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BERETNING OM ÅRET 194·9
ndledningsvis anslog vi i sidste årsberetning nogle
pessimistiske toner foranlediget af den kraftige nedgang" i medlemstallet og de yderst pavre resultater fol'
kaproningen i 1948. Det el' glædeligt, at vi i år ikke behøver at istemme den samme bedrøvelige melodi, men
tværtimod hal' grund til at se mere fortrøstningsfuldt p å
udviklingen, som den tegner sig i dag. Dermed være
ikke sagt, at D. S. R. er ved at komme ovenpå igen, men
jeg synes, man må have lov til at sige, at således som
sæsonen hal' formet sig fol' vore kaproere, giver den løfter om gode resultater i de kommende sæsoner, hvis de
vil forts æ tte det g'ode arbejde, de hal' udrettet i ål'.
Endvidere kan vi notere en lille fremgang i medlemstallet fra sidste ål', og forhåbentlig forts ætter denne
fremgang. Værre el' det med klubbens økonomi. Det er
desværre således, at klubben fortsat kører med et betydelig·t underskud, og det skyldes det høje omkostningsniveau og de svigtende indtægter i form af kontingent
o. a. En klub af D. S. R .s format må nødvendigvis være
betydelig dyrere i drift i dag, end den val' det i 1939.
Statistikken viser en væsentlig stigning i aktiviteten
fra sidste ål'. Det skyldes især den roning, der hører ind
under kaproning og træning, altså Sydhavnen og Bagsværd sø, i mindre grad roningen fra klubhuset i Lystbådehavnen. Her er det iøvrigt stadig sculler-roningen,
der indtager en dominerende plads indenfor de 3 bådtyper.
Langtursroningen må siges at være gået meget tilbage.
Ganske vist må d et formodes, at vikingefærden til England med Hugin, hvor vi havde en del roere med, har
bety det et minus på 2, måske 3 ture, som ellers ville
være roet. Men alligevel el' det de senere år gået stærkt
ned ad bakke. D el' har ialt været 10 ferielangiure i 1949,
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Sf. Fluer, øst lor Kragero. (Fortrinlig teltplads.)

T . Topsoc-Jensen fol.

hvoraf de 2 med både fra D. F. r. R.
Disse 10 ture
fordeler sig med 4 ture i danske farvande og de resterende 6 i Nor'ge og Sverige. I den urrække, hvor vi
har tallene på ferielangture , nemlig fra 1930-49, har
året 1949 sat bundrekord. Det næstlaveste antal er fra
1937, da der var 13 ture, og det højeste antal ture havde
vi under krigen i 1943, da vi var oppe på 39 ture. Der er
næppe tvivl om, at det lave antal ture i de senere år i høj
grad skyldes den rådende dyrtid og pengeknaphed, som
ikke mindst for medlemmerne i D. S. R. er meget følelig.
En langtur til Norge og Sv erige, ja, selv her i Danmark er
efterhånden blevet en bekostelig' historie. Ikke så meget
i selve leveomkostningerne som f. eks. transportudgifter
for båd og mandskab. Et andet moment, d er kan have
betydning i denne forbindelse, er skiturene til Norge om
vinteren; det er de færreste, der har råd til begge dele,
og en del vil så måske foretrække skituren frem for
langturen om sommeren. Og i 1949 har den frigivne valuta til Pariserre.jser o. l. sandsynligvis spillet en vis rolle
for de æ ldre langtursroere.
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Den OI"dinære generalforsamling fandt sted i klubhuset den 22. februar 1949, hvor 50-60 medlemmer var
mødt. Dirigent var Carlo Larsen. - Formanden mindedes afdøde overlæge S. Thorup -Petersen og afdøde direktør Harald Simonsen, der var æresmedlem i klubben.
Efter formandens beretning udspandt der sig en livlig
diskussion. Blikket var rettet fremacl, og' det overvejende
flertal mente, der måtte gøres noget for at forøge medlemstallet og endvidere, at man tog sig af de nye medlemmer, således at de kunne føle sig hjemme i klubben.
OgS:l kaproningen blev genstand fol' kritik og diskussion med henblik på den kommend e sæson. Bestyrelsen
var klar over, at det var et fejlgreb med de 2 trænere
på een gang og forsikrede, at det ikke mere ville ske.
Ernest Btl.l"l"Y, der ventedes at ville ankomme i begyndelsen af maris, ville fortsætte som træner i samarbejde
med kaproningsudvalget. (Mr. Barry Kjorde iøvrigt et
godt arbejde i den tid, han var her i sæsonen og før , men

Indhug
i provi a ntka~sen.
E. Wogner fot.
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rll "dl· dCSVfCl'l'e afbryde sit arbejde i august og re,jse
Ir.i (· lll , da hans kone var blevet alvorligt syg. Nu håber vi

ul se ham igen til foråret 1950).

Bcs[ yrelsen fik følgende sammensætning:
Formand: Gudmund Schack.
Formand for kaproningsudvalget: Axel j}lathiesen.
Medlemmer af bestyrelsen: Bjørn Møller, ]. NormanHansen, Ejvind Sieverts, H. kl. Møller, Kaj Christensen,
Poul Marstal, Jørgen kladsen og Ole Secher.
Medlemmer af kapronings ud valget: Erik K iersgaard
og Ole Chrisltreu. (Sidstnævnte først i sæsonen erstattet
af H. Liiders N ielsen).
Af særlig interesse var valget af læge Axel Mathiesen
som formand for kaproningsudvalget. Mathiesen har efter i en lang årrække at have virket som praktiserende
læge i Faareve,jle - solgt sin praksis der og er flyttet
hertil. Han er gammel kaproer i D. S. R. og' har i sin tid
været med til at vinde adskillige løb for os. Det var en
glæde for bestyrelsen, at han gik ind på a t lade sig opstille og vælge, fordi vi vidste, at vi i ham havde fundet
en mand, der med iver og interesse ville tage sig a f vore
kaproere.
Revisorerne Ove Petersen og Erik Haamann genvalgtes.
Erik Kiersgaanl fik papirkniven overrakt som en påskønnelse af det store arbejde, han har ydet klubben
som næstformand i kaproningsudvalget.
1. }uli trådte P. Munk Jensen ind i bestyrelsen som
rochef til erstatning fol' Jørgen Madsen, der var re}st.
Standerhejsningen, festlig som sædvanlig med mange
fremmødte og studentersangerne i hjørnet på trappen op
til terrassen , indledte sæsonen den 10. april. Vejret var
friskt og forårsagtigt , og vi var en del, der fik vor første
tur. Formanden udtrykte hdbet om en god sæson med
fremgang på alle klublivets områder. Bjørn Møller fik
overrakt 2. sløjfe til guldmærket, medens Sv, Hilgel'Up
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De forstår al hygge sig, de karle!

E. Wagner rot.

og K. ll'lelga.ard fik overrakt guldmærket efter beståede
idrætsmærkeprøver. løvrigt bemærkede medlemmerne
med tilfredshed, at hele forpladsen var blevet cementeret, og de, som nåede ovenpå i lokalerne, havde lejlighed til at beundre de nye prægtige lysekroner i festsalen , som senere fik smukke pendanter i samme stil Pd
verandaen.
Der er fra rochefernes side i sæsonens løb udfoldet
energiske bestræbelser for at gøre de nye medlemmer
delagtige i rosportens glæder og klublivet ved arrangementer af forskellig art. Som det første af disse for størstepartens vedkommende så vellykkede arrangementer
må nævnes kanalturen søndag den 1'5. maj, der bl. a .
formede sig som en slags ildprøve for de deltagende styrmænd. Der deltog 10 bådehold, der »gjorde« de smukke
kanaler omkring Slotsholmen og Christianshavn, og som
»turister« havde roerne le.rlighed til at se en ikke uvæsentlig del af det gamle København fra »søsiden«.
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CHERRY
HEEI1~NI
-den danske likør med verdensry

Karakteristisk parti Inl Smagen.

