Iblleru)J 

11 01' 
Øo,tl.rcd,>enl 

SOl'O 

., Ihur in let cr hCIlH('rkf'1. er dcl e l almindeligt. bent loh MIIl' 

dll~ fOl'lllidd:\I':. 

Norrebros 
Bog. & Offsettryk a·a 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
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IO) § IR( fylder 108 o 

ar 

Lørdag den 14. juni 1975 

Fællesroning kl. 15.00 

Middag kl. 18.00 

Menu ? (noget lækkert) 

Dans kl. 21.00 

Palle »pladevender .. agerer dise·jokey 

LÆNGE SAVNET: 

IFA\.IL IL lE § Il{ A\ ~ A\ IL 11" lU II< 
afholdes sondag den 8. juni 

Afgang kl. 10.00 

Madpakker og andet til livets opretholdelse medbringes 

Mod op og vær' med til at se Kobenhavn på en anden led end sædvanlig 

SALTHOLMSTUR den 28. -29. juni 
Oplev denne skonne o. Tilmelding på listen i Slyngelstuen. 



Adresseliste : 
Danske Studenters Roklub, 
Strandvænget. 
2100 Kobenhavn ø 
Postgiro 500 34 66 

Telefoner: 
Kontor: 296326 
Kokken : 2963 26 
Medlemmer : 296360 

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

Formand : Poul Henrik Hedeboe, 

Romsogade 13 tv" 2100 ø 
Kasserer : Palle Aorsgaard, 
SkI. Kjelds Plads 10' tv. , 2100 ø. 29 77 01 

KonUngentkasserer: Annette Worsø9, 
Birkerod Parkvej 28 st., lejl. 41 , 
3460 Birkerod 

S3kretær: Steen Storland. 
Strandboulevarden 1235 th ., 2100 ø. 
261879 

Materielforvalter: Leif Egholm , 
Fanogade 29, st. tv., 2100 ø 
Instruktionsroehef : Rolf H6hne, 
Jellingegade 34th., 2100 ø. 
Træffes dgl. : 1211 97, lokal 3149 

Motions- og langtursroehef: 
Henning Leonard Hansen. 
Sdr. Fasanvej 80 B. sI. th ., 2500 Valby. 
VA 1148 x 

Husforvalter: Arnold Sørensen, 
OSR, Strand vænget, 2100 ø 
Kaproningsudvalg : 
Kaproningschef: SUg Rasmussen, 
Delfingade 15 D. 1325 K. 15 9080. dag : 
11 1313, lokal 3323. 
Hanne Petersen, TH. laubsgade 37 st. tv .. 
2100 ø. 29 50 59. 
lena Baden. Bronlunds Alle 49. 
2900 Hellerup. 69 2333 

Træner: 
Asbjorn Torp, Th. laubsgade 37 st. tv., 
2100 ø. 295059 

KØKKEN : 
Tirsdag kl. 18-22 (middag) 
Onsdag kl. 19-22 
Torsdag kl. 18- 22 (middag) 
Lordag kl. 13-17 
Middag tirsdag og torsdag bestilles på 
Uf. 296326 Inden kl. 14 samme dag. 

Den 10. juni 1975!! ! 
er sidste frist for stof til næste blad. 
Udkommer ca. 25. juni. 
Indlæg sendes til klubben eller redaktoren 
Carl~ Helge Juul Petersen , 
Bulgariensgade 52 tv. 2300 S. 
Tlf. 585717. 

Sprinterkaproning 
S~ er kaproningssæsonen startet med sprinterkaproningen den 10. 

maj. hvor man for første gang fik monstret de københavnske roere. 

Kaproningen foregik kun over den halve distance. s~ den kan kun give 

et fingerpeg om de ree ll e styrkeforhold. 

Bedst gik det for vore damer hvor Hanne Petersen og Judith Andersen 

vandt elite dobbeltscu ller og Lena Baden og Bente Christiansen se

nior A dobbe ltsu ll er . Hanne blev desuden nr. 2 i sing lescu l ler. Des

uden blev Carl Huggendberger og Jørn Andersen nr. 2 i senior A dob

beltscul ler, og i singlescu ll er blev de henholdsvis nr. 3 og 4. Fireren 

med Torben Thyren. Henrik Teg lers og Leif Egholm og Sven Lyster 

fra Rosk ilde blev nr. 3 i f irer med og nr. 2 i dobbeltfirer. men vi har 

begrundet formodning om, at det vil g~ bedre p~ 2000 meter. Endelig 

blev Carsten Bisgård i singlesculler for drenge og Nora Vest i senior 

B sing lescu ller begge nr. 5. 

I øvrigt var regattaen. som bød på en del spændende op lob og over

raskende resu ltater (på grund af distancen?). en stor succes for Bag

sværd Rok lub med 7 sej re i 12 løb. 

Datoerne for de kommende kaproninger fremg~r af sæsonplanen 

forrige nr. af bladet. 
Stig Rasmussen 

Sejrsfond 
Nu er det ved at være på tide at give tilsagn om bidrag til sejrsfonden. 

Der mangler stad ig ti lsagn fra mange tidl igere faste stotter . De, der 

ikke har mulighed for at skrive sig på listen p~ ops lagstavlen i Slyn

gelstuen, kan henvende sig ti l kaproningschefen . (Se adresserne her 

i bladet) . 

