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CENERALFOR SAMLINC
fredag d. 3, dec. kl. 20 (referat)
42 fremmødte stemmeberettigede, 1 fuldmagt.
Bestyrelsen mødt undtagen Palle Rørsgaard og Hennlng Leonard Hansen.

V~lg

af dirigent

1,'o!"111anden foreslog Dan Nielsen. Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter Dan Nielsen blev v~lgt som generalforsamlfulgens dirigent.
1: ~'ormundens beretning
Medlemstal:
Der er pr. 1.12.1976 526 aktive medlemmer.
l 1øbet af sret her der været 99 indmeldelser, og 130 udmeldelser.

M"t"riel:
Frederik d. IX
er hentet hjem for istandsættelse. Den var i væsentli~ bedre stand end forventet, og den har i år været brugt en del fra
klulJhuset.
P'<"8 Christa og Viggo Petersens Fond har vi fået skænket øY) 0,1 '·sts:r"lesculler. Denne båd blev leveret sidst på foråret.
HonLdssigt:
KRproning: 18 kaproere har stillet op i 117 løb, og vundet )8 sejre.
Universitetsmatchen, som nu køres helt af A~R og DSR blev vundpt af DSR.
Kvikmatchen, sam i år blev arrangeret af Kvjk, gav sejr i begge herre~Lus ~ er. sIledes at vi fik sAvel spejl sam bolcheglas, hvorimod vi
tubte dømepokalen.
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Klubbens kontor er åbent tirsdag og
torsdag kl. 19.00-20.00.
FO:':Lanci :

Niels Fredsted
Frederik Vlrs alle 12, 3
2 ~00 Køben~avn F
Yd. 19 253 6

il.asse:,ey

PaLLE Ftørsgaarci
Skt. ~jelds Plads lo
2100 København 0
rlf. 297701

Kontigentkasserer:
• ELlen liadsen
O:o:Clændervej 21
1500 København V
Tlf. 317947
Sekretær:

Hans Jørgen Ellekilde
Teglgårdsvej 629, 2.
3050 Humlebæk
rlf. 03-1921:0 0 3

~a:erialforvalte~l

Arvid Nielsen
Viborgade 18~ ,st.
2100 København ø
I~strukti~nsrochef:

Aage Bang
Holsteinsgade 5,1.
21 0 0 København ø
Tlf. Tr. 359
UCtions-og Langtursroehef:
Henning Leonard Hansen
Sdr. Fasanvej 80B, st.
2500 Valby
Tlf. 161148
Husforvalter:
Arnold Sørensen
DSR, Strandvænget
2100 København ø

Kaproningsudvalg:
Kaproningschef:
Leif Egholm
Niels Steensensvej 22,st.tv.
2820 Gentofte
Ejvin Holm
Brønsholmsdalsvej 93
2980 Kokkedal
rlf. 02-866924
Lena Baden:
Brønlunds Alle 49
2900 Hellerup
'l'ræner:
Asbjørn 'forp
Th. Laubsgade 37,st.
2100 København ø
1'lf. 295059
rledaktionen
Niels Andersen
Kristianiagade 10
2100 ø, tlf: TR 1006
Jytte Hansen
P.G. Hamms. alle 15
2000 F, tlf: FA 9974
Birger Jensen (ansvh)
Lundedalsvej 10
2900 Hellerup
tlf: HE 2363
Inge-Lise Jørgensen
Henrik Ibsensvej 43
1813 V, tlf: 31 33 61

Sidste frist
for indlevering af stof
til næste blad er den
1. februar

Indlæg kan sendes til et
af redaktionswedlemmerne
eller afleveres i klubben
mærket redak~ionen.

DSR
Instruktion: Der har været gjort et stort stykke arbejde med organisationen af instruktionen. Desværre har det knebet alvorligt med
instruktører. 17 har deltaget i forskelli8e instruktørkurser, men
kun ganske få har instrueret i større udstrækning.
Langtursronin~: Der har kun været lille langtursaktivitet. 4 hold har
været på pinsetur, et hold har været på langtur i det sydfynsk e , og
lidt langs Nordtysklands kyst, og et hold har været i Israel.
Der har været en hel del med på saltholmture, ligesom Nivåhuset også
har været brugt noget.

Gåsehuset:
Mikkel har lagt et stort arbejde i udbygningen af husets facilitet e r,
sAledes at der nu er brusebad med varmt ig Koldt vand.
Bladet:
Bladet er udkommet til tiden. sA vidt det stod til redakt~onen. Det
nye format har vist sin berettigelse, hvilket bl.a. fremgår af regnskabet.
Den lejlighedsvise stofmangel kan kun bebrejdes medlemmerne.
Årbog:(forklaring afgivet under regnskabsgennemgangen, men hører rettelig hjemme under dette da~sordenBpunkt)
Hvert år skal der if~lge lovene udgives en årsberetning. Denne beretning
indeholder normalt beretning fra formand, kaproningschef og lang tursrachef, samt en række beretninger fra årets kapronin~er og langture.
Under indtryk af en række tilkendegivelser Om at langtursberetningerne
var ens f~a år til år, blev det besluttet at sløjfe disse. Kaprochefens
b eretning indkom rettidigt, formandes først i midten af maj (~rsber e tnin
gen sksl udsend e s inden standerhejsningen) og andre bidrag er ikke modtaget, bortset fra rostat1stikker. Da sæsonen var temmelig frems~~edet
var det ikke rimeligt st udsende: årbogen.
Bestyrelsens arbejde i almindelighed:
Det er kun dårligt lykkedes at drr.ge medlemmerne ind i arbejde,.
diskussioner og beslutnin g er. Det er nødvendigt at der såvel fra medlemmernes som frå bestyrelsens side gøres en større indsats i det kommende
år.
Æresbevisninger:
Papirkniven blev givet til N.H. SChaumburg, der i mange år har været
en af klubbens revisorer, men som nu har trukket sig tilbage. Desværre var Schaumburg på grund af sygdom ikke i stand til at være tilstede,
s! han får papirkniven overrakt senere.
Sejrsmasten blev givet til Poul H. Hedeboe for hans dobbelte daomarksmesterskab.

Kommentarer til beretningen:
Gudmund Schsck: Takkede for beretningen, og anførte at dersom nIle
vil gør e en ordentlig indsats kan man godt bringe klubben op af det
dødvande den er i. Han fremhævede 1øvrigt at bestyrelsen snakker
for meget og beslutter for lidt.

2: Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Referatet af regnskabsaflæggelsen kan læses i protokollen
på klubbens kontor.
Selve regnskabet bringes i næste nummer.
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Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen havde foreslået kr. 420,- pr år.
Da der ikke v a r andre forslag blev dette betragtet som vedtaget.
Niels W. Fredsted blev valgt.

): Valg af "ormand:

4:

do.

Kasserer:

Palle , ørsgaard blev valgt.

5:

do.

Sekretær:

Hans J .. rgen Ellekilde

,

: __~~
~~
do. __~M~a~t~e~r~i~e~l~f~orvalter:

blev va lgt.

Arvid Nielsen blev valgt.
Niels H. Secher

valgt.

~l ~ v

7:

do.

Kaproningsche f:

8:

do.

Instruktionsrochef:Aage Bang blev valgt.

g:

do

10:

do.

Motiona- og Langtursroehef:
Henning Leonard Ransen blev valgt
Husforvalter:
Arnold Søre~sen blev valgt.

11:

do .

to Revi !30rer:

12:

do.

repr",sen t ant~r

B. HaAmann og Finn Garnel blev valgt.
til. DFfR's kreds- og hovedgeneralforsamlinger:
Bee~~~p ~ qe~ s amt kaproningsudvolget b lev
~21.,.t . ..,ød en bemærkning om at det v istnok va~ en for lidt, men at problemet
løs~s ~ed fuldmagter.

Samtlige ovenstående blev valbt uden sfstemning, da der ikke var opstillet modkandidater.

13. Særlige forslag:
Ingen af de indkomne 'særlige forslag' blev vedtaget. (Red.)
14: Eventuelt:
E. Sommer: Kandidater til bestyrelsen b~r kunne bringes i forslag på
s elve generalforsamlingen, så de atkuelle problemer kunne undgås.
N. Secher: Finder en s!dan muli 6 hed meget betænkelig.
har fået indvalgt Bang ved et kup.

Find e r at bestyrelsen

A. Bang: Er uenig med Sommer.

Erklærer iøvrigt at ville holda sig til
instruktionen, og fra foreningapolitikken i almindelighed.

N.W.Fredst ~ d:

Erkender at bestyrelsen itke har handlet korrekt, men
det skete for at spare udgifterne til en ekstra udsendelse.
Bo "Makward t
i sydhavnen.

Foreslår en Sydfraktion i det gamle kaproningshuB

A. Bang: Sydhavnshuset er j meget dårlig stand. Desuden er vand og el
indlagt af den nuværende lejer for dennes egen regning, h~rfor der
kan opat! problemer i tilfælde af at han siges op.
Da ikke flere ønskede ordet, erklærede Dirigenten
for afsluttet.
Formanden: Takkede dirigenten. for udført arbejde.

~ enerBlforsamlingen

H.J .Ellekilde
Sekretær

heferatet er forkortet af redaktionen.
Generalforsamlingsreferatet er i sin helhed indsat i klubbens protokol, som kan læses på klubbens kontor.
Red.
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EFTERSKRIFT
Da deltagerantallet ved den nyligt overståede Generalforsamling
lod meget tilbage at ønske, skal
jeg her for et forhåbentlig større
forum lufte min ide.
Da vores ærværdige roklub er i
besiddelse a f et dejligt beliggende hus i Sydhavnen synes jeg, det
var på sin plads atter at skabe
roaktivitet herfra.
Jydhavnshuset er i øjeblikket
udlejet til Dansk Speedbåds Reparation oG det skulle efter sigende være ret så forfaldent indven. dig. Dette til trods mener jeg ,
at en roaktivitet udmærket kunne
etableres.

Det er min fulde overbevisnir.g
at der blandt flere hundrede studerende på Vesterbro og Sydhavnen
er potentielle emner nok som basis for en afdeling af DSR.Der er
jo mange som ikke finder vores
nuværende opholdssted hensigts mæssigt idet transportmidlet som
oftest er en cykel eller et af fentligt.
hled hensyn til de nuværende
indtægter fra Sydhavnshuset kan
jeg kun bemærke at bare medlemstallet øges med ca. 30 vil dette
opvejes. Sluttelig, og som den
egentlige årsag til mit forslag,
skal bemærkes, at det i mine øjne ville være et særdeles aktiv
til vores gamle klub.
Bo Ilia kw ard t

Bes tyr81sesmøde
16. december 1976
Delt.: rredsted, Arvid, Bang,
Ellekilde. flenning Leonard,
Palle.
1: Den ny bestyrelse:
~~I!!'5?!)~!)e;:!!O!:!~.!'~!!: S echer har
i et brev daterpt
5. december
meddelt at han trækker sig tilbage. ~ormanden oplyste direkte ad~purgt,at ~ echer under diskussionen mellem ham og dirigenten lige efter generalforsamlin~en havde sagt at han i~ke ville trække sig tilbage, dersom
der var blevet afholdt ekstraordinær generalforsamllng, og Bang
var blevet opstill e t p~ denne.
I stedet blev Leif Egholm indsuppleret på den ledige post.
~~E!~~ins~~~~~~§: Kaproerne

har valgt Lena Baden og Ejvind
Holm.
Bestyrelsen ind supplerede Ejvind Holm.
~~!~!!!l!~E~~!!~!=~~ Arvid Nielsen afg~r 1.2.1977.da han har
fået arbejde i udlandet.

Kontingentkasserer: Ellen Madsen-viI-v~retage-denne post, og
William Arentved vil assistere
kasseren. Uestyrelsen indsupplerede Ellen Madsen.
2: Hovedrengøringstilbuddet:
Fredsted og Ole Sc hou i ndhenter
to tilbud. Derudover for8ø~ee
I SS kontaktet vis Rubinstein.
6: BAdafslibning contra
vintergymnastik.
To medlemmer havde sendt
bestyrelsen et brev med en
klage over en episode i forbindelse med båd~fslibning og
vintergymnastikken.
De implicerede parters forklaringer viste tydeljgt at
sagen ikke V 2 r nogen opmærksomhed værd. An smule ~odt
humør ville være bedre.
Da der jmidJertid var forlangt et svar fr3 bestyrelsen, vil sekretær.en forfatte
et brev til de ærede"klagere.
7. Næste møde:
Tirsdag d. 11 jan 1977
kl 20.)0
Sekretær e n.
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ROERNES
MOTIONSLØB
Løbet blev afholdt lørdag d.
27. november i det smukke, kupe=
rede terræn mellem rostadion og
Furesøen. Det var i år sjette
gang, og D.0.rt. var arran g ør.
481 (ny rekord) havde tilmeldt
sig i de 8 klasser. Heraf var de
390 medlemmer af roklubber. Resten
fordelte sig omtrent ligeligt mel=
lem andre idrætsklubber og priva=
tister. Næsten samtlige sjællandske
plus tre skånske var representerede.
Den individuelle konkurrence var
som sædvanlig åben for alle, medens
holdkonkurrencerne kun var f o r ro=
klubber.
Trods bensinstrejke og heftige
regnskyl mødte hele 385 op og gen=
nemførte. Heraf var de 20 fra D.S.H.,
og de opnåede følgende planeringer:

12 km. for Old Boys (fyldt 35)
16
22

vindertid
Eivina. Holw
gennemførte

40.14
59.16

6 km. for mænd (fyldt 18)

16

24
63

vindertid
Henrik Bang
Niels W. Fredsted
gennemførte

20.22
26.27
27.07

6 km for Old Boys (fyldt 35)
4
5
26

vindertid
Emil 0ørensen
Henning ~isgård
gennemførte

21. 27
25.10
26.15

Det største arbejde med arran=
gementet blev udført af stævnele=
deren, Ole Skov, der fik det hele
til at klappe næsten perfekt, bl.a.
v. hj. a. en række dygtige officials,
6 km. for drenge (ikke fyldt Ib) der (i modsætning til tidligere år)
næsten helt frivilligt havde stil=
let sig rådighed. Også tidligere
vindertid
~1.08
b5 CarsLen Bisgård
tiders svage punkt, tidtagningen,
32.57
syntes at lykkes næsten perfekt,
99 gennemførte
ikke mindst takket være Honaids
6 km. for kvinder (fyldt 18)
elektroniske ur, der kunne skrive
tider ud på en strimmel. Dette og
vindertid
vor mandlige kontordame, Emils smuk=
25.34
Bente Kristiansen 26.59
ke stencilering bevirkede, at den
27.21
endelige resultatliste allerede
4 Pia Frederiksen
Lena Baden
I::l
forelå kl. ll. samme aften (ny re=
28.44
12 Hanne Petersen
kord) .
29.36
Det eneste der kiksede, var det
27 Anne-Birte Nielsen 35.08
varme bad efter løbet, da man p.g.a.
35 gennemførte
strejken var løbet tør for olie.
De tre førstnævnte fik en smuk
Men de kolde afvaskninger var må
andenplads i holdløbet, kun slået
ske medvirkende til det sobre for=
af Lyngby Dameroklub med 35 sek.
løb af den efterfølgende store fest
i sammenlagt tid
i D.0.H.s. klubhus.
Et hold under pedel Arnold's
12 km. for mænd (fyldt 18)
ledelse havde udsmykket festsal og
veranda, hvor man foruden øl m.m.
vindertid
kunne nyde mUoikken fra Alberts±
40.16
5 Willem Håkonsson
lund's store ~-mands jazzorkester.
44.49
I motionsrummet havde et andet hold
7 Frans Kyhl
/lp. o7
'i ndreLtet Palle's bar og et disco~
lo Bent Mogensen
4&:0
:teque med lysshuw, der aftenen i=
16 Arnals ~ørensen
47.49
Igennem havde fuldt besøg.
17 Bent Andersen
47.50
Trods kokkurrence fra Skjold,
34 Thomas Almdal
49.59
der havde arrangeret fest samme
42 Niels ::ikov
50.52
6b Stig Hasmussen
laf ten, lykkedes det dog at få solgt
55.18
b5 Morten Gormsen
59.00
Ica. 300 baltegn og 30 kasser øl
102 gennemførte
.foruden s odavand m.m.
I
Næste år mødes vi atter til løb
Her vandt de 6 førstnævnte hold= ,og efterfølgende fest i Lyngby Ro=.
konkurrencen godt 5 minutter foran
' klub.
W. Håkonsson
Lyngby Hok'lub

,
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Meddelelser fra D.SR's orienteringssektion.
Re fe rat af generalfo r s amling d. ll- il -1 976 .
For manden aflagd e b e retning , h vorunder han f ortalt e, at der h av de
vær e t af ho l dt mang e g o de løb f ra Gåsehuset . Dette hus er blev e t omby gge t , s å k økk e ne t e r blev et st ør r e , og de r er ko mmet v a r mt i nd endør s bad,
f or d ett e arbejde t akkede han på sek ti o nen s v ejne Mi kke l
(K nu d Mikkels e n) .
8ek tion e ns a f h o l de ls e af ro- og gade ori e nte ri ng sa mt en i.n t ro duk ti onsaften må b e t eg n e s som en fias ko , o g d e r o v e r v e j es nu a n d r e muligh e der f o r at i n te r esse r e kanine r i o ri ente r i ng s l øb . Sel vo m Lil g8ng en er blevet ri nge re , er delta g el s e n i å bn e k o nku r r e nc e r fo rø g e t . De t åb ne l øb (St i fi nde r l øbet) , som v i a rrange re d e i Grib s k ov
Vest , hav de c a . 7 00 delta ge re og gav et rimeli~t godt res ultat , :o r
hvi l ket all e officials tak k es .
Ka sserer en f o relagde reg n skabet , som godke nd tes . De r va r et o v e r sku d
på ca . 80 k r . Se k ti o ne n har 52 medl emme r , hvora f d e 2 6 i d ee ~ or
i øbne r , ha r del tag et i åbne konku rrenc e r
( d et e r ik ke nød ven di~t
at være me dl e m a f s e k tio n en fo r at deltage i Gåsehusløb ) .
Ko n ti ng entet f astsatte s uforand re t til 1 0 kr . pr. å r .
Bestyr else n bl ev genv algt .
Ved de t næ s te Stifind e rl ø b den 1 7 . ap ri l 1 97 7 ud pe gedes Ro nal d til
stævneleder .
Gåsehusl øb.
Hv i s d e r e r no g en, der sig e r no·g et om ny tå r sfo r s ætte r angåe nde mo t io n i behagelig e omgi velse r , så kan s varet kun vær e : en g å e l l er
l øb etur med et ori ente r i ng sko r t i h å nden .
al le tilfæl de regn er s ektione n me d a t arra nge re l øb fra Gå sehuset
(mø d om me l lem k l : 1 0 og 12 , ko r t s k i t s e til findi ng af Gås ehuset
hæ ng er på opslagstavl en i Slyng elstu en ) f ølgend e s ø nd age :

l

16 . jan ua r .
30.
6. f e bru ar . Arr . Lill erød I F .
20.
Fas t elavns l ø b .
6 . ma rts .
20 .
Suk .
Denne s palt e er i kk e forb e h o ldt mi g ,
g i ve d eres meni ng t i l ken de .

a ndre er også v elk omne t i l a t
Torben Møl le r

Orientering ss ek tion ens bes tvrelse.
FORNJlJ-!D:
Ronald Clausen, Eng e l sborgvej 44, 2800 Lyn g ~Y. (02) 885886
K.1\.3SERER: P0ul Nls sen , St lll edal 17, s'. mf . 2720 Van l ~8e.
SK'\RETÆR: To rben Møller, Ål a nd s ga de 5 1 , 2.th. 2300 København S.
(O l) 124076 lok. 293

b34
ANDERS B RASMUSSEN
NORMAS'JEJ 14

2500

HAR l HØRT DET
HAR l HØRT DET

VALBY
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4 (fire) mand (ingen quinder) er
observeret på een og samme dag
og tid iført arbejdstøj og

tiKRABEJERN
ivrigt skrabende på een og samme
gamle båd.
Hvad skal fire mand dog med 20
skrabejern når de jo kun har 8
hænder?
Hænder, hænder ja gi'os hænder
Dejlige små varme hænder
Hænder der kan skrabe både
Alle de utætte både
Som de har her i D.S.R.
underskrevet

SKRABEJERNENE
B.AoP.S.
(l kan jo komme og se
hvem vi er)

CHIKANE
Kan det passe at vi få der
sliber både af skal chikane~es
af klubbens kasserer fordi vi
forsøger at få medlemmer til at
hjælpe til med at få materiellet i orden? Torsdag den 9/12
stod vi 10 mand og skrabede på
DAN. I et forsøg på at få flere til at hjælpe til bad vi de
mange gymnaster at droppe gymnastikken og slibe på båden.
Resultatet var at Palle gav os
besked om at forsvinde og ikke
sige at medlemmerne burde aflyse gymnastikken og istedet
slibe på DAN. Hvordan skal
klubbens materiel blive i orden til foråret, hvis ikke vi
får flere medlemmer med til
dette arbejde? Er pression ikke nødvendigt i denne klub
hvis arbejdet skal gøres?
Svend Lind
Bjarke Veierskov

BÅDAFS LIBNING
Da kun et fåtal af klubbens
medlemmer observerede den mærkeli
ge tildragelse som just skete i
vores bådehal skal jeg her forsøge skriftligt at beskrive denne.
En dejlig torsdag aften var vi
fire personer samlet som alle
skrabede på samme båd. Denne sociale begivenhed blev denne specielle aften ikke overskygget af
at der var plads til endnu flere
og at roklubben er i besiddelse
af ialt 20 skrabejern.
Vi hyggede os rigtig i hinandens selskab, og følte en smule
medlidenhed llIed de personer som
ikke kunne deltage. Lan enedes da
også om igennem dette blad at
fortælle om tildragelsen så endnu
flere får mulighed for at deltage
i vores sociale samvær. 0a~tidig
må bemærkes at kun de første 20
er berettiget til at bære skrabejern.
Bjarke

VIGTIG l'il::DJJb: Lb: L::;),; •

Undertegnede er af erhvervsmæssige a rsager holdt op Som
kaproer og er pr. J decelllber
rratrådt alle tillidshverv i
bestyrelse og kaproningsudvalg.
Stig RasIllussen

Tema for næste nummer af bladet
er DSR's huse.
Som bekendt disponerer kiubben
over 4 huse (Strandvænget, Gåsehuset, Nivåhuset og Sydhavnshuset). Vi forestiller os forslag og beretninger om disses
benyttelse, og også gerne til
de mange istandsættelses- og
vedligeholdelsesproblemer.
red.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
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side 13 b,ringes et indlæg om redaktionenø censurering af indsendte manuskripter o. l. Det konkrete heri kræver

en korL kOlnmellLnr, som kUlI læses p~
samme !jiLie, men vi rider os foranlediget LIL her at fremsætte no~le gene-

relle bemærkninger om reduktionel behandling af indlæg.
Det er en blodredaktions opgave et
behunule og viuerebringe in-

formutioner af interesse for læserne.
Disse informationer kan opdeles i to
grupper,

nemlig de "Ileutrale 'l

~oru

f.

eks. omfatter mødereferater. terminsI ister, adresser o. J. Samt rie "pol i Li- '
ske"

ooofnlter sllArgs-

der til ekse,opel

mnl til bestyrelsen. debatindl æg O.s.V.
Behandlingen af de indsamlede informationer be::ittir i at 11uv~lge hvad der

skal viderebringes i bladet. evt. bcsk:lret.. og- evt. kommenteret. Ved nelltral retligering må forstås at Ildvcel-

gelsen

foret"~es

ud fra det kriteri-

um. at informi:ltioncrlle skal v:ere af almen interesse for læserne, ag at dette
princip er overordnet ull an/Jet som
f.cks. ~Lofmængdell .i. ovrigl., forfnt.tcren O.:::LV.

