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TO. April 24. 

Som Stærblinds øjne Søen laa 
med brustent Blik der intet saa. 
Nu tindrer imod Himlens Blaa 
det aabne Hav. Naturen ser -

og ler. 



Og F uglen, hvem den trange By 
i frosne Parker laante Ly, 
til Havet finder Vej paany, 
og ruller paa et Bølgebryst 

med Lyst. 

Med Bølgen boler Solen kaad -
Af Skuret, Mand, den skarpe Baad! 
Bliv gennemblæst og vel og vaad! 
I Havets nye Hjerte slaar 

en Vaar! 

Klubbt"ns Bad e sted fra L æmo len udfor Baad c husenc . 

1923. 

J\
RBOGENS første Ord skal i Aar handle om Aarbogen 

selv. Det har været Klubben magtpaaliggende i de for

løbne Aar at udsende sin Aarbog med et saadant 

Indhold, at den kunde interessere ogsaa udenfor Klubben. I 

saa vid Udstrækning som muligt har man stræbt efter ved 

Siden af Beretningerne om Klubbens Tilværelse og Forhold 

at have Stof af almen idrætslig eller rosportslig Interesse. 

Hvert Aar har Klubben haft den Fornøjelse at modtage Tak 

og Ros for den udsendte Aarbog fra en Mængde forskellige 

Mennesker. Ogsaa enkelte Roklubber har anerkendt Mod

tagelsen af Aarbogen med taknemmelig Elskværdigh d. 
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Imidlertid skete der paa Dansk Forening for Rosports Ge

neralforsamling i Odense den 9. Marts iaar dette, at Klubben, 

der ved sine Repræsentanter gjorde opmærksom paa, at den 

ikke længere kunde overkomme det uhyre Kontingent til 

D. F. f. R. (for 1923 udgjorde det 930 Kr.), i denne Anled

ning af en jysk Roklubs Repræsentant fik til Svar, at naar 

Klubben var i Stand til at udsende en "saa flot" Aarsberet

ning, maatte den ogsaa vedblivende kunne betale det gæl

dende Kontingent til Dansk Forening for Rosport. 

Dette var en ny Vurdering af Klubbens Aarbog, som ikke 

v ,r v ntet. Aarbogen har som bekendt aldrig kostet Klubben 

" lild øre. Den er Aar efter Aar skænket Klubben af rosports

lIlI, It • crede Folk. Det har naturligvis aldrig været Hensigten, 

l, 1,1. \I fra Givernes eller fra Klubbens Side, at den altid i 

ti II ol{ gratis udsendte Aarbog ved given Lejlighed 

11111111 bruges som Vaaben til at ramme Klubben øko

Ddt er imidlertid nu sket og vil selvfølge

lIldflyd Ise paa den fremtidige Udsendelse af 

I "I vil dog blive draget Omsorg for, at Aar

II, III lil nile dem, der ikke har brugt den 

",,,.1 l' lubben , men med Forstaaelse og 

I ol. I Id ie II· ·fte. -

l, III "III ol, I 1\ ,I 

, " • I til II aflægge Beretning for 1923, 

II I III IIII\, I " nt berette, omend man maa 

tdl"I' , II 101111101. I I "li l li I I C 

KIIII.llI lI'j I 11 . 1," 101 l, II • I II.' 11111 I ~taaet i Fremgangens 

Tegn. Samt idi : 1111 d " I IlIl ,11I \I IIJIII I cl og styrkede sine 

Forhold, har den alli ~: ~·vl· 1 c V III t l , I ,dc 1 .. 111 1 ri It og idrætsligt 

at indvinde nyt Land. 

Inden Sæsonens Begyndelse gjol'c1 ' Bestyr Is n Klubbens 

økonomiske Situation op, den var ingenluncl ll1 ørk, men paa 
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den anden Side tillod den absolut ikke nogen Ekstravagancer. 

Den krævede et sparsommeligt, et fornuftigt Budget, der paa 

alle Punkter ansatte Levefoden efter Indtægterne. Det skal 

her straks siges, at Bestyrelsen har haft det Held at gennem

føre Sæsonen paa en for Medlemmerne tilfredsstillende Maade 

M edl e mm er g rave r Grund e n u d til de t n y R ob ass in . 

og samtidig i alt væsentlig at overholde det lagte Budget. 

Og det endskønt Klubben ved en uhæderlig Inkassator led 

et efter dens økonomiske Forhold meget betydeligt Tab paa 

ca. 1400 Kr. Da der ingen Udsigt er til at faa Tabet erstattet, 

er hele Beløbet afskrevet paa Aarets Regnskab. 

Længe før Aabningen af Sæsonen var der ret livligt ude 

ved Baadehuset i Kalkbrænderihavnen eller, som det officielt 

hedder, Sundkrogen. Ja, det er vel rigtigt at gaa saa langt 

tilbage som til Efteraaret 1922, da man saa Medlemmer af 
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Klubben svinge Hakker og stampe i Spader og manøvrere 

med Skovle og Børe paa Pladsen ved Baadehuset - det 

var meget amatørmæssigt, men til Gengæld meget ivrigt. 

Arbejdet var haardt, navnlig for Ikke-Fagfolk. Grunden be

staar at Opfyld, af indpumpet Ler og Sand i en intim Blan

ding, som ikke straks giver sig for en Spade og da navnlig 

ikke, naar Spaden føres af en uøvet og ikke hærdet Haand. 

Men efterhaanden blev der et Hul, et ret anseligt Hul i Jorden, 

og mens Hullet voksede, kom der Vogn efter Vogn rullende 

ind paa Pladsen, en med Cement, en med Skærver, en med 

Sand, andre Vognlæs bestod af Bjælker og Brædder - al t 

hvad der skal til, naar man vil bygge sig et Baadehus. 

Med andre Ord, den længe ventede Udvidelse af Lokali

teterne derude var ved at blive virkeliggjort; Klubben saa 

med Undren et af dens store Haab gaa i Opfyldelse, den 

fik ind af Døren en ny Baadehal af samme rummelige Di

mensioner som den i Hovedhuset, desuden var der installe

ret i den et 4-Mands Robassin efter de bedste Mønstre. 

Hvor var dette muligt? Den halve Snes Tusinde Kroner, 

der var henlagt af Salgssummen for Baadehuset ved Lyst

baadehavnen til Udvidelse af Forholdene i Kalkbrænderi,

havnen, forslog jo hverken helt eller halvt til dette nye Hus. 

Var Bestyrelsen gal eller havde den laant Aladdinslampen 

- ingen af Delene, den havde simpelthen taget imod en 

god Mands venlige Tilbud. Han sagde nemlig: Giv mig de 

Penge, l har, saa skal jeg bygge Jer et Hus. Han fik Pen

gene, og nu staar der to Huse derude. Det nye er en tro 

Kopi af det Poul Henningske Hus, blot mangler Førstesalen 

- men den kan maaske komme en anden Gang. Da det 

nye Hus var under Maling, saa man, at det andet Hus ikke 

var saa nymalet, som det kunde trænge til. Men den gode 
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Mand sagde til sin Maler, at han skulde ogsaa stryge det 

gamle, store Hus, og saa kunde Portene 'og Flagstangen jo 

faa lidt med ved samme Lejlighed. Og Maleren malede, og 

alting blev saa fint som nyt - og intet af det derude er 

jo gammelt endnu, men det kommer let til at se saadan 
ud, hvis det ikke holdes velmalet. 

Ja, saadan gaar det, naar man indenfor en Klub har en 

Mand som Ingeniør Ree, der i sin Kærlighed til Rosporten 

og dens Udøvere ikke finder nogen Gave og Opofrelse for 
stor. -

Standeren blev hejst Søndag den 8. April KJ. 10 om For

middagen. Vejret var, som det skulde være, med en skarp 

Aprilsol fra en knaldblaa Himmel og en iskold bidende 

F oraarsvind ude ·fra Sundet. Klubbens Protektor, hans kon

gelige Højhed Kronprins Frederik, var for første Gang Gæst 

i Baadehuset, hvor mange af Klu~bens gamle Venner havde 

fundet ud. Der var Professor Schmiegelow, Professor Munch

Petersen, Havnebygmester Lorenz, Johs. V. Jensen, Kaptajn 

Bildsøe, Professor Gunnar, Formanden for Danske Studenters 

Idrætsraad, Overlæge Forchhammer, Professor Kure, For

manden for Roforeningen "Kvik", Grosserer Bredfeldt, In

geniør H. Ree, Repræsentant Hans Toxværd, Formanden for 

Dansk Forening for Rosport, Ingeniør Skov, Amatør- og 

Ordensudvalgets Formand, Overretssagfører Hans Madsen og 

menigt Medlem Overmontør Witthøft; Dansk Idræts Forbun~ 

var repræsenteret ved Kaptajn Sander, Haandværkerforeningen 

ved Formanden Ingeniør K. V. Koch, og desuden var der 

en sjældent rig Repræsentation for Medlemmer og Studenter, 
der vilde være Medlemmer. 

Efter at Formanden paa Klubbens Vegne havde budt Vel

kommen og talt om Klubbens Udsigter for den forestaaende 
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Sæson, døbte Kronprinsen Klubbens nye 4-Aarers Inrigger, 

der fik Navnet "Dan". Derefter overrakte Kaptajn Sander paa 

Kr o nprin se n udbrin ge r e t L e v e for " D a nIl, 

Dansk Idræts-Forbunds Vegne cand. polyt. O. Hallin det poly

tekniske Idrætslegat, der havde indkapslet sig i F orm af et 

smukt Guldur med Inskription: "mens sana in corpore sano" . 
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De mange Gæster og Klubbens Medlemmer og Venner og 

Veninder besaa derefter Baadehusene og det nye Bassin og 

de mange Præmier o. s. v. De mest ivrige Roere skyndte sig 

at faa nogle 4-Aarers Baade, Scullere og en Otter ud i det 

ca nd. p o lyt-. H a llin modt a geT a. f K a pl a jn Sa nder 
det pol y t e kniske Idr æ t s l eg- Dt. 

mere end friske Vand og tog sig en rask - omend lidt vel 

kold - Tur ned igennem Kalkbrænderihavnen. 

Ved et beskedent Glas Vin med de obligate tørre Kager 

takkede Josias Bille Kronprinsen for den Interesse og det 

Venskab, han igennem Tiden havde vist Roklubben. 

Dermed var Sæsonen begyndt, og Roklubben tog fat paa 

det daglige Arbejde. -

Desværre gik det ikke saa godt, som det skulde, fordi 

Vejret bogstavelig talt fra ,den første til den sidste Dag i 
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Sæsonen var daarligt; blæste det ikke, regnede det, og reg

nede det ikke, blæste det, og bortset fra 8 Dage, hvor det 

var saa varmt, at ingen gad røre en Aare, var det hundekoldt 

hver eneste Dag. 

Den 10. Maj deltog Klubben i de københavnske Roklubbers 

Fællestur ud til Taarbæk, hvor der blev spist Frokost, og i 

de derpaa følgende Sportslege oppe paa Eremitagesletten 

hjemførte Klubben Sejren saavel i 100 m Løbet som i Stafet

løbet, men maatte i Fodbold bukke under i Finalen for Ro

foreningen "Kvik". 

Om Roklubbens Deltagelse i Kaproningerne herhjemme og 

det Fremmede berettes der andetsteds. Derimod skal der 

her fortælles om Studentermatchen i Otter mellem Universi

tetet og Polyteknisk Læreanstalt. 

Denne Kaproning for gik Søndag den 7. ·Oktober Kl. 2 

om Eftermiddagen over d ' n sædvanlig 3100 m lange Bane 

med Start ved Langebro og Maal udfor Lystbaadehavnens 

søndre Molehoved. Til Dommere havde Matchen den Ære a t 

have Rektor magnificus, Professor, Dr. med. l. C. Bock og 

Direktør for Polyteknisk Læreanstalt, Professor P. O. Peder

sen. Banedommere var Professor, Dr. phil. E. Biilmann og 

Professor Erik Schou. Formanden for Dansk Forening for 

Rosports Københavnskreds, Grosserer Carl Thorup, stillede 

venligt sin Sagkyndighed til Disposition og startede de to 

Hold. 

For Universitetet roede: stud. jur. Elmlund, stud. med. E. 

Thiesen, stud. jur. Poul Pedersen, stud. med H. Hvass, cand. 

jur. F. Hvass, stud. polit. O. H. Dall, stud. med. S. Thorup 

Petersen, cand. med. Jens Nielsen med stud. jur. Lundqvist 

Andersen som Styrmand. 

De roede i "Ny" og var iført hvide Trøjer og røde Huer. 
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For Polyteknisk Læreanstalt roede: stud. polyt N F h h . . orc-
ammer, stud. polyt. T. M. Westerdal, stud. polyt. N. Steen-

sen, stud. polyt. Gerstrøm Nielsen Ingeniør E V B d 
d '. . ar ram 

~anl . polyt. H. Fogh, cand. polyt. O. Hallin, cand. polyt. H. A~ 
er e med stud. polyt. Th. Hansen paa· Styrmandssædet. 

Dom~ e r nc , Rektor m ag ni f i c us, Prof e ssor Ba c k ' 
og Dlr e kt or, Pr o f es s o r p O P cl . 

. . e er s cn In s t r uer es. 

De var iført Iyseblaa Trøjer og Huer og roede i D " 
KI bb " ana. 

u en havde faaet Tilladelse til at afspærre et større 

S~kke af den søndre Molearrn ved Lystbaadehavnen, og havde 

der ved Dansk Forening for Rosports Københavnskreds' Be

styrelses elskværdige Hjælp faaet rejst en meget stor Staa

tribune, der var udsmykket' med Flag og Roklubsstandere. 
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Foran den var en Indhegning til Dommerne. Klubben skylder 

Kredsens Bestyrelse, d'Herrer Grosserer. Thorup, Malermester 

Gøtke og Repræsentant Hans T oxværd og mange andre megen 

Tak for deres store Arbejde ved denne Lejlighed. 

Det var fornøjeligt at se de Tusinder af Tilskuere, som 

havde taget Opstilling paa Havnemolerne, og hvad der særlig 

glædede Roklubbens Ledere, var den overvældende Mængde 

Studenter, der havde besat de reserverede Pladser. Naa, del' 

var ogsaa gjort, hvad der kunde gøres, for at Dagen kunde 

forme sig behageligt for Publikum. Først og fremmest var 

der arrangeret et overdaadigt Oktobersolskin og blikstille Vejr. 

Ovre fra Baadehusene paa den anden Side Lystbaadehavnen 

slyngede en Magnavox i Ventetiden inden Starten alle Døg

nets Rædsler af Jazz udover Havnen, men saa snart Start

skudet var faldet, gjorde den sig nyttig ved at brøle de to 

kæmpende Holds Beliggenhed paa Banen over til den store 

Tilskuerskare. Hele Billedet fr{l Lystbaadehavnen var præget 

af Humør og Spænding. Der var et Hylekor af Universitets

studenter og et mindst lige saa. stemmebegavet Hepkor af 

Polyteknikere, og det tør siges, at de to Kor uden Hensyn 

til Polyteknikernes overlegent førende Stilling paa Banen 

brølede, som om Universitetsholdet ustandseligt var ved at 

vriste Polyteknikerne Sejren af Hænde. 

Nede ved Langebro fik Grosserer Carl Thorup de to Baade 

lagt klar til Start, og da han hørte Raadhusuret slaa 2, af

fyrede han Startskudet. Begge Hold satte ind med en rasende 

Starttakt, navnlig forsøgte Universitetsholdet at naa frem for 

at fravriste Polyteknikerne, der havde Fordelen af den skraa 

Startlinje, denne Begunstigelse. Men Polyteknikerne besvarede 

øjeblikkeligt Universitetsholdets Spurt, og det lykkedes dem 

ikke blot at bevare Forspringet, men ' de naaede endog at 
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forøge det. Universitetsholdet gjorde gentagne Gange for

nyede Forsøg paa at naa op, men hver Gang det spurtede, 

svarede Polyteknikerne med ogsaa at spurte, og hver Gang 

forøgede de deres Forspring. Til sidst var det som om Uni

versitetsholdets resultatløse Slid indvirkede paa deres Roning. 

T il Tider gik baade Takten og Ligevægten af Baaden. Da 

Holdet naaed til Hønsebroen, var P ly teknikerne en 6-7 

Baadlængder foran. Her forsøgte Universitetsstudenterne en 

sidste Spurt, og det lykkedes dem ogsaa at hale noget ind 

paa Polyteknikerholdet, men meget langt fra nok. 

Polyteknikerne vandt i den fine Tid af 10 Minutter 194/ 0 

Sekund, medens Universitetsholdets Tid var 10 Minutter 532/" 

Sekund. 

De 2 Baade lagde ind i Lystbaadehavnen, og Roerne og 

Styrmændene gik i Land paa Forpladsen, hvor Sølvgemmet 

AARBOG FOR 192 3 17 
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var opstillet foran Klubbens Mascot, Gauguins Sølv hest, som 

var anbragt paa sin høje Ibenholts Sokkel midt paa Pladsen. 

Rektor magnificus afleverede paa Universitetsholdets Vegne 

det store Sølvgemme til Direktøren for Polyteknisk Lære

anstalt, Professor P. O. Pedersen, som modtog det med Tak, 

idet han gav det Løfte, at Po ly teknikerne 

skulde vide at forsvare den 

brede Præmie i de kom 

Aar. 

tilbageero

mende 

Fra v e nstre: Prof . Biilmann, Prof. Erik S c hol.l , Dir . , Prof. 
P. O. P e cl e r s C n . R C k t o r m a g n . , P r o f . B o c k, G e r s l r O fil N i e l s e n J 

T h . H a Il s c n I S t c c n s e n I F o g, B e r I e , H a II i n (b a g S e I v g c In m e t) , 
F o r (, h il a ni m e r, B a r cl r a m, R e e I We s t e r cl O I . 

Det skal ikke skjul~s, at Nederlaget kom Universitetsholdet 

overraskende. De havde ventet en ret let Sejr, men Poly

teknikerholdet, som var blevet trænet af Ingeniør Ree, havde 

i Træningstiden gjort ganske overraskende Fremskridt. Holdet, 

der bestod af meget kraftige, mest ganske unge Roere, havde 
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faae t en udmærket teknisk Behandling af Outriggeren, og 

de forstod at benytte den under Løbet. 

Var Universitetsholdets Skuffelse stor, saa var til Gengæld 

baade Polyteknikerholdets og de polytekniske Studerendes 

G læde overvældende. Begge Hold havde inden Kaproningen 

Kl u bb e n s n y de l e l i g e Fi rt' r . 

svore t en dyr Ed paa, at dette med at bære det store Sølv

gemme gennem Byen til den sejrende Højskole, vilde de 

absolut ikke indlade sig paa. Men da Polyteknikerne havde 

e rhvervet Præmien, skyndte de sig at faa den sat fast paa 

den høje Bærebør og bar den ind paa Polyteknisk Lære

anstalt, der i Dagens Anledning ligesom Universitetet havde 

hejst sit Flag. Inde paa Læreanstalten havde Studenterne den 

G læde at møde Inspektør Harding, i hvis Varetægt de over-
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gav det kostbare Gemme. Inspektør Harding takkede paa 

Læreanstaltens Vegne og lovede, at det ærefulde Sejrsbevis. 

skulde blive holdt i Hævd derinde. Efter et dundrende Leve 

for Læreanstalten gik hver til sit. Dagen havde været en 

absolut Succes, som var en udmærket Agitation for Rosporten 

og til megen Ære for den arrangerende Klub.-

Oversigt over Klubbens Medlemmer. 

Antal aktive Anta l passive I hvilke n Maaned i Sæ- Hvor-
Medlemm er Medle mmer sonen har Klubben haft mange ? pr. 31. Dec. 1923 pr. 31 Dec. 1923 fl est aktive Medlemmer? 

237 101 5 Juni 285 

Oversigt over Medlemmernes Virksomhed. 

Sæsonens 
Varighed 
ang ivet i 

Ug er 

An tal ak tive Med- Hejeste 
lemmer, d er har Antal Ture 
roet og styret i for et en
Sæson ens Lob kelt Medl 

Antal 
Baad
ture 

Antal 
Baadlure 
over 30 

Kilometer 

Antal Ture Gennemsnitsøntal 
for samtlige Ture pr. roende 

Medle mm er O~,t~a[:~de 
.~======~====~==~====~====~====== 

1 168 1 3046 27 1 9532 I 32,2 24 296 

O v rsigt over Klubbens Baademateriel. 

8 Anrcrs 4 Aarers 2 Aarcrs 
Sin~ l e 

[alt Scull ers 

Inriggers ....... O 10 5 O 15 

Klinkbyggede 

Outriggers . .. O 1 O 6 7 

Kra vel byggede 

Outrig.m.Stm. 3 3 O O 6 
Kravelbyggede 

Outrig. u. Stm. O 1 O 3 4 

Tilsammen I 32 
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Deltagelse i Kaproninger i 1923. 

Stedet I Antal I Antal 
Dato Starler Sejre Anmærkning 

København lOla 3 2 
D. !. F.s Mesterskab 

Hoved- i Otter 

kaproninger København 3°/6 } Otterløbet om 
7 1 Langebrospokalen 

København l /7 

København 22/ 7 1 1 
D. Io F.s Mesterskab 

i Firer u. Stm. 

Griinau L6/ 1 O 
Zweiter Vierer. 

Kaproninger G Nr.2 af 12 Baade 

i Udlandet Griinau l7 / 6 1 O 
Griinau Vierer, 

slaaet i ind!. Heat 
af Løbets Vinder 

Gøteborg L4/ 7 1 O 

Gøteborg 15/ 7 1 
\ 

O 

Priv. Kaproninger 

Nordisk 
Studentermatch Gøteborg L5 / 7 1 1 

København lG / 2 1 
Universitetsholdet 

Match m. "Kvik" !) vandt 

Tilsamme~ 118 I 6 I 

Uddrag af Kasseregnskabet 
for 1. Januar 1923-31. December 1923. 