NB! 

Stig Rasmussen 

Jens og Bente 

onskes hjertelig ti l lykke 

med bryl luppet den 10. maj . 

Klubben 

I forsoget p~ at fordele tilstromningen på de sædvanlige 

rodage er 

MANDAG også rodag 
Bestyrelsen 



LANGTURSSTYRMANDSRET 

Bestyrelsen har, som det fremgår af foreg;;\ende nummer af 
bladet, vedtaget reg ler for tildeling af langtursstyrmandsl'ct. 

Disse regler lider af visse skonhedsCejl, så som at der ikke 
er specificeret. hvad de to rettigheder giver lov til. 

Hele problematikken er ikke egnet Lil detaildiskussion j 

en bestyrelse. der har mange andre interesseområder. DIs
kussionen om reglerne bør foregå her i bladet saml i klubben 
blandt de almindelige medlemmer. Denne diskussion bør så 
udmunde i et eller flere færdige forslag, som bestyrelsen kan 
vedtage eller fOI·kaste. 

lndtil denne diskussion er tilendebragt, bør bestyrelsen stå 
ved det vedtagne. så meget desto mere som det er i overens
stemmelse med, hvad den nye bestyrelse den 10. december 
1974 vedtog, idet A-retten helt svarer til, hvad der da kald
tes Danmarksstyrmandsl·ct. 

Som oplæg har jeg lavet nedstående forslag. Det val' en 
del af et indlæg til sidste blad, men da jeg erfarede, at be
styrelsen ville behandle spørgsmålet inden bladet udkom. 
blev indlægget i stedet slået op på opslagstavlen samt til
sendt bestyrelsen. 

Forslag til retningsl inier for tildeling og administra
tion af Langtursstyrmandsret og Danmarksstyrmands
ret: 

l: Begge rettigheder tildeles klin til personer, der Culdtud 
opfylder DFfR's krav. 

2. MinimumserCaring til Langtursstyrmandsret: 
Roeren skal have deltaget i mindst 2 Cerielangture (varig
hed over l uge). 
Roeren skal have prøvet at ro og lande i skærgård, at ro i 
hårdt vejr og at lande på åben kyst i hårdt vejr. 
Roeren skal have prøvet interimistiske bådtnmspol'tel'. 

3: MinimumserCaring i Danmarksstyrmandsret: 
Roeren skal have deltaget i mindst 8 weekendture uden 
Cor Øresund eller mindst en Cerielangtur. 
Roeren skal have provet at ro og lande i hårdt vejl'. 

4: Til begge rettigheder kræves, at man skal have deltaget 
en kænlringsovelse. 

5: Danmal'ksstyrmanden kan, forudsat at den ovrge besæt
ning har rimelig erfaring, forvente at få tilladelse til at 
tage på wcekendture hovedsagelig i Danmark. Kun undta
gelsesvis kan hun/han forvente at tå tilladelse til Cerie
langture i åbent farvand, eller til ture i Carligt farvand. 

6: Langtursstyrmanden kun, forudsat at den ovrige besætning 
har rimelig edaring, forvente at få tilladelse også til ferie
langture og ture langs farlige kyster. 

7: Ovenstående gor ingen indskrænkning i bestyrelsens og 
Langtursrochefens l'et til efter eget skon at afslå enhver 
tur. 
Forslaget er benævnt .. retningsliniel'" . Det el' således ikke 

faste regler. hvad det ikke kan være, nål' DFfR's regler skal 
overholdes. jfr, Langtursrcglementets § 9, pkl. e. 

Navnet "DanmarksstYl'mandsret" er bibeholdt, fordi det 
allercde har været indarbejdet i diskussionen. At det ikke 
el' 1001) (I dækkende. el' mindre væsentligt, det el' bedre med 
retningsgivende navne end navne uden indhold. 

Det er vigtigere at specificere ertal'ingsområder som de 
nævnte (skærgård. hårdt vejr, åben kyst) end at fOl'lang~ 

udenlandsture. 
Forslaget indeholder desuden l:ipecifikation af, hvad inde

haveren kan forvente at rå tilladelse til. 
Langtursrochefen stemte på bestyrelsesmodet imod det 

forslag, del' blev vedtaget. Men da han blev valgt på gene
ralforsamlingen uden at tilkendegive sin stilling til langturs
styrmandsl'etten, selvom hans forgænger blev skat'pt kritise-

ret tor sine bcslutnnger, kan hans mening ikke have kl'av på 
stOlTe opmærksomhed end ethvert andet medlems. Da han 
ikke sagde noget på generalforsamlingen, må han have ac
cepteret den dagældende ordning med en Danmarksstyr
mandsret. 

Langtunirochefen har i en diskussion over for mig hævdet, 
at vi skulle afskaffe DanmarksstYl'mandsl'etten af hensyn til 
DFfR. 

DFfR kan i forbindelse med langture kun have en rimelig 
interesse: At Langtursreglementet bliver overholdt. og at 
hvis fravigelser skel' så kun i skærpende retning. 

Hvad vil DSR opnå ved at afskaffe Danmarksstyrmands
retten al hensyn til DFffi? 

