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Kaj Rich for. 

Beretning om året 1955 

SOM det vil ses, har vi i år, som en naturlig konsekvens af den 
på generalforsamlingerne i februar og marts vedtagne nyord
ning i klubbens ledelse og administration, indført den ordning 
i årbogen, at der aflægges særskilt beretning fra hvert af de be
stående udvalg. I forvejen har vi særskilt beretning fra kap
roningsudvalget, og i en række år havde vi også en særlig be
retning om årets ferielangture i de år, di sse betød noget. Lige
ledes beretning om materiellet. Nu får vi altså i år en beretning 
fra samtlige udvalg, hvorved man opnår en saglig opdeling af 
d e forskellige administrationsgrene. 

om indledning til disse udvalgsberetninger skal her blot an-
ør s nogle statistiske data, endvidere en kortfattet omtale af 

d · t I' generalforsamlinger og møderne forinden og sluttelig 
nogl· bemærkninger om arrangementerne i tilslutning til ons
dagsm::nchcrne og et par andre ting. 
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At den usædvanlig fine sommer ville resultere i en større 
roaktivitet, end tilfældet var i sæsonen 1954, var naturligvis 
ventet. Blot mærkeligt, at forskellen ikke blev større. Man 
kan sige, at aktiviteten på vandet rundt regnet var ca. 20 pct. 
større end i 1954. Men ser man på de ture på 30 km og der
over, der har været i 1955, og hvori bl. a. også Nivåturene ind
går, vil man konstatere en fremgang fra 1954, der helt ander
ledes giver udtryk for den vejrmæssigt fine sæson end de øvrige 
tal. Antallet af disse ture udgør i 1955 39 mod 21 i 1954, altså 
en stigning på ,46 pct. Men Nivåhuset har også været flittigt 
besøgt; der har ikke været en søndag i højsæsonen, hvor der 
ikke har været fuldt optaget deroppe. 

Med hensyn til de egentlige ferieture, hvoraf der ialt var 8, 
da kan man blot konstatere, at der ikke er sket nogen nævne
værdig ændring fra de nærmest foregående år, og at 24 mand 
på ferielangture fra D .S.R. må siges at være et yderst beskedent 
antal i relation til klubbens størrelse. Men ferieturene er for 
tiden ikke i kurs blandt medlemmerne - end ikke, når vejret 
arter sig så godt, som tilfældet var -, og mere er der ikke at 
sige om den ting. 

Medlemstallet er stagnerende. Den tilgang, der regelmæssigt 
finder sted hvert forår og i sæsonens løb, opvejes fuldt ud af 
udmeldelser i slutningen af sæsonen og senere. Der er og vil 
formentlig altid være brug for en målbevidst og energisk agita
tion for at hverve nye medlemmer. Som forholdene har ud
viklet sig i de senere år særlig med henblik på klubbens øko
nomi, må dette være en af de vigtigste opgaver. En anden og 
ikke mindre vigtig opgave er det at bevare de nye medlemmer 
for klubben. 

Den 19. januar afholdtes et medlemsmøde, hvor linierne for 
nyordningen i ledelse og administration blev trukket op. -
Det på generalforsamlingen i 1954 nedsatte reform-udvalg, der 
bestod af H. Møhring Andersen og Ole Secher, suppleret med 
prof. K. Secher, havde kort tid forinden afgivet sit forslag, som 
bestyrelsens flertal tiltrådte på et møde, der afholdtes umid
delbart før medlemsmødet. På medlemsmødet forelagde M øh
ring Andersen udvalgsforslaget i detailler, og det blev gennem
drøftet. Senere den 4. februar holdtes et møde i D.I.F.'s 10-
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kaler, og her blev kandidatlisten til de forskellige poster fast
lagt. Den opposition, der til at begynde med havde været fra 
enkelte sider mod »systemskiftet «, kapitulerede, og man gik 
ind på loyalt samarbejde. 

Den 28. februar afholdtes kl. 19,30 en ekstraordinær gene
ralforsamling, på hvilken Møhring-Andersen gennemgik og 
forelagde forslaget til ændringer i de paragraffer, der omhand
ler klubbens ledelse, og forslaget blev vedtaget. 