Ved

~

[orstii. tlerimod

uL

utlv,el~el

sen l'orclugc~ uJ fril rcdlll,tiorlcns ~In
Rke om hVilO ocr må komme li I l.cRcrllcs

kendsl,ab (maske ~;er hvnd der ikke

mAl, og øt en r~kke

ledes pii

illformilllUller ~~

forhiind vi l v,ere utlclnkket fru

nL blive viderebragt.
Grænsen mellem ncuLrHJ

rcdigcrirlg og

censur er fJycJelloe, men vi
ter becJste evne aL hilndhd.:vc

lirincip ..

J

1977

45. lirgang - februar

'OlYfIl(NIu,aOIUUI

1'"

indsamle,

nr. 2

sportspublikationer som er nævnt i

det n"dvendigt med bJsLand fra medlemDet m~ indrl,mmes at ~i har gjort
for l idt for at få disse k OIDJIlU II i kations
problemer sat i system.
Lad derfor Aobj"rns indlæg v,ere den direkte anleunlng til f.>lgende forslag.
110cheferne udfærdiger en checkliste
over de informationer som periodisk skal
merne.

i bladet. f.eks. ;lrllge terminslist.er,
mlluc- og kursuRdALoer o.s.v.
Bestyrelsen udpeger en person 80111 varet.nger den generelle lnformationspllgt,
f .cks. om exlerne arraDgementer, {asster, kurser o.s.v.

I'.Lhvert medlem indleverer ti l redaktionen (gerTie med kommellLarer) notitser
o.l. ~om skunnes at have almen interesse oJ.{ som llcke er omfattet a f <..le L ovennævnte.

Kon deLte bringes i system, vi I

Aget v,,'s entligL Det tilfd:ldigheder lles
princip som hidtil har pr.l'get bl adet,
hvad de "neutrale" informationer

kan redoktionen scctte sine res ur
scr ind på det der m~ være det v,pscnt..lige, nemllg ue "politiske" informationer: Tema.sider o. . ,l!; debatter i ovrigt.

lI(~rved

lIedaktlonen

INDHOLD
Regnskab ....•.... 8.

2

f!llge l ig er forske Il i~e mcni nger om
hyod "uer er af almen interesse for Jæ~erne·'. Det er et skonssrorgsm~l, hvor
ubjektivitten kun kn.n opnå s t{ellnem re~pons frA medlemmerne. Derudover kan

Langture . . . . . . . . . s.
TEMA

5

tvivlen skyldes at en række informatiskab. Det g,.lder

r( ~ daktionelIR

r.ek~.

kend-

en r.Ekke af de

an~år

knn ved LeJles anstrengelser erstattes
at et mere systematisk.

er det først og fremmest fordi der "elv

OTler ll<ke kommer til

redak-

Liollens mulighed for at varetag;e sin
information:::ipligt objektivt, VÆre for-

ror~"ger

t!fforstnævnte
N:'lr dette k: a ll drn:.r.c:-; i tvivl,

ind-

lægget, men ogs~ noget så Ilært som
DSR' s egne arrangementer. Også her er

SydhRvnshuset .. s. 6
Klubhuset ....•• s.
9
Gåsehuset. .•... s. 10
KaJlroning ......•. s. Il
Drj enLeri II:?; • • • • • • s. 15

2
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o k t.
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SÅDAN FORDELES
EN D.S.R-KRONE
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Aktivt kontingent

J.

UDGIFTER
Tilskud og
gaver
Ree's legat m.v.

klubhuset

Administrat.

Adresser
KaproningsafdelingeD

Danske Studenters Huklub
St rantJ vJ,nge L
2100 Knbenh ;,vn ø
Postgi ro ;, 00 J -1 liG
Telefoner:
Kontor
~9 G3 26
K"kken
29 [;3 ~(;
Ypdlcmmer29 63 60
Klubbens konLor er

~bpnt

ti rsdug og torsd;-q:!;
k I.

Redaktioneg
Idels

And"r~en

I il -

20.
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p
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Jytte Hansen
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MAN TROR DET ER' LØGN
Men efter flere gennemlæsninger af indlægget KRITIK medlemsmøder
kan man se bestyrelsens, eller må ske kun Ellekildes holdning til:
medlemmer, klubliv, dialog og demokrati. Jeg har aldrig læst noget
så arrogant,
ELLEKILDE:

selvmodsigende og destruktivt.
"Laver man et godt oplæg til et medlemsmøde,

behøver man ikke at afholde noget møde,

ja så

thi problemerne vil som

oftest f orsvinde".
"Laver man et d å rligt oplæg, kan det give anledning
til megen debat. Er der intet oplæg kan man for eksempel kalde
det en provokation".
"Jeg har selv lavet et enkelt oplæg, dette forkastede den øvrige bestyrelse - man måtte ikke lægge bånd på debatten".

"Diskussioner skal være underordnet i

forhold t i l

handlingen" •
"Medlemmernes indlæg på møderne har på det sidste
været , præget af et par negative kverulanter".
"Hvis klubben skal fungere som forudsat blandt andet i

lovene, skal tilkendegivelser være præcise og nuancerede,

ikke vage og generelt negative som de forsøg på kritik vi har
hørt på verandaen og på de sidste medlemsmøder. Iritationen •••
aktivere ikke den del af medlemmerne som er værd at beskæftige
sig med. Lad os derfor undlade at spilde medlemmernes tid med
flere medlemsmøder som dette års".
Ovennævnte, højst interessante holdninger og synspunkter, sammen- '
holdes med referatet fra generalforsamlingens beretning:
Desværre har det knebet alvorligt med instruktører.

17 har deltaget i forskellige instruktørkurser, men kun ganske få
har instrueret i

større udstrækning.

Bestyrelsens arbejde i

almindelighed. Det er kun

dårligt lykkedes at deage medlemmerne ind i

arbejde, diskussioner

og beslutninger. Det er nødvendigt at der såvel fra medlemmerne
som fra bestyrelsens side gøres en større indsats i

det kommende

år.
Gudmund Schacks kommentar:
gen,

" Takkede for beretnin-

og anførte at dersom alle ville gøre en ordentlig indsats

kan man godt bringe klubben op af det dødvande den er i. Han fremfortsættes næste

si de

OSR
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hævede at bestyrelsen snakker for meget og beslutter for lidt".
Klubben har 526 aktive medlemmer. I
har der været 99 indmeldelser Og 130

løbet af året

udmelde]sA~-

Med lidt fantasi kan man sikkert forestille sig en sammenhæng
imellem disse forhold. Når Ellekilde iøvrigt mener, at emnet
"HVAD VIL VI MED KLUBBEN" er meget vanskelligt, kan man kun beklage at han sidder i

bestyrelsen,

idet man må formode,

at han

som en følge af emnebetegnelsen ikke selv har nogen mening med
klubben.
Er Ellekildes indlæg et udtryk for bestyrelsens generelle holdning overfor medlemmerne? Er det virkelig således, at bestyrelsen ikke ønsker en dialog med medlemmerne, men kun vil sidde
passivt og uden at tage initaitiver. Igennem bestyrelsens blokkering overfor medlemmerne og afvisning af al form for dialog
er det lykkedes at skabe en situation af apati hos mange medlemmer. Hvis den øvrige bestyrelse er enig med Ellekilde behøver
den ikke svare på årsagerne til det faldende medlemstal og klubbens øvrige dødvande. Ud af 526 medlemmer mødte 42 på den årlige
generalforsamling.
Per Stampe Rasmussen

NIVAHUSET
tema
Vi var nogle stykker i ~iv~
huset en week - end i efteråret og sad
og tænkte på, hvad der evt. kunne ske,
hvis der sprang en glød fra ~ejsen ud
på gulvet eller hvis en mand tabte en
glød fra en cigaret eller en ~igar.
Ville det ikke være en ide om der blev
fremskaffet et p"r ildslukkere til at
stå fast deroppe. HviS en eller anden
har mulighed for at skaffe et par kan
han evt. henvende sig til undertegnede
eller evt. kasseren, som stiller sig
velvilligt overfor ideen.
Henrik Agner

SKABSKORT
Sknue som ikl,e har fOlet fornyet
skouskort vd pr 1.3.77. blive klip-

pet og eventuelt toj fjernes. Tujet
Vil blive solgt vet! stnnuerhejsningen.
Be"tyrclsen

SKAI3 NR. 20
------_._-Det er såd~n set en ~od ide her
sidst på vintersæsonen at minde
os om, at vi skal k ø b~ SkRbskort
- for det vil vi da gerne. Knapt
så heldigt er det do~, at der
ingen skabskort har v~ret at f~
de s id s te 2-3 ml neder!
Anne- Rirte Nielsen

5

DSR

LANGTURSRONING
Når dette olad modGages af Jer, er der lidt over en maned til, a t
den nye rosæson oegynder, og det nar fået mig til at tænke på, hvordan jeg allerede på nuværende tidspunkt kan få så mange som mulige
ud på langt ur i den kommende sommer. ::lom I ser af formandsberetningen har det ligget meget slØjt med langtursroningen i den forgangne
sæson (dog var der mere end en som nævnt; vi var tre både i tJet
fynske ~hav). Derfor hqr jeg lavet et skema, som er ~ rykt i dette
nummer af bladet, der på et tidli gt tidspunkt kan give mig en forne mme lse af, HVEM der vil på langtur , det være s ig weekendture og
ferielangture.
Ideen er dog ikke min egen, men stammer fra den tidligere langeurs chef 'ente KjØller.
Som sagt er formålet med skemaet først og fremmest at g ive mig en
fornemmelse af, HVe:~l der vil på lantjtur , men ud over dette skal det
også være et middel til at koordinere de forSk ell iGe ønsker, der
kommer frem. For at kunne koordinere ønskerne vil der J live hængt
en term inliste op i ::ilyn~elstuen, hvor alle kan se,HVEM der vil
HVOdrl~N og HVOBNAH.
Jeg oed,er derfor ALLe., de r er interesseret i langture snarest muligt
at sende skemaet til Jage til mig med ønSker/planer m.v. Det vil
gavne meget, da andre måske vil få" olod på tanden" oG også vil komme
med, nå r de ser en terminliste med alle ønskerne.
'Til slut vil jeg li be nævne, at indsendelsen af skemaet IKKe: ER rlINDENDE, men er et forsøg på at kunne Dr inge kontakter i stand mellem
man~e med samme ønsker/planer.
Venlig hilsen
Leonard

P.S. Jeg vil lige nævne, at mine egne planer ligger i den retning,
at jeg i be'iyndelsen af aug :Jst :nAned ,;erne vil ro på mange af
de finske søer ELLER (iben) ro på de svenske. Desuden ved jeg
at Palle Rørsgaard har tænkt på en tur fra F inland til Sverige.
Nogle har ogs å tænkt på sØerne i Nordeng land.
S:{E~IA

FOR LANG i'URSRONING.

NAVN .. ••••••••• ••• ••••••••••••••.•.••••••.••••••••.•••••••
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Der er ikke noget oyt i d en o p f a ttelse, at klubliv e t
som mange -

i DSR ikke er

jeg selv inklusiv - cerne ville ~e d et v ære.
Jeg har efterhAnden hørt megen kri

tik af forholdene i DSR, men (1et er de L , rr est e der kOITlfr,er med en
konstruktiv kritik. Det er nu ogsA lidt af e n dyne at sIl i nAr det
generelle svar er,

at så d a n h ar det altid vær e t

i DSR,

thi DSR akad~t

demikere har aldrig hørt til d e m der vi s er solaritet med
folk,

pA

a rbejdend v

og viser at de selv kan udføre et sti k ke arbejde.

generalforsamling en i år, blev det fremført under eventuelt,at

klubben har et h J S i

sydhavnen, hvor der kunne o prettes en ny s e kkaproe~nes,

tion. Tidligere har tuset været
Jeg har g å et og tænkt over den

i~e

et stykke tid,

og kommet til det

resultat, at her har vi måske nøLlen for klueoen til at
det dødvande,

~ d.

men nu leJ ' s det
k~mme

ud af

der så. lænGe har præLet den. Lad os fA dannet nogle

flere mindre sektioner. Der er i

øJeblikket en kaproning s sekt ion og

en orienteringssektion. t:vorfor ikke g 2 videre og danne

en s ektion

for gigbAde i sydhavnen, der er det JO altid muligt at ro i

dem,

og

samtidigt flytte nonIe enkelte indrlc g ere. ua der er manGe Ltuderende
pA Vesterbro, vil dette være stedet hvor de vil tage hen, da der er
for langt til Svanemøllen, så i øjeblikket ser vi d e m ikke i klubben.
HviS disse både flyttes fra ~ vanemøllen til ~ ydhavnen,

elever der

en del tom plads, og det ville sål e des være mUligt at danne en kano
og kajak sektion - det bar vist været Pb tale før, OL SKulle give
mulighed for mange nye medlemmer. indenfor klubbens nuværende ram rr,er
kan der laves en langturssektion, som Kan tage

~ig

af k l ubbens lang-

turs materiel, og planlægge laneture s Aledes at denne del a f rosporten
bliver tilgodeset på en cedre måde.
HesuItatet bliver sAleaes at vi f&r ma nge min r re s ektionerhvor samarbejdet betyder, at nye mealemmer hurtigt vil falde til og blive i
klubben. ved at give et større ansvar til
laget lagt for en
ligeledes at vi

P~

~ tørre

~ ådanne

interesse i klubeen at

~ ekti o nar

er Lrund-

mat e riolet.~eB

d 8 nne mAde ka n tilcyde menlemmerne mere,

mener

og klubben

har mulighed for at få en nj tilgang a f aktive menlemme: .
HviS dette arceJde skal Kunne gennemføres, vll det Kræve et s t o rt
arbejde fra · mange mealemmer - aktivering. J e g mener ikke bestyrelsen
kan udføre dette, da Jeg ikke mener den har den fornødne effeKtivitet
!:lom alternativ kan der så nedsættes et udvalg at menlemmer l'er er
interesseret i at se et prOJekt som dette gennemført.

lIjli

rke

tema
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SYDHAVNSHUSET
På det sidste er der skabt en debat om klubbens
henglemte Sydhavnshus, idet spørgsmålet om anvendelse
til romæssig formål er blevet rejst fra forskellig
side.
Jeg vil gerne fuldt ud tilslutte mig tanken om
a~ klubben selv
skal anvende huset som et supplement
til vort nu;;;;nde i Svanernøllen.
I generalforsamlingsreferatet i nr. 1-1977 afviser A.Bang indirekte at klubben selv skal udnytte
lokaliteterne, med henvisning til den nuværende lejers indretning af el og vand. Deisse problemer skulle dog ikke være større end at man ved en op'sigelse
af lejeren erlægger et beløb dækkende de faktiske
omkostninger ved indlægningen, og evt. får en afdragsordning således at klubbens regnskab ikke med et belastes extra hårdt
Set ud fra et historisk perspektiv blev Sydhavnshuset tidligere anvendt som base for kaproningen i DSR.
En retablering af huset vil også være af betydning for
kaproningen idag.
Størstedelen af kaproerne er bosiddende i København og har en lang transporttid for at
komme til Bagsværd, ofte anvendes 2 timer om dagen til
transport fram og tilbage. Et træningssted midt i byen
vil virke stabiliserende på afdelingen, idet mange af
roerne ikke længere vil kvie sig ved at bruge noget af
fritiden på kaproning, når de nu får mulighed for at
anvende den halve tid i forhold til eidligere.

Istandsættelsesproble~et må løses hen ad vejen.
I begyndelsen behøves der ikke at bleve gjort mere end
det mest nødvendige, a~ luxusen kan spares, fx. må et
omklædningsrum være tilstrækkelig etc.
Leif Egholm

over portindgangen er der klublokaler - størrelse ca. t af verandasalen i Svanemøllen. 'Huset er
godt beliggende på ydersiden af
Gasværkshavnens mole med fine tilsejlingsforhold og en god ~orplads.
Det er i det hele taget et hus med
omgivelser, som vi med det samme
blev begejstrede for - vi talte om,
hvor skammeligt det var, at der her
ligger de ideelle muligheder for. e.n
roklub, som istedet udlejes til
Speedbådsreparation. De samme speedbåde forpester forøvrigt livet for
kaJakroerne på Bryggen overfor !
Vi forestillede os, at dette hus
kunne blive svaret på transportproblernerne til B~gsværd;., for kaproerne
- de få der er tilbage; tænk hvis
vi kunne træne , hele forsæsonen her,
hvor der er langt bedre ro~orhold
for outriggere end i Svanemøllen.

t

AD DS.Rs HUSE
En sønd~g i december rullede vi
med b~rnevogn på opdagelse i Sydh~vnen, bl.a. for at se Fiskerihavnen, -torvet og så VAr vi desuden spændte på, om vi kunne få
set nærmere på DSR's Sydhavnshus,
som ~ltid hAr undret nye medlemmer
ved sin eksistens i regnskabet.
Vi nåede let frem til huset, og dA
lejeren var til stede, fik vi lov
At betræde det afspærrede område.
Hvor er det et dejligt hus, vi har
derude! Ideelt til en roklub, ikke for stort og ~lligevel. En pæn
stor bådehal, jeg vil tro svarende
til t af bådehallen i Svanemøllen,

B

OSR
Vi fablede om den interesse, der
sIkkert er for for outriggerroning,
men de fleste er afsk~kkede ved
tanken om et par timers transporttid til og fra BagsVBrd. Det er ikke helt sj~ldent at vi har haft kaproere, der boede p~ Amager og cyklede til Bagsværd hver dag for at tr~
ne.
Som base for motions- og langtursroning er stedet velegnet, da dette
farvand sjældent n~s fra Svanemøllen.
Nu har Bo Makwardt udløst min skrivetrang om dette emne, og jeg har 5elvfølgelig ogs~ tænkt over det mulige
opland, vi specielt kan opdyrke herude mht. nye medlemllier til Sydha~s
fraktionen. Bo n~vn e r studerende boende på Vesterbro og Sydhavnen. Jeg
vil pege på de mange nye studerende,
der kommer til at bo på AmFlger i tilknytning til Kbh:s Universitet AmFlger,

tema
hvor st ore dele Flf de humanistiske
fag efterhinden flytter ind. Af
store kollegier der lig,.,er i nærheden kan nævnes GrønjordskolIegiet, Solbakken og Otto Mønsted.
Jeg støtter fuldt ud Bos ide mht .
SydhFlvnshuset; ;lroblemet bliver
ikke at få 30 nye medlemmer, men
hvad vi skal gøre med de 300 vi
får - henvise de 200 til Svane møllen ?
Det bliver sp~ndende at bruge
klubbens nye aktiv.
Forslag: Laven udflugt til Sydhavnshu s et med efterfølgende medlemsmøde, så er vi fri for tågede
andenhånds-beskrivelser af forholdene.
Asbjørn Torp.

E"

SYDHAV NSHUSET
Af de fire huse, DSR ejer, er
Sydhavnshuset det mindst kendte,
i hvert fald blandt yngre medlemmer.
Dette er naturligt, da
huset er det eneste, der ikke for
tiden kan benyttes af medlemmerne.
Uden at tage stilling til, om det
overhovedet er muligt for DSR for
tiden at tage huset i brug, eller
om det er fornuftigt og til gavn
for klubben at flytte en del af
sine aktiviteter dertil, vil jeg
forsøge at give nogle korte fakta
omkring grund og hus:
Sydhavnshuset ligger ved Gasværkshavnen p~ adressen Kalvebod Pladsvej 46.
Her blev det bygget i
vinteren 1941/42 og indviet i jubilæumsåret 1942, hvor DSR fyldte
7S ~r.
Det har således i år ved
vores 110. sæson 35-års fødselsdag.
Det blev bygget til afløsning af det gamle træningshus p~
Djævleøen, hvorfra kaproerne havde
trænet siden 1917.
Dette hus måtte i 1941 vige for KR's nye bådehus.
DSR's klubhus l~ fra 1917~
1938 i Kalkbrænderihavnen - om-

trent ud for vor nuværende indsejling til Lystbådehavnen.
I 1939
blev som bekendt vort nuværende
klubhus indviet.
Sydhavnshuset
ligge 2 på et areal, der dels
(261m) er lejet af 2 Københavns
Kommune, dels (625m ) er opfyldning tilhørende Københavns Havnevæsen.
Opsigelse kan ske gensidigt med 3 måneders varsel.
Siden den l. maj 1973 har hus og
grund af DSR været udlejet til en
bådebygger.
El er indlagt af lejeren, men for DSR's regning.
Endvidere er indlagt vand.
Hvis man i klubbens lejeindtægt
af huset fratrækker vore udgifter
(leje til kommunen, forsikringer,
skat m.v.), havde vi i 1976 en
nettoindtægt på ca. S.OOO kr.
Hvad med at tage en fællestur til
foråret, så huset kan beses fra
søen.
Det er på grund af rækværk
svært at få et overblik fra landjorden.
Niels W. Fredsted.

tema
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DET ER SVÆRT
Tema -

JJ::'H'S

huse i

0f!: Sydhavnshuset •

læ!,;,

Strandvænget, Gåsehuset, Nivåhuset

De tre sidste er ikke med i

idet et skal rumme D::iH's nye afdeling i

or; de to andre er i

gode hænder (Jvlikkel's og andres).