I klubber, hvor del' roes meget lidt på langtur, benyttes 
langtursstyrmandsl'etten som en lokkemad fol' at Cå folk. der 
har været i klubben i 3-4 ål', til at blive, Den tildeles cIter 
kun en enkelt tUl' uden for dagligt roområde - ofte kun en 
dagtur. Det er også DFffi. 

Endelig leverer Langtursroche(en (i bladets marts-nr., s. 3, 
i svarct til mig. ad. 1) selv en udmærket begrundelse (01', al 

DSR kan have to langtuJ'sstyrmandsretlel' - i alt fald hvis 
man stadig finder, at alt hvad der foregår i andre klubber el 
forsvarligt: 

.,Men da klubberne kan tUdeLe L-styrmandsret efter for
skellige betingelser, kan jeg ikke indse berettigelsen af" ... 

Fol' en klub af DSR's størrelse. med den langtursaktivitel 
vi har, må det være naturligt at have flere langtursstyr
mandsrettel'. 

Afskaffer man Danmarksstyrmandsretten (den nye besty
relse har lflg. referatet fra modet den 10/J2 ikke ville ændre 
retten) og opretholder den nuværende Langtursstyrmandsret, 
vil man igen få et stort behov fol' dispensationer til foljeton
båden. Tildeling af LangtursstYl'mandsrct til dem, der allerc
de er kvalificerede, men som ikke har fået den endnu, vil ik
ke ændre dctte forhold væsentligt. 

Devaluerer man Langtursstyrmandsretten til det niveau, 
del' er Coreslået fOl' Danmarksstyrmandsretten eller evt. helt 
ned til, hvad der er praksis i andre klubber, vil man være 
nodt til at afslå en hel del ture, med de deraf følgende pro
blemer m.h.l. utilCl'edshed og vanskeligheder ved at planlæg
ge en tur pa forhånd - eller skal hver langtul'sstYl'mand ha
ve cn liste over ture han/hun kan få tilladelse til? 

Nål' man tager i betragtning, hvor meget og hvor langt 
DSR-medlemmer tager på langtur. vil en opdeling i to lang
tUl'sstyrmandsrcttcr, hvor den ene opCylder DFfR's normale 
krav, og den anden indeholdcr en væsentlig skærpelse heraf. 
værc en naturlig Colge af § la, stk. 2. 

Som navne har bl.a. følgende været nævnt: 
A-Iangtursstyrmundsret, B-Iangtursstyrmandsret, Dan

marksslYI·mandsrct. Langtul'sstYl'mandsret, Weekend slyr
mandsrel. FeriestYl'mandsret. Lille langtuJ'sstyrmandsl'et, 
StOl' langtursstyrmandsret. 

Diskussionen af disse navne bør ikke blandes med diskus
sionen af rettighedcrnes indhold. 

H. Ellekilde 

Hvor træffes rokammeraterne? 
For det tilfælde at denne sommer skulle byde på godt rovejr 
på andrc end de traditionelle I'odage, vil jeg forcslå, at vi 
lild~r en telefon liste over klubbens medlemmel' fremstille. 

Alle, der ønsker at blive optaget på listen, kan inden IO, 
juni aflevere navn og telefonnummer til undertegnede. hvor
på jeg skal forestå renskrivningen af listen. 

Anne-Birte Nielsen 
TI!. 711104 



H ÅN DBO L D 
DeL blev hverken til en 1. eller 2. plads i vinlerturneringen, 
men til en beskeden placering som nr. 6 ud af 8 deltagere. 
Resultaterne tyder på slor jævnbyrdighed, og det var taktisk 
også tilfældet. Vi har spillet lige op med .. de store", men har 
alligevel manglet det sidste nøk, der gjorde, aL vi kunne vin
de. Vi har dog på ingen måde grund til al være utilfredse 
med vor indsats. Alle har gjort deres bedste, og den form for 
håndbold, som DSR har spillet, synes jeg godt, vi kan være 
bekendt. Der har ikke været tale om hårdt og brutalt spil, 
som visse andre hold har stået som eksponent for. 

Resultaterne har været: 

OSR-LYKKEBO 20-22 

OSR-ORAGØR 19-17 

FREJA-OSR 18-17 

OSR-HIK 15-17 

H.61-0SR 14-18 

HAKOAH-OSR 23-31 

P.L-OSR 25-15 

J. LYKKEBO .......... 14 kampe 26 point 
2. HIK ..... " ......... 14 kampe 20 point 
3. FREJA .............. 14 kampe 15 point 
4. P.L ................ 14 kampe 14 pOint 
5. DRAGØR ....••...... 14 kampe 14 point 
6.0SR . . . . . . . . . . . . . . . . 14 kampe 13 point 
7. H. 61 ........ . ....... 14 kampe IO point 
8. HAKON A o •• •• •••••• 14 kampe O point 

Som en konsekvens af at den gamle hæderkronede 1. divi
sionsklub AJAX måtte rykke ud af 3. division og ned til 
glemslen i Københavnsserien, måtte nr.7 i vor række H.61 
spille med nl'. 7 i KHF's anden A-række om al undgå ned
rykning. Her trak H. 61 det længsle slrå. 