Senere samme aften afholdtes ordinær generalforsamling, 
hvor der valgtes en midlertidig bestyrelse i henhold til den 
gældende lov. Her forelagde endvidere Bj. Møller regnskabet, 
for hvilket der efter et par enkelte kommentarer blev givet 

decharge. 
Da den ekstraordinære generalforsamling ikke var beslut

ni~gsdygtig, måtte der afholdes endnu en ekstraordinær gene
ralforsamling, og denne fandt sted den 4. marts. På denne 
vedtoges påny de foreslåede ændringer, og dermed var nyord
ningen gennemført. (I medlemsbladet for februar 55 findes en 
detailleret redegørelse for ændringsforslaget). 

Ledelse og udvalg fik herefter følgende sammensætning, idet 
alle de nedenfor nævnte blev valgt eller tiltrådte senere: 

Formand: Gudmund Schack, næstformand: H. Møhring
Andersen, kasserer: Bjørn Møller, sekretær: Frantz Byrch. Disse 
4 danner samtidig klubbens forretningsudvalg. Bestyrelsen i 
sin helhed kom til at bestå af yderligere 8 medlemmer, nemlig 
formændene for de forskellige udvalg (jvfr. nedenfor) plus 
Oluf Andersen og Helge Pagh. Udvalgsformænd blev følgende: 
Kaproningsudvalget: E. Kiersgaard, materieludvalget: J. Nor
man-H ansen, økonomiudvalget: E. Voigt, motions- og lang
tursudvalget: H . Marcus, propaganda- og festudvalget: Fl. 
Langgaard. Endvidere valgtes Aage Bang som redaktør af med
lemsbladet og Ejv ind Sieverts som arkivar. 

Som medlemmer af de enkelte udvalg valgtes eller til
trådte senere følgende: Kaproningsudvalget: Poul E. Jacobsen 
(»Røde«) og Jørgen Krause. Materieludvalget: H. Høeg Ras
mussen, Chr. H. Nørlyng og Torben Frederiksen. Økonomi
udvalget: Bj. Møller, H. Møhring-Andersen, Fr. Byrch. Mo
tions- og langtursudvalget: Aage Bang, B. Boesen, N. O. N. 
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Strigel, Helge Pagh, E. Cortsen og j. Wielandt. Propaganda
og festudvalget: Palle Lunøe, Kai Rich, Mathias M. Andersen, 
Fl. Gjerris, H. R. Floer-jensen og Zika Djokowic. 

Som revisorer genvalgtes E rik I-l aahmann og Ove Petersen . 
Et fotoudvalg, der senere blev nedsat, kom til at bestå af 

følgende: Ejv ind Sieverts (formand), Gunnar Wandel, Aage 
Bang, Arne Ludv igsen, Kai Rich, jesper Hven, Mathias M . 
Andersen og Ernst Goldschmidt. 

Princippet i nyordningen, at drage flere end hidtil ind i ar

bejdet med klubbens ledelse og administration, således at op
gaverne bliver fordelt på en større kreds, skulle således, hvad 
rammerne angår, være i orden. Nu har ordningen været i kraft 
et år, og det er nærliggende at spørge, om den har virket efter 
sin hensigt. De indhøstede erfaringer synes at tyde på visse 
svagheder ved systemet, svagheder, som man i den kommende 
sæson vil søge at bøde på. Man agter således at holde møder 
for h l J l ,d ,Isen i større udstrækning end hidtil, og der skulle 
v, '1" f, ' nc m dl 'mm T i dc enkelte udvalg for at nævne et 
p, r 'ks 'l11pl '1' . , il. F, r vi ,hvordan d 't går. 

li '~ I y r 'l sl:1l hl'in ~ 'I' 'II t. k t il .11' n1 dlemmcr i de forskellige 
udv:lI !4 . ti '" h:l r udforl 'I , rhl'jd ' for klubbcn i det forløbne år. 
DCl1n' t:ll g, ·ldl·" llgs!l (ko in struk tør r, dcr har instrueret de 
nye m ,dl 'mm '" i ~ ,' Sl)II('II ~ Ic,b, 

Lørdag d 'Il IH. jUlli IJdhmd dcr brand i D.S.R.'s bådeværft. 
nranden blcv h 'ldipi ~ opd ab t i så god tid, at en katastrofe 
blev undgået. I)cr bl', 'ndt, do!; en del af taget på værftet og 
det nærmeste omld, 'dnill ~srllm, hvis vestligste »bås « blev fuld
stændig raseret. D 't ly l k ,d S dog at redde det meste af tøjet 
i skabene. Ved skad 'n~ opgørelse stillede forsikringsselskabet 
»Danmark« sig yderst v lvillig, således at klubben ikke lider 
noget tab. 