T.ilba(ie bliver klubhuset på Strandvænget i
bugten.
i

det.te indSydhavnen

J3ygningen er monumental i

Svanemølle-

sin udi'ormning,

bygget

forgangen tid og næsten håbløs som fysisk ramme for et

klubliv i

disse svære tider. Alle rwn er uhyggelige og

liGger i'or spredt for det nuværende antal medlemmer, der
konmler f'or at ro en sommeraften. Såvel de eksterne som
de in terne adeangsforhold er kompliserede. l-Ian går ikke
.ind ad hoveddøren, men bagom i

smøgen ved cykelskuret og

ind ad en sideindgang eller rundt om og ind i

bådehallen.

~lter endt roning er det for nemt at smutte hjem uden at

komme i

kontakt med de andre medlemmer. Og på verandaen

md man ikke komme (eller er ilde set) i
Imidlertid vælter klubben sig i

rot.j.

plads og skulle derfor

have mulighed for at forbedre klubhuset det bliver særliGt dyrt. I

også uden at

det følgende vil jeg fremsæt-

te nogle få strøtanker om klubhusets benyttelse.
Vi mangler et medlemskøkken. Hestaurationskøkkenet har
jo ikke fibent hele tiden.

Det skulle være sådan, at roer-

ne efter en \{eek-endtur kan lave et beskedent .lIål tid eller blot en kop kaffe.
lemsmøde i

Dett e har været nævnt på et med-

efteraret, ,nen faldt ildee i

god jord hos besty-

relsen.
Abcn

ild.

Vi mangler en pejs indendørs og et åbent ildsted

pil t0rrassen,

Sidstnævnte kunne eventuelt via en pergula

overdækkes partielt med mari<iser eller sivmåtter. ~Ian kunne skalle en tradition for at riste pølser og bage snobrød
en gang om ugen efter endt roning.

~t

par tønder med træer,

huskc og blomstcr ville OGså pynte pA terrassen.
rløblemelltet i
tjonelt.

kluhhuset er skrækkel lF,t umoderne og konven-

Oet burde foræres

til den nye klub i

Sydhavnen.

forLs.Ltes

n~ste

_ide
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Lidt morsommere møblement, belysning, farver og et nyt
billardbord ville gøre underværker. Musik ville hjælpe

yderligere. En båndoptager og et par højtalere og vi ville
ende med at hygge os, Man kunne skifte musikemner således
at der en aften var klassisk, en anden jazz,
og ingen blev fornærmede.

••• beat osv.,

Det er meget vanskeligt at lave de store bygningsændringer
i

klubhuset, men en anden holdning og nogle mere frie og

spontane omgangsformer kunne ændre ~eget, Alle emner og
ideer til forbedring må diskuteres og udvikles blandt medlemmerne i

en løbende proces. De mest bæredygtige skulle

formuleres i

konkrete forslag for derefter at blive reali-

seret af medlemmerne. Det hele kunne ovenikøbet blive
spændende og resultere i
ne imellem.

et bedre socialt samvær medlemmer-

Venlig hilsen
Per Stampe ,Rasmussen

gåsehuset
Da orlenteringssporten
først i fyrrene vandt fodfæste i
danmark og i særdeleshed i DSR,
åbnede klubbens tidligere formand
Henning Koch gæstfrit sit hJem for
DSRs orienteringsløbere, som hAr
til brRgt mRnge gode dR ge hos Koch
pil "Skovrand ". E:jendommen lå oe
ligger umiddelbArt op til Ravnsholt Hegn, stort set ugenert af
byudviklingen i Allerød.
Senere byg(;ede man på den s tore
grund "Gåsehuset" som selvstændig
træningsbase for løberne. Det blev
til en hyggelig hytte, lidt primitiv i begyndelsen, i de senere
år btagt op til tidens standard.
Koch testamenterede hele eJendommen til si n gamle klu b , det hav ..
de vistnok været hans tanke, at
man kunne lave en eller anden form
for sportscenter. Efter Kocbs død
i 1951 blev hovedejendommen dog
solgt fra, medens Gåsehuset med
sin 5000 m? store grund stadig
bevares og betragtes af DSR som
en perle.

Gåsehuset tilhører altså selve
klubben \ og ikke kun sektionen J,
og i de forløbne mnnge år hAr de t
dannet rommen om mDnge week-endudflugter og a ndre begivenheder
for DtiRs medlemmer. Det var simpe lthen stedet, hvor tingene
foreg4". hvor m:m tog he n, når
man ikke lige VAr midt i rOsæsonen, og det er ikke helt få
meolemmer, der hAr haft en næsten
fanatisk tilknytning til stedet.
Adskillige er senere blevet mere
eller mindre f anatis ke,orienteringsløbere.
Jeg har beskrevet husets historie pa nenne måde for nt
ramJ'l e en pæl igennem den misf orstaelse, som særligt ha r
gjort s ig ~ldende i de senere
ar: at e t besøg i Gåsehuset
medfører en uskl'even forpligtigelse til at løbe.Orienteringss ektionen Brrflngerer løb
dero ppe e t p"r gnnge om måne~
den, og mAnge fristes til at
tage en løbe tur i skoven. Men
rort8~ttes

side 14
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KAPRONING
Aktiviteten i kaproningsafdelingen har i de sidste
par år været dalende rent

kvantitativt~

men stigende

kvalitativt med de roere der har været til rådighed.
ter at afdelingen i

E~~

1973 havde ca. 40 roere på vandet,

kulminerede det i slutningen af sidste sæson hvor

anta~

let af roere holdt sig lige under den halve snes, men
disse trofaste roere formåede på udmærket vis at manifestere sig inden for dansk roning.
Her ved indgangen til den kommende sæson må det
konstateres at der er en markant tilgang af vordende
kaproere, af en størrelsesorden som vi skal adskellige
år tilbage for at opleve. I

tilgift til interessen,

skal det nævnes, at det er yderst talentfulde roere,
h~is

romæssige udvikling der er grund til at vente sig

meget af. Med de nye begynderroere er det bl.a.

tanken

på nuværende tidspunkt at opbygge en begynderotter med
særlig henblik på Universitetsmatchen mod Århus Studenterne,

som i år skal finde sted på Bagsværd Sø.

Som et interessant islæt 1 kaproningsafdelingen må
det nævnes, at juniorafdelingen som i flere år kun har
bestået af brødrene Bisgaard, nu ser ud til at bleve
mere end fordoblet,
flittigt i

idet mindst tre nye drenge deltager

vintertræningen.

Hvad angår de mere etablerede roere,

er der for

heltidskaproernes vedkommende indledt et snævert samarbejde med Bagsværd Roklub på de forskellige niveauer,
som der er stor gnund til at vente sig noget lovende af,
i

et forsøg på at udnytte de til rådighed værende resour-

cer på bedst mulig måde.
Der er dog et "aber dabei" ved den stigende kaproningsinteresse, og det er, at vor udmærkede træner Asbjørn
har meddelt at han ønsker at ophøre med at være træner
ved vintersæsonens udgang.

Dette dilemma synes dog fore-

løbig løst ved hjælp af velvillig assistance fra vor afgåede kaproningsformand Stig samt vor nye udvalgsmedlem
Holm.

fortsætt.es næste siLle

DSR

Alt i alt er der dog store håb om at 1977 vil
blive en god sæson for kaproningen i DSR, og ud fra
den foreliggende termins liste er det allerede på nuværende tidspunkt muligt at

st~.

nævne de regattaer

som DSR forventes at deltage it
(x

=

forventet DSR deltagelse)

l. maj Sprint i

Odense

8. maj Bygholm-regatta, Horsens
14. maj Sprint, Bagsværd

x

21/22. maj Forårskaproning, Bagsværd

x

28/29. maj Viborg
4/5.
11/12.

juni Junior .. regatta, Maribo

x

juni Ratzeburg

x

15. juni Aftenkaproning, Bagsværd

(Elite)

x

18/19. juni Brabrand
22.
25/26.
2/J.
9/h.

juni Aftenkaproning, Bagsværd
juni Amsterdam
juli Sorø

x

juli Luzern

16.

jUli NM på Sorø

17·

juli Int. reg. på Sorø

23/24.

x

x

juli Miinchen

30/31. juli KØbenhavns+regatta, Bagsværd
2/7.

august

FISA-junior

6.

august

Sk01ekaproning, Bagsværd

13·

august

D~1.

14.

august

Int. reg. , Haderslev

V~l,

x

Tampere

Haderslev

x

x
x

19/28. august FISA_VM, Amsterdam

27. august Vikinge-regatta, Ker t erni nd e
lo. sept.

Efterårskaproning, Bagsværd x

Herudover kan cteltagelse i enkelte andre
komme på tale.
Leif Egholm

kapronin~er
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Nej det er det vel n~ppe, men jeg
følte nu lige godt en accelererende irritation, da jeg efter først
at hAve l~Rt "formandens beretning~
hvori det bl.a. bebrejdes medlemmerne, at der er stofmangel til
bladet og dernæst læser KR-bladet
og ser Huskelisten på sidste side
Huskeliste
Københavnskredsen meddeler, at de
har følgende arrangementeT i vinterens

løb, du kan ogsd deftage.
1. Svømning hver fredag kJ. 16.45-21.00
i Emdrup Badet, Bredelandsvej -

2100 ø.
2. Materialekursus lirsdng den B. februar kl. 19.00 i Ro(orcningen KVIK.
3. LøfteteknIk tirsdag den 15. lebruar
kl. 19.00 I Roforehlngen KVIK.
4. Instruktion 1 kæntringsprøver - fredag den 15. april i Emdrup Badet.
Deltagere: tidligere uddannede hjæl-

peinstruktører og alle der har gennemgået ro-instrukt0rkurs~ r.

5. Sculler-instruktion - fredat d~n 22.
aprIl i Emdrup Badet. Deltage.,e: tidligere uddannede hjælpeinstruk.tører

og alle der har gennemgået ro-Instruktørkursus t.

Ang; svømningen I Emdrup Badet
Fra fredag den 4. februar og sæsonen
ud kan der hver gang aflægges langlurssvømmeprøve - min. 400 m fri svømning, llyde og træde vande - Iføre sig
redningsvest og svømme mellem årer.
Fra fredag den 4. marts vil der være
en InrIgger i Emdrup Badet, så kæntrlngsprøve kan aflægges - fra samme
dato vil genoplivningsdukken "ANNE«
ligeledes være derude samt kyndig Instruktør.

Sæsonen slutter (redag den 1. april.

Materialekursus
tirsdag den 8. februar l Roforeningen
KVIK, Strandvænget, 2100 ø, - kl. 19.00.
Aftenen forventes al få ,følgende hovedpunkter:
1. InrlggermmerieJ - kun træbåde - reparation og vedligeholdelse
ved Axel Svensson,

2. Glasfibermateriel - eksisterende ty-

per og deres pasning
ved Fritz Christoffersen,
J. Ny tænkning - utraditIonelle både
ved Bjørn Haslev.
4. SpørgelId - priser på Mde m. m.
Ønsker du at deltage så tilmeld dig til
Stig FIseher, senest 1. februar.
.

I Løfteteknlk
tirsdag den I~, telruar i Rotorenlnlcn
KVIK, Strandv..,n~nt, 2100 0. - kl. 19.00.
Med Instruktør Ane Serenlen lom læ-

rer.
Altenen del •• $P l 3 arsnit:
ForklarIng - Deroon.tratlon - AtvlkIln"
Sidstnævnte ml Io" hvil man.e delIa,er I kurset, læis IH på .enere attener.
(Herom nItales der l~. tebruar).
I

Udvalget er til d ~nne aften Interesseret i al vide, hvor I "lange der vil deltage
- derfor venligst I Imelding senest den
8. februar.

Her slutter !11m ,Idingon også J. febr~ar.

lilmeld dig' il Stig FIseher.

vor Kbh.kredsen meddeler •• o.s.v.
en ikke et ord i DSR-bladet.
et vil siBe At DSR's medlemsskare
å forhånd er udelukket fra så re~
levante og interessante arr~ngemen
ter.
Min forargelse har bidt sig så godt
fast, at jeg også vil give udtryk
for utilfredshed med andre forhold.
DFfR udsender jævnligt en informa~
tionsskrivelse kaldet "DFfR-Nyt"
til Alle klubber - også DSR. Det
var forøvrigt en DSR 'er (E. Sommer)
der gAV DFfR ideen til på denne måde at fremme kommunikationen t i l
klubberne. Her bringes små, men væsentlige notitser og meddelelser.
Er det for meget for den 4 personer
store redRktion, At bringe dette
frem i blAdet (evt. sakse det lidt)?
Jeg ved godt, at det nogle gange
bliver hængt op på opslagstavlen i
slyngelstuen, men jeg ved også, at
det ligeså tit kan henligge på kontoret og SAmle støv i ugeNis. Den
sidste bulletin, som jeg stjal mig
til Rt se i kaproningschefens lomroe indeholdt eksempelvis noget så
væsentligt, som terminslisten over
sæsonens kaproninger, bl.a. DM, NM
på Sorø sø og VM - det kunne jo være
rart at blive informeret om dette,
hvis mAn ønsker at tilrettelægge ferien nu for at rejse til VM i AmsterdR.m (:?l-3Ij8).
,
DIF udgiver et bl ad "Idrætsli v", der
som det officielle organ det er også
indeholder mAnge ting af Almen og
speciel interesse - her vil jeg nævne kursusområdet, hvor DIF selv har
opfordret klubbladsredaktører til at
"sAkse" og endda bragt artikler, der
var beregnet til At benytte direkte.
Ikke et ord ser vi skrevet om disse
emner.
Endnu mere ærgerligt var det for mig,
da jeg selv har stukket brochuren over kurser i Kbh.området i hånden på
en R.f redaktørerne, der lovede at se
om der var noget af interesse. - for
hvem? - CENSUR? Nej selvfølgelig ikke, men så er det bare ærgerli gt.•
Asbjørn T'orp
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CHIKANE

Svar
Sej -

temmeligt chikanerende indlæg mod mig,

censur er tiet ikl,e

hvortil
Nej - censur er det bestemt ikke. Vi har tidligere brngt klip
fra flere af de nævnte blode,
så

vi I jen er t i L RLede.

~;)r

kllf-

susli.ten ikke var med i .idste
nummer af bladet, var det af
plndshensrn (det ~~lder ol.~
tlette nr.)
Nlr vi mangler stot til bladet
soger vi altitl mnteriale hus tie
n,l'vI1Le kilder, men lidode" perioder falder ofte .ammen for os
alle.
Indr"mmes .kal det dog, Dt vi
ofte har haft svært ved at finde f.eks. DFfR-nyt fRr deL blev

for gammelt.
Derfor - VI vi i gerne, som !:la~t
lederen, soge kildeindsamlingen systematiseret.
Redaktionen

medlemmerne men blev gro ft chikaneret
af de

fortøat fra side 10

GÅSEHUSET~

to medl e mmer, der havde under-

skrevet indlæget,

ikke

lo som nævnt i

~om

til,

Dette være hermed sket.

MIK.

al"ten og

indlæget.

kasserer har man jo nok at se

men s'l for at give de mang'" med1em

-mer i

klubben, der meget gerne vil gø-

re gymnastik brur:er man ydeligere tid
af sin kostbare
disse.

fritid

til at

hj~lpe

6å derf'or er det grov chikane

at ,nan den pAgældende aften,

n~r

man

står og er klar t i l at lede l,y"mastikpludselig bliver spurgt af de to

førs te,

der kommer op,

er aflyst r
i

om g-ymnas tikk,·'n

det har de f å et at vide pede

b"ldehalJen.

Ilet havde vu:ret mere vej opdra,<:e nt om
Svend og Djarke prøvede at få folk

til

at slibe både på anden vis og ikke i
gymnastiktimerne,
i

si!,; gore før

man bør i lnngt bøjere (rAd
end tilfældet er be tragte
Gåsehuset ud fra den synsvinkel, nt det er en gRve til
alle DSRs medlemmer, et nR",sten
gratis fritid~hus pa et a f de
skønneste steder i nordsjælla nd.
De få, som virkelig br~ger huse t
kBn måske pa kort sigt være
ligeglade med, om andre vil
benytte sie Af dette tilbud
eller eJ. Nen det ma vmre vigtigt, at tilbudd e t korr~er ud
til alle.

som var de eneste to
p~gældende

der stod der den

ken,

_--...(/_/
' ~~

jer: har f'ølgende kOlnlllentCirer:

Klubbens kasserer chikanerer ikke

Jeg har f.

det har kunnet lade

tiden. på mc:r r . nab] e

eks.

m;"\der.

selv være med t i l at slibe

lettere frokost ved siden af.

Det fun-

g~rede

erter forholdene

lende.

Ilet p li e " ' l clne ar blev der vist

afslebet lo SfJm A..t'slut

l ~

b~de.

ten(I(~

ikke pression kan
klub, da vi

tilfredsstil-

hem;t' rkninp;

tror

lade sig gøre i

jep.

denne

jo har med voksne mennesker

at r;ore.
I'alle norse:aard
kasserer
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Meddelelser fra D.S.R.'s orienteringssektion.
LTåsehusløb.
Der vil blive afhol d t endnu no gle l øb fra Gåse hu set i de n ne sæson,
nemlig følgende dage:
20 februar
6 marts
20
Mød op mellem klo 10 og 12 og mærk om vinteren gå r på held.

Stifinderløb 1977.

D.S.R.'s o r ienteri n g ssektion skal o gs å i å r a r r ang e r e et "ri gtigt"
orienterings løb, de t vil sige,vi ska l s tab le e t a r rang ement på benene med ca.30 forskellige baner ( f r a b e gy nd e r t il el ite) f o r 50 0700 deltagere, der hver skal have s it ege t kor t med f orudi ndt e gn ede
poster,
foruden der skal tages tid me~ l seku~ds nøjag t i g hed m.m.
Hvis der er no g en, der kunne tænke sig at være med til denne orga nisatoriske op ga ve,
eller blot give en h jælpende hå nd i weekenden
16 - 17 april, hvor løbet s kal afvikles i den nordlige del af Grib
Skov (der skal bruges ca.25 o ff icials (kendskab t i lo-løb er ingen
betingelse)),
bedes de henvende s ig t il Ronald Clausen eller mig.
Torben

~1øller

Orienterinp;ss ek tionens bestyrelse.
FORMAND:
Ronald Clausen, Engelsborgvej 44, 2800 Lyng by. (02)8 85 886
KASSERER: Poul Nissen, Stilledal 17, st.mf. 2720 Vanl øse.
SEKRETÆR: Torben Møller, Åland s ga de 51, 2.th. 2300 København S
(Ol) 124076 lok. 293
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Løsningen skal være redaktionen i . hænde senest
den 10 mnrLs 1917
/

Der trækkes lod mellem de

løsninger om en bog.

indsendte og korrekte

"*

DA NSKE STUDEN TERS ROKLUB
nr.4

J

1977

45. hrNRng _ april

Sanfj6pf6st
Lørdag d. 30. april kl. 18.30
Me nu: SaløJ Nicolse
Hoasl bee f ffi. Garniture
Pi g entrifli a IR DSA..
Mo c c a_

Prls:

k r. 10 . -

Efter tr11udngen er der dans samt. under'holdning ved

s a ngere . ro ere og Kongelig maycsL a its

AcLeuer~.

fælles tur til

. 11""·"""11

kristi himmelfart sdag d. 19. maj kl. 10

se nær mer e på op s l ag i

slyng e l stu en

lørdag d. 21. MA J
eft. e r univ erS llelsrnatchen Fo ril rsf es ten er traditionel t en af :lrets store fester.
Se na: rlJlere om tIlmeldIng" menu o.s.v. pA opslag i

S ly nge l s tu e n .

DSR
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ADRESSER
Danske Studenters Roklub
!::i LranCivæne; et

2100 Køben. ,avn

ø

PosLgiro 5 00 34 66

iontor:
Køkken
",ed:Le mm er

296326
296326
296360

Klubbens kontor er åbent tirsdag og
torsdag kl. 19.00-20.00.
Formand:

Niels Fredsted
Frederik VI's alle 12, 3
2JOO København F
'l'lf. 19 ::836

Kasserer

PallE Rørsgaard
Skt. Kjelds Plads l o
2100 København ø
Tlf. 297701

Kontigentkasserer:
Ellen Madsen
Hollændervej 21
1800 København V
Tlf. 317947

Kaproningsudvalg:
Kaproningschef:
lei f II:ghu 1m
A,rnoltl ~iel !-'e ng

Boulevard

2GGo Hvidovre.
11 f. (o l) ~ li 24 'n .

Ejvin Holm
Brønsholmsdalsvej 93
2980 Kokkedal
Tlf. 02-866924
Lena Baden:
Brønlunds Alle 49
2900 Hellerup
'fræner :
Asbjørn Torp
Th. Laubsgade 37,st.
2100 København ø
']'l f . 295059
KØKKENET FR ÅBENT
Mandag kl. 19.00-22.00
Tirsdag kl. 17.00-22.UO (middag)
Torsdag kl. 17.00-22.00 (middag)
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
lif. 296326 senesl kl. 12.00 samme
dag. Servering sker kl. lQ.00-21.00.

liedaktionen
Niels Andersen
Kristisniagade Io

Sekretær:

ø.

2100

Jytte
fuaterialforvalte~}

Per Stampe
Rasmussen

Adelgade 49
1304 K

Instruktionsroehef:
Aage Bang
Holsteinsgade 5,1.
2100 København ø
Tlf. Tr. 359
Motions-og Langtursroehef:
Henning Leonard Hansen
Sdr. Fasanvej 80B, st.
2500 Valby
Tlf. 161148
Husforvalter:
Arnold Sørensen
DSR, Strandvænget
2100 København ø

tU:

Til 1006.

"an~en

P.G. Hamars. Alle'15
2000 p. tlf: FA ~974

Birger Jensen (aosvh)
Lundedalsvej lo
:2900 Hellerup
tlf: HIL 2363.
Kirsten Ilandbøll
L.undedalsvej Io
2900 IIelierup
t l f:

HE 2363

Sidste frist
for indlevering af stof
til næste blad er den
I. ma j.