E . 'W agner fo to

»Kanalturen « er en god ide, og den bør absolut gentages
til næste sæson, ja måske blive traditionel.
Dernæst var der Københavnskredsens fællestur til
Skodsborg' Kl'. Himmelfartsdag den 26. maj, som jo er
traditionel. Her deltog vi med 10 bådehold. Vejret var
godt, og så havde rocheferne den triumf, at det lykkedes
at få disse 10 hold til at formere eskadreroning fra Taarbæk til Skodsborg. Det var så vellykket, at D. S. R. fik
tilkendt præmie for smuk eskadreroning. Turen var i
det hele vellykket og en oplevelse for de kaniner, del'
var med. 5.- 6. juni arrangeredes en pinsetul': Amager
rundt, hvor 3 2-årers hold trod s blæst og sø forcerede
farvandet øen rundt. Af referatet i »Off. medd. « fremgår
det, at deltagerne havde haft en gæv tur og var blevet
en oplevelse rigere.
13. juni havde vi stOl' fødselsdagsfest med en flot præsentationsroning af forsæsonens kaniner, hvor 12 bådehold i løbet af en times tid passerede revue for de strenge
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Lampelys over et grønt bord,
cigaretrøg i spiraler
to hjerter, tre ruder, fire glas
- og en bakke med en flaske.
Singapore snng : Et mål CHERRY HEERING .
to mål gin. et halvt mål BRUN HEERING, to
stænk bitter,

citronsaft og sukker eju~r ønske.

Se rveres i et store glas med knust is og rortyndes med ca . cn tredjedel apo llinaris .
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dommere, dr. Mathiesen, dr. Melgaard og ing. Frørup. Selve festen var en succes for arrangørerne. Nogle kunstnere gav deltagerne god underholdning, de altid velkomne studentersangere sang storartet, og endelig hengav de danselystne sig til dansens g-læder. Som sædvanlig var der også præmieuddeling til de bedste kaniner.
Holdpræmien blev vundet af N. f. Wielandts hold, der
bestod af lVlogens Poulsen, Kurt il'ladsen, Svend Rømer og
f. Engell-Jensen. Enkeltmandspræmierne blev vundet af
P. Haugaard, instr. af Knud Hersbøll, nordmanden E.
FUTTe, instr. af H. ]. JO/'di, og L. Saalbach Andersen og
M. Drost-Larsen, begge instr. af Ernst A. Petersen. Vore
udmærkede instruktører modtog' som tak for deres arbejde med kaninerne hver et eksemplar af jubilæumsskriftet: »Dansk Studenterroning 1867- J942 «.
En ny og' virkelig god ide var de ture, som rocheferne
arrangerede under navnet: »omelet surprise«, en tur ud
i elet blå , som navnet antyder. Der var et par stykker
af den slags, og' især havde omelet nr. 2 en overvældende
tilslutning". Deltagerne, der ikke i forve,ren kendte turens

KLUBBENS

ro- og gymnastiktøj
køber vi hos

POUL DOLM
Silkegade 11
Cen/ral 3082
Vandet er ofte ganske krys/alklarl i skiir [!,{lrden.

E. \'v .... gn e r fot o
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mål. kom ud for forskellige overraskelser, og det virker
jo ~ltid nyt og spændende. Den første » omelet<~ (~ed
altfor ringe deltagelse) foregik søndag den 10. Juh og
den anden søndag den 21. august. Også disse ture bør
gentages i den kommende sæson. - Det bør også nævnes, at D. S. R. deltog i den eskadreroning, der fandt
sled i tilknytning til udstillingen »Skibet«, der afholdtes
i Forum i dagene 19. august til 4. september.
Den t8. ang'ust fandt en venskabsmatch i otter sted
med et hold fra »1. K. Academia« fra 1-\bo. Finnerne
havde været i. venskabsbyen Aarhus og deltaget i kaproningen på Brabrand sø og havde så på h.jemvejen til
Åbo tilbudt os en match. Selvom vore kaproere ikke var
så godt rustede til en dyst med så veltrænede folk, modtog
vi dog tilbudet og fik sat et otterhold på benene. Finnerne vandt løbet med t bådlængde. - Under den efterfølgende middag for Finnerne i klubhuset takkede formanden Finnerne, fordi de var kommet og beklagede,
at vi ikke havde været i stand til at give dem en bedre
kamp. Prof. Secher, der havde væ ret dommer, opridsede
i sin tale den betydning, Finnerne havde haft 1 nordisk
roning og hi'tbede, at dagen den 18. augnst ville blive
skelsættende og blive efterfulgt af en række matcher
her og i Finland i de kommende år . - Præmien til det
vindende holet som professoren derefter overrakte, bestod af en medaille med kluhbens stander.
Formanden for »1. K. Academia«, Rune Nylander, takkede for den gæstfrihed, som han og roerne havde mødt,
og udtrykte på linie med prof. Secher håbet om akademiske venskabsmatcher mellem de 5 nordiske riger i de
kommende år.
Den 18. september havde vi studentermatchen med udfoldelse af det traditionelle program. Universitetsholdet
vandt. Om aftenell var der stor fest i klubhuset. »S01r de
Paris« havde festudvalget kaldt denne fest, og det var
virkelig lykkedes Jørgen Mathiesen og hans hjælpere at
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omskabe festsalen og de tilstødende lokaler til et stykke
Paris en miniature. Det var flot g.jod og al ære værd!
Festarrangørerne havde da også den tilfredsstillelse, at
deres anstrengelser blev kronet med held, og det blev en
meget fornø.jelig og vellykket fest. Der var præmieuddeling til de!: se.Trrige universitetshold; det vur professor K.
Sechel', der uddelte præmierne også til pol yteknikerholdet, der fik en trøstpræmie. Professoren udtalte nogle
anerkendende ord om den smukke roning, der var præsteret, og selvom bOldene var blevet generet af et fartøj
ved Toldboden, var det et godt løb. Formanden takkede
hænerne for de 2 hole1, Frode Christia.nsen og Erik Kiersgaard, og endvidere festudvalget og de medlemmer, der
havde hj'ulpet til ved arrangementet af festen.
Klubkaproningen fandt sted den 9. oktober, men der
var så få deltagere, at man faktisk ikke kan tale om en
klubkaproning, men kun om en lille klubmatch med
deltagelse af nogle af vore unge kaproere samt enkelte
motionsroere og' »kaniner «. Fl. Langgaard ledede løbenes
afvikling og uddelte præmierne ved den efterfølgende
frokost.
21. oktober holdt vikingehøvdingen Erik Kiersgaard
et underholdende foredrag om turen til England med
»Hugin«. Foredraget blev ledsaget af en illustrerende
film. De mange fremmødte medlemmer med damer var
meget interesserede og takkede for foredrag og film med
varmt bifald.
Standershygningen afsluttede sæsonen den 30. oktober. Ved denne lejlighed rettede formanden en særlig
tak til kontorchef Jørgen Dich for hans tilsagn om, at
klubbens langtursroere er velkomne i hans hytte i Sorlandets skærgård mellem Risor og Kragero. Langtursroere, der agter sig derop, vil fremtidig kunne få nøgle
udleveret til hytten hos lang>tursrochefen. Vi er allerede
nogle stykker, der har været der og kan bevidne, at et
besøg lønner sig. Der er en aldeles pragifuld udsigt over
Shirg'ården og' Skagerak fra hytten og en havn, der gi13

