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O
GSAA ind 'nfor Slud nll'rro 'rn '$ Kreds bar J 922 været 

et nog t ubehageligt Aar. Baade Himlen og Vandet 

og Jorden har stillet sig vrangvilligt overfor Roerne. 

Altid skyet og koldt,' altid Blæsevejr og Regnvejr og Søgang, 

og Jordens Mammon havde forladt altfor mange af Klubbens 

Velyndere. Hele Sæsonen var præget af det daarlige Vejr og 

den almindelige økonomiske Misere. Den ivrige Aktivitet, der 

har været Klubbens Kendetegn i de senere Aar, døde saavel 
hos de menige Medlemmer som hos Ledelsen. Det daglige 

Slid kom man igennem, men mere naaedes ikke - kun paa 

et enkelt Felt, Kaproningsbanen, naaedes det helt udmærkede, 

Træningens dygtigt gennemførte Arbejde bragte Klubben saare 

smukke Resultater. Men de vil andetsteds faa deres egen Hi

storie. 
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Sæsonen aabnedes den 16. April. En typisk 1922-Søndag, 

raakold og fugtig med skarp Blæst. Som sædvanlig mødte 

Klubbens Medlemmer godt op for at hilse Standeren Vel

kommen til Vejrs. 

Takket være nogle gode Medlemmer og Materialforvalteren 

var alt i det store Hus i mønsterværdig Orden. Der var gjort 

Hovedrengøring oppe og nede, Baadene laa reparerede og 

roklare paa deres Pladser og fra Køkkenet mødte Medlem

merne den kendte, lifligt blandede Duft af Primus og Kaffe 

- den mindede hyggeligt. 

I Baadehallen hilste de ældre Medl mmer tilsyneladende 

uden Misfornøjelse paa den tidligere Langelinieflotill e , som 

efter Langeliniebaadehusets Salg til D. F. D. S.s Idrætsklub 

var flyttet ud i Kalkbrænderiet. Det havde jo nok givet lidt 

kneben Plads til Baadene, men Købesummens Størrelse aab

nede til Gengæld et uimodstaaeligt Perspektiv for Udvidelse 

af Lokaliteterne ved Kalkbrænderihavnen og dermed en Kon

centration af Klubbens Liv. Der blev betalt 25.000 Kr. for 

Hus t ved Lystbaadehavnen, heraf gik ca. 12.000 Kr. til Dæk

ning af gammel Gæld, medens Resten ifølge Generalforsam

lingsbeslutning bl 'v henlagt til en Forbedring af Pladsforhol

dene i Kalkbr;J:nderi 'I. 

En saadan Udvid ,Ise: l"I" pOlakræv l, Forholdene i det eksi

sterende Hus er for smaa baad -, for Medlemmerne og -

navnlig - for Materi II 'I. 'slid ' n maa Klubben nu søge at 

faa sig et Robassin til Opøvning af Begyndere og til Kondi

tionstræning for Kaproere. Saa langt tilbage jeg husker har 

der været snakket indenfor Dansk Idræts-Forbund om Ind~ 

retning af et Robassin ude i Idrætsparken, men det er hid

til blevet ved Snakken og Udsigterne til stort mere er vist ikke 

gode. Studenterroerne maa derfor selv søge at skaffe sig et 

AARBOG FOR 1922 

Robassin; det er nødvendigt for dem, om de da vil forbedre 

deres Chancer indenfor den internationale Rosport. Og det 

skal Vorherre vide, de trænger til - i lige saa høj Grad som 

Landets andre Roere. 

Da Huset i sin Tid blev bygget beregnedes der Plads til 

22) aktive Medlemmer og tilsvarende Materiel. De i Forhold 

til dette Medlemsantal ideelle Forhold medførte en langt større 

Tilgang til Klubben end ventet. En fremtidig god Ledelse af 

Klubben kan næppe regne med mindre end 325 a 350 ak

tive Medlemmer som Norm og maa disponere derefter. I første 

Række maa der skaffes Plads til det forøgede Materiel, som 

under Sammenstuvningen lider meget; saavel Reparationer 

som Nyanskaffelser er saa kostbare, at Klubbens økonomiske 

y d vn' hertil hurtigt er udtømt, alene af denne Grund er 

del Ilodv 'ndi ~~1 Og' rig-l ig-I al skaff b dr Forhold for Mate

ri II 'I. mkb ... dnillg'sl"IlIIlIllI"ls Tlljskab' kan sclvrol g-clig indtil 

videre huse '2 Mand hver i Sit'dl'l fOl" SIlIII plallla)rl \, IlI cn 

det er baade noget ub ha g-dig-I O)r ikke vickl"l' hyg·jc'.illisk, og

før eller senere maa der. raad 's Bod paa dt..·nn· BolignlId. 

Den stærke Trivsel af Klubben har i det forløb n Aar 

vist, at den har faaet en Del Medlemmer, som er værdiløs . 

Deres Ukendskab til MaterieIlets Behandling i Forbindelse med 

en studentikos Ligegladhed overfor Belæring og Reglementer 

og Love gør deres Medlemsskab til en betydelig Udgift for 

Klubben, saa meget mere som deres Lyst til at betale Kon

tingent er saare ringe. Saadanne Medlemmer vil ikke mere 

blive gamle i Klubben, for baade de pladslige og økonomiske 

Forhold tillader ikke længere negative Medlemmer. 

I det forløbne Aar har Bestyrelsen bestræbt sig for at sætte 

Tæring efter Næring. Det er ikke helt lykkedes, Aaret gaar 

ud med et ikke ringe Underskud. Heri ligger der en meget stærk 
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Opfordring til den ny Bestyrelse om at tvinge Udgifterne ned 

og til samtidig at forøge de svigtende Indtægter. 

Alle gode Borgere sidder jo i denne Tid og slider i Buk

seremmene - Klubben ligesaa; der er desværre adskillige 

Huller at passere, inden Remmen naar til den Levefod, vi skal 

ned paa. Klubben har hidtil kunnet glæde sig ved megen of

fervillig F orstaaelse hos mange Mennesker, fordi de frydede 

sig over denne fri og nyttige Idrætsbevægelse blandt Studen

terne. Desværre har Tiden medført, at disse Venner ikke mere 

har Evne som Vilje, og Klubben maa derfor gøre sig klart, at dens 

L v f d er ud trykt i Kontingentet og kun i Kontingentet. Men 

hvis M dl mm rn v d I r s Arb jde vil lette Klubbens Bud

get, kan Klubb n I·v vid r paa 11 sund og nøjsom Maade, 

selvom der ikke kan re nes m d Indtægter udover Kontingen

tet. Og der kan endda ogsaa blive Raad til lidt Fest og For

nøjelse, naar blot Medlemmerne selv vil betale det. 

Ser man tilbage over 1922 er der en Række af Begiven

heder, som dog ikke kræver særlig Omtale, da de kun har været 

Gentagelser fra de foregaaende Aar - Generalforsamlingen, 

Standerhejsnil1gen, Festen paa Husets Indvielsesdag·, Klubaf

tenerne, Lørdagsballerne m. m. Ogsaa Klubbens Aarbog var 

en Reprise, noget forbedret og noget rigere i Stoffet end For

gængerne, men - uvist af hvilken Grund - har den for

staaet at gøre sig fordelagtigere bemærket. En lang Række 

af erkendtlige Takskriveiser fra aktive . og passive Idrætsfolk, 

fra Professorer ved Universitetet og Polyteknisk Læreanstalt, 

fra Bogs~mlere har glædet Bestyrelsen meget. Det har nem

lig vist, at Aarbogen ikke blot udfører sin oprindelige Op

gave at virke for Tilgang til Klubben blandt de unge Studen

ter, men at den tillige i Kredse, hvor Klubben vanskeligt faar 

Indpas, viser det Arbejde og de Maal Studenterrosporten stræ-

AARBOG FOR 1 922 7 
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ber mod, og de , Vilkaar den arbejder under. Det maa meget 

haabes, at Klubben ogsaa i Fremtiden maa faa Hjælp af de 

gode Hænder, der hidtil har muliggjort Udsendelsen af Aar

bogen. Der er her Grund til samtidig at bringe Dagbla'dene 

en Tak for deres venlige Anm eldelser. 

I Foraaret fejrede Norske Studenters Roklub sit 25-Aars 

Jubilæum. Den danske Studenterroklub sendte som Gave og 

Hilsen til sine norske Venner den gamle Kamppris fra de 

nordiske Studenterkaproninger, Sølvskjoldet, som med Rette 

tilkom de norske Studenter, der har sejret det højeste Antal 

Gange. Samtidig tog de danske Studenter Anledning af Ju-

bil · ' t til at udsæ tt en ny Præmi i Studenterkaproningerne, 

S O Ill II 't i"vri !~ t (' r H 'nsi Ttel1 al slige udvidet fra at være skan

d inavisk , Iii at v:t' I"l' nalllll' inkmatillllal ' tudcnterrostævner. 

I Aar ' ts Llfll 11111' KIIII,bt'lI kmr 'spondcret med tyske og en-o 

gelsk' aLul 'lIIisk , Rokluhber og underhaanden har der været 

forltandld IIH.:d fillske, og der er megen Stemning for at faa 

r 'alisl'r 'I Pbn ' 11 om internationale akademiske Rostævnel' i 

K" b ·nhavn. Om det kan ske i en nær Fremtid er vel nok 

r ' t' tvivlsomt, dertil er Verden og Valutaen for meget af Lave. 

Alligevel vil det være rigtigt herfra at sørge for, at det rej 

ste Spørgsmaal holdes under Observation i de allerede nu. 

interesserede fremmede Klubber. 

Ved Efteraarskaproningen i København, hvor Klubben sammen. 

med nogle andre københavnske Roklubber tog Arrangementet 

og Risikoen, deltog et Hold af Ruder-Club Allemania, Hamborg .. 

Det var en Fornøjelse igen engang at se et godt tysk Hold 

paa den hJemlige Bane. De roede i en elegant og smuk Stil, 

som de danske Roere kan lære meget af. En saa stærk Let

hed, en saa graciøs og dog kraftig Rytme i Tagene er det 

en Nydelse at ·se. End ikke i Opløbets sidste Anspændelse 
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gik AnstrængeIsen ud over Skønheden - som i en Leg gik 

de først over Maalet. Det tyske Holds Deltagelse skaffede 

Kaproningen, der var beskedent anlagt, stor Tils trømning af 

Tilskuere, hvoraf kan læres, at Kaproningerne kan blive po

pulære Sportsopvisninger herhjemme, naar de fa ar et godt 

internationalt Program. Og det kan de faa, naar dansk Ro-

All c m an ia-Ro e rn c: Casp rit ,I. , H of fm a nn , St rC ('k c n \); I (: h , Pri c n, 

C l e m e nt , WIII!! . 

sports Ledelse vil faa den fornødne Sløtte fra Klubberne og 

da navnlig fra de københavnske. De ty ske Roere vandt sig 

mange Venner heroppe, de gjorde os rigere paa gode Minder, 

de gengav os meget af det længe mistede Kammeratskab syd

fra og de forlod os og vi dem med et saa hjærteligt Auf 

Wiedersehen, at det er givet, at vi her har faaet en god og 

holdbar Tilknytning til vore tyske Sports fæller. 

Ogsaa i 1922 har Klubben fra saavel private Velyndere som 

fra Byens og Havnens Autoriteter faaet megen Støtte og mødt 
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stor Velvilje, Universitetet og Polyteknisk Læreanstalt har vist 

stor F orstaaelse af dens Idræt og ydet den stor Hjælp, saa

vel Dansk Idrætsforbund som Dansk Forening for Rosport 

og Danske Studenters Idrætsraad har interesseret sig meget 

for Klubben og under forsk \lig Form r bidrag t tI l dens 

Trivsel - Klubben bringer herved alle sine gode Venner sin 

hjærteligste Tak i Haab om, at den ogsaa i Fremtiden, der 

for hver Dag bliver mere økonomisk besværet, maa bevare deres 

Venskab. 

Klubbens endnu beskedne Skulptur- og Malerisamling er i 

Aarets Løb blevet forøget med en lueforgyldt Broncegruppe : 

To unge Piger, udstillet paa Efteraarsudstillingen 1919, af 

Billedhuggeren Max Meden, og et stort Rosportsbillede af 
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Maleren Harald Hansen fra Den fri Udstilling 1923. Begge 

Arbejder er Gaver fra de to Kunstnere til Klubben, hvis 

Medlemmer er baade taknemmeligt glade og stolte over den 

meget værdifulde Udsmykning af Klubhuset, der foretages paa 

en for Klubben saa ærefuld og let Maade af vore bedste mo

derne Kunstnere. Jeg skal ikke her forsøge at skildre eller 

værdsætte de to ny Kunstværker, det er jeg ikke Fagmand nok 

til, men jeg ved, at min Glæde og Beundring for dem deles 

af Flertallet af Klubbens Medlemmer. 

Medlemmerne. 

Anta l fikt ive Anta l passive Anta l ( h vilken Maaned i Sæ- Hvor-MedlelTllller Medlemmer Æ resmed- sonen har Klubben haft mange? pr. 3 1. Dec. 1922 1".· 3 1. Dec. 1922 le mmer fl es t aktive Medlemmer ? 

330 106 5 Juni 385 

v~ , r~ ig-I ovu Klubbens Virkso mh d . 

!:)æ SV I Il..' 11 8 AlIlnl (,kti vr Mt'd A:,~~:r l'~: ; (' I\ nl /l l 
IIl ld 

1\111 11 1 'rure ' G n IlU' ll l lItl l l lIl ,.1 
V {l rig hcd 1c1ll1t ll' r , tI (·,. h fl l' 

Tlnud Il f Bon d-
Hnn , llu,,1 

ror so mtlig c Tll re pr. ., 1( lul. 
angiv ' l l rod ol{ styrol I nv,',' :10 08' s tYI,'u.l. 

Uger Sæsonens L(Ib M~J)~~ll lll re K ilrlllldcr Medlemmer 
M cllklfl 

24 261 161 3345 26 8528 32,5 

Baadene. 

I 8 Aarcrs 

I 
4· Aarcrs 2 Aarcrs 

Single 
lait Scullers 

Inriggers ....... O 11 5 O 16 

Klinkbyggede 

Outriggers ... O 1 O 6 7 

Kravelbyggede 

Outrig.m.Stm. 3 3 O O 6 

Kravelbyggede 

Outrig. u. Stm. O 1 1 2 4 

Tilsammen I 33 
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Deltagelse i Kaproninger, 

Stedet Dato 

Hovedkaproninger , , , , , , , København I 1-7-22 

København 2-7-22 

Randers 9-7 -22 

I Antal I S tader 

3 

3 

2 

Antal 
Sejre 

2 

2 

2 

Kr dskaproninger , , , , , . . II København 111-6-22 1 3 O 

Udtagelseskaproninger ... København 27-6-22 

Privat· , Kaproninger: 

Nordisk lIldenI' rmal ch Kristiania 23-7-22 

Mat ' h mod " Kvik " .... K .. b 'n havn 17-9-22 

Efteraarskap rOllill g"t" Il . . . Kllh 'nllavn 24-9-:22 

Udenlandske Kapronin ; 1" 1' liaIIIborg 15-7-22 

I I alll horg 16-7-22 

Kristiania 22-7-22 

Gøteborg 30-7-22 

Tilsammen 

Uddrag af Kasseregnskab l 
for 1. Januar 1922- 31. December I C)·· . 

Indtægt: 

Medlemskontingent og Deposita. , . ....... . . 

Tilskud og Gaver ...... . . . .. ........ . ... . . 

Diverse Indtægter, .... , ................. . 

Saldo ... " ...... ,., ....... , .. , .... , .... , 

1 1 

1 1 

2 O 

7 2 

1 O 

1 1 

1 1 

2 2 

27 14 

Kr. Øre 

13.196 50 

8.986 02 

1.717 00 

2.283 81 

~6.1831 33 
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Udgift: 

Tryksager og Administration 

Lønninger, Incassoudgifter .. , ..... , ..... , .. 

Telefon, Skatter og Afgifter, Forsikring . . .. . 

Fester, Udflugter o. 1. •. • ••••.• • •.•..••..• 

Kaproningsudgifter ........... , ..... .. . , .. 

Baadehusets Vedligeholdelse og Udsmykning 

MaterieIlets Vedligeholdelse og Supplering., 

Diverse Driftsudgifter .......... , .. ....... . 

Kontingent til D. F. f. R. m. m ....... , ... . 

Andre Udgifter ...... , ' .' . , . , ............ . 

13 

Kr. Øre 

2.356 86 

3.533 14 

2.166 85 

2.025 99 

3 .571 41 

5.641 05 

2.120 64 

2.322 26 

1.042 91 

1.402 22 

26.1831 33 

H nning Koch. 
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ET GAMMELT DANSK ROFART0J. 

I de sidste Somre er der i en Mose paa Als bleven ud
gravet et Fartøj fra Jernalderen, mindre end de Oldtids
fartøjer man kender, Nydamsbaaden og de store norske 

Fund fra Vikingetiden, men til Gengæld ældre, et Tusind 
Aar eller saa, fra Tiden omkring 3-400 Aar før Kristi F ød
sel, regner man; en hidtil ukendt Baadtype, et Overgangs led 
kan man sige mellem den af en Træstamme udhulede Ege, 
Urbaaden, og det byggede Fartøj. 

F undet er fremdraget og under Præparation paa National
museet, nogle Stykker deraf allerede fremlagt for Publikum, 
men Fartøjet selv er endnu ikke rekonstrueret og bliver det 
næppe i sin Helhed, fo r meget deraf mangl ' r. Dog kan man 
af d , fllndn ' R st r gøre s ig- <:n For 's tilling m hvordan det 
har s 'I Ild. I cl pankalder I~ osporl folks pmærksomhed og 
skIlId , olllfnll.,s IIlI"d sl\'rli r I'i ~'kl IIf d m. En Model deraf, 
hvis dell kali fl" 'lIIs l ill.,s , "11 1'1 (.. 1' In<l i Roernes Hus. 

S{' lv AfJ,ildllill )~I 'I' rn ll l' ~ ' ~' lIdnu; en kort Beskrivelse, sat 
S(l 1II1II1'1I "I S III1IHYllli )!'llI'd.'nl' V j, skal forsøges. 

HHad1'1I . ' 1' i s ill T id hl ('v'lI nedsat Som Votivoffer i en 
Mose i I Ijorl ('spriIlKsko"lIC'I pna Als , Skal den opkaldes efter 
Find st 'det i Ligl.·d m ' cl Nydfl lllshaaden og de norske Old
tids fartøjer bliver d 't ' I lallgl rd ni' si g ; maatte man ikke 
hellere enes om at kalde d Il Als-l:3aad n? 