Kr. Ør 

Indtægt: 

Medlemskontingent, Deposita m. m. . ...... . 11.247 00 

Tilskud og Gaver ....................... . 5.963 17 

A ndre Indtægter ........................ . 2.385 94 

19.596 \ 11 
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Kr. Ø re 

Udgift: 

Tryksager, Administration m. m . ..... .. .... . 2.297 87 
Lønninger, Incasso ................... . .. . 2.764 20 
T elefon, Skatter, Leje, Forsikring ..... . .. . . 1.967 07 
Fester .................................. 123 90 
Kaproningsudgifter ...................... . 1.946 53 
Vedligeholdelse af Baadehusene ........... . 1.745 13 
Vedligeholdelse af Materiellet ........... . . . 3.395 64 
A lm. Driftsudgifter .. . .... . .............. . 2.563 36 
Kontingent til Dansk Forening for Rosport. . 930 00 
Andre Udgifter .............. . ...... .. .. . 1.862 41 

19.596 , 11 

Henning Koch. 

F r a e n Lan g tur t il Kuli e n . 
Ud s i g ten o ve r d e t so l beskinn ede Sund nydes. 
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P an L a n g tur til Kulien : d e T holde s R asl und e r vejs. 

MIT INDTRYK 
AF STUDENTERKAPRONINGEN 1923 

G
ANSKE uværdig kom jeg, sammen med min gamle 

Skolekammerat, Prof. Biilmann, ti l at funger som 
Banedommer ved Studenterkaproningen, og- nu er 

der rettet en Opfordring til mi g om' at nedskrive min Ind
tryk af denne Kamp mellem Sportsmænd fra Univers it t t· og 
den polytekniske Læreanstalt. Mine Indtryk kan saavist ikke 
have Interesse for nogen andre end højst mig selv; jeg følte 
den Feststemning, der laa i Luften: det smukke Vejr, de 
mange Mennesker, Iveren efter at opfylde det os betroede 
Hverv paa bedste Maade, Synet af Kampen, for mit Ved
kommende en lille Smule Stolthed over, at det var Poly~ 

teknikerne, som sejrede, det er mine Indtryk, det er egentlig 
alt, hvad jeg har beholdt i min Erindring. Det er jo ikke 
noget at skrive om; nej, skal jeg skrive, maa jeg gøre det, 
som en salig Professor og Baron, der hørte Universitetet til, 
kaldte for at moralisere, og som til syvende og sidst vel be
tyder at ride sin Yndlingskæphest. Altsaa jeg moraliserer og 
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begynder med at spørge: F aar Studentene noget aandeligt 
Udbytte af en saadan Kaproning, og faar de et Udbytte, som 
er af særlig Værdi for dem, fordi de ikke faar noget til
svarende paa anden Maade? Jeg taler om Studenternes aande
lige Udbytte og ikke om det legemlige; thi dels kan der jo 
ikke være nogen Tvivl om det legemlige Udbyttes Værdi, 
og dels vil Rosporten være legemlig gavnlig for Studenten 
akkurat paa samme Maade som for enhver anden ung Mand 
med stillesiddende Arbejde. Men altsaa Studentens aandelige 
Udbytte ved en Kaproning. Efter min Mening er Træningen 
til en Kaproning og selve Kampens Dag egentlig et nøjagtigt 
Modstykke til Studentens Virksomhed ved Universitetet og 
Læreanstalten. Det sejge Slid med Studierne, som vor Tids 
Studenter i saa høj Grad lægger for Dagen, maaske i langt 
højere Grad end nog n anden Tids, svarer til Træningens 
taalmodige Arbejde, Examen svarer til selve Kampen, hvor
ved dog maa bemærkes, at ved Kaproningens Eksamen be
staar baade den Part, der vinder, og den, der taber; Sam
menligningen gælder kun den stærkt koncentrerede Anspæn
delse. Og saa Resultatet: i begge Tilfælde er Eksamen i sig 
selv forholdsvis lidt værd, den systematiske Træning, der er 
gaaet forud, indeholder det væsentlige af den Kapital, som 
det sejge Slid har sammensparet. Træningen har givet det 
sunde stærke Legeme, har oplært det i taalmodigt og trættende 
Arbejde med et bestemt Maal; Studiet har ligeledes igennem 
et taalmodigt, ofte besværligt Arbejde skabt Kræfter og gi
vet Kundskaber, som der senere kan bygges paa. Men hver
ken Sporten eller Studier giver Studenten det, som han mest 
af alt trænger til, nemlig Kundskab om, hvorledes han skal 
bruge sine stærke Kræfter til at tage fat paa selve Livet. 

Det er stadig en Gaade, hvor de unge skal hente Mod og 
Evne til fuldt at udnytte den uhyre Chance, som blot det, 
at de er' unge, giver dem. Nogle finder Vejen, men de fleste 
staar forsagte og tør ikke tage rigtigt fat. Jeg tænker natur
ligvis særlig paa Polyteknikerne. De har det vanskeligt for 
Tiden hvert Aar kommer en ny Skare ud paa det overfyldte 
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Arbejdsmarked, og en Del af dem er maaske nok mindre end 
deres Kammerater ved Universitetet i Stand til umiddelbart 
at anvende deres Uddannelse i en Fremtidsstilling. Men de 
har flere Udveje end Universitetsfolkene, de ved, hvorledes 
man kan skabe Oasen i den golde Ørken, og deres Ungdom 
forpligter dem til at prøve paa at finde nye Maader til at 
udføre et lignende Kunststykke paa den golde Arbejdsmark, 
nye Maader til at skabe deres Fremtid. Den aandelige Træ
ning, <;le mange Kundskaber giver de unge en mægtig Lad
ning af potentiel Energi, men for at den skal kunne omsættes 
til levende Kraft fordres der en fuldstændig Opgaaen i det 
virkelige, taalmodige, praktiske Liv. Tænk hvad det betyder 
for en ung Ingeniør, at han har det personlige Arbejder
kendskab til det Arbejde, han skal planlægge og lede. Naar 
Landmændene uddannes bag Ploven, er det saa for meget for
langt, at de unge Ingeniører gaar lige til Roden af det tek
niske Liv? 

Vi saa ved Kaproningen, at det har d Kræfter til og 
Disciplin til; de skal derfor tage fat med begg' Hænder og 
med begge øjne for at vise vore Erhverv, hvad en Ingeniør 
kan udrette, naar han for Alvor har lært , hvad d r er indeni. 

Moralisering er en vanskelig Kunst, langt vanskeligere end 
det at være Banedommer, og jeg maa med Skam tænke paa, 
at jeg før dristede mig til at henvise til et stort Forbillede; 
men vil man endnu være velvillig imod mig, saa beder jeg 
om, at man vil tage, hvad jeg har sagt, som en Hyldest til 
.de danske Studenters Ungdom. 

Erik Schou. 
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--- -- - - ~-------- ----

K lu bbe n ge r L andga n g ve d S k o d sbo r g. 

DEN NY ENGELSKE OTTER. 

Dear Sir, 

Oxford-Otteren blev ved sin Fremkolllst 
omtalt i de forskellige engelske Blade. Dens 
Konstruk tø r, Professor i Zooloo'i 00' sa mmen 
li "nende A na tomi Gilbert C .

o 

Bo~ rn e, blev 
f(' ila y t i ang ivet a t væ re Professo r i Mate
"li d ik. In ~'c ni ", Eb d h henvendte s ig paa 
K I"I", (· ,, ~ V, · Ile lil P rofessoren og bad ham 
,,, ,, .. " H<,~ k,· iv t ". (" II f cI 'n ny Otte r til næ r
v ' · I"· ,,d (' A" rl ,o r. SIllIllidig sendt" l"i1l P ro
r,·, "" Il Klod"" '1l4 Ar,,·IIi) r for '1920, hvis A r
t ik,·1 " "' ,1<-11 J{{.(" kr Ind ikolor mentes at 
n'(lu ll,' i,d en'" ,' rt· I r ll r , , ~ (". BO ll rne sæ rlio' 
P,ta Ing'c"i,,,' EI J('rU ,~ I !cllve"d ,Ise ha r K l ul~ ~ 
ben ha fl de" dr,' d, · u' Æ r" al lII odtao'e 
nedenstaaend e S Vlt l'. ' o 

Your letter, with the very interesting Aarsberetning of the 
Danske Studenters Roklub, has only recently reached me. 
I am not and never was gratified to be a Professor of Ma-
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thematics in Oxford or any other University, I was Professor 
of Zoology and Comparative Anatomy at Oxford and my boats 
may be described as zoological boats. They are built on the 
lines of fishes which habitually swim so near the surfaee that 
the laws of partially immersed bodies may reasonably be 
supposed to apply to them. Such fishes are macherel, salmon, 
several species of sharks. It was in 1913 that I made sec
tions of a number of such fishes and found that their fore 
and af t lines of curvature were segments of a parabola. 
FolIowing up this discovery I made a number of models of 
racing eigths and tested them with a roughly constructed 
dynamometer, with the result that I adopted certain prin
ciples of design for racing boats and in 1914 had a boat 
built according to these principles. It was tried but not used 
for racing in the summer of 1914. Then cam e the war and 
for six years the boat laid in the boathouse, but was taken 
out by the New College crew in 1921. It was not a strong 
crew but it liked the boat, borned to row well in it and to 
the surprise of everybody went "Head of the River" at Ox
ford. After that my design became popular and I have been 
asked to design boats for the University and for a number of 
College and other Clubs. Last year (1923) boats of my design 
won the Oxford and Cambridge Boat Race, the Headship of 
the River at Oxford and the Grand Challenge Cup at the 
Henley Regatta. All these are fish-shaped boats to the ex
ten t that the fore and aft curves are parabolic, and that the 
section of greatest width is placed well in front of the mid
ship section. This makes them "stream-line" boats and in 
plan they are very much the shape of the more modern air
ships, In faet, Nature had adopted the stream line shape for 
fishes ages before boats were in existence. There are certain 
disadvantages. One of the difficulties of designing an eight
oared boat is to provide accomodation for eight men and 
the coxswain. The eight oarsmen require 33 feet 8 inches 
(English) rowing space and the coxswain requires 2 feet 
6 inches to sit in. The parabolic curves give the boat a ve ry 
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fine or narrow entry forward and when the widest section 
is placed some 24 feet from the cutwater the boat tapers 
rapidly af t. Hence there is a difficulty in providing sufficient 
width at stroke's and coxswain's seats. To obviate this diffi
culty r made my boats wider than is customary, 25 inches 
instead of 23 inches, and I gave the earlier models a certain 
amount of parallel sided midbody; six feet in the boat of 
1914; four feet in the boat of 1922 and finally by increasing 
the beam in the widest part to 26 inches, I got rid of the 
parallel sided midbody altogether. The boats without any 
midbody are undoubtedly faster than the older models but 
are not easy to row in. They have a tendency to roll pe
riodically when driven at full speed, and a similar tendency 
has been observed in airships built on the most approved 
stream-lines. The reason for these periodic oscillations is not 
accurately known, but is probably due to wave interferences. 

It is impossible, withoul writing at gr a t length and making 
use of highly techni al languag , to give an intelligibie ac
count of the principles of 'ight-oared boat design as adopted 
by me. I may draw all '1Il'ion to one or two leading features. 
Naval architects alla'h m st importance to the resistance 
due to skin-fri 'Iion, and therefore to the area of immersed 
surface. I find, by masurement, that there is a very little 
differenc in Ih, :ll"'as of immersed surface of different types 
of eight-oar d bouls dcsigned to carry the same load. Yet 
some are conspi l10llsly fast r than others. The extra speed 
observed in certain Lyp S must ther fore b due to som e 
factor other than skin fri 'lion and is undoubtedly due to the 
resistance created by rnaking waves. An eight-oar moving 
through the water at 12 nglish miles an hour, makes very 
appreciable waves, both diagonal and transverse. In my most 
successful models I have succeeded in diminishing the size 
of these waves and thus claim to have evolved a type of 
boat which offers less resistance when moving at high speeds. 
In a boat propelled by oars the distance through which the 
boat travels during the stroke, when the oars are in the 
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water, is relatively unimportant. At 31 strokes to the minllte 
it will not be much more than 71/ 2 feet. But the distance 
through which the boat trav els during the swing forward, 
when the oars are out of the water, is most important, being 
nearly three times as much, and my object is to design 
boats which, as we say, "keep their way between the strokes". 
This desirable quality I find by experiment to be best at
tai ned in boats in which the proportion of the forebody to 
the hind body is as nearly as possibie 8 : 13, and in which 
the fore and af t curves are parabolic. Af ter trying various 
types of cross section I have adopted an elliptical cross
section, which gives the boat a sufficiently flat floor and al
though it gives a greater area of immersed surface than a 
circular section would give, has other advantages which time 
and space do not allow me to give in detail, one conspi
cuous advantage is that a boat with an elliptical cross sec
tion is steady and comfortable for the oarsmen to row in. 

There is no special advantage in placing the two oarsmen 
at each end of the boat in the centre and the four men in 
the middle of the boa t out to the sides. I prefer sideseated 
boats because they are, as a rule, steadier, the counterpoise 
of the men on one side of the boat acting as a check when 
the boat tends to roll to the other side. But as long as the 
boat is trave Iling on an even keel there is no gain or loss 
in speed, one way Dr the other. In a streamline boat the 
beam diminishes so much towards the stem that it is ne
cessary to seat no. 7 and stroke in the centre of the boat. 
With a maximum beam of 25 Dr 26 inches there is ample 
room amidships to seat nos. 3, 4, 5 and 6 over to the side 
of the boat. There is also ample room for no. 2; but as bow 
had to be placed in the centre, no. 2 was also centred for 
the sake of symmetry. 

I have been greatly interested in the rowing indicator 
described in the Aarsberetning for 1920. An indicator of 
different construction was invented by Mr. E. Cuthbert At
kinson of St. John's College, Oxford in 1895 and an account 
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of the results obtained by it w.ere published in a now ex
tinet periodicai "Natural Science" in 1896 and 1898. The 
pressure curves recorded by Mr. Atkinson's indicator are 
quite similar in principle to those recorded by M. H. Ree's 
machine, but owing to the differences in construetion of the 
recording apparatus are somewhat different in outline. 

I shall shortly be publishing a book upon the theory of 
oarsmanship in which these and other methods of obtaining 
a graphical estimate of the work done by the oarsman during 
the stroke will be discussed at length. 

In conclusion I must apologize for not being able to send 
you a more finished communication for publication in your 
periodicaI. I no longer reside in Oxford but at Iwyming 
Manor near Jewkesbury and all my notes, drawings and ap 
paratus are there. A t the mom nt of writing I am in Oxford, 
coaching th univ rsity boat for the forthcoming race on 
April 5th. Bul unfortunat ly I have no facilities here for 
writing or illustrating such an article as you would desire. 

I Icmain, Dear Sir, with best regards, 

yours very faithfully 

Gilbert C. Bourne. 
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KLUBBENS BEDSTE VE N. 

D
ET er en Novembersøndag. Tidligt om Morgenen har 

det sneet. Paa Pladsen foran Baadehuset ligger der 
endnu lidt hvidt, Resten er Sjap. Ude fra Svanemølle -

bugten staar en stiv Kuling ind imod Byen 
- vaadt, raakoldt, blæsende, - rigtig 
dansk Vinter. Uret ovre paa 
"Helgoland "s Taarn viser et 
Par Minutter i halvelleve. 
En Cyclist svinger ind 
paa For p ladsen . 
Med Var somhed 
stiller han Cyclen op 
ad Bræd d e v æ g -
gen, ta ger de 
s k arpt s l ebne 
Lor gnet teraf,pud-
ser dem, sætter dem 
igen paa og 
paa Helgo 
d er er naaet 
Han konstate 
lettet og sin 

gaar derpaa ind 
Par Minutter efter 
den nordre Port til 

In gc n ior 

I 

ser over 
lands Ur, 

frem til halv. 
rer Klokke

Ensomhed og 
Baadehuset. Et 

aabner han inde fra 
Baadehallen - han er 

nu iført mørkeblaa Over H . R c c. alls - og begynder at 
læbe frem fra Materialrummet ud paa Forpladsen Tove og 

Brædder og Planker og Bjælker og Sæbebøtter. Det er begyndt 
at regne, men han arbejder ufortrødent videre. Alle de forskel
lige Grejer anbringes i en bestemt Orden, han har øjensynligt 
sin Plan og kender hver Tings Formaal. Et Øjeblik staar han og 
tænker sig om, der er noget der mangler - han gaar ind i 
Værkstedet og leder, det er Taljen, han ikke kan finde. Den 
er der ikke, ikke i Materialskabene, ikke i Værkstedet, ikke 
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i Baadehallen, ingen Steder. Med en ganske stilfærdig Fløjten 
roder han søgende rundt overalt, uden Utaalmodighed, uden 
Vrede, Taljen er her jo nok, den var her i Foraaret - naa 
ja, der ligger den inde i Trappehullet mellem tomme Olie
dunke og smadrede Sæder og Spændholter og andet kasseret 
Bras. Han giver den lidt Olie og gaar ud og sætter et Reb 
i den ...... . 

Ikke sandt, et rigtigt Medlem, en ung, rask Fyr, der arbej
der selv, med de bare Næver paa Tingene, den ideelle Material
forvalter, som nok skal vise Kamm eraterne, at Tingene kan 
være i Orden, og at han kan ordne Tingene uden deres 
Hjælp. 

Ja, vist var det en rask Fyr, der denne Novembersøndag 
gik derude og gjorde alt i Stand til faa det tunge Bæst af 
en Motorbaad slæbt paa Land, men egentligt ung - er man 
det, naar man r fra 1 72? Ikk helt, men man kan være 
lig saa g cl, ja som cl t vil ses, betydelig bedre end den 
lyv aarig , naar man g- nn rn Idrætten har sørget for at ho lde 
sig ung i ind og Skine!. 

En god halv Tim sti d s n r var Billedet et andet - da 
var Mand '11 fra 72 ikke læng re alene, en tolv, fjorten Studenter
roer af b -tyd -ligt yngrc Aargange var kommet til, de skulde 
hav modt Klokken halvelleve, men Søndag Morgen og i det 
Vejr, umuligt - - - naa, nu hjalp de ham og det var for
I~ngst gi mt, at de var kommet for sent. Han var Sjak fører 
for dem, dirigerede Hiv-o-høj-et, regerede og sled i Tovet 
- han var her og han var der og hans Fornøjethed var over 
de.t hele. Nok var "Togo", Klubbens Motorbaad, tung og 
Sliddet og Slæbet haardt, men alligevel gik det som en Leg, 
og den der sørgede for, at Legen og Latteren holdt ud, til 
" Togo" stod oppe i Baadehallen, klodset op for Vinteren, det 
var Manden fra 72. 

Alle de, der har haft det lykkelige Held at lære denne 
Mand at kende, ved allerede af ovenstaaende, hvem der er 
Tale om. Saadan er der kun een Mand der er, og det er
Ingeniør Ree. 
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Det kan virke overraskende, og det kan synes at være et 
Postulat, naar man siger, i dansk Idræ ts Historie er der ingen 
over og ingen ved Siden af ham. Hans Navn er jo ikke af 
dem, der nævnes, naar Talen er om Pionererne og Førerne 
for den hjemlige Sportsbevægelse - men Forklaringen er 
den meget nære, at _ hans Arbejde altid og under alle F ormer 
har været udelukkende rettet mod Sagen, af Kærlighed til 
Danmark og af Interesse for dansk Ungdom har han støttet 
Idrætten, og aldrig har han tænkt paa sig selv eller sit Navn. 
Ja, vilde man undgaa hans Støtte for en Sag, var den sik
reste Vej at ville drage ham frem med Navns Nævnelse -
han har alle Dage foretrukket Arbejdet bag Scenen. 

Til Bevis for det Postulat, at der i dansk Idræt ingen er 
over eller ved Siden af Ingeniør Ree, skal jeg kun anføre, 
hvad jeg kender fra mit Samarbejde med ham i Danske Stu
denters Roklub fra den Dag i 1917, vi i Forening startede 
denne Klub og til Dags Dato. Dog skal det straks tilføjes, 
at det hele kun er en Gentagelse af det, han i sin Tid of
frede paa Polyteknisk Roklub, forstørret i samme Grad som 
Danske Studenters Roklub er større end Polyteknisk Roklub . 

Jeg vil ikke fortælle kronologisk e ller historisk, men lade 
min Erindring genfortælle alt det, som Studenterroerne skyl
der Ree Tak for. Der er sikkert mangt og meget, som ikke 
vil komme med, dels fordi jeg ikke kan huske det og dels 
fordi jeg ikke ved det - men der er nok endda. 

Der er intet Felt indenfor Klubbens Tilværelse, som ikke 
har nydt godt af Ingeniør Ree. Ligefra Baadehusets Opførelse 
til Marketenderiets Wienerbrød har han beskæftiget sig med 
og altid til Fordel og Glæde for Medlemmerne. 