L;geledes vandt LYKKEBQ det lokale A-rækkemesterskab, 
så vor række må nok anses for al være den stærkeste, og re
sultaterne i vinterens løb skal også ses i lyset heraf. 

ROERNES HANDBOLOTURNERING havde i år S.R. som 
arrangør, og for at følge den linie, som S.R. altid har fulgt, 
nemlig at bryde med alle traditioner, havde S.R. denne gang 
valgt at afholde turneringen i Kildeskovhallen i Gentofte. 
Det er en pragtfuld hal med ideelle omklædningsforhold, men 
stedet savner totalt den atmosfære, som skal være til stede 
ved en roerturnering. 

Det virkede særligt grelt på undertegnede, at man ikke 
måtte opholde sig i cafeteriet iført spilledragt, og at en en
kelt øl kostede kr. 6,50. Hvem har råd Lil det? Det primære 
er selvfølgelig al spille håndbold, men samværel uden for 
banen over en enkelt pils finder jeg lige så vigtigt. 

Jeg vil derfor gerne herigennem opfordre DAMERNES 
ROKLUB, som skal arrangere stævnet til næste år, om al 
flytte hele arrangementet tilbage til O.M. Hallen. 

På det sportslige område gik det, som det plejede. Vort 2. 
hold mødte k!. 9 om morgenen Skjold og efter al have klaret 
8-8 i den ordinære kamp, var en straffekastkonkurrence 
åbenbart (Ol' stOl' en belastning (or vore spillere, så her blev 
kampen tabt med hele 5-1. 

Spilleme var dog ikke mere knusle, end at de blev og over
værede 1. holdets triumf. l den første kamp mødte vi Fre
dericia, som tabte med 11-2. Det skal hertil bemærkes, at vi 
sidste ål' i finalen mødte Fredericia, så også her går S.R. ut1'a-

dilionelle veje, da der jo plejer at være lale om en vis (orm 
for seedning. Det var synd for Fredericia, og de gav også 
udtryk for utilfredshed hermed. Som en sagde: "Vi skal al
sted fra Fredericia kl. 3.00 om morgenen og mode DSR i for
ste kamp. Det er deprimerende". 

I den anden kamp slog vi S.R. med 14-7 uden at få næv
neværdig modstand. Vi lørle med 11-2, føl' tøjlerne blev 
slappet. Finalen mod Skjold var absolut ikke skon al skue, 
men det må tilskrives dommerens manglende evne til at hol
de "Skjoldernes" lidt for voldsomme spil nede. Sejren var 
dog aldrig i fare og blev på 9-4. 

Klubbens formand Poul Hedeboe, som gjorde os den ære 
al være til stede under alle kampene, fik pokalen med hjem. 
Da det nu er lredje gang i træk, vi vinder dette monstl'Um, 
finder vi tiden inde til at erstatte del med et nyt. Dette lo
vede formanden, og vi glæder os til al se det nye uhyre, 
han måtte finde frem. 

Sæsonen er forbi, og jeg vil gerne sige til alle, som har 
deltaget: Tak for i år og på gensyn til september. 

Nærmere herom vil fremkomme i klubbladet til sin tid. 

Soren-Henrik Thomsen 

ADVARSEL - K0LVANDS00 NNINGER 
SPECIELT CA. JO-IS MINUTTER EFTER DEN NY LANDS

KRONA-FÆRGE's ANKOMST TIL TUBORG HAVN ca. KL. 

6.30 - 9.30 - 12.30 - 15.30 - 18.30 - OG 21 .30 ER DER RISIKO 

FOR OVENNÆVNTE. UNOGA DERFOR BADE VED BRO

ERNE OG ADVAR EVT. GÆSTEROERE. 

DET DREJER SIG OM FÆRGEN "STELLA SCARLET"

DEN STORE NYE FÆRGE MED SKORSTENEN PLACE

RET RET LANGT AGTER. 

PAS lØV RIGT OGSA pA VED EVT. ANLØB AF CH. 
LUND SØBAD OM MORGENEN. 

HELLERUP ROKLUB 
Bestyrelsen 

P.S. Overfartslcdeisen er af undertegnede d.d. blevet gjort 
opmærksom på problemet for klubberne, og jeg har fået 
tilsagn om. at det hurtigst muligt vil blive henstillet til 
k':lptajnerne at reducere farten lidt tidlige re. 

??? 
• • • 

8. april 1975 

OLE FORMAND 

Nu har vi fået to langtursstyrmandsl'etter (velbekomme!), 
nemlig A og B, og bestyrelsen har bekendtgjort, hvordan 
man gør sig værdig til den sagnomspundne tilel, men hvad 
dækker den over'! Hvad el' forskellen på A og B? Måske den 
samme som på scullerret I og tI (i omvendt orden) eller 
hvad? 

løvrigt synes jeg, bladet bor lægges om. Ikke alene af oko
nomiske grunde, men fordi det har et upraktisk [ormal. Når 
det har været postvæsenet i hænde og værel gennem hele 
møllen, er det bestemt ikke repræsentativt længere. Det el' 
kl'ollet og !losset i kanterne (men form og indhold skal jo 
passe sammen). 