Det var et Rofartøj, i sin Form og Størrelse endnu min
dende om Egen, med Træk bevaret derfra, den ene Stævn 
som er funden er nemlig udhulet af et Stykke Træ; til hver 
Ende har Baaden altsaa endnu haft Egens massive Form; 
men for Resten var den bygget. Dog uden Nagler og med 
k~n faa Bord, ialt fem, naar Bunden regnes med; paa hver 
Side kun to meget brede Bord, eller Planker, ca. en halv 
Meter brede, den øverste ragende med Kanten lidt ud over 
den nederste. Bordene var paa Indersiden forsynet med 
Klamper og bundet, med snoede Vidjereb, til et spinkelt 
Spantesystem, yderligere afstivet af Tofterne, hele Baach'n 
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altsaa dannet efter Egens Princip, men Træstammen forladt 
og Dimensionen udvidet, ved at flikke Baaden sammen, 
den første primitive F orm for hvad der senere blev til klink
byggede Fartøjer. 

Køl havde Baaden ikke. Derimod har man fundet en mær
kelig udvendig Forlængelse ved den ene Ende, et krumt 
Træ, gjort fast til Bunden og støttet til Stævnen med et 
Tværtræ, en . Snabel altsaa, som maa tænkes under Sejladsen 
at have raget op af Vandet, muligvis en Vædder, egnet til 
at rende andre Fartøjer i Sænk med. 

Her leder Baaden Tanken hen paa Helleristningerne af 
Skibe fra Broncealderen, med de opadkrummede Stævne 
- som senere er gaaet over i Vikingeskibenes dekorerede 
Stævnhoveder. Heller ikke kan man lade være at mindes 
Kong MI' 'sas store Krigskanoer, kendt fra Stanleys Rejser, 
de r Imvd (' l'n lign nd > vædderagtig Forlængelse fortil. 

A: ~ ,(I .. ill li"III '1I IT ikk C' lilf. 'Id i)~ , n stor Krigskano har Als
HII/III"1I v, ' , "' . II, II kil, HI'c,dd. , ('r ikkn st"rn: nd at to 
M.lIId IlI'kv"1Il1 IHII' k IlllIld sidd\' VI'(I Side 'lI af hinand ' n paa 
Tort 'm ', sOIll har 'II l'jnldolllllll,li g IldlIId 'I Form, pass 'nde 
for en Bag, ligesom Bøndernes Malkestole, og Længden var 
en halv Snes Meter, eller mere, med en halv Snes Mand 
paa hver Side, som har roet ved at grave den korte smækre 
Aare direkte ned i Vandet uden Aaretolde eller Støtte paa 
Rælingen - man kan nok forestille sig at der har været 
gjort Fart med saadan en lang sammenbunden, fjedrende. 
Kasse! 

Vaabnene hvormed Krigerne var udstyret er bevaret, sim
ple Jernspyd, nogle med Benod, andre endogsaa uden det, 
kun tilspidsede Stager, Datidens Artilleri, fattigt men vel
ment. Skjoldene var lange, ovale, leder Tanken hen paa 
Cimbrernes, kendt fra Gundestrupkedlen ; og det er ogsaa 
rimeligt at det har været Jyder som har gjort en Tur over' 
til Als for at ransag e Bøndernes Forraadskamre og stuve en 
og anden god Mø ned under Tofterne til at have med hjem 
ogsaa - men Bestikket slog fejl denne Gang, Alsingerne 
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var de stærkeste, og de stræbsomme Jyder er bleven spyd
det selv og formodentlig hængt op i Træerne, Vindguden 
til Behag. Baaden og Krigernes Udstyr derimod har man 
ofret til Mosen og~ de Magter under aaben Himmel som 
havde deres viede Sted her. 

Og der er den nu ' bleven draget frem, fortælier stumt og 
i Brudstykker sin simple, grumme Historie. 

Men som Fartøj er den nok værd at studere for dem der 
ved hvad det er at føle et lydigt, vel fjedrende og stabilt 
Fartøj under sig, som skubber sig med Tørn i Søen hver 
Gang man lægger sin Magt i Aaren. 

Johannes V. Jensen. 
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J u oiorho l det 1 922: s t ud. m e d. Jens N i e l s e n, s t ud. med . Tho r up 
P e t e r se n, cox. In g. Ov e P e t erse n , ca n d. p h il. Hol t e n D al l, 

cand. p ol y t. O . H a ll i n . 

KAPRONINGERNE 1922. 

17 

'UDSIGTERNE for Sæsonen var ikke de allerbedste, da VI 

tidligt paa Foraaret lagde ud med Træningen. Der 
blev gjort flere Forsøg paa at samle et Seniorhold, 

men det maatte opgives, da Seniorerne næsten alle var for
hindrede af deres Beskæftigelse i at kunne ro systematisk. 
Paa Grundlag af Resultatet fra Kvikmatchen 1921 blev Be
gynderholdet sammensat af følgende Roere: stud. mag. Johan 
'Pedersen, cand. polyt. M. N. Hunderup, stud. polyt. H. O. Hallin 
og stud. med. Hans Hvass (stroke), der gik i Træning allered 
den 19. Marts. Noget senere lykkedes det at danne et Ju
niorhold, bestaaende af: stud. med. Knud Jungersen, ('aIId. 

phil. O. Holten Dall, stud. med. Sven Thorup Pet rsclI II: 
stud. med. Jens Nielsen (stroke). Træningen led des al III 
geniør Ove Petersen. 

Begge Holdene arbejdede i Begyndelsen i Inrim: ... ·, " : .t. I 

blev taget fat med godt Humør og megen EI1l' r :·i . .!" li"l' 1111 
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gjorde hurtigt store Fremskridt og præst~rede snart en meget 
kraftig og stilren Roning. Begynderne havde naturligvis svæ
rest ved at tilegne sig Stilen, og blev desuden sat noget til 
bage, da en af Roerne maatte melde sig syg en Uges Tid . 

Da Propositionerne for Københavns Kredsens F oraarskap
roning fremkom i Maj Maaned, var Begyndernes Træning 
imidlertid saa vidt fremskreden, at man maatte antage, at 
disse sammen med Juniorerne kunde lære at beherske Otte
ren inden Kaproningen den 11 te Juni. Vi anmeldte derfor i 
Junior-Otter, samt i Fireaarers Outrigger for Juniores og i et 
Begynder-Inriggerløb. 

Da Kaproningsdagen kom, havde Begynderholdet i Inrigger 
foretaget 54 Træningsture paa ialt 213 km. Juniorerne havde 
30 Tur paa ialt 130 km i Inrigger og 7 Ture paa ialt 31 
km i utrigg r. I tl'r n havde Holdene 15 Ture paa ialt 
92 km. Som det heraf s ' s, var de ikke helt tilfredsstillende 
forberedt i Outriggerroning til at møde ved en haard Kon
kurrence, men de var alligevel ved godt Mod, de havde gjort 
deres bedste. 

Vore Resultater ved Kaproningen blev ikke desto mindre 
noget af en Skuffelse. Juniorholdet blev slaaet af Københavns 
Roklub med godt 7 Sek. og blev haardt truet af Roforenin
gen Kvik. Begynderholdet, hvis lange Træning i Inriggeren 
havde berettiget os til at vente, at det vilde bringe Klubben 
en Sejr i denne Baadtype, naaede kun at blive en fin Nr. 2, 
1/10 Sek. efter D. F. D. S.'s Idrætsklub og 9 Sek. før Kvik .. 
Holdet gennemførte Løbet i udmærket Stil og med en meget 
behersket Takt; det havde Føringen til faa Meter før Maalet 
og blev vel nærmest slaaet, fordi Roerne var desorienterede 
med Hensyn til Maallinien. IOtterløbet gik det os ikke 
bedre end i de foregaaende. Vore Modstandere var Køben
havns Roklub og Roklubben Skjold. Løbet formede sig som 
en Kamp mellem K. R. og os, medens Skjold forholdsvis 
snart faldt tilbage. K. R førte med 1/2 Baadlængde lige til 
Langebro, her øgede Københavnerne pludseligt deres For
spring, og vi kom ind 4,2 Sek. efter dem, 8 Sek. før 
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Skjold. Paa omtrent samme Maade var det gaaet Juniorerne 
i Firerløbet, idet K. R. ogsaa i dette Løb var gaaet fra os 
ved 1500 Meter. Det mærkelige var imidlertid dette, at vore 
Roere i begge Tilfælde tilsyneladende alle var i god Kon
dition og fast besluttede paa at følge K. R.s Hold op, men 
pludseligt var det som noget svigtede, ganske uventet sak
kede Baaden, og kun ved Opbydelsen af de yderste Kræf
ter lykkedes det os at gennemføre Løbene i et hæderligt 
Tempo. 

Disse Resultater var ikke særlig opmuntrende, og vi var 
straks klar over, at vort Juniorhold med den hidtilværende 
Sammensætning ikke kunde slaa K. R's Juniorer. Efter al
vorlige Ov rv j Is r kom vi til den Slutning, at alt burde 
sættes ind paa at forstærke Juniorholdet, som var vort bedste 
Hold, og som (krfor havde størst Chance for at gøre sig 
gældende paa Kapr(l ll in~tsbanen. Derfor b lev Begynderholdet 
ofret, idet den kraft i ~sk af de!. .. Roer , cand . polyt. O. Hallin, 
overflyttedes til .Jllniorl Hl ldd. J)t' tt e ske le d go ikke uden stor 
Sorg og mange Anf;q!kl.',(·r, thi Ik ~y" , l<-r h(lldct var udmærket 
som saadant og havdt' IIIHll' l 111'1,· dl' lI lang' Træningstid 
passet Træningen mIllIsk i v: l"I'd iS~ I liV. lI ~lvis l slor Energi og 
Iver. Der er ikke Tvivl (1111, ,d ! I\lldet kunde have hævdet 
sig med Ære indenfor sill Klasse v d de senere Kapronin
ger. Det maa dog tilf"j t·s, Il t I knsigten var at lade Hallin 
gaa tilbage til Begynckrlluldl'l , hvis ikke Juniorholdet i sin 
nye Sammensætning vist, si r st'l'rkt nok til at slaa vore Kon
kurrenter. Ogsaa i On rpl1 bl 'v gjort en Forandring, idet 
T. van Aller overtog El-Aar '11 , 

Vi tog nu fat med forøg ' l Energi paa den videre Træning. 
Hovedkaproningen var n' ' r forestaaende, og inden denne 
skulde Juniorholdet start i D. F, f. R's Udtagelsesløb for 
Deltagelse i Kaproningen i Hamborg. · Der roedes saa vidt 
muligt saavel i Otter som i Firer hver Dag, og enkelte Dage 
var Turenes Længde opp paa 12 km. Baade Otterholdet og 
Juniorerne gjorde store Fremskridt, men det kneb dog med 
at faa van Aller i Form paa den korte Tid, der var til Raa-
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dighed. Begynderholdet eller Juniorhold II, som det nu kald
tes, trivedes derimod mindre godt, da en af dets Roere ikke 
deltog i Ottertræningen og derfor fik rørt sig for lidt. 

Dagen for Udtagelsesløbet til Hamborgkaproningen var 
d en 27. Juni. Til dette Tidspunkt havde det rekonstruerede 
Juniorhold roet 9 Ture paa ialt 40 km i Fireren. Til Starten 
mødte vore frygtede Modstandere, K. R.'s Juniorer, sekun
deret af e t noget yngre Juniorhold fra samme Klub; des
uden mødte et Juniorhold fra Skjold og et Seniorhold fra 
K vik, der senere vandt Danmarksmesterskabet i Firer. Efter 
Resultaterne den 11. Juni var der næppe ret mange, der 
troede paa en Sejr for den lyseblaa Farve, men vi havde ikke 
mistet vor Selvtillid, vi v ilde vinde, og det er jo det vig
tigste. 100 M ter cfter Starten laa alle Baadene endnu 
11, 'st c:n pnn l.ini , 111 n san arb<' jd cl vi os fri g førte snart 
nic ·d II';!. Lell r(l!· f,WIlII K. R.' ,-.; I lold, fIIc·d vns cl , andre Baade 
sakk\'cI(· 1I1\" 'c' o f II It '1'1 l d c· ... ,,1. Ddtc ' var jo en mægtig Op
llIullt ri ll g' fo l' VII, tllnl d, "l I 1111 1111 III'bl',i<kd meget sikkert og 
bcsvun'( k K"l wuIIllVIIC ' IIIC l , Lili i ~(' )-'orsng paa at komme op. 
J 'ns Nit'ls('1I udfoldc 'dc' .cllc· , ill l' gl imrende Egenskaber som 
Tag-aa r " Thom!> Og' I >a ll '.bl I.t ot i Aarerne, og oppe paa 

lig t, n brugl ' lIaIl ilI Si lll' 111 111 1 ,'v Kræfter og den Lærdom, 
han havde faaet, dC'l l)('d ~.II · !.all kunde. K. R , som næppe 
havde ventet stor Modst.lIld fra v r S ide, pressede ef ter
haanden haardere og I.:lafll (·I·C· pfla, indtil d v d 1800 Meter 
omtrent var paa Højd nlt ·d os, 1'11 n d r var endnu et lille 
Overskud af Kraft tilbage i VOl' Baad ; vi beholdt Føringen 
til sidste Tag og kom intl i (' Il Tid a f Min. 59 Sek., 1/

4 
Længde foran K. R og t ah'i fl' L 'ngd -r foran de øvrige 
Baade. 

Hermed havde vi vundet vor fnrs lc Sejr og kvalificeret os 
til Deltagelse i Hamborgkapr ningcn. Glæden var stor saa
vel i "Moa" som inde paa Land blandt Kammeraterne og 
da navnlig hos Klubbens Led Ise ; for det kan jo ikke næg
tes, at denne Sejr stivede lidt af paa Klubbens sportslige 
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Position og stoppede Munden paa adskillige indendørs Skum
lere. 

Faa Dage senere, den 1ste Juli, mødte vi til Hovedkap
roningen. Juniorholdet lagde for i Havnens Løb, der nærmest 

.111 II i o l' II u I cl e t 1 922 : 
cand. polyt. O . Hu llin, lud. med. Th orup Pet e r se n, Ing e ni ør 
Ove P e t erse n, co nt). 1,ll i l. (J o lt e n Dal l , stud. med. J e n s N ie l s en . 

formede sig som en ntagelse af Udtagelsesløbet, idet VI 

atter slog K. R. med 1/4 Baadlængde og lod de øvrige Del
tagere langt tilbage. Havn ns Pokal blev hermed vundet for 
anden Gang af D. S. R. 

Juniorhold rI startede i Kalvebodsløbet, men naaede ikke 
at blive placeret. 

Det næste Løb var Københavnsløbet, og her havde vort 
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Juniorhold let Spil overfor S kjold, der var den eneste af de 
anmeldte Klubber, som mødte. 

Følgende Dag mødtes vi med K. R. i Junior-Otterløbet. 
Det blev en haard og spændende Kamp. Vi havde en god 
Start og førte de t meste af Løbet, men efter at Langebro 
v~r pa?seret, kom Københavnerne op, o g nu begyndte en 
vIld "Slutkamp", men ak, 200 Meter fra Maalet "røg" . et 

:' ., . .1 : ' v:',' 11, ,01. 1, vi 1,1 "v IIll j ; ~'lp (' li g't rlis tallnT 't og kom 
11101 I ' " 1,, 1 ,.I I Mi" t Sl'k 7'/ S·' k rt K R D tt . " ., ",. c' "" • • e e 
Ll"v 011'1 .1 .1 l. I , ol" t l, til '" /lIlI i"l'IllIld \I dd t g. 

»\'1 11,' '' .1, 1, .1, " I' II I I t . F' • • ol II 111 " ." l(' , ,1' utn gger- Irer 
u~ell StY'III.,,,,, V,", /11111 00 " ' 1, ' '' lili kllll Illlvd · naaet 4 Træ
nmgstun' i 01"1111' I ,,, ,,It I " , v. lI l1lt ikl ,' ,kst mindre let 
Skjold. ElId l' li: d, It ,, : 1,,,1 , !, lI lyl. K. I Iv irv lkær i Ju:i::: 
Scullerløbet lI ~r Vl llldl 11 " I" " ' Id . 

Alt i alt kIllId, · vi , I t , l i li ,, · d ~ .I' 11 11'<1 v re Resultater ved 
Hovedkaproningl'IL (;I., 'd, II 

Festen om Af telll' Il Ild ,. ; 
mindelig Begejstring v,·oIt ". 

11,,1 :, .(' "ik da ogsaa højt ved 
I ,dl IW:l'llJ >rihavnen. Under al
M,·dl ('J ll m rne at bygge et Ro-
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bassin, for at Klubben i Fremtiden paa bedste Maade kUlId" 

være rustet til Kaproningerne. 
Den følgende Søndag var vi til Randers Roklubs Jubi

læums Kaproning paa Gudenaaen. Vi boede paa Hotel Ran
ders hos Direktør W, Matthisen, vor gamle gæve Tagaare 
f ra Polyteknisk Roklubs Glansperiode, Gamle Mathis havde 
Javet et storartet Kaproningsarrangement. Alt var saa ud-

J u It i o "h o , ,l c t v i n d e r p a a R a n d c r s F i o T d. 

m ærket som tænk ~l ig t , Baadene var installerede i en rumme
lig Hal ved Banen, hvor hver Klub havde sit særlige Om
klædningsrum, Der var paa enhver Maade sørget for Roernes 
Bekvemmelighed, endog Madrasser, som man kunde hvile 
paa mellem Løbene, fandtes i alle Rummene. Desværre reg
nede det temmelig stærkt under hele Kaproningen. 

Juniorholdet deltog i to Outriggerløb, nemlig et Juniorløb 
om Randers Roklubs Jubilæumspokal og et sekunda Senior
løb. Vore Modstandere var i det første Løb Randers Roklub 
.og Skjold og i det andet Skjold alene. Vi vandt begge Løb 
overlegent; i det sidste distancerede vi endog Skjold saa 
meget, at de opgav paa 3/4 Bane. I det første Løb var vi 



24 DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

stærkt handicappede af Modstrøm, medens Skjold, som laa 
inde ved Sivkanten, havde det betydeligt lettere. Følgen 
heraf var, at vi maatte slide meget haardt, indtil vi ved 1500 
Meter var kommet saa meget klar af Skjold, at vi kunde gaa. 
ind i deres Bane. Hermed var Lø bet afgjort. 

Om Aftenen var der en stilfuld Fest med Præmieuddelings
middag og Jubilæumstaler. Kontorchef Henning Koch, som 
var til Stede for at repræsentere D. S. R., benyttede Lejlig
heden til at bringe Direktør Matthisen en Tak for, hvad han 
havde betydet for salig P. R. og overrakte samtidig Randers 
Roklub en smuk Sølvstander fra vor Klub. Desværre kunde 
vi Kaproere ikke blive til Ballet og svinge de berømte Ran
ders Damer, vi maatte samme Aften af Sted med Toget til 
København. 

Mandag Aften tog vi fat paa Træningen igen; det gjaldt 
om ikke at spilde Tiden, da vi allerede den førstkommende 
Lørdag skulde starte i Hamborg. Om Torsdagen roede vi 
vor sidste Tur før Afrejsen, og Fredag Aften fik vi os en. 
rask Træningstur paa Alsteren, for af faa Rejsestivheden ud 
af Lemmerne. 

Vi blev gæstfrit modtaget i "Allemania's" Baadehus, hvor 
vor Baad "Als" blev installeret. Klubben stillede beredvilligt 
sin Molorbaad til vor Disposition, og laante os en Styr
mand lil Tr' ' ning n, og "Als" fik n haardt tiltrængt Gang 
Lak af BoolsdiCIH.' r 'II. 