For at begynde med det der er størst i Omfang, Klub
bens Baadehuse - hvor havde de været, hvordan havde de 
set ud, om ikke Ingeniør Ree havde hjulpet til. Da det før
ste store Hus skulde bygges i 1919-20, maatte Polyteknisk 
Roklubs gamle Hus jo fjærnes fra Grunden. Det blev det, 
men det var for godt til at blive kasseret, og det kunde op
fylde et længe næret Ønske om et Træningshus, navnlig for 
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Outriggerne, nede i Havnen, nær ved Kaproningsbanen. In
geniør Ree havde med stor Forudseenhed forlængst sikret 
Klubben et godt beliggende Areal nede ved Fiskerihavnen, 
derned lod han det gamle Hus flytte og opstille. Han sør
gede for det hele, Cementgulvet, Afløbsforholdene, Vand-

M o ti o n er in g' p au S OIlc.! p l fl tl S " II ( l) r rIH cl 0 1\ il Y Baad c h a l . 

og Badeindlæg, Omklædningsrum, Husets Rejsning, nyt Tag
pap o. s. v. Saa var det Hus i Orden! men derover havde 
han sandelig ikke glemt det nye Hus ude i Sundkrogen. 
Endskønt dets arkitektoniske Ydre og Indre ikke var Udtryk 
for hans Smag, gik han interesseret og ivrig ind i Arbejdet 
sammen med Arkitekt Poul Henningsen og Bestyrelsens Byg
geudvalg. Og naar Huset nu i saa mange Dele er praktisk 
og svarende til de Krav, der naturligt stilles til en Roklubs 
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Lokaliteter, da skyldes det ikke mindst Ingeniør Ree's Ind
s igt og. Erfaring. Med den største Taalmodighed prøvede og 
-eksperimenterede han med alt i Huset, enhver Plads skulde 
udnyttes, intet maaUe gaa til Spilde, og stadig syntes han, 
at det kunde indrettes bedre og mere praktisk, og det blev 
virkelig ogsaa stadig bedre for at ende med at være det 
bedste. Hele Baadehallen med Værkstedet og Aaregraven er 
e t Vidnesbyrd om, at her har en sjældent sagkyndig Ro
sportstekniker og -praktiker været Arbejdsleder. Men Inge
n iør Ree gav til dette Hus ikke blot af sin Kyndighed og 
af sin Tid, han gav med meget rund Haand af sin Pung. 
Her skal ikke nævnes noget Beløb, kun saa meget skal si
O"es at det var af et Format, som meget, meget faa af de ~ , 
danske Mæcener passer til. Og dog skal der til dette Be
løb lægges et andet, der ogsaa er betydeligt. Ingeniør Ree 
fandt nemlig, at de Baade, Klubben ejede, ikke fyldte nok i 
den 250 m2 store Baadehal og heller ikke svarede til det 
forventede Medlemstal, og derfor sørgede han for, at der 
hin 13. Juni i 1920, da vi indviede det nye Hus, stod et 
helt Geled af ligesaa nye Baade derude. Ogsaa disse Baade 
viste en dyb Forstaaelse af Klubbens Tarv; der var to solidt 
byggede Inriggere, som passede til at modstaa det haarde 
Slid, Motions- og Skovtursroningen giver Materiellet, der var 
en let Firer med Styrmand, som Klubben havde Brug for 
paa Kaproningsbanen, der var en racerbygget Inrigger, som 
Juniorerne og Begynderne kunde møde i til Kaproningernes 
lnriggerløb, og der var en Firer uden Styrmand, hvilken Baad
type han lod Klubben have den Ære at indføre ved de 
skandinaviske Rostævner. 

I Løbet af de følgende Par Aar viste det sig, at det alli
gevel kneb med Plads til Klubbens store Materiel, og fra 
Trænerens og de trænende Roeres og Rochefernes Side frem
kom der et stadig stærkere udtalt Ønske om engang at faa et 
indendørs Robassin til Træning og til Oplæring af Begyn
dere. Der blev nu udarbejdet et Forslag til et ganske let 
T ræhus med et Robassin i. Forslaget var anvendeligt, men 
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ret dyrt uden at give en tilfredsstillende Løsning. Klubben 
havde omkring en halv Snes Tusind, som Bestyrelsen kviede 
sig ved at bruge paa den foreslaaede Maade. Da kom Inge
niør Ree til. Han kom med Tegninger til et nyt Hus, gan
ske svarende til underste Etage i det store Hus og med 

In gc nior R ':e f o rllandJ " r m e d e n H n lll'l rlv ~ r kc r 
o m B ass i n e t s S tlt b llin g . 

samme Tagkonstruktion. Hans Plan var nem og ligetil _ 
blot han fik de Penge, Klubben havde, saa skulde Klubben 
af ham faa det foreslaaede ny Hus med Robassin i og ind
rettet i alle Henseender paa bedste Maade. Hvad det kom 
til at koste blev hans Sag, men det kan næppe være meget 
galt, naar man anslaar det Beløb, Klubben ydede, til kun at 
dække en god Trediedel af Byggesummen. Med glad Tak 
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-tog Klubben mod Tilbudet, og et halvt Aar efter stod det 
nye Hus derude. Men nymalet og fint som det var, syntes 
<let andet Hus at have skæmmet sig en Del i det Ydre, 
men ogsaa herfor vidste Ingeniør Ree Raad, han lod - da 
<ler nu alligevel var Malere derude - ogsaa dette Hus male, 
og saa fik Flagstangen og Indkørselsporten en Omgang med. 

Ja, det er et Eventyr om den gode Fe, men det er blot 
ikke noget Æ~entyr, det er den rene Virkelighed, og enhver 
kan gaa ud og se paa Husene og Baadene, de er der alle 
<len Dag i Dag. Men dermed er Æventyret ikke ude .... 

Det var i Dyrtidens ondeste Aar. Det kneb haardt for 
mange af Studenterroerne at betale Kontingentet. Saa kom 
der et Fond til Nedsættelse af Kontingentet for de mindst 
bemidlede Medlemmer. Men i Fondets Fundats var det be
stemt, at den, der nød godt deraf, senere i Livet, naar hans 
F orhold tillod det, skulde betale til Fondet et Beløb, der 
svarede til den af ham i sin Tid opnaaede Kontingentned
sættelse, for at en anden ubemidlet Student kunde opnaa det 
samme Gode, som han havde haft, da han var Roer. Baade 
Fondet og den gode Omtanke, der lod det vi rke paa langt 
Sigt, stammede fra Ingeniør Ree. M n ogsOla pOla andre Maa
der søgte han at mildne den ubehagelige Dyrtid for Klub
bens Medlemmer. Paa Søndagenes Fællestur op langs Ky
sten var der pakket i Baadene to Stykker Wienerbrød og 
e n Flaske Øl til hver Deltager, og oppe i Marketenderiet 
var alle Priser paa Kaffe og Brød, paa Øl og Sodavand, paa 
Chokolade og Cigaretter mere end overkommeligt billige -
hvem var det, der muliggjorde en saadan Flothed fra Klub
bens Side. Stadig Ingeniør Ree. 

Vender man sig til Kaproningsomraadet, vil man ogsaa 
der atter og atter møde Ingeniør Ree's næsten ubegrænsede 
Hjælpsomhed. Aften efter Aften stod han i Motorbaaden og 
masede med Træningsholdene. Hans store Kyndighed og 
Evner som Træner lod han i rigt Maal Klubben nyde godt 
af. Med Raaberen for Munden revsede og rettede og roste 
han Begyndere og Juniorer og Seniorer - ofte naar han 
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kom ind om Aftenen efter timelangt Træningsarbejde var 
hans Stemme slidt op, der var kun en hæs Hvisken tilbage. 
Men den næste Dag paa Klokkeslet mødte han igen med 
friske Kræfter og en ny Stemme. 

Fandt et Hold, at "Kassen" de roede i var for gammel 
og løs, saa undersøgte Ingeniør Ree den, og var Klagen be
rettiget, ja, saa kom der en Dag - Guderne maa vide hvor
fra - en ny "Kasse". Og var et Hold blevet virkeligt før
ste Klasses, og Klubben gerne vilde have det til Udlandet 
for at vise og forsvare Landets og Klubbens Farver, saa tog 
Ingeniør Ree sig over at hjælpe Klubbens Kasserer lidt med 
Regnskabet, saa det kunde bære Omkostningerne ved Ud
sendelsen. 

Til Træningen har Klubben en Motorbaad, den meget po
pulære "Togo". Der er ikke andet at sige om den Ting end 
at Klubben har den - hvor den er kommet fra? Ja, i Klub
bens Regnskaber vil man forgæves søge Oplysning herom. 
Men hvert Aar glider den i Vandet, istandsat fra den ene 
Ende til den anden. Saa kører den Aften efter Aften og 
æder løs af Benzin og Olie. Men et Efteraar skete det, at 
Motoren gav sig til at hakke lidt vel rigeligt, den gjorde 
et udslidt og træt Indtryk - det følgende Foraar var Baaden 
alligevel allright igen, naa ja, det var ikke saa underligt, for 
den havde faaet sat en ny Motor i. Spørger man Kassereren, 
om Klubben kan bære alle disse Udgifter, smiler han hoved
rystende og siger: spørg Ree. 

Og de t samm e svarede han til det samme Spørgsmaal sid
ste Foraar, da Medlemmerne fandt et nyt Slæbested og t o 
store ny Pontoner ud for Slæbestederne. Det var rare Tino-

'" at faa. De gav hurtig Adgang til og fra Vandet, og det blev 
let at sætte Baadene ud og tage dem op, og Baadene und
gik mange ubehagelige Knubs, som de fik af den gamle 
Baadebro - - - spørg Ree, sagde Kassereren, for han 
anede af gammel Vane, hvem der vidste Besked med Op
havsmanden til disse Overraskelser. 

Af lige saa stor Værdi for Klubben er det Arbejde, In-
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geniør Ree har gjort for den indenfor Bestyrelsen. Klubbens 
Love og Reglementer har han pløjet igennem paa Kryds og 
paa Tværs, og med den største Omhu har han sørget for, 
at de altid var i Overensstemmelse' med de Erfaringer, Ti
den førte med sig. Dag efter Dag er han mødt i Baadehu
sene og har set efter, om alt var, som det burde være. Ska
der paa Materiellet har han undersøgt og foranlediget istand
gjort, og Uordener har han faaet ordnet. Han fulgte med 
alt, og overalt havde han en hjælpende Haand. Velset af alle, 
venlig mod alle kom og gik han i Klubben, og Medlemmerne 
rettede sig gerne efter hans altid nyttige Anvisninger. Mate
rialforvaltere, Rochefer, Baadebyggere, Bestyrelsesmedlemmer 
- alle kom de til ham og søgte Raad, og han havde altid 
Raad og Forklaring, aldrig gik man forgæves. 

Ogsaa i Klubbens Udenrigspolitik har Ingeniør Ree taget 
sig Tid til at følge med, baade i Dansk Forening for Ro
sport og i dens Køben~avnskreds har man Aar efter Aar 
kunnet møde ham. Ikke blot paa Generalforsamlingerne har 
han ydet en altid sagkyndig Indsats i Diskussionerne, men 
ogsaa i de forskellige Udvalg angaaende Love og Regle
menter har han stille t sin s tore Viden til Raadighed. I alle 
Sager, som har kræv t theoretisk og praktisk Indsigt og 
Snilde, har Rosportens Ledere kaldt paa Ingeniør Ree og 
benyttet sig af hans omfattende Viden. Han er en udmær
ket Lovkyndig, en skarpsindig Lovfortolker og en til det 
yderste retfærdig Dommer. Der er i Rosportens Love og 
Reglementer in tet, som er ham ukendt, enhver Paragraf, et
hvert Afsnit er han hjemme i og ikke blot selve den ende
lige Tekst, men alle Præmisserne, alle F orudsætningern~ er 
han nøje inde i, Dertil kommer, at han kender alle dIsse 
Loves og Reglers Virkning i Praksis igennem det meste af 
en Menneskealder, han har en saadan Sum af Erfaringer paa 
alle Rosportens Omraader, at intet Forhold der vil være ham 
fremmed. 

Læserne af Studenterroernes Aarbog vil vide, hvor grun
dig en Forsker han er. Gennem en Aarrække har han været 
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Medarbejder ved Aarbogen, og det er ham, der har givet 
den en værdifuld Ballast af Saglighed og Faglighed, som gjorde 
Aarbogen skattet i Rosportskredse langt udenfor Klubben. 

Rent videnskabeligt har Ingeniør Ree arbejdet med den 
hjemlige Inriggertype, som han gaven helt ny Form, base
ret paa theoretiske Beregninger af Vandets og Baadens ind
byrdes Forhold og af den bedst virkende Udnyttelse af Aa
retaget. Han skabte sin "Avanti"-Type, en udmærket Racer
baad, der har et Utal af Sejre bag sig. Ogsaa Aarens og 
navnlig Aarebladets Form og Beskaffenhed har han i Theori 
og Praksis arbejdet med. Begge Dele var et Led i hans Un
dersøgelser over hvilken Rometode, der gav det største Ud
bytte, hvilken Stil, der lod de roende Mandskaber yde den 
største Kraft. Han kom derved ind paa Overvejelser og Mu
ligheder for at maale hver enkelt Mands Præstation, for at 
skabe en dokumenteret Kontrol af hver Mands Arbejde i 
Baaden. Hos en eller anden Instru~entmager lod han frem
stille en Indikator, der paa den smukkeste Maade tegner en 
Kurve over Roerens Muskelarbejde under Trækket og viser 
'under hvilken Del -af Taget, der ikke fuldt ud ydes, hvad del: 
skal. Med Indikatoren ved Aaregangen nytter det ikke at 
tage sig det lidt mageligt, den sladrer omhyggeligt og uigen
driveligt om det bagefter. Indikatoren er jo saa klogeligt ind
rettet, at Styrmanden ved et Snoretræk kan sætte den i 
Funktion, naar Roeren mindst tænker derpaa og uden at 
han mærker det. Det skal her siges, at denne Indikator til 
Maaling af den menneskelige Arbejdskraft vakte betydelig 
større Opsigt udenfor Landets Grænser end herhjemme. 
Navnlig i Tyskland blev den stærkt diskuteret, og Ingeniør 
Ree fik rigere Lejlighed end han skøttede om til at disku
tere Apparatet igennem i tyske Fagblade. 

I denne Forbindelse er det naturligt at nævne Ingeniør 
Ree's Arbejder som Lærebogsforfatter. Han har skrevet en 
Instruktion for Begynderroere , som Klubbens Rolærere og 
-chefer har haft den største Nytte af. Og i Aar har han ud
arbejdet omstaaende _ Instruks for Behandling af Materiellet. 
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Ogsaa disse Arbejder er præget af hans grundige Tænksom
hed, af hans taalmodige Gaaen helt til Bunds i sit Emne. 
Hans Stil er ganske ukunstlet, klar og ren. Hans Udtryks
maade er knap og koncis og udelukker Tvivl. Det kan være, 
at den vil synes mange tør; men det er Stoffets Skyld, for 

lng c nior R c e kontroll e rer Arbejd e t. 

hverken Roteknik eller Baadbehandling giver Anledning til 
Lyrik eller Komik, det kræver en rent saglig, en konkret 
Behandling, som kun den interesserede Kender kan give det. 
Ingeniør Ree har haft baade Interessen og Kendskabet og 
.desuden Udholdenheden til at gennemarbejde det tunge og 
meget døde Stof paa en udtømmende Maade og derefter 
gengIve det i en klar og let læst Form. - - -
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Naar denne Artikel fremkommer i Aarbogen for 1923 er 
det naturligvis Ingeniør Ree's sidste Gave til Klubben, 'det 
nye Baadehus, der er Aarsag dertil. Det giver en rimeli o
Anledning til at tænke over, hvor meget Klubben skylde:
denne Mand, der med en efter danske Forhold enestaaende 

------------- --

T j I v c II S t r c' : K l li b b c n s n y B a a d c h a I . 

Rundh.aandethed har hjulpet og støttet Studenterroningen 
med SIn Aand og sin Haand. Det er jo kun et kort Spand 
af Aar, Dan~ke Studenters Roklub har bestaaet, og dog hal
der været Tid for Ingeniør Ree til at gøre alt dette for Klub
ben. Naar man lader Gavernes Navne løbe gennem sin Hjærne: 
Baade og Baadehuse, Trænings- og Administrationsarbejde, 
Motorbaad og Pontoner, literære Arbejder og Legatmidler, 
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en billig Makketut og rotekniske Vejledninger - - - er det 
da underligt, at det svimler. Det er jo svært at tro det utro
lige. Men saadan er det, et storstilet Gavmildhed, en Øsen 
ud af sin rige Viden, en Ødslen med Raad og Daad, en 
klog og god Mands altid redebonne Støtte. Og saa dertil, 
en Beskedenhed og Tilbagetrukkethed, nærmest sky for at 
komme frem i Forgrunden, aldrig ønskende sig anden Tak 
end at se glade og ivrige Studenterroere dyrke Sporten, lige
meget om det er som Motionsroning eller Kaproning. In'ge
niør Ree har aldrig brudt sig om andet end at faa Lov til 
i Stilhed at arbejde for og offre til denne Sag, der har hans 
Hjærte. Intet har han gjort af Forfængelighed, aldrig har han 
ønsket anden Paaskønnelse ehd den ringe, Klubben kunde 
give ham. Hvad han gav, gav han kun for Sagen, og det 
var ham Tilfredsstillelse nok at faa Lov til at give - - -

Ja, kære Ingeniør Ree, har jeg nu end gjort Dem imo,d 
ved at skrive foranstaaende, saa ved jeg dog, at De vil ind
rømme mig, at det er sandfærdigt. qg De maa tilgive mig, 
men jeg har ikke kunnet samle denne Aarbog uden at faa 
disse Linier med. Det er en spontan Udløsning af en gam
mel Taknemlighedsfølelse i Klubben til Dem. Jeg kom
mer ikke alene med min personlige Tak for alt det, De: i 
disse Aars Samarbejde har betydet for mig. Jeg ved, at bag 
mig staar en Række af Bestyrelser og Tusinder af Medlem
mer og alle siger vi Dem Tak; der er ingen af os, som De 
ikke har haft Betydning for. Vi har alle høstet Udbytte af 
Deres Gaver, baade af de materielle og de immaterielle, vi 
har alle hentet Lære af Deres Personlighed, Deres Ærlig
hed og Deres Retskaffenhed, Deres Hjælpsomhed og Deres 
Forstaaelse. Vi har gjort Dem til Æresmedlem af Klubben 
og dermed officielt udmærket Dem saa meget, Klubben kan. 
Og nu har De faaet Deres Plads i Klubbens Annaler, og
saa dermed har vi villet ære og takke Dem. Men der, hvor 
vi kan hædre Dem bedst og paa en Maade, vi ved, De vil 
være gladest for, det er i vore Hjærter og vore Tanker. 
Ja, det er netop i vore Hjærter og vore Tanker, vi ærer og 
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takker Dem mest; vi kan ikke i vort Sprog finde Ord der 
kan udtrykke det, vi føler for Dem, hvis blotte Navn f~lder 
~s med beva:get Glæde og Stolthed. For vi ved, det er rig
tIgt, der er I dansk Idræt ingen over og ingen ved Siden 
af Dem. 

Henning Koch. 

E n id y lli sk L ej r pl ads P :l ~1 e n La n 5r tu r. 
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Paa La n g tur: Le j r en p a k kes s a m m en . 

KAPRONINGSSÆSONEN 1923 

E
NDELIG et Aar hvor Klubben straks fra Sæsonens Be

gyndelse stod med Mandskab til at besætte P ladserne 
. i endda to Seniorhold, "Hamburgerholdet" , Hallin, Hol

ten-Dall, Thorup-Petersen og Jens Nielsen, der i den fore
gaaende Sæson havde bragt Klubben saa mange værdifulde 
Sejre, og de lidt ældre Seniorer, Becker, van Aller, Fogh 
og F. Hvass, der i sin Tid ogsaa med Hæder havde repræ
senteret Klubbens Farver paa Kaproningsbanen. Naar hertil 
kom, at Klubbens fortræffelige Tr~ner fra saa mange tidli
gere Sæsoner, Ingeniør O. Petersen, atter i Aar vilde ofre 
sin Fritid for Holdenes Træning, forstaar man, at Klubben 
saa Sæsonen i Møde med store Forventninger. Kaproerne gik 
straks i Træning ved Sæsonens Begyndelse. Først i to 4-Aa
rers Hold, Hamburgerholdet i sin gamle Sammensætning og 
det andet Hold placeret som følger 1) Becker, 2) Fogh, 3) 
van Aller og 4) Hvass. Imidlertid var det Meningen først og 
fremmest at drive Otterroning og efter kort Tids Forløb gik 
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de to Seniorhold i Otteren med Hamburgerholdet paa de 4 
agterste Pladser. 

Træningen blev drevet med den største Energi saavel i 
Baaden som paa Land ved Løb og Roning i det nye Ro
bassin, der viste sig til stor Nytte ved Rettelsen af rotek
niske Fejl hos de enkelte Roere. Ikke alene Seniorerne træ
nede, men det lykkedes ret hurtigt at samle et Junior- og 
et Begynderhold , men Sygdom og andre Hindringer bevir
kede talrige Omskiftninger, saaledes at de to Hold lidt vel 
sent fik fast Form. Endelig trænede Bardram og Elmlund i 
S (lUller. 

Kaproningen i København den 10. Juni begyndte godt med, 
at Elmlund overlegent vandt Juniorscullerløbet over to Kon
kurrenter. Derimod slog "Skjold" vort Juniorhold ret kraf
tigt i et 4-Aarers Inriggerløb. Seniorholdene startede ikke i 
4-Aarersløbene for at være helt friske til Kampen om Me
sterskabet i Otter. Til dette Løb mødte for første Gang i 
lang Tid tre Konkurrenter, Københavns Roklub, "Skjold" og 
D. S. R. Københavns Roklub var Indehaver af Mesterskabet 
og ansaas almindeligvis for Favorit. 

Starten gik godt og de første 500 m kæmpede Holdene 
sig frem Side om Side. Herefter gik Københavns Roklub 
og vi frem, medens "Skjold" faldt tilbage. De to forreste 
Baade fulgtes endnu et Stykke ved Siden af hinanden, men 
ved sejge Tag under Jens Nielsens energiske Føring og O. 
Petersens opmuntrende Hyppen gik vort Hold langsomt, 
men sikkert fra Københavns Roklub. Allerede ved Langebro 
følte vi os sikre og en god Baadlængde foran Københavns 
Roklub tog vi Maallinien. 

Klubben vandt hermed sit første 8-Aarersmesterskab og 
Holdet og dets Træner fik en smuk Løn for det stor~ og 
dygtige Arbejde. der var blevet lagt i Træningen. 

Desværre maatte Hallin paa dette Tidspunkt forlade Hol
det, da han havde faaet Ansættelse i Næstved, men da vi 
havde en saa udmærket Juniorroer som Nord-Jensen at sætte 
ind i hans Sted, saa det endda ikke saa mørkt ud, selvom 
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det jo altid er sin Sag at miste en af de bedste Roere paa 
et 8-Aarers-Hold. 