Niels Andersen 

Nørrebros 
Bog, & Offsettryk a·1 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

NR. 6-7 

Ansval1lh . for · OSA · : Carl .Helge Juul Petersen 

JUNI/JULI 1975 

Lørdag den 9. august: 
- fælles rotur til Dragor Roklub 
klo 20.00: Dragorrevyen (pris kr. 20) 
klo? : sengetid i / ved Dragor Roklub 

Søndag den 10. august: 
- hjemtur enten ad den sædvanlige vej eller langs 
Vestamager via Slusen (NB. Husk Slusens åbnings
tid for ellers koster det penge!) 

Hvem har lyst til denne tur? Det er dog ingen betino 
gelse, at man skal med til revyen for at deltage i tu
ren. Senest tilmelding den 26. juli p.g.a. billetter. 

43. ARGANG 

_____ _ _ , s . ___________ _________ •• 

SALTHOLMSTUR den 28. - 29. juni 
Oplev denne skonne o. 

1) I forbindelse med turen til Saltholm afholdes der 

kæntringsoveise, som er en betingelse for at er

hverve langtursstyrmandsret. 

2) L-kursus er også en betingelse. 

Det vil blive afholdt en mandag eller onsdag i juni 

måned. Se nærmere om tidspunktet på opslags

tavlen . 



Adresseliste: 
Danske Studenters Roklub, 
Strandvænget, 
2100 Kobenhavn ø 
Postgi ro 500 34 66 

Telefoner: 
Kontor: 296326 
Kokken : 296326 
Medlemmer: 296360 

Klubbens kontor er åbent 
ti rsdag - torsdag kl. 19-20 

Formand : Poul Henrik Hedeboe, 
Romsogade 13 tv., 2100 ø 

Kasserer: Palle Rorsgaard, 
SkI. KIelds Plads 10' tv., 2100 0 . 297701 

Kontingentkasserer: Annette Worsøe. 
Birkerod Parkvej 28 st., lell. 41. 
3460 Birkerød 

53kretær: Steen Storland, 
Strandboulevarden 1235 th ., 2100 ø. 
261879 

Materielforvalter: Leif Egholm, 
Fanøgade 29, st. tv., 2100 ø 
Instruktionsroehef: Rolf H5hne, 
Jellingegade 3' th., 2100 ø. 
Træffes dgi. : 121197, lokal 3149 

Motlons- og langtursroehef: 
Henning Leonard Hansen, 
Sdr. Fasanvel 80 B, sI. th., 2500 Valby. 
VA 1148 x 

Husforvalter: Arnold Sørensen, 
OSA. Strandvænget. 2100 ø 

KapronJngsudvalg : 
Kaproningschef: SUg Rasmussen. 
Delfingade 15 D, 1325 K. 159080, dag · 
11 1313, lokal 3323. 
Hanne Petersen, TH. Laubsgade 37 st. tv., 
2100 ø. 29 50 59. 
Lena Baden, Brønlunds Alle 49, 
2900 Hellerup. 692333 

Træner: 
Asbjørn Torp, Th. Laubsgade 3751. tv., 
2100 ø. 29 50 59 

KØKKEN : 
Tirsdag klo 18-22 (middag) 
Onsdag klo 19-22 
Torsdag klo 18-22 (middag) 
Lørdag klo 13-17 
Middag tirsdag og torsdag bestilles på 
tlf. 29 63 26 Inden klo 14 samme dag. 

Den 31. juli 1975!! ! 
er sidste frist for stof til næste blad. 
Udkommer ca. 15. august 

Indlæg sendes til klubben eller redaktøren 
Carl-Helge Juul Petersen, 
Bulgariensgade SJ tv, 2300 S. 
Tlf. 585717. 

Københavnskredsen 
afholder stor fællestur til Saltholm den 2. - 3. august. 

Se nærmere på opslagstavlen. 

FE R KE=L A G=TU R 

Hvem har lyst til at være med til at ro en båd fra Goteborg via Vanern , 

Vattern , Gotakanalen, Stockholm til Ålandsøerne? Strækningen kan 

gøres på 6 uger, d.v .s. 3 hold å 14 dages varighed hver. Påtænkt start 

12./13. juli! Henvendelse til langtursrochefen . 

Har nogle andre planer, skal de komme frem med dem NU . 

Sejrsfond 
Nu er det ved at være pil tide at give tilsagn om bidrag til sejrstonden. 

Der mang ler stadig tilsagn fra mange tidl igere faste støtter. De, der 

ikke har mulighed tor at skrive sig på listen på opslagstavlen i Slyn

gelstuen, kan henvende sig til kaproningschefen . (Se adresserne her 

i bladet) . 

NB! 

Stig Rasmussen 

Martin (-Lillebror.) og Grethe 

onskes hjertel ig til lykke med 

brylluppet den 24. maj . 

Klubben 

I forsøget på at fordele tilstrømningen på de sædvanlige 

rodage er 

MANDAG også rodag 
Bestyrelsen 



Reglement for DSR 
l .,Reglement for Danske Studenters Roklub" kan bl.a. læ

ses folgende: 

§ B. 

Styrmanden er ansvarlig for, al båden er i orden, såvel føl' 

som eCtcr Luren. 

§ 9. 

Al skade på materiel erstattes af den, dCI' forvolder skaden, 

såfremt denne ikke skyldes slid eller ælde. 

§ 16. 