Lørdag Morgell Kl. 7 sklll<k VI mHd ' til første Heat 
i Zweiter Viercr. 'II ' I.II\, lan tlllsk ' vis t over vor Klasse, 
men vi plejer ofte al lad t, von' Jllniorhold forsøge sig i se
cunda Seniorløb, og cl r val' ingcn ~rlll1d for os til ikke at 
forsøge vor Lykke h 'r. H 'akt bkv imidlertid aflyst, og vi 
kom saaledes først til at s larl i sl'lv ' L"bet. Vejret var me
get byget, det blæste stærkt, og uh ' lrligvis gik der en tem
melig generende Sø paa Ban ' 11, da vi mødte ved Starten. 
Vi var begibeligvis nervøse, og R 'sultatet heraf blev en 
Ugle i første Tag, hvilken kostede os et Par Baadlængder. 
Vi tabte dog ikke Modet, men sled haardt i det, og lang-
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somt .passerede vi den ene efter den anden af Konkurrenterne, 
indtil vi ved 1000 Meter omtrent laa paa Højde med den 
førende Baad. Men da var ogsaa vore bedste Kræfter for
brugt. Søen, som tiltog jo nærmere vi kom Maalet, vanske
liggjorde ydermere Roningen. Vi formaaede derfor ikke at 
holde det stærkt forcerede Tempo, som var nødvendigt for 
at følge vore Konkurrenter, som næsten alle var prøvede 
Seniorer. Vi J aldt langsomt tilbage og kom ind i Klump 
med de sidste Baade som Nr. 5 af de 7 Deltagere. Resul
tatet var trist, men vi havde adskillige Trøstegrunde at stive 
Humøret af med, og vi stolede fast paa, at det skulde gaa os 
bedre næste Dag. Søndag Morgen mødte vi til Heatet for 

. Juniorløbet, som var vort egentlige Hovedløb. Vi blev dog 
atter sendt hjem, da der ikke mødte mere end 8 Baade, det 
største Antal for hvilket Banen var afmærket. 

Ved Firetiden om Eftermiddagen laa vi ig n klar v cl 
Starten, om muligt endnu mere n rvos(' nd forsi ' Jang. 
Paa sit ophøjede Stade hævede S larl ren Flagel ( Ig" brol (·dc 
sit: "Meine- H errn, s ind Sie h 'li r i". I - (I -S, hyl cl Slyr
mændene, og' af Sted gik Baad n' 111 ,d Undtagelse af vor og 
en til. Starteren havde ikke sænket Flaget, og d'Hrr. "Luske
startere" maatte pænt skodde tilbage til Linien. Vi fik os 
en befriende Latter over Syndernes temmelig lange Ansigter, 
og da den rigtige Start kom, var vor Nervøsitet gaaet over. 
Vi fik derfor straks god Gang i "Als" og kom snart i 
Spidsen for Flokken. Løbet blev roet i et rasende Tempo, 
vor Føring var ofte truet, og selv da vi paa 3/4 Bane havde 
sikret os en klar Baadlængde, fortsatte vi med det høje 
Tempo, 'besat af en sand panisk Skræk for, at et eller 
andet Uheld skulde berøve os Sejren. 

Vor Sejr blev hilst med livligt Bifald fra den store Til
skuerskare, som var forsamlet paa Dommertribunen og i de 
mange Baade langs Opløbet. Ved Tilbagekomsten til Baade
huset blev vi lykønskede af "Allemania"s Medlemmer, og 
en ung Dame gav os Buketter af røde og hvide Blomster. 
Da vi allerede skulde rejse hjem tidligt samme Aften, kunde 
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vi ikke afvente P ræmieuddelingen, hvorfor et Medlem af 
Regattaudvalget, Hr. Gossler, overrakte os Præmien, en 
smuk Pokal straks efter Løbet. 

Vi rejste hjem, glade og tilfredse med Resultatet og be
rigede med mange nye Indtryk. Under vort daglige Ophold 
ved Banen havde vi rig Lejl ighed til at studere Tyskernes 
Roning, og vi maatte uvilkaarlig beundre den Elegance og 
Ensartethed, hvormed næsten alle Holdene roede. Arrange
mentet af Kaproningen var præget af Tyskernes Sans for 
Organisation. Deltagelsen i Kaproningerne i Tyskland er 
naturligvis langt større end herhje.mme, og dette medfører, 
at alt maa gaa efter bestemte, gennem mangeaarige Erfaringer 
opstaaede Regler. Det tyske Kapronings-Reglement er mere 
detaill ret udarb jd I nd vort og kræver et langt større 
Apparat, end vi kan præ~l r . R gatlafo reningen, som delvis 
modsvarer vor hjeml ige Kredsbestyrelse, har sin egen Byg
ning ved Startstedet. Her var i Dagene før og under Kap
roningen oprettet et Kontor, hvor man kunde faa alle 
ønskelige Oplysninger angaaende Løbene, hente Startnumre, 
anmelde Reserver o. s. v. Starten foregik som altid i Tysk
land fra forankrede Joller. I hver af disse var posteret en 
Mand, som havde den Opgave at fastholde Baadene til 
Startsignalet var givet. Løbene blev startede med 20 Minut
ters Mellemrum, hvilket er almindeligt i Tyskland. 3 Minutter 
før hver Start blev der afgivet et Skud, som hørtes over 
hele Banen, dette var et Signal for alle uvedkommende til 
at forlade denne. Til at sørge herfor fandtes et Par Politi
baade. Der var som ovenfor nævnt maximalt 8 Baade i hvert 
Løb, til Trods for at Farvandets Bredde tillod mindst det 
dobbelte Antal; det er formodentlig paa Grund af Vanske
ligheden for Styrmændene med at orientere sig paa en 
bredere Bane, at man har bestemt sig herfor. Banens Side
linier var afmærket med Flag for hver 100 Meter, hvilket 
var en yderst nyttig Foranstaltning. 500, 1000 og 1500 Meter 
Distancerne var angivet med meget tydelige Mærker. 

.Ved vor Hjemkomst Mandag Morgen fik vi en smuk Mod-
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tageIse. Pressen fotograferede os, vi blev interviewet af de 
store Blade o. s. v. Der var dog ikke Tid til at hvile paa 
"Laurbærrene", og allerede Mandag Aften var vi derfor et 
kort Trip ude i "Moa", som var kommen velbeholden hjem 
fra Randers. Imidlertid blev der ikke megen Træning den 
Uge. Torsdag Middag rejste vi med Damperen til Kristiania 
sammen med Roerne fra Kvik, K. R. og Sakskøbing Roklub, 
der skulde starte i de nordiske Mesterskaber. 

Om Lørdagen (den 22. Juli) startede vi i et Firerløb ved 
Norske Studenters Jubilæumskaproning. Vi havde al mulig 
Grund til at vente en haard Kamp i dette Løb, da vore 
Modstandere var Norske Studenters Roklub og Kristiania 
Roklub, hvilke Klubber begge ved deres mange sejrrige Del
tagelser i Københavnskaproningerne nyder vor allerstørste 
Respekt. Særlig frygtede vi de norske Studenter, hvis Junior
hold allerede havde en fln Sæson bag sig. Vi bl 'v h ,Il ' r 
ikke skuffede i vore Forventninger. LFJb t vandl vi, men d, 
norsk , SllIdentC'r flllgk os i en farel nH'nd~' Na'r!I('d lig' til 
kort for Maakl, () r ivalI:' "S "p i 1'1 T"lIIp" saa for ' ret, at 
a et i nog 'I) Crad "i\.. Ild IlWI . ·Iilnl. I )"111- ~av ' n enkelt 
Journalist Anledllillg lil al 111'111 .• ' ''\..' ', ,ti vi validt paa Kræf
terne. "Hamhoqrh"ld..t· ' 1 ... :,1.,.11 illlidl.'rlid af Roere af ret 
uensartet Bygnill ~r . . kll: . Ni. ·I·,/ ·II, I,vi!. lJdhold >nhed og ukue
lige Energi sæll<'I' 11 :1111 i ." 111111 lil .11 yd' det utrolige, vil i 
kritiske Situation 'r V i l ' l" II it.ld I il \1 presse Holdet ud over, 
hvad der strengt la~r..t "1 IlI'ld i ~ I , id 't Dall og Hallin, der 
er langt tungere, ha" vaw.1 "Ii: I vl·d at udnytte deres fulde 
Styrke, naar Takten f"re" 'n 's "l' liV r et vist Punkt. Man tør 
.derfor paastaa, at Hold,'1 villIlIl paa sin gode Form, sin Energi 
og Sejrsvilje, navnlig da ,Il- norsk Studenter absolut var 
vore Roere fysisk j' 'vnhyrrli , ,', 

Om Søndagen start 'lk vi i cl n nordiske Studentermatch 
mod N. S. R.'s Juniorhold, vllr Konkurrent fra foregaaende 
Dag, som eneste Modslarllkr 0 111 den af D. S . R. udsatte 
ny Pokal. Løbet form 'de si nærmest som en Gentagelse 
af det foregaaende, dog II\'cl d n Forskel at vi vandt i en 
mere behersket Stil. 
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Under Opholdet i Kristiania var vi N. S. R.'s Gæster, og 
vore elskværdige Værter viste os den mest overdaadige Gæst
frihed. En særlig Tak skylder vi N. S. R.'s Formand, Advokat 
Leif Rode, som ofrede meget af sin Tid paa at gøre os Livet 
behageligt. BI. a. kørte Advokaten os flere lange Bilture i 
Byens herlige Omegn. Ved vor Afrejse fik vi hver overrakt 

N o r ~ k c O go II ri Il 8 k (' S l u cl (" n l . r " t) ("; I" l' h It il . r i I I O I t C k i l II • 

et Eksemplar af N. S. R.'s Jubii' 'uIl1sskrifl, som g nglV r 
Klubbens interessante og ærerige Histori '. 

Næste Søndag (den 30. Juli) var vi i Gøteborg til Rodd
klubbens internationale Regatta. Vi deltog i et Senior- og 
et Juniorløb og vandt dem begge overlegent. Desværre var 
Løbene uden større sportslig Interesse, da der kun var to 
Baade i hvert, og da Banen, som under almindelige Forhold 
sikkert er udmærket, af en stiv Kuling var forvandlet til et 
oprørt Hav. Et større Antal Følgedampere bidrog yderligere 
med deres Bovvand til at gøre Forholdene saa slette som 
muligt. Ogsaa hos de svenske Rosportsfolk mødte vi den 
største Hjælpsomhed og Gæstfrihed. 
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Hel'med var den vigtigste Del af Kaproningssæsonen forbi, 
og vi kunde tage os en velfortjent Ferie. Det havde været 
en spændende og begivenhedsrig, men ogsaa meget an
strengende Tid. I Løbet af 5 Uger havde Juniorholdet del
taget i 13 Løb og foretaget 8 Jernbane- eller Sørejser med 
en Gennemsnitsvarighed af ca. 12 Timer. Med Undtagelse af 
et Par enkelte Fridage blev der i denne Periode trænet hver 
eneste Dag, og da vi alle havde vor private Næringsvej at 
passe og desuden maatte sørge for Baadtransporter, løbe paa 
Pas kontorer og Rejsebureauer, var vi ganske godt optaget. 
Det gode Kammeratskab, som de mange fælles Glæder og 
Strabadser havde befæstet mellem Roerne, svigtede dog al
drig, og det hjalp os over alle Besværlighederne. 

At ingen af Roerne paa noget Tidspunkt blev overtrænede, 
hvad man under de forhaandenværende Omstændigheder 
kunde have befrygtet, viser paa bedste Maade, hvor sam
vittighedsfuldt Træningsforskrifterne blev overholdt. Lønnen 
herfor, den lange Række smukke Sejre, udeblev jo heller 
ikke. 

Da Efteraarss' 'son 'n h gyndl<' v ,cl S0Il1111 'rf >ricns Afslut
ning fik vi I..-;lvll lI1·d Tr; ·lIill l!<:n ig 'n. B tydelig travlt tør 
man sige. Dansk Forvnin f fur Rosporls Hovedbestyrelse, som 
hele Sommeren havd' 1I1H Id ' I s tor Virksomhed for at bringe 
Liv i Kaproningerne, I.avd,' op f rdret de københavnske Klubber 
til at arrangere en Efll'raarskaproning i et større Format end 
denne tidligere havde hafl. blandt andet ved at søge Tilslutning 
saavel fra Udlandet som fra Provin en. Da D. S. R. var 
blandt de fire Klubber, som paatog s ig at arrangere Kap
roningen, maatte vi for at st0tt denne anmelde i 7 Løb, 
hvilket var langt udover vor Evn . Vore Roere, som næsten 
alle var bortrejst i Sommer, kom først hjem omkring den 
lste September, og da der derfor kun var ca. 3 Uger til 
Raadighed for Træningen, var vi stærkt handicappede i For
hold til de øvrige Klubber. 

Foruden Juniorerne (Hamborgholdet) blev der samlet føl
gende Hold: 
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Yngste Juniorer i Outriggerfirer : 
stud. polyt. E. D. Voss, cand. polyt. M. N. Hunderup, 

stud. mag. T . P. Jacobsen, stud . med. Hans Hvass (stroke). 

Letvægtshold i Inrigger: stud. med. Sven Hagen, stud. polyt. 
H. Holtved, stud . polyt. W. Kayser, stud. polit. Fr. Nielsen, 
Styrm. stud . polyt. V. Brinck, Instruktør stud. med. S . Tho
rup Petersen. 

"Kanalhold" i Inrigger: stud. jur. P. A. Høg, stud. polyt. 
Johs. Jørgensen, stud. jur. Poul Pedersen, Assistent H . Lyd er
sen, Styrm. stud. jur. L. Banke. 

Desuden blev der sammensat to Kaninhold, som foruden 
at deltage i Efteraarskaproningen ogsaa skulde forsvare "Spej
let" og "Bolsjepokalen" mod Kvik. 

Træningen af disse mange Hold blev i høj Grad vanske
liggjort af det tidligt indtrædende Mørke, som medførte, at 
der kun kunde blive en meget begrænset Tid til de enkelte 
I lolds Træningsture. Det var saa at sige umuligt at faa "Ka
n ilH"rtH''' , vore yngste Roere, bragt i en blot nogenlunde god 
F"nll, Il ~ <1< diss efter knapt 10 Dages "Træning" maatte 
l1\11dl ' til (\ t' l\ Illlrl ig Match med Roforeningen Kvik, var Resul
latet paa !-'"rhaancl giv 'I. Begge Holdene blev slaaet af de 
langt lIll'\'( ' , alll lll l'lwrlH'jcl 'dt' Kvikro r 

Ef t raa rska proni l1 :' \' 11 fal\dt ·t ·d cl n 24. S pl mber og 
blev en stur S ll ('('('~' 1\11' !\rranglfn'nH', Il len ikk f r D, S. R, 

Dagens fi n 's tl ' 1, .. 1. 1' lI t, d l'S 011\ Stlld II tl 'rpokal n, udsat 
af D. S, R. Lllb·t var Ildsk revet for S('niorcr i utrigger
firer, De anm ldk Klllbhcl' var: A IklIllInia fra Hamborg, 
Kvik og D. S. R. !\lbll <t l1ia modt 111 -det s til.'l"kt Seniorhold, 
der i den forløbne S~cs()n havde 20 Starl r og lige saa 
mange Sejre paa Samvitt igh den. Kvik mødte med sit 
Mesterskabshold og vi m d " Hamborghold t". 

Vi havde en meget uh ld ig Start, som straks satte os en 
Del tilbage, og i det hel taget vilde det ikke gaa for os i 
dette Løb; Balancen var knap saa god som ellers, og Sam
arbejdet svigtede noget. Det lykkedes os derfor ikke at byde 
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vore Modstandere den Kamp, som vi havde haabet at give 
dem, og vi maatte nøjes med Nr. 3 Pladsen. 

Nogen Trøst for os var det, at vi senere overlegent vandt 
Juniorløbet over Skjold og K. R. 

I Begynder-Sculler vandt stud. polyt. E. V. Bardran sikkert 
over sine tre Modstandere. 

Univer s itetsholdet : stud. III' I I . Thi . I i o ,,1, ,11 1' 11 , 

Ko nt orch e f Henning Kocll (11 .,I II o t t! I 
P c t e r s C n, c a n d . p h i I. D a I I, • I \I ol . j li r I I I I I I II I 

Hvass, stud . med. Ha ge n, S I II, I . Il t C 11 I 11,11 11 1 ,1. I, o lil . 
Fr e d . NI c i s . 1\ 

I Kanalløbet havde vort Hold dt I I IIII Id ti kollidere med 
Banedommerbaaden, hvad der f\)rs i n~ ,.I, 11, 01 .1, t liV 'r 1 Minut, 
og det kom derfor ind som Nr. 4. II \ "I, I, I . 1' rt::;holdet og 
yngste Juniorer naaede kun al bliv, NI ' ,d '\ Modstandere 
i deres respektive Løb, og Kaninhold, I 1,11 It \11111 -ligt d istan
ceret i Begynder-Inriggerløbet. 

Selv om disse Resultater ikke VII I II l,d, lidt' for D. S . R., 
var Dagen dog reddet ved de to S, II' , " , dl t lidiigere fast
slaaede Dogme, at vi aldrig bør indl."l, II p H\ nogen større 
Deltagelse i Efteraarskaproningen, \.1, III I.. •• dlct. 
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Sæsonen nærmede sig nu stærkt sin Afslutning og tilbage 
var kun den traditionelle Match mellem Universitets- og Poly
teknikker-Otteren, som blev afholdt paa den sædvanlige Stræk
ning, Søndag den 1. Oktober. 

For Universitetet roede : stud. med. E. Thiesen, stud. jur. 
P. Elmlund, stud. jur. Poul Pedersen, stud. med. Hans Hvass, 

p o I y t c k [l i k c r h O I d C t : I n g' • M a t h i s c n , I n g . R i n g s t e cl , c a n cl . 
p o I y t, H a I I i Il , s t u cl, P o I y t, B a r cl r a m, s t u cl . p o I y t . V o s s , [Il ir ' 

A a ir a a r cl , [Il ir ' O v e P c t c r s C Il (H O [ cl e t s F o r c r), s t u cl , P o [y t. 

J o h s. J o r gc nsc n . 

stud. mag. Th. Jacobsen, cand. phil. , Holten Dall, stud. med. 
Thorup Pedersen, stud. med. Jens Nielsen (stroke) med 
Assistent H. Lydersen som Cox. 

F or Polyteknisk Læreanstalt: stud. polyt. E. Bardram, stud. 
polyt. Johs. Jørgensen, stud. polyt. E. Voss, Ingeniør 
H. Aagaard, cand. polyt. O. Hallin, cand. polyt. M. H. Hun
derup, Ingeniør A. S. Mathisen, Ingeniør P. Ringsted (stroke) 
med Ingeniør Ove Petersen som Cox. 

Hvervet som Dommer havde Professor, Dr. med. Thorkild 
Rovsing overtaget sammen med Professor Carl Hansen. Paa 
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Slaget 2 lod Starteren Ingeniør Ree Startskuddet falde. De 
hvide Universitetsfolk fik den bedste Start, de tog straks en 
'halv Baadlængde fra de lyseblaa Polyteknikere. 