Ved Løbene ved Hovedkaproningen i København den 30. 
Juni og 1. Juli havde vi igen Uheld med vore Junior- og 
Begynderhold, der heller ikke ved denne Lejlighed naaede 

Op l øbe t i O tte rm esters k abe t . 

at placere sig. Derimod nærede vi selvfølgelig store Forhaab
ninger til Seniorholdet i Løbet for Firer uden Styrmand. 
Hvass havde indtaget Hallins Plads bag de tre "Hambur
gere", men hvordan det gik eller ikke gik, lykkedes Styrin
gen ikke for 1-Aaren. Vi kom ganske vist godt igang og 
fulgtes Side om Side med vor eneste Konkurrent "Kvik", 
der stillede med sit Mesterskabshold fra det foregaaende 
Aar. Allerede ved 500 m var vi kommet ud af Kurs og 
værre og værre blev det. Trods de ihærdigste Anstrengel-



48 DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

ser for at gøre det skete godt igen, lykkedes det ikke at 
faa Baaden i Kurs og vi tørnede imod en af Pillerne ved 
Langebro, dog uden at hverken den eller Baaden tog nogen 
Skade. Løbet var imidlertid tabt, og kun for en Honnørs 
Skyld fuldendte vi det. 

Endnu en Sorg samme Dag, Bardram blev knebent slaaet 
i et Juniorscullerløb af en Roer fra "Skjold". 

Vi havde imidlertid endnu en Chance for at klare Kap
roningen ved Deltagelse i Mesterskabet for Firer med Styr
mand og i Otterløbet den næste Dag. 

l Mestersbbsløbet var der Deltagelse fra Sakskøbing med 
det berømte Dosehold, der flere Aar igennem havde vu'nde t 
Mesterskabet i Inrigger, og som nu vilde forsøge sig i Out-

. r iggeren. "Kvik" mødte med sit Mesterskabshold, og ende
lig startede Københavns Roklub, ogsaa med et Hold af 
tidligere Mestre. Vort Hold havde ikke nogen heldig Dag
i Fireren. Baaden gik daarligt, der var ingen Balance og
ikke den rigtige Sam roning. Vi hang imidlertid alligevel 

. godt paa. Københavns Roklub og Sakskøbing faldt ret hur
tigt tilbage, og Kampen kom til at staa mellem "Kvik" og
os. "Kvik" førte stadig og var endnu ved Langebro 3/4 Baad-, 
længde foran. Her spurtede vi, og det lykkedes os ogsaa at 
komme godt op paa Siden af Kvikholdet uden dog at komme 
forbi, og med 1/5 Sekund tabte vi Løbet. 

Dagen sluttede med "Langebrosløbet" i Otter, hvor Kø
benhavns Roklub havde sat meget ind paa at slaa de ny
bagte Mestre, og det var derfor med bange Anelser, at Hol
det gik til Start. Straks et Uheld. Midt i de første 15 Spurt
tag ryger 7 af Sædet. 3-4 Tag gaar tabt for ham og Bag
manden, der hjælper ham paa Plads, og imedens har Køben
havns Roklub vundet et mindre Forspring. Naa, O. Petersen 
faar hurtigt samlet Holdet op, og langsomt, meget langsomt 
æder vi os ind paa Konkurrenten. Ved 1300 m passerer vi 
ham, og ved Langebro fører vi med 1/4 Baadlængde. Arbej
det med at komme op havde kostet Blod, og vi mærkede, 
hvorledes Københavnerne igen arbejdede sig ind paa os, de 
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gør en sidste Kraftanstrengelse, og virkelig! _det er ved at 
lykkes for dem at komme forbi. Vi kæmper som for Livet. 
Publikum er vildt, og vi sanser lige dets Raab. Københavns 
Roklub kom ud af Kurs og ind i vor Bane, saa at Aarebla
dene fra de to Baade gaar ind mellem hverandre. Næsten 
sanseløse gaar vi over Maallinien under en for os ganske 
uforstaaelig Skrigen og Raaben fra Tilskuerne. Hvem har 
vundet? Ingen i Baaden er sikker paa, hvem det er, selvom 
vi dog har paa Følelsen, at vi klarede os. Jo, vor Antagelse 
er rigtig; med 1 eller 11/2 Meter slog vi Københavns Ro
klub og vandt Langebroespokalen. 

Der var endnu en hjemlig Kaproning tilbage, hvor det ny
stiftede Mesterskab for Firer uden Styrmand skulde udkæm
pes. Kaproningen var tænkt som en stor Kaproning med in
ternational Deltagelse, men paa Grund af Københavns Ro
klubs Brud paa de indenfor Kredsen trufne Aftaler blev Kap
roningen aflyst. Mesterskabet skulde jo imidlertid roes, og da 
der ikke havde meldt sig andre end "Kvik"s Mesterskabshold 
og vort, traf Kredsbestyrelsen med de to Klubber Aftale om, 
at Løbet skulde finde Sted Søndag den 22. Juli uden noget 
større Arrangement. 

Vi fik her Lejlighed til endnu en Gang at prøve Kræfter 
med det berømte Kvikhold, der i Mellemtiden paa den smuk
keste Maade havde repræsenteret Danmark ved de nordiske 
Mesterskabsløb i Gøteborg, og der vundet det nordiske Me
sterskab i Firer uden Styrmand. 

Vi var dog ved godt Mod. De to Gange, vi tidligere 
havde været ude mod "Kvik", havde vi været forfulgt af 
Uheld, og det var vor Overbevisning, at vi denne Gang i 
hvert Fald vilde byde "Kvik" en haard Kamp fra Start til 
Maa\. Det blev ogsaa en haard Kamp over de første 1200 
m hvor intet af Holdene formaaede at komme løs af det 
a~det. Lidt før Langebro mærker vi, at vi gaar lidt frem. 
10 hurtige Tag gennem Broen! og da vi er paa den anden 
Side, er vi kommet endda et helt godt Stykke foran, og 
paa de sidste 500 m forøges dette yderligere, saaledes at 
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vi gaar over Maallinien 4 Sekunder før "Kvik", til største 
Glæde for den lille Kreds af Klubbens trofaste Medlemmer, 
der med Bestyrelsen i Spidsen havde givet Møde ved denne 
Lejlighed, 

M c s t e r li k il h It O I d (' l i ),' i r I.) r u . S l . f O r l D ~ ~\ 
(.J e H s N ic i (} II , Thl.lrllp 1-' l r ttc ll , Ilull o lt 

0 ,, 11 o ll" F r ,, " l Il YU l ' ). 

Hermed sluttede den københavnske Kaproningssæson 
paa et altfor tidligt og lidet kløgtigt Tidspunkt. Kaproningerne 
var ved at faa Vind i Sejlene, et voksende Publikum over
værede dem, de gav ikke blot Penge i Kassen, de begyndte 
at give et betydende Overskud - og saa blev de standset 
til Ærgrelse og Sorg for alle de mange, der havde været 
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med i Arbejdet paa at gøre den københavnske Kapronings
sæson til en Banebryder for Rosportens Popularisering. Grun
<lene skal jeg ikke her komme ind paa, men som praktisk 
Roer vil jeg udtale det Haab, at de Mænd, der kender Vejene 
fremad og opad for Roningen herhjemme, .og som har den 
fornødne Vilje, det nødvendige Fremsyn og Vovemod, snart 
maa faa Magt til at gennemføre deres saa smukt begyndte, 
men saa uforstandigt ødelagte Arbejdsplan. -

Den private Match, Klubben har med "Kvik", og hvori den 
stiller med et "polyteknisk" og et "akademisk" Hold, blev 
vundet 'af "Akademikerne". 

Var det end kun faa Sejre, der i Sommerens Løb var til
faldet Klubben, saa var disse til Gengæld højst værdifulde. 
V i blev Indehavere af to Mesterskaber og det tredie tabte 
v i med 1/5 Sekund. 

Maatte denne Sæson være Indledningen til en førende Stil
l ing for Klubben paa Kaproningsbanen. 

Frants Hvass. 
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INGENIØR OVE PETERSEN 

E
N Klub, der ikke bliver talt om, er sikker paa en hen

sygnende Tilværelse. Det gælder om paa alle Maader 
at bringe Klubben og dens Arb ejde i Erindring langt 

udenfor dens egne Medlemmer. 
Et af de bedste Midler hertil har stedse været epokegø

rende Kampe og Sejre paa Kaproningsbanen, det er ensbe
tydende med forøget Medlemsantal, forøget Respekt blandt 
Landets Klubber og forøget økonomisk Støtte fra Venner. 

Naar vi ser tilbage paa de forløbne Aar og paa Klubbens. 
Indsats paa Kaproningsomraadet, er der Grund til at betragte 
Ingeniør Ove Petersens Virke og Værdi for Studenterroningen_ 

AARBOG FOR 1923 53 

Da han samtidigt med sin Indtræden paa Polyteknisk Læ
reanstalt i 1907 gjorde sin Entre i den daværende Polytek
niske Roklub, viste han sig hurtigt som en af Sportens Ild
tilbedere. Som aktiv Roer havde han selvfølgelig størst An
tal roede Kilometre, Sejre som Letvægtskaproer, og endog 
<len sjældent uddelte Præmie for stilfuld Roning blev ham 
til Del paa Silkeborgsøerne i 1910. 

Intet Under derfor, at han blev en meget flittig Sports
gransker og slugte hele det eksisterende rotekniske Biblio
tek fra a til z. Det var jo dengang, da alt skulde prøves efter 
Ingeniørvidenskabens og Matematikens Lineal. Intet blev ufor
søgt, og de stakkels Kaproere maatte gennemgaa adskilligt 
i de Aar. Saadanne Ting som 8 Tommer brede Aareblade, 
.afbalancerede med Bly i den anden Ende, Spændholter til 
s krævende Ben etc. etc. var de for Kaproerne mærkbare 
Resultater af den megen Lærdom. 

I 1912 kom Ove Petersen hjem fra de olympiske Lege i 
Stockholm, sprængfyldt med Roteknikkens hemmelige Myste
rier, fik i Efteraaret fat i 4 af Aarets bedste Kaniner og dan
nede "Berlinerholdet", startede med dem første Gang paa 
Banen til Jubilæumsregattaen i Berlin 1913 og vandt en over
legen Sejr i Juniorernes 1. Klasse, hvorom Kaiserbusten til 
evig Tid vil vidne. 

Fire Aar i Træk udklækkede Ingeniør Petersen nye Juni
orhold, der var andre danske Hold overlegne, og man maa 
her tage i Betragtning, at de andre Klubbers stærke Junior
hold som Følge deraf mødte op Aar efter Aar uden at kunne 
blive Seniorer af Navn, og dog maatte se sig slaaet af sta
dig nyopdukkende Studenter-Kaniner. Det var herlige Tider 
for Klubben. Ingeniør Ree førte Seniorerne og Ove Peter
sen Juniorerne til Sejr; i Holbæk var der saaledes 8 Løb, 
vi deltog i 7 og vandt i 7; dengang lærte Provinsen at lave 
lukkede Kredskaproninger. 

I 1917 fik Ingeniør Petersen Ansættelse ved Øresunds
værftet i Landskrona, og endnu nogle Aar kunde de mange 
uddannede Seniorer hævde Klubbens Anseelse paa Kapro-



54 DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

ningsbanen; men efterhaanden som Ingeniør Ree trak sig 
mere tilbage fra Træningsarbejdet, gled Klubben nedad ind
til vi i 1920 og navnlig i 1921 var saa langt fra Sejrene 
som nogensinde, idet vore Juniorhold konstant sluttede Jag
ten efter Maallinien. 

Dette var en Tort for Studenterroerne, og man maa tillade 
Klubbens gamle Drenge, at de i det for Ingeniør Petersen 
beklagelige Faktum, at Øresundsværftet maatte lukke, saa en 
ny Æra i Møde med den tidligere Træners Tilbagekomst 
efter 5 Aars Fravær. 

Han kom,. og straks gik det opad igen; i 1922 kunde 
Juniorholdet drage fra Sejr til Sejr i Ind- og Udland, og i 
sidste Sæson erobrede han 2 Mesterskaber, bl. a. det fine 
ste af alt, 8-Aarers Mesterskabet. -

Hvilke Egenskaber er det nu i Grunden, der betinger den 
heldige Træner. Alle Kaproere ved jo f. Eks., hvordan der 
skal roes, og de fl este erhverver hurtigt det kritiske Blik for 
andre Roeres F jl, i hv 'rt Tilf >lde for d ~ mere synlige. De 
kunde, hvis man t ~ nkt, sig d ' m som Trænere, maaske og
saa vær > saa h ' ldig at find ' den rigti g Maade at faa Fe j
lene reltet, skønt cl 'r all ' rede h-r skjuler sig et Punkt, der 

fte koster d n samviUigh -dsfuld ' Tr: ' nr meget Hovedbrud. 
Vanskelig r bliver det, naar de t 'r Samarbejdet i Baaden 
det gælder. Naturligvis volder den groveste Afretning ikke 
større Besværlighed, skønt Aarsagen til lidt Slinger i Out
riggeren kan være godt skjult og ofte vil bringe Træneren 
til at rette Smed for Bager, men saa snart vi kommer til det 
finere Samarbejde, kræves der snart en sjette Sans hos T ræ
neren for at følge med. Selv en Kaproer kan ro i Aarevis 
paa samme Hold og stadig gøre nye frydefulde Erfaringer 
paa dette Omraade, hvorledes han stadig bliver mere fi nt
mærkende og i hvert Øjeblik Banen over er sikker paa at 
give det samme i Forhold til sine Evner, som huer af de andre 
Roere. 

Den tænkte Træner er. nu kommet saa vidt, at hans Hold 
ror smukt, stilrent og i det bedste Samarbejde, men ofte ser 
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man et saadant Hold komme sidst over Banen og, uden at 
være anstrengt, vende Skibet og ro tilbage igen. Vi staar da 

verfor Trænerens svigtende Evner til at faa sine Roere i 
kropslig F orm og til at indpode dem den nødvendige Vilje 

t il at vinde. 
Det kunde synes let at faa Roeren i den rigtige Form, 

men er saa sandelig overmaade vanskeligt; tænker man sig 
f. Eks. en ivrig og en flegmatisk Roer paa Hold sammen, 
vil man meget let faa den ivrige overtrænet eller i fineste 
Form for tidligt, medens den flegmatiske enten slet ikke eI
ler for sent kommer paa sin højeste Ydeevne. 

Her er vi netop ved en af Aarsagerne til Ove Petersens 
Sukees. Medens de fleste, der forsøger sig som Trænere, 
end ikke opnaar at faa de ivrige op paa højeste Ydeevne 
paa de 2000 m, faar han ikke alene disse afstemt til Bane
længden, men fa ar endog selv den mest flegmatiske revet ud 
af Dvalen og rusket op til Daad. Her viser den evnerige 
Træner sig, idet ikke alene Holdet, men ogsaa Træneren i 
Motorbaaden virkelig arbejder paa Turene; der er ikk T;d' 
om nogen Afslappelse fra nogen af Siderne ; med !.('\(' s ill 

Personlighed er Træneren med i Kaproningsbaaden, la: r!rc lld ' 
sit Pres paa hver især i rigtig Forstaaelse af hver ROI-rs In
dividualitet, og man kan være dødssikker paa, at den ri ).!" l i r' 

Træner er lige saa træt som Kaproeren efter endt Tur, stla
fremt det har været en af de alvorlige Ture, som nhv r 
Kaproer kender, hvor man har lært at bide Tænderne sam 
men og med indædt Forbitrelse stille har skældt Kammera
terne og sig selv ud for det Idioti at træne som "F ornøj
else" betragtet. Særlig Juniorroeren opdager nemlig med stille 
Forundring, at Træning ikke er Fornøjelse, men kun Slid, 
Agtpaagivenhed og atter Slid; i Begyndelsen mener han, at 
det er rart altid at ro sammen med dygtige Roere, sjovt at 
vinde i en Kaproning, men snart ændres ~ette under Ov~ 
Petersens Føring derhen, at han blæser paa det rare og 
gerne underkaster sig enhver Tortur, naar blot han kan naa 
dette ene, som af og til desværre koster ham en søvnløs 
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Nat eller en anspændt Opvaagen midt under Opløbet i fryg
telig Kamp - kun besat af denne ene Tanke - bare foran-, 
men saa er han ogsaa der, hvor Træneren skal have ham. 

Ove Petersen er den fødte Træner. Han har alle den gode 
Træners Evner: et altid agtpaagivende og klart øje for hver 
enkelt Mands Arbejde i Baaden, en intim Forstaaelse af ikke 

Ing c ni o r Ov e Peter s en tr æ ner S e ni o rholdel 
(Jen s Ni e l se n, Hallin, Han s Fo g h , Fr a nts Hv ass ) 

i R o b a s s in e t. 

blot hver Roers legemlige Ydeevne, men ogsaa af hans aan
delige Kapacitet, en næsten uforklarlig Egenskab til at samle 
alle Roernes Vilje og Anspændelse, til at indordne dem under 
sit Førerskab med det ene Maal at sejre. 

Og paa Kaproningsbanen, naar han sidder med Styrelinerne 
i Hænderne, da er det som om disse Liner gaar ikke blot 
til Roret, men ogsaa ud til hver enkelt Mand paa Holdet. 
Han er i Takt og Kontakt med hver enkelt af Roerne, han 
ved nøjagtig hvad han kan byde dem, hvor højt han tør 
sætte Antallet af Tag i Minuttet, hvor mange Spurttag han 
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kan paalægge dem - og hans Folk følger ham, fordi de 
ved, at i hans Haand kan de roligt give sig hen, han vil for
staa at udnytte dem til det yderste, men ikke længere, og 
han vil vide at give dem alle Chancer for Sejren. 

Det er i Virkeligheden svært at sige, hvor stor en Tak 
Klubben skylder Ove Petersen. Kun det kan fastslaas, at den 
er meget stor. Hans Arbejdes Værdi kan saa vanskeligt maa
les, den ene Sejr efter den anden har han skaffet os, og 
Sejrene har skaffet Berømmelse, og Berømmelsen har skaffet 
nye Medlemmer og ny Støtte til Klubben. 

Hans Troskab overfor Klubben har mange Gange ladet 
ham overvinde ikke blot Vanskeligheder, han mødte ude i 
Klubben under sit Arbejde der, men ogsaa Besværligheder, 
han mødte fra sit eget Temperament. Endnu har Klubben 
aldrig kaldt forgæves paa ham. Med en lydhør Redebonhed 
har han stillet sin Indsigt, sine Evner som Træner og Styr
mand og sin knapt tilmaalte Fritid til Disposition for Klub
ben. Uden ham vilde Studenterroernes Kaproningsstandard 
nu ikke være høj, og hvorledes vilde Klubbens hele Udvik
ling i saa Fald have været? Det er saa let at sige Tak til 
saadan Mand, men at lade ham forstaa og føle, i hvor høj 
Grad Klubben paaskønner og værdsætter hans Arbejd til 
Klubbens Bedste, er det meget vanskeligt at give Udtryk for, 
men det ene skal Ove Petersen vide, at vi, der har set hans 
Arbejde og arbejdet sammen med ham igennem Aarene, vi 
føler en dyb Taknemmelighed overfor ham, og vi ved, at en 
meget stor Del af den Glæde vi har af Roklubben, og som 
gør, at vi vedblivende vil arbejde for den, skylder vi ham. 
Ikke for ingenting er han kendt og frygtet i alle Kapronings
holeL hele Landet over, en saadan Respekt kommer der kun 
til at staa om et Navn, naar Bæreren deraf har gjort en vir
kelig betydelig Indsats paa sit Omraade. 

I Danske Studenters Roklubs Historie vil hans Navn blive 
staaende, ikke blot fordi han er en udmærket Træner og en 
glimrende Styrmand paa Kaproningsbanen, men ogsaa fordi 
han er en trofast og opofrende Ven overfor Klubben- for 
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Resten er det jo muligt, at han vil bringe endnu mere Be
rømmelse til sin gamle Klub, han har jo sine bedste Aar 
foran sig, og det er Klubbens inderlige Haab, at han i Over
ensstemmelse med sin Fortid endnu en rum Tid vil stille sin 
Dygtighed, Indsigt, Energi og Interesse til Raadighed for 
Studenterroerne. 

Herbert Kluge. 
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S
OM andetsteds omtalt i Beretningen vandt Klubben ved 

Kaproningen i København den 9. Juni Mesterskabet for 
8-Aarers Outriggere. Dette gav naturligvis Blod paa 

Tanden til at gennemføre den allerede tidligere fattede Plan 
om at deltage med en Otter og en Firer i de store tyske 
Kaproninger ved Grunau, hvor som bekendt daværende "Poly
teknisk Roklub" i 1913 vandt en af sine store Sejre. 
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De to Baade ~Iev anmeldt, men under Hensyn til, at en 
af Deltagerne, ved at tiltræde en Stilling i Næstved, var for 
hindret i at deltage i den fornødne Træning i Tiden mellem 
Københavnskaproningen og Kaproningen i Griinau den 16. 
og 17. Juni, blev det besluttet kun at sende Halvdelen af 
Otteren til Griinau som et Fireaarershold, og at starte i to 
af Løbene, "Zweiter-Vierer" og "Griinau-Vierer" . Torsdag 
Aften den 14. Juni rejste derfor Jens Nielsen, Thorup-Pe
tersen, Holten Dall, Frants Hvass og Holdets T.r'kner d O" 

Styrmand, Ingeniør Ove Petersen, til Berlin, fast 'beslutted: 
paa i Udlandet at forsætte Sejrsgangen. Efter en trættende 
Rejse med stærk Søgang mellem Gedser og Warnemiinde 
ankom Holdet næste Morgen til Berlin, hvor der viste sig 
store Vanskeligheder ved at finde Vej til "Hellas", den tyske 
Roklub, der elskværdigst havde lovet at ville huse Roerne 
under Kaproningen. Takket være Prokurist Moritz, gennem 
en Række Aar Københavns Roklubs højtansete Træner, der 
paa den Tid opholdt sig i Berlin, lykkedes det at finde "Hellas", 
der viste sig at ligge i Treptow, en af Berlins mange For
stæder. Ankommen hertil blev Holdet hjerteligt modtaget 'af 
Medlemmer af "Hellas" og installeret i Klubbens rummelige 
Sovesal. For imidlertid at faa Lejlighed til at prøve Kap
roningsbanen ved Griinau og den fremmede Baad, Holdet 
skulde starte i, var det nødvendigt næsten med det samme 
at tage videre til Griinau, der laa mere end 20 km fra "Hellas" 
Baadehus. Den Baad, eller rettere de 3 Baade, der blev stille 
til Holdets D!sposition, var første Klasses, men desværre va ' 
det ikke muligt at opdrive Aarer af den Art, Holdet var 
vant til at ro med. Prøveture n gik nogenlunde, naar henses 
til den lange Rejses Besværligheder, og det var med goc;i t 
Mod, at Roerne samme Aften tog tilbage til "Hellas" for at 
hvile ud til den kommende Dags indledende Løb. 