Reduktionen af detle num
.er sluttet d . lJ.4.77.
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DSR

It e s t '·1- e Is e s III'" ti e
Bestyrelsesmøde 22. marts 197 7
Delt.: Fredsted, Leif Egholm,
Per Stampe, Henning Leonard, Bang,
Palle, Ellekilde.
1: Kaproningsbudget:
Kaproningsudvalget har haft møde
med Ree's le gat , der har oplyst at
udgifterne ifølge budgettet kunne
blive dækket.
2: Dame-dobbettfirer:
Overslagspris: 25 - 30.000,- T i lbud
indhentes, og sagen tages op med
Schak, der skulle kunne skaff e
pengeneo Bestyrelsen er indstillet
på at købe båden, så snart midlerne kan ska f fes o

J: ForårsfestjUniversitetsmatch.
Forårsfesten flyttes, så den holdes
sammen med fest for Århus Studenterroerne. For at øge interessen for
hvad der sker på bagsværd, lejes en
bus for at bringe folk fra klubhuset til Bagsværd på den dag. Henning
Leonard orienterer nærmere i bladet.
4: Langtursstyrmandskursus:
AfhOldes over 5 aftener begyndende
i slutningen af apr~.
Rammebev~ling: kr. 1000,5: Klubhuset.
Tilbud på tagdækning blev forelagt.
Om tidligere reparationer blev oplyst: For ca 5 år siden blev der
smurt en sølvbronzelignende belægning på. Den havde ikke den ønskede virkning. For ca 15 år siden
blev der lagt tagpap over saunaog herrebaderum-området.
Resten har ikke været repareret i
større udstrækning i ca 30 år.
Stampe foretager en analyse af bygningen med henblik på hvilke reparationer der skal prioriteres højest.
Særlig er tilstanden af det træværk, hvorpå tagpappen lngger, af
interesse.

6. Kommunikation til bladet.
Eft er debat med redaktion e n blev
følgende retningslinier opstillet:
Faste oplysninger: Adres se r, køkker.og DFfR-nyt varetages af sekretæren.
Nivåhus og Gåsehus: Ellekilde henholdsvis Mik kel. Langture: ~enning
Leonard.
Derudover har ethvert bestyrelsesmedlem ansvar for Gplysninger om sit
område.
En fast rubrik med "Nyt fra bestyrelsen" indføres eventuelt.
7: Sydhavnshus.
Svend Lind viste fotografier af huset udefra.
7.1: Sydhavnsfraktionens forhold
indenfor DSR : Udva lget havde sendt
et brev til en række roklubber, i
hvilket man forespurgte Om deres
stilling til bådelån til en klubjfraktiQn udenfor DFfR. Svends begrundel se herfor var at man bør forberede en struktur, hvor kun kaproningsafdelingen er medlem al DFfR.
Fredsted mente ik ke at d e t kunne
lade sig gø re blandt andet på grund
af væsentli g e problemer med tilskudsfordeling mm.
Stampe fandt det forkasteligt at.n o gen kunne tænke sig at lave sekt~o
ner i DSR, som ikke skulle være medlem af DFfR.
7;2: Lejemålet med Dansk Speedbåd
Repa ration.
Fredsted oplyste at opsigelsesvarslet for et sådant lejemål ifølge
lejeloven var 1 år.
Bang oplyste derefter at han, der
var formand da huset blev udleJet,
havde lovet lejer 10 års uopsigelighed. Han ville se om han havde
kontrakten liggende hjemme. Den
har ikke kunnet findes i klu bbe13s
arkiv.
Sekretæren.

OSR
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Plnsetur
\1elirnrenlic 1'[i\"L'l: iII Lerede nu e r
det nf'd VCnul.!?;t at ta::nke p~ PinRct. ur ..
Jeg opfordrer . j~r u\~rfor til ut kom=
me til mig- s;\ hurtlgt SOUl rnull~t med
jeres "nsker, 8;1 vi kdn f.; uesLi It
b,ldE' her ug urc. \len ,je~ ~"r jer uog
opmJ.'cksom ilA,. at. ved be::-.tilling uf

DFfJl'g

~iåde

SKAL afbcgti l lIn!!; finde

Rlcu senest..

14 dage

gælJcr o!.!;s:1

ondr !'

filr

Lure

Pinsen (det
l

sommerens

løb) Jeg har haft LIdt vrnvl med JlPfll
vedrørvrlUC detLe p.~ .H . mlsforstiiel=
~er m.v. DFfR har .ernlig endnu ikk e
j
deres beLirlg: e l :;,er for bCStllll11g
nf bilde sat Iln~en ('rist for lIfbestil ::::
1 ing fnr leje0l-lkrævlllng af b!\Jene

finder 3teu.

JU

erfilrifl~ S rn&~hl~t

~ejJe,

er der goti lid til

al. u e ll ag e

gAvel ronill!.;'; sum morgenbord.
Ønsker till at Jeltll~e - rirlg t i l
l

Birger Jen::;en tlf.

PS:

Y.. i

IlE

2:~G:3~

hal' tclefonVil'klllng-.

Annette ~bbegen h ar f~et en datter
Jette Ujnrner og Pino Gamel har f"et
en LlalLe r.

For nu ikke mere ~t trorskr l an ghalm p5 Svend's o~ min lil1~ ep iso de i bådeha11en, s!<a l ,ie,,?; hermed !<o mnl e me d min0 s idste }(ommendenne'

er

illlercn c !,!otlt I:.!:iln:.!;\
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Leonard.
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d .•

MAndåg
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d. 23. jun}
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~l.

mnj

I
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r/!:tur
(DFeJl arrang.)
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Fo d" e L s J a;.>: s f e"
Se t. Han~ fesl
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dersom nogen VI l arrangere og

op bagefLer.

PALLE

Sekretæren.

kun
rydJ e

6

OSR

L~RDAG

DEN 21. MAJ er der UNIVERSITE'rSI'IATCH på dagsværd sø. For at få
så mange som mulig med af klubbens medlemmer for at overvære denne
spændende dyst er det blevet besluttet, at der bliver stillet en bus
til rådighed, som kan bringe os til dags værd Sø, hvor vi kan være med
til at råbe vores gæve kaproere op til stor indsats.
Efter hvad jeg har fået at vide af Stig skal
matchen finde sted kl. 16,Jo, og afgangen med bussen fra DSR vil derfor finde sted kl. 15.
HUSK: Bussens afgang fra DSU klo 15.
Leonard.

LANGTURSRONING
I februar udgaven af DSR-bladet havde jeg indsat et indlæg om langtursroning, hvor jeg specielt slog til lyd for, at I allerede nu prøvede
at tænke efter om I kunne tænke jer at ro langtur. Je g præciserede også, at indsendelsen af skemaet IKKE var oindende, men kun var et forsøg; på at kunne bringe kontakter i stand mellem så mange af medlemmerne som muli g t.
Derfor undrer det mig , at jeg KUN har fået 2 skemaer
indtil nu, og det har fået mig til at spekulere på om I e gentlig læser
DSR-bladet, som en vis herre læser bi blen. Eller tager jeg fejl????
Skemaet oliver derfor igen sat i bladet i denne måned og
frem til og me d maj måned. Det vil jo være rart for jer at vide, hvor
der er muligheder for at ro i den store verden OG NED HVEI'I. Gør derfor
en indsats for jeres eg en skyld og andres!
Leonard.
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Københa v n, den ll. marts 1 9 77

Nr. 24
l.

DFfR har afholdt sin ordinære g eneralfo rsamling på Klarskovgård
den 6. marts 1977.

2.

I forbindelse med generalforsamlingen var der indbudt til et
week-endstæ vne og om lØrda ge n blev der debatteret instruktØruddannelse.

-3.

på generalforsamlingen blev det besluttet at oprette et instruktionsudvalg hvis formand får sæde i hovedbestyrelsen og Ole Axel
Nielsen, Frederikshavn bl e v valgt s om udvalgets formand.

4.

Det forelagte budget for 1977 blev taget til efterretning af generalforsamling. Hovedbestyrelsens forslag om kontingent for 1977
blev vedtaget. Kontingentet er herefter kr. 9,00 pr. voksenroer,
Kr. O pr. ungdomsroer samt kr. 50,
pr. klub.

12.

Fra Bagsværd Roklub er HB blevet g jort opmærksom på risik oe n ved
roning i kaproningsbåde o g singl e -scullere i forsæsonen, hvor vandet er meget koldt og Bag s værd har forespurgt, om man bØr forlange
redningsveste under roning i d i sse både.
HB har indskærpet klubb e styrelse~nes ansvar på dette omr å de , idet
enhver r o - og træningstur bØr foregå under iagttagelse af alle de
nØdvendige sikkerhedsforanstaltning er.
Materieludvalget vil i øvrigt være til rådighed med oplysninger
om egnede redningsveste til dette formål.

13.

VIKINGE-regattaen i Kert e minde har ændret dato fra det i indbydelserne anfØrte tidspunkt 27. aug. til: LØRDAG DEN J. SEPTEMBER 1977.

15.

Supnlement til regatta-terminer
14.

15. maj

Mannheim

(frit ophold for 12

~ersoner)

9. - 10. juli Simlången (Sverige) .

Meddelelser fra OSR's orienteringsseklion.

ORIENTERINGSS EKTIONEN S BESTYRELSE.
FORMAND: Ronald Clausen, Engelsborgvej 44, 2800 Lyngby. (02) d 8 56 86
KASSERER: Poul Nissen, Stilledal 17, st.mf, 2720 Vanløse.
SEKRETÆR: Torben Møller, Alandsgade 51, 2.th. 2300 København S
(Ol) 12 40 76 lok. 295

1

~.

o,

2qA >Iy11!satlO 2. -ga8 aOlds110Vl

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

~

~ AKADf."'.

~

nr.

tOKLUI \..,1 "OtUUNIUIOI(lUI

~5.

5

J

1977

;1rp; a ng - maj

110 åps

FØOSEhSOAG
mandag d. 13. juni
Program: BAdedåb klo lfl.l5
Middag kl. 18.30
M.nu: Tyndstegsfillet
Is

Kaffe
Pris: kr. 30,Fad les roning
Tilmelding til middagen senest torsdag
d. 9.6 på opslag i slyngelstuen.

extle;lttletl ill;~I·

CiENERALFOR SAMLINC
torsdag d. 16. juni kl. 21 00
Dagsorden : Valg af ny sekretær
Ellekilde har meddelt bestyrelsen, at han træder tilbage
med øjeblikkelig virkning.
Bestyrelsen har p.t. ikke noget forslag.
Eventuelle interesserede bedes kontakte hestyrelsen.
oestyrelsen

DSR
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ADRESSER'
D.»ske Studenters Roklub
Strandvænget
2100 Købenbavn ø
Kaproningsudvalg
Kaproningscbef
Leif Eghola
Arnold Nielsens Boulevard 159, 2
2650 U..,idovre

Sekretær
Postgiro 5 00 34 66
llelefoner
Kontor •••.• 29 63 26
Køkken •••.• 29 63 26
Medlemmer •• 29 63 60
Klabbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag 19-20

Motion.- og langtursrocbef
Henning Leonard Hansen
Sdr. Fasanvej RO ~
2500 Valby
tIf. 16 11 48

Ejvin Holm
Urønsholmsdalsvej 93
2980 Kokkedal
t l f . 02-86 69 24
Lena Baden
BrønluRds all~ 49
2900 Hellerup

formand
Husforvalter
Niels Fredsted
Arnold Sørensen
Frederik VI's alle 12, 3
DSR, Sirandvænget
~OOu Købenbavn F
2100 K.. benbavn (j
tlf. 19 88 36
Kasserer
Palle R"rsgaard
Skt. Kjelds ~lads IO, l
2100 København ø
tlf. 29 77 Ol
Kontingentkasserer
Ellen Madsen
Hollændervej 21
1800 København V

M~terielforvalter

Per Stampe Rasmussen
Ade 19ade 49
1304 Købenbavn K
Instruktionsrochef
Aage. Bang
Holsteinsgade 5,
2100 · Købenbavn ø
ti f. TR 359

KØKKENET ER ÅBENT:
Mandag kl. 19-22
Ti rsdag kl. 17-22(middag)
Torsdag kl. 11-22(widdag)
Middag tirsdag og torsdag be
stilles på tlf. 29 63 26 senest kl. 12.00 samme dag.
Servering sker kl. 19-21.

l2edaklionen
Niels Andersen

Kristianiagade Io
2100 ø, tlf : Til 1006.
Jytte lIan~en
P.G. RaOlms. Alle'li>
2000 F. tlf : FA ~974
Bir~er Jensen (ansvh)
Lunt.letJalsvej lo
2\100 Heil erup
tlf: Hli 2363.

Kirsten 11andbøll
L.undedalsve.j Io
~!Joo Hellerup
tlf: HE 2:163
Sidste frisl
for indleverIng uf stof
til næste blad er den
l.

juni.

Redaktionen af dette
blad sluttet 7.5.71.

instruktion
Bemærk at kanininstruklionen i denne
sæson foregår på den måt.le, at kaninerne efter indmeldelse af undertegnede
holdvis overgive, til klubbens instruktører, der derefter færdiginstruerer holdet og meddeler, når de har
opnået roret.
Der er derfor ingen fællesinstruktion
tirsdage og torsdage.
Folk, der er interesseret i at fl en
enkelt prøvetur med en instruktor inden indmeldelse .kal henvises til undertegnede.
Styrmandsinstruktion foreg~r ved at
lilan skriver sig i bogen pr, pult.en,
hvorefter man bliver tilsagt.
ScullerinstrukLion bver torsdeg aften
kl. 17.30 efter d. 15/5.
Aage Dang

DSR

f.-;1
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l.

Ny sekretær

Ellekilde havde meddelt formanden, at han trak sig tilbage med
øjeblikkelig virkning.
~an havde ikke ønsket at komme t i l stede
ved mødet.
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling primo
juni.
En kort meddelelse sættes i førstkommende nummer af bladet.
Emner til posten eftersøges.
2.

Sydhavnshuset

Formanden oplæste et brev, der var modtaget fra DFfR's formand,
hvori man bad om nærmere oplysninger vedrørende den overvejede
ibrugtagen af huset.
Brevet var foranlediget af en kopi af den
skrivelse, som Sydhavnshusudvalget havde sendt til klubber vest
for Storebælt vedrørende lån af både.
Formanden oplæste et udkast til svarskrivelse, der med enkelte ændringer blev godkendt.
Bestyrelsens stilling t i l rundskrivelsen er uændret, jvf. sidste
møde.
Formanden havde haft en samtale med den nuværende lejer
af Sydhavnshuset.
Denne ville henholde sig til den uopsigelighed
- indtil 1983 - der var givet i hans lejekontrakt.
Det besluttedes at nedlægge Sydhavnshusudvalget.
Formanden skulle meddele
Svend Lind dette og begrunde det med såvel uopsigeligheden og
udvalgets udsendte rundskrivelse som den omstændighed, at bestyrelsen ikke ønskede at sprede re aktive medlemmers indsats og
interesse for klubben.
I s ær ønskede man under ingen omstændigheder opsplittet roerne i særlige sektioner med egne huse.
3.

DSR's Venner

På vennernes generalforsamling var der givet tilsagn om at financiere lys i præmieskabet, reparation af billardbor c et sam t en ny
sculler.
5.

~roningsafdelingen

Kaproningschefen redegjorde for et møde, der havde været med Ree 's
Leoat.
En damedobbeltfirer t i l levering ultimo juni d.å. var bestilt i Berlin.
6.

Forskelligt

Studentermatchen 21.5., fødselsdagsfesten
klubben.
Ref.:

i

~SR,

r e nq ø ring af

formanden.

LEDIG STILLING
Ferieafløser til kokkenet soges i
perioden 1j/6 - 15/8.
Henvendelse til
~iels Freds ted

OSR
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KRONL~BET

RONrNG
KCB"r:EAVNS HAVN ve1~.

KRO~;LCB;;;T

:,o':>ådes passage

G2D:lC::-'.

KllON:!".;ZEZ'JI -

s:":2. 1 vi ifolge !"~a'V-l1e72senet

for indpåen a e holde styrb o rd og for udg å e n~e holde bagbord.
:)vs vi i beGge tilfælde sk2.1 holC!e s(-~ l ang t 3 C~ ~uli~t r;.oå. det !':ordlige
havnefj':-.
Ud.enfor haVYleløbet skal både~c 1;)~fi~.je sie la':"!.es opfy l riningcc.. Indcr:for
la~€s ~olefyrcne til P=iha\Ten ol in d u~cer La~Gelinie.
Husk at de:- efter ~ørkets fre~brud skal føres - en klart lysende hvid
:i.anterne soen kan ses horisonten rundt (re:;"a .. lycoe !:li ikke anven des) .
Gør styr=ndene opJl\8:::,kso=e pft ce hu:::,t ige "flyveb0. C!e" sa"," på tiloa;;eslaget der opstår fra kajanlæg og opfyldning.

SI/ANE-

tt.l1,5 BUc;.-

TeN

T~fKlloNfR

NIVAA-HUSfT

• • • ••

Erik C .

oo n he 1;-e n dt h a r roerne i de sener e cL r om somme ren ku n kU:>1J1et be n y t te h us e t i Ic;ee k-enderne, h vil ~: e t s ){;,' l c.es, at det O El 'nver Cl a p;ene
a r vccre t 1oroehold ~ nogle ')ri V3.t e le j ere .
Je .,,: s~' nes , det er uhel d ir; t, fordi
;e:--; s elv o;; fJ& ske n a n[';e a nCl r e for 2t,:, c.~1·: ~( er aJc r o de r o p 'p0. hvercla" e. I \"lee J:-e n derne h a r ,l eG an dre
tin,~ at to.. ~ e mi r; fo r , S;i (lem vil
;ie ,( ; j 1 0{: i : ~ [li s e til ron in G.

Je r: h ,'.;1' 'mnr18 t arrangere adskil-o
li.'~ e over >.··tni': c; st ll re c er 00 Då
ll'/~rd a :-: e, fort" i nsvis me d kaniner,
; 0 ,,1 jer: er kO r.li]e t i for b incie l se
.,cå. i n i n e{';ens :ab af i ns truktor.
1)e s ',". l I' _'e b l 0V oe i )c:(e ti. 1 no .o;e t,

i.' ol' di. .'.'l :set ;cun

,:ee k -e n derne .

~( unn e

~)e l:. yt t es

i

Det vi l l e el l ers utvivlsomt være
iJe[;et g odt at få nye medlemmer
~ed på en sådan tur. O~ helst på
e t tiCl l i s t stadium, ~ er ne i slutnin(';en nf instruktions perioden.
Derfor vil je" bede bestyrelsen
ov e rveje at lade huset være til
di soos iti on for roere a l le daGe;
f or tur e , der skal ku nne arr a n~ e ~ es 0 ('; evt. a flyses igen ned
):or t varsel.
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DSR

formandsmøde
Fra

FOR~AND5~ØDET

i

Roklubben Furesø 21.4.77

l.
Kredsens b~nklån forhøjes med kr.
Fliser foran Regattapavillionen.

40.0 00 , rier anv e n d e s t i l

2.
Der har været møde med Københavns Idr ætspark om åbnin g a f
stien foran bådepladsen.
De t har vist s i g, at der er tinglyst
en deklaration om, at der skal være en sti 5 m fra søbr e d de n .
Kredsen protesterer, og spørgsmålet er uafklar e t. (Bag;sv.1'rd).
3.
Der er indført ny nummerinq af bådene:
l'eren sidder n ærmest styrmanden, 4'eren fjernest.
De nye regler er g æld e n d e
for kaproning fra i år og kan anvendes ved instruktion aF motionsroereo
Fra næste sæson skal ændring af nummering v ær e
gennemført i motionsbåde.
4.
På foranledning af OSR drøftedes udleje/udlån af både mellem klubberne.
05R har ved forespørgsel om lån af en dobbeltfirer i Gefion fået at vide, at båden kunne lejes for kr. 4.000
for en sæson.
DSR kunne ikke på mødet få en klar stillingtagen
t i l det principielle Fra kredsbestyrelsens side.
Der var fra
de andre klubbers side gennemgående tilslutning til OSR's synspunkt:
i det omfang, en klub kan og vil undvære en båd i en
sæson, bør det ske som udlån.
Det kan ikke v~re i nogens interesse, at klubberne begynder at drive forretning ved udleje af
både, det være sig både t i l kaproning eller motion.
OSR er i
øvrigt af kredsen blevet spurgt, om den kan låne/leje en otter
t i l kredsens letvægtsprojekt.
OSR er indstillet på at udlåne
båden i lighed med tidligere år, men ønsker kredsbestyrels e ns
principielle stillingtagen inden endeligt tilsagn.
Formanden.

Morgen roni ng
Rosa:sonen er jo allerede ~odt j~ang,
og erfaring:smæRsigl er der trL~I)!l;scl

NIVAHUSET
Svar tl1 ~vend Erik C.
Buset er [HrsL og fremmest for DS"roere, både weekend-roere og for roere midt i ugen.
I rerioder har huset været lejet ~d i
sommerferien, mod at lejeren rykkede
ud i de weekend~, hvor der var arraDge17et ture.
Der er ikke i år aktuelle planer om
udleje, men såfremt nogen kunne ønske
at leje huset for en kortere periode
mod istandsæLtelse (maling m.v.) vil
bestyrelsen overveje udleje.
Niels Fredsted

om bAdene tirsdRg og torsdag aften.
Mange hor Lil li~e vanskeligt ved aL
n3 al gentlemfnre Aftenture f"r m~r=
kets frembrud. Alternativet er mor=
genrolling med efterfnlge(lde mor~en=
kaffe. Vi ror
hver mandag, onsdag og freda~ kl. 6,'1.5.
M~der du senere end kl. 8,30 p~ arbejde, er der god tid til at deltage
i

sAve l

roni lig som morgenbord.

Ønsker du aL del~"~e -

ring til

Birger Jensen tlf. ilE 2303.
PS: Vi har telefonv,ektllng.

DSR
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Langtursstyrmandsret
PA bestyrelse.modet den K. april 197~
blev det . vedlaget, at nedeo s t .lend e
regler for tildeling af langLursstyr_
mandsret fra nu af er ~ ~ ld e nde. Retten
er opdelt i A- og U-ret.
111 -

rett e n.

anso~c

d~v.s

om al f~ J c nnc r e t,
.. s kriftligt med a ngivel s e

af tid s punkter for d e turc, man
har været på (L-chefen kontrollerer
Si) dets rigtighed).
Er disse regler o~fyldt, vil man
b.l i ve i nd S t i I I e t t i I b e., t Y
l" e n
for

aL

fil

te ~ ..
at kun gou e , st.ærke årer lJellytt. e s ,
c. at redninKsveste og øsekar er" i
brugbar s ti\nu.
d. ill klin kvalificer e de roere [ ;-Ir lov
tll a t u e 1 tage i langtur s roning.
b.

for at fA tildelt den ret skal man or~
fylde DFCn's kruv, d.v. s . de ltaget i
et af kluhbens ufholdte L-stynn a nJs=
kurser s a mt have provet ~n kæntrin~s=
øvelse~ ID e suuen s kal man :
I. Uave u e ltaget i mind : :; \. H weekende
ture eller en l a ngtur a' H rlag cs
vorlgll e d uden f()I' d e t da~lJg e ro=
omr~ue, ( d.v. s . at cn Lur til Ni~ å
ikke vil gæld e ).
2. Selv

S9.
Klubben s be s tyreide b ~ rcr, over for
DPfa, JeL ful"c "lIsv"r for:
a. 1tL kun h e lt i~enrlcln s~J(iygtjge o~
uf DFfR typegodkendtc bolde benyt=

ttldelt

r.

e. a l kun erfnr"ne lallgtur s roere, Jer
har

gellnewgtleL et

mo nd s r' ct,

f. at d e n mc ~ t erfarne UU!)eKeS ti l
ho l dels leo e r. nenne skal v;pre L
Ilesiddei s e Ør l[lngtursstyrmarlJ~rel,
g ..

at Jer

Cor:3tgti!!;hcd med ilt
t.i I LIIl.z l. ure l Ile"",
g)"'luelH e n af sæsonc.l, bvor risikoen
e r stor p.g_ll. J e t 1<11\(!e vand.