Baaden med Banedommerne, Professor, Dr. phil. Chr. Win
ther og Professor, Dr. phil. G. V. Kuhr, fulgte i de to Otte
res Kølvand. Det var ikke noget vanskeligt Hverv, Bane
.domm erne havde paataget sig, Universitetsholdet gjorde dem 

S t u cl c n t c r III ~t l \' il r II H I II () I I \ r Il ,I n I I j " III II l ' i (' II I r I . ' r L O b e t. 

·det let. Hele Ban 1\ ()v('r førte d· hvid · m ·d et stadig øget 
Forspring. Der bl v rod godt i b ' g-ge Baad , intet Øjeblik 
paa den 3100 Meter lange Bane blev d r sløjet af, i en 
kraftig og vel genn 'mført Stil passered s Maallinien. Uni
versitet kom ind som Nr. 1 i 11 Minutter 50 Sekunder, 
193/ 5 Sekund senere kom Polyt knikerne. 

Langelinie frembød det samme overordentlig livlige Bil
lede som i tidligere Aar, Tusinder af Tilskuere fulgte med 
'levende Interesse de hvide og blaa Kuglers Markering af 
Holdenes Stilling paa Banen, der stadig meddeltes fra Tele
fonvagterne langs Havnen. 

Efter Løbet bar Universitetsstudenterne, fulgt af Dommere 
-og Kammerater og Modstandere, de t store Sølvgemme gen-



34 DANSKE STUDENT ERS ROKLUB 

nem Byen, ind paa Universitetet, hvor det indtog SIn Plads 
fra det foregaaende Aar. 

Med megen Glæde maa Klubben se tilbage over den for
løbne Kaproningssæson. Den viser, at den Deroute paa Kap
roningens Omraade, som de sidste Aar var kendetegnet af, 
nu var standset. Samtidig har den fremmet Lysten til Kap
roning indenfor Klubben og derved skabt et Grundlag for 
en yderligere Indsats paa Banen. Og Gudskelov har hverken 
de sejrende Roere eller Klubbens Ledelse faaet Primadonna
nykker - tværtimod har de konstateret, at kun det første 
Skridt opad er gjort, og at der er en lang, lang Vej, før de 
er fremme i første Geled. Men Vejen er der for at blive ti l
bagelagt. 

O ve Petersen. 
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H a ruld Han sen: Kapro e r e. 

STUDENTERMATC H ENS SEJRSPRIS . 

E
T af de mest iøjnefaldend bill d r paa d n fri ~ds til

ling i aar er en hyldest til rosporten. Vidunderligt fri skt 
set, den lette skarpe baad, som en skal gennem de 

bløde bølger, roerne udstrakte, trækkende den lange tynde 
aare. Blaat krappet vand, sommersol og byger. Det er vist 
tilstrækkeligt til at faa længslerne til at rive og bide i en 
vinterstiv roer, for os andre er det i hvert fald nok til at 
føle, hvor dej lig den sport maa være. 

Den tørre matematik, de støvede klassikere, jura, forml er; 
væk, af vejen!; der er noget andet som kalder paa et ungt 
menneske. 

Dette er ganske vist en anerkendt sag nu, der er ikke 
særlig grund til at fremhæve det, alle anerkender det, og 
sporten tages under armene; man opildner de unge til at 
drive sport og et af midlerne er at sætte dem op mod hin
anden i væddekampe og lade dem kappes om præmier. 

Jeg er tem melig sikker paa, at kunde det lade si~ gøre, 
vilde præmierne fra en akademikers haand til akademikere 
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blive den græske hyldest, laurbærkransen. Findes der nogen 
smukkere form for hyldest? Laurbærkransen, i sig selv vær
diløs, faar først sin værdi ved at være symbolet paa sejren 
og giver skønhed til den, der bekranses. Den slanke, sports
trænede unge mand med kransen om hovedet maatte for det 
skønhedselskende folk være idealet af skønhed. Men der er 
mange og nærliggende hindringer for at blive ved bekrans
ningen i vore dage. Vi har ogsaa faaet traditioner fra andre 
tider, een af disse er pokalen. Den oprindelige betydning 
- kredentsningen - er fuldstændig glemt, ikke engang som 
ceremoni er den bevaret, og den æstetiske værdi ligger nu 
udelukkende i, om bægeret er smukt eller grimt. Tør man 
ikke sige, at traditionen, vanen eller gentagelsen ogsaa har 
sløvet fordringen om skønhed. Er det hele ikke blot blevet 
et begreb, - dette at udsætte en præmie, - som aldeles 
ikke mere appellerer til nogen følelse. Som regel er det vel 
det økonomiske, der spiller den største rolle. 

Fordringen om skønhed er slidt, man er sløvet. Det al
mindelige, dannede menneske i vore dage ejer kun I nnge 
grad evnen til at forundres over det smukke. Det er vist 
ikke for meget at sige, at meget af det, der i vor tid ser 
ud som kunsttrang, i virkeligheden er udslag af tillærte 
pligter. 

Man kan ligefrem ikke gaa for at være et dannet menne
ske, hvis man ikke kan og ikke har dannet sig en mening 
om de forskellige kulturgrene. Kunstudstillinger besøges af 
mennesker, som ser paa billederne, som om de var mere 
eller mindre gode illustrationer, teatrene fyldes af folk, som 

. hører en lille fortælling eller tilbringer en behagelig aften 
med lidt sang eller musik. Det er, som om der er en væg, 
som skal sprænges, inden de naar ind t il forstaaelsen eller 
snarere følelsen for den virkelige kunst. Man er ogsaa ofte 
blaseret overfor kunsten , saa at man ikke gider trænge ind 
til kærnen. 

Er det ikke rigtigt, at disse mennesker - vi kommer na
turligvis til ofte at regne os selv med - er de virkelige 
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"Filistre", og er den egentlige akademiker ikke manden, for 
hvem Iliaden ikke blot er en røverroman, Goethes Faust en 
kærlighedsnovelle, matematik en samling ganske praktiske 
formler og Michelangelo's fresker en pæn billedbog. -

Det primitive menneske forundres ved et kantet glasstykke, 
som skifter farver, og kan glædes og henrykkes ved det 
mærkelige deri. Det blaserede menneske ser i diamanten først 
og fremmest dens materielle værdi. Den akademiske kultur 
maa holde sig frisk ved at glæde sig over spillet i diamanten. 

Det burde være urimeligt at maatte fremhæve, som en 
særlig fortjeneste, den bestræbelse, studenternes roklub altid 
gør sig for at faa levende kunst ind paa dens forskellige 
omraader, og dog det er saa sjældent, selv blandt akademi
kere, at se en stræben efter a~det end det obligatoriske. Nu 
maa jeg dog indrømme, at der er meget mere stræben rundt 
omkring, end det ser ud til; man er nemlig nødt til at 
dømme efter resultaterne, som vel sjældent helt dækk r h 11 -

sigten og ønskerne. 

Det resultat, vi l) 'r i IIdftlrdrill g"s rtlkakll ser paa roklub
bens stræben, bcllllvn ill ~"II al skanlll1' sig ved. All ' r de 
tanken, som ligg- 'I" lil l~l'I l1l1l, " ~ I ' god, d en tomme sokk l, 
som stadig opfordring I il .lIIsl'a 'lIdelse. Det maa ikke være 
rart at have den staat.:lld" paa si ll læreanstalt. Pokalen selv 
vil jeg helst se paa del skd, hvortil architekt Kay Fisker 
egentlig i sit stille sind bar komponeret den. Det kan ikke 
nægtes, · at skal en saac!all d"ktl)'ativ Genstand tegnes med 
to forskellige steder i tankel'llI', vælger man uvilkaarligt det 
sted, som tiltaler en mest; mali kan godt prøve at være ret
færdig og dele ret og skel li g- " det smukkeste sted vil 
trænge sig frem i bevidsthed n. Der er ikke tvivl om, at 
universitetets forhal har besk ·fliget Fisker mest, baade af 
frygt for at komme til at gøre skade og af trang til at have 
noget smukt og godt at arbejd op mod. I universitetets for
hal stræber linier og farver meget stærkt opad, det samme 
føler man umiddelbart i pokalen. Fra en stærkt accentueret 
ring glider bevægelsen lodret i vejret, ført paa vej af kaIine-
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lurerne. Kannelurer har som opgave at understrege den lod
rette fart. Allerede grækerne har sikkert følt, at de kunde 
gøre søjlerne slankere, naar de kannelerede dem, og man 

K a y F i s k c r : S t 'u cl c n l c r In a t c Il c n s S e j r s p r i s. 

kan godt prøve at give en forklaring paa denne fornemmelse. 
Fornemmelsen af en overflade er altid, at den lukker af for 
et stof; lukker man "stoffet" helt inde i en cylinder, spæn
der overfladen om stoffet, trykker. man saa kannelurer
nes konkave buer ind, bliver spændingen mod stoffet stær
kere og dets stræben opad stærkere. Det er en slags fysisk
æstetisk terminologi for at holde en andens øje fast ved 
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K a y Fi s ker : Sokk r l lir, ,I ~) ' I ' ' 1 1 1' 1 ~ (' n p aa Unive rsi t e t et. 
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Kay Fisker : Sokk e l m ed S e jrsprisen paa Pol y t e kni s k Læ rea n sta lt . 
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genstanden og faa ham til at følge, hvad man aner; viden
skab er det ganske vist ikke. Gaar man videre paa samme 
maade her overfor pokalen og ser de stigende bevægelser, 
vil man ogsaa bemærke, hvorledes bevægelsen energisk og 
koncist standses ved den skaalformede ombøjning, det hele 
kommer til ro; men den pludselige standsning giver ligesom 
et ryk, der faar det hele til at dirre . Kunde man paa lig
nende maade forklare, hvorfor ombøjningen skal finde sted 
netop der, vilde arkitektur være videnskab; nu er det heldig
vis kunst, og vi maa overlade til kunstneren, om alle disse 
fornemmede spændinger er bragt til ro, og om de skal være 
det. 

Skal jeg i mere almen brugte vendinger udtale min op
fatteise af denne pokal, vil jeg sige, at den paa en meget 
smuk maade, ved sine stramme linier, harmonerer m cl de 
klassicerende rum, hvori den er tænkt opslilld. SlIk inn ' 
er varierede m ,d m g n sans for ,kil skilli r" "111111 il. lig 
afstemte fl· r p"kal (' lI. SO IlI i"vri ~ I fa .• 1' "II . ' .11' V," di v ,d 
samtidig al Vin" ~ "IIIIII" 1,,1 " II 1"111 ,, 1 "I . I. ' ''1' .I , for-
skellige aars 1....1111111' II' .I , It tldLd I II Il t , . , ri I 1111\. fore 
kommer den sokk, I. 11111 ' I 1 "I I I I II 1111 ri 1," 1, II I H ' I paa 
sort bund, lig S IlIII d, II ' . d, . " 1'"l1d, li· ,II I. " I I som 
baggrund for cl 'II, lI Vl i llIII. Irll l rI , ltI ti l, I .01 , I lillidel ing 
og udførelse. 

Skulde det vær d, ·1 11111111.1 .11 ,11 1 0 1, 111, , 01 001]1 rten, 
der har faaet roklubl .. II Id , ti I I I •• II I'" ol II, oHuraade 
inden for akademisk,· 1 l' ol '. III I II , . III III , II I ri mange 
flere vilde give sig i b·.1 ol, 11110 ri 

I " Rafn. 
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Slucl c nt c rm u t c hcn s Rojournal i h v idt Svinelæder med Guldtryk 
og Il cdf æ lded c Sø l vmed ai Iler. 
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R e k lo r In a g n i fi cus, Prof. Th orkil cl R o vs ing o g Di r c k le., fo r 
Polyt e kni sk L æ rea n s talt Prof. H. I. H a nno vcr autoriserede 

clen 26. S ept. 1920 Stucl e ntCl'm atche n s Rojournal. 
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OMKRING DANSK IQRÆTS FORBUND. 

I den senere Tid har der - i Dagspressen og Mand og 
Mand imellem og i Fagbladene - været lidt Diskussion 
om Dansk Idræts Forbunds Organisation. Diskussionen 

har ikke medført megen Klarhed, ikke givet positive Forslag 
til en Nyordning - nærmest har den udtrykt lidt spredt 
Misfornøjelse og adskillige Ønsker om en Reorganisation, 
der kan forenkle, styrke og' homogenisere Forbundet. 

Det ses jo nu nogenlunde tydeligt, at der er kommet no
get forvokset ved Forbundet. Det er naturligt, naar man er
indrer, hvordan der fra ledende Side er blevet lagt størst 
Vægt paa, at F Ol'bundet voksede, det hele skulde være saa. 
stort. Derfor tog man ind under Forbundet lige og ulige, 
rent og urent. AI Gnidning blev bortadministreret, man for
handlede sig til Rette og jævnede ud og kompromis' ede -
for ikke at tale om det, man gik langt udenom. Fremtiden 
havd jo Tid nok til de Sorger. 

Fra forsk llig Side og ud fra forskellige Synspunkter er 
den lidiigere saa talentfuldt besværgede Kritik nu brudt frem. 
Der ' r p 'g- 'l paa Forbundets uheldige Sammenblanding af 
ProfessionalisIII ' og' I\mal mism . Der er talt med Beklagelse 
om Samm nk;\'dllill ~t'lI af civil Idr' ' l og Milit røveiser. Fra 
politisk Sid, har ilian anket OVV I' r!f'11 lillag 'nd' Benyttelse 
af Militærperson r i l.edt'lsl' lI () ~ d, ' II dnv 'cI s i ig nde mili 
tære Indflydelse paLl Idr~' 1I ~·II . ha :J1I(kn Sid r d r advaret 
imod det samme, men ud fra d"1I I clraglning at Forbundet 
ikke maa udsætte sig for al "aa illd slim 'I' brugbart Led i 
Partipolitiken. Der er funde t sbansOlllln ~ Udtryk for Util
fredshed med den stort og uhaandi ' d igl sammensatte Be
styrelse, hvoraf altfor mange saav·1 i S I' d som i T id staar 
den aktive Idræt fjærnt ; Forsamling '\1 har med Aarene faaet 
et lidt tilfældigt Udseende og yngl' Idrætsfolk er ikke sikre 
paa, at Værdien svarer til Værdigh den. Ogsaa Repræsen-
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tantskabet har maattet holde for, man har spurgt om det er 
nogen Nytte til, saa lidt man mærker til det i Idrættens prak
tiske Liv - og man understreger Spørgsmaalet ved at paa
p ege, at Fagorganisationernes fornemste Repræsentanter, F or
mændene, sidder i selve Bestyrelsen. 

Hele Ordningen er saa tung og traditionstynget, at den 
ikke hos den menige Idrætsklub skaber nogen Interesse for 
Hovedorganisationen. Klubberne passer hver sit og lader 
F orbundets Ledelse passe Forbundet. Interessen for de fæl
les Spørgsmaal kan maales ved Antallet af Klubudtalelser 
over Ordens- og Amatørreglementet - der blev spurgt hele 
Vejen rundt, men de indgaaede Svar var saa faa, at det er 
til at græde over. Grunden hertil kan ikke alene søges i Le
delsens Fjærnhed og Organisationens Omstændelighed~ men 
ogsaa i, at der hidtil ikke har været noget Organ, der for
bandt Ledelsen med Klubberne. Denne Mangel har Forbun
dets ny Formand erkendt og søgt at bøde paa ved at for
anledige, at Forbundets officielle Mcdd lelser nu udsendes 
til samtlige Landets Idrætsklubber. 

Ja. der har været talt sl'l ikke' saa lid i ndda om For
bundet og dets Organisalioll , og del l'r maaske disse Drøf
telsers ikke helt god R 'sullater, cl r har ført til Overvejel
ser af selve Eksist nsb retlig ' Is 'n for Forbundet. Snart en 
~g snart en anden Fagorganisation har været Genstand for 
Forlydender om Udtrædelse, g adskillige Steder har der 
fundet Afvejninger Sted af de Ulemper og Fordele, Idræts
forbundet byder sine Medl ' mm r, og Fordelene har ikke 
overalt været de vægtigste. 

Alle de rejste Drøftelser har allerede aflejret sig i to Ho
vedsager, et nyt Ordens- og Amatørreglement og en Re- . 
organisation af Idrætsforbundet. Behandlingen af de to Sager 
e r i Gang, og undervejs vil nok adskill ige tilsluttende For
hold blive taget op til Undersøgelse og eventuelt til Af
gørelse. Fornyelsen af Ordens- og Amatørreglementet er vel 
for Resten snart tilendebragt, det er jo allerede Aar og Dag 
s iden den kom paa Dagsordenen. 
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Idrætsforbundets Reorganisation er en betydeligt yngre Sag. 
At den er aktuel ses af, at selve Forbundets Bestyrelse og 
da navnlig Kaptajn Sander har tage t Spørgsmaalet op til 
Undersøgelse, hvoraf man vel har Lov til at slutte, at de 
udefra paapegede Brist virkelig er ti l Stede. Lad mig her 
indskyde, at jeg ikke har læst Kaptajn Sanders Piece om 
Norges Idrætsforbund, ikke af Mangel paa Interesse, men 
fordi jeg paa den Tid, den udkom, beskæftigede mig i T an
kerne med Mulighederne for en Reorganisation af det hjem
lige Idrætsforbund og derfor ønskede holdt ude Synspunkter 
og Overvejelser, der har været afgørende udenfor Danmark. -

I Øjeblikket ledes Idrætsforbundet af tre Faktorer, Repræ
sentantskabet, Bestyrelsen og Præsidiet. 

Repræsentantskabet har Journalistiken, der jo altid har nemt 
til d tør~t rd om de mindst T ing, ka ld t for den danske 
ldr -ts Rigsdag. Navn -t r ikk - rammcnd ' . Repræsentantska
b -t· virk r ikk som II Rigsdag, snar re som en Slags Bank
beslyrels , d r la er Dir ktionens Meddelelser om trufne og 
paatænkte Dispositioner til Efterretning. Der er noget dødt 
over Repræsentantskabsmøderne, fordi de i saa alt overvejende 
Grad er af en nydende og ikke ydende Natur. Oprindelig er 
de vel tænkt som en kritiserende, vejledende, initiativgivende 
F olkeforsamling overfor Bestyrelsen. Men Repræsentanterne 
er i det store og hele Fagfolk, Fagorganisationsfolk, hjemme 
og dygtige paa eget Ressort, men ukendte og uinteresserede 
paa de andre Sportsgrenes Omraader. 

Der sker ingen Ulykker ved at stede Repræsentantskabet, 
som det er, til Hvile - ingen vil savne det, saa meget min
dre som samtlige faglige Interesser i Forvejen er - form ent
lig - dygtigst muligt repræsenteret i Idrætsforbundets Be
styrelse, hvoraf, som allerede nævnt, samtlige Fagforbunds
formænd er fødte Medlemmer. 