B åd en gøres kla.r

han ville skænk e N. S. R Begge både skulle bygges
på D. S. R s bådev ærft. Vi har naturligvis med glæde og
tak taget imod dette tilbud, der p åny bekræfter de
stærke venskabsbånd, del' knytter de to studenterklubber til hinanden. Vore kammerater i N. S. R ved jo nok,
hvor glade vi er for at ro i Oslofjorden og især i Sorlandets herlige shirg·ård. De bå de skal nok blive benyttet, og vore medlemmer vil vide at påskønne denne
smukke gave.
Fonnanden udtry kte ved nytårstid 1949 i »Off. medd.«
håbet om, at å ret m åtte blive et vendepunkt for D. S. R ,
det vi alle ser hen til. Selvom det måske er for tidligt
at dømme efter en enkelt sæson, har vi dog grund til at
være tilfredse med sæsonen 1949 og ikke mindst med den
indsats, der er gjort af vore kaproere i sæsonens løb.
Den lover godt for de næste sæsoner.

f il næste eti:tpe.
T . Topsoe-Jcoscn fot.

vel' læ for alle vinde. Men det tilrådes at få den nøJagtige position opgivet.
Og så har klubben omsider fået sin badstue, hvilket
for en stor del skyldes det initiativ, der er udvist af O.
Hanssing. Badstuen blev åbnet først i juli. I begyndelsen var den kun åben een gang om ugen, senere 2 gange.
Efter sæsonens afslutning har der været åbent een gang
om ugen, om tirsdagen, hvor den fortrinsvis benyttes af
skisektionens folk efter deres træning. Badstuen har iøvrigt siden starten været ret godt besøgt, selvom det synes
at være de samme medlemmer, der benytter den fra
gang til gang.
I efteråret har vi fra et medlem i N. S. R, der ønsker
at forblive anonym, modtaget et smukt tilbud om en
gave, en 2-årers langtursbåd, der skulle stationeres i
N. S. R's b å dehus i Oslo og være til rådighed for vore
langtursroere tillige med en anden 2-årers langtursbåd,
14
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T. Topsøe·}ens en foto

(en. 7 km øs t for RisøT )

øverst oppe ligger hytten og dens anneb,

Ad denne snævre passage . ..

. . . når man ind i den lune havn.
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hvorrra vi nyder den pragffulde ur/sigf over
sklir,g'li rden og Skagerak .
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BRDR. RAAEN HAUGE
leverer

KAPRONIl\GEN 1949
GI. Kongevej 39

lor ved roning - og al anden sport må uhrel kunne holde til lidt al hver!.
FLEXO be skytt e r Deres uhr, lor FLEXO
kan ikk e knuses. FLEXO slutter støvtæt
og e r a lti d klart.
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WIEDEMANNS PØLSER
•

Sta t sko ntr o l

no . 2 08 . •

i kom sent i gang; alligevel el' der roet mege t, og vi
har h aft gavn og glæde af vor træning. Enkelte gange
hal' vi værd ude fol' skuffelser , men vi har sUlet mange
slag. FOl'i:l.rska.proningen 11.-12. juni gav ingen sejre,
men gode placeringer og især 4 uden senior : Preben Ra.smu ssen , V. Aasled Frandsen, K . Binfield-Rasmussen og
klagens Ma.dsen, og otteren: Poul Erik J aco bsen, Bent
Osb crg, Gorm ,)ommer, Peer Lorenizen, Bror Co lliander,
Pall e Nørgaard, N . A . Stadfeldt Thiele og ]. Tranum
Jensen med Frode C hristia.nsen eller Erik Madsen som
cox gav gode præst ationer.
Odense: 19. juni var en anstrengende og negativ tur ;
men Sorø gav sejl' for otteren og Robert C hristian se n i
sculler. Robert vandt også sculler i Haderslev 26. juni .
Ved d en internationale regatta ptl Bagsoærct 16. og 11.
juli val' otteren uheldig : 2-åren g ik a f sædet om lørdagen , og stroken blev væk om søndagen . Junior 2'er
uden vandtes af V. Aasted Frandsen og Knud Binfield
RaslTwssen. T single sc ull er era vel bl ev Robert nr. 3 efter
den senere nordi ske mester fra Køge. Robert vandt et
scnllerløb i N Ol'ge 14 dage efter.
Ved efte,.årska.proningen 4. se ptembe,. vandt Roberi og'
BI:n.fielcl senior d obbelt scnller. Ole Ko,.s/, Hans Fisher
Mølle/', Ib N ielse n , Asg. Palm vang, N ikola i Graner, Ib
Sø,.ense n, Kjeld HioT'soi:1,. og Knud Ek-sf/'øm. Larse n vandt
beg. otter. I beg. firer blev letvægtsholclet del' el' et
teknisk godt roende og kampglad h olel, nr. 2 også i
letv ægtsløbet. I junior single sculler blev Robert nr. j
slog endda Malmo. I beg. otter blev vi nr. 4 med en »angina« som strok e. I junior otter blev vi nr. 2.
Vi h ar haft en friendly match med AkacleJlllsk Rofor-

V

Telefon Vester t244x
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ening fra l -I elsingfors, men blev slået. - Vi har vundet
bolcheglasset, men tabt spejlet mod »Kvibe
Robert Christiansen vandt et sculler-løb i Holland.
T.T a.gn Fjelbo har hele sæsonen været en utrættelig hjælp
med mo(orbuden, og Erik k[adsen og Frode Christiansen
har ofret megen tid og' været storartede styrmænd.
Vore hold i studenter-matchen viste smuk, effektiv
l'oning og' vældig kamp trods det forrygend e vejr - med
universitetet som vinder.
Allerede i januar er vi begyndt i bassin, og vi venier
mr. Ernest Barry ca. L marts, og så m å alle Vi."CL'e med og
slutte op om ham, så vi kan nå de store glæder.
Liiders Nie lsen.

WIf1«Mfi.m
~~

YA(H1l4K

SIE~ LAK- OG FARVEFABRIKER
KØBENHAVN S.

KAPRONIl\GSSTATISTIK 1949
--

--

Arnfast, Ole
Bidstrup, Erik
Binfield , Knud
Colliander, Bror . .
Christiansen, Robert
Due Dam , Jørgen .
Dabm, Niels . . .
Fisher Møller, Hans
Frandsen, Aasted V.
Graner, Nicolaj.
Hiorsvar, Kjeld.
Jessen, Erik. . .
Jacobsen, Poul Erik.
Korsr, Ole . . .
Larsen, Kn. Ekstrøm
Larsen , Flemming
Lorentzen, Peer.
Madsen, 'M ogens
Nielsen, Ib
Nielsen, Svend
Nørgaard , Palle .

IsAntal
I A ntal
tarter sejre
3
3
4
6

10
2
3
3
3
3
3
3
6
2
2
3
6
2
2
2
6

O
O
2
1
6
O
O
2
1
1
1
O
1
1
2.
1
1
O
1
O
1

Single sculler
Dobbelt scull er
Toer li. st. .
Firer m. st..
Firer u. st. .
Otter .
Inrigger firer.

Isf\tarter
mal I Antal
sejre
Osborg, Bent.
Palmvang Asger.
Rasnlussen, Preben
Rønnow Jessen, V.
Schach, Erik.
Sørensen, Ib
Thile, Stadfeldt .
T hue Hansen, Leif
T ranum Jensen.

Styrmænd:
Christiansen, F.
Madsen, Erik.
Nielsen , Kurt.

6
3

1
2

1
2
3
3
6
2
6

1
O
O
1
1
O

7

8
2

1
1
O

lait

Begyndere

Junior

Senior

st. I Sj.