Kan en lur på grund af vejrforhold, havari eller lignende 

ikke gennemføres, og båden må lægges oP. skal bestyrelsen 

omgående underrettes. 

§ 22. 

Ved hjemkomsten skal båden tømmes omhyggeligt [Ol' vand 

og snavs, inden den sætles på plads. 

§ 23. 

Bestyrelsen kan idømme bøde og/eller karantæne Ul med

lemmer, der ikke overholder reglementet. 

Ad. § 16. 

Del er især efter den nyligt overståede Skodsborg-lur, det 

har været galt på dette punkt. Det er helt i orden, at båden 

lægges op et fOl'svarligt sted, men i skrivende stund (15/5, 

d.v.s. en uge efter Luren), er der stadig en båd, som ikke er 

kommet hjem. En del både lå p;\ stranden et eller andet sted 

op langs kysten indtil den 13/5, skønt det var muligt at ro 

både den 9., 10., Il. og 12. maj. 

Det er helt klart i klubbens og medlemmernes interesse, 

at bådene kommer hjem så hurtigt som muligt, og det er li

geså klart, at det er sloseri fra den ansvarlige styrmands 

side, at han ikke har fået samlet et hold, som kan hente bå

den. Det mA endvidel'e være den ansvarlige styrmands pligt 

at underrette Jangtursrochefen om, hvornAr han har i sinde 

at ro båden hjem, således at rochefen inddrages i bestræbel

serne på at samle et hold. 

Ad. § 22. 

Dette forhold er ikke kun gældende i weekends og på hellig

dage, men efter HVER ROTUR. 
Bestyrelsen 

Rotøj 
Vi har nu atter fået rotrøjer hjem. Disse kan købes på kon

toret, og priserne bliver for trøjer med lange ærmer kr. 20,00 

og for trøjer med korte ærmer kr. 18,00. Endvidere har vi 

stadig træningsdragter til gammel pris kr. 120,00. 

Farven på rotrøjerne er mørkeblå og på træningsdragten 

lyseblå, 
BestvreLsen 

Bestyrelsesmode den 14. maj 1975 

l: Peter Kofoed Reimesch får en alvorlig reprimande for at 

nægte at hjælpe med at gøre sin båd ren. da den kom 

hjem fra Skodsborg. l gentagelsestilfælde vil der blive 

idømt karantæne. 

2: Hans Jørgen ELLekilde og Arnold Sørensen lår tildelt lang

tursstYTmandsret A (den lille, som gælder i Danmark). 

3: Der er givet en midlertidig dispensation, hvor et tredje 

familiemedlem kan være aktivt medlem for halvt kontin

gent. De lo øvrige familiemedlemmer belaler normalt kon

tingent. Afgørelsen er begrundet med, at vedkommende 

ikke kan 1'0 p,g,a. en rygskade, men dog vil være i stand 

til at styre. Svømmebevis afkræves som normalt. 

4: Universiielsmatchen fOI'egår i forbindelse med forårskap

roningen på Bagsværd So den 31. maj 1975. 

5: Næste bestyrelsesrnode bliver den Il. juni kl. 20 prc. 

S. Storland 

??? 
• • • 

Sporgsmål til bestyrelsen 

2) El' det sandl, at den forrige bestyrelse i slutningen af sid

ste ssæson modtog et brev fra nogle kaproere, som drop

pede kaproningen p.g.a. træneren? 

3) Er det i orden, at nogle kaproere har 2-3 gode både, me

dens andl'e kun har en dårlig, trods lige stor træningsind

sats? 

4) Hvorfor er DSR's kapl'oningsafdeling sd ungdomsfjendtlig 

i modsætning til Bagsværd's og KR's? (Af de 7, der var på 

ungdomslandsholdet i 1973, ror kun een nu). 

MichaeL H. og MichaeL L. 

SVAR 

ad, 2. De pågældende val' utilfredse med, aL de efter deres 

egen mening ikke så nok til træneren. 

ad. 3. Spørgsmålet er p.t. ikke aktuelt, men det kan fore

komme under visse omstændigheder. 

ad, 4, DSR's kapl'oningsafdeling tager imod alle mellem 12 

og 70 år, som el' villige Lil at yde den nødvendige træ

ningsindsats og som i øvrigt kan fungere i en gruppe 

af kaproere. 
p.b.v, 

Stig Rasmussen 
kapl'oningschef 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

NR. 6-7 

- (I.~ 
- AKAOEMI$K ~OKLU' '9 Ansvarah. for _OSR_: Carl.Helge Juul Petersen POLYTEKNISK ItOIClUI 

JUNI/JULI 1975 43. ÅRGANG 

Weekend-tur til j)RltGOR-revyenqqq 
Lørdag den 9. august: 
- fælles rotur til Dragor Roklub 
klo 20.00: Dragorrevyen (pris kr. 20) 
klo? : sengetid i / ved Dragor Roklub 

Søndag den 10. august: 
- hjemtur enten ad den sædvanlige vej eller langs 
Vestamager via Slusen (NB. Husk Slusens åbnings
tid for ellers koster det penge!) 

Hvem har lyst til denne tur? Det er dog ingen betin
gelse, at man skal med til revyen for at deltage i tu
ren. Senest tilmelding den 26. juli p.g.a. billetter. 