De "hellaske" Senge fortalte klart til de forvænte Dan
skere, at deres tyske Sportskammerater i Træningstiden be
finder sig bedre paa et spartansk Leje end paa et hellensk, 
men trætte som Roerne var, haabede. man dog paa en god 
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Nat. Saadan kom det dog ikke til at gaa. Der blev i "Hellas" 
. Klublokaler om Aftenen af Ikke-Roerne, bl. a. vor Rejseledsager 
Ingeniør Eberth, fejret en animeret Fest, og Lederen af "Hellas" 
Kap~oningshold kom efter Festen, da han vilde begive sig til 
det for ham i Klubben reserverede Værelse, der laa bagved 
den egentlige Sovesal, til - sikkert meget mod sin Vilje -
at vække Roerne, og da yderligere senere hen paa Natten en 
"T oter" fra Festen blev lagt til Ro i Sovesalen, forstaar man, 
at der ikke blev meget Søvn den Nat. Alligevel skal der her 
siges Tak til "Hellas" for god Gæstfrihed og Hjælpsomhed 
under vort Griinauophold, som bortset fra denne lidt urolige 
Nat fik et saare smukt Forløb. Allerede tidligt næste Morgen 
maatte Holdet afsted til Griinau for at deltage i et indledende 
Heat i "Zweiter Vierer" . Heatet blev imidlertid, grundet paa 
Frafald blandt de anmeldte Klubber ikke til noget. Ogsaa i 
det andet Løb, hvor Klubben skulde starte, var der indledende 
Heats, idet mellem 30 og 40 Baade havde meldt sig som 
Deltagere i "Griinau-Løbet". Først sent paa Dagen bl ev det 
paagældende Heat afholdt. Vort Hold fik en daarlig S tart. 
Starterens Kommando var næppe til at høre og kom fuld
stændig overraskende. H oldet tabt d rved straks en Baad
længde og laa en Tid langt bagv d ' cl i H at t deltagende 
andre 5 Baade. Ved en kraftig S purt lykk des det dog 
ved ca. 1200 m at naa saa langt frem, at kun en Baad fra 
Klubben "Brandenburgia" var foran . D n krafti ge Spurt i 
Begyndelsen og de foregaaende Dages Strabadser gjorde sig 
imidlertid gældende, og trods de hæderligst Anstrængeiser 
lykkedes det ikke at faa tvunget ",Skibet" foran "Branden
hurgia". Da kun første Baad i hvert Heat korn med i Slut
heatet, var derfor Holdets Skæbne afgjort for dette Løbs 
Vedkommende. En Trøst var det dog, at det paagældende 
Hold fra "Brandenburgia" næste Dag overlegent vandt Slut
heatet. 

For saa vidt overhovedet muligt at søge at redde Æren 
ved en Sejr i den næste Dags Løb, besluttedes det at flytte 
til et Logi i Griinau for at faa Lejlighed til at hvile grun~igt 
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ud. Det lykkedes ved overordentlig stor Velvilje fra Hotel
ejer Max Schtiler i Grtinau at faa nogle udmærkede Værelser 
med glimrende Senge, som gav os en tiltrængt Hvile. 

Næste Dag var den egentlige Kaproningsdag. De bedste 
Hold fra hele Tyskland var repræsenterede, og fra Udlandet 
deltog foruden fra Danmark Hold fra Czekoslovakiet og Dan
zig. Skønt Regnen strømmede ned fra Morgenen tidlig, havde 
Roningens mange Venner i Tyskland ikke svigtet. Alene 
Tilskuerne paa en enkelt kæmpemæssig Tribune ansloges t il 
15000 og langs Bredderne stod Tusinder og atter Tusinder 
af Tilskuere og opmuntrede deres forskellige Favoritter med 
ildnende Tilraab. Det var i det hele taget et storslaaet Skue 
med Bunker og atter Bunker af Baade i alle Løb, smukkest 
naturligvis naar 6 Ottere paa en Gang kæmpede sig frem 
Side om Side i et spændende Opløb. Desværre havde Klub 
ben heller ikke denne Dag Held med sig. Klubben startede 
bl. a. mod "Hellas", der mødte med et ualmindeligt kraftigt 
Hold. Tre af Deltagerne havde det foregaaende Efteraar del
taget i det tyske Mesterskab for Firer og var kun blevet 
slaaet med l/5 Sekund, saa de følte sig allerede før Løbet 
sikre paa Sejren, især efter at de havde set vort Hold blive 
slaaet ud i et indledende Heat Dagen iforvejen. 

Denne Gang kom vort Hold godt med i Starten, og det 
blev en haard Kamp over de første 1500 m. Anstrengelserne 
fra de foregaaende Dage gjorde sig tydeligt gældende, og 
"Hellas" gik i Slutspurten fra vore, der maatte nøjes med 
2. Pladsen, et godt Stykke foran de 3 øvrige Konkurrenter 
en Præstation, der efter Omstændighederne - trods alt ~ 
var ganske hæderlig, og som hilstes med Bifald fra Tilskuer
tribunen. 

Det skal her med Tak tilføjes, at Regattakomiteen paa det 
hjærteligste hjalp de danske Roere til Rette og viste dem 
den stør~te Imødekommenhed. 

Allerede samme Aften fandt Afrejsen Sted hjem for at 
optage Træningen saa hurtigt som muligt til de forestaaende 
Kaproninger ved Gøteborg. 
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Som Følge af Sejren i 8 Aarers Mesterskabet var Klubben 
udtaget til at repræsentere Dansk Forening for Raspart i 
denne Baadtype ved de nordiske Mesterskaber i Gøteborg. 
Der blev trænet flittigt i Tiden inden Afrejsen, og selvom 
Holdet var saa nogenlunde paa det rene med ikke at kunne 
vinde det nordiske Mesterskab fra Christiania Roklubs be
rømte "Henleylag", der skulde repræsentere Norge ved Kap
roningen, haabede man saa smaat paa at kunne blive place
ret som Nr. 2 foran det svenske Hold. 

Holdet, der bestod af Becker, Nord-Jensen, van Aller, 
Fogh, F. Hvass, Holten Dall, Thorup Petersen og Jens Niel
sen med O. Petersen som Styrmand, var i god Form og Rej
sen derop gik paa bedste Maade ad Søvejen. Desværre stil
lede Svenskerne, trods foreliggende Anmeldelse, ikke i Otter, 
og Kampen foregik saaledes alene mellem Christi~nia Roklub 
og D. S. R. Roningen foregik paa Gotaelven, og da denne 
snor sig som en Orm, var det nødvendigt for at opnaa lig 
Forhold for de enkelte Baade at gøre enten Start eller Maal
linjen skraa. Kaproningsledelsen havde i Modsætning til , 
hvad Reglementet udtrykkelig foreskriver, valgt at gør -' S tart
linien skraa, endda meget skraa, og dette blev skæbne
svangert for vort Hold, der startede fra Pladsen længst til 
bage. Nordmændene benyttede sig af dette Forhold og gik 
s traks efter Starten over mod vort Hold, og efter at have 
øget det Forspring, det norske Hold fik som Følge af den 
skraa Startlinie, lagde Holdet sig ind i vor Bane og fik der
ved Lejlighed til at give vort Hold "l"Ough water". Naa, 
Nordmændene havde sikkert vundet, hvordan der end var 
s tartet, men der vilde vel under andre Forhold være blevet 
noget mere Kamp. Nu vandt Nordmændene paa en Tid af 
6,432/ 1°' 10 Sekunder før D. S. R. Næste Dag, Søndag den 
15. Juli, stillede vort Hold ved de i Forbindelse med de 
nordiske Mesterskabskaproninger afholdte internationale Kap
roninger paany i et indledende Heat op mod det samme 
norske Hold og endvidere et Hold fra England. Atter denne 
Gang laa vi paa bageste Plads og atter lykkedes det Nord-
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mændene at gøre sig fri i Starten og derpaa gaa ind paa 
vor Bane, saaledes at Løbet i Virkeligheden blev en fuld
stændig Gentagelse af Gaarsdagens Løb, idet Englænderne 
slet ikke kunde gøre sig gældende. 

Slutheatet blev roet mellem det norske Hold og et tysk 
Hold fra Klubben "Sport Borrussia", det samme Hold, der 
ved Griinau havde vundet det store Otterløb. Nordmændene 
forsøgte den samme Taktik, som de to Gange med Held havde 
anvendt overfor vor Otter, men "Borrusserne" var stærke 
nok til at forhindre Nordmændene i at tage deres Bane. Des
værre skete der en Kollision paa Banen, saa Løbet maatte 
standses, og da Nordmændene nægtede at starte om, blev 
Sejren tildelt "Sport Borrussia" , der gik alene over Banen. 

Endelig udkæmpedes samme Dag Studentermatchen. Kun 
Norge og Danmark var repræsenteret, Norge ved et Hold 
fra Norske Studenters Roklub. Det var overladt de to 
Hold at finde et passende Tidspunkt under Kaproningen i 
Gøteborg til at afholde denne private Match, men da en af 
de norske Studenterroere ogsaa skulde starte i Scullerløhene 
og vi i de ovenomtalte Løb, viste der sig store Vanske
ligheder ved at finde' e~ passende Lejlighed. Ved stor Imø
dekommenhed fra det sympatiske norske Studenterhold lyk
kedes det imidlertid at faa Matchen arrangeret til efter de 
egentlige Løb om Søndagen. Vort Hold, det samme der var 
i Griinau, lagde sig straks i Spidsen og førte hele Banen over, 
saaledes at det kom ind ca. 4-5 Længder foran Norske 
Studenter. 

En fornøjelig Fest med Besøg paa Jubilæumsudstillingen 
sluttede Kaproningen og samme Aften fandt Hjemrejsen Sted. 

F. Aspe,.. 
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MATERIELLETS BENYTTELSE M. M. 

DET følgende skal tjene til Supplering og nærmere For
klaring af Reglementets Afsnit om MaterieIlets Benyt
telse og iøvrigt tjene som Vejledning for Roerne og 

Styrmændene, særlig i det Øjemed at bevare Materiellet i den 
bedst mulige Stand, saaledes at Studenterroerne kan faa den 
største Glæde og Udbytte af deres Sport. 

I det væsentlige er kun Roning i Inriggers taget i Be
tragtning. 

§ L 

Ingen Baad maa gaa ud, med mindre den er fuldt bemandet, 
og der medfølger en af Bestyrelsen udnævnt Styrmand (Reg
lementets § 4). Kun ved Instruktion af Styrmandsaspiranter 
og efter indhentet Tilladelse hos Rochefen maa Baaden styres 
af et Medlem, som ikke har Styrmandsret, men Tagaaren skal 
da ros af en autoriseret Styrmand, der har Ansvaret for Tu
ren og, hvis han anser det for nødvendigt, tager Komman
doen (Reglm. § 5). 

I Baade uden Styrmandsplads har den, der ror paa Nr. 1-
pladsen (Pligten), Styrmandens Hverv og Ansvar. 

§ 2. 

Styrmanden leder hele T uren - som regnes fra det øje
blik, Baaden tages fra sin Plads, og til den atter er sat paa 
Plads -, fører Kommandoen og styrer Baaden. Holdet er 
under hele T uren under Styrmandens Kommando og maa 
uvægerligt følge hans Paabud i enhver Henseende. 

Styrmanden har det fulde Ansvar for T uren i et og alt, 
saasom for: 

at Baaden med Tilbehør behandles forsigtigt og paa rette 
Maade, saaledes at den ikke udsættes for Skade, 

Baødenes 
Bemanding. 

Styrmandens 
Hverv. 
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al Baaden efter Turen tømmes fuldstændig for Vand, renses 
og aftørres, 

al Aarerne aftørres, 
al Baadens Tilbehør, saasom Aarer, Ror, Baadshage, Stan

der, Flag, Svømmebælter m. m. bevares i uskadt Stand 
og efter Turen anbringes paa deres rette Plads og paa 
ordentlig Maade i Baadehuset, 

al Reglementets og andre gældende Bestemmelser over
holdes, samt 

al Turen iøvrigt forløber paa en forsvarlig og for Ro
klubben og Rosporten værdig Maade. 

Saafremt nogen af Turens Deltagere skulde undlade at 
følge Styrmandens Paabud, skal denne indberette det til Be
styrelsen. Skulde nogen af Mandskabet mene, at Styrmandens 
Paabud er uretmæssigt eller urigtigt, maa han dog ikke und
lade at følge de t, men kan efte r Turen re tte Klage til Be
styrels n. 

§ 3. 

Med Hensyn til, hvilken Baad der skal benyttes til hver 
enkelt Tur, gælder de af Bestyrelsen i Baadehuset opslaaede 
Bestemmelser samt de ved eller paa Baadene ophængte Op
slag. Et tilstedeværende Bestyrelsesmedlem kan dog for hver 
enkelt Tur træffe ændrede Bestemmelser herom. 

§ 4. 

Klargøring Før Turen skal Aarernes Læderbeslag indfedtes ganske 
af Baad m. m. b d I' 'kk d . F d d f u et y e Igt - 1 e saa e svømmer 1 e t - , et e terses, 

om Aarerne er iorden, og de bringes ud paa Landgangen, 
hvor de lægges godt til Siden, saa de ikke udsættes for at 
blive traadt itu. Aarer, hvis Læderbeslag er slidt igennem, 
saa der gnaves ind i Aarens Træ eller Aaretolden, maa 
ikke benyttes. 

Baaden tages ud fra dens Bedding - idet, henholdsvis 
ved 2-Aarers og 4-Aarers Baade, Nr. 1 og 2 løfter i hver sin 
Stævn, henholdsvis Nr.log 2 løfter i Forstavnen og Nr. 3 og 4 
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i Agterstavnen -, stilles midt i Baadehusgangen og afstøttes 
med en Skraabuk paa hver Side, lige under et Spant. Baa
den skal altid sættes meget forsigtigt og lige paa Kølen, saa 
den staar i Vage og kun berører Underlaget med selve Kølen 
- aldrig med Klædningen. Dette gælder iøvrigt overalt, hvor 
Baaden stilles. Baadens Udtagning fra Beddingen, saavel som 
enhver anden Flytning af Baaden, sker under Styrmandens 
Kommando: "Klar ved Baaden", "Fat", "Løft", "Gaa", "Sæt", 
"Bukke under". Under Bæringen af Baaden maa der altid 
vises stor Forsigtighed, for at den ikke skal tørne imod 
noget Sted, og der maa ikke finde Samtale Sted, som kan 
bortlede Opmærksomheden fra Baaden. 

Medens Baaden staar i Baadehusgangen, efterser hver Roer, 
om hans Sæde, Spændholt og Pladsen iøvrigt er iorden. Hvis 
Sædets Hjulaksler ikke er fedtede, skal de i hver Side have 
1 - een - Draabe Olie, men selve Rullerne maa holdes 
rene for Olie og Fedt. Skinnerne aftørres, saa de er fri for 
Sand og andet Snavs. Styrmanden efterser og anbringer Ror, 
Stander, Baadshage og eventuelt Flag, og s r efter, om Ror
liner og Fangliner er i forsvarlig Stand, ~amt om Bundprop
pen er skruet fast. 

Til en Baad maa der under ing n mst'ndighed benyttes 
andet Inventar - herunder Aarer - end det til Baaden hø
rende. Mangler der noget af en Baads Inventar, og det ikke 
kan skaffes tilveje, maa Baaden altsaa ikke benyttes. 

Saafremt der ved Baaden findes nogen væsentlig Skade, 
skal Styrmanden rapportere det i Meddelelsesprotokollen. Det 
samme gælder, hvis Baaden findes i snavset eller uordentlig 
Stand, med manglende Inventar eller med Vand i. Hvis der ikke 
forud for Turen er afgivet saadan Rapport, hefter Styrmanden 
for Baadens mangelfulde Tilstand, og i alle Tilfælde skal Baaden 
afleveres tømt, rengjort og i ordentlig Stand. 

Saafremt et Hold overtager en Baad fra et andet Hold, 
inden Baaden med Tilbehør er sat paa Plads, hefter det 
førstnævnte Hold for Baadens Stand. 

Hvis der paa en Baad findes saadan Skade, at det er sand-



Baaden 
sættes ud. 
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synligt, at den kan udvikle sig videre eller medføre anden 
Skade eller Risiko, maa Baaden ikke benyttes. En Baad med 
Aaretolde af Metal med skarpe Kanter dækkede med Træ
lister maa saaledes ikke benyttes, hvis disse er bortslidt eller 
itubrudt, saaledes at Aaren vilde komme til at arbejde imod 
den skarpe Kant af Metallet. 

§ 5. 

Hver Roer stiller sig paa den Side af Baaden, hvor hans 
Aaregang sidder, og fatter Baaden i Langremmen (Listen, som 
T ofterne er gjort fast i). Der maa ikke bæres i Tofterne eller 
i det hele taget andre Dele end Langremmen. I 2-Aarers Baade 
fatter begge Roerne Langremmen lige foran Styrmandspladsen. 
I 4-Aarers Baade fatter Nr. 1 og 2 lige ud for Nr. l-Pladsens 
Aaregang og Nr. 3 og 4 lige foran Styrmandspladsen. Styr
manden bærer i Stævnen - ikke i Fanglinen. Der bæres med 
helt oprejst Krop og ret Ryg. 

Baaden bæres ud under Styrmandens Kommando, som an
givet i § 4, og sættes ad Slæbestedet lige ud i Vandet med 
Agterenden først. De to agterste Roere lader, idet Baaden 
glider ud, Hænderne følge efter langs Langremmen, indtil 
Baadens Agterende bæres oppe af Vandet, uden at Roret 
støder imod Bunden. Roerne i de to Sider maa bære lige 
højt og lige længe. Hvis der er Sidevind, maa Baaden sættes 
ud i en skraa Retning godt op imod Vinden. 

Den agterste Roer paa den Side, hvor Landgangen er, føl
ger med Baaden ud og holder den fri af Landgangen, samt 
hindrer den fra at drive bort fra samme. Ligger Landgangen 
ikke lige ud for Slæbestedet, besørger den sidstnævnte Roer 
og Styrmanden Flytningen. Naar Baaden ligger ved Land
gangen, holdes den af Nr. 1 (Pligten) og Styrmanden, som 
i Forening passer paa, at den ikke driver bort eller tørner 
eller gnaver imod Bro, Ponton e. I. 

Hver Roer lægger sin Aare tilrette i Aaregangen. Hvis 
Landgangen er en Bro eller lign., hvor dette ikke lader sig 
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gøre for den ene Sides Vedkommende, lægges Aarerne paa 
denne Side tilrette paa Broen lige ud for Aaregangen. 

§ 6. 

Medens der gaas i Baaden og derefter, holder Nr. 1 og 
Styrmanden stadig til Landgangen og passer samtidig paa, 
at den ikke tørner eller gnaver paa. 

Naar der gaas i Baaden - og iøvrigt i det hele taget -, 
maa der kun trædes paa Kølen. Bundtøjet findes kun 
som en yderste Sikkerhed i Tilfælde af Uheld, men er ikke 
stærkt nok til at trampe rundt paa, og hvis det benyttes som 
almindeligt Gulv (Dørk), vil der desuden af og til blive traadt 
ved Siden af eller lige paa Kanten, hvilket ved saaledes mis
handlede Baade viser sig som Læk ved Læk paa Siden af 
Bundtøjet udfor hver Plads. Roerne maa absolut ikke og Styr
manden kun under særlig tvingende Omstændigheder og un
der fuldt Ansvar gaa i Baaden iført Fodtøj med Hæle. 

I 2-Aarers Baade gaar begge Roerne samtidig i Baaden -
paa Styrmandens Kommando: "I Baaden". I 4-Aarers Baade 
gaar først Nr. 3 og 4 samtidig i Baad n paa Kommandoen : 
,,3 og 4 i Baaden" og derefter Nr. 1 og 2 paa Kommandoen: 
"log 2 i Baaden" . Roerne sætter sig - samtidig 2 og 2 -
straks efter, at de er traadt ind i Baaden, og anbringer straks 
Fødderne i Spændholterne. Styrmanden gaar sidst i Baaden. 

§ 7. 

Lægges der ud fra Ponton, er Aarerne forud lagt tilrette 
i Aaregangene. Lægges ud fra Bro e. 1., kommanderes: "Fat 
Aarerne", hvorpaa hver Roer fatter sin Aare med en Haand 
yderst paa Skaftet og en Haandi Nærheden af Læderbeslaget. 
Paa Kommando: "Rejs Aarerne" rejser Roerne samtidig de
res Aare op i lodret Stilling og stiller den paa Kølen lige 
ud for Aaregangen og med Bladets Konkavitet vendt lige 
agter ud. 

Paa Kommando: "Sæt fra" skyder Styrmanden og Roerne 
siddende nærmest Landgangen Baaden agterover, indtil den 

Der g a as i 
BaadeD. 

BaadeD 
lægger ud. 
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kommer fri af Landgangen. Særlig hvis Vinden har Retning 
ind imod Landgangen, maa Styrmanden ved Hjælp af Baads
hagen give Baaden en skraa Retning med A gterenden bort 
fra Landgangen, og Baaden maa i Tilfælde af stærk Sidevind 
skydes hurtigt agterover, for at Forenden ikke skal drive ind 
paa Landgangen. 

Roerne maa derefter være klare til straks at følge Styr
mandens Kommando. Er Aarerne rejst, lægges de paa Kom
mando: "Lad falde" samtidigt og forsigtigt ned i Aaregangen, 
idet der passes paa, at de ikke slaar imod Vandet eller faste 
Genstande. 

§ 8. 

Hvis Styrmanden ikke efter s it Kendskab til Roerne er 
sikker paa, at de er fuldt ud rutinerede, skal han forsigtigt 
manøvrere Baaden ud i frit Farvand og der'paa snarest for
visse sig om, at de vigtigste Kommandoer, saasom "Sæt i" 
og "Vaer Aaren" følges ufortøvet og korrekt. 