St. 1 Sj.

st. ISj.

O

3

S O
2 1

lait .

I

10

1

6
1
1
3

3
1
1
O

4

1

15

6

~I

3

O
O O
1 O
2 O

7

3

1

St.

Sj.

13 6
1 1
1 1
4 O
2 O
9 1
2 1
32 10

1
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»PAPIRKNIVEN«
Flag

D

S. R. 's hæ dersgave til s<.-crlig fortjente
• medlernmer, ell papirkniv af sølv, smykk e t med klubb ens stallllrr og forsynd lUed
inskriptionen »Fortj ent«, bl cv i 1935 som bryllupsg'ave overrakt klubbens protektor:

Vimpl er
YachlO ag
Kluh slundere

J. S. V. Weilbach
K ~I .

fis. Majestæt Kong Frederik f X .

hon e\'erandor

Nicis Juels Gade 6 . Tlr. C. 1220 -7990

Desuden ind ehaves »papirkniycn« af fø lg'ende medlemmcr af klubben:
Overingeojør Ove Pet e rse n . , , ..
C ivilin gen iør j. Norman . Hansen.
Grossere r G . Schack ... . ... . .
Civiling'e ni ør H. B. fogh . . . . . . ...... . _. ____.
C ivilin ge niør O. l-lallin .... _.
Cand. pharm . Axel I-lerl2 ........ ' "
Civ ilin ge niør H. Bøeg Ras musse n .
Dire ktør Axel Lundqvi s t ... ..... .
C ivilingeniør li. Ree .... " ..... . ... .
Prof., Overlæge, Dr. m e d . K. Sed,er.
Arkitekt O,'e Mandrup-Poul se n .
Fuldmægtig H. K. Ras mussen . ....
Læge K. R. Melgaard. ". ". . ..
Stifts bogholder Aage J ørgen se n . .
Civi lin ge ni ør M ogens l-lee. . . . . .. .
Høj es teretss agfø rer O . Bondo Svane .
fuldm æg tig, ca nd . jur. Sten Ryum .. .... . .
Ove rass istent, cand. polit. Ejvi nd Sieverls.
Civ ilin ge niør J ørgen Stærfeldt . ... . . ....
Civilingeniør, Dr. techn. Chr. O s tenfeld .
Tandl æge Ulf Ka arsberg' ...... . . .
Kun s thandler Gunnar Wand e l. ..
Civilinge niør Kr. N ø rlyng
Ci vilin geniør Dan Frørup ...... .
Labo ralO rifors tand e r E. F. Voigt .
CiviJingen iør GlIl1nar Nyhegn ...

Frode Chr ist ian sen . ' ..
Ass urand ø r Erik Kiersgaard .

1925
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
1931
1932
1933
19.34
1935
1936
1937
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1946
1948
1949

Vi kart

rtU atte)L levere vore kendle

MARINAT
PRODUKTER

Klar yac hllak
Klar sparvarnish
Skibsbundfarve , rød og grøn
Hvi d und erstrygningsfarve
Hvid Kopal træk- sp art e l
Inden- og udenbords hvid emaille

A/S O. F. AS P
(Grund lagt 1857)

Specialfabrik for farver og lakker til skibsbrug
Prags Boulev a rd 37
København S
Te le fon Cen tral 6 5 - loka l 1 2 og 22

Albert Philipson' s
SELER

BÆLTER.

SoM
Erik Ki e rsgaard
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SOEl~EHOLDERE

fjWteCLU

GADE

le ve rer kunstnerisk assistan ce af
enhver art.
Fors lag og tilbud ul forbindende.

DANSKE STUDENTERS ROKL U BS
ÆRESMEDLEMME R
IJry gger Carl Jacobsen t
Professor H. ). Il annoDer t
Ooerlæge 11. S. k. ø.s /er t
Dir ekl ør Hen ni.ng Koch
Cio ilin genior 11. Ree t
OoerlægC', Professor, VI' . m ed. KnurI SedlC'r

ANNA GADE
GI. Kongevej 37 A . Tlf. Eva 5840

Direkior Harald Simon sen t
Overr etssagfører 11. Ste inlha l

VI HAR HAFNIAPLAST
- og derfor er yi pil don llikrc.Jido.
H3fniapluI

(Il"

.1lI i~ pli8k b~l.lIlDd.

le I, hurtiglog eHd" j,,!. Eu ~krnQJ·

me re eller mindre ~pi lh: r inge n
ro lJo, oh hlol Ul'Hl hu R "roi ",·

lU t!

plul yed h8 Ilden.
* 1 Hø Jn,øplaH er pel lo 1e ret , de,

siver den nØdve ndigt! lu/uil/Ørlel.

ø,_tl~JA!~!~
NO R OISK

PL. .... STER INOUSTRI'I.

BRAND I's ~ø{,elh.~"5rc'.tTRANS PORT E R AF ENHVER A R T

.

OPBEV ARIN G

D.S.R.'s ÆRESTEGN
11 05. Mdjestæl Kong Frederik l X
Kaptajn li. Il. Bondo t
Gro sserer Car l. Thorup
Direktør Henry Skoo
lJir ekf ør Harald Simon .sen t
O/R-Sil kf. lI. H')/I1 cke, N . S. R.
Jl/H-adookal F. W. Nansen , N. S. R.
A ktu.ar N. So l/Jerg, N. S. H.
Professor, Dr . med. K. Sedler
Ci.oi/.inge nioT 11 . Ree t
Generallæge Em. Sa lLgman
Generalm ajor, //linist er Frants HVi/ ss.
Hm-adookat Leif Hode, N. S. R.
(Jro~serer Gudmund Schack

KRISTIANIAGADE 14-16
TELEFON ØBRO 1354.3716 OG CENTRAL 11260 . 13260

2S

FORTEGl\ELSE OVER D.S.R.'s VENNER
Hans Majestæ t Kongen
S. Alber/us
Cand. jur. Tl ellllin{!. .I/m elung
Dr. Børge A ndersen
Landsrets sag før er N iels Ander.~en
Ooeringeniør E. V. Bardram
Sap,fo rer, cand. jul'. Erik Becker
Sku espi.ller Henrik Be n.lz o n
Ørelæge P. }. Bertelsen
Grosserer K mul ' Biehl
ForfaUeren Jo sias Bille
Læge Svend Bjerre
Cand. jul'. BjørUund Bertelsen
Apofeker S. E. Bjørn
Cioilingeniør Frode Brmnsnæs
Prokuri st M. Bredfeldt
Stil/Sil l/t . reoisor Svend Aa{!.e
Bruun
Fabrikant Per Brøchn er-l. arsen
Landsretssag fører S . .II. M. Biip,el
Prokurist F. Byrch
.
Stud. odont. E. Myrup Ca rlsen
Civilingeniør Th. Ca rstensen
Revisor Erik' Ca rt sen
l?evisor K. j. Crusell
Kontorch ef j ørgen S. Dich
Civilingeniør Th. Eberth
Murerm ester F. G. Eisensøe
Knud JVesfp hnl Erik.~en
li ans Fas ting
Grosserer A. Fillenborg
Cand. jul'. Ahel Fischer
Direktør Hans Fo gh
Læge lb Fr eucllen
Direktør Valdemar l'riedricks
Civilingenior Dan Frø rup
Læge Poul Gregersen
Politil'uldmægti g, ca nd. jul'. llugo
Grumme
Gros .~er e r
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Civilingeniør Søren Gundesen
Civilingeniø r C. O. T-lanssinp:
frofessor jul. Ffartl1li:lnn
C ivi.lin{!;eniør Mo,gens 11 ee
Landsretssagf ører J ørp:en H elro egLarsen
i"orlagsbogllimdler Niels I1dro egLarsen
R edaklør C. Næs h Hendriksen
R edakt ør Walther Næs h Hendriksen
Typo graf j. Honore
/fru .!l. llv ass
Generalll1djor, n!inisfer franl .~
Hvass
jesper Uv en
Kunsthandler C. Hv enegaa rd
Korresponderd O. N. Høft
Læge J-løjgrao
Direktør N. Høy-Pe/ersen
CivilinAeniør C. G. J ensen
Direk'før Gunnar J ensen
U e pr i:1!.~e nl ant Henning Jen sen
Læge .f. Kong sdal Jensen
Hans J ørgen J ensen
Cioiling enior Johs. P. Johans en
Læge Mo ge ns Vint en Johans en
Læge Erik .Johannesen
Cioilinge niør Wribor g jøn son
S ti/'tslJogholder Aage J orge nsen
Assura.ndør Erik Kiersgaard
Kaptajn Frans Suel l Ki ersgaard
OverretssHgfører K. Kj æl.·
Cioilingeniø r Kjeld Klinføe
Gro sserer Pefer Korsholm
Læge Peler Krag
Updage lse.\ befjent ] ør{!,'en Kral/se
Poliliinspektør Ti. Kudsk
Tandlæge Ulf Kaarsber{!,