VOrt udstationerede l11::ttcrid i Godthåb på Grønland har, 
efter hvad vi erfarer, ikkc været meget benyttet. Dels har det 

været for koldt, og dels har det skortet på tid til roning. Dir. 
Axel Lundqv ist, der i sommer var en tur deroppe, har med

delt os, at betingelserne for udøvelse af rosport i det hele taget 
er meget ugunstige deroppe. De fleste steder er det således 
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Omklædningsrummet eft er branden. 
Langgaard fOL 

umuligt at gøre landgang på kysten, hvis man skulle blive 

nødt til det. 
Der har i årets løb været mange arrangementer i og uden 

forbindelse med onsdagsmatcherne med god og lødi~ un.der
holdning. Men det har desværre vist sig, at det fortnnsvIs er 
de samme medlemmer, der møder frem hver gang og i et antal, 
der står i skærende misforhold til klubbens medlemstal. Det er 
synd, at så forholdsvis få reagerer på de indbydelser og op
fordringer i medlemsbladet til at møde op - endda med 

spærrede typer. Men sådan er det.. . 
Over alle disse gode arrangementer med ftlm, sang og. mus~k 

o. s. v., som propaganda- og festudvalget virkelig har. gjort sIg 
så megen umage med, bør det dog ikke glemmes, at VI først og 
fremmest er en roklub, og at roningen trods alt bør være hoved-

sagen for os. E. S. 
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BÅDENES BENYTTELSE I 1955 

rype båd km [ure J amal km J amal [ure 
pr. [ur JOkmog m . 

»Blue boy« ...... 712 

I 
88 

I 
8,1 

I otter »-ya-ira ( . . . . . . . . 386 56 6,9 
»Ormen« (hal,-ourr.) 432 59 7,3 

1530 I 203 I 7,5 I 
»Moa « .... . .... 185 37 5,0 
»Odd « .. ....... - - -

firer m. St . »5treg« ........ 902 80 11 ,3 
»Vips« ... .. .. . . 647 77 8,4 
» 1l« .. ..•.• 0 ' 0 • • - - -

1734 I 194 I 8,9 I 
»Cox « .. . .. .. . . 12 I 2 I 6,0 I firer u. st. » Jarl« ......... . - -

12 I 2 I 6,0 I 
toer m. St. I »The twins« ..... I 3~14 I 49 8,0 

»5a n s« . .. .. . . .. - I - I - I toer u. St. udøbt eng. ...... 101 23 4,4 
101 I 23 I 4,4 I 

»D uo « .. .. ..... - I - I - l dobbelt-sculler »Minerva « . ... ... 561 61 9,2 
561 I 61 I 9 ') I ,-

cravelbygget »Plastic 1« ...... 222 I 39 I 5,7 I si ngle-sculler*) gI. udøbt .. .. . .. 265 42 6,3 
487 I 81 I 6,0 I 

klInkby gget I I I 
single-sculler »Svip « . . . . . . . . . 530 133 4,0 I 

»Olsen « ...... . . 332 

I 
51 

I 
6,5 

I 
hal vou trigget )} Avanti « 2 2 2,0 firer m. St. »Odin « ... .. .... 354 58 6,1 

688 I 111 I 6,2 I 
halvoutn gget I I I 

dobbelt-scu ller »J ucunde« ...... 601 84 7,2 

»Bjarke« .... . . 104 17 6,1 -
firdrers »Blå « .... ... ... 7 2 3,5 
inrigger »Dan« 252 36 7,0 -» Dreng ~ . : : : : : : : : 575 67 8,6 1 

»Eos« ..... .... . 208 22 9,4 -. Scullcrn c et og tJ anvendes Ikke mere. 
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type b~d km 