:.{lv e

U()V1SC .....

ti llau clse

Leonard.

L-tur g styrmrlnLl~ ..

ret. Men det s knl understr.ge H, al
kiln per s oner me d ~l· rnring, ~und
fornuft og ansv ~ rsf(tl e l!:ic vil f;\
tildelL rptten.

lang:tur s -stYl ' ~"l

loWud s kursus, ofholdt efter de af
nFfn for sadunne fastlagte retnin g .2
I i nicr, Ulr ti Ide It langturs"tyr~

Sydhavnshuset

B. _ retteD.

».ra's

krav skal også her være opfyldt.
mesuden skal .an:
l. Have deltaget i 2 lan~ture a'14
dages varighed, hvor mindst een
er foreg~et i udlandet.
2. Selv ansøge Dm at få tildelt retten.
merefter vil vedkommende som nævnt
under A blive indstillet til bestyrelsen.
NAr der bliver tildelt L-styrmands_
ret vil det herefter blive hekendt_
gjort i bladet samt på opslag i
Slyngelstuen.
Bestyrelsen.

P.S. Denne beslutning skal ses på grund
al nedennævnte paragraffer, specielt
§ 9 e.
Uddrag al langtursre&lement for Dansk
Forening for Rosport.
Ilevideret 1974.

nedaktiollen har modt a get indlæg omkring sydhavnshusel.
Da den nllv.Lre"d e lejer har 10 å rs
uOJsigelighed,

o~

ellhver t u nl<e om

;.(enbenyttel s e af lIll s et """Deri er
udskudt, h~r vi .~IKL ikk e at bringe inulæg for
sektion.

o~

imod e n Syuhavns-

lied.

Ledlg stilling
Bj ar ke, der har f ø rt køkke nre g nskabet, er rej s t t i l USA.
J eg S 0 ger en afl øs er t i l det te j ob s t r a ks ,
Henv e ndel s e t i l undert eg nede .
Niels W. Fredsted.

Sæsonen 1976-77 er slut. Vor deltagelse i vinterturneringen har
i

~r

været en fiasko.

N~r

man skal finde de positivp s irlpr frem

og må konstatere, at det mest positive har været el et-måls nederlag, ja så siger det sig selv, at lyspunkterne har været fu
og meget svære at finde.
Vi startede uden vor ordinære målmand Arne, og da samtidi~ Flemming blev skadet, var problemerne der straks. At vi senere fik
Arne med igen hjalp kun lidt, idet Willy's achilleusscene gik itu
og han måtte 6 uger i gibs.
Det skal dog ikke tjene som no~en undskyldning, for selv ved fuld
styrke havde vi nok haft det svært alligevel. Den række vi spillede i var i å r nemlig udvidet til op,så at omfatte flere divisionsklubbers andethold, og da vor træninr,sflid lod meget tilbage at
ønske måtte resultatet jo blive som det blev.
FACIT: 22 kampe - 6 Point. PLACERING: NR. 11.
Men heldigvis har vi den årli ge roerturnering . Og i modsætning til
vinterturneringen blev dette den helt store succes for DSR.
Andetholdet vandt A rækken efter fornemme sejre over VIBORG, HVIDOVRE og i finalen KR. Tillykke med det. S& vidt vides er det første
gang, at en klubs ·andethold har vundet A rækken. Reglerne forbyder
desværre, at holdet rykker op i ~esterrækken, men lad os nu se, DSR
st å r næste år som arrangør af roerturneringen.

FØrsteholdet vandt endnu engang Mesterrækken. Først blev Skovshoved
Rokluh slået, og i finalen blev Stevns Rokluh dukket. Det var 5. gang
i træk vi vandt, og i de sidste 11 år er det blevet til 9 førstepladser og 2 andenpladser. Ret imponerende.
Lidt er der altså at prale af. Selvom yngste mand, Willy, er 32 år
håber vi at kunne vinde denne turnering mange år endnu med samme hold.
Næste år står DSR som nævnt som arrangør, og vi vil forsøge at kombinere turneringen med en fest i DSR om lørdagen, for ligesom at skabe
lidt større opmærksomhed om arrangementet og få flere roklubber med
fra provinsen. Mange roklubber kommer for at ~pille en kamp, or, det
kan jo synes lidt, når man kommer helt fra Viborg.
vi håber at kunne råde bod på dette ved en fest og en ændret turnerings form.
Tilbage er kun at ønske: Cod sommerferie.
Vedr. træning til september kommer der nærmere her i bladet.
Søren-Henrik ,Thomsen
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s~mnJ('n

lave noget ~a
s n .• '·: ke 5, ' tnllJ en

l l"eLI

di okulere

SLYNGELSTUE

-

bcslut..t,(·

s<ll1':nen

terrHs ~e

og b~de

Ku vi lave ilrbe,idel
Ku Yl s kil be snmmt·nho ld
Ku vi .;;kJUc en:.!ågeulent
Ku vi lede de nye komme t i l
Kn vi Jude klubu"" :Jlive d cre s
Ku vi
Ku vi
Ku vi
Ku vi
KU vi
Vi
Vi
Vi
Vi

MEDLEMSMØDE

l: , ve slyn)(ol.tue en week- cnd
lave re; ::, egilde l A ru [l g arten
more os sammen
sove sammen

arbejde videre om . søndag en

kan vel ro sammell
kan resten" ..• ikke også
kan •.•. ikke
kan mødes

den ?1. juni 1977 k1.

Per Stampe Rasmussen
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BESTYRELSESMØDE, den l.

juni lY77

Deltagere: Formand
Kasserer
Husforvaltpr
Materielforvalter
Kapronin(l"schel'
1.

Niels Fredsted
Palle Hørsgaard
Arnold Sørensen
l'er Stampe Hasmussen'
Lei f ]',gholm

KØKKEN
Middagsprisen stiger til 15 kr,
Ferieafløser for Gitte man~ler stadig.

2.

DSR 's 110 års lødselsdag
Sculler bliver døbt af Møhring-Andersen.
Se iøvrigt opslag i slyngelstuen.

J.

FOND -

støtte mv.

Danske Studenters Idrætsforbund har bevilget DSR 1.50U kr.
Bevilling fra Davids Fond (meddelt på møde den 01.0).77) til
indkøb af langtursudstyr skal overføres til klubben nu.
4.

NIVAA-HUSET
Der har været møde i Nivågård Dådelav. For DSH deltog Ejvin
Holm. Klubben afventer udviklingen.

5.

SVANEMØLLEHALLEN
DSR har reserveret mulighed for en del aktiviteter: 2 badmintonhaner og en tennisbane (se opslag). Hvis ikke tilbudene
bliver brugt, vil andre klubber overtage aktiviteterne.

6,

BÅDMATERIEL
Dobbelt-lirer fra 8erlin bliver leveret medio juni til den internationale regatta i Ratzeburg.
"Hroar" fik to bundbord knust på Skodsborgturen.
Efter samtale med bådebygger Victor Jensen vil en hovedreparation af inriggere koste mellem 3.000 og 5.000 kr. Hvis man skønner, at halvdelen af klubbens inriggere skal hovedrepareres indenfor de næste par år, vil dette kræve en investering mellem
)0,000 og 40,000 ~.
Materielforvalteren ønskede ovennævnte præciseret, da der ikke
var tale om en akut opstået krise for inriggermateriellet, men
om mange års forsømmelser og laden stå til, samt at materielsituationen fremover ville kræve en ændret holdning blandt såvel
bestyrelse som medlemmer.

7.

FORÅRSFEST, afholdt den 21. maj 1977
Arrangementet havde "lidt" under manglende kommunikation og
planlægning. Desuagtet var der kun mødt 35 medlemmer op til
spisning og fest, sidstnævnte blev derfor aflyst.

8.

BESTYRELSE, motions- og langtursrochef2n træder ud
Motions- og langtursrochef Henning Leonard Hansen har i skrivelse af 18. maj lagt op til og den )1. maj meddelt formanden,
at han efter
år træder ud af bestyrelsen på den ekstraordinær. generalforsamling den 16. juni 1977. Leonard havde ønsket
sin skrivelse offentliggjort. men dette mente formanden at han
selv måtte ordne.

2t

3

DSR

Begrundelsen for udtrædelsen var utilfredshed med bestyrelsens
arbejde, der karakteriseredes som: uden m&lsætning, administrativt inkompetent, ukollegial t og uden kontakt med medlemmerne.
Derudover var Leonard utillreds med, at bestyrelsen ikke aktivt
ønsker at samarbejde med medlemmerne ved nedsættelse al udvalg,
der kan dele byrderne samt øge kontakten og aktiviteterne.
Bestyrelsen målte tage udtrædelsen til efterretning og vil oplordre Knud Mikkelsen til at indtræde som motions- og langturSrachel.
Begrebet "udvale-" hlev derelter diskuteret. Flere "gamle" bestyrelsesmedlemmer lremlørte, at der ikke var nogen der havde hindret Leonard i "at nedsætte udvalg". Sidst ankomne i bestyrelsen
(referenten) mente, at dette var cn lorkort udlægning af "udvalgsbegrebet" , ae at nedsættelse af sådanne ikke kunne lykkede s lor
enkeltpersoner, men ville kræve en holdningsændring hos såvel
bestyrelse som medlommer.
Festudvalg vil kunne nedsættes af aile, der ønsker at arrangerer
og gennemføre fester.
9.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 16,

juni 1977 kl 21,00

Bestyrelsen har fået et "løst tilsagn" om, at Mira måske v:il træde ind som sekretær.
Oestyrelsen håber Knud ~1ikkelsen vil all øse Leonard som mo tionsog lanKtursrochef.

10. KLUBHUS I

SVANEM0LLEHAVNEN

PSH fremlaGde "overslag til tagistandsættelse" og "overslag til
moderniserin~ på l. sal" af 31. maj 1977 oe med supplerende tegninger.
Alle tagliader og -~esimsor skal påregnes istandsat indenfor nogle
rå år.
I tilfælde af arbejdernes realisation vil der blive søgt om "tilskud til energibesparenue foranstaltninger".
Byggearbejderne ville kunne p t, beg"yndes straks.
Uet blev ~esluttet:
- al istandsætte tagflader på l. sal samt Fjerne værn og ændre
uøre (dvs llecjL"f: (~ e ta/T,terrilsser mod nord og syd),
at reparerer tac-Flader pa stueptac:en oG 2. SRl nødtørftigt,
m0derni

~er(~ r

slynr;.elstuon,

-

at

-

at s,,~e Ree'5 Lcp,-at

Oll'

0F.

hjJ"lp til ue resterenue istandsae ttel -

sC'sarbA,idc'r.

PSR oplyste, at s arrernt man onskede han" bistand ved istandsættelse o~ modernisering s arbejdp.rne måtte han enp;ageres som arkilekt. Uette skyldes at; arbejdet lå ud OVer "normalt" ~estyrelses
Grbejd p . Arkj t"ktnrhejdet ville omfat te: udarbejdelse Gf tegninger og andra~ende til hygninr;smyndir;hederne sao,t t.ilsyn med byg[';<?arbejclernes uurørolse herunder detal,ierin{; og kontrol n,ed regninger I"ra enLreprenArer OK leverandører.
.
Spørp:smitlet om ansættelse ar arkitekt ville miln pa davære:n.de t~ds
on
punkt ildt<> Lag0 stillinG t.il al" hensyn Lil tidligere trad:i..t:i
og forholdets præjudi~orenue karakter.
Heferent Per Stampe Rasmussen

OSR
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klubhus i

Svanemøllehavnen

OVERSLAG til TAGISTANDSÆTTELSE
Tagflade 2. sal:

sal, klubværelser mv.

Tagbelægning J70 m2

kr JO.OOO

Murkrone 110 m

kr 26.000

Ventilationshætter

kr

Tagflade l . sal:

4.000

kr

60.000

kr

:37.000

kr

13.000

kr

10.000

kr

5.000

slyngelstue, veranda, bestv. mv.

Tagbelægning 227 m2

kr 21.000

Gesimser 66 m

kr 10.000

Stillads

kr

6.000

Uforudseelige udgifter og omkostninger
Samlede udgifter inclusive moms
Tagflade l . sal: slyngelstue, bestv.
Fjernelse værn

kr

4.000

Ændre døre

kr

6.000

Tagflade stueetagen:
Reparation af fuger og utætheder på 525 m2

OVERSLAG til MODERNISERING på l. sal
Dørparti ændret til vinduesparti 160 x 200 cm
Brystning opmuret
Vindue isat
Tilskud

•

kr

2.000

kr

2.000

kr

JOO

kr

3.700

Sydfacade: sanger, TV og bestyrels e
Vinduespartier

5 stk (dør)

kr 19.000

5

OSR

Slyngelstue:

(+ køkkenvindue)

Nedrivning af væg

kr

3.000

Ny dør of> væg

kr

1.5 00

Tilmuring dobbeltdør

kr

1. 500

Vinduespartier 2 stk (dør)

kr

7.400

Vinduespartier 3 stk (nye)

kr

8.600
5.000

Dørparti udskiftet

kr

Pejs med metalskorsten

J<r 10.000

Maling, belysning mv.

kr

5.000

kr 1,2.000

Terrasse mod nordvest
Pergola 90 m2 a kr 75

kr

7.000

kr

4.500

Billardbord:
Hobbybillard model

J,

fabrikat Søron Søgaard

København K, den 31. maj 1977
Arki tel,'c Per Stampe Rasmussen

V I GT I GT
ANGÅENDE NUMMERERINGEN I BÅDENE
Da der forel igger oplysning fra ejet internationale roforbund (FISA) om mul igheden
for til efteraret at vende tilhage til den nummerering, SOnl bl.a. altid har været
gældende her i 8Jnmal'k, har hovedbe:;tyreloen besluttet at henstille til klubberne
om kun at benytte denne ot'dninq,

DERFOR ANVEND KUN DENNE
NUMMERERING VED AL RONING
(DET GAMLE SYSTEM)

PS' Indtil FISA har' vedtaget ovenn'l'vnte nurnlllen'rinq rna hold, der anmelder' ved
internationale reCjattaer i 1977, "tadig bruqe aen endnu gældende nUlllmerering
,-- ----- -- ------------------ (altså IllOdsat ovensLlende)

DSR
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Meddelelser fra D.S.R's orienteringsseklion.
EFTERÅRSTERMINSLISTE FOR ÅBNE ORIENTERINGSL0B.
DATO
Søn
Søn
Søn
Ons
Søn
Søn
Ons
Søn
Ons
Søn
Søn
Søn
Søn

7
21
4
14
18
25
28
2
5

9
16
23
30
Søn 6
Søn 13

Aug
Aug
Sep
Sep
Seo

Sep
Sep
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Nov
Nov

ARRANGERENDE KLUB

L0bSTYPE

SKOV

Abent løb
Åbent løb
Abent løb
Åbent natløb
Abent løb
KM - dag
Åbent natløb
Åbent løb
KM - nat
Ab ent løb
Åbent løb
Åbent løb
Åbent løb
Klubmestersk a b
Jættemilen

Stenholtvang
fIareskovene
~t. Dyrehave
Kalby Ris
Buresøskovene
Sverige
Åshøje
Ti s vilde Hee;n

FIF Hillerød
SG
KFIU
Herlufsholm
Kildeholm
Holte
Køge
Vinderød OK
Skærmen/ Hedebo
Gribskov Vest
OK Ost
Danstrup/ krogenberg Helsingør SOK
Gribskov Nord
Farum
'l'okkekøb Hegn
Lillerød
(Hvalsø)

OK - 73

Nu er efteråre t s orienteringssæson under opsejling, og med ovenstående
terminsliste bekendtgøres de officielle løb. Nærmere om de enkelte løb
vil fremkomme ved opslag i slyngelstuen.Tilmelding til løbene skal ske
til Rona ld Clausen.

,

Hvis nogen af roklubbens medlemmer nærer øn s ke om at deltage, bør de
henvende sig til et af sektionens bestyrel s esmedlemmer. Ved disse løb
er der klasser for alle aldre samt sværhedsgrader, foruden at der er
begynderbaner.
Orienteringssektionen begynder desuden fra ca. l. oktober selv at arrangere uforpligtende træningsløb fra vores hytte "Gåsehuset" i Ravnsholt skov ved Allerød. Nærmere herom senere.
ORIENTERINGSSEKTIONENS BESTYRELSE:
FORMAND: Ronald Clausen, Engelsborgvej 44, 2800 Lyngby. (02) 88 58 86
KASSERER: Poul Nissen, Stilledal 17, st.mf. 2720 Vanløse.
SEKRETÆR: Torben Møller, Alandsgade 51, 2.th. 2300 København S.
(Ol) 12 40 76 lok. 293

Iledaktionen:
Niel~

Andersen

Birger Jensen\ansvh)
Lundedlllsnj 10
2900 lleJ Jerup
ti r. ilE 23 63
Kirsten Rendbøll ,

Danske Studenters Roklub

Strandvænget
2100

København 0.

Post.qiro 5

00

34 66

Telefoner:
29 63 26
29 6) 26
Medlemmer: 29 63 60

Kont.or:
Køkken:

Klubbens kontor er åbent tirsdag og
torsdag klo 19.00 - 20.00

Leonard går
I et brev dateret deu 31. m.j IY71
meddelte jeg DSH's bestyrel,e, ilt ,je:,>;

rclt..en !Jar Jer n Bten ikke været nogen
fOfin for dagsorden, som blev sentIL ud

trak mig tilbage frH I,l in }Jost som motions- og Jangtursroclle f fra og med

pr. forhA!1d, '" hv e r enkelt bestyrelsesmedlem kunne tage sti I i i n/!; til et
s "~rgsmål FUR Oe korn til mødet. Det
h u r jeg folt meget utilfredsstill e nde

den 16. Juni.

Je~

kort

bc g l"UllCJe

{'Tøve

81...

vil i det folg e nde
mi n handl i ng

overfor klubbens medl eG mer.
vigtj~ s tc

metl

"ur ml~ er,
al jeg i meget l;lllf.; tid llar fnlt., at
bestyr e lserl mnllglcJe en m~ls~tlllnJ og
initiativ. IJermeu o:ener je!{ f.ex. en
Den

bc~rundelsc

s t"r1 'c udadven <HI ,ed

J
forhole! ti l medlemmern e veu ilt få dem til ~lt V J.. re meu
i det uilgligc virJ<e l klubbell. l den

henseende har je:!, pr ;lvet IJI HU!.;U g-{jn~e
a t fil nedsat rOI'sl< elli~e uJvaLg td

at " fhjælpe dette. Disse
f.ex.

være

mHterieJ-,

fe s t-,

udva.l~

motions-,

k,mne

l /:l ngturs-,

kornmunikatiollSl1~

osv.

Merl hver ~anM jeg Log s~'~r~sru . ,let op
og prøvede at få en d e bat ie;i:ln~, fik
je!.!, kun ueL svar fra de andre, a t.. det
kunne je ~ jo selv sorge for. Denne

inustilling følte/føJer jeg personlig
ret mærkelig, fordi min opfattelse af
et bestyrelsesarbejde er, at del er
1<0 I leklivt.
Det

fører mig ov e r

i

Jen nl'ste be-

grundelse, som går I,å, at der er / har
været et meget dilrligt samarbejde i
f·estyrel sen. Hermed mener

je~

~Hng

jeg: var

ti J bestyrelsesm.,de. lIerli I knylter
si/!; agga ' det ejendommel ige, at " ", sten
hver bestyrelsesmedlem vareta~er meget

sn~vre

interesser,

,je~ har de s værre ikke klInilet tr~n
igvnllem med mIL syns~un~t, og op-

gav tiJ Sidst. Derefter fuldt jeg sil
hen

c n utilfredsstillende ~assiv
som var (o~ er) imod mine ideom IJSR.

i

rulle,

er

:-l"r je ," nu har nævnt "l L Jette, vil
,jeg gern e gure opm;erksn'l l' et noget" ret
ejendonlnleligt, nemlig at de p e rsoner
s om sidder i lJe s tyreIsen, ud(~nfor
bestyrelsell kan I<omm tlllikere meu mig,
men , ,\ ,nart vi sidder ti l bestyrel-

sesmouer er den gal. Jeg føler det
som om, der er noget forhekset ved
eJe t
BIl er t Hg C r j eg fe j l ??? ?
4

Efter d e n mlske for langp redegørelse vil jeg til slut spørge medlemmrrne,

om deres

ug oet er jo

opfattelse er,

at. der

er meget langt mel lem bestyrelsen E..&
medJelT1!1lerne,

og hvortl a n det kunne

rettes. net ville jo v",re rart, at
vores klub kunne fungere, s,j alle
igen fi k lyst ti I at komme der!
Henning Leonard Hansen

den fan-

tastiske ansvarsflugt, jeg har været
vidne til, og - Jet erkender jeg - som
bar s mi ttet af p., mig, s ii I eJes "t jeg
{,Il te mig fortant , hver

ge

Wasa løb
HviS n ogle skulle være int er essere d e i a t deltage i det svens ke wa s a løb f ra Sålen til Mora
søndag den 5. 3 .1978,kan de henvende sig til underte gnede.

ikke "'eningen. Måske bar Jeg her en
forkert opfattelse, men personligt meDet drejer si g blot om at løbe
ner jeg, at det ikke kun være i over85,8 km på ski , hvilket svarer
ensstemmelse meu det fællesskab, som
til,
at man bør have en kondiklunben stir forestod for?). Dette hur
tion,
så man kan gennemføre et
f,',et mig til at s""rge mig selv , om
ikke hestyrelsesmedlemmerne har glemt, , marathonløb("i l angsom tempo"),
I
og det skulle vel ikke være n oat de sidder i/på en tillidspost til
varetagelse af medlemmernes interesser. For mi~ virker det kun, som oa
det er glan;en, som er det primære.