Derimod savner Bestyrelsen, som den nu er, en ligelig Re
præsentation af de lokale Interesser. Vilde det ikke være 
rimeligt at gaa samme Vej som saa mange andre O rganisa
tioner, at kredsdele Landet under Hensyntagen til Mængden 
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af og Medlemsantallet i de forskellige Landsdeles Idrætsklub
ber, hvorefter hver Kreds - gennem de under den sorterende 
Klubbers Formænd eller ved en anden Form for R'epræsen
tanter - vælger en Formand, der er fød t Medlem af Idræts
forbundets Bestyrelse. Seks eller syv Kredse vil sikkert være 
tilstrækkeligt. 

Denne Bestyrelse, bestaaende af Fagenes og Kredsenes 
Formænd, skulde virke ikke som Bestyrelse men som et ef
fektivt Repræsentantskab. Den bør derfor ogsaa kaldes Re
præsentantskab, hvad jeg gør i det følgende. 

Repræsentantskabets vigtigste Opgave skulde være at 
skaffe Idrætsforbund et ikke et Præsidium, men en egentlig 
Bestyrelse og en Formand. Endvidere skulde det gennem 
periodiske obligatoriske Fællesmøder med Bestyrelsen følge 
dennes Arbejde, saavel det gjorte som det planlagte. Og 
disse Fællesmøder skulde være Idrætsforbundets øverste 
Myndighed, hvor samtlige Deitagere - Repræsentanter som 
Bestyrelsesmedlemmer - har Stemmeret med Formandens 
Stemme i Tilfælde af Stemmeligh d som afgør nde. 

Bestyrelsen bør være saa faatalli g som mIllig, cl rv d kon
centreres og forenkles Arbejdet () r navnli ændigheden af 
hele den daglige Bestyrelsesmekanisme lett s. En Formand, 
en Næstformand, en Kasserer og en Sekretær er vel til
strækkeligt, naar alt manuelt Arbejde som Korrespondance, 
Regnskaber o. s. v. udføres paa Idrætsforbundets Kontor. 
Naturligvis maa saavel Bestyrelsen som Repræsentantskabet 
og Fællesmøderne hav 'n refererende Skriver, der efter 
Forholdenes Natur bor v' 1"(' den samme, som leder Kon
toret. 

Bestyrelsens Medlemmer kan ikke samtidig være Formænd 
i Fagforbundene, form entlig bOl' de heller ikke tages blandt 
Kredsenes Formænd. Helst sk, I det være Folk, der staar 
over og udenfor de forskellig Sportsgrene, som har faaet 
de udprægede Faginteresser paa Afstand og for hvem Ho
vedsagen er at fremme dansk Idræt, hvad enten den fore 
gaar til Lands eller til Vands. 
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For at sikre - saa vidt det er muligt - Foreningen mod, 
at Bestyrelsens Medlemmer og de kredsvalgte Formænd bli
ver genvalgt i Aarevis i Kraft af gamle Fortjenester og sig 
selv uafvidende kommer til at bremse op for Krav og Øn
sker fra de yngre Kræfter, der arbejder i Fagforbundene, vil 
man kunne kræve, at de kun vælges paa et kortere Aare
maal og at Genvalg fordrer 3jo! Majoritet el. l. 

En Organisationsform som den her meget løst skitserede 
vil virke og kunne virke ganske anderledes let, end den nu
værende Administrationsmaskine, der med sit stumme Re
præsentantskab, sin uhaandterlige og forunderligt sammensatte 
Bestyrelse, der ad dunkle Veje udfælder sin Arbejdsiver i et 
Præsidium, gør det hele saa svært og saa omstændeligt. · 

Her er ~un et Repræsentantskab, sammensat efter faglige 
og stedlige Hensyn, som efter at have foretaget Valg af Be
styrelse arbejder intimt sammen med denne i Fællesmøder. 
Bestyrelsen vil altid have Kontakt med Fagorganisationerne 
og Kredsene, altid have friske Direktiver og Impulser og 
dog staa stærkt og selvstændigt i den løbende Ledelse. 

Maask vil det være rigtigt, naar Landet kredsdeles, at 
l a~~c Tank n op om at give hver Kreds en Bestyrelse. Der 

r A..Jw,icl " ~om m d F ord I for Idræ tten vil kunne tages op 
kredsvis ; l;ld lJIi ~~ II. 'vn for København: f- Il s Incasso, en 
li g lig- Fonk lillg (l f '0111111 'r ns Sondag lil de forskellige 
Idr ~lsgn'lI vs sl (m ' S la'VIIl'I' Itl. IH. og r r de andre Kredse: 
Dann Is' af KrcdsidrrdsfMbllnd Iii ni samle og udnytte den 
lokale Sympali for Iclnd ll' lI () ~ lil al var tage Kredsens In
teresser ov rfor ( 11)vl'IIfM!)\I nd 'l, I il al indrette centralt be
liggende Stadi r, til al overtag ' Arrangemente t af større 
Stævner o, s, v, 

Hele Spørgsmaal I om n R 'organisation af Dansk Idræts
forbund, hvorom fler' Fagorganisationer har - vist desværre 
saare uensartede - Ø nsk 'r, bor i Modsætning til Ordens
og Amatørsagen træner s Il ~r maaske ligefrem lægges hen, 
til den sidstnævnte Sag har fundet sin A fgørelse. Det er jo 
nemlig muligt, at de Forlydender, der er gaaet Mand og 
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Mand imellem, ikke er helt ved Siden af, naar de meddeler, 
.at Idrætsforbundet i dets nuværende Skikkelse ikke vil kunne 
indordnes under det O rdens- og Amatørreglement, som er 
kommet fra Ordens- og Amatørudvalget og som er udarbej
det paa Basis af de Forslag, der i sin Tid indgik fra de i 
<.l isse Forhold interesserede Fagforbund. Skal dette Reglement 
gennemføres, vil de t gaa ud over baade Hæle og Tæer paa 
Idrætsforbundet. Men herved vil næppe ske større Skade, 
<.la det amputerede jo s ikkert kun vil bl ive det~ der ligger 
<.len civile Amatøridræt fjernest - Idrætsforbundet vil blive 
noget mindre, men samtidigt stærkere og enklere. Og da 
Reorganisationen som Maal vel navnlig har at give Idræts
forbundet en større Styrke i Forbindelse med en enklere 
Struktur, er det rimeligt først at se, hvor nær en Fornyelse 
.af Ordens- og Amatørreglementet vil bringe Forbundet til 
dette Maal. 

Henning Koch. 
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ROMASKINER. 

U
NDER dette Begreb indbefattes alle kunstige Midler, ved 

hvilke der kan foretages Roøvelser uden Benyttelse af 
en i Vandet frit bevægelig Baad. 

Romaskiner er blevet benyttet i forskellige Øjemed. Først 
er der Ro-Entusiasten, der ikke kan undvære sin daglige Ro
tur selv i den koldeste Vintertid, og som derfor anskaffer sig 
en Romaskine, ved Hjælp af hvilken han kan tage sig sin 
daglige Rotur hjemme i Stuen. Det maa unægtelig være en 
temmelig tør Fornøjelse, men den praktiseres ikke desto min
dre en Del i Rosportens Hovedcentrer. 

m æst r Romaskiner blevet benyttet til egentlig Træning 
om Vini r n. Ivor d stor Kaproninger - som i England 
_ b gyndc-r san liclligl som i Marts Maaned, kan Romaski
n r muli gvis v' r: Iii Nyllt" hvis Vejre t i længere Perioder 
absolul f rbydl'J' Ronin' i Band, men i Almindelighed maa en 
egentlig Rolra'lIill, 0111 Vini 'I" n for de Mandskaber, der først 
skal ro Kaproning- 0111 SOlI1 m ren siges at være forfejlet eller 
endda snar r' skad 'l il~ ' Man ' r mere og mere blevet klar 
over, at Idræ l!:Om ' 'mlcll' fl ) ni kunne præstere det bedste i 
deres' særlige Idr 'Is «'son bor hav n Hvileperiode, som 
dog bør udfyldes m cl and 'Il MOl iOl1ssport, som ikke kræver 
skarp Træning. I modsal' Fald bliv r der en vis Sløjhed over 
Idrætsmandens Kondition og Pr ~ sl < ti n r, medens han der
imod efter en længere vil period ligesom har samlet Kræf
ter til en fornyet yderlig r Udvikling. 

Romaskiner har ogsaa vær 't b nytt t til Instruktionsøvelser 
dels for Begyndere og dels for de Trænende. For Begynder
nes Vedkommende er den fuldstændige Indøvelse lidt besvær
lig og langvarig, naar den foretages i en frit bevægelig Baad. 
Vanskeligheden bestaar bl. a. i, at Instruktøren sidder fast paa 
Styrmandspladsen eller i en Motorbaad e. l. og derfor kun 
paa Afstand kan give sine Anvisninger og Forklaringer, me-
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dens Sagen vilde lettes betydeligt, hvis Instruktøren kunde 
staa tæt ved Roeren og direkte rette dennes fejle Bevægelser. 
Af samme Grund kan Romaskinen gøre Nytte for de Træ
nende, idet Træneren, naar han staar lige ved Siden af Roe
ren, og naar denne er fri for at tage Baadens Bevægelser i 
Betragtning, lettere kan faa de nøjagtig rigtige Bevægelser 
frem hos den enkelte Roer samt forandre ved Stilen for et 
helt Holds Vedkommende. 

Romaskiner har stadig været benyttet lige siden omkring 
1880, men de er naturligvis undergaaet en betydelig Udvik
ling siden da. 

En af de ældste Romaskin(.' r (or ' II Ro ' r m d 2-Aarer 
(Sculler-Roning), er skitser t i Fi !~. I. I aa 'I Træstel er mon
teret et Glidesæde og et Sp' 'lIdholl, som i en almindelig 
Kapro"ningsbaad. Aarerne er erslalll'd ~ m·d 2 Haandtag, som 
hvert især ved Hjælp af en Gummisllor r (orbundne med Træ
stellet. Dette er, som det ses, 'I m 'g t primitivt Apparat. 
Under Tilbagesvinget yder Gummi!:Ol1or 'ne ganske vist Mod
stand imod Bevægelsen, men d nn M dstands Størrelse va
rierer paa en helt anden Maade 'nd Aarens Modstand i en 
Robaad. I denne vil Aarens Modstand nemlig variere stærkt 
med den Hurtighed, hvormed den b væges og jo stærkere 
Roeren trækker i Aaren, desto større Modstand yder denne. 
Endvidere afhænger Modstanden af Aarens Stilling i Taget, af 
Baadens Hastighed i Vandet og andre Forhold, som det her 
vil føre for Nidt at komme ind paa. I Romaskinen er Haand-
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tagenes Modstand derimod uafhængig af Roerens Træk, Be
vægeiseshastighed m. m., hvorimod den i Modsætning til 
Aarens Modtræk bl iver større og større, jo længere Roeren 
kom mer tilbage igennem Taget. Endvidere er Haandtagenes 
Side- og Højdebevægelser i Modsætning til Aarens Bevæ
gelser fuldstænd ig fri, og under Fremstrækket vil Gummi
snorene yde nøjagtig lige saa stort et Træk fremad, som Roe
ren ydede under Tillbagesvinget, hvorved noget af det aller-

Fig, 2. 

vigtigste ved Rotræningen, nemlig Opøvning af Forside
muskulaturen under Kroppens Rejsning og Fremsving mistes. 
Om den rigtige- Haandbevægelse og Opøvning af Underarms
muskulaturen ved Aarens Skivning er der slet ikke Tale. Ap
pa;aTet kan til Nød benyttes som et meget ensidigt Gymna
stikapparat men til Instruktion eller Træning af Roere er det 
ganske ubrugeligt. 

Fig. 2 viser en noget forbedret Konstruktion. Haandtagene 
er her erstattet med et Par Aareskafter, der kan drejes om 
en Tap svarende til Aaretolden i en Robaad, og Gummisno
rene er spændt ud imellem Aareskafterne og Maskinens Stel. 
Ved denne Ordning opnaas, at Hændernes Bevægelser bliver 
noget lignende som i en Robaad. 
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Fig. 3 viser et nyt Skridt fremad. Her er Gummisnorene 
erstattet med en Vægt, som ved H jælp af et Snoretræk hen 
til Aaren hejses op under Tilbagesvinget og' fires ned un-

I 'M I. 

der Fremstr:,·kkl'l . I),,, vl .I, Maskine er til en Roer med kun 
1 Aare. Ved cI"1I vi·. I, I 11 11 ·. 11 uk! i n opnaas, at Aarens Mod
træk ikke bli" 1,,111 , ' : ,101'1", jo længere tilbage Roeren 
er kommet, 1111 ' 11 i .. vl l·1 11 .11' Maskinen alle de samme Fejl 
som den i h . . , vi II, ,,~ q,:-n r sig absolut ikke til at op
naa noget, d"1 lili",). I " " I "(ming. 
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Et væsentligt Skridt fremad naas først ved Indførelse af 
Bremser. En saadan Maskine fra Slutningen af Firserne ses i 
Fig. 4. Aaregaflen p er fastgjort til den ene Enc;le af en trug
formet Kasse, som Aaren hviler i, og som kan vippe om
kring en vandret Tap. Denne kan igen drejes omkring en 
lodret Bolt, som gaar ned igennem de to Træskiver i og h, 
af hvilke den nederste sidder fast paa Riggen g, medens 
den øverste kan drejes omkring Bolten. Ved Hjælp af en 
Skruefjeder, som ikke ses paa Tegningen, spændes de to 
Skiver imod hinanden, saaledes at der opstaar en Gnidnings-

Fig. 4. 

modstand, hvis Størrelse kan reguleres ved Spænding af 
Fjederen. Id et Aarebladet sænkes, griber en paa Aarelejet m 
væren d Knast x ind i en Tandkrans y paa den øverste 
Træskive, saal des at denne maa dr jes med rundt under 
Trækket, id t d n paa rund af Friktion n yder en nogen
lunde konstant Modstand. Id t Aareblad t lø ftes, bringes 
Knasten x ud af Indgribning m d Tandkransen y, og under 
Fremtrækket bliver d 'n øv rsl' Tr skive derfor staaende 
stille, og Aarens Bevæg Is r fuldst ndig fri som i en Ro
baad. Aarens Skivning kan ogsaa foregaa paa normal Maade. 
I Stedet for Knasten x og Tandkransen y benyttes i de se
nere Aar et almindeligt Frihjul, som tager Træskiven med 
sig under Træk-Bevægelsen, men lader den blive staaende 
stille under Fremad-Bevægelsen. 

Denne Hovedtype betyder et stort Fremskridt, men den 
lider stadig af afgørende Mangler. Som nævnt afhænger en 
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rigtig Aares Modstand af den Hastighed, hvormed den be
væges eller - hvad der hænger sammen hermed - af det 
T ræk, der øves i Aaren. Ved Romaskinen derimod er Mod
standen konstant under Trækket, og Roningen bliver derfor 
en hel anden end i Vand. I en Robaad kan man bevæge 
Aaren langsomt blot ved et svagt Træk med en Lillefinger. 
] Romaskinen derimod skal der trækkes ret godt til blot for 

Fig. 5. 

at bevæge Aaren. Hvis man i en Robaad lægger vold
som Kraft i, vo ser Aarens Modstand tilsvarende, medens 
man derimod i Romaskinen føler det, som om al Modstand 
forsvandt. Endnu værre bliver Forholdet endda derved, at 
-den hvilende Friktion er større end den glidende, hvad der 
bevirker, at Modstanden imod Bevægelsen - i Modsætning 
til Forholdet i en RobOlad - er størst, lige idet Taget be
gyndes. 

T rods disse betydelige Mangl r b nyttes disse Maskiner 
.stadig en Del i Tyskland. 

I Amerika er der fremkommen n Romaskine med en for
bedret Bremse, Fig. 5. V d Hjælp af Trækstænger over
'føres Bevægelsen frem og tilbage til en Kæde, som 
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løber omkring to Kædehjul , som paa en Cykle. Det ene 
Kædehjul er forsynet med Frihjul, saa det kun tager Akslen 
med sig under Trækket, men lader den staa stille under 
Fremstrækket. Paa Akslen er fastgjort en Bremseskive med 
et selvtilspændende Bremsebaand, som er konstrueret saa
ledes, at jo større Trækket er, desto mere spænder Bremsen 
sig til. Ved denne sindrige Konstruktion nærm er man sig 
den virkelige Roning' ·noget, og dog mangler der umaadelig 
meget i, at Kraftfordelingen under T aget bliver som i en 
Robaad. 

Endelig fi ndes der Romaskiner med Vædskebremser. Under 
Aarens Bevægelse skydes et Stempel frem og tilbage i en 
med Glycerin e. l. fyldt Cylinder, der er forsyne t med et 
Omløb med en Ventil, der er saaledes indrettet, at Vædsken 
fri t kan bevæg sig fra d n ne Ende af Cylinderen ti l den 
and n, m el ns Velsken und 'r BevægeIs n i modsat Ret
ning maa pass r ' ig-( 'l1l1t'!ll ('Il fin, inds till lig Aabning, der 
yd r ' n M dstnnd . som kan var i res fter Ønske. En saadan 
V 'dsk ' br ms'S Modstand vi l minde noget om en Aares 
Moelstancl i Vnndd. ickt den nemlig vil vokse, naar der 
lægges 111 ' 1" ' Kraft i og" mvendt. F. Eks. kan man ved disse 
Maskiner b 'v~ ' !~t' Åan' lI langsomt med et ganske svagt Træk 
- ligesom i -'n "i ~~ t ig' B. . d. D nn Maskine er vistnok den, 
der til Dato bedst IIlldigxor 110 r 't, d r minder om Roning, 
og elog er eler san lall ~~ t i ~ 'n, .ll cl ns . Nytte er yderst 
tvivlsom. 

Muligvis kan den b nyt les t il li !~' al vise eller rette en 
eller anden Bevægelse for ' 1\ n· ynd r, men hertil kan lige 
saa godt bruges en Plank g 'l ost' 'skaft, og til længere 
Tids Øvelser for Begyndere vil Apparat I: være helt forfejlet. 
For Begynderne bestaar jo den slc-Jrste Vanskelighed i at finde 
Aarens rette Stilling i Vanel t, og hertil yder Romaskinen 
jo slet ingen Bistand. Heller ikk til In truktion af de Træ
nende egner Maskinen sig. Her er el t jo nemlig ogsaa mest 
Arbejdet i Vandet, det drejer sig om, og selvom Formaalet 
kun er at fremme de rette Krop-, Arm- og Benbevægelser .. 
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er Maskinen forfejlet og vil snarere gøre Skade end Gavn, 
da den trods sin Sindrighed ikke tillader at fordele Kraften 
paa rette Maade over de enkelte Dele af Taget. En gennem
ført Vintertræning i Roning er som allerede nævnt kun 
skadelig m. H . t. Sommerens Kaproninger. 

Ikke desto mindre benyttes Romaskinerne undertiden til 
Vintertræning af 4 Mands eller selv 8 Mands Hold, og det 
kan se overordentlig smukt ud for den ukyndige, men Re-

. sultatet maa blive negativt, bl. a. fordi Roerne vænner sig 
til en forkert Fordel ing af Arbejdet under de enkelte Dele 
af Taget. Man hører undertiden nævne, at Romaskinen for 
et 4- eller 8-Aarershold skulde fremm e Samarbejdet, men 
dette beror kun paa en Illusion ; det gode Samarbejde i en 
Robaad er nemlig ikke betinget alene af nøjagtig samtidige 
og ens Kropbevægelser, men ogsaa og i langt højere Grad 
af det nøjagtige ens Arbejde i Vandet og herunder navnlig 
den nøjagtige ens Fordeling af Arbejdet i Løbet af Taget. 