Kommandoerne lyder iøvrigt som følger: 
"Klar ved Aarerne" , "Til Roning (Skodning) klar", "Ro 

(Skod)", "Vel roet (skoddet)" -- "Styrbord (Bagbord) til Ro
ning (Skodning) klar", "Styrbord (Bagbord) ro (skod)", "Vel 
roet (skoddet)" -- ,,1 (2-3-4) til Roning (Skodning) klar", 
,,1 (2-3-4) ro (skod), " Vel roet (skoddet)" - - "Styrbord 
(Bagbord) smaat" , "Styrbord (Bagbord) fa ld ind" -- "Styr
bord (Bagbord) vel roet", "Styrbord (Bagbord) fald ind" - 
"Sæt i", "Vel sat i" -- "Sæt haardt i", "Skod" -- "Se til 
Aaren", "Styrbord (Bagbord) se til Aaren" - - "Vaer Aaren", 
"Styrbord (Bagbord) vaer Aaren", "Aaren ud" -- "Kort 
Aaren" , "Aaren ud" -- Aaren tværs", "Aaren ud" -
"Aaren ind", Aaren ud" -- "Fat Aaren", "Rejs Aaren", 
"Lad falde" - - "Aaren i Land". 

En Kommando under Roningen (Skodningen) skal i Al
mindelighed falde under selve Trækket. "Sæ t i" bør kun 
under en Nødssituation kommanderes, uden at der først er 
sagt "Vel roet" , idet Baaden vil lide ved den voldsom m e 

A A RB O G F O R 19 23 71 

"Sætten i" under fuld Fart, og der desuden vil være Fare 
for, at der fanges Ugler. 

Der maa - særlig i 4-Aarers Baade - ikke samtidig ros 
i den ene Side og skoddes i den anden S ide, da Baaden 
vil lide derved. Hvis Baaden skal vendes helt omkring, og 
det iøvrigt er ligegyldigt til hvilken Side, bør det ske ved, 
at der ros om Styrbord eller skoddes om Bagbord. Er der 
kun lidt Plads, kan man lade en Aare i den modsatte Side 
"Sætte i". Er det nødvendigt, at Vendingen foregaar paa 
S tedet, maa man lade Roerne ro og skodde smaat i mod
satte Sider, men det maa da ske i modsat Takt, hvorved 
Kropbevægelserne følges ad. 

I Søgang af Betydning er det, selv for rutinerede Roere, 
for risikabelt at "Rejse Aarer". 

§ 9. 

Paa Turen og ved Landgang skal der vises al mulig For- Almind e lige 
F o rølgtigheds-

s igtighed, idet bl. a. Vind og Sø tages i Be tragtning. Baaden r egle r . 

maa ikke føres ind paa saa grunde t Vand, at d r er Fare for, 
at den tager Grunden, og navnl ig maa Baaden holdes borte 
fra Steder, hvor det kan b frygt s, at der findes Sten, Pæle 
etc. i Nærheden af Vandfladen. 

Styrmanden maa stadig holde Udkig efter drivende Gen
stande. Der maa ikke gaas saa tæt forbi nogen Genstand, 
at der er Fare for, at Baad eller Aarer kan støde imod. Naar 
det er saa mørkt, at Styrmanden ikke tydeligt kan se alt i 
ca. 100 m Afstand, er Roning ikke tilladt. Baaden maa aldrig 
fjernes mere end 1000 m fra Land. 

I Tilfælde af, at der under Turen opstaar saa stærk Taage, 
at Orientering kan blive vanskelig, skal der straks søges Land, 
dette maa ikke slippes af Syne, og der maa gaas meget lang
somt og forsigtigt frem . 

Hvis der bliver saa høj Sø, at der kan være Fare for, at 
Baaden fyldes med Vand, maa Baaden straks søge Land 
om muligt nærmeste Havn. 
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Ombytning af Pladser i Baaden maa kun finde Sted paa 
helt roligt Vand. Paa Styrmandens Kommando skifter 1 
Mand ad Gangen Plads, idet . han passer kun at træde paa 
Kølen eller paa Tofterne lige over Kølen. Styrmanden afba
lancerer den skæve Vægtfordeling, og iøvrigt holdes Baaden 
i Balance af en Aare paa hver Side. I 2-Aarers Baad Hytter 
først Nr. 2 hen paa l-Pladsen og derefter Nr. 1 hen paa 2-
Pladsen, alt imedens Styrmanden passer 2-Aaren. 

§ 10. 

Selv om Søfartsreglerne indeholder Bestemmelser, gældende 
for Robaade, saa er det dog den sikreste Hovedregel for 
Kaproningsbaadens Styrmand at gaa af Vejen for alt, hvad 
han møder. For det første taaler Kaproningsbaaden jo ikke 
selv en mindre Kollission, som andre Fartøjers Besætning 
slet ikke regner for noget, og desuden er det en ringe Trøst 
for Kaproningsbaadens Styrmand, at han var i sin Ret ifølge 
Søfartsreglerne, hvis han har rendt sin Baad i Kvas f. Eks. 
imod en Jolle med et Par Drenge i. 

I Tilfælde af at Kaproningsbaaden uforvarende eller nød
tvungent skulde komme ind mellem flere Fartøjer, er det dog 
nødvendigt, at Styrmanden kender de vigtigste Færdselsregler 
paa Søen, hvorfor nogle af disse skal gengives. 

Med Hensyn til Forbisejlads og Krydsning af Vejene gælder 
samme Regler som for Køretøjer her i Landet. En Sejler skal 
dog altid passeres paa Læ Side, saaledes at den altid frit 
kan dreje til Luvart. Alle andre Fartøjer skal vige for Sejl
fartøjer. 

For Sejlfartajer indbyrdes gælder følgende Regler: Et Skib, 
der sejler rumskøds, skal vige for et, der sejler bidevind. Af 
to Skibe, der begge sejler bidevind, eller begge rumskøds 
med Vinden ind fra modsatte Sider, skal det vige, som har 
Vinden ind fra Bagbord. Sejler begge Skibe rumskøds med 
Vinden ind fra samme Side, skal det, der er til Luvart, vige. 
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Et Skib, der har Vinden ret agter ind, skal altid vige for et 
andet. 

I snævre Farvande - saasom Kanaler, Havneløb o. I. -
skal enhver Baad saavidt muligt holde sig i højre Side af 
Farvandet. Ved Gennemsejling af Broer etc. med flere Gennem
sejlingsaabninger skal Baaden i Almindelighed passere Aab
ningen til højre for Midten. En Baad maa aldrig passere tæt 
forbi Mundingen af en Kanal, en Havnemunding eller lign., 
idet det risikeres, at der kommer et Fartøj ud derfra i det 
samme. Af samme Grund bør man aldrig passere med Fart 
ud igennem en saadan Munding, foran hvilken der er tvær
gaaende Trafik. 

Dampskibs- og Motorbaads-Signalerne er følgende: 1 kort 
Stød betyder: "Jeg gaar Styrbord over", 2 korte Stød: "Jeg 
gaar Bagbord over", 3 korte Stød: "Jeg slaar Bak" og 1 langt 
Stød: "Advarsel". 

Selvom Kaproningsbaadene ikke maa navigere i Mørke, 
bør Styrmanden dog vide, at alle Fartøjer imellem Solnedgang 
og Solopgang skal vise grønt Sidelys paa Styrbordssiden og 
rødt Sidelys paa Bagbordssiden. 

§ 11. 

Ved Tillægningen skal der vises Forsigtighed, saaledes at 
hverken Baad eller Aarer tørner imod. Roningen maa standses 
i god Tid før TiIlægningen, og Farten tages af Baaden, in
den Anlægspladsen naas. Under vanskelige Forhold. saasom 
ved stærk Sidevind, kan det dog være nødvendigt at holde 
nogen Fart paa Baaden og saa at sætte i lige inden Anlægs
pladsen naas. 

Afdriften maa naturligvis tages i Betragtning; som oftest 
undervurderes den. Hvis der er stærk Sidevind ud fra An
lægspladsen, maa Baaden - alt efter Vindens Styrke - lægges 
i en mere eller mindre skraa Retning op imod Vinden og 
først i sidste Øjebtik drejes parallelt med Anlægspladsen, 

T Ulægning. 
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eventuelt ved at der "sættes i" i Læ-Siden. Der maa hellere til 
at begynde med holdes for højt op imod Vinden end for lavt. 

Idet der lægges til, maa den forreste Roer paa Landgangs
siden tage imod Stød, saa Baaden ikke tørner, samt i For
ening med Styrmanden tage den sidste Fart af Baaden. 

Naar der under gunstige Forhold - d. v. s. i stille Vejr, 
og hvor Baaden kan løbe lige ind - skal lægges til ved en 
Bro e. 1., som Aarerne ikke kan passere hen over, anbefales 
det ' at lægge "Aarerne ind" eller at "rejse Aarerne", lige 
inden der lægges til. Paa Kommandoen "Aarerne ind" rejses 
Aarerne først ganske som paa Kommandoen "Rejs Aarerne" _ 
se § 7 -, men lægges straks derefter samtidig fremefter ned 
midt i Baaden med Bladets Konkavitet vendende opad. 
I Baade med drejelige Aaregafler kan man ikke rejse 
Aarer og maa derfor ved Tillægning til Bro nøjes med at 
trække dem ud af Gaflerne paa den Side, der vender imod 
Broen. 

§ 12. 

Landgang. Hvis Baaden skal blive liggende i Vandet, medens Mand-
skabet gaar i Land, lægges altid lige før eller efter Tillæg
ningen "Aarerne ind". Skal Baaden derimod tages op, kom
manderes der straks efter Tillægningen "Aarerne i Land", 
hvorpaa Roerne lægger Aarerne ind over Landingsstedet, 
vinkelret paa Baadens Retning, hvilket maa udføres meget 
forsigtigt, saa at Aarerne ikke stødes eller skrabes. Hvis 
Aarerne forud er lagt ind i Baaden, rejses de paa Komman
doen "Aarerne i Land" først op i lodret Stilling ligesom 
ved "Rejs Aarerne" og lægges derefter samtidig lige ind 
over Landingsstedet. 

Naar der gaas i Land, gælder iøvrigt de samme Regler, 
som naar der gaas i Baaden - se § 6 -. Styrmanden og 
Nr. l-Roeren holder stadig ved Baaden og passer paa, at 
den ikke tørner eller gnaver. Der maa kun trædes paa Kølen. 
I 2-Aarers Baade gaar begge Roerne i Land samtidig paa 
Kommando ,,1 Land". I 4-Aarers Baade kommanderes først 
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,,1 og 2 i Land" og derefter ,,3 og 4 i Land". Styr~anden 
gaar sidst i Land. 

Hver Mand bringer sin Aare op og stiller den foreløbig 
i Aarestativet udenfor Baadehuset. Nr. 2-Roeren tager dog 
foruden sin egen Aare tillige Nr. l-Aaren, for at Nr. l-Roeren 
kan blive ved Baaden. 

§ 13. 

Forinden Baaden tages op, skal Bagagen tages paa Land, 
da Baaden lider ved at blive taget op med mere Vægt i 
end nødvendigt. 

Styrmanden og Nr. l-Roeren trækker Baaden hen til Slæbe
stedet. Hver Roer stiller sig ved Foden af dette paa den 
Side, hvor hans Aaregang findes. Styrmanden løfter Baadens 
Stævn og trækker Baaden saa højt op, at de to (forreste) 
Roere kan komme til at løfte i Langremmen, hvilket maa 
ske samtidig i begge Sider. Ved 2-Aarers Baade flytter Ro
erne, efterhaanden som Baaden kommer op, Hænderne langs 
Langremmen, indtil de har fat lige foran Styrmandspladsen. 
Ved 4-Aarers Baade fatter de to forreste Roere Langremmen 
udfor Nr. l-Aaregangen, medens d e to agterste Roere fatter 
udfor 2- eller 3-Pladsen og lader Hænderne følge langs Lang
remmen, indtil de har Fat lige foran Styrmandspladsen. Un
der Optagningen skal Roerne ikke løfte tidligere eller højere 
end nødvendigt, for at Baaden ikke skal berøre Slæbestedet, 
hvad den naturligvis paa ingen Maade maa. 

Er der noget væsentlig Vand i Baaden, maa alle Roerne 
fatte saa langt agter som muligt, og hvis der er særlig me
get Vand i Baaden, maa den lænses med Pøs eller Øse, før 
den tages op, da den ellers let kan blive ødelagt. 

Saafremt Baaden skal tages op paa en Flaade, Ponton, 
Bro e. 1., maa den først lægges i Retning nogenlunde vinkel
ret paa Kanten, som den skal tages op over. 

Baaden bæres lige op og stilles foreløbig paa en af de til 
Klargøring bestemte Beddinger. Kun i Tilfælde af, at der er 
meget Vand i Baaden, maa den stilles paa Slæbestedet, me-

Baaden 
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dens Vandet løber af den; ellers maa ingen Baad efterlades 
eller stilles paa Slæbestedet. 

§ 14. 
T agaaren skruer Bundproppen ud og staar inde for, at den 

ikke bortkommer. Styrmanden bringer Stander, Hynde, Baads
hage, Flag etc. paa Plads i Baadehuset, tager Roret af og 
anbringer det - efter at have viklet Linerne op omkring 
Jukket - paa Styrmandspladsen. Roerne renser og aftørrer 
Baaden indvendig og, hvis det tiltrænges, tillige udvendig. 
Hver af Roerne sørger for sin egen Plads, Pligten og Tag
aaren tillige for hver sin Stævn. 

Hvis ikke alt Vandet vil løbe ud af Baaden af sig selv, 
maa der renses op langs Kølen i Agterrummet ved Hjælp 
af en lang, tyk Jerntraad e. l. Der maa nemlig ikke efter
lades Spor af Vand i Baaden, da Træet nede langs Kølen 
ellers vil raadne. Naar Baaden er helt tømt for Vand, skruer 
Tagaaren Bundproppen fast i. 

Naar Baaden saaledes er helt klar, bæres den ind og stil
les et Øjeblik midt i Baadehusgangen, medens Roerne gaar 
hen og tager Fat for og agter for at løfte Baaden ind paa 
Plads. Under Indbæringen og Indsætningen fatter Roerne 
paa samme Maade, som da Baaden blev taget ud, og der 
gælder de samme Forsigtighedsregler for at den ikke skal 
tørne imod noget Sted. Klargøringen og Lænsningen fore
gaar under Styrmandens Opsigt og Indbæringen samt " Ind
sætningen paa Plads sker under hans Kommando : "Fat", 
"Løft", "Sæt". 

Naar Baaden er sat paa Plads, aftørrer hver Mand sin Aare 
og stiller den paa dens Plads i Aarestativet i Baadehuset. 

§ 15. 
Ronlngl høj Sø. Der maa ikke ros ud i saa høj Sø, at der kan være Fare 

for, at Baaden fyldes med Vand, og hvis det skulde blæse 
saaledes op undervejs, skal Baaden snarest søge Land - om 
muligt Havn. Under saadanne Forhold maa der være urok
kelig Ro og Diciplin. 
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Hvor meget en Baad kan taale, afhænger bl. a. særlig af 
Roernes og Styrmandens Rutine samt af Aarstiden. Om For
aaret er Roerne i Reglen ikke . saa hærdede, og naar Luften 
og Vandet er koldt, bliver de lettere saa forkomne af at 
blive ove"rsprøjtet med Vand, at de ikke har det Herredømme 
over deres Aare og Krop som under normale Forhold . En 
2-Aarers Baad taaler langt mere Sø end en 4-Aarers Baad. 

I Tvivlstilfælde bør Styrmanden alene betænke sit store 
Ansvar for Mandskab og Baad og ikke lade sig paavirke af 
den af enkelte Roere udviste "Raskhed". Det er nemlig 
al~id disse Roere, der fører Ordet, medens de mere besin
dige nødig vil vise sig som "Kujoner" ved at udtale deres 
Betænkelighed. Naar der er Spørgsmaal om at stikke i Søen 
eller ikke - f. Eks. fra en Havn ~ppe ad Kysten - bør 
Styrmanden ej heller lade sig paavirke af, om andre Baade 
er gaaet ud, og end mindre af eventuelle Publikummere, som 
beretter om deres egne Heltebedrifter paa Søen. 

I høj Sø gaar Baaden bedst, naar den ligger i en skraa 
Retning op imod Søen. Jo højere denne er, under desto 
mindre Vinkel med Bølgerne bør Baaden lægges - vari
erende imellem ca. 45 og 10° - , saaledes at den saavidt 
muligt kan følge Bølgebevægelsen uden at komme til at ride 
paa Bølgetoppene eller hugge i Søen. I Almindelighed kom
mer der med Mellemrum 2 il 3 særlig høje Bølger lige efter 
hverandre. For at disse ikke skal slaa for haardt imod Baaden 
eller give for meget Vand ind, lader man, lige inden de 
rammer, Baaden falde lidt af - drejer den mere parallelt med 
Bølgerne - enten ved Hjælp af Roret eller ved samtidig at 
kommandere "smaat om Læ". Ved Baadens Drejning er det 
ligesom den viger tilbage for Slaget, og dette derved mild
nes, men Baaden maa straks efter rettes op igen, f. Eks. ved 
et Par raske Tag i Læ-Siden, saaledes at den er klar til at 
møde den næste høje Bølge. Naar Søen er saa høj, at Baa
den maa gaa omtrent parallelt med Bølgerne, er det nødven
digt at lade den Læ Ræling ligge saa lavt som muligt, men 
lige før Bølgetoppen passeres, maa Baaden rettes op med 
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begge Rælinger i samme Højde, da der ellers tages Vand 
ind om Læ. Disse Manøvrer udføres ved, at Mandskabet 
lægger Kroppen mere eller mindre over i Læ-Siden. Styr
manden maa stadig holde Roerne a jour med, naar der kom
mer en særlig høj Bølge, og maa i det hele taget stadig 
instruere Mandskabet. 

Ved den beskrevne Fremgangsmaade kan Baaden kun føres 
i de to Retninger under en forholdsvis bestemt Vinkel op 
imod Bølgerne, og da Maalet vel er nogenlunde givet, vil 
det derfor i Almindelighed blive nødvendigt at krydse sig 
frem. Dog lader det sig ogsaa gøre at gaa nøjagtig med 
Søen, men Baaden styrer da meget daarligt, og en Braadsø 
kan paa et Øjeblik dreje Baaden 1/4 Omdrejning, hvis Baa
den ikke ligger nøjagtig i Retning vinkelret paa Bølgerne. 
Da Roret desuden ofte kommer til at ligge over Vandet 
netop i d t kriti 'k ø j blik for Styringen, maa Roerne stadig 
af sig selv af al Kra ft hj lp S tyrmand n m cl at holde Baa
den nøjagtig i Kurs. 

Hvis det bliv r n"dv 'nd i rt at v nd Baaden, maa det ske 
med stor Forsig tig I. (·d, () r S tynnand n maa vælge et Øjeblik, 
hvor der er forholdsvis l~(), t il a t give Kommandoen, hvor
paa Vending n f€)r ·t a rl'S saa hu rt ig~ som muligt, og idet 
Styrmand n . tad i ~~ varskoer for de særlig høje Søer, som han 
eventu It till ig maa InrI ' B ad n falde af for. 

~ 16. 

Skulde Baaden blive fyldt m ·d Vand, og det ikke er umid
delbart ved Land, saa Mandskab t med Lethed kan bjerge 
sig selv og Baaden, bør Mandskab t blive saa længe i denne 
som overhovedet muligt og stadig søge at afbalancere den 
med Aarene, selvom det ikke mere er muligt at ro. Et 
Mandskab kan paa denne Maade flyde paa Baaden meget 
længere, end man skulde tro. 

Bliver Mandskabet tvunget ud af Baaden, maa det forsøge 
forinden - eller straks efter - at faa Aarene bundet fast, 
f. Eks. med Fanglinerne og Rorlinerne. Dernæst skal Mand-
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skabet, hvis det ikke har Svømmebælter med, holde sig fast 
ved Baaden, der selv helt fyldt med Vand har rigelig Bære
evne til at holde Mandskabet flydende i Vandskorpen. Naar 
Mandskabet bliver ved Baaden, vil det lettere blive obser
veret fra andre Fartøjer eller fra Land, end hvis det svømmer 
bort fra den. Vanskeligheden bestaar i at holde fast i Baa
den trods det, at den kastes op og ned i Søen. Bedst er 
det, om man kan faa Baaden paa ret Køl. Mandskabet for
deler sig da ligeligt paa begge Sider, holder fast i Essingen 
ved Midten af Baaden og afbalancerer den med deres Vægt, 
saa den ikke vælter rundt. Forsøg ikke at komme højere 
op end lige med Hovedet over Vandet, og forsøg endnu 
mindre at komme op i Baaden igen. Styrmanden klarer sig 
med det Svømmebælte, han har haft med som Hynde. 

Hvis det viser sig umuligt at holde fast ved Baaden, maa 
Mandskabet hver især faa fat i en Aare og søge at naa Land, 
halvt svømmende og halvt flydende paa denne. En Aare 
har tilstrækkelig Bærekraft til at holde en Mand oppe, naar 
han blot tager den med Ro og ikke søger at forcere Svøm
ningen. Der er Eksempler paa, at Roere har klaret s ig efter 
i mange Timer at have svømmet og flyd t paa en Aare. 

§ 17. 

Tillægning og Landgang ved Broer el. l. i aaben Sø maa TlllægniDIf 

kun fi nde Sted i nogenlunde stille Vejr, og naar Mandskabet I aabeD S o. 

ikke fjerner sig mere fra Baaden, end at det kan holde øje 
med den eller i al Fald til enhver Tid kan have Klarhed 
over, om det skulde blæse op eller Vinden vende sig, saa-
ledes at Baaden udsættes for Fare. 

Foruden de i § 11 angivne Regler gælder iøvrigt ved TiI
lægning i aaben Sø følgende. TiIlægningen skal altid fore
gaa paa Broens etc.s Læ-Side. Baaden skal saa vidt muligt 
gaa op imod Vinden, idet der lægges til. Under Paalands
vind bør man derfor, hvis der er Plads til det, løbe ind imod 
Land et godt Stykke i Læ af Broen, derefter dreje Baaden 
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helt rundt ind imod Broen og løbe op langs denne i Ret
ning fra Land · og udefter. 