__ .......... _ ....... <"!I! ... J<oIlfl5lllilEli~ .............. ~ ... __ ._~ __ ~~ • ............. • J 

SALTHOLMSTUR den 28.-29. juni 
Oplev denne skonne o. 

1) I forbindelse med turen til Saltholm afholdes der 

kæntringsoveise, som er en betingelse for at er

hverve langtursstyrmandsret. 

2) L-kursus er også en betingelse. 

Det vil bl ive afholdt en mandag eller onsdag i juni 

måned. Se nærmere om tidspunktet på opslags

tavlen. 



Adresseliste : 
Danske Studenters Roklub, 
Strandvænget, 
2100 Kobenhavn ø 
Postgiro 5 00 34 66 

Telefoner: 

Kontor: 296326 
Kokken : 29 63 26 
Medlemmer: 2963 60 

Klubbens kontor er åbent 
ti rsdag - torsdag kl. 19-20 

Formand : Poul Henrik Hedeboe. 
Aomsogade 13 tv .. 2100 ø 
Kasserer: Palle Rørsgaard , 
SkI. KIelds Plads 10' tv., 2100 0. 29 77 01 

Kontingentkasserer: Annette Worsøe, 
Birkerod Parkvej 28 st.. lejl. 41 . 
3460 Birkerød 

S3kretær: Steen Storland, 
Strandboulevarden 1235 th., 2100 ø. 
261879 

Materielforvalter: Leif Egholm, 
Fanogade 29, sI. tv,. 2100 ø 
InstruktIonsroehef: Rolf Hohne, 
Jellingegade 3.4 th., 2100 ø. 
Trælfes dgi. : 121197, lokal 3149 

Motions- og langtursroehef : 
Henning Leonard Hansen, 
Sdr. Fasanvel 80 B, sI. th ., 2500 Valby. 
VA 1148 x 

Husforvalter: Arnold Sørensen, 
OS R, Strandvænget, 2100 ø 
Kaproningsudvalg : 
Kaproningschef: Stig Rasmussen, 
Delfingade 15 D. 1325 K. 159080, dag : 
111313, lokal 3323. 
Hanne Petersen, TH. Laubsgade 37 sl tv., 
2100 0 . 29 50 59. 
lena Baden, Brønlunds Alle 49, 
2900 Hellerup. 692333 

Træner: 

Asbjørn Torp, Th. laubsgade 37 st. tv., 
2100 0 . 29 50 59 

KØKKEN : 
Tirsdag klo 18-22 (middag) 
Onsdag klo 19-22 
Torsdag klo 18-22 (middag) 
Lørdag klo 13-17 
Middag tirsdag og torsdag bestilles på 
tlf. 29 63 26 inden klo 14 samme dag. 

Den 31. juli 1975!!! 
er sidste frist for stof til næste blad. 
Udkommer ca. 15. august 
Indlæg sendes til klubben eller redaktøren 
Carl-Helge Juul Peterlen, 
Bulgarfenlgade SJ tv. 2300 S. 
Tlr. 5857 17. 

Københavnskredsen 
afholder stor fællestur t i l Saltholm den 2. - 3. august. 

Se nærmere på opslagstavlen. 

FJER KJE= ]L A N G='fU R 

Hvem har lyst til at være med til at ro en båd fra Goteborg via Vanern, 

Vattern , Gotakanalen, Stockholm til Ålandsoerne? Strækningen kan 

gøres på 6 uger, d.v.s. 3 hold å 14 dages varighed hver. Påtænkt start 

12./13. ju li! Henvendelse til langtursrochefen . 

Har nogle andre planer, skal de komme frem med dem NU. 

Sejrsfond 
Nu er det ved at være på tide at give ti lsagn om bidrag til sejrsfonden. 

Der mangler stadig tilsagn fra mange tid ligere faste støtter. De, der 

ikke har mulighed for at skrive sig på listen på ops lagstavlen i Slyn

gelstuen, kan henvende sig til kaproningschefen . (Se adresserne her 

i bladet) . 

NB! 

Stig Rasmussen 

Martin (. lill ebror. ) og Grethe 

ønskes hjerte lig til lykke med 

bryJluppet den 24. maj . 

Klubben 

I forsoget på at fordele tilstromningen på de sædvanlige 

rod age er 

MANDAG også rodag 
Bestyrelsen 



Reglement for D S R 
I "Reglement for Danske Studenters Roklub" kan bl.a. læ

ses følgende: 

§ 8. 

Styrmanden er ansvarlig Ior, at båden er orden, såvel fØT 

som efter turen. 

§ 9. 

Al skade på maleriel erstattes af den, der forvolder skaden, 

såfremt denne Ikke skyldes slid eller ælde. 

§ 16. 

Kan en tur på grund af vejrforhold, havari eller lignende 

ikke gennemføres, og båden må lægges op, skal bestyrelsen 

omgående underrettes. 

§ 22. 

Ved hjemkomsten skal båden Lommes omhyggeligt for vand 

og snavs, inden den sætLes på plads. 

§ 23. 

Bestyrelsen kan idømme bøde og/eller kal'anLæne til med

lemmer, der ikke ovcl'holder reglementet. 

Ad. § 16. 