»Hjalte« ... - , ... 263 
»Jyden« ... ... .. 23 

fire:1rers »Saga « · . . . . . . . . 266 
inrigger »Thor« · ..... .. . 566 

»Viking« ...... . 229 

2493 

»A. R. « . .. .. ... 722 
»Cimbria « .... . . 1124 
»D.S.R. « . . . . ... 729 
»Freja « ... .... .. 425 
»H ejmdal « . . .... 19 
»Hugi n« . . . . . . . . 735 
»Munin « .. ... . . . 613 
"Leif «* ) . .. . . .. . -
»Norge« ..... ... 170 

toårers "P.R.« · . .... .. 650 
inrigger »Roar« ... . . .. .. 876 

»Rolf« .. ... . ... 880 
»Rune« ........ 1302 
»5vea « · ... ... . . 804 
»Tjalfe « . . . . . . . . 710 
»Fr. d . IX « .. ... -
»Håkon d . VII « . . -

9759 
ferieture und taget . 9000 

»Alf« • • •••••• o o 11 55 
.Atom« • • •• • o o. 1480 
»Cito « · . . . . . . . . 752 
"Daphne « • ••• • o 1473 
»A« . o ••••• • • o ,, 2091 
»Y« .... ... .. . .. 1400 
" Ion« o o •••••• o. 886 

klinkbygge t »N y rnpha« ...... 1392 
single-sculler »Ny « .... .. .... 1451 

') (! « .. .. ..... ... 662 
»Ran « . . . . . . . . . . 895 
»5vava « • • 0 • • ••• 168 
»Svante« ... .... 196 
»Tuto « ••• • • o ••• 421 
"Plastic II « . .... 660 

15082 

lait for samtlige både /33 972 + ferieJangture ffi. D .FJ .R.'s både o. a. 853 

Samlet resultat. J 34825 

*) Stationeret i Godthåb, Grønland, siden maj 1954. 

[ure 

26 
3 

37 
70 
16 

I 296 

106 
159 
102 

7 
2 

36 
36 
-

9 
101 
133 
142 
176 
11 9 

9 
-
-

/ 

11 37 
11 34 

229 
325 
];')7 
274 
404 
295 
174 
275 
299 
133 
191 

::1 5 
43 
74 

122 

I 3030 

5404 
5 

5409 

J

amal km J antal [ure 
pr tur JQkmogm 

10,1 2 
7,7 -
7,2 -

8,1 2 
14,2 2 

I 8,4 I 7 

6,8 l 
7,0 2 
7,1 -

60,7 3 
9,5 -

20,4 9 
17,0 7 

--
18.8 2 
6,4 -

6,6 -

6,2 1 
7,4- 3 
6,8 1 

79,0 5 
- -
- -

/ 

8,6 

/ 

34 
7,9 31 

5,0 -
4,5 -
4,8 -
5,4 -
5,2 -
4,7 -
5, 1 -
5,1 -
4,8 -
5,0 -
4,7 1 
4,8 -
4,6 -
5,7 -
5,4 -

I 5,0 I 1 

/ 6,3 42 
171 ,0 5 

J 
6,4 47 
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D.S.R.s VIRKSOMHED 1951-1955 
OG I ÅRENE 1936, 1941 OG 1946 

3r medl.") medl.-tu re tUr(' bådture båd-km km pr. 
pr. medl. b1dtur 

1936 725 19682 27,2 7200 49:147 6,9 

1941 850 19684 23,2 753 1 541 (j (j 7,2 

1946 1331 13287 10,0 5470 43097 7,9 

195 1 1000 14402 14,4 5585 35659 6,4 
1952 861 10748 12,5 4351 30054 6,9 
1953 891 111 31 12,5 5187 33471 6,5 
1954 750 9411 12,5 4363 28992 6,6 
1955 750 11993 16,0 5409 34825 6,4 

~. } Ant"] medlemmer, der betaler ... akt ivt« kontingent, 

km pr. ferielangw re <"Indrc sæsonen 
~r med l. -km 

medlem 
ture over 

i uger 
bådwrc b~d-klll km pr. JO km 

bådrur 

19.% 151 28:) 208,7 17 G242 370 78 30 

1941 154330 181,6 ,11 9080 2~)3 55 28 

1946 118535 89,1 27 8150 302 44 29 

1951 101207 101,0 9 2142 238 21 30 
1952 82407 95,7 11 2000 182 27 29 
1953 81663 91,7 6 1351 225 19 30 
1954 73707 98,3 5 1205 241 21 30 
1955 90036 120,0 8 1612 202 39 30 
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ALVA JØRGENSEN 
TØMRERNlliSTER - ENTREPRENØR 

TLF. NORA 668~ KØB EN HAVN V. 

r-
Alt tag.rbejde 
udføres. 