Aarene lægges i Baaden, saavidt muligt saaledes at de 
ligger fast. Baaden skal altid fortøjes paa Broens Læ-Side, 
og hvis det ikke er helt stille, fortøjes Ba.ade~ alen~ med 
For-Fanglinen, saa den frit kan lægge sig l Vmdretmnge~. 

Ved enhver Fortøjning skal der i Almindelighed, og særltg 
i Sø, gives saa lang Line som muligt. For den, der ikke er 
Ekspert i Knobning og Stik, er den sikreste og letteste Fast
binding et dobbelt Halvstik eller et enkelt eller dobbelt 
Rundtørn med dobbelt Halvstik. 

Hvis der skal lægges til ved en høj Bro med nogen Sø 
omtrent paa tværs af Broen, lader det sig undertiden lettest 
gøre ved at løbe Baaden lige op imod Søen midt i et Bro
fag, indtil Pligten kan naa Broen og gaa i Land med Fang
linen samt holde Baaden med Stævnen inde igennem Broen. 
Det øvrige Mandskab maa da, en ad Gangen - Styrmanden 
sidst - gaa fremover i Baaden og gaa i Land fra l-Pladsen. 
Den samme Manøvre kan under lignende Forhold med Held 
benyttes, naar der skal gaas i Baaden, blot at det sker i 
modsat Rækkefølge. 

§ 18. 

Baaden Ved Landgang i Havn eller paa andre trafikerede Steder 
lægges i Havn. maa der søges en Anlægsplads, hvor Baaden er mindst udsat 

for Paasejling eller anden Skade. Baaden maa ikke lægg~s 
op paa offentlig Plads, med mindre der sørges for stadIg 
Vagt ved den. Gaas der i Havn for at lænse Baaden for 
Vand, maa der søges et Slæbested, hvor Baaden kan tages 
op, og findes et saadant ikke, maa Baaden blive i.Vande~ og 
lænses med Pøs, Øsekar e. l. løvrigt henvises hl Afsmttet 
"Baaden tages op". 

§ 19. 

Landgang paa Ved Landgang paa aaben Strand trækker Roerne - og 
aaben Strand. Tilfælde af høj Sø tillige Styrmanden - i god Tid forud 

AARBOG FOR 1923 81 

bare Ben, Baaden roes ganske langsomt ind, idet Dybden 
stadig pejles med Aarer og Baadshage. Naar der - i stiJJe 
Vejr - er ca. 1/2 m. Vand udfor 1- og Z-Pladsen, træder 
Nr. 1 og 2 samtidig, forsigtig ud af Baaden, hver til sin 
Side, og trækker om fornødent Baaden videre frem, indtil 
Nr. 3 og 4 paa samme Maade kan træde ud. I stiJJe Vejr 
kan Styrmanden bæres i Land i Guldstol. I Tilfælde af Sø 
maa hele Mandskabet, selvom det skulde blive vaadt fra 
øverst til nederst, ud af Baaden saa betids, at der ikke er 
Spor af Fare for, at den skal støde imod Bunden. Baaden 
løftes op paa sædvanlig Maade og bæres i Land, hvorom 
iøvrigt henvises til Afsnittet "Baaden tages op". 

§ 20. 

Saafremt der paa en Tur opstaar eller opdages nogen Skade 
paa Baad, Aa,rer eller andet Inventar, skal Styrmanden straks 
,efter T uren afgive Rapport i Meddelelsesprotokollen med 
detailleret Angivelse af Omstændighederne, hvorunder samt 
hvorledes Skaden skete. Er Skaden af større Betydning, skal 
Styrmanden endvidere straks efter Landgangen søge Mate
rialforvalteren, Rochefen eller Formanden og afgive mundtlig 
Forklaring til en af disse. Undlades disse Forholdsregler, 
ifalder hele Baadeholdet Erstatning samt Bøde og eventuelt 
Udelukkelse fra Benyttelse af Materiellet - jfr. Lovenes § 12. 

Saafremt det er sandsynligt, at en paa Turen opstaaet 
Skade kan udvikle sig videre eller medføre anden Skade, 
skal Baaden hurtigst søge Land og sikres paa bedste Maade, 
eventuelt ved en midlertidig Reparation eller ved, at Baaden 
lægges op. 

§ 21. 

. Hvis Baaden - f. Eks. paa Grund af høj Sø, Haveri etc. -
skal lægges op, maa den saavidt muligt anbringes paa privat 
Grund eller andet, ikke almindelig tilgængeligt Sted. Hvis 
Baaden ikke kan komme i Hus, lægges den med Bunden 
op;d paa to korte Lægter, Brædder e. 1., der klodses op, 

Skade paa 
Materiellet. 

Baaden 
lægges op. 
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saa Aaregangene er fri af Jorden. Det løse Inventar bindes 
sammen og lægges under Baaden. Denne fortøjes for og 
agter, saa en eventuelt indtrædende Storm ikke kan blæse 
Baaden bort. 

Lad aldrig Fremmede hjælpe ved Baadens Optagning eller 
Transport. Der sker meget ofte Skade herved. 

Naar Baaden er lagt paa Land, ligger den for Holdets 
Ansvar og Risiko, og Holdet maa gøre alt muligt for at 
sikre Baaden og for snarest at skaffe den hjem - eventuelt 
efter Samraad med Bestyrelsen. En udførlig Redegørelse for 
Oplægning og Grunden hertil skal snarest - om muligt 
samme Dag - indføres i Meddelelsesprotokollen. 

§ 22. 

Hvis Baaden skal forsendes pr. Vogn, maa den ophænges 
eller lægges paa et blødt og eftergivende Underlag og sur
res saaledes, at det er udelukket, at den kan komme ud af 
Stilling under Vognens Slingren og Hop, og to af Mand
skabet maa følge med for om fornødent at støtte Baaden 
samt for at paase, at Kørslen sker ganske langsomt - i 
Skridt -, saa Baaden ikke lider under Transporten. 

Ved Indladning i Banevogn eller paa Skib skal Baaden 
anbringes med Bunden opad, som beskrevet under "Baaden 
lægges op" - bl. a. for at den ikke skal regne fuld af Vand 
eller blive tilgængelig for Uvedkommende - og surres om
hyggelig, saa den ligger urokkelig fast. Baaden maa ikke 
lægges paa eller op ad løstliggende Kasser, Tønder eller 
andet Gods, som kan komme i Bevægelse og derved be
skadige Baaden. Paa Skib skal Baaden om muligt anbringes 
paa et Baaddæk, T aget af et af Dækshusene eller lignende 
Sted, hvor den er utilgængelig for Passagererne.. Kan dette 
ikke opnaas, maa en af Holdet holde Vagt eller f. Eks. be~ 
tale en af Dækspassagererne for det. 
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Z AHRTMANNS billede af "sejrvinderen" blev malet 1915 
og udstillet på "den frie" samme år. Det var dengang, 
en kendt kritiker rådede kunstneren til at ophøre med 

at male og i stedet for give sig af med sine blomster. 
Almindeligvis regnedes og regnes vistnok Zahrtmanns bille
der fra de senere år for svagere gammelmandsarbejder; jeg 
har aldrig følt mig sikker . på at dette er rigtigt, og jo mere 
jeg ser på gengivelsen af hans "sejrvinder" des smukkere 
forekommer billedet mig. 

Overskæringen af figuren er ubehagelig og smagløs; diskret 
på den mest indiskrete måde; behandlingen af hovedet er 
nok også ret svag, det har ikke den kraftige plastiske stil, 
hvormed kroppen er gennemført. Men kroppen og armene 
er mageløst godt gjort, højre arm, knudret i form, går stor
artet sammen med laurbærkransens bue, og det er en nydelse 
at se forkortningen af venstre arm og hånd, den bærer den 
lille berømte statuette fra universitetsmuseet i Tiibingen af 
våbenløberen i startøjeblikket - underligt nok, kunde det 
synes, set bagfra, den skal ses. fra siden, hvorved Spændin
gen i figurens linjer helt føles - de bøjede knæ, den langt 
fremstrakte højre arm og den for balancens skyld løftede 
venstre arm. Den unge mand med sejrskransen betragter 
den heller ikke fra noget gunstigt synspunkt, en face oven
fra viser den sære forkortninger. Zarhrtmann har tænkt eller 
følt for sit billede, for dets virkning er det behageligt, at 
den lille bronces bevægelsesretning følger den bærende arm. 

Dansk Idræts-Forbund giver den, der har vundet tre års me
sterskab en fotogravure efter dette billede. Man vil af det oven
for sagte forstå, at jeg ikke vil kritisere valget af original
billedet; men den ide, at hædre en mand, der har gjort en 
stor indsats i sin idræt, med noget saa banalt som en foto-
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grafisk reproduktion, den være gjort efter det ypperste, fore
kommer mig så uheldig som vel mulig. Og i hvilken anret
ning! Disse tarvelige underskrifter under reproduktionen: 
-Reproduction interdite, "Sejrvinderen" - smukt anbragt! -
Maleri af Kr. Zahrtmann og nedenunder igen med de hæs
ligste visitkort-typer: Dansk-Idræts-F orbund, For 3 Aars 
Mesterskab - det hele leveret færdigt fra Glarmesteren i 
den afskyeligste broncerede ramme, for det guld fortjener 
ikke navn af guld. Vend billedet om - på bagsiden sav
nes ikke glarmesterens adressekort og reklame eller stemplet 
for "Dansk Arbejde", vel værd at bryste sig af - det er 
fuldkommen latterligt. 

Zahrtman har vel sendt en tanke til antiken, da han malede 
sit billede, hvad om ledelsen af Dansk Idræts-Forbund gjorde 
det samme og søgte at finde en værdig genstand til beløn
ning. Den skønne lille statuette, som sejrvinderen holder i 
sin hånd, bringer en til at tænke på at en god afstøbning af 
denne eller en lignende figur, anbragt på et ordentligt fod
stykke, vilde være langt at foretrække for fotogravuren. Men 
hvorfor ikke give et originalt arbejde? Så kan stemplet 
"Dansk Arbejde" være paa sin plads. Skal det være til at 
hænge på væggen, så betal engarig for alle en kunstner for 
et træsnit eller litografi (og sørg for en bedre indramning)
eller få en billedhugger til at lave en model, der kan støbes 
i bronce. Ingen forbindelse er naturligere end den mellem 
idræt og kunst, men realiseret paa den måde, her er omtalt, 
ved den usle fotogravure efter Zahrtmanns billede - nej det 
kan Dansk Idræts-Forbund ikke være bekendt! 

Leo Swane. 

AARBOG FOR 1923 

Paa Langtur: Morgentoilette udenfor Teltet. 

DANSKE 
STUDENTERS ROKLUB VENNER 

UNDER PROTEKTION 
AF 

HANS KGL. HØJHED KRONPRINS FREDERIK. 
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D
ER indgik i Medlemskontingent i 1923 1,100 Kr., som 

efter Samraad med D. S. R.'s Bestyrelse blev anvendt 
paa følgende Maade: . 
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Tilskud til Deltagelse i Gøteborg i Nordisk Me
sterskabskaproning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500 Kr. 

Tilskud til 8-Aarers Match mellem Studerende ved 
Universitetet og Polyteknisk Læreanstalt. ..... 400 " 

Tilskud til en ny 4-Aarers Inrigger. . . . . . . . . . .. 200 " 

I Goteborg, hvor Klubben mødte med sit Mesterskabshold 
i Otter, blev dette slaaet i Nordisk Mesterskab af Nord
mændene, der mødte med Kristiania Roklubs Henleyhold, 
med 1l / 2 Baadlængde. Dagen efter blev Holdet a.tter slaaet 
af det samme Hold, men vandt overlegent over det engelske 
8-Aarers Hold, der deltog i Kaproningen. Senere paa Dagen 
roede Klubbens 4-Aarershold, Jens Nielsen-Holdet, Nordisk 
Studentermatch om den af Roklubbens Venner udsatte Præ
mie med det Resultat, at det hjemførte Præmien for anden 
Gang. Ved Maallinjen var Holdet rigeligt 5 Baadlængder foran 
Norske Studenters Roklubs Hold. 

Tilskudet til 8-Aarers Matchen mellem Universitetet og 
Læreanstalten, hvorom der berettes andetsteds, gjorde, at 
denne Kaproning kunde anlægges paa en mere storstilet 
Maade end tidligere. Den blev da ogsaa i højeste Grad en 
Publikums-Begivenhed, langt over Forventning. 

Den 4-Aarers Inrigger, hvortil der er ydet Tilskud, er den 
Baad, der blev døbt ved Klubbens Sæsonaabning af Kron
prinsen med Navnet "Dan". 

Klubben takker her sine Venner hjerteligt for deres Støtte, 
der er saa meget mere værdifuld, som. de private Midler, der 
hidtil er stillet til Raadighed for Klubben, i Løbet af det 
sidste Aar er gaaet betydeligt ned. Studenterroerne haaber 
derfor meget paa, at Klubben vedblivende kan regne med 
sine Venners Hjælp. 

D. S. R.'s Bestyrelse har genvalgt d'Herrer Josias Bille, 
Direktør Helge Jacobsen og Kontorchef Henning Koch til 
atter i det kommende Aar at varetage Foreningens Ledelse. 

AA RB l- O R 1923 87 

I Langtursteltet. 
• Middagen tilbered es og Dagbogen føres å jour. 
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STATIST IK I 
Distance i km Antal Ture . l '~ N a v n 

roet I styret I ia lt roet I styret I ialt ~ ~ 

over Dahl, Ejnar .. . . .. . . . . ... . . 201'/, 20'/, 222 36 2 38 

Deltagelse i Roningen 1923 
Dall, Ove Holten . ...... . .. 453 23'/2 476'/ 88 6 94 S 
Davids, A. C .. . . . ...... . . 154 13 167 31 2 33 
Dejgaard, Harald ........ '. 63 19 82 14 4 18 

af stud. jur. A x e! L u n d q u i S t. van Deurs .... . .......... . 177 99 276 35 19 54 
Dich, J. S ..... . .... .. ..... 664'/, 380 1044'/ 38 50 88 

II 
Distance i km Antal Ture 

11 N a v n 
roet I styret I ialt roet I styret I ialt 

Draminsky, Per . . ...... . .. 166 O 166 29 O 29 
- Poul . . .. . . . ... 299 38 337 SS 7 62 

Ebbesen, H . . ' ' . ... . .. . .. . 208'/, 58 266'/· 34 6 40 
Eberth, T .. .. . . . .......... 10 16 26 2 l 3 

Aagaard, H. J. ... . ... . .. . . 65 9 74 21 2 23 
- R. G . . . .. ... . .. . 68'/, O 68'/ 17 O 17 

Elmlund, Edvin . .. .. ... . . . . 776'/2 516 1292'" 120 91 211 

Agerbæk, P. P. .. . ... . .. .. 119'/, 40'/, 160 17 7 24 Fich, H. S. B ...... .. . . .. . . 78'/, 24'/. 103 20 4 24 
Aller, F. v ......... . .... . . 31 4 87'/, 401'/, 49 14 63 Fjellerup, F. Aa .... . .. .. ... 354 36 390 45 6 51 

- \VI. v . . .. . .... .. .. ... 238 3 241 39 l 40 
Alstrup, Gunnar . . .. . .. ... . 46 '/, 4 50'/ . 14 l IS 
Ambjørn, V ......... . .... . 46 '/, 4 50'f.1 14 l IS 
Amming, H. E .. . .......... 212 42'/, 254'/, 31 8 39 
Andersen, Axel Lundqvist . . 500 430' /, 930'/ 81 66 I l47 

- Carl Viggo .. . " 236'/, 95 331 ' f. 37 13 SO 

Flagstad, P. S .... .. ...... . 24 20 44 6 6 12 
Fog-Edinger, P. D . . ...... . 20 20 40 S 2 7 
Fog, Johs ... . .......... . .. 37 27'/, 64'/ 8 S 13 
Fogh, H. B . . ... ..... . .. . .. 575 311 886 129 56 185 S 
Folke, Leif . . .... . . . .. . ... 144 9'/, 153'/ 30 2 32 
Forchhammer, N ... . ....... 985 227 1212 102 25 127 

- Gunnar . . ...... . 217'/, 4'/2 222 37 l 38 F riis-Hansen, Erik .... . . . . . 825 330 1155 28 20 48 
- J. Gredsted ..... 33'/, O 33'/, 6 O 6 
- Knud Adolf .. '., 161'/, 43 204'/· 36 6 42 
- K. M ........... 373'/. 122 495'/ 65 21 86 

Glaven , F. J. . .... . . ... . ... S O S 1 O 1 
Gormsen, Gorm Chr ... .... . 19 O 19 2 O 2 

- Svend . . ' .. . .... 168 S 173 30 l 31 Grey, J. Alf . . . .. . .. . .... . 111 56'/, 167'/ 32 10 42 

Bache, H. B. .. . ........ 299 99'1, 398'/ 46 12 58 
Gudrnon, K. J. L. . . ... . . .. . 211 58 269 32 3 35 

Bang, Jørgen . . ..... .. .... 183'/, 33'/, 217 16 4 20 
Banke, J. K. K .... .. . . ..... 70 2 72 18 l 19 

- L. ...... . .. ... ..... 791 180 971 67 18 85 

Hæckmann .. . .. . . .... . . .. 100'/, O 100'/ 30 O 30 
Hagen, Sven ... .... . ... .. . 558 393 951 79 89 168 
Hallin, F. O .... . . . . . ... . .. 285'/, 89 374'/· 53 24 77 S 

Bardram, E. A ..... '. ' ...... 10 O 10 1 O l Hannibal, E. K. .......... . 70 O 70 13 O 13 
- E. V ...... . ...... 623 85'/, 708'/. 92 9 101 Hansen, C. F . ..... ...... .. 38'/2 21'/, 60 7 2 9 
- J. V. P. T. ... . ... 97 33 130 16 S 21 

Bech, Holger ...... . ...... IS O 15 4 O 4 
Becker, Erik ... . .... . . . . .. 324 O 324 68 O 68 S 

- Carl Viggo . . .. . ... 404 88'/, 492'/, 65 16 81 
- Ejnar M . . ... . ..... 161 O 161 36 O 36 
- Frits ... . ......... 80 46 126 6 10 16 

Behrend, P. G. Schat ... . ... 226 O 226 44 O 44 - Gerhard . .. . ..... . 163 4'/, 167'( 20 1 21 
Bentzon, Henrik ..... . .. . . . 76 O 76 12 O 12 - - P. Boe .. .. 100 O 100 16 O 16 
Berthelsen, Niels ....... 140'/2 46 186'/2 33 7 40 
Boe. Alf ., .......... . .... 93 O 93 16 O 16 

- J. P. Topholm ... . .. 248'/2 240 488'/ 33 37 70 
- Karl o • • •• •• ••• • •• 87 35'/, 122'/· 16 6 22 

Boetius, Poul . ... . ......... 338 15 353 62 5 67 - Reinhold S .. . . .. .. 536'/, 143'/2 680 53 22 75 
Brinch, Viggo. .... . ...... 159 49 208 27 15 42 
Brummerstedt, Alk H. R .... 152 O 152 37 O 37 
Brorsen, Niels H . . . . . . ..... 37 O 37 11 O 11 
Brødsgaard, Axel ... . . . . ... 7 O 7 2 O 2 
Bugel, Sam ............ . .. 22 11 33 3 l 4 

Castonier, C. A. K .. . .. .. .. 133 4'/, 137'/ 28 l 29 
Christensen, O. S. L. ..... . . 95 91 186 . 22 14 36 
Claudi-Hansen, K. G. ' .. . .. 126 40 166 27 10 37 

- S. Børge .. '. ' . .... 23 3 26 2 1 3 
Hartvig, John S . . .. .. ... . . 433 22'/, 455'/ 69 3 72 
Hassager, H. A . .. . ...... . . 806 14'/2 820'/, 117 3 120 
Haug, S. Chr . . .. .......... 168' , 12'/, 181 28 2 30 
Hejberg, Svend . . ... . ..... 139 18'/, 157'/, 38 S 43 
Hemmingsen, N. R. F. G .... 67'/, 9'/, 77 12 2 14 
Hermann, E. S ... .. .. .. .... 527'/. ·198 725'/ 25 10 35 
Holm, P.E .......... .. . . . . 86 O 86 20 O 20 
Holn1O'aard, K. E .. . ... ... .. 110 37'/, 147'f. 23 9 32 
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II 
Distance i km Antal Ture 

II j N a v n 
I styret I I styret I roet ialt roet iall II 

Distance i km I Antal Ture 

IJ 
N a v n 

Toet I styret I ialt roet I styret I ialt 

Hornemann, Eigil ... . ...... 405'/, 38'/, 444 80 10 90 
Howitz, F ................. 62'/. l1 73'/c 15 2 17 
Hunderup, K . . .... ... .... . 353 28 381 68 5 73 
Hurwitz, Stephan ....... .. . 281'/. 91 372'1, 44 6 50 
Hvass, F ...... . ........ . .. 503'/. 5 508'/. 92 2 96 S 

- H .......... ... . . .. 636'/, 191 827'1, 27 8 35 
Hyge, Torkil. . ... ..... ... . 437 39 476 56 7 63 
Høgstrøm, Erik .... ... . . . . 867 294 1161 95 27 122 
Høy, P. A .......... . ..... 236 62 298 32 10 42 

Lassen-Nielsen, M .. . ... .. . . O 32 32 O 1 1 
Laursen, R. M . . . . . .. . ..... 141 14 155 31 3 34 
Lindhardtsen, G. R . . ..... . . 128'/, 5 133'/ 18 1 19 
Lorentzen, T. J. V . .... .. . .. 810 142 952 103 24 127 
Lund-Andersen, S. . . . . ... 53 29'/, 82'/c 12 4 16 

- - H.E. 119 56 175 24 9 33 
- - Otto .... . . 56'/, 4'/, 61 8 1 9 

Lundkvist . ... ............ 10'/. O 10'/ 4 O 4 
Lunøe, Svend .. . . .. ....... 522'1, 125 1

/, 648 58 14 72 

Iwersen, Wilh. C. •••• o • • •• 59 1
/. 26'/. 86 14 6 20 

Lydersen, K ............... 97'/, 3'/, 101 22 1 23 
- H. D .. .. . . ..... . 136'/, 30 166'/ 23 4 27 