Selv for den bedste Romaskine bliver der derfor ikke 
nogen anden Opgave tilbage end at yde den uforbedrelige 
Roentusiast hans uundværlige daglig'e Rotur hjemme i hans 
Dagligstue. 

Skal man have et virkelig nyttigt Hjælpemiddel til Ro
ningen foruden Robaaden, kommer man ikke udenom, at 
Vand skal der til - til at dyppe Aaren i, og der har da 
ogsaa i Tidens Løb været benyttet forskellige Apparater 
baserede herpaa. 

Det simpleste er at lægge en Baad i Vandet og gøre den 
fast langs en Ponton eller Flaade. Der kan saa naturligvis 
kun ros til den ene Side af Baaden. Da denne ligger stille 
i Forhold til Vandet, maa Aaren under Taget trækkes igen
nem Vandet - i Modsætning til, hvad der sker i en Kap
roningsbaad i Fart - og derfor bliver der langt større Mod
stand imod Aarens Bevægelse i den fastbundne Baad end i 
den frie. For at komme ud herover skærer man Huller ud i 
Aarebladet, afpassede saaledes i Størrelse, at man saavidt 
muligt føl er den samme Modstand som i en Baad i Fart. 
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En saadan Romaskine gør det muligt for Instruktøren paa 
nært Hold at rette paa Roerens Bevægelser og kan med Held 
benyttes til kortvarig Instruktion saave! af Begyndere som af 
de Trænende. Aareføringen kan jo udføres nogenlunde som 
i en Baad i Fart. For Begynderens Vedkommende er det en 
Fordel, at Baadens Balance er afhængig af saavel Roernes 
Kropbevægelser som af Aarens Stilling og Bevægelse i Van
det. Den væsentligste Mangel ved den fastbundne Baad er, 
at den ligger stille i Forhold til Vandet, og dette bevirker, 
at Aarens Modstand bliver en ganske anden end i Baaden 
i Fart. Heller ikke giver Metoden Mulighed for at lære 
Roeren at sætte Aaren i Vandet eller tage den op af Vandet 
paa samme Maade som i en Baad i Fart. 

I Stedet for Robaaden har man undertiden benyttet en 
kort firkantet Pram, men en saadan har den Ulempe, at den 
paa Grund af sin Korthed kommer i gyngende Bevægelse. 

I denne Henseende er det en F orde! at erstatte Baaden 
m d 11 Kass med paamonteret Rullesæde, Spændholt og 
Rig; d (' 1I11 Kass still s v d Kanten af en fortøjet Ponton 

II r Flaad t" IIl l'n I il nga:ld faas der den Ulempe, at selv 
om d 'I" hl'lIy lt es ell ransk lavt liggende Ponton eller en 
Flaad , kOlllllwr RO('J"{'n dog til at sidd væ 'entlig højere 
over Vandflad('lJ ('nd i r:n rigtig Baad, hvad d r igen fører 
til forkert 13 'v. 'g(' lsl·r. 

Ved de sidstnævnle M toder, foregaa l" Roning ' 11 jo i aabent 
Vand i fri Luft, og de egner sig derfor if"lg agens Natur 
ikke til Vintertræning men kun til kortva rig Inslruktionsture, 
og selv hertil er de, som det fremgaar, 1l1('g t mangelfulde. 

Det hidtil bedste Hjælpemiddel und r InslTuktionen er et 
Ro-Bassin i lukket Hus. Et saadant B;1ssin f r et 4-Aarers 
Hold er skitseret i Fig. 6. Det er støbt h "ll af Beton. a-b er 
en Rende, hvori de 4 Rullesæder, Sp ' ' ndholter og Rigger 
er monteret. Riggerne vender alle ud im od det egentlige 
Bassin c-d, men Sæder og Spændholter kan vendes, saaledes 
at Roerne enten a Ile kommer til at ro Styrbord eller alle 
Bagbord. De to Ender af Bassinet er forbundet ved Hjælp 
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af en Omløbskanal e-f-g. Naar der ros paa alm indeli g Maade 
i Bassinet, vil Vande t sættes i Bevægelse, saaledes at det 
cirkulerer i P ilenes Retning. Hvis man kunde sætte lige saa 
stærk Fart paa Vandet som en Kaproningsbaad ellers nor
malt har i Forhold ti l det stillestaaende Vand, vild e F orhol
dene med Hensyn til Aareføringen og Vandets Modtryk imod 
Aaren nærme sig dem, der findes i Kaproningsbaaden. Im id
lertid er det umuligt alene ved Hjælp af Aarene at bibringe 
alt Vandet i Bassinet tilnærmelsesvis saa stor Hastighed, 
nemlig omtrent den samme som Aarebladet normalt har. For 
at opnaa det bedste Resultat i denne Retning bør Bassinets 
Tværsnitsareal ikke være større end, hvad der er nødvendigt 
for, at Aaren ska l kunne bevæges fri t, og for at ikke hvert 
Aareblad for sig blot skal føre en Vandbølge foran sig. 
Omløbskanalen bør derimod have saa stort Tværsnitsareal, 
at den ikke yder nogen væsentlig Modstand imod Vandets 
Cirkulation. 

For at faa Forholdene saa nær til de rette som muligt, er 
det foreslaaet at anbringe en Vandhjulspumpe med tilhørende 
Motor i Omløbskanalen og derved bibringe Vandet den rette 
Hastighed, men om dette nogensinde er praktiseret, ved jeg 
ikke. Naar Vandet ikke faar den fulde Hastighed, maa der 
benyttes Aarer m.ed mindre Huller eller Udskæringer, men 
herved forringes igen yderligere den Hastighed, som man kan 
bibringe Vandet med Aaren alene. 

En Ulempe ved Robassinet er, at Vandet ikke har en gan
ske jævn Hastighed og ikke ligger med plan Overflade. Der 
kan næppe undgaas en Del Hvirveldannelse samt at Vandet 
slynges ud mod Basinets Periferi, og endelig, at hvert Aare
blad vil føre en betydelig større Bølge af Vand foran sig 
end paa dybt Vand. 

Endelig kan man naturligvis ikke i et Robassin, saalidt 
som i nogen anden Romaskine faa noget frem, der minder 
om Baadens Bevægelses Afhængighed af Roernes Kropbe
vægeiser. Særlig i Outriggere og deraf igen navnlig i dem 
uden Styrmand vil Frem- og Tilbagesvinget af Roernes Krop 
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frembringe en ti lsvarend Modvirkning i Baadens Bevægel
seshastighed. Roerne fø ler derved, at Baaden ligesom er 
levende under dem. Denne Følelse maa savnes ved Roning 
i Bassin, og Roningen vil sikkert fo r den gamle Kaproer 
fø les noget død, han vil ikke faa Indtrykket af, at han er 
Herre over Baaden, saaledes at denne er underkastet Virk
ningen af enhver af hans Bevægelser. Alt for store For
ventninger bør der derfo r ikke still es til Anvendelsen af Ro
bassin. 

En betydelig Fordel har dette deri, at man bedre end i en 
Robaad kan undersøge hver enkelt Roers Arbejde ved Hjælp 
af Indikatoren, som tegner Diagramm er af hvert enkelt Tags 
Arbejdsfordeling. Ligeledes vil man lettere end i en Ro
baad kunne eksperimentere med Ændringer i Stilen og saa 
danne Æ ndringers Virkning paa Arbejdsydelsen, maalt ved 
Indikatordiagrammer. 

Danske Studenters Roklub vil til Sommer faa et Robassin. 
Dets Hovedanvendelse vil antagelig blive dels kortvarige In
struktionsture for Kaninerne, afvekslende med de egentlige 
0velsesture i Baadene og dels Fortræning for de ældre 
Kaproningsmandskaber sam t Instruktionsture for Begynder
Mandskaberne. Antagelig vil navnlig disse sidstes Indøvning 
i den rette Stil lettes meget, saaledes at de hurtigere end 
hidtil kan gaa over til den egentlige Træning. 

H,. Ree. 



62 DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

DANSK ROSPORTS FREMTID. 

DEN, der ønsker at gøre sig et Skøn over Dansk Ro
sports Udvikling gennem de senere Aar og dansk 
Roidræts Standard i Forhold til Udlandets efter Krigen, 

begaar ikke nogen større Fejl ved at bedømme Rospor
tens Standpunkt paa Grundlag af det Udtryk, den giver 
sig gennem Hovedkcrproningen i København. Man kan sikkert 
gaa ud fra, at hele den danske Rosport i dette Stævne ser 
Kulminationen af alt det Arbejde, der Dag ud og Dag ind, 
Aar efter Aar udføres i de enkelte Klubber og Kredse samt 
i Hovedbestyrelsen. 

Ser man paa Københavns-Kaproningen, springer det i øje, 
al denne ikke har formaaet at tiltrække sig Publikums In ter
'ss ~ i samme Grad som de andre Sportsgrene. For ikke 
mang' Aar tilbage stod de fleste andre Sportsgrene mindst 
lig ' saa svagt som Roerne og med lige saa daarIige Betin
g Is ~r lI1·d I I ' nsyn til Baneforhold. Roerne maa med Skam 
tilstaa, at d , ikk ' i samm> Grad som andre Sportsgrene har 
forstaa t at' oparb, :jdt' s ig- ·t Publikum, saaledes som baade 
Fodbold, fri Idr.·t og' lIavlllig B ks rn har gjort det. Resul
tatet er, at disse Slwrtsgrt'll' nu, takk t være det store Pub
likum, de selv har opdrag- L, stnar stærkt i pekuniær Hen
seende. Og denne Styrk ~ har cl b nytte t til Gavn og Fremme 
for Sportens Udøvere og lil navnlig igen at udvide Tilskuer
skaren, der naturlig tillokkes i slOlT og større Antal baade 
som Følge af de stadig forbedr'd Baneforhold og de stadig 
finere Sportspræstationer, der yd s saavel af Danskere som 
af de Udlændinge, hvis Deltagelse r let at opnaa, hvor 
Publikumet er saa stort. I Samm nligning med de andre 
Sportsgrene kan der ikke være mindste Tvivl om, at Ro
sporten , har stagneret i sit Forhold til Publikum. For en 
Snes Aar siden stod den lige med de andre Sportsgrene, 
men i de forløbne Aar har disse forlængst distanceret Ro-
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ningen og staar nu med et Publikum, der er saa stort og 
saa trofast, at de med største Ro kan indlade sig paa Ar
rangementer, der vilde faa Roerne til at blegne. 

Meget tyder paa, at Rosporten nærmer sig et kritisk Punkt, 
og det vil formentlig være nødvendigt, at man indenfor Ro
sporten vaagner til Erkendelse af, at der maa gøres et Ar
bejde for at vinde det store Publikums Støtte. Dette kan 
kun ske ved at lade Kaproning efter Kaproning af stadig 
større Værdi oparbejde et Publikum ganske paa samme 
Maade som de andre Sportsgrene allerede forlængst har 
gjort det. Man maa ligesom Fodbolden, Boksningen og den 
fri Idræt ind paa at se Stævnerne ogsaa fra den forretnings
mæssige Side. Roningen kan ikke i Længden blive ved med 
at forspilde sine bedste Chancer overfor Publikum, hvad den 
f. Eks. gør, naar den Aar efter Aar afholder de danske Me
sterskaber i Outrigger en Lørdag Aften og til Fordel for 
et Publikum, hvis Faatallighed raaber til Himlen. 

Ser man paa den købentlavnske Il ov dkaproning i dens 
Forhold til Udlandet, bliver man straks klar over Stagnatio
nen for ikke at sige Tilbag gangen. En hurtig opstillet Sta
tistik over Antallet af cl > lI cknlandsk e Hold, der er mødt til 
Start i København ind nfor trt'aarigc Perioder i Tidsrummet 
1908 til 1922, viser følg >nd st Tkt faldende Kurve: 19-
17-15-12-9. Den udenlandsk· Deltagelse er med andre 
Ord i rivende Tilbagegang. 

Det samme gælder Antallet ar deltagende Baade i de en
kelte Løb. Det vil erindres, at I;t Løb som Øresundsløbet, 
den Gang det var vort Hovedløb. normalt samlede 6-8 Del
tagere og var Genstand for ell Interesse, som var langt 
større end den, der nu vises vore allerfineste internationale 
Outrigger-Løb. De gaar som bekendt over Banen med kun 
et Par Deltagere og ikke sjældent med kun en eneste Baad. 
Det nytter ikke i dette Forhold at skyde Skylden paa Krigen 
og Transportvanskelighederne, thi de tørre Tal viser, at end 
ikke Gullaschtidens Pengerigelighed, som ogsaa satte Spor 
i Roklubbernes Kasser, formaaed e at genskabe den tidligere 
store Deltagelse i Københavns-Kaproningen. 
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Efter hvad der er sagt ovenfor, synes det klart, at der 
maa være et eller andet galt indenfor dansk Rosport. Og det 
slaar næppe fejl, naar det siges, at Grunden til den kø~en
havnske Hovedkapronings Tilbagegang maa søges dels l, at 
Ros~orten ikke forretningsmæssigt har oparbejdet sig et 
Publikum, og dels i, at de danske Provinsklubber alt for 
længe nøjedes med Inriggeren. En stor Del af det bedste 
Arbejde indenfor dansk Rosport er blevet sat ind paa ude
lukkende at naa det fuldkomne i Inriggeren, uden at man 
blev klar over, at selve Inriggeren, medens Arbejdet stod 
paa, blev en kaproningsm æssigt set ganske forladt Baad~ype. 
Det er derfor nødvendigt, at Provinsen nu skynder sig at 
lægge Arbejdet over i Outriggeren, idet den ellers risikerer, 
at den københavnske Hovedkaproning og mere med den dør 
en ynkelig Død og slet ikke eksisterer, naar Provinsklu~berne 
en Gang mandsstærke søger til København for at Vise, at 
de ogsaa kan slaa Københavnerne i Outriggeren, som de 
allerede har besejret dem i den specielt danske Inrigger. 

Det kan ikke siges tilstrækkelig stærkt, at Inriggeren er 
ud n nhver Betydning set med udenlandske Kaproeres ø jne, 
og d(:1 maa ikk glemmes, at det nordiske Mesterskab i In
ri g t 'r ' n klin opr I'hold s som en Høflighed mod Danskerne. 

F~)r al afh.i,d)w SI. gnal ion'n maa fl'lrs t og fremmest Kø
benhavn rn ' tig' Prnvillsnw rn ' 'laLI r' ' t en rgisk Sam
arbejde, og cl ' l skul k"rl nnl y(ks. al cl 'r r fl' re Veje, . ~d 
hvilke et saadant Samarb 'jdl' lader s i lablere til gensidig 
Gavn. 

En Vej er den. at d kAb nltnvnsk R klubber i egen 
Interesse sender, hvad de maall' hav og m d Tiden faa af 
overflødigt, men brugbart Outrigg r-Mat ri I til Provi~sen 
som Gave, saaledes at et Antal Provinsklubber derved bhver 
sat i Stand til at forsøge sig i utrigger og faa Blod paa 
Tanden og Lyst til selv at skaff s ig nyt første Klasses 
Outrigger-Materiel. 

Den anden Vej er den, at Københavns-Kaproningen deles 
flere Kaproninger og i langt højere Grad end nu ind-
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arbejdes i Publikums Bevidsthed eventuelt sammen med 
F Ol'aarS- og Efteraarskaproningen, saaledes at der i Somme
rens Løb vil være Kaproning i København med 14 Dages 
eller 3 Ugers Mellemrum. Kun ved hurtig efter hinanden 
følgende Kaproninger oparbejder man et Publikum, og kun 
et stort Publikum kan give de Midler, der vil være nødven
dige som Tilskud til deltagende Provinsklubber og til at 
sikre Deltagelse fra udenlandsk - specielt tysk og engelsk 
- Side. Flere og bedre Kaproninger skal nok give Pengene 
igen, og Publikums forøgede Interesse vil gøre det muligt at 
forøge de enkelte Kaproningers Værdi og dermed atter igen 
Publikummets Størrelse. 

En tredie Vej, som har været bragt i Forslag, er den, at 
Hovedbestyrelsen i højere Grad end hidtil yder Tilskud ved 

. Udsendelse af danske Rohold til Udlandet. Denne Udsen
delse bør formentlig foregaa kredsvis og saaledes, at Pro
vinsklubber, som ikke føler sig stærke nok til at deltage i 
de største udenlandske Stævner, kan søge til Kaproninger 
i f. Eks. Kiel og Schwerin. Det er ikke Sejrene, der har Be
tydning. Det, der skal naas, er i første Række at vække 
Provinsens Inter sse for Outrriggerroningen. 

Endelig har d r været Forslag fremme om, at Københavns
kredsen med Hovedbestyrelsens Støtte ved Kaproningen i 
København skulcl udskrive et Inrigger-Løb med en Præmi , 
bestaaende i en ny eller brugt Outrigg 'r. Kun Klubber ud n 
Outrigger skuld kunne deltage i Lc.,b I, og disse Klubb rs 
Antal vilde herig nnem aarlig bliv' formindsket med e n. 

Alle de ovenfor angivne Veje kræv r rr baade paa den 
ene og den and n Maade; alle Kaproning'st 'nninern maa 
lægges om, alle d hidtil gældende forsigti g Administrations
former maa opgiv s og erstattes med andr , d ... viser større 
Udsyn uden d dor at være forbundet m ,d .større Risiko. 
Skal Opgaven løses, bliver det ikke mindst Københavns
Kredsen, der maa byde sig til. Københavns-Kredsen vil ikke 
gavne sig selv mindst ved at støtte Provinsen baade med 
Materiel og med Tilskud, idet det ikke maa glemmes, at 
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Provinsen paa sin Side yder betydelige Tilskud til de københavn
ske Kapron ngers Værdi ved sin store Deltagelse, uden hvil
ken den københavnske Hovedkaproning kun vil være en 
noget mager Kredskaproning. 

Med et kraftigt Billede kan dansk Rosport og navnlig
Københavns-Kaproningen træffende sammenlignes med en 
Patient, som er farlig syg og maaske ligger paa sit yderste. 
Mange, og ikke mindst Danske Studenters Roklub, ser saa
ledes paa Sagen og vil med Glæde bringe de fornødne Ofre 
for at bringe Rosporten over Krisen. Det, der skal til, er et 
positivt Arbejde, en Udfoldelse af Initiativ og Udsyn. Selv 
den varmeste Sympati for Patienten er ikke nok, og det er 
direkte farligt, hvis Sympatien forleder til at tro, at Hel
bredelse vil indfinde sig af sig selv. Nej, det er en dristigt 
g nn 'mf."rl· p ration med al dens Risiko, der tiltrænges -
kun al bru rI' Sympal imidl r vil V G r d n viss D d. 