T andlæge Ove Lange
Landsrel ssagj'ø rcr C ar/o Llr~ e l1
Landsrefs.sagfø rer ]. Svenning
Lnsen
Direktør B. Ludvigsen
Læge Knud T.tmcl
Direki'ør A.xel Lundqvi.~f
T egner Palle Lunøe
Tandlæge K. jYfil chold
Uv errets sag fører Hans M[/(l~ en
A rkitekt Ove Mandrup-foL/I sen
Læge Knud Melgal:l1'd
Hegnskabschef' Kai j1;Jogensen
Landsretssagfører H. Møhri.ngA ndersen
L'abrikilnl Bjørn Møller
Assistent H. M. Møll er
LJirektør Preben Nell el/!ilnn
Overlæge ] ens Niels en
Redaktør Klli Nissen
Civi linge niør j . Norman-Hansen
Arkitekt O. Mølgaa rd Nielsen
Cioilingeniø r Chr. Nø rlyng
Redaktør I b Sv. Oben
Sagfø rer Winsløo Olsen
Cioilingeniør, dl'. techn. Cl, r.
Ostenfeld
Pressej'olo grat' Erik Petersen
Uverin ge niør Ove Petersen
Sekretæ r C. F. Thonlp Petersen
Landsrehsa gj'ører Aage Petersen

Befragter lT. K. Nil S I/1/1 SS(' 11
Direktør G. Riemann
/løjesferefssilgfører Slig Rode
Læge J ørge n Røjel
Direktør Per ltonlJe rg
Uenerallæge F. Saugman
Grosserer GL/dl/LUnd Schack~
Civilingeniør A. j. Sedle r
Professo r K. Seche/'
Læge Ole Sec her
()ve r(1s.~is t e nl, ca nd. poW. Ejvind
Sieoert s
Ko r[Jsoj'ficiant C. A. Sjelle
Cio ilinge niør P. Slraarll {J
Direktør Aage Skjoldby
Cio ilin ge niør Mogens Su ppli
fJroj'essor t ·. Suenson
Høje.\ leretssag j'orer O. Bondo
Sva ne
La n(hr et.~sagj'ø r e r Borup Svendsen
Kg/. dan sk mnbaSStldo/' Niels
Sve nnin g~e n

Civ ilin f{eniø r Soen Slulll'
Læge Orla. Teg lers
fuldmægtig /f. T eisner
A. Them
Cånd . ad . .Jon Thillemann
I ngeniø r Kai Traulsen
Landsretssagfører Alex Troeds~ol!
La.boraloriej'orsti:lnder E. F. Voigl
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DER RUNDES E N MÆRKEKOST

DANSKE SECURITAS Als
VÆGTERGAARDEN

-

A f højcstl'L'dssag fm·cl' Oskilr Bondo SVime.

AXELTORV 8

CENTRAL 2111

Alarmanlæg

*
Boligværn

-, Den Ido{!.e skal., /tilr !tan Itilr nilel" IId!IJ/rt?c/s,
ikke /liere gil s8n8e{os rundt i en .~(æ rk rus, ej
"eller rilse i elskou i lJårnæl/ers htlcle og e j l/ ell er
dnose pii sine hæ nder. «
(Af . 1?od e Orm «).

Sikringsfeknik

itI' du til din forfærdelse konstaterer ved tømningen
af cl in e lektriske barbermaskine, at sktegget el' gråt
som cigaretaske Nul' du med ubehag ved en premiereaften konfronteres med dit rusZu's sværmeri, en yndefuld skuespillerindeelev, der nu optræder som sig selv, umaskeret, i rollen SOUl ældre svigermoder Når du i din sculler stadig overhales af ubesværede
unge studenter, skønt du selv pukler som en galejslave
for at villde med er så tiden ikke inde til at gå over i en mere afdæmpet idrætsgren? F, eks, den form for kroket, som kaldes golf? Hvis du
da iklce helt vi l lægge op og k un nøjes med søndagst.uren hen til konditoren for at h,jemføre en lille firkantet
papæske med vitaminløse kulhydrater udi kagers skik-

N

AKADEMIKERE

CEVITAllEO
C-vitaminpræparat i tabletform, fremstillet af C-vitaminholdige frugter.

LOVENS KEMISKE FABRIK
BRØNSHØjVEJ 19· TELEFON BELLA 888

kelse-

OKHOL~
V E S T E R B R o G A D E 61 . K ø B E N H AV N V.
VE. 6363

'):

Nej - og atter nej - ,
Vi , del' hører til det felt , som et ved at l'unde mc'-'I'kekost nr. 50, vi. vil ikke »gå i land «_
T livet Cl' der pilvirkninger, man kan tæ nke sig bode,
uden at livsballen var forløbet anderledes, Og deJ: el'
andre olIlstændigheder, som på afgørende måcle hal' grebet kraftig,t ind i tilv æ relsen- De er som ,jernb,jælker i et
bygningsværk, de kan simpelthen ikke undværes.
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Vi, der efterhilnden hører til stam mens ældste, b ekender, at roningen for os ha r va~ret og sj adig er en af
disse faktorer, der ikke kan t ænk es elimineret, uden at
res ultatet for os var blevet væsentligt anderl edes.

Ved hvert åretag er der pump el I"l"isk Id.,d ' 0' 11110 III , II
træt hjeme.
Roningen hat for os været et sjrclcli;.;-I "0 ' ,1:<0. 1.1 1"1 1
hvori surhed og bek.ymring el' blevet op fan gel.
Gansk e jævnt sagt : Sporten h ar gjort os gIne/en'.

Ronin ge n har for os betydet opladning af akku mulatoren. Det, som arbe.jcle og fest - for nogle mest af det
førs te, for andre mest af elet andet - og {Irene i sig selv
har revet n ed, har vi gennem idrætten del vis fået bygget op igen. - Legemlig trætte af den kraftige motion
i klubben er vi blevet forskånet fol' kampen for at sove
ind om aftenen, for d enne urolige, ofte lange, men alt fol'
lette søvn, der ikke g'iver følels en af virk elig udhvilethed.
Vi hal' erfaret den sikkerhed, d en lyklcefornemmelse,
d er føl ger af, at man er i form.
Kort sagt: klnbben h ar gjort os stærkere.