Jeg har nævnt ovenfor, at jeg folte
mig fortabt, når jeg var til bestyrelsesmøder, og det fir mig til at
nævne nogle andre begrundelser vedrørende bestyrelsesarbejdet, nemlig
kommunikationsvanskeligheder. I de
snart 2* Ir je~ har siddet i be8ty~

get prOblem
roer.

for en

veltrænet

Torben Møller

Sidste frist for indlæg ti I
næste blad er
1. juli
Medaktionen af dette nummer
sluttet d. 8.6 1~77.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
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augustforl 19
Klubhu s et i

Stralldvænget llaf

lig~et

år har uer ikke været længe.

Skyldes det det dlrlige vejr1 Næppe
alene! Der har gennem hele det forløbne ftr været meget 1ft wBek-endog

langture,

instruktionen er for-

lobet megeL trægt og antallet at
nyindmeldte er lavere end normalt.
Allerede i foråret sporedes en betydelig nedgan~ i aktiviteterne.
Oestyrel~esmcJlemmer er kommet og
g,et - trætte p.g.n mangl e nde samarbejdsvi lje. [sær har de ';pldre'·
medlemmer svigtet bv~d angår vilje
til aL iljælpe lied illstruktion og
l~ngere ture med nye medlemmer.
De få gode tiltag der har været
til Cremme af klublivet er blrvet
kvalt i misCorst,elser og modvilje.
Som det fremgår af side J er tre
bestyrclsesmeolemmer fratindt, og

nye kan ikke indsuppleres uden en
generalforsamling. PoslerlLc varetagos i stedet af Wo~sAe. Holf, og
"Ikkel som fungerende tillidsfolk.
Uestyrelsen ligner olts& snort et
for. retningsudvalg-- hvad der har
en , ~lang af 'krisetid' over sig.

DSH trænger Lil sit augustfurlig
med samling af alle gode kr ~ fter
til en langsigtet losning. Lad os
Ylse at vi kan gHre det bedre end
~hristiansborg - og C.ex. lkke
udelukke nogen rft forhAnd.
Velkommen tilbage fra

fer<ell.

1977

J
årgang-- august

'" V I k

øJe hen i ju l i m;', neJ. Det er normalt en K.ille periode, men s1 d.dL
som i
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ADRESSER
Daaske Stud"enter" Roklub
Strandvænget
2100 K.. benbavn ø
Postgiro 5 00 34 66
'llelefoner
Kontor •••.• 29 63 26
Køkken •••.• 29 63 26
Madlemmer •. 29 63 60
Klabbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag 19-20

Sekretær
Annette Worsllc
OirkerAd Pa rkvej 2R,st.
Lej!. -11,3 -160 llirken,d
lif. 02 - Hltl831

Kapronlngsudvalg
K"'proninl!:scbef
Lei f Eghol.
Arnold Niel se ns Boulevard 159, 2
2650 H"idovre

Motions- og langtursrochef
Knud Mikkelsen
TømregaJe .::)
"200 Knbenhtlvn N.

Ejvin Holm
Urøosbolmsdalsvej 93
2980 Kokkedal
t l r. 02-86 69 24
Lena Raden
Ilrønluads alle 49
2900 Hellerup

Formand
Husforvalter
Niels Fredsted
Arnold Sørensen
Frederik VI's alle 12, 3
DSR, Strandvænget
200U København F
2100 K.. uenhovn LI
tU. 19 88 36
Kasserer
Palle Rorsgaard
Pbi.Ler~ve.i Il,
lh.
2900 Hellerup
tlf. ol - HE 7730

Kontingentkasserer
Ellen Madsen
Hollænder"ej 21
1800 København V

Waterielforvalter
flolf Høune
KOKKEN ET ER ÅREN 1
Birkerød Parkvej 28,st.
Mandag kl. 19-22
Lejl. 41, 1460 Birkeryu
Tirsdag k!. 1?-22(middag)
Tlf. o~ - 818831
Torsdag kl. 11-22(witJdag)
lnstruktionsrochef
Middag
tirsdag og torsdag be
A .. ge Bang
sti Iles på tlf. 2 9 63 :26 seHolst.einsgude 5,
ne s t kl. 12.00 samme dag.
2100 Købennavn ø
~ervering sker kl. 19-21.
tlf. TR 359

lI.edaktionen
Inge-Ll~e

J~rgerlsell

Henrik lURensve.i '1:3
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CiENERALFOR SAMLING
HtPl:.ltAT af ek , lr"oruInær generalfors AmlIng i DSR - d. 16. juni 1977.
Dagsorden:

Valg af ny sekretær.

Fredsted indledte generalforsamlingen ved pn beslyrles.ns vegne al heklage, at der var Indkaldt uden at
bestyrelsen havde en kandidat til
losten. Da der (jfr. u, ;.'s"rdelIen)
s~ledes ikke var tale om en lovligt
var ~ let general forsamling,
foreslog
freds Led I stedet, at lade denne er.talte af et debatmøde med bestyrelsen. arbejde som hovedemne.
Baggrunden var, at siden tllekilde.
udtræden bavde endnu to beotyrelsesmedlemmer (Leonard og Stampe)meddelt

at de .nskeJe at træde tiluage, og
man stod uden kandidater til .lle
tre poster. Mikkel havde dog indvilget i at. ti'ge SIg af motloJls- og

lilllgLllrsarbejdet -

forelMblg uden

for bestyrelsen.
Der vil, sagde Fredsted, ikke foreløbig bl ive lndlwldt t) l ny gcneralfor!::iaml i ng, mell oe:.,i.,yrel seJl forsø~er
iJ t
r 1 11,1 e f o 11< t i l 1-l t t ,. g e s i g a f li e
ortlrouer, ~orn IIU fOC1.ll;..;ler tillidsfolk.
Stampe pegede på, at best.yre I sen havSUl pleret Sig med flere end lovene li lieder, hvorfor det Vilr bc;tyrelsens pligt a(. indk"lde til ny geIlcraiforsamling. lovrigt menle Stamve ikke at. uang var lovl igt. ."Igt.
eje

Hertil VAr der flere .om fand~, al,
1 rubil'merne med at f.1 aruejdet gjort
m"tte gi, forud for lovene,(disse kunne pA flere omr~der tolkes forskell i gt ! ! ) .
Svend Lind bad lierefter de fratr,idLe
~estyrplsesmedlemmer uegrundc deres
udtræden.
Leonard mente at samaruejdet var for
d~rligt og at mali manglede mFds..etning.
Stilmpe var enig heri og fandt i øvrigt at den resterende lJestyrelse
moulirucjdede udvalg.

Bertil svarede F'reds1.ed, at man bestemt ikke var modslandl' r af udvdlg,
men ingen ville tage slæ~et med at
køre de ... I øvrigt undrede <1e\ ham
at SLampe kunne begrunde sin udtræden med "t udvaig ikke ku.nne
fllng e re.
HerefLer gik diskussionen på udvalgenes funktion, hvor det bl. a. blev
h,,'vdet, at det var diskussi onsklu:bboer, hva.d miln mnnglede \ooiJT folk tLl
det praktisk~ aruejde.
!lang trak her ~roblemerne med instruktionen frem og sogde at han
havde forsøgt at fa en uebat. ig.ng
om bvordan uen bedsL kunne foregå,
men mJ\tte oekluge nt den praktiske instruktion var ghet tota lt i
fisk. Tiden er løbet fra boldinstruktionen som metode.
llirger pegede I,å at bestyrelsen
havde gjort for lidL for at støtte og bj,dpe de fli udvalg, der
havde arbejdet.
Den efterfølgende aiskussion gik
på bestyrelsen. (klubbens) lIlalsætning. Der sporede. h~r en kl ar meningsforskel imellem den udt. rlldte
og den ti lbageværende del af bestyrelsen, hvor den sidste grupl'e,
~tottet af Clere med lemIller, s il det
som det vigtigste I'roblem at. fil
det n~dvelldlge aroejue udto rt<.
loUkkel runuede af ved at konstatere, at arbejaet selvfølgel ig
~kal gøres, men samtidig må vj gøre os klurt, bvad vi vi l med OSH..
Birger var enig, men pegede
at
det' tynueste' Lema bladet endnu
havde kørt netop var om det.t..e emne.

V"

Aftenen 8 fsluttedes med en debat
omkring et forslag fra Ellen
gående på, at der gennemførtes
en
form for pI igt for alle med t ernmer
til i ny og næ at deltage i
det
praktiske a.rbejde. Bestyrelsen
lovede at tage tOTS laget op, for
o .. muligt at give det en praktisk
udformning.
Bi rger Jensen
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KAPRONING
Her ved sæsonens vendepunkt må det være tid at gøre
status over klubbens kaproeres indsats på de danske
og udenlandske kaproningsbaner.
Inden sæsonens start var en halv snes DSR-roere, sammen
med roere fra Bagsværd Roklub på et udbytterigt tredages
træningsophold på det verdensberømte roakademi i Ratzeburg i Vesttyskland.
Dette var en udmærket indledning på rosæsonen, og ved
forårskaproningen på Bagsværd Sø viste det sig at DS Rro erne var med i front i deres respektive klasser. De
med Bagsværd kombinerede hold, Birgitte Hanel i dame dobbe ltsculler og Arnold Sørensen og Bent Andersen i senior
D + A firer vandt hvad de stillede op i. Endvidere vandt
v o r s i ng lescullerroer Jan Cederkvist senior A sculler og
vi ste "stor styrke" i denne bådtype. De øvrige DSR hold
kl a r e de si g dog også udmærket, selvom det ikke blev til
før ste pl a dser, formåede de at blande sig i topstriden i
de re s k la s ser.
I ntern ationalt h ar vore roere også klaret si g g odt. I
Ratzeburg, medio juni, blev det til pæne finaleplacerin~e r til Jan Cederkvist i et stærkt senior A felt, med e ns
Tlirgitte Hanel sammen med Lotte Kofoed fra Ba gsværd kvalificerede sig til finalen i dame elite dobbeltsculler. I
<atzeburg overtog vi vor nye dobbeltfirer med styrmand,
b~p,get af Pirsch i Berlin. Da der imidlertid vis t e sig
problemer med at få stablet et rent DSR hold på benene i
denne bådt~pe, kombinerede Birgitte med Bagsværd og blev
a f Københavnskredsen udtaget til den int. Amsterdamregatta
hvor holdet vandt eliteløbet om lørdagen og sen.A løbet
om søndagen. Ved samme regatta vandt Arnold o g Bent's hold
Senior ~ firer, medens vore to damesinglescullerroere Lena
n,aden og Hanne Pedersen roede sig til finalen i dame eli te
s culler.
rr: en efter, ved udtagelserne til NM, besatte de to piger
~& Sorø Sø, en andenplads i dobbeltsculler efter Lyngby
DilJn e . J damedobbel tfirer belv Birgitte Hanel' s hold udtaget
t il :T eftersom det var det eneste hold som var tilmeldt.
I senior '; OF( !\ firer fik DSR del i tre sejre af tre mulige
ve d Arnold og Bent. plI juniorplanet skete der det, at Car3 ten 1\i sp:aard, for første gang iår, startede på et kombi~ e ret ~old med Bagsværd i firrer og otter, med en flot førs te~lndp i
otteren til følge.
,~, statistisk opgørelse primo
vu~1d et en trediedel af de løb,

juli viser, at DSR-roerne har
som de har del taget i, hvilke t må s i g es at være et udmærket resultat.
Kaproningschefen
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,N M
Nordisk Mesterskab til DSR

Som det måske er nogle bekendt, har der været afholdt
Nordiske Mesterskaber på Sorø Sø den 17. juli. DSR
havde også denne gang en deltager med, nemlig Birgitte
Hanel, som, kombineret med tre Bagsværdpiger, sikkert
vandt det Nordiske ~lesterskab i dame-dobbel t-firer med
styrmand (-dame) efter et flot løb, hvor _Norge sluttede på andenpladsen slået med 2 længder. Sverige blev
nr. 3 og Finland nr. 4.
løvrigt vandt Danmark 5 mesterskaber, Norge 6 og Finland vandt l. Spørgsmålet er herefter om det er niveauet i Dansk roning som er blevet højnet i forhold
til sidste NM hvor Danmark kun - vandt 2 NM (begge ved
Hanne Petersen, DSR i single og dobbeltsculler) eller
om det skyldes en nedtur i norsk roning efter en række
gyldne år. I et efter-OL år er det meget almindeligt
at der sker et generationsskifte i de ro-nationer hvor
der arbejdes med en bevidst og målrettet planlægning
frem mod næste OL, i modsætning til den danske "ladenstå-til" holdning.
Jeg føler mig overbevist om, at den danske "triumf"
skal ses i lyset af denne sammenhæng, og at Norge igen
om nogle år' vil være dominermde i nordisk roning, såfremt der ikke sker noget radikalt med holdningen hos
de ansvarlige indenfor dansk rosport. Det er ikke materialet som er bedre i de andre lande, men indstillingen.
Kaproningschefen

Er det almindelig kotyme at folk
med tillidsposter i klubben kan
bestemme hvad dagen~ middag skal
være?

Wenuen bar altid været bemmeligboldt så længe som muligt, for
at det ikke skal blive et tilløbsstykke, n"r underskuds middage
bliver lavet. Da det er umuligt
at lave middage som koster præsis
15 kr. giver de oftest over'j,kud
og for at udligne det, lave~ der

ind i mellem en underskuds middag.
Jeg finder det forkasteligt at man
kan komme slæbende med Il engang~
spisere til en selvvalgt underskuds middag og tære på andre jævnligt spisendes "opsparing" til
dette.
Svar udbedes fra den ansvarshavende for køkkenets drift.
Peter Kristensen
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DSR's fødselsdag

DSR'g IlD års

fl1uscl"url:.( d.

1:1.

jUlli

1977 blev markeret

med dåb. af klubbens nyeste sin,r;lestuller 012; cftcrfHIgenue

stor middag

p~

verandaen.

Vi bringer nedenfor den tale som bAdcuøber Muhring-Andersen

holdt.
Vi og vore forfædre har altid elsk et at stå til søs - ud på
la nge rej se r p; havet.
Vore fo rfædre kom vidt omkring og nåede helt til Middelhavet.
Der mødte de en allden s,\faren de nati on ,

Grækerne.

Tidligt i hist o ri en

hører vi om , hvo rle des Gr ækern e sejlede ud på Ægæerhavet i deres slanke
snekker. Hvilket sy n, n5r · ho ris o nten f ormørked es af en
Også vi

fl~de

af skibe.

D.S .R. har en flåde af slanke båd" - først og

l

fremmest vore scullere - og også de frembyder et flot skue på Øresund.
Hos os i D.S.R. er det s kik at give scullerne navn me d bogstaver
i det græske a lf abe t.

Ogs~

denne

b~d

ska l hav e et navn fra de t græsk e alfabet.

Men inden jeg døb er b§d en, vil j e g give den et motto med p§ vejen:

S

LrØm o g sø

mod kan være,
G å

p.l

M i d t

tværs

ej

im o d,

A gtpågivende roere skal

dit navn

skal være

forbogsta ver ne

jeg døber dig

S l G M A.

du bære,

disse

linier,

DSR
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Orientering
To DSR-Lelte s~ttes på linie, Hirgit~
tes ret tilberedes og nydes, og der
afsluttes med dessert inden soveposerne varmes op kl. 21.
Kl. 23.30 står man op. Det er altså
ikke pinseturen! Ronald, l'alle, Povl,
Joban.

Hans Jørgen og Niels er klar

til at starte pi Wild West 1971. der
denne gang afholdes ved Hj~rdemll i
Thy. vi seks, der udgør halvdelen af
den sjællandske skare bliver summen
med 175 andre kl. 1.00 anbragt i en
klitgryde på Thorup Strand. ner udbredes en kortrulle og foran os ligger 21 poster med 2 R ,1 km.
luftlinie.
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Lan o. modes til det næste WildWest i 191Q, men begynd konditionsog orienteringstrpningen nu. Der er
orienteringsløb hver søndag!
Niels Skov

OM INDLÆG
bil'\'

for';tr

Løbet startede i mørke gennem dejlig
skov, gik over i sand og klitter med
sol over Bulbjerg kl 4. nen pA morgenen blev fyrrekral og sLore lyngarealer studeret. De sidste 6 ki 10meter gik gennem fantastisk tæt fyrrekrat og samtidig begyndte en kraf~
tig regn! Kun 3 mand var i m~l under
6 ti.,er. Ile fl este brugte 7 ti l J O
timer. Vi sov godt fra kJ. 10 ti l 15
mens regnen tromlliede pd teltet.
De jydske 'skovkarle' havde l agt et
gOdt,langt løb, og det blev en fantastisk og uforglemmelig oplevelse.

.IL

["!.!.t : r-

Vi e ft e rly se r ti l lige b illed e r f ra r otur e ,
v interaktivi te te r o . l . De n b ed ste k v al it e t
c pnås fra s o rt- h v ide papirfotos med g od e
kontra s L i
Re ,.;..!,,;: tio n e n

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

~

~ A"AO' .. IIC

nr. ~ J 1977

~

::I

IOltUI ~I 'OlnUNUIIOIUUI

®~~~(f~~~

,j ,

L ør d a g d. 1/10

Middag kl. 18 30

Dans kl. 21.
Levende musik
Siuste fri~t for
torsdag ti. ~!)-9.

ti ImcltJnin:,; 4 i I midtlal.(p.n
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ADRESSER
DaDske Studenters Roklub
Strandvænget
2100 København ø
Kaproningsudvalg
Kaproningschef
Leif Egho1.
Arnold Nielsens Rouleyard 159, 2
2650 B'I'idovre

Sekretær
Postgiro 5 00 34 66
'llelefoner
Kontor ••••• 29 63 26
Køkken •••.. 29 63 26
Medlemmer •. 29 63 60
KlabbeDs kontor er åbent
tirsdag og torsdag 19-20

Annette Worsuc

Oirkerød Porkvej 2R,st.
Lej!. 41, ~ 'J6o llirker .. d
'Ilf. 02 - flll:l831
Motions- og langtursrochef
Knud Mikkelsen
t .. mregade 5
2200 Kobcnh~vn N.

Ejvin . Holm
Brønsbo1msdalsvej 93
2980 Kokkedal
tlf. 02-86 69 24
Lena Baden
Brønlunds all~ 49
2900 Hellerup

Formand
Husforvalter
Niels Fredsted
Arnold Sørensen
Frederik VI's alle 12, 3
DSR, Strandvænget
~OOU København F
2100 K&benhavn ø
tlf. 19 88 36
Kasserer
Pa Ile Borsgaard
PhisLerHvej 11,
Lh.
2900 ReJ Jerup
Tlf. 01 - HE 7739
Kontingentkasserer
Ellen Madsen
Hollændervej 21
1800 København V

liedaktionen
Inge-Li~e

JAr~entiCn

Denrik Ibsensvej 13
1813 'l, tU: 11 :1361
Jytte lIan~en
P.G. Ramms. AIJe'13
2000 F. tlf: FA ~974
Birger Jen~cl) (ansvh)
Lunueualsvej Io
2!Joo Heil erup
t If: HIi 2:J6:1.
Kirslen Uandbøl1
J.undeda1svej lo
2!Joo Hellerup
Lif : HE

:2~63

:;idste frist
for indlevering af stof
til næste blad er den
I. "kt.

HedHktionen af dette
bl od sluttet Iii.!! 77.

W~terielforvalter

Rolf E1øhne
Birkerød Parkv~j 28,st.
Lejl. 41, 3460 Birkerad
Tlf. 02 - 818831
Instruktionsrochel
Aage Bang
Holsteinsgade 5,
2100 Købenbavn ø
ti f. TR 359

KØKKENET ER ÅBENT
Mandag k!. 19-22
Tirsdag kl. 17-22(middag)
Torsdag kl. 11-22(ruiddag)
Middag tirsdag og torsdag be
stilles på tlf. 29 63 26 senest kl. 12.00 samme dag.
Servering sker kl. 19-21.

FI L M:
Orienterings sek tionen viser film.
Emne:

Hvordan o-løb fores ~ r på
begynder- 0E eliteniveau.

Tirsdag dAn 25. oktober .

svar
Restyrelsen s y nes, at ~ ørs tesa
len er ren e r e o~ me re rydd~~li()
end det ha r v ære t til f ~ l~p t i d~
sen e ste .Qr .

' la n

vi

ha:-:-

skal

8n ::C, o "t

ikke holde omkl æ dnjnasru~ m en e
Derfor: Ingeli se og an r- d c r
- som j e q selv - syn9~ rier er
s navs e t

i

omkl æ d nin!' sr urr.

steder: fat
Formanden.

kost,

"pane!

0 ( ;

n,

.

anrlrr

klud!

3

DSR

NIVAHUSET
I september 1976 Tejrede vi ~'rvl\HusETS SO-ors d ag .
I den anledning
skrev Gudmund 5chack et indlæg i bladet om husets tilblivelse (se nr.
4 i 1976).
Den 4. september havde klubben besøg af mange medlemmer
og repræsentanter for rosporten, kommunen 00 ejeren ~f arealet, Faxe
Kalkbrud.
Fra alle sider blev der udtalt mange gode on s ker for husets fremtid.
Allerede dengang vidste vi i be s tyrelsen, at der var røre om udnyttelsen af de omli gge nde arealer.
Lystb&deejere ville have en ma rina,
sejlsporten ville have ,lere bådepladser, og kommunen ville have
flere parkeringsplad se r - først og fremmest t i l de badendes biler
(der jo helst skal stå med forhjulene i va ndkanten, s~ bilisterne
undgår anstrengende traveture!).
r OSR har vi fulgt udviklin ge n
nøje og har hele tiden været i kontakt med Københavnskredsen, der jo
har faciliteter p~ s a mme sted, og med hvem vi naturli g vis også har
en fælles interesse i at bevare stedet som udflugtsm ål for roere.
DSR har om ar ealet en lejekontrakt med A S Faxe Kalkbrud.
Selve
hu s et ejes jo som bek e ndt af DSR.
Ifølge denne lejekontrakt kan vi
opsiges med 6 måneders varsel til et kal e nderårs udgang.
Allerede
i maj måned i år meddelte Faxe Kalkbrud os, at man havde visse forhandlinger med Karlebo kommune om områdets Tre mtidige benyttelse.
r juni opsagde Faxe Ka lkbrud formelt lej emA let t i l ophør l. januar
1978.
Det blev dog samtidigt understreget, at man ikke håbede, at
opsigelsen ville medføre, at vort hus og de øvrige faciliteter ikke
længere ville kunne bruges, idet man h o bede, at de Torhandlinger,
der blev ført med kommunen, ville føre til, at lejemålet kunne fortsætte uændret med Faxe Kalkbrud eller kommunen som udlejer.
Bestyrelsen har måttet tage opsigelsen t i l efterretning.
Juridisk
er den uangribelig.
IIi er overbevist om, at der også fremover vil
ligge et ~IIVÅHUS for n'iRs roere.
Imidlertid må vi være forberedt
på, at der kan s ke ændrinGer i omgivelserne:
flere pa r keringspladser, større udnytte ls e af bad es tranden nord for den tange, hvorpd
vort hus ligger, måske flere lystsejlere.
Hertil må s ke færdsel og
ophold af ikk e -roe r e p å de are a ler, som kredsen o g v i nu b e nytter.
Bestyrelsen vil p ~ all e måder arbeide for, at omrAdets karakter forbliver uændret i vidp.st muligt omfang, og at de r fortsat bliver mulighed for den hidtidige udnyttelse af hus og orund.
Vi mener, at
vi har mange qorle argumenter:
roere fr a hele kredsen har her et
fristed - den eneste mulighed for overnatning under "lejrmæssige"
forhold mellem København oq "elsingør.
"ertil kommer, at vi er
miljøvenliqe (ingen støj, luqt eller anden forurening), at vi ikke
behøver dyre faciliteter i land (havneanlæg, benzintanke, parkeringsplads osv),
Vi mener, at ikke mindst den miljøvenlige udnyttelse af n a turen.
som OSR og kredsens andre 2S klubber, hvori alle kan indmelde sig
og få go' motion uden udnyttelse af andre resourcer, end dem vi har
i kroppen, er et af vore stærkeste argumenter over for en ændring
(ødelæggelse?) af dette naturskønne område.
Niels W. Fredsted.
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B'.estyrelse s mAde -

2'1.0~.77.