T. Eberth. 
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Der indgik i Medlemskontingent i 1922 1100 Kr., som 
efter Samraad med D. S. R.s Bestyrelse anvendtes dels til 
en Erindringspræmie i Anledning af Norske Studenters R -
klubs Jubilæum, dels til Rejsetilskud til Aarets berømmelige 
Kaproningshold. 

Den ny Præmie er en Sølvfrugtskaal, der er ca. 40 cm. 
bred foroven og 34 cm. høj. D n virker med sine bredt ud
ha~rede Kanneleringer overmaad smukt og roligt. I Fodens 
Ornamentik af Ege og Bøgeblade sidder tre lueforgyldte 
Minervaugler. Under Skaalen hænger 25 G uldblade, der skal 
bære kommende Indskrifter om den sejrende Nation og 
Aarstallet for Kaproningen. Inde i F oden har en spøgefuld 
Sølvsmededreng ophængt et Reserveguldblad, som han har 
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forsynet med følgende Fyndord: Kom snart igen. Langs den 
indvendige Kant staar : I taknemmelig Erindring om trofast 
og frugtbringende Venskab ' og Samarbejde tog Danske 
Studenters Roklub Anledning af Norske Studenters Roklubs 
25 Aars Jubilæum den 25. Marts 1922 til at udsætte denne 
Sejrspris i de internationale akademiske Rostævner. 

Naar der er brugt Ordet international er det med vel
beraad Hu, idet det er Hensigten i Fremtiden at aabne de 
tidligere skandinavisk-akademiske Rostævner for Roere fra 
andre Landes lærde Højskoler. At det er lykkedes at opret
holde det nordiske Studenterrostævne gennem Aarene skyldes 
fornemmeligst Danskernes Energi og Trofasthed. Desværre 
har de i mange, mange Aar som Konkurrent kun haft ' de 
norske Studenter, Finnerne er kun mødt nogle faa Gange 
og Svens kern > aldrig. Da det er en meget bekostelig Affære 

r d ~t naturl ig t, at d r gøes Forsøg paa at give denne 
Kaproning I ~I'{)rrc og b dr, I viJ'k lig int rnationalt Pro
gram, som knn I'lr ' Jul en'ss 'n fn r den. B dst vil det være, 
om d I bliv r S kik ni afhold,: d t' ll i København, der ligger 
udmærket for nik du Nnl i')Iwl', der kan være Haab om at 
faa i Tal . 

Skaal n kosl J(' 500 Kr. , \{t'slcn nf Kontingentet anvendtes 
som nævnt til Tilskud I il K lproern S Rejser; de var i Aar 
langt omkring, baad ~ i Rnndn" og Hamborg og Gøteborg 
og Kristiania. D t er jo ri ,Ii g-I at hjælpe et Hold, der er 
født med en Sejrsskjort , lil al komm ud til mange Kampe 
for at hente Ære og Berømm Is ' hj m til Klubben. 

I Henhold til Statutern har . S . R.'s Bestyrelse gen-
valgt d'Herrer Josias Bill, Dir klor Helge Jacobsen og 
Kontorchef Henning Koch til v'dblivende at varetage For
eningens Ledelse. 
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In gen i ør M. Simonsen om give t af s in e Sejrstrofæer. 

OM MIN DELTAGELSE I KAPRONINGER. 

MIN første og maaske derfor en af mine bedst huskede 
Sejre vandt jeg i et Begynderløb i 1902. Aaret efter 
led jeg et Nederlag i 0resundsløbet, jeg husker det 

saa klart, fordi det var saa bittert at tabe med 2/5 Sekund. 
I 1904 trøstede jeg mig ved at vinde det samme Løb over 
tre Konkurrenter. 

Det følgende Aar var jeg i Schweitz, hvor jeg i Genf 
vandt mit første 4-Aarers Outriggerløb over otte Konkur
renter; Løbet var intet mindre end Mesterskabet for Schweitz. 
Ved samme Kaproning kom mit Hold ind som Nr. 3 af 12 
Baade, efter Paris og Lyon, i det betydeligste internationale 
Løb. Senere paa Sæsonen fik jeg min førsl - Sejr i 8-Aarers 
Outrigger; Kaproningen fandt Sted i Ziiri -h og mit Hold 
besejrede de to foregaaende Aars Mestersknbshold for denne 
Baadtype fra Schweitz og Milano. 

I 1906 vandt jeg 11 Løb i Tyskland; ligesaa klart jeg 
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erindrer disse mange Sejre, husker jeg fra denne Sæson to 
Nederlag, som blev tilføjet mit Hold af de senere Verdens
mestre fra Olympiaden i Stokholm i 1912. Man kan let for
staa den Tilfredshed, hvormed jeg tænker paa, at jeg i 1907 
var med til at slaa dette Hold ved en Kaproning i Mann
heim. 

Mit første Scullerløb vandt jeg i 1908 og mit sidste i 1916. 
I den mellemliggende Aarrække startede jeg 28 Gange i 

denne Baadtype og som oftest til Sejr. Fem Gange har jeg 
hjemført det nordiske Mesterskab i Sculler. I 1913 roede jeg 
mod I. P. Miiller og sejrede. I 1910 led jeg et Nederlag i 
Mannheim. 

I 1912 vandt jeg mit første Heat i 4-Aarers Outrigger ved 
de olympiske Lege i Stockholm, hvor jeg desuden sejrede i 

t and 't Løb i samme Baadtype. Mege t tydeligt erindrer jeg 
Udtag ' h; slHb t h 'rhj mm i 4-Aal"'rs Outrigger til de olym
pisk L g- • hvor mit Hold ro d ' mod 4 Konkurrenter hvoraf 
den 'n var 'Il amp 'r. hvad d ' r jo ikke er noget' ukendt 
Fænom n pa" '11 dansk Kaproningsbane - trods alt sejrede 
vi, ogsaa Over Dampt ... ' n. 

En af min 111 si ansl r ~ng nde og derfor bedste Sejre 
hentede jeg v'rI l t' nordisk Idrætslege i Køb~nhavn 1921; 
Løbet var for 4-Aal'l' rs Inriggers og Dansk Idræts Forbund 
havde udsat GuldlIl 'daill 'r lil cl t vindende Hold, Der var 
10 Deltagere, og saav('l II al ' n' som Slutløbet husker jeg 
som rene BraavallasIag - m n d t var herligt at kæmpe og 
sødt at sejre. 

Naar undtages et enk ,II L",b. som jeg tabte paa Grund af 
Havari paa Baaden, har d opnaa de Resultater paa Banen 
altid tilfredsstillet mig, ma~:Isk fordi mit Maal ligesaa fuldt 
som Sejren har været at se mit Holds og min egen Y de
evne i Forhold til Konkurrenternes. Derfor har de Løb, hvor 
jeg forud har været sikker paa Resultatet, ikke interesseret 
mig. Naar det forud er givet, om man bliver Nr. 1, 2 eller 
3, er der ingen Sport og ingen Glæde ved Kampen. 

Mine bedste Løb har været de haardeste. de mest spæn-
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dende, hvor man under Styrmandens tællende Hujen har 
tampet sig frem Side om Side med Konkurrenterne fra Start 
til Maal - de Løb husker jeg, som om de blev roet i Gaar, 
og det er dog baade 10 og 20 Aar siden. 

Jeg har nu roet Kaproning i en lille Menneskealder og 
henved 150 Gange er jeg gaaet i Start i offentlige Konkur
rencer, og utallige private Matcher har jeg deltaget i, De 
sidste har budt mig lige saa mange gode og interessante 
Kampe som de første. 

Lysten til Kaproning har jeg ikke fra fremmede, min Fader 
dyrkede i sin Tid den samme Sport. Jeg begyndte som Dreng 
derhjemme paa Fjorden, saa ofte Lejlighed bød sig, at ro 
om Kap i de forhaandenværende Joller. Senere har man lært 
at stille større Krav til Materiellet - men Glæden er saa
mænd ikke vokset i samme Forhold. 

I de første Aaringer var min Tanke under Kaproningerne 
kun den ene og samme: at naa Maalet først. Senere er jeg 
kommet ind paa en Vurdering af Konkurrenterne, og selve 
Konkurrencens Værdi uden Hensyn til den endelig Place
ring har ofte været mig en tilstrækkelig Tilfredsstillelse. Det 
rent sportslige i Konkurrencen er blevet det væs >ntlige for 
mig. Derfor er den jævnbyrdige Modstander bl ' vet den værdi
fuldeste for ' mig. 

Da jeg i 1902 gik i rationel Trænin g havde jeg kun eet 
for øje: at matche og vinde; saadan var det længe. Men 
da jeg blev ældre, gik det op for mig, hvilken stor Værdi, 
der ligger i selve Træningen. Medens jeg i gamle Dage be
sluttede mig til at træne for at deltage i de kommende 
Kaproninger, saa beslutter jeg mig nu til Deltagelse i Kap
roningerne for at komme i rationel T r' 'ning. 

For Resten er det og har alle Dage været saadan, at Kap
roningen har virket paa mig med en uimodstaaelig Tiltræk
ningskraft. Og med samme Iver, Energi og Spænding har 
jeg' taget Banen, hvad enten det har været Løb om Mester
skabet eller for Old-boys. 

Igennem Tiderne har jeg roet paa Hold med 78 Roere 
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fra 8 forskellige Nationer, og ligesaa mange Venner har jeg
erhvervet mig. De er alle Deltagere i og Ophavsmænd til 
mine bedste Minder. Derfor er det ikke underligt, at jeg 
nærer en saa hjærtelig Kærlighed til Livet paa Kapronings
banen, og end ikke den taabeligste Banedommer - saadanne 
har jeg nemlig truffet et Par Stykker af - har formaaet at 
dæmpe min Passion. 

M. Simonsen. 
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Deltagelse i Roningen 1922. 
al cand. polyt. O. H.llin. 

Distance i km Antal Ture 
N a v n 

roet I styret i.lt roet sty"ret ialt 

Aagaard, R. G .... . .. .. ... 130 14 144 25 1 26 
Agerbæk, P .. . ..... . .. . .. . 81 O 81 14 O 14 
Albrecktsen, A .. .. ..... . .. 165 32 197 32 5 37 
van Aller, T. ..... .... . . .. 172 86 258 29 16 42 
Andersen, ~ A. E ...... .. . 48 O 48 15 O 15 

- . B. \Y/ ........ 37 O 37 10 O 10 
- C. V .. . .. .... .. 86 36 122 17 1 18 
- Tage ..... .... .. 187 O 187 38 O 38 

Andreasen, ø ... . ... ...... 222 O 222 22 O 22 
Arkil, H. K . ... . . ......... 6 8 14 1 1 2 

Bache, H. B. .. ... . ....... 234 68 302 :11l 7 4 ~1 
Bang, J, ... . .. . ........... 44 O 44 'I O 9 
Banke, L. .... . . . .. . ... .... 635 221 856 Hil 1O 124 
Bardram, E. V. .. . .. . .. ... 1125 204 1329 I I . 12 127 

- Poul ...... .... .. 16 O 16 /I 2 
Bech, H. o •• • • ••••• • •• • ••• 8 21 29 2 1 3 
Becher, E ... ..... . . ... ..... 11 14 25 :\ 1 4 
Behrend, P. G. S .... . ... . . 73 2 75 17 'I 18 
Bentzon, H ...... . .. . ...... 359 17 376 29 5 34 
Bergstedt, J. A. . .. . ....... 197 63 2110 33 8 41 
Berle, H. A. ... .. .. . .. . .. . 9 (I 9 2 O 2 
Bertelsen, P. J. . . . . . . .. ... 14 O 11 3 O 3 
Bielefeld\l' .. . .. .. . . . ... 174 '191 '11, 34 6 40 
Bjerrum, . A. . ... . ... . .. 14 ') ~"I 3 2 5 
B1ume, P. . . ..... ......... 128 61 II" 23 9 32 
Boetius, P. .......... . . ... 581 40 1," 1 98 7 105 
Bramsen, J. ......... ...... 75 O 

" 
16 O 16 

Brinch, V . ... . . .. .. .. . .. .. 118 145 'J'f " 15 29 44 
Brøchner-Lal'sen, P .. . ..... . 87 9 I H. 16 2 18 
Brødsgaard, A. ....... . . . . 71 7 III 13 1 14 
Bruun, P. E ........ . ..... . 3 O \ 1 O 1 
Biigel, Sam., . . .. . . .. .. ... 97 42 1 1'1 9 4 13 

Cederfeld de Simonsen, B .. 26 4 III 6 1 7 
Christensen, O. L. L. ...... 224 30 " 23 6 iH - O. Bøgvad .... 38 50 \I 7 9 

- Bjørn ........ . 35 O , 6 O 

73 

.. ... a 
'c 
" <Il 

S 

S 

S 
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N a v n 

Dahl, Einar . . ......... . .. . 
Dahlerup, T ..... ... ...... . 
Dall, O. Holten ......... . . 
Deding, H. K. R. ..... .. . . 
Deigaard, H . ... ......... . . 
van Deurs, C. V . .... . ... . 
Dich, J. S .. . . . .......... . 
Diemar, Sv .............. . 
Draminsky .. . ............ . 

Ebbesen, H ...... . . ... . . . . 
Eberth, T ................ . 
Ebskov .... .. .. . ......... . 
Elmlund, E ............... . 
Engelbrekt ........... . ... . 
Erthmann, P. A. J. ..... .. . 

Flagstad, P .. .. ....... . .. . 
Fog, Johs . .. . ... .. ..... . . . 
Fogh, H. B . ... . ... .. ... . . 
Forchhmnmcr. N . .. .. ..... . 
Frands "·n. A. r . . ... . . " " .. . 

- Gordon ..... . 

Gade. A. K . ..... .. ... . .. . 
Garde. Poul ..... . ...... . . 
Garde-Hansen .. ... ..... .. . 
Gormsen . .. . . ... . ... ... . . 
Gottlieb .......... . .. .. . . . 
Grossmann. P .. . . . .. . . . .. . 

"aftas ................. . . 
Hagen, Sv . . . . .......... . ' 
Hallin, O . .. .. ..... . .... . . 
Hamburger ....... .. . . . , . . 
Hansen. C. F ... . .... . ... . 

- Gerhard ......... . 
- C. P. Boe ..... . . . . 
- Frits .......... . . . 
- H ..... . ....... . . . 
- K. E ............. . 
- Karl .......... 0 . 0. 

- Strange L .. . ..... . 
- Reinhold .. . .. . .. . . 

Hassing, O. L. ..... . .. . .. . 
Hauge ..... . ... .. .... . .. . 
Hemmingsen ............. . 
Henrichsen, K. W. J. . .... . 
Henriksen, J. H ..... . .... . 
Hermann, E. S ........... . 

1
r-_D_ I_'st,a_n_ce __ i ,k_m ___ I ~ __ A_~n_ta_I _T~u_re ___ I:~ 

roet I styret iaH roet styret I ialt ,,'"'; 

266 
11 

730 
31 
21 

6 
280 
159 
265 

76 
61 
27 

482 
106 

O 

100 
247 
32 

777 
10 
14 

I. 3 
R 

213 
51 
30 

125 
295 
904 

57 
124 
243 
98 
20 
54 
62 

224 
39 
13 
62 

116 
158 

3 I 30 
398 

26 
7 
5 
O 

11 
3 

82 
18 
52 

9 
13 
O 

73 
16 
17 

20 
126 
16 

141 
O 
O 

O 
24 
O 
O 

35 
14 

14 
324 
136 

12 
63 
54 
13 
46 
O 
O 

10 
3 

36 
35 
21 

113 

2~ I 45 

292 
18 

735 
31 
32 

9 
362 
177 
317 

85 
74 
27 

555 
122 

17 

120 
373 
48 

918 
40 
14 

9 
177 

8 
213 
86 
44 

139 
619 

1040 
69 

187 
297 
111 
66 
54 
62 

234 
42 
49 
97 

137 
271 

3 
54 

443 

58 
3 

155 
6 
4 
2 

39 
15 
41 

4 I 62 
1 4 
1 156 
O 6 
2 6 
1 3 

16 55 
4 19 
7 48 

24 2 26 
11 3 14 
4 O 4 

88 7 95 
16 3 19 
O 2 2 

19 4 23 
46 15 61 

S 

3 4 7 S 
111 28 139 

7 O 7 
3 O 3 

1 O 1 
28 3 31 

l O 1 
36 O 36 
8 5 13 
7 2 9 

23 
69 

184 
11 
18 
37 
24 
3 

10 
5 

34 
4 
4 

10 
20 
26 

JI 

3 
68 
20 
2 

12 
7 
3 

11 
O 
O 
1 
1 
2 
8 
3 

17 
O 
1 
7 

26 
137 
204 
13 
30 
44 
27 
14 
10 

5 
35 

5 
6 

18 
23 
43 

1 
5 

49 

S 
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N a v n 

H estbech, T ....... . . . .. . . . 
Himmelstrup. J. .. ..... . . . . 
Hiørne, A. J. . .... . .... .. . 
Holm, Folke .. .... . ...... . 

- P. E . . ............ . 
Holmgreen .... . .... . ... . . 
Holmgaard ....... . . . ... . . . 
Holtved, K ......... . ..... . 
Horneman, E . . ..... ...... . 
Howitz, Fr ....... ... ..... . 
Hunderup. K ........ . .... . 
Huus .......... . ......... . 
Hvass, F ....... . .... ' . . ... . 

- H ............. . .. . 
Hvidberg. H ......... . ... . 
Hvirvelkær, K. ' , ......... . 
Hyge, T . ....... . ........ . 
"Hæckmann .......... . ... . 
Høy. P. A ....... . .... . .. . 
Høystrøm .. . ............. . 

Jacobsen. Th ... . ... .. .... . 
- Helge . . .. . . . ... . 

J
1arl , J. 1J.·· · · ······· ····· 
ensen, Age H .. . . .. ... . . . 

- Andre . ... . .. . . . . . . 
- Stig F . ....... . . . . . 
- C. K. P. Fl·ic.. .. . . . . 
- Erik . ....... ..... . 
- N. R . .... . . .. , .. . . 
- S. Tran1.1l11. , .. , . . . . 
- Koefoed ... ..... . . . 
- J. C . . .. . . . . .. " .. . 

Jungersen, K. F . ...... ... . 
Jørgensen. lohs .. . ... .. . .. . 

- k. A . .. .... .. . . 
- K. S. I .. .. , ... . . 
- H.O .. . . .. , . .. . 

Iversen .......... ...... .. . 

Kaiser, W ... . . . . . .. ... .. . 
Kirk ............ . . ...... . 
Kiær, ehr . . ..... . .. ... . . . 
Kjærsgaard . .... .... .... . . 
Krarup . . ..... . ... . .... .. . 
Krenchel ........ ... ... .. . 
Kr~~tensen, Johs. A. . . ' . . . ' 
Kruger, P ... ... . .. . ..... . . 
Knøchel. Sven .... . ' . . .. . . 