Cennem denne vor hitids]eg, ofte i høj sø, oHe i bur ... k
vejr, har vi dag for dag bek æmpet vor magelighed.
Vi h ar på kaproningsbanen lært livets hårde lov at
kende: Det er de sidste desp erate tag, det kommer an
på. Det er det halve sek und fora n, det drejer: sig om ; det
er det, som b etyder sejI"en.
I klubb en har vi met hvæsset vor vilje.
De Heste kender kun rigtigt Danma.rk fra landevejen
og kun søen indefra.
Men på la ngtur ene har vi oplevet kysten udefra, h llde
disse gu le klinter, der lyser så sta~ rkt og langt i solen,
og som der ikke er magen til i andre lande, og disse side

For mange by hoere bliver ve jret let noget, del' nok
meldes i radioen, men iovrigt væsentligt kun ohserveres
bag glas fra en hil, et S-tog eller en st ue.
Under roningen oplever vi imidl ertid ganske umiddelbart og primitivt d et danske vejr i alle dets luner, haglenes pisken i april , - vindJol"ladt solflimmer i juli
og' den første prikkende frost i oktob er, ikke gennem ruden, m en direkte på huden.
Og vi har h entet friskhed fra d ette våde, vekslend e
vCjT, oplevet på søen dette ve.r!", som man alt id rakker
neel p å, og som dog netop 'ved sin ubereglleh ghed give r
h ver dag sit særpræg.
I storbyen hevæger. man sig som i l)llllden af snævre
canyons. Me n så snart vi er i båden , har vi denne frih edsfornemmelse (ikke ulig den, der føl es på toppen af et
fjæld) af det l.ldshalde himm elfelt af den fnlde, frie
horisont denne ren t s.rælelige befrielse , d el' følger af det
store ud syn.
30
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strandenge, hvor kreaturerne fordenvarme dage vader ud
til bugen fol' at søge køling. D enne for Danmark sd
sæeegne fOl'Jnæling af land og vand i bugt og fjord , odele
og holm.
Og vi har sluttet venskaber i klubben, mens man sad
tavs om et lejrbttl eller under den daglige tur med det
faste hold.
Begge dele - landvindingen og kammeratskabet har g.rort os rigere.

med på hø.rf.rælclet. når det igen er VLIJ', ()~ Il y llt'lI ,,11"1
skal gTaves fri? «
»Hvem af os i bygden har oplevet sin sidste s l l'kl', 11111
mer llled lys hele døg'net og alle liens blomster? «
De unge for'står det ikke, og hvordan sku lle de dog del ~
Men vi, stammens ældste, vi føler , når pontonen Cl'
hevet pu land, en varm taknemmelighed for en lykkelig
gået sæson, men beder samtidig om, at det må undes os
endnu år efter år at g'øre aktiv tjeneste uncl er den -blå
stander.

Nur klubben Jukker en rå og kold novemberdag, tænker .reg hver gang på en samtale med d en norske kongsbonde Lars Sulheim til Spiterstnlen i heUls middelalderlige stue ved en af Jotunheimens indfaldspode. Han,
den barske f.relelboncle, fortalte så følelsesbetonet , hvordan den vemodige tanke strejfede hans sind på vinterturen ned i dalen hvert gu, når sæterhytten var stænget
og overladt til sneen: »Hvem af os kan ikke mere vinde

~n"n.,.

C ROM E & GOlDSC H M I DT

""UK I
arbejdet ved klubhuset

1/ _ . _I ,.,.. l
~ t...;ptJtKe
32

Byen 7072
Taga 5664 x
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D.S.R.'s VIRKSOMHED 1945-49
dnedkerrnesler
År

(Buddingevejs maskinsnedkeri)

BUDDINGEVEJ 80
LYNGBY 1212

.

1945
1946
1947
1948
1949

Antal
aktive
medlemmer

1233
1331
1203
970
1018*

I

Antal
bådtllre

Antal
medlemsture

5448
5470
6881
5993
6892

12926
13287
18429
14517
17848

I

Antal km
for samtlig-e
medlemmer

I

Sæsonens
varighed
i uger

30
29
27
30
29

118830
118535
145307
116737
135423

) JOel. ca. 40 norske studerende gæste-medlemmer.

HARALD O. RIST

A/S

ASSURANCEFORRETNING
År

GRU N DLAGT 1884

*
KONGENS NYTORV 16, K . CENTRAL 992

ALVA JØRGENSEN
TØMRERMESTER - ENTREPRENØR
DR. ADILDGAARDS ALLE 9

TLF. NORA 668,1

KØDENHAVN V.

1945
1946
1947
1948
1949

Antal
km
iah

Antal
bådture

Antal
km pr.
tur

44469
43097
49610
43141
47660

5448
5470
6881
5993
6892

8,1
7,9
7,2
7,2
6,9

Antal bådture
30 km og derover

lait

88
71

80
66
60

Antal km
roet og
styret på
Heraferrl ferielangt.
ferielll;'e ·

I

27
27
16
16
10

Gennemsnitlig
længde af
ferieture
km

235
302
290
300
293,5

6339
8150
4650
4790
2935

OVERSIGT
OVER KLUBBENS VIRKSOMHED I 1949
Antal
lure for samtlige
akt. medlemmer

Gennem s nitlig t
antal ture pr.
roende og s tyrende medlem

~

17,5

Anta l km
for s amtlige
medlemmer

135423

Antal personkm.
roet og styret
på langtur

17206
heraf egl. ferieture

8805
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Type

Båd

I

BADENES BENYTTELSE I 1949

I

»Bjarke« . · . · .
»Blå« ... · . · .
»Dan« . . . . .

Type

Båd

km

"Blue boy«. · ..
»<;a-ira« .. · .
"Ormen« .. ·

Otter

426
926
637
1989

..

(halvoutr.1

70
66
784
944
1864

»Moa«
»Odd«.
· .
»Streg«
·.
»Vips« . . . . . .
,

Toer m. st.

"Jarl« .

I "The

Dobbelt-sculler

Single-sculler
cravelbygget

»Sans«

......

»Duo« . . .
»lVIinerva«

Halvoutrigger
firer m. st.
Halvoutrigger
D o bb e It-scu 11 er

36

·.
·.

»fJ«· .....

Udøbt.
Privat.

»Olsen« .
»Avanti«
»Odin« .

I »Jucunde«

96
736
832
391
100
491

»0.« . . . . . .

»L1 « . • .

Single-sculler
klinkbygget

I

10
11
112
116
249

120

Twins«

Udøbt, eng. · ..
Toer u. st.

I

1216
152
80 I
10
1296 I 162

»Cox«.

Firer u. st.

·

..

·

..

· .
·.
· .
· ...

I

I

6,0
7,9
7,0
7,1

I

7,0
6,0
7,0
8,1
7,5

I
I

I
I

47
25
72

1020

I

130

I

106
101
40
247

273

I

I

I

I

I
I

I
I
I

8,3
4,0
6,8

I

48

5,7

·

.
· ..

»Rolf« .. · ...
»Rune« .

»Svea«
»Tjalfe«.

I

7,8

6,2
8,0
6,0
6,1

»Roar«

I
I

18
4
160
182

Toårersinrigger

I

8,0
6,0
4,0
6,0
6,0
5,1

»A.R.« · . · ..
"Cimbria« ..
"D.S.R.«. ..
»Elektra« .
"Freja« . . .
»Hejmdal« .. · .
»Helge« . . . . · .
»Hugin« ..
·
»Leif« . . .
"Loke« ..
·.
»Munin« .
·.
»Norge« ..
·.
»P.R.« . . . . . . .

.

12
8,0
92 I 8,0
104 I 8,0

I

I

8,0
8,0
8,0

»Jyden« . . . .
"Saga« · ..
"Thor« · .
»Viking« ..