Gas- og vand-installatør Gas,- vand,-

sanitet og centralvarme sanitet- og 
centrfllvarme-

Blikkenslager anlæg. 

c. E. PEDERSEN 
Højdevangs Alle 5 . Tlf. Amg. 8864 

Hurtigt. solidt 
Fortang Illbud I 

'-

Albert Philipson' s 
SELER BÆLTER. SOIHlEHOLDERE 

DROST & RYE PETERSEN 
INGENiØRER 

HEIMDALSGADE 6 C. 7370 KØBENHAVN N 

T oer med pJ Odense kanal. 

Richard Hansen, Hans Aage Hansen, cox : Erik Blønd. 

Kaproningen 1955 

SOM man kunne forvente, blev 1955 ikke det helt store år 
for D.s.R.'s kaproere, idet begynderne efter sidste års succes 
var blevet seniorer og nu skulle gøre sig gældende i betydeligt 

finere selskab . 
Desuden var de nye seniorer forfulgt af en række alvorlige 

uheld - een brækkede benet i forsæsonen, to mand fik start
forbud på grund af langvarig sygdom, og een var ude for et 
alvorligt automobiluheld med påfølgende hjernerystelse. 

Årets ikke for talrige nye begyndere var også forfulgt af 

længere sygdomsperioder og kom kun til start få gange. 
Som følge heraf var det vanskeligt at lægge og følge faste 

planer for kaproningerne, ligesom en række afmeldinger des
værre blev nødvendige, men det lykkedes at afslutte sæsonen 

hæderligt med 14 sejre. 

13 



Et stort lyspunkt var toerens indsats med diverse første
og andenpladser i denne vanskelige bådtype, og fortsætter 
Hans Ove og Richard i år, er det ikke umuligt, at fine resul
tater kan opnås; det tager jo som bekendt mindst 3 år at ud
danne 1. klasses seniorer. Et andet lyspunkt var vor sejr i det 
nordiske akademiske mesterskab. 

Træningen begyndte som sædvanlig i januar måned med 
træning 2 gange om ugen i robassinet, og ingeniør Kaj Traulsen 
tog sig fortsat af træningen. 

Efter 1. marts blev træningen forlagt til gigbådene og mere 
intensiv, den blev kun afbrudt i ca. 3 uger på grund af diverse 
roeres skitur til Norge. 

I slutningen af april flyttede vi til træningshuset i Sydhav
nen, og træningen blev snart forlagt til de cravelbyggede både, 
idet dog de nævnte uheld allerede nu begyndte at gøre sig 
gældende, således at det var svært at danne faste hold. 

Ultimo maj blev træningen flyttet til Bagsværd Sø, og efter 
de sidste års kutyme foretog vi nogle prøvestarter ved årets 
første kaproning i Landskrona den 5. juni. 

Vi startede i senior firer med st., senior toer med st., junior 
sculler og senior sculler og vandt i senior firer, ligesom vi fik 
en overraskende fin andenplads i senior toer efter Helsingørs 
gode hold. 

Forårskaproningen løb af stabelen den 11.-12. juni og gav 
os desværre en rettesnor for vor formåen i indeværende sæson 
med det til rådighed værende mandskab. Vi startede i 7 løb 
og vandt ingen sejre. 

Toeren med styrmand overraskede dog igen ved at få en fin 
andenplads efter K.R.'s danmarksmestre, men foran Lyngby, 
Helsingør og Landskrona. 

Næste regatta var Fynsregattaen i Odense den 19. juni. Vi 
var her anmeldt i 5 løb og fik 2 sejre. Senior firer blev vundet 
overlegent over Odense, og senior otter fik vi uden kamp, da 
konkurrenterne afmeld te. 