I 
Distance i km Antal Ture ~ 

r----,----,----�~---,---.--~I ·§ 
roel styret ialt roet styret ialt Ul 

184 
39 

465 
445 
286 

6 
431 
471 

81 
121 
602 

31 
9 

639 
28 

1256 
272 
107 
801 
382 

343 
O 
5 

10 
11 
27 

14 
11:1 
21 

410 
3 
5 

405 
286 
121 

9 
13 

16 

674 
253 

40 
13 

103 
313 
354 
33 

156 

51 
21 

129 
O 
5 
7 

40 
140 

O 
38 
76 
21 
O 

65 
O 

22 
47 
O 

381 
145 

96 
8 
O 

38 
O 

73 
3(, 
O 

82 
8 
O 
O 

12 
134 

O 
O 

15 

142 
21 
26 
O 
8 

141 

7g I 
32 

225 
60 

594 
445 
299 

13 
471 
611 

81 
159 
678 

52 
9 

704 
28 

1278 
319 
107 

1182 
527 

439 
8 
5 

48 
Il 
32 
Hl 

149 
21\ 

492 
11 
5 

405 
298 
245 

9 
13 

31 

816 
274 

16 
13 

111 
454 
424 

41 
188 

29 8 37 
7 7 14 

33 3 36 
84 O 84 
65 3 68 
2 2 4 

72 7 79 
78 21 99 
19 O 19 
16 6 22 

131 6 137 
7 1 8 
3 O 3 

138 8 146 
4 O 4 

129 4 133 
50 6 56 
32 O 32 

108 65 173 
54 16 70 

55 17 72 
011 
1 O l 
3 7 10 
3 O 3 
6 l 7 

65 16 81 
21 5 29 
R O 8 

41 8 49 
1 1 2 
1 O 1 

78 O 78 
42 4 46 
22 19 41 
2 O 2 
2 O 2 

3 3 6 

92 23 115 
49 4 53 

7 2 9 
1 O 1 

18 2 20 
52 26 78 
63 9 72 
718 

21 3 24 

S 
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N a v n 

Lager, Erik ......... . . . ... 
Lange. O ..... .. ...... .... 
Larsen, C. E .............. 

- S. E. ............. 
- Vendelboe ........ . 

Licht, de Fine ... . ..... . .. 
Lindhard, H. E ............ 
Lindhartsen ............... 
Lorentsen, Th ............. 
Lou, V. ............. , ..... 
Lund-Andersen, H. E. 

- Svend .. .. . 
- O ......... 

Lunøe, Sv. ..... . . . . . . . ... 
Lydersen, H. D ....... . .... 

- K. D ......... . . . 

MachoId, K . . ... .. .. . .... . 
Madsen, Hnns . . .. .. .. ..... 

- H. K . . ..... ..... . 
Mnlli,,!!· ..... . ..... . . . . . .. . 
Malhiscn, 1\. S . .... ... .. . . 
Meldorr .... . .. .. . .. . . . . . . 
Mcy 'r, R . . ... .. . . .. .. . 
Michels,'''' F. R . .... ..... .. 
Mikkcl~,''', O ...... . .. . .... 
My"sl'r, F. ~; . L. . . . ..... . 
Møller, KIli .. . . . . . . . ... ... 
Mørch, P. . ....... ....... .. 

Neerganrd, W . .... . . ...... 
Nielsen, Einar . ... .. . ...... 

N 
N 
N 

- Frederik .. .. .. .. . . 
- H. A .. . . . . .... ... 
- .lens . . . .... . .. .... 
- M. Larsen .. .. .. . . 
- Nikolai ..... .... . . 
- P. 8. ..... .. ... .. . 
- Aage . . ....... .. .. 
- Svend ...... . .. .. . 
- Jakob .. .. ..... ' " 
- Kofoed ...... . .. . . 

orman-Hansen .... . . . .. .. 
orsker, S. A ............. 
ørgaard, J. ............ .. 

O Isen, Johs . ........... ... 
- E. A .... . .......... 
- Hj .. .. . . . ........ . . 

O pperptann, H. ........... 

Distance i km Antal Ture 

roet I styret iall roet styret ialt 

70 103 173 13 2 
I 

15 
50 31 81 9 2 11 

275 125 400 46 IS 61 
313 260 573 7 15 22 
43 13 56 9 3 12 

160 29 189 29 S 34 
32 O 32 2 O 2 

138 39 177 21 6 27 
207 69 276 29 10 39 
115 18 133 14 2 16 
136 74 210 28 6 34 
236 32 268 47 7 54 
132 65 197 16 8 24 
224 49 273 42 6 48 
243 '59 302 42 10 52 

5 O S 1 O 1 

35 O 35 13 O 13 
67 O 67 8 O 8 

~6,) 6 275 63 1 64 
H O 58 14 O 14 

111 14 125 18 3 21 
1 ') 22 41 3 4 7 

lil6 116 262 28 19 47 
46 8 54 9 1 10 

11 2 3 115 14 1 15 
118 61 179 18 11 29 

9 S 64 11 4 15 
8 O 58 11 O 11 

l/H 30 211 32 7 39 
II 19 134 25 3 28 
4' H . 00 728 78 56 134 
HI~ I 117 24 4 28 
73(, 741 155 1 156 
IS' 173 325 22 40 62 
. I . 101 316 34 13 47 
:1:1 L4 47 6 3 9 
7t1 til 159 19 14 33 
:lti 8 36 4 2 6 
97 5 102 18 1 19 

127 O 177 19 4 23 
181 ' 8 209 34 7 41 
193 26 219 10 S 15 
128 O 128 23 O 23 

74 28 102 15 4 19 
130 20 150 18 4 22 
53 22 75 12 6 18 

107 "Il 118 28 S 33 

.. 
~ 
.g 
B 

<fl 

S 

S 

S 
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N a v n 

Oslenfeld, Chr. ........... 

P edersen , L. J. J. .... . .. .. 
- N. A. G ........ 
- Poul ............ 

Petersen, Aage . . . ..... . ... 
- Aa. Holm ....... 
- Chr . . . .......... 
- Ove ............ 
- Th ........ . .. . .. 
- K. Bonde ........ 

Peschardt. ......... ... .... 
Pontoppidan ........ . ..... 
Poulsen, Chr .............. 

- S. B. ........ .. .. 
reetzmann, K ... . ........ P 

R 
R 
R 
R 
R 

aabymagle, H. C ......... 
aczyinski, E. .. ......... . 
arnbusch ........ ... .. ... 
asch ........ .... ........ 
asmussen, Aage ....... .. . 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

- H. K .......... 
- Orla H ........ 
- H. F. C ........ 

asting, C. A. T .......... 
avn, J. A. S . ............ 
endtorff, C. A. V ........ 
epsdorph, P. C . ... . ... . .. 
ieman, G. E ............. 
lIlg ..................... 
ingfeldt, K. V ............ 
ingsted, P . . .. . .. . . . ..... 
oepstorff . . . . . ...... .. ... 

S 
S 
S 
S 
S 

arup, B . • .... ..... . .... .. 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

chachinger, K .... ... . ... . 
chack-Eriksen .. . ....... .. 
chiøler, H. A. . .......... 
chmidt, R. Hay . . ........ 

- E. L. .. . .. . . . ... . 
chøller, H .... . ....... .. . 
echer, K ..... . . .. . ....... 
iewerts, E. .. . ... . .. . .... 
kade ... . ....... .... ..... 
odemann, Fr .... .......... 
teenberg, O .............. 
teensen, N. R . . ... . . . ... . 
tephensen, R ....... . . .. .. 
term, B. ....... . ........ 

I 
Distance i km 

roet I styret iall 

237 
I 

SS 292 

364 16 380 
193 113 306 
220 9 229 
73 O 73 

110 58 168 
45 O 45 
O 587 587 

70 19 89 
193 19 212 
92 57 149 
13 5 18 
88 24 112 

161 37 198 
33 20 53 

80 O 80 
3 O 3 

139 22 161 
121 129 250 
284 20 304 
261 70 331 

21 S 

I 
26 

164 63 227 
45 S SO 
18 O 18 

197 44 241 
230 S 235 
145 5 150 
170 37 207 
108 12 120 
114 O 114 
168 5 173 

28 O 28 
230 71 301 
257 35 292 

23 O 23 
275 O 275 

39 24 63 
85 82 167 
39 O 39 

399 86 485 
57 21 78 

797 242 1039 
17 O 17 

316 85 401 
105 S 110 
261 44 305 

77 

Antal Ture ~ 
o ·c 

roet styret ialt " <fl 

34 8 42 

81 3 84 
28 17 45 
44 2 46 
18 O 18 S 
22 2 24 
9 O 9 
O 143 143 

11 3 14 
29 6 35 
20 9 29 
2 1 3 

16 S 21 
24 6 30 

8 6 14 

14 O 14 S 
1 O 1 

40 5 45 
20 8 28 
24 4 28 
28 S 33 
3 l 4 

27 9 36 
9 1 10 
5 O 5 

33 13 46 
19 1 20 
43 4 47 
23 5 28 
21 3 24 
19 O 19 S 
29 1 30 

3 O 3 
35 11 46 
44 6 50 
3 O 3 

60 O 60 
7 4 11 

13 16 29 
10 O 10 S 
29 16 45 
14 3 17 

111 12 123 
2 O 2 

57 6 63 
19 1 20 
37 8 45 
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Distance i km Antal Ture 

IJ N a v n 
roet 1 styret ialt roet styret ialt 

Suenson, B ... . . . .... .. .... 8 5 13 2 1 3 
Sæbye, Orla ...... . .. . . . .. 25 13 38 5 3 8 
Sørensen, H. C . . ..... . .. .. 8 O 8 1 O 1 

- P. C ............ 27 4 31 8 1 9 

Paa de enkelte Baade fordeler denne Sum sig saaledes: 

F!'a Baadehuset i Baadtype 
Antal km Antal Ture 

roel styret I ialt roel styret 1 iall 

8-Aarers 313 39 351 48 6 54 
Kalkbrænderi- 4-Aarers 20368 5092 25460 2844 711 3555 

havnen 2-Aarers 10652 5317 15969 1718 853 2571 
- S . .... . . ... . .... 238 88 326 36 13 49 Scullers 8306 O 8306 1660 O 1660 

Thiesen . . ... .. . . .. . . .. ... 234 5 239 55 2 57 
Thomsen, S. Porsgaard . . . . 565 111 676 75 17 92 
Teisen, G .............. .. . 107 66 173 20 12 32 
Thomassen, A. H ... ... . . .. 837 234 1071 83 31 114 

- E. H. . .... ... . 226 75 301 41 13 54 
Thornam, O. H. . . . . . ... .. 22 4 26 3 1 4 
Thorup, K . . . . .. .. ....... . 90 10 100 16 l 17 
Thorup-Petersen, Sv. . .. . . . 686 278 964 140 47 187 S 
Tscherning, R .. ' .. ... ... .. O 5 5 O l l 

8-Aarers 1808 226 2034 304 38 342 

Fiskerihavnen .... 4-Aarers 1316 301 1617 280 65 345 
2-Aarers O O O O O O 
Scullers 5 O 5 l O 1 

Sum 42767 10975 53742 6855 1673 8528 

Baadenes Benyttelse 1922. 

Ursin .. . . .. ... ... · · · ···· . 494 58 552 68 8 76 Baadtype Navn Antal Distance G ennemsnit 
Ture i km pr. Tur 

WandalI, E. A. . .. . . . ... .. 45 13 58 8 2 10 
Valentin, P. ....... . . .. .. 211 40 251 24 7 31 
Weiss . . .... . . . .. · . . ··.·· . 23 6 29 5 2 7 
Werner, T. . . . . . . . . . . . . . . . 208 27 225 16 5 21 
Wilm rs . ... . ......... .. .. 82 9 91 14 2 16 
Wissløff, K . .. . ..... . ··· · ·· 211 14 225 5 2 7 
WiUig-, F. C. J . . . ... . . .. .. 201 10 211 14 2 16 
Vol~ill,:r . .. . . ... . . . . . .. .. · . O 11 ]l O 2 2 
VorslullIl-Kju 'r, L. . . ... .. . . 207 'c) 336 32 4 36 
Voss. E. D .. . .. . .... . .. . .. 1\(,7 53 S' n 66 10 76 
Vyff, P. . ... . . ... , .... 11(. % lH2 13 15 28 

"Blue Boy" . .. .... 6 39 6,5 
8-Aarers Outriggers "Dana" . . . . .. . . . . 7 51 7,3 

"Ny" . . .. . .. . . . . . 31 175 5,7 

"Als" .. . , . .... .. . 18 79 4,4 

4-l\nn " ( ntri r ,crs "Cox" . . ........ . 5 28 5,6 
"Moa H 

•• ••• • • • •• • 63 281 4,5 
"Uffe" ... . . . .. ... 23 101 4,4 

2-Aun'l ( 1,,11 i""" Dagmar" .... .. .. 7 9 1,5 

"Avanti n" .. .. .. 103 431 4,2 

Zeeman, F. A. G ....... HO tin l ' o 9 4 13 
Zursen, T. S. K . . . . . .. . ... li7 :1:1 'IO 7 3 10 

Udøbt . .. . . .. .. . . 5 19 3,8 
"Blaau ........ . . . 83 1051 12,7 
"Carl" ....... . . .. 13 82 6,3 

Gæster . . . . . . . . . . .... , .. .. H 1'/1 L ')C) 2 19 21 "Dreng" .. . ..... . 39 343 8,8 
4-Aarers 11111 , , "Eos" o • •• • • • • ••• 141 1033 7,3 

Sum 1\' 7(.7 10'175 53742 6855 \ 1673 \ 8528 \\ 

"Laud" . ... . . . . . . 14 55 3,9 
"Præ" .. .... . .. .. 35 129 3,7 
"Saga" . . . . .. .... 91 597 6,6 
"Svava" .. . . .. ... . 125 1077 8,6 
"Viking" .. . . . . ... 23 115 9,4 

"Cimbria" . . .. .. .. 117 694 5,9 
"Elektra" . .. . .. .. 59 31 5 5,3 

2-Aarers Inrigg('" "Leif" ... .. . .. ... 155 1379 8,9 
"Svea" .. . . ... . .. 297 1667 5,6 
"Tjalfe" . . ... . .. .. 225 1262 5,6 

"Atom" . . . .. .. . . . 191 822 4,3 
"Q II" . . . ... .... . 293 1501 5,1 

Single 
"Skræp" . .. . .. . .. 339 1918 5,7 

Scullers "Svip" .. . . . .. . .. . 578 2726 4,7 
"Tjuk" . .. ...... .. 196 953 4,8 
"Vips" . .. .. . . .. . . 8 20 2,5 
"Yrsa" .. .. .. .. .. . 56 371 6,6 

Sum 3345 119314 1 5.R 
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NATIONAL 
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SAMLEDE GARANTIMlDLER: 28 MILLIONER KRONER 

TELF. : CI::NTIV \L 7.r,', TELEGR. -ADR.: NATION 

DANSK 
FORSIKRIN GS-CENTRAL 

FOR ALLE BRANCHER 

En Forsikrings Værdi afhænger af F or~ 
sikringsbctingelseme. Naliollal's Betin
gelser er korte, letfattelige og liberale. 
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RatebetalIng 

Jeppe Aakjærs, Hermann Bangs, 
Bjørnstjerne Bjørnsons, St. St. 
Blichers, Johan Bojers, Holger 
Drachmanns, Svend Fleurons, 
Gunnar Gunnarssons, Knut Ham
suns, Henrik Ibsens, L P . Jakob
sens, Johannes Jørgensens, Jacob 
Knudsens, Selma Lagerløfs, Poul 
Levins, Jonas Lies, Sophus Mi
chaelis, Henrik Pontoppidans, Jo
han Skjoldborgs, August Strind
bergs, _ Gustav Wieds o. m. a . 
samlede Værker i smagfulde og 
'" solide Forlagsindbindinger N 

leveres straks 
efter Aftale med en Boghandler 

mod Ratebetaling. 

Forlan g Gyl de ndals 

R a t e s a l g s k a t a log. 

I_ Gyldendalske Boghandel 
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Danske Studenters Roklub 
(Akademisk og Polyteknisk Roklub) 

Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund og af Da nske Studenters Idrætsraad. 

Baadehuse: Paa Kalkbrænderihavnens Nordmole (Tlf. Strand 250 x). 

Bestyrelse: 
Træningshus ved Gasværkshavnen (Fiskerihavnen.) 

Formand: Kontorchef u. Kbhvns. Mag., cand. jur . . Henni ng Koch, Ø stbaneg. 15, Tlf. Ø . 5588. 
Næstformand: Ingeniør H. Ree, Østerbrog. 134, T lf. Øbro 2130 x. ~ , 
Formand for Kaproningsudvalget : Ingeniør, cand. polyt. Ove Petersen, Lipkesg. 28, Tlf. Ø.2081x. 
Økonom iudvalgsmedl. : Ing., cand. polyt., T. Ebcrth, Østerbrag. 142, Tlf. ø . 41. 
Økonomiudvalgsmedl. : Direktør Helge J akobsen, Kastelsvej 18, Tlf. ø. 1433. 
Sekretær: cand. polyt. F. O. Hallin, Mathildevej 8, Tlf. Gth. 1731 y. 
Kasserer : Kontorchef, cand. polit. G. E. Riemann, Vennemindevej 14, Tlf. Str. 79 x. 
Rochef: stud. jur. E. Elmlund, Sundbyøsler Boulevard 12, S. 
Rochef : slud. polit. J. S. Dich, Kammasvej 3, Tlf. V. 588 x. 
Materialforvalter: stud. poly t. W . Kaiser, Dr. A bildgaard. Ail i: 8 ' . 
Materialforvalter: stud. polyt. a l to lorislensen, Rolfsvcj 12. 

Kaproningsudvalge t : 
Formand : Ingcnior, con(L polyl Ove Pctcrsru, I.i pkcsg. 28, TIL ø. 208 1 x. 
cand. polyt. M. K. Hunderu!" W cslcn" 8, B., TIL V. 6320 • . 
cand. polyt. H . B. Fogh , Johnstrup. Alle 8 ' , V. 

Klubbens Baade: 3 Stk. 
1 
5 

11 
5 
1 
7 
1 

8-Aarers Outriggers. 
4- uden Styrmand. 
4- med 
4- Inriggers. 
2-
2- Outrigger uden Styrmand. 
Singlescullers. 
Kano. 

Som Medlemmer optages: Studenter, Examinander ved Polyteknisk 
Læreanstalt samt Elever i Gymnasiets to ældste Klasser og paa Kursus 
til Adgangseksamen ved Polyteknisk Læreanstalt. 

Medlemsantal: Ca. 375 aktive, 100 passive. 

Kontingent: 5 Kr. maanedlig. 

Klubben giver Adgang bl. a . til: Daglig Motionsroning, Skovture 
og Fællesture pr. Robaad, Fleredagsture med Telt, Husholdning, m. v. 
Træning, Kaproning, Rejser t il Rostævner til Udlandet, endvidere Løb, 
Gymnastik, Solbade og Søbade i det friskeste Søvand ved Baadehuset 
i Kalkbrænderihavnen lige ud til Sundet, Festligheder og andet kamme
ratlig Samvær. 

Indllleldelser modtages af samtlige Bestyrelsens Medlemmer og i Baade
husene. 

Nye Medlemmer indøves lettest, naar de ikke forud har særlig Kend
skab til Roning. Det kræves, at Medlemmerne kan svømme eller straks 
lærer det. 

Klubbens Postadresse er : Østbanegade 15. 
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