Mødet afholdtes hos Pnlle Rørsg ø ard
Deltagere: Dang, Palle, Fredst e d.
Heparation af klubhuset,
Fredsted henvisLe til det tilbud, d e r
var kommet fra civilingcnior Jonson,
der vederlags fri t vil le fore ti Isyn
med a rbejdet. JAnson havde fra et entreprenørfirma fået forslag til udførelse af p~krævede arbejder. Forslaget blev droft e t. Det vedtoges, at
Fredsted med tak accepterer overfor
Jønson. Der bliver sendt regning hver
uge, snledes at kHssereren kan f~lge
udgifterne, og arbejdet standses n Ar
midlerne er 0l'bru((t. Arhejdet igangsættes straks.
Kontirlgcl1Lopkrævning.
Konlin~entkI19~ e l' eren,

kassereren og
evt. form a nd e n gennemgIr snarest medlemskartoteket og optæller eventuel le
restant e r. Der skAffes evt. medhjælp
herti l. Formanden havue rr. Bi rtlIe Soborg r~ct tilRagn om en hnnd~r æ kning.
s~frcmt der v;,.r opgaver hun kunne
hjæl pe med nt I n s e. Formnnden Hendel
gU\'(!
t I I Birthe som cn ringe lak for
den store s e krebrhjoldp hun har ydet
ganske vedcrl u gsfrit.

Nivåhuset.
Formanden holder kontakt til kredsen
om situationen efter modtagelsen aC
den formelle op&igels e til l. januar
1978
fra Faxe Kalkbrud. Det påskønnes af bestyrelsen, at flittige medlemmer har givet huset en tiltr~ngt
ove rha l i ng.

A..rrangementer ..

Klubkaproning & Høstfest: 1.10.
Ellekilde står for festen.
ReC:

Niels W. Fredsted.

BORTKOMNE
GIROKORT
Det kan dn ikke være rigtigt, at du
ikke hor betalt konLin_ent endnu.
Nåh - det mente jeg hpller ikke. Men
alligevel har jeg konstateret, ved
en gennemgall~ af kontingentkorlene,
at mange af jer ikke har betalt kontingent for juli kvartal, og endna
er der mange, der hverken hRr betalt
for januar kvartal eller for april
kvartal i lir. Sil kan jeg bedre forsta, al Ilengekflssen er tom for ø,jeblikket; det er meget uheldigt, iuet jeg st~r og skal bruge ~o.ooo
kroner i l"bet af 14 dnge. I m'~ have meget

Bestyrelsesposter.
PÅ næste møde sk"1 der skaffes klurhed over, hvem der ikke A"sker at
genopsti Ile ti l g e neral forsaml ingen
i december. ENner til posterne eftersøges.
Vinteraktiviteter.
Palle undersR~er, om der er andre end
hnm selv. der vil hjælpe med motionisternes vintergymn8stik. Kaproningsudvalget giver besked om, hvem der
ska I lede kaproernes træning i vinter.

d~rlig

~amviLLighed,

så se

nu at komme på postkontoret og indbetale, hvad l ~kylder. l bedes venlig~t benytte det udsendte girokort.
I kan også ~ende pelll!;ene til klubben i en check eller komme ind p~
kontoret en klub Rften og betale.
Hvis I nu skulle have glemt kontingentets stArrel~e, vil jCI!; blot
nævne, at det er:
kr. 420,00 for et helt nr
kr. 210,00 for et halvt ~r
kr. lo~,oo for et kVArtal
Kasser e ren.