I

I

120
10

112
32
960
1104

I

Fireårersinrigger

I

6,0

20

960
60
424
606
240
1270

I

Antal km Antal tut
re 30 km
pr. ur
og mere

71

117
91
279

,

I

Firer m. st.

I

Ture

·.

I »Dreng« . . . . · .
»Eos« . . . . . . .
"Hjalte«. · . .

·.

· ..

Ferieturene undt.

715
975
186
976
1216
147
99
566
556
469
5905

»Cito« . . . .
»Daphne« ..
»y« . . • . . .

»Ion« ....
»Nympha« .

Single-sculler
klinkbygget

»(}«.

.....

»Ran« ..
»Svava«.

I

»Svante« ..

I "Svip« . . . . .

l

Transport.

:I

I

1138
967
1826
972
541
958
688
1896
1401
636
1306
1016
13345

Ture

Antalkm
pr. tur

103
109
22
99
133
18
16
82
81
58
721

7,0
8,9
8,5
9,9
9,1
8,0
6,0
6,9
6,9
8,0
8,2

I

I
I
:

-

-

214
14
122
6
93
170
212
14
96
112
171
132
58
3
1657
8

7,0
70,8
6,6
5,0
7,8
6,5
6,5
82,8
13,3
7,1
6,8
8,8
8,3
29,3
8,9

1649
188
188
326
178
87
166
126
346
262
120
259
217
2463

Antal lu·
re 30 km
og mere

1
3
-

4
6
-

I

I

1
1
-2
18
3
2
4

7,7
8,7
11,8

140
67
33

-

1502
991
811
29
723
1113
1376
1158
1277
804
1171
1155
480
88
14731
2485

-

"Alf« . . . . .

I

1082
581
390

12246
nAtom« . . .

I

km

I
I
I

I

-

7,4

-

2
4
1
-

3
-

I
I

1
4
4
1
2
4
2
2
39
8
31

6,0
5,1
5,6
5,5
6,2
5,8
5,5
5,5
5,3
5,3
5,0
4,7
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Type

Single-sculler
klinkbygget

Båd

Transport _ .
"Tuto« . . . . »Uno« .. .. ..

privat: »0. S. «.

lait for samtlige både:
+ ferielangt. m_ D.F.f.R.'s både o. a.:
Samlet resultat:

km

13345
1370
1578
22
16315
47210
I 450
I 47660

I

Ture

I

2463
250
302
4
3019

I

6890
2
6892

I

Anlal km Antal tup t
re 30 km
r. ur
og mere

I
I

I
I

5,5
5,2
5,5
5,4
6,8
-

6,9

1

I

I

58
2
60
a

Lokumerne pft Karingo er udpræget selskabeligt anlagt; pil
billede a ser man et p ar af dem,
der holder møde. Men ogsil indvendig er d e anlagt pil en vis
selskabelighed, og som man ser
p1\. foto b er udsmykningen af
høj kvalitet. - At gft på »das«
to og to sammen kaldes i Sverige
at »Jagge bort ti tlerne«. Man kan
være aldrig så højt pft slril og
kende aldrig så lidt til hinanden,
når man går der ind: men titlerne er som regel lagt bort, og
tonen langt mere hjertelig, når
man forlader det lille hus.

b

E. "Wagner fo t.
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,

Underskud fra '19'ltl , ,
Klflbhusel:

Leje af g-ruTld cn .' .... . , , ... , ....
~ refunderet af bådeværft el , .
Skaller og afgifter,
Assurance
.... .
. ..... .
Vand, 'V,C. (Afgift og vedligeholdelse),
Vedligeholdel se og nyindretninger,
Nye lysekroner (refund. af D.S,R.' s Venner)

J

j

,

III HI '

11 \ 1111

"'I
111 1"
lili ,

J,01~, 5 1

2.789,87
671,50

for brug

Bådene:
Nyanskaffelser af bilde og årer., ....
Vedligeholdelse .
Daglig drifr;
Inspektion
Opvarmning
......
. .... ' , . . , . , ..
-o- refunderet af D, F. LR.
Belysning . .
Fremme af klubliuet:
Fællesture .. .., ..... ............. .
Gymnastik, håndbold, svømning
Skisektionen : Tilskud ..... .
do.
danmarksmesterskab
do,
fest.
Diverse
Officielle Meddelelser.... , ..
--;..... indgået for annoncer...

. " . . . . , . . " ..

,

"

,hl

Y.111 m

Telefon, .
Renholdel se
Finsk bad stu e: Indretning .
.,.
., 1.099,95
refund. af D.S .R. 's Venner 1.689,92
indg~et

1·11

3.564,19
1.310,00

l ~. lIdl

1/

1,2 1 ~
3. 292

1111

2.118

37

22.669

(H,

6.000
7.389

00
57

13.389

57

3.750

80
7860

68

6.217

67

4.638

12

6.182
1.000

00
00

18.968
1.787
1.200

49
50
00

2.692

64

92.784

I 61

2,254
1 ,855

400,00
200,00
300,00
28,50
2.943,64
294,00

Andre udgifrer .

~ 'I

19

-69-

114
2.423

58
80

928

50

2.649
101

64
15

2.445
1.771
421

00
42
70
--

3.8%
2.285

25
75

1.713
1.974
3.748
7

33
60
35
90

4. 142

56

6.411

02

543
427

73
00

70
86
2.535

19
67
78

Administration:

Kontormedhjælp .
Kontorartikler, porto ete..

Andre ud gifler .
Repræsenfation:

Arbogen ..... . .
~ Indgilet for annoncer
Andre udgifrer (p ropaganda) ..
Afdrag på lån bådehuset i Sydhavnen (rest) .

5.496,25
1.600,00

Koproningsudgifrer:
Drifren af bådehuse/. ..... .
Vedligeholdel se af både ... .. . .
Indskud, tran spo rt , rejser til kaproninger e le.
Gravenng og opbevanng af præmier
ReparalIoner ved mOlOrb3.d
,
3,309,71
Benzin og olie Iii
do.
832,85
Udgift lil træn er E. Barry: Løn.
. .. ..
. ... 4.725,00
Kost, logi, rejser etC.,
1.686,02
Udgift ved Sludenter-matchen.
1.108,73
Indtægl ved
do.
185,00
Tilskud fra Danmarks tekno Højskole
380,00
Udgifter ved fin ske roere.
KontingenI lil D . F. f. R. .
. .....
Overført til »)1iv svarige nledlemmers fond«,
Udgift ved ))N ivåhuset(( , . . ,,'.,.,'.' .... , ..
106,74
~ Leje af
do.
~
Udgift ved »G1\se huset«.
do.
»)Skovrand«

92.784

Klubben s pantegæld ;
Klubhuset i Svanelnøllebugten .

I 61
København , d , 1. februar 1950.

150.000,00

Bjørn l\Jøller,
Kasserer.

Erik Haamanll ,

Ol'e Petersen,
Revisorer.

Einer Hansen
S~teJunesWt
Jagtvej 47

Telef. Taga 3616

Leverandør til Danske Studenters Roklub
)

Carsten Petersen

St/'andbouieV8/'d 160 , Ti! RyvantJ 272
1\
Leve_r ondør lil Danske S'ude,l lp.rs Roklub

Jesper H ve n fol.