Jacobsen, Helge .. . .. .. . . . . 21 O 21 4 O 4 
- T. P. R ... ..... .. 134 491

/, 183'/ 25 8 33 
Jensen, Andre ... .. ... . . . . 10 O 10 2 O 2 

- Erik .... . ...... . .. 10'/, 5 15'/ 2 1 3 . Ernst E . . . ... .. . ... 505'/, l10 615'/- 63 10 73 
- J. Chr . ... .... " .. . 153 71 224 20 9 29 
- Mikkel ... . ... . . . . . 169'/. 10 179 '/· 45 1 46 
- Niels H .. . ......... 175 1

/. 7 182'/. 26 1 27 
- P. Thorsager . . . ... . 5 O 5 1 O 1 

.lungersen, K. Fugl ... . ... . 41
/, 7 11 ' Ic 1 1 2 

Jørgensen, Helge Otto .. ... 215'/, 45 260'/, 30 6 36 
- K.A ........... 120'/, 801

/. 201 20 13 33 

Maarbjerfj K. M. P ........ 110'/, O 1101
/ . 12 O 12 

Madsen, . K ............. 45 O 45 12 O 12 S 
Malling, Vilh. C . .. .. .. .... 70'1, 35 105 1

/ 17 8 25 
Melchior, O. A .... ... . .... 345 55 400 69 12 81 
Meyer, O. R. .... .. . . . . . . .. 116 9 125 21 2 23 
Munch, Ebbe H. . ... ...... 722 1

/ , 162'/, 885 62 14 74 
Munch-Petersen, Arne . .... 230 26'/, 256 1

/. 40 6 56 
Mynster, F. G. J. .. ...... . . O 3 3 O 1 1 
Muller, Jørgen ............ 23 O 23 6 O 6 
Møller, Niels Erik .. . ...... 116 41

/, 120'" 26 1 27 
- Carl Emil ... . .... . 39 O 39 12 O 12 

Kaiser, Willy •• ••••••• o ••• 686'/, 234'/. 921 79 40 119 
Karrer, Hans ... . ... .. .... 64 24 88 19 2 21 
Kirstein, Otto ..... . .... . . . 475 2'/, 477'/ 41 1 42 
Kjær. Chr ...... . .... . .... 82'/. 20 102 l/- 16 3 19 

- T. V.P ..... . ..... . . 75 16'/, 91'/· 21 3 24 
Kloch, H. S . .. ... . .... . .. . 37 1

/, O 371'· 6 O 6 
Klepsch, K. O ... . .. . . ... . . 29 O 29 10 O 10 
Knochel, Sv. P .. , .. .. . .... 159'/. 84 243 1

/ . 17 14 31 
Koch, Henning ........ . ... O 2 2 O 2 2 
Koefoed, N. J. ... ... .. . . . . 32 14 46 7 2 9 
Korsgaard, C. N .. .. . ... . .. 489 56 545 87 9 96 
Krarup, B ... . .. ...... .. ... 43 O 43 12 O 12 

- T. F .... ... . . .. . . . 143 65'/. 2081
/ 30 12 42 

Krenchel, Ejnar ...... . .... 297 94 391 62 22 84 
Kristensen, Bjørn .. . ..... . . 179 O 179 39 O 39 

- Johs. A ........ . 318 184 502 37 20 57 
Kruger, Poul . . .... . ..... . . 18 9 27 5 2 7 
Kudsk, H. K. M. . ... . .. . .. 203 64 267 39 9 48 
Kiihler, Poul. ........... .. 61 1

/. 5 66" 12 1 13 

Neergaard, W. R. Flach de . . 151 1
/, 41 1

/ , 193 28 8 36 
Nielsen, Aa. R. ..... .. . .... 106'1, 50 156'/· 23 12 35 

- Axel ... . ..... . .. 86 18 104 20 2 22 
- Carl E ............ 11 31

/. 14 1
/. 2 2 4 

- Fr .... . .. . . . .. .... 
O I 

121/, 12'/ O 3 3 
- H. A. (jur.) ........ 17 8 25 6 1 7 
- H. A. .. .. . . . .... . 306'/, 12'/2 319 45 3 48 
- Jens . . .. . .. . . ... . . 798'/, 17 815'/ 134 6 140 S 
- Kaj . .. . .. . ... . ... 138'/, 8 146'/ 35 2 37 
- Mads Peter . ...... 124 1

/, 5 129'/ 21 1 22 
- Sigurd .......... . 128 25 153 24 4 28 
- Svend .. . ... . ... . . 30'/, 4'/, 35 5 1 6 
- l. Gerstrøm . ...... 143 138 281 23 25 48 

Nord-Jensen, G ............ 253 O 253 59 O 59 
Norman-Hansen, J. ...... . . 201 O 201 43 O 43 
Nørgaard, J. F. M .... . ... . . 33 12 45 6 2 8 

Obbekjær, H. R ........... 47'/2 10 57 1
/ 9 1 10 

Olsen, E. A .. . . ... ...... .. 10 O 10 2 O 2 
- K. Helmuth ... ... .. . 207 45 252 29 2 31 

Lamm, A. R. o· ••• ••• • ••• • 102 16 118 21 3 24 
Larsen, Carlo .. . . .. . . .... . 817 110'/, 927'/ 103 44 

1~~ II - H. F. S .... .. .... .. 83 O 83 20 O 
- N. P . .... . . . ...... 19 24 43 4 2 

- Holmgren ..... . .. . 162'/, 110'/, 273 14 4 18 
- T. H .... . . . .. .. .... 194 97'/. 291'/ 18 9 27 

Olesen, Th. P . . " .. 161 30 191 23 7 30 
Oppermann, H . V. M ... .... 1201

/ , 34'/, 155 29 8 37 
Ostenfeld, Christe n .... .... 579 1181

/, 6971
/ 78 I 17 95 
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Peschardt, Otto . . . ....... . 
Pedersen, Povl ..... . ..... . 
Petersen, Aage ........... . 

- Aa. Chr. H .. . . . . 
- Ove ... , . ". 0 '0. 

- Thorkil . ... '. ' .. , . 
Pontoppidan, O.. . ..... ' .. 
Poulsen, Chr. .. , .. , . ' .... , 

- P.A .. . . .. ... . . .. . 
- Th. K . ... . . . .... . 

Preetzmann, Knud , ...... ,. 

Raabymagle, H . C . . . . . ' . . , 
Rasch, C. J. .' . . .. . . . , ' . . . 
Rasmussen, Aage . . .. .. ... . 

- C. Høegh . . . 0.0 

- H. Høegh .... . . 
- H. Fr. Chr .... . . 
- Harald K .. .. . . . 
- Kai V . . . . .... .. 

Ree, H ... , .. . . , .... . .. . . ' 
Riemann, G. E. . .. ' . . . ... . 
Ring, G. B ... ,.' ... ' .' ... . 
Ringsted .. .... . ... . .. , .. , 
Roepstorff, Th. Bo . . . . . , . . . 
Rosing-Nielsen, B . . ... ... . . 

Schackinger, K .. , . . .... , .. 
Schmidt, Ejnar L. ...... ' .. 
Schmidt-Hansen, .J. . . ..... . 
Schøller, H ...... .. .. . .. . . 
Secher, Knud . . ....... . .. . 
Sievertz, E . .. .. . . . .. ... . . . 
Skade, H ...... ..... , . . .. . 
Sodemann, F . . .. . . . ' ... ' . . 
Steensen, N. R. ., .. .. . ' .. . 
Steenstrup, V. A ..... . ' . ' . . 
Stephensen, R .... . ... .. . . . 
Stem, Boie .. .. .. . ... . . . . . 
Swane, O. B . .... . . ... . .. . 
Sørensen, Carl Chr .. . .. ... . 

- O.A ....... .... . 
- P. Chr .. ........ . 
- Svend . . . . . . .. . . . 

Them, A .. . . ... ........ . . 
Thestrup, K .. . . . . . .... .. . . 
Thiesen, E. F .... .. . . . . . . . . 
Thomsen, S. Porsgaard . .. . . 
Thomassen, A. H .... ' .. .. . 

I Distance i km I A ntal Ture 11 :l 

roet I styret I ialt j 
5'/, 

433 
492 
123 

O 
5 

42 
27 
78'/, 
28 
22 

32 
601 
126'/, 
561 
325 '/, 
122'/. 
453 

68 
O 

12 
O 
O 
3 

49 

310 
310'/, 
269 

39 
38 

475'/, 
121 
456 
706' /, 

56 
354 
182'/, 
237'/. 
113 
39'/, 
12'/. 

126 

10'/. 
68 

705'/, 
520'/, 
313 

57'/' 
O 
6 
6 

169 
O 
O 
O 
O 
O 
4'/2 

O 
125 

4 
278 

99 
38'/, 
56 
3'/, 

37 
5 
6 
2 

16 
O 

58'/, 
112'/, 

37 
9 
O 

58 
30 
80 

171 
14 
54 
88 

3 
10'/, 
O 
4 

49 

63 
433 
498 
129 
169 

5 
42 
27 
78'/" 
28 
26'/, 

32 
726 
130'/ 
839 
424'/, 
161 
509 
71'/. 
37 
17 
6 
2 

19 
49 

1 
81 
95 
22 
O 
1 
6 
7 

17 
8 
4 

8 
21 
22 
83 
40 
28 
52 
16 
O 
3 
O 
O 
1 
4 

368'/. 86 
423 48 
306 39 

48 10 
38 12 

533'/ 9 
151 24 
536 42 
877'/, 109 

70 12 
408 48 
270'/ 36 
240'/ 64 
12W 24 

39'/ 10 
16'/ 3 

175 22 

25 35~/ 4 
21 
73 
65 
47 

3 71 
17 722'/ 
881

', 609 
48'/2 361'/ 

10 
O 
2 
l 

46 
O 
O 
O 
O 
O 
1 

O 
13 
1 

43 
12 
8 

16 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
O 

11 
22 
9 
2 
O 
2 
8 

12 
35 
3 
8 

16 
1 
2 
O 
1 
9 

6 
1 
6 

13 
10 

11 
81 
97 S 
23 
46 S 

l 
6 
7 

17 
8 
5 

8 S 
34 
23 

126 
52 
36 
68 
17 
8 
4 
1 
1 S 
2 
4 

97 
70 
48 
12 
12 S 
11 
32 
54 

144 
15 
56 
52 
65 
26 
10 
4 

31 

10 
22 
79 
78 
57 

I I 

AARBOG FOR 1923 

N a v n 

Thomassen, E. H ..... . ' ... . 
T horup-Petersen, Sv ... . .. . , 
Thrane, T. H . . . . . .. . . . . ... 
T hygesen, J. C . . .. . . .. . . . . 
T ranum-Jensen, Sv .. ..... . . 
Tscheming, R. T .. .. . . ..... 

Valentin, Poul , .. ... ' . . .. . 
W alther, B. V .. .. .... ... ' . 
Wandall, E. A .. . . .. .. . . . , . 
W andel, H ......... . . . .... 
Vejhe, J. Dahl . . . .. .. . ... ' 
Wellendorff, E .. ... .. ,., .. 
Vendelbo-Larsen, P ... .... , 
V esterdal, Thor M .... ... .. 
W ilhjelm, O . .J ..... .. . . .... 
W inkel, C. T ... .. .... , .... 

V 
V 

- N. C ......... . . . .. 
odder, E. J. . ' .. ... . ... , , 
orslund-Kjær, L. T. . .... . 

eemann .. . . ...... . .. . . . . Z 

G æster .............. . .... 

II 

II 

Distance i km 

roet I styret l iaa 

292 87 379 
612'/, 3 615'/ 
463 84 547 

80 8 88 
280'/2 57'/, 338 

16 O 16 

74 3 77 
43'/, O 43'/ 
36 '/2 14 50 '/, 
70 O 70 

5 O 5 
368 33'/, 401'/, 

17'1, 12 29'/ 
400 9'/, 409'/, 
101 O 101 

14 5 19 
59'/. 20'/, 80 
55'/2 13 68'1, 

221'/, 7'/, 229 

90'/, 124'/, 215 

43 119'/, 162'1 

93 

I 

Antal Ture I'~ 
roet I styret I ialt il 

til 

47 18 65 II 
110 1 111 S 
61 13 74 
21 2 23 
28 9 37 

1 O 1 

9 1 10 
9 O 9 
8 3 11 

16 O 16 
1 O 1 

61 7 68 
5 2 7 

59 2 61 
21 O 21 

3 1 4 
11 4 15 
15 2 17 
40 2 42 

15 20 35 

10 17 
I 

27 

Sum 1146691112324 159015 11 7586119461954211 

Paa de enkelte Baade fordeler denne Sum sig saal~des: 

Fra Baadehuset i II BaadtypeII Antal km 11 _ _ A-;-n_ta_I_T_u-,-re __ 
roet I styret I iilil roet I styret I ialt 

Scullers 5294 O 5294 1082 O 1082 
Kalkbrænderi- 2-Aarers 10676 5338 16014 1718 859 2577 

havnen 4-Aarers 23660 5915 29575 3616 904 4520 
8-Aarers 3008 376 3384 480 60 540 

Scullers 103 O 103 18 O 18 

Fiskerihavnen 2-Aarers 46 23 69 16 8 24 
4-Aarers 1472 368 1840 264 66 330 
8-Aarers 2432 304 2736 392 49 441 
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Baadenes Benyttelse j 1923. 

Baadtype Navn 

"Atom" . . " 
.. Daphne" '" 
.. II II" .. . . .. 
~Skræp" .... 

Single Scullers "Svip" . ... . 
"Tjuk" .. . .. . 
"Vips" . .. . . 
"Yrsa" .. .. . . 
Wandels .... 
Udøbt . . . ... 

lait . .. I 
"Cimbria" ... 
"Elektra" ... 

2-Aarers Inriggers "LeifH 
••••.• 

"Svea" ..... 
"Tjalfe" . . ... 

lait .. . 

"Avanti II" .. 
"Blaa" .. . ... 
"Carl" . .. . . . 
"Dan" .... . . 
"Dreng" .... 

4-Aarers Inriggers "Eos" .'. .. 
"Laud" ..... 
"Præ" o ••• • • 

"Saga" ..... 
"Svava" . . .. 
"Viking" . . . . 

lait. . . I 
"Als" ....... 

4-Aarers Outriggers "Ca-ira" .. .. 
"Cox" . . . . .. 
"Moa" . .. . . . 

lait ... 

"Blue-Boy" .. 
8-Aarers Outriggers "Dana" ..... 

"Ny" .. . .. . . 

lait . .. 

Antal 
Ture 

149 
43 

247 
356 
214 

32 
4 
3 

15 
37 

1100 

46 
183 
232 
215 
191 

867 

1 
52 

150 
27 
46 

144 
2 

64 
50 

264 
81 

881 

23 
20 
12 
34 

89 

27 
42 
40 

109 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

Antal 
km 

703 
260 

1135 
1951 

906 
117 

11 
14 
59 

181 

5397 

258 
740 

1865 
1303 
1195 

5361 

21 
993 
781 
129 
594 
979 

32 
252 
263 

1462 
320 

5826 

106 
99 
59 

193 

457 

159 
272 
249 

680 

Sum for samtlige Baadtyper II 3046 I 17721 

I

Gennemsn' IAntal Ture 
pr.Tur over30km 

5,1 O 
6,0 O 
4,6 O 
5.5 l 
4,2 O 
3,7 O 
2,8 O 
4,7 O 

I 
4,0 O 
4,9 O 

I 4,9 I l 

5,6 O 
4,0 1 
8,0 4 
6,1 2 
6,2 4 

I 6,2 I 11 

I 21.0 O 
19,0 5 
5,2 O 
4,8 O 

12,9 4 
6.8 2 

16,0 O 
3,9 O 
5,3 O 
5,5 

I 
3 

4,0 1 

I 6,6 I 15 

4,6 O 
5,0 O 
5,0 O 
5,7 O 

I 5,1 I O 

5,9 O 
6,5 O 
6.2 O 

I 6,2 I O 

5,8 27 
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KØBENHAVNS MÆLKEFORSYNING 

SOLBJERG MEJERI 
TELEFONER, 

310-954 

Anbefaler fra sine 85 detail Vogne, 
som kører i København, Frederiksberg og Omegn: 

IDogl)urt ro?æff 
fremstillet af Bakteriekultur 

fra Københavns Løveapotheks bakteriologiske Laboratorium 
under Kontrol af Professor A . W. Mørkeberg. 

~ørne ro?æff 
og 

3erfet) ro?æff 
fra tuberkelfri Besætninger. 

1Sføbe og ~øb ro?æff 
pasteuriseret og raa. 

ALT PAA FLASKER 

Endvidere daglig 

~~færrnct ~mør 

• • • 

• • • 

a f f i n e s t e K val i t e t. • • • • 
•••• • •• = ••• ======== ...• 

FOR S I KRINGSA KTIESELS KABE T 

NATIONAL 
KØBENHAVN 
GRUNDLAGT 1905 

Sdskllbds Ejcndfl ln, Norn.:vo ld Nr. 5. 

'I'EL!' . • CFNTRA I. 7565 TELEGR.-ADR. , NATION 

DANSK 
F RSIKRINGS-CENTRAL 

FOR ALLE BRANCHER 

F.n Forsikrin gs Væ rdi afhænger af For
sikr ina-shctingelscrne. Naliona['s Betin
gelser er korte, Idfattcl igc og liberale. 

FORLANG AL TID TILBUD FRA OS. 
AGENTURER OVERALT. 
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F. M. Dostojewski 
RODION RASKALNIKOF. I-II. 

Oversat fra Russisk af Ejnar Thomasen. 
15.00, indb. 20.00 og 26.00. 

DE BESATTE. I-II. 
Oversat fra Russisk af Ejnar Thomasen. 
15.00, indb. 23.00 og 28.00. 

BRØDRENE KARAMASOV. I-III. 
Oversat fra Russisk af Olof Broch. 2. Udg. 
paany gennemset af Oversætteren. 
15.00, indb. 23.00 og 32.00. 

August Strindberg 
VÆRKER. I- VIII. Oversat af Sven Lange. 

I 9.50, indb. 14.00 og 18.50; II 7.50. indb. 12.00 
og 16.50; III 8.50, indb. 13.00 og 17.50; IV 
8.50, indb. 13.00 og 17.50. V- VIII udkommer 
efterhaanden i Løbet af et Par Aar. Subskrip
tionen er b indende for hele Værket. 

Ivan T urgenjew 
SKRIFTER. I- V. Oversat fra Russisk af Inge

borg Johansen . 38.00. indb. med Skindryg 65.00. 
I Gyldendals store P risnedsæ t te lse 1924 udsæ lges V ær
ket for T id ' n indbundet i S hirting bind til en Pr is af 40 
Kr. Efter A fta le med en Boghandl er kan Væ rket leveres 
straks mod en mind re maaned lig Ratebetaling. I særskilte 
Udgaver er desuden udkommen : "En adelig Rede" og 
"Foraarsbølger" il 4.50 pr. Bind . Efte rhaanden udsendes 
i samme Format og Udstyr Turgenjews bedste og mest 
kendte Romaner: "Rudin", "Jelena", "Fæ dre og Sønner" , 
"En Jægers Dagbog" m. fl. 
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Danske Studenters Roklub 
(Akademisk og Polyteknisk Roklub) 

Medlem af Dansk Forening for Rospod under D:m sk Idrætsforbund og af D anske Studenters Idræts raad~ 

Baadehuse: 
Paa Kalkbrænderihavnen s Nordmole, Sundkrogsgade (Tlf. Strand 250 xl . 
Træningshus ved Gasværkshavnen (Fiskerih avnen). 

Bestyrelse: 
Formand: Kontorchef u. Kbhvns. Mag., cand. jur. Henning Koch, O.tbaneR'. 15. Tlf. O . 5588. 
Næstformand, Okonomiudvalgsmedlem: Ingeniør, cand. polyt. T. Eberth, Osterbrogade 142, 

Tlf. O . 41. 
Formand for Kaproningsudvalget: cand. polyl. Hans Fogh, Johnstrups Alle 8', 
Okonomiudvalgsmedlern : Direktør Helge Jacobsen, Kastelsvej 18, Tlf. O. 1433 . 
Sekretær: stud. jur . Mikkelsen Kudsk, Classensgade 402 . 

Kasserer: Kontorchef, cand . polit. G. E. Ricmann, Vennemindevcj 14, Tlf. Str . 1442. 
Rochef : stud . jur. Axel Lundqvist, Valbygaardsvej 22, Tlf. Valby 316. 
Rochef: Landinspcktors ludcrcnd e C . V. S. van Deurs, Thorvaldsensvej 21, St. 
Materialforvalter: stud. polit. E . H. Munch, Osterbrogade 138' , Tlf. O . 5002 . 
Materialforvalter: stud . poly!. N. Forchhamrner, O.terbroS(ade 29, Tlf. O. 5240. 

Kaproningsudvalget : 
Formand: cand. polyt. Hans Fog h, Johnstrups A lle 8::, 
A ssistent G. Nord Jcnticn, Kronprinscsscgadc 8, Tlf. C. 35. 
s lud. med. Hans Hvass, Norrc Farim agsgildc I C Tl f. Bycn 4421. 

Klubbens Baadel 3 Stk. 8-Aarers O utriggers. 
1 
4 

10 
5 

4-
4-
4-
2-

Inriggers. 

9 Singlescullers. 
1 Kano. 

uden Styrmand. 
med 

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

Medlemsantal: Ca. 375 akt ive, 100 passive. 

Kontingent: 5 Kr. maanedlig. 

Klubben giver Adgang bl. a. til: Daglig Motionsroning, Skovture 
og Fællesture pr. Robaad, Fleredagst ll re med Telt, Husholdning m. v. 
Træning, Kaproning, Rejse r t il Rostævner t il Udlandet, endvidere Løb, 
Gymnastik, Solbade og Søbade i det fr iskeste Søvand ved Baadehllset 
i Kalkbrænderihavnen lige ud til Sundet, Festligheder og andet kamme
ratlig Samvær. 

Indmeldelser modtages af samtlige Bestyrelsens Medlemmer og i Baade
husene. 

Nye Medlemmer indøves lettest, naar de ikke foru d 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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