E

OSR
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Vinteraktiviteter

I

ØJ
H6.ndbold
USG

/

~~~~~~~:::::::$

tirsd a g kl. 19.30 - ~O.30
ti lmelding: Pal le HHrsgaard

Badmlnton
Svanemøllehallen
IArdag kl. 8 - 12
tilmclrliug: se opslag i Slyngelstuen

Tennis
SvanemAllehullen
torsrlug kl. 16 - 18 (uane 8)
tilmeluing: se "pslog i Slyngelstuen

Svømning
Emdrupbadet
fredag kl. 18 - 21
tilmelding: lngen, men medbring medlemskort ti I IlSR.

\

Gymnastik
DSU
Kaproning
tirsuug kl. IH tors,lag Id. IH 1oI0Lion
tirsuug kl.
Lorsdag kl.

19 19 -

19

lU

~O

slarLer primo okLOl>er

20

Bridge
DSJl

Lirsdug kl. 21 -

~3

ori ente rrngsløb
se side 6

sLurter primo oktober

/

/
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Meddelelser fra D.S.R.'s orienteringssektion.
Orienteringsløb.
Nu ro sæsonen rinder på hæld, begynder rokluboens øvr ige aktiviteter at
stikke hovederne frem. Et af alternativerne er orienter ing s løb. Vi plejer at sige: at hvis man kan finde ud af at læse et bykort,kan man også finde rundt i en skov.
Orienteringsløb er ikke primært noget med at komme hurtigst muli g t
frem, men no g et med at komme ud i Skoven, at bevæge sig i et tempo der
passer en selv ( gang - løb),
finde nogle poster, se sig omkring og få
noget motion d.v.s. få et mål med s øndag s turen i skoven .
Introduktionsløb i Ravnsholt skov.
Det første g&sehusløb i efterårssæsonen vil blive et specielt introduktionsløb for be gyndere, hvor der vil blive forklaret, hvad orienteringsløb er,hvordan et orienterings kor t er opbygget, hvilke signaturer
der anvendes,
hv i lke hjælpemidler man har,
og hvordan dis se udnyttes
m.v. Her vil der være instruktører ti l s tede, som vil følee med i s koven n o g et af vejen ,
til vedkommende har en fornemmelse af, at du kan
klare dig se lv.
Instruktion vil herudover altid kunne fås ved henvendelse ti l en af de "gaml e ".
Gåsehusl øh.
1ø bene foregår
fra D:SR ' s hyt te " g åsehuset " ,
som l ieger i skov grænsen
me llem Ravnsholt skov og All e rød by. PA modstående side e r nogle korts kitser, som Skulle gøre det muli gt at find e hu set .
Dem, der ikke har
biltransportmu l ighed, plejer at ta Ge S-toget (bagerste vogn i linie E)
kl 10.0 2 fra Hovedbane gården . Der er sil. 15-20 minutters e;iJIlg fra Allerød ~; -tog sstation til gå sAhuset.

Det er om sønd ~ gene,
det foregår, hvor du bedes møde op mellem kl. 10
o ~ l~. lnd0D man r tart e r,
t ee; ner man posternes placering ind på sit
kort (3 kr ) s amt postdefinjtioner (d.v.s. om po s ten lige er ved g røfteknæk, stikryd ~ eller li gnende).
~ædvanligv is h l iver der lavet 3 baner
pA henholdsvis CR. 3 , 5 OG 8 km, disse tal reene s i luftlin ie , hvilket
betyder, at man i prak s is kommer ti l at løbe ( gii) ca . 25 pct. længere.
Efter lø b et er
brusekabin e med
v ~ d spisninf, af
k an overtale en
I

eft ~ r ~ r e t

der muliehed for at blive vasket i
den nye indendørs
beide varmt or; koldt vnnd,
hvorpå der er fælles hygge
den medbragte mad samt event u e l t kaffeborrt,
hvis man
til at køre til haeeren efter kaffe o g brød .

v il der blive afholdt løb fø l gende søndage :
9 . oktober
2;> .
6. novemuer
20.
4. december
Id.

Introduktion
Ogsl natløb natten til søndag
Julekisp us

Oricntf-r in g ssektionen er en selvstænrlic; enh e d inden for rOkluboe:1, me n
alle medlemm e r ~f roklubben kan selvfølgelig frit deltage i G&s e hus10 bene , så bu.re mød op og prøv denne form for motion.
Orienterin~sGektionens

bestyrelse.
Ronald Clau sen , Engelsborgvej 44, 2800 Lyngby. ( 02 ) tk\ '-,8 Ilt ,
Kh~:;ER~R : Poul Nissen, S tilledal 17, st.mt. 2720 Vanløse.
S EKRETÆR: Torben Møller, Ålandsgade 51 , 2300 Kbh ~. (Ol) 1 2 40 ?b /293

"FOli.MAND:

Torben i,iø 11 ,,1'
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Hi llerød

Køben
havn

l"",

)~,

~""

'-----..t....-.L..--t- _

"1"01

s...".,

f---...J

Mod FarULl

Kongevejen
mod Købe nhavn
~ -tO G (t:)
mod I\",b c nh"v n

iti od

.h'cde r.i hssund

km .

~-tog

(H)

~

Farwnbanen
mod København

Rengøring
Efter netop nL have afsluttet den
ugentlige reng"ring i D.S.R., synker
jeg, godL træL, ned i den h.iemlig~
lænestol. Hrevkas.en klAprer, og deL
nye medlemsbind fra D.S.R. falder
ind. Heri læRer jeg, til min sLore
forfærdelse, eL indlæg om uLi Istrækkelig reng~ring, især ~f pigernes
omklædningsrum. Der bliver endda spurgt
om rengAringsmanden mon er ba"~e for
aL komme der. Hertil kAn jel!: kun svore, at deL er jeg selvfølgelig ikke,
og jeg er heller ikke bange for ot
komme i herrernes omkl:~dningsrum, hvor
der er mindsL lige R~ S'}8VSCt.
Jeg vi l derfor gAre rede for, hvor
jeg er anNal Lil aL gøre renL, sftlenes at Inge-Lise JRr~cnsen, og andre,
ikke bebøver at være i tVivl.
net er min opgave at I!:0re hele
Det er min opgave aL rengore llele
førsLe etnge l klubhuset. DeLLe omfatter med andre ord kokken, slyngelstue, bestyrelsesv~rel~e, TV-rum,
veranda, Loi leLLer ( og"~ dom.Lui leL
~ymn.sLik a al~ garderobe og hall, alts! "ca. 600 m • De'lne rengAring skal,
som nævnt,

foregå en gan~ om ugen.

løvrigt mener jeg, aL man bor .æLLe sig lidt mere ind i de konkreLe
forhold, før man begynder at kri tisere og skrive indlæg ibladeL.
VenligsL rengøringsmanden
Keld L. Chrislensen.

KOKKEN
(AN)BEFALER
Som svar

p~

Kristen~ens

Peter

spø rgsrndl i s ir ;s te nummer:
D", -t er k okken, d e r bestermner,

"vilke retter der skal serveres. Der
er ikke n00et der hedder "over-&
un de rskudsmiddage" . Køkkenet forsøg e s drevet s å ledes, at r et hviler
i sj.Q selv, s ~ le de s at forstå, at
ind t æg t ved sal ge t af mi r dage og
ande t dækker s amtliq e udnifter
var dpts drift. v un p~ klubbens
f0dse1sd a g plejer vi at s ~l g e
menu e n t i l "f3v.::J rpris'~ Det er
kol<l( e n

der

af Olf1 r

om

men u pn

p5 t irs- ' t or sd ag e p~ f orhånd
skal bpkenrlt~ ø r es . ~n~ver k a n ove r for kokk e n fore~l ~ en nidda g s r et ,

os:!

kokkl-::!n

kan

S,]

C) f-

o m hun syn e s d e't e r e n
id~ hun v i l fMl~ ~ .
Jø vrigt syn es je ~ rpt t e am, der
p& ·to o s i g o t lav e rno r! i Gittes
frav ær i somln e r m·~ n ~ ~ prne fortjene :::- tak f o r d " r es ;. nitiativ.
Sirlstp sommer v ~r de r in~en sc r v r ri nn.
g ør~,

J

~r

var der

p ærl

tilsl. utnin Q 00

rIermed ons~ n o ~ e n roa~tivitet
tirsdao Dr tor ~ r! 8 q.
La d os se li n np.n ( le i n i ,t i at i Vf:""' r
pA nndr~ o~r,\dEr.

; 'ie1s IJ.
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DaDske Stuuenters "oklub
Strandv,~nget

::!100 København ø
Postgiro) 00 34 G6
Telefoner:
l(ontor .•..•. 29 63 26
Køkken ....•. 29 63 ~6
~edlemmer .•. 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag 19-20

;ormand
Niels Fredsted
Frederik VI's all~ 1 2
2000 Knbeubavn F
LIf. 19 88 36
Kasserer
Palle Hnrsgaard
Pliistersvej 11,

Kaproningsudv a lg
Kaproningscbef
Leif l>gbolm
Arnold Nielsens Boulevard 159, 2
2650 Hvino.re
Ejvind Holm
Brøndsbolmsdalsvej 93
2980 Kokkedal
tlf. 02-86 69 24
H. C. Andersen
C. F. Richsvej 101
~OOO København F
tlf. FA. 182
Redaktionen
Birger Jensen (ansvb)
Lundedalsvej 10
2900 Hellerup
tlf. HE 23 63

2900 Hellerup
t l f. HE 7739

Kontingelltkasserer

LIJen Mndsen
Holl",ndervej 21
l800 Kob e nl1avn V
Sekretær
Annette 1I"0rgøe
tlirkerød Parkvej ~8
lejl. 41 , 3 'dlO Ilirkerød
1,1 f. 0 2-81 88 31
Motions- og I~ngtursrochef
Knud Mikkelsen
Tømrergade "
2200 Knhenhi:ivn

I~

Husforv n lter

Holf H"bne
tlirker"d Parkvej ~8
Lej!. II, ,i460 [lirkerIld
t l C. 02-81 88 3 l

Inge-Lise Jørgensen
Henrik Ibaensvej 43
181 3 København V
tlf. 31 :l3 61
Jytte Hansen
P.G. Ramms alle 15
2000 København r
t l

r.

86 39 74

Kirsten Randbøll
Lunuedalsvej 10
2900 Hellerup
t 1 f. lIE 2:1 63

Sidste frist
for indlevering af stof
til næsLe blad er den
l. nov.

Redaktionen af dette
blad sluttet 9.10.77

Instruktio.rocbet
Au~e f1ang
Uolsteiusgaue

2100 Kubenl;avu
t ll'. Til. 359

.J,
(J

KØKKtNET ER ÅBENT
Mandag kl. 19-22
Tirsdag kl. 17-22(middag)
TorRdag kl. 17-22(middag)
Middag tirsdag oi torsdag bestilles på tlf. 29 63 26 senest kl. 12.00 samae dag.
Serv e ring sker kl. 19-21.
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CiENERALFOR SAMLINCi
Best yrel sen in d ka l der her v e d til
ORDINÆR

G E N E R A L F O R S A M L I N G

Fredag den 9 . d ecemb er 197 7 kl. 20.00

l

klu b huset .

Dagso rden :
Va l g af d irig e n t og s e k retæ r .
l: Aflægg else a f be r etning .
2 : Forelæggelse af r e g n s kab til go dke ndelse .
Fa stsæt tel s e af ko nting e n t fo r de t kOllillle nd e år .
J: Va lg af for ma nd.
4: Valg af ka ss e r er .
S: Valg af se k r etær .
G: Valg a f mater i elforv a l te r.
7: va lg a f .k apro n ingsc hef .
8: Valg af i n stru k tion srochef.
9: Valg a f mo t i o n s - og lan g t u rsroehe f .
10: Va l g a f h us for va lte r .
11: Va lg a f to re vi so r e r .
12: Va lg a f re p r æse ntan t e r til DFf H.
13: Særlige f o rslag.
14: Eventue l t.

Bes t yrelsen s f o r slag t il be sættel se a f
posterne i de n nye b est yre l se:

ad. 3.
a d. 4.
ad. 5 .
ad. 6 .
ad. 7 .
ad . S.
ad . 9.
a d. IO .
a d. lL
ad.12.

Nie l s W. Fredsted
Wi ll i am Aren t ve d
Henri k Ba ng
Ro lf HØhne
Leif Egholm
Pe t e r Kr istensen
Pa lle Rørsgaa r d

(ge nva lg )
(n y v a lg)

Chr i stia n Av n sto rp

E .H a am a nn o g Fi nn G. Christens en (gen v alg)
Be sty relse n + kaproningsudvalget

Be sty r els e n s fo r slag til ko n ting e n t

e r kr. 540 , -

fo r ak ti v e me d lemmer f or 1978

pr. år .

Me d l enner nes opmæ r k somhe d he n le d e s på fØlge nde uddr a g af lov e nes § 8:
"Forslag til genera lfo r sam li nge n s k al være best y relsen ] hænde
s enes t 1 0 da ge f ø r generalfo r s aml i ng en og sk a l i de sid st e 6 dage f ør ge ne r a lfo r saml illy erl være fr emlag t p5 klu bbens kontor , lig esa n. de gen n e m k l u bb e ns o ffi c i el le med d c].e lse r eller skrif tli gt
t il hve r t e nk el t medl e m s k a l b r inges t il d isses k un d sk ab senest
3 da ge f ø r g e ne ra l fors amli ng e n."
Man b,d es , så fr emt ma n ha r i si nde a t in d se nde fo r sl ag til ge n e r alfo r samli n yen , i ndsende f or sl aget i så god tid , at det ka n
ko mme med i no v e mber- nulTUne ret a f b l a det . I modsa t f a ld komme r
det ti l a t ko ste k lu bbe n ca. 6 00 k r., idet v i s k al til at se nd e
separa t me dd e l e l se til h vert en k e lt me d lem .
pA FORHÅND TAK
Be s t yrel se n.

-5

OSR

CENERALFOR SAMLlNC

JI

jl/~~ ~ ~
GENERAL FORSAMLING d. 9. december
DSR 's love foreskriver, at man skal være
a jour med k ontingentet for at have stemme ret til ge n e ral forsamlinger.
Fo r at kontrollere dette plejer kont i n gentkassereren at sidde ved indgangen og
checke med kartoteket, men da dett e e rfaringsmæssigt tager meget lang tid, vi l
jeg h e rme d opfordre alle til at tage den
sid s t e k ont ingentkvittering med , s amtidig er man s å garderet mod f e jl hos postvæsenec og i klubbens kontingentregnskab.
Desuden vil j eg gøre NYE MEDLEMMER opmærk somme p å , a t ma n for at have stemmeret skal være indme l dt senest Jl.jul i
d. å ., d e t er altså indmeldelsesdatoe n ,
og ikke hvor længe man har betal t kont i ngent, d e r er a fgØrende, men man er
nat u rligv i s v el kommen til at møde op og
o ve rvære g e n e r a lforsamlingen.
I n t e ress e r e d e kan søge yderligere
op l ysninger i lovenes § 8.
Gamel.

Bestyrelsen

f

Ilestyreisens forslag t.i..l ny
be~tyreJ se bestar af h ..:>. t t e r
'nyval~' (oortseL fra " o r manden). vi skuJ dog ge. re
opmærksom pii at fo 1genc..l e
tidligere har bekledt lJos-ter i bestyrelsen
-Rol f Hohne (instruktionsrochef)
-Leif l:!ghoJm (materie 1 ro r valler)
-Palle flArsgaard (1(.1'; ""er er)
Hed _

OSR
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Vind ere af årets

KLUBKAPRONING
blev
l.

Løb: Single_culler (kaproere)
Leif Egholm

2. Løb:

2-Arers l11rig:,:,ter
Mo~cn~efl

OJ

~j.

llukha~e

3. Løb: 4-årers inrigger
Niels H. Secner
Jørgen Secher
Arnold
Sørensen
Henrik Teglers
cox. Christian Arentorp

4. Løb: Dame Binglesculler
Lena fladen
3. Løb:

2-;1rers inrigger (klubmesterskab)
Niels Secber
Jorgen Secher
cox. Ila~ne

6. Lob:

Lodtrækningsløh.
Mogens Bukhave
tjent Mogensen
J an Cede rqu i st
~alle R"rsgaard
cox. Pia

7. Lnb: SinglescuL ler
Elleki Ide

8. Løb:

2-ilrers (damer)
Lena IJaden
lianne Petersen
cox. Bent

OSR

Meddelelser fra DS.R.'s orienteringssektion.
Generalforsamling.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 10. november kl. 20.00 i hjørneværelset omfattende følgende punkter:
l. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
"3. Forelæggelse 8.i" det reviderede regnskab for det forløbne år.
:Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
4. Behandling af indsendte forslag.
5. Valg af styre og revisor.
6. Eventuelt.
Gåsehusløb.
Følgende søndage vil der blive afholdt trænings'løb fra vores hus i
Ravnsholt Skov med start mellem kl. 10 og 12.Du er selvfølgelig også
velkommen til at gå.
6. November
20.
også natløb natten til søndag
4. December
18.
julekispus
For nærm8re oplysninger se
gelstuen

septemberbladet og opslagstavlen i slyn-

Film.
Tirsdag den 25. oktober.
Orienteringssektionen viser film om, hvord8.n orienteringsløb foregår
på henholdsvis begynder- og eliteniveau.
Orienteringssektionens bestyrelse.
FORMAND: Ronald Clausen, Engelsborgvej 44, 2800 Lyngby. (02) 885886
KASSERER: Poul Nissen, Stilleda1 17, st.mf. 2720 Vanløse.
SEKRETÆR: Torben Møller, Ålandsgade 51, 2.th. 2300 København S
(Ol) 124076 lok. 293
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SKABSKORT

r.:"
"l forny
~.>
for 1\!77? g~
KorteIle koster SL<ldlg
kun 5 kr. og fi s ved henvende l se i kHkf\cnet.
Ha r ti" huske l
dlt skobskorl

Vinteraktiviteter
Håndbold
U::sG
lirsd"~ kl. IU.~o - 20.30
ti Imlilding Pal le Hørsgaard

Badmillton
l ehal l en
k!. 8 - 12
tilmelding: se opslag i slyngelstuen

Svanemo

J

I"rda~

l en Il i s

Sv"ncm" Ilehallen
tor sdag kl.

Ib -

IR

tilmelding: se ops la g i slyngelstuen
SVHmning
LmdrupbaJet

fredag kl.

18 - 21

ti lmclulllg:

Ing en,

men medbrin~ medlemskort af

Gymni.slik
"lo ti on
DSR
ti rsdilg kl.
torsdag kl.

tilmeldillg

Bridge
Di! I{

tirsJag kl. 2 1 - 21
ti Imeldln g : ~e o}Jslag

i

slyn~e l stlle' l

DSH

DANSKE STUDE NTERS R O K LU:
nr.
4 5.

t-\ENU;
F .... \...DT

L.A.MME\C..RlL.Wl'
1t. t-J I .,. o..J tit. e
"A.~.O~~S"_T
'" ~
"",al:)

(io A

DSa..

~t:"F~

~N':

P-\...L.R:!.
.............. foo.)btlll.C T\~
FOIi1!.. H -.) UL..S.a \It. ~.~T
aAQt.~N

A

I!S.~_ ~

=.,

I<.~

'"\ le ~Q

10
:i r gang _

197)
n~vcmb e r
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ADRESSER
Danske SLudenLers Roklub
Strandvænget

2100 København

(j

Kaproningsudvalg

Sekreleer
Postgi ro 5 00 :11 fi6

Kuproning~chef

Anllette Worsllc

Telefoner
Kontor •.... 29 63 26
Køkken ••... 29 63 26
Meulemmer •. 29 63 60
Klubbens kontor er abent
tirsdag og torsdag 19-20

Oirkernu Pn rkvcj 2R,sL.
Lej l. -Il, :1 ·100 Ili rkernd
Tlf. 02 - kltl,,:Jl

Leif EgholJll
Arnold Nielsens Boulevard 159, 2
2650 U.. idovre

Motions- og langtursrocheC
Knud Mikkelscn

Ejvin· Holm
Ilrønsholmsdalsvej 93
2980 Kokkedal
tlf. 02-86 69 24

l'Amrcgftue J
~2oo

Knbellh~vn

N.

Lena Baden
Brønlunds all~ 49
2900 Hellerup

Formand
Husforvalter
Niels Fredsted
Arnold Sørensen
Frederi k VI' s alle 12, 3
DSR. Strandvænget
200U Købenuavn F
2100 København II
tlf. 19 88 36
Kasserer
Pil lie flnrsg8ard

PhisLcrRve.i 11,
~tj oo

th.

ncllprup

Tlf. ol - HL::

77J~

KonLingentkasserer
Ellen Madsen
Hollændervej 21
1800 København V

M· .. Le r i e Ir o rva I ter
aolf fløhne
Birkerød Pnrkvej 28,sL.
Lej!. 41, :H 6() BirkerIId
llf. 0 :2 - 81RS31
InsLrukLionsrochef
Aage Bang
Holsteinsgade 5,
2100 København ø
tlf. TR 359

KØKKENET ER ÅBENT
Mandag kl. 19-22
Tirsdag klo 17-<!2(middag)
Torsdag klo 11-<!2(ruiLldag)
Middag tirsdag og torsdag be
stilles på tIf. 296326 senest kl. 12.00 samme dag.
Servering sker kl. 19-21.

licuakt..ioncn
lnf!,c-LISC Jllr(.!.cllsen
l Il ,. . C Il S V c J 'l:1

"e Il r l 1<

aktiviteter

IklJ V, lif: :lIJJr.1
nAOMI~TON

\' i cl sAnde

Krl~tanlil~(lIl,,;

:1.1 .... il"

JyLte

LI

lo

r: TU 1006

IIHn ~C I)

1'.G.HRmms Alle ]'i
~ouo 1-', tlf:
k(jJ~7 ' l
Klrslen

1/11lldlhll! &

il l r g e r ,J e Il s e Il (n n:i v ti )

Lunued ..tsvej Io
29 00llellerup
tIl':

OG Tc,NNIS

I'y e n

liE .!JG:!

:;idste frist
for illdlcvering af stof
til n~.t. bl.d er rien

lIar Ol! lyst til at spille budminton o~"/e llC"r tennis, men stilr
ar: mangler ell makker; eller h .. r
du lyst til at prøve at spille
mori andre end din daglige mHkker,
så benyL den nyopretted e telefonlist", der hænger p o opslagstavlen i slyngelstuen. Jo flere der
skrivpr sig pil listen, des større
er muligheden, for nt findC" nptop
den spiller, der kan pil det tidspunkt In"n selv er interesseret i.
Jeg kan samtidig gøre opmrorksom
på, at badminton foregSr lørdag
k!. 8-14, og ikke k!. H-12 som
nævnt i oktobernummeret af bladet.
B~de tennis Og badminton er grutis
for DSn's medlemmer.

lo dec.
ned;lktioncn af Jelle
bio,! slulLCl 6-11-7,.

Steen Storland

DSR

flen
I. e s fl'l-el ses111".1 e
I~efel-nf

Bestyrel sesmØde d. 6. ok t . 1 0 77
Ti lst ede: Fr e d s t ed Le i f
An n et:::... t. e
Mikkel, Ho l m, Bang. Arno l d , Ro L f ,
Pang, I-lill i am Arentved .
I

I

l. Opsti lli ng a f ny besty r else

Hen r i 1

c i l g e ne

ra l f o r s a mlin g en.

Se indka l de l s e t il den n e
bladet )
2. Ka p r o n i ng s gymna s t i k.

lalLd e t ste d s

Man ma ng le r en le d er , Sti g h. a r

BestyrelsesmØde d.lS.se p t . 1 977

l. OpgØrelse af medlemstal.
Man gør nu op, hvor mange me dle mme r

klubben helt nøjagtigt har, og hvordan
de fordeler sig på betalende og restanter.
2. Opst il ling af ny bestyrelse til general f orsamlingen.
Palle fratræder og foreslår \1illiam
Arentved.
Annette opstiller ikke.
Bang og Leif ønsker at fratræde.
Rolf opstiller.
Mikkel og Arnold overvejer.
3. Vinteraktiviteter.
Kaproerne ønsker en basketballbane en
time ugentlig. Arnold undersøg e r, hvor
stor opbakningen er. Evt. vil ma n prøve
at få ændret den ene tennisbanetime om
torsdagen i Svanemøllehallen til ba-

sketball.
på grund af for ringe tilslutning til
svømning i

USG sidste vinter, gav det

et stort underskud. Derfor opgiver man
arrangementet i vinter og henviser t i l
KØbenhavnskredsens svømning i Emdrup-

badet fredag aften kl.
Det er gratis ved forevisning af medlemsbevis til roklubben.
4. Reparation af klubhuset.
Byggeriet skal kØres i fastere rammer
end hidtil, man er lidt bange for at
komme til at betale for den stillads"opbevaring"

I

der tilsyneladende fin-

der sted.
S. Oliepriser.
Rolf undersØger, om klubben ikke kan
få større rabat på prisen på fyringsolien.
Sekretæren.

l O l/e t

daer e _ Hv a d ,
går s orrune r t r æn i ng e n har man f ået t i l ·
sag n o m e n træn e r f ra l. apr i 1_
næ s te
Man træne r t ir sdage o g t o r s da g e fra
kl. 1 8 - 19 , samt i we e k pnden.
a t kØre den d e f Ør s t e

Til stede: Fredsted, Palle, Bang, Rolf,
Arnold, Ellen M., Annette, Holm, Mik kel .

P all (

I

] 4

Motion sgYlTU1a s ti k.

Er begyndt, den blive r om ti.r sdagen

det af Birger og om t o rsda ge n
J. KØkkenpriserne ajo u r f ø r e s m. h

af

Pa L

_ to. ø l (
spiritus, madprisen ho ldes uæ Il d r e t .
4. Terminer.

Standerstrygning:
Lø rdag d.29.oktobe r .
For (h) julsfest:
LØrdag d. 26. november.
5. Byggeriet.
Kanten e r hugget væk og rens e t , man
venter nu på blikken51 a geren m ed z i n~
inddækningen. Jønson f o rsikre

~,

ikke kommer til at b eta le fo r
lIopbevaring".
6. Bå d a fslibning.
Bådmateriellet er i meget dår l

a t vj

sti llac

ig

f or ·

fatning, der f o r må der gøres
~ n indsats for at f å bådene istands<3t i vir
ter. Nan vedtog, at af l yse mo-t.ionsgyn
nastikken ca. en gang o m må n e d e n og
sende folk ned og slibe både C3. f. Klul

ben har desværre ikk e r å d t i l
at
frokost ti l fol k , der kOOline r = g s
om lørdagen.
7. Fyringsolie.
Rolf har kontaktet klubbens o l ie ]
randør, så vi nu får en rabat
på
pr.lOOO l mod fØr 26kr.
8. RengØring af omklædn i ng s r um .

give
l ibE

eve80k,

Der kom f o rslag om a t u ds kriv E3 fo lk t

det, som de t prak t i se res i ar< d re l;1ut
bero
Bade- og omklædning s rum ved S 23. una .
Parketgulv er snar t he lt ødel23.gt af
fugt. Nulighed for anden gulvl:=oelæ gnir
undersøges. Flere andre reparC3. t i oner
er påkrævede I mest mu l i gt må J--<::. l are s c

klubbens egne medle~ner.
9. ForhØjelse af kontingent.
Se generalforsamlings indkalde l.. se .
lO.Ny toårers-inrigger fra Vikt o :o:::c Jenser
HW1dested, leveres

OSR.

omkr.l.de c:: ~ mber

i
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Helge Høeg nasmussen in memociam
Efter 1-2 å r s snigende syg dom døde Helge d. 10. a ugust kort
efter sin 7 0-irs f ~ dse lsda g, og vi mistede en god og afholdt
kammerat og klubben en af sine trofaste medlemmer. Helge blev
medlem af DSR som l)- '.rig (mødte til kaninfesten i matrostøj!)
i 1:1 ,, 3 og var i å r ene 1)~4-3l fast s tyrmand på kaproningsholdet,
hvorved h an ved reJser i lnd- og udland va e med til at bringe
mange se j re hjem til klubben. At han var en styrmand af allerh øj este klasse, oeviste ha.n g ennem en uafbrudt rEkke af sejre
i 'Kanalh)bet' i s lu tning en a f tyverne. F'ra 1:126-29 var han
medlem af kap roning sudva lget og i 1:130 langtursroehef. Efter
en lan g ~rr~ kke som dag l ig roer l agd e han ikke op, men sluttede si 5 til 'tors dag sholdet' , der h ver torsaag hele SEsonen
igennem mødes i k lU bben, ror om nødvendlgt, spiser middag,
snakker og sp i l ler kort.
Da D0~'S ~ki- og Orienteringsse k tion blev stiftet i 1340,
meldte He lge s i g straks som medlem og olev hurtigt en af vore
mest st abi l e A- l øoere. Ha n va r vel al drig nogen stor løber,
men på en ti d , da kr~vene til en orienteringsløber var anderledes end i ,h g , kom Helg es evner til at udføre et omhyggeligt
o g n ~j ag ti g t a r be jde, se l v n,r tr . t heden mel d er si g , til deres
reL. Man o r ugt e k o r t i størrelse s ord enen 1:100.000 og fors~ ~ te
a t r ,' l g e f o r m"l s pCir:ig raffen: dt evnen ti l ut o:'ientere og v-elge ve j skull e V Dr e uu s b ,,;gi ve nde frem for evnen til at løbe.
,l a n o pna e ci e " lu r i g e n vin oerp lad s i en af de st ør re konkurrencer, va r e t pa r g~ng e l i g e ved, men han v 'c ad skillige g ~nge
me d t I l at h j e mf ø re h o l d seJren til sin klub. Helge havde et
lnd g ~ e nd e Ke n cl ska o til skovens flora og Lwna, og det var altid
en l ererig op le v e ls e ~t ['!!rdes S:irr:men med ham i naturen. Han
v a r med ved a rran g e mente t uf ~ tifinae rl øbet. I kraft af sit
lune o g sit hy c;g e hwnø r var ha n en forn ø jelse at VEre sammen
med. He lg e vi l olive savnet meget ved de ",ammende trBf, og vi
vil i erbøJ i gh ed ~re ha ns mlnde.
";.l".

Voigt
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Hvad pr orienterinssl ø b?
I orienteringsløb ska l deltagerne finde en række poster, hvis beliggenhed i skoven markeres på et kort.
Posterne skal opsøges i
rækkefølge, men valget af
hvilken vej man vil lø be ,
er frit.
Orienteringsbanen bør ligge i
skovrigt tærræn og
være udformet således, at
dygtighed i
orientering
og evne til at finde vej bliver afgørende frem for gode løbeegenskaber.
Orienteringsløb er en aldersvenlig idræt.
Når man løber i skove n, kan man selv bestemme sin ve j og selv bestemme
sit tempo. Dette gør orienteringsløb til en meget attraktiv idræt for
a lle al de rsgrupper.
Ale ne med naturen, uden tilråb fra tilskuere og uden
konkurrenternes umiddelbare pres kan man selv fastsætte de t tempo, man føler man kan klare. Der er ingen, der griner af en, når man er nødt til at gå for
i gen at få pusten.
Kar akte ri st i sk for "de camle" er, at de løber for at klare sig så godt
30m muliet,
men alligevel er næsten komplet ligeglade med placeringen,
blot de h ar haft en god tur.
U rient e rin ~s lø b

er en

be~yndervenlig

idræt.

I da g l øb e s orienteringsløb på specielt fremstillede kort, der viser den helt nøjagti ge situation
i skoven. Dette gør i drætten megpt begyndervenlig.
hvilket alderstrin man starter p~, kan man
e ft pr mege t kor t ti d s elv finde v=j r u ndt ph en
or ie nt e r in es ba ne. Ikke så hurti g t måS ke, men men i n gs f y l d t o~ me d i nd t ryk uf oplevels e , der give r
l YGt t il ~e ntu E e ls e.

U ~ nGe t

I b esyn d el s en c i v e r Klu bb ens løberp s ærlig h jæl p
nye l :J be r p .

t i~

Orienteringsløb er en i0eel topidræt.
Hvis man har lyst til at dyrke idræt
rin g sløb en id eel t opid ræt.

på konkurrenceplan,

er

or~ente

De kr Bv der stilles til topløberen er en meget stor koncentrationsevne,
og en ~ikker t a nkevirksomhe d under e~ meget højt fysi s k pres.
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Tidsstudier foretage t
på eliteløbere i verdensplan viser klart, at det er den tekniske kunnen,
der i den sidste ende er afgørende for placeringerne. Hurtighed og sikkerhed i kortlæsning betyder afgørende sekunder.
Samtidig udsættes idrætsudøveren for et stort
fysisk pres,
der stiger støt fra start til mAl .
Jo større det fysiske pres bliver, desto sværere
bliver det at holde hovedet klart og g e nnemfø~e
den rette teknik.
Efter løbet har også eliteløbere et stort behov for erfari n gsudv e ksli ng ,
og de glider derfor naturligt ind i samværet.
0tjernedyrkelse er et u kendt begreb blandt orienteringsløbere, og eliteløberne varetag er n ormalt en række andre funktioner i klubber, kredse og forbund til g a vn for
hele orienteringsidrætten.
Orient e ringsløb er en motionsvenlig idræt.
Orienteringsløb byder sine motionister udsædvanlig gode betingelser. Den fysiske optræning falder srunmen med den tid det tager at lære at finde rundt på en orienteringsbane.
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I starten må man give sig god tid til kortlæsningen for at være sikker på at komme den rigtige vej, og når så teknikken bliver bedre , er fysikken blevet bedre.
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Herefter bliver orienteringsløb aldrig kedeli g t. Der er nok at gøre undervejs - idet der foruden en fysisk træning - altid passende fordi man
selv bestemmer farten - stilles krav om en "koncentreret tankevirksomhed" - der skal tages stilling til, hvilken vej der er bedst,
og der
skal hele tiden ske sammenligning mellem kort og tærræn.
Ind imellem bliver der dog også tid til at nyde,
fr i natur.
Vi løb e r orienteringsløb året rundt,
mot ionisterne .

at motionen foregår i

så der bliver i ngen sæson s top for

Orienteringsløb er en familievenlig idræt.
Orienteringsløb er en familieidræt. Man tager sammen
ud til løb - løber hver for sig i skoven på de baner,
der er passende
for fysisk og teknisk stade - og sa
er der bagefter en masse at snakke om .
Oplevelserne bliver allige vel i høj grad fælles,
og
danner basis for e rfaring sudveksling og familiesnak
efter løbet.
Hvordan gik det med dig? Havde du også den svære post
derovre? Hvordan løb du fra post 7 til B? Tror du ikke, det havde været sikrere at løbe u denom? u.s.v.
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Orienteringsløb er en sarnværsbetonet idræt.
Erfaringerne fra skoven danner basis for
en grundig efter snak .Man trænger simpelt
hen til at udveksle de oplevelser, positive og negative, man har haft med andre
løbere. Herved opstår en værdifuld menneskeli g kontakt mellem konkurrerende i drætsudøver e.
Det er da også et særsyn at se en orienterin gslø ber haste bo rt efter et
løb.
S anune n fa tning.
Som det fremgår af ovenstående,
kan orienteringsløb dyrkes
på alle planer med et overordentligt stort udbytte.
Dansk Orienterings-Forbund, og dermed også D.S.R. vil søge
at fremme denne udvikling så meget som muligt,og sætter sig
derfor følgend e målsætning:
nOFts opgave er at organisere og videreudvikle orienteringsidrætten på en sådan måde, at så mange som muligt, uanset fysiske, sociale eller andre forudsætninger gø res interessere de i den og får mulighed for at udøve den under
former, der kan sikre, ~t behovet for : en sund og rekreativ
fysisk udfoldelse dækkes.
Torben Møller

Meddelelser fra D.S.R's orienteringssektion.
Gåse husløb.
Fø l ge nde søndage vil der blive afholdt trænin gsløb
Havnsholt Skov med start mellem kl. 10 og 12.
4.
18.
15.
29.
12.
26,
12.

fra vores hu s i

december
julekispus
januar
februar
marts

For nærmere oplysninger se
gelstuen.

septernberbladet og opslagstavlen i slyn-

Orienterings sektionens bestyrelse.
FORMAND:
Ronald Clausen, Engelsborgvej 44, 2800 Lyngby. (02) 885886
KASSERER: Poul Nissen, Stilledal 17, st.mf. 2720 Vanløse.
SEKRETÆR: Torben Møller, Alandsgade 51, 2.th. 2300 København S
(Ol) 124076 lok. 293
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E S T - P R l S " R :

Som det ses pi forsiden af dett e
numm<,r af bl<3det, er r>ri sen på midd .1 gen
ti.'. f or( l,)j" lsfe sben s"t til kr. 3" .- .
N ogl ~ vi~ må s ~e S~tne5 at d enne pri:3 er
for t10j, selvom det må ~iges at vær~

absolut fordelagtiet, sammen!ignet !'led,
Iovad der må bløde,; for til svare nd e Ilde n
for klubbens regi .
I!'lidler~id gør rie stadlg stigende
priser sig også gældende, når det gælder
klubben, bvorfor vi ~ar ans et det fur n0dvendigt at fastsætte ovennæ\n te pris, så vidt som det mA kr.ve~, at fe s ter~ e løber
rund t.

Til forklaring kan gi ves føl ger,d e
pr. ~erson:

ov er ~ l agsberer,n,ng

r! ovedret :
Kød varp r ......... ca. 8 kr
Grø n eag e r ........ ca. 5 kr
Diverse . ......... ca. 2 kr

kr
kr
kr
kr
4 kr

Bordjlynt, dllg m.v.

15
6
e.a . 3
ca. 3

Køkkendame ........ .
~'usik .. ......... . . .

ca .

De ssert . ...... . ... .
K2 ffe ............. .

ca.

4 kl'

35 kr

Dette V2re s:crevet for over for
klub be ns medlemm er nøgternt pt vise,
hvad fest-middage skal koste.
Carl-Helge Juul Pte rsen .

GEMERALFORSAMI..ING
Ændring tlJ
f o r!~

i1.11l

l i ngen

dag~orde11en~
I

~eneral

DSR's klub~lad har - lige som de fleste øvrige aktiviteter i klubben lidt under en stadig faldende interesse fra medlemmernes side. OmkostDiogeroe ved bladets trykning og udsendelse er imidlertid blevet større.
Sladet tjener to formål, dels at informere om aktiviteter, dels at bidrage til den generelle debat i klubben.
Det sidste formal har ikke været opfyldt i det sidste års tid, og bestyrelsens informationspligt kar været
varetaget pa et meget lavt niveau.
Redaktionen bærer en del af ansvaret herfor, men .1 undskyldes med
den mHnglende Ceed-back og deraf følgende inspiration.
Vi foreslAr - som oplæg til debat på
generalforsamlingen og efterfølgende
vedtagelse i bestyrelsen - at bladet
fremover kun udkommer 6 gange årligt
(mod nu 10). Dette vil dels s~are
klubben for ca. 3.000 kr, dels give
redaktionen'bedre tid til at indsamle de inCGrmationer, som ikke længere fremsendes automatisk.
Endelig er det vor agt at søge debatterne erstattet af et Aget udvalg
af <i nterviews og artikler om aktuelle

emWl! r.
RedaktIonen

II u nl( t. 7

Da Leif Egholm p.g.a. tid8miln.'!~1
val g t i Id( e (l t o l ~ t i 1 j c s om k a p r 0ningschef, hlev oct.. p~ I<aprolliu!!smodeL d. 1-1 I besluttet at opstil le Lena
hAr

Iladen til valg som kaproningschef. Desuden er ti l

I<apronlfl~suclvalf!.ct.

opsti I-

let Keld Christensen, ~amt llenL Andersen og lianne Peder~cn, der ueler en
plads.
Endvluere kan det nævnes, ut uer vi l
være kaproningsmnde den fHrNte torsdag
i hver måned.
~.

afdellllRens vegne
Hanne Wikke.

G~~NEIL\LPOllSAMJ.I ~(; E'I
afholdes fredag d. 9. uecembcr
kl 20 i klubhuset.
Se indkHld e lscll i'USIl' nr. Y.