D.S.R.'s SKISEKTION 1949

~u66es ~ageri

fter en række rolige år er del nu atter ved at gå
E
fremad for sektionen. 1949 bragte resultater, der
giver gode løfter for fremtiden. Vi klarede os helt pænt

STRANDVEJ 59 - TELF. RY 3025
BRØD

OG

KAGER

(farl ~eTmin5 ~Oinhan~r{
Røbenhnvn

ved Københavns-mesterskaberne i langrend, og på orienteringsbanerne gav sektionens indsats det foreløbige resultat, at vi ved årets slutning kunne mønstre 8 mand i
den københavnske a-klasse - eller 3 flere end nogen
anden klub! Vi ser derfor hen til det kommende år med
gode og velbegrundede forventninger.
Der var farl på lige fra ~U'ets begyndelse. Kod efter
nytår fulgte vi med terrænløberne ud på Gentofte stadion, og gennem januar og februar samledes en lille, trofast skare hver søndag omkring sektionens energiske formanel, Erik JØ/'gensen, til skov træning med efterfølgende
badsluebad. Vi var derfor godt rustede, da sneen omsider - d . v . s. den 6. marts - muliggjorde afholdelsen
43

,

Skovtræning: Erik Jørgensen, Gunnar M. Hansen
og Svend Nielsen.

H. Ame luog fo t.

.}

havde megen fornøjelse af J esper lloens og H øeg RilSnwssens pointsorientering i påsken med udgangspunkt
i gåsehytten . Løbet samlede stor deltagelse fra de fleste
københav nske klubber. Selv benyttede vi lejligheden til
at friske lidt op på hyttens udseende. Væggene blev malet, taget tjæret og skorstenen hvidtet.
Efteråret indledtes med den traditionelle korporationsorientering i Skåne, denne gang i skovene øst for FrostavalIens tr:inbrædt. En stort anlagt propaganda-aften i
bådehuset (3 foredrag af kendte orienferel'e, 3 films fra
skove i ind- og uella nd og 3 mands orkester til dansen
bagefter) gav os adski lli ge nye medlemmer, og ved Damernes Roklubs beg·ynderløb i Tokkekøb Hegn den 18.
september kunne vi stille med 22 mand. Ole Rindung
blev nr. 4 og Frode Iv ersen nr. 8. Søndagen efter var
Svend Nielsen og· Erik Jørgensen med i Helsingør Roklubs dbne løb ved Shiralid i Skåne. Svend blev nr. 3 i

af Københavns-mesterskaber i langrend. I a-klassen blev
Erik Jørgensen nr. 5, Henning Amelung nr. 9 og Axel
Fiseher nr. 15 og· disse tre dermed nr. 3 i holdkonkurrencen, medens Svend Nie lsen vandt b-klassen.
Forårets orienteringssæson er altid kort. Vi forlængede
den med en lille weekend-tur til Ebbarb ved Klippan
(Skåne) , h vor vi havde fået lov til at overnatte i den
lokale orienteringsklnbs hytte. Resultatel'lle af april måneds to kvalifikationsløb var ikke for strålende, men vi
F,. '/ , 1950 ,

ny

fo,b.d,., ,df.,.I •• . p'"

k' ~

rP .' <~~LVA
KOMPAS
DANSK SILVA "
BREDGADE 25 X . KØBENHAVN K

44

I pJ.sken oar Uci.sehytlen midtpunktet for
en telt/ejr <lf københavnske orienterere,
som del/og i sektionens poinlsorienlering.

Je sper H veu

f Ol.

45

•

GUSTAV FOERSOM

&

CO. Als

KGl. HOFLEVERANDØR

FREDERIKSBERGGADE 21

C. 916

Træ-, finer. og tømmerhandel
NIELS EBBESENSVEJ 6 ' KØBENHAVN V , ' TLF, CENTRAL 3205

,.
Gas- og vand-installatør
sanitet og centralvarme

Alt tag"bejde
udføres.
Gas,- vand,sanifet- og

centralvarmeanlæg.

Blikkenslager

C. E. PEDERSEN

Hurtigt. solidt
Forlang tilbud I

Højdevangs Alle 5 , T/f, Amg. 8864

Als

S. E. ALBERTUS

IMPORT. EKSPORT

* Tria

250 5

RIBEGADE 4 , KØBENHAVN

ø

a-klas!'; 'II , 1,,'1' i/.," III' , 1 i l.
tionens » " ' I'lIlld lilli., 111111
klasse, OgStl l'0kllll"llI'l:
• 111 11 11' "11 ,
denne gang rep rtt'SC Il 11'1 '1" II I ,, "" 1/ ,,1/., lili II ' '1 • • ,,, t!
Nielsen for Gud veJ h vi lk"11 i ' • II f' 1'/ . , II I
1 .1 I 111 ,"1 1,
Med en blanding af si ld 1'1' /111" ,"1"111 '- II , 1 .1' I 1.11'\'
Svend Nielsen sendt til J dlllllll 1111 ol. II II 1.11 11 1" '1' III
deltage i 4-landskampen j Vellill' 1,,/ " '1
ro,'
Silkeborg, Svend gennemfø d 1,,111 '1. ' I i I '. ' II • , . 101 l, IIIIII C
han den følgende søndag ved Ko ll\" tllIl \ li S 111.',01 1'1' 1'1 k abet
i Grib Skov besætte sin sædvanl igc 4, 1'1 001 ,', V.'d d 'une
lejlighed rykkede Ove Krarup og Ve/r'n 11/011 .. 1' IIp i aklassen, og Høeg Rasmussen vandt sin oldboys-k lasse,
Arrangementet af roernes kompasløb var i ti " overdraget til D, S, R.s skisektion, Med Svend Nie lsen som banelægger måtte vi nø,jes med en tredieplads i holdkonkurrencen, idel K, R. fol' 2, år i træk h,jemførle overretssagfører Hans Madsens store skibskompas, Til slut er
blot at nævne, at vi deltog i Danmarks-mesterskaberne
i orientering den 30, oktober i Hvidb,jerg og Loclb,jerg
klitplantager, Thy, hvor Svend Ni elsen, Robert Christiansen og Juul Kristensen opnåede hæderlige placeringer, og at Jesper Hven og Svend Nielsen 5, november tog
til Københavns-mesterskab i natorientering i Teglstrup
Hegn, hvor .1 esper vandt sin klasse, og Svend blev nr, 2
i sin, Det el' vel næsten overflødig,t at n ævne, at Svend
Nielsen også i dI' vandt sektionsmesterskabet.

,d,.,.,

I Tryksager
i Offset og Bogtryk

fill.'. ,KoI"
FARVERGADE 6·8

C. 3630
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Men det er ikke alene vor talstærke a-klasse eller vore
fine b-løbere, der får os til at se fortrøstningsfuldt på
det kommende år. Måske vigtigere end noget andet er
det, at sektionen i 1949 har fået den længe savnede tilgang af helt nye folk , og at der blandt disse er flere,
som har gode muhgheder for at kunne føre sektionens
gamle traditioner videre. Derfor er måske sektionens
vigtigste resultat i 1949 Bernhard Langner"s , Hakon Hougaard's og Knud Juhl's holdsejr i Lyngby Idrætsforenings begynderløb den 9. oktober.
Året sluttede, som det begyndte: Med regelmæssig'
løbetræning. Dog nu med basis i bådehuset og Strandpromenadens ridesti som idrætsplads. Et værdifuldt led
i denne træning' er klubbens fortrinlige nya nskaffelse:
badstuen.
Det nye år vil bringe sektionens 10 års fødselsdag.
Omkvædet vil blive det samme som dengang: Bliv medlem af D. S. R.s skisektion. Men der er mere hold i det
nu end for 10 år siden. Vi synes selv, at vi har noget at
henvise til. Det er en fast sammentømret, traditionsrig
sektion, der i 1950 vil byde de forhåbentlig mange nye
medlemmer fra roklubben velkommen.
H. A .

Fire af skisektionens støtter:
b'ik J ørgensen

;Jxel DtLndquisl

G unnar M. Tlansen
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Fornemste danske fabrikat
H. Am ehmg

fOl .

49

Displltatser
Katalol:er
Prospekter
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