Det er især efter den nyligt overståede Skodsborg-lur, det 

har været galt på dette punkt. DeL er helt i orden, at båden 

lægges op et forsvarligt sted, men i skrivende stund (l5/5. 

d.v.s. en uge efter turen), er der stadig en båd, som ikke er 

kommet hjem. En del både lå på stranden et eller andet sted 

op langs kysten indtil den 13/5, skønt det val' muligt al ro 

både den 9., 10., ll. og 12. maj. 

Det er helt klart i klubbens og medlemmernes interesse, 

at bådene kommer hjem så hurtigt som muligt, og det er li

geså klart, al det er sløseri (ra den ansvarlige styrmands 

side, at han ikke har (ået samlet et hold, som kan hente bå

den. Det må endvidere være den ansvarlige styrmands pligt 

at underrette langtursrochefen om, hvornår han har i sinde 

at ro båden hjem, således at rochefen inddrages i bestræbel

serne på at samle et hold. 

Ad. § 22. 

Delte (orhold el' ikke kun gældende i weekends og på hellig

dage, men efter HVER ROTUR. 
Bestyrelsen 

Rotoj 
Vi har nu atler fået rotrøjer hjem. Disse kan købes på kon

toret, og priserne bliver for trøjer med lange ærmer kr. 20,00 

og for trøjer med korte ærmer kr. 18,00. Endvidere har vi 

stadig træningsdragter til gammel pris kr. 120,00. 

Farven på rotrøjerne er mørkeblå og på træningsdragten 

lyseblå. 
Bestvrelsen 

Bestyrelsesmode den 14. maj 1975 

1: Peter Kofoed Reimesch får en alvorlig reprimande for at 

nægte at hjælpe med at gøre sin båd ren, da den kom 

hjem fra Skodsborg. I gentagelsestilfælde vil der blive 

idømt karantæne. 

2: Hans Jorgen Ellekilde og Arnold Sørensen får tildelt lang

tursstYMnandsret A (den lille, som gælder i Danmark). 

3: Del' er givet en midlertidig dispensation, hvor et tredie 

familiemedlem kan være aktivt medlem for halvt kontin

gent. De to øvrige familiemedlemmer betaler normalt kon~ 

tingen t. Afgørelsen el' begrundet med, at vedkommende 

ikke kan ro p.g.a. en rygskade, men dog vil være i stand 

til at styre. Svømmebevis afkræves som normalt. 

4: Universitetsmatchen foregår i forbindelse med forårskap

roningen p~ Bags\'ærd Sø den 31. maj 1975. 

5: Næste bestyrelsesmøde bliver den 11. juni k!. 20 prc. 

S. Storland 

??? 
• • • 

Spørgsmål til bestyrelsen 

2) Er det sandt, at den forrige bestyrelse i slutningen af sid

ste ssæson modtog et brev (ra nogle kaproere, som drop

pede kaproningen p.g.a. træneren? 

3) Er det i orden, at nogle kaproere har 2-3 gode både, me

dens andre kun har en dårlig, trods lige stor træningsind

sats? 

4) Hvorfor er DSR's kaproningsaldeling så ungdomsfjendUig 

j modsætning til Bagsvæl'd's og KR's? (Af de 7, der var på 

ungdomslandshold et i 1973, ror kun een nu). 

Michael H. og MichaeL L. 

SVAR 

ad. 2. De pågældende var utilfredse med, at de efter deres 

egen mening ikke så nok til træneren. 

ad. 3. Spol'gsmålet er p.l. ikke aktuelt, men det kan fore

komme under visse omstændigheder. 

ad. 4. DSR's kaproningsafdeling tager imod alle mellem 12 

og 70 år, som er villige lU at yde den nødvendige træ

ningsindsats og som i øvrigt kan fungere i en gruppe 

af kaproere. 
p.b.v. 

SUg RasmussCfl 
kaproningschef 



'-
Badminton og basketball 

Omkring den 15. august bliver den nye Svancmølle-hal klar 

til brug. DSR har ansøgt om en ugentlig baskcball-time og 

om en ugentlig badminton-lime. Den foreløbige (og højst 

sandsynlige endelige) banefordeling viser, al vi har fået ba

sketball om tirsdagen fra kl 19.00 til 20.000, og at vi hal' fået 

tildelt 2 badmintonbaner lørdag fra kl. 8.00 til 12.00. Del vil 

ikke komme til al koste klubben noget, idet Københavns 

kommune dækker vores udgift til leje af baner. 

Bestyrelsen 

Kontingentrestancer 

Det er nu ikke længere gratis al være i kontingentrestance, 

idet der sammen med forste rykker vil blive opkrævet el eks

peditionsgebyr på kr. 5,00, og sammen med anden rykker vil 

der blive opkrævet el gebyr på kr. 10,00. 
Bestyrelsen 

Skabskort 
skabskort, som er obligatil-iske for benyttelse af skabe, kan 
kobes i køkkenet Ul den eventyrligt lave pris af kr. 5,00. 

Bestyrelsen 

HVOR BLEV ALLE JERES INDLÆ.G AF SOM DER ER PLADS TIL HER??? 

FOR DEM SOM IKKE HAR TID 

TIL AT RO 

I JULI MÅNED 

Nørrebros 
Bog· & Offsettryk .-J 
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