Herefter måtte vi tænke på »die deutsch-nordische studen
tenachter« i Kiel den 26. juni, og på grund af de opståede 
mandskabsvanskeligheder måtte vi sætte 2 reserver på otteren. 
Der henvises til særligt referat for denne tur. 
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I Sorø den 3. juli deltog vi i junior sculler og 2. senior fir er 
og vandt fireren overlegent over K.R. 

Efter toerens gode placeringer tillod vi os at sende Hans 
Ove, Richard og Blønd alene til Brabrand-regattaen den 10. 
juli, og de svigtede ikke vor tillid, men vandt stort over en 
række jyske konkurrenter. 

Tider: 1. D.S.R ............ . 
2. Sønderborg ....... . 
3. Randers .......... . 
4. Fredericia ....... . 
5. Haderslev ........ . 

7,52,0. 
8,05,0. 
8,33,0. 
8,42,0. 
8,44,0. 

Den internationale Københavns-regatta blev afholdt den 
16.-17. juli på Bagsværd sø, og vi havde atter vor hovedpine 
med anmeldelser og mandskab. Resultatet var, at vi startede i 
4 løb og vandt ingen sejre; selv toeren kiksede og blev kun 
nr. 4. 

Det nordiske akademiske mesterskab skulle i år afholdes i 
forbindelse med de nordiske mesterskaber i Paro-as Finland b , , 

den 30.-31. juli. Vi havde store overvejelser med bestyrelsen 
om, hvorvidt vi skulle deltage i år, men efter at vi havde op
nået, at løbet skulle foregå i firer, besluttedes det at deltage 
og heldigvis med succes. Der henvises til særligt referat. 

Af sæsonens hovedkaproninger var der herefter kun dan
marksmesterskaberne tilbage; disse afholdtes på Brabrand Sø 
den 14. august, og vore overvejelser resulterede i, at vi tog 
chancen i firer m. styrmand, selvom vi vel nok kunne have 
fået en fin andenplads i toer m. styrmand. 

Resultatet var en 4. plads, men efter en hård og god kamp. 
Som afslutning for helårskaproerne startede vi som sædvan

ligt i Malmo den 28. august og vandt 4 sejre i 6 løb. Vi vandt 
senior otter, senior toer m. styrm., junior dobbeltsculler og 
senior dobbeltsculler. 

Efterårskaproningen var fastsat til den 4. september, og v i 
prøvede som sædvanligt at samle begyndere i god tid, men 
ferier m. v. forårsagede, at det endelige nye mandskab fo rst 
blev samlet ca. 14 dage før kaproningen; vi fik dog n f ill 
sejr i begynder gig-otter. 

I I, 
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De to rektorer, 

prof· 
H. M. Hansen 

og prof. 
W. T. Munck 

på Langelinie. 

L:l1lgg:\:lrd fo to 

Polyteknikerne 
kæmper 

med bølgerne. 

Langganrd f oc. 

H ans Ove og Richard va ndt i fin stil i toer uden styrm. 
Den 10. september afholdtes »Kvikmatcherne «, og det var 

vor tur til at forestå arrangementet. Vi vandt »bolsjeglasset« 
og havde i anledning af jubilæet en festlig komsammen med 
K vikkerne efter løbene. 

Søndag den 18. september afholdt vi studentermatchen mel
lem Danmarks tekniske Højskole og universitetet samt uni
versitetsmatchen mellem Københavns og Aarhus universiteter. 

Denne gang var træningen til universitetsmatchen lagt i lidt 
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Univ frJit eu
matchen: 
Københav n vinder 
51uupurten over 
Aarhus. 

Kaj Rich foto 

U niv ersitetsdtteren 
med sølv/aklen 
e/ter sejren. 

Langgaard foto 

Rektor 
H. M. HanJen 
overrækker 
enkeltpræmierne til 
univer sitet sotteren. 

Langgaard foto 

mere faste rammer, og resultatet var det overraskende, at Kø
benhavns universitet vandt begge matcher. 

Som anført sluttede sæsonen bedre end forventet med 14 
sejre ud af 42 starter, og såfremt nogle af de gode seniorer 
fortsætter i 1956 sammen med de fysisk godt udrustede be
gyndere fra efterårskaproningen og Kvikmatchen, skulle der 
være muligheder for en virkelig god sæson. 

Trænerspørgsmålet er på nuværende tidspunkt uløst, idet 
Kaj Traulsen på grund af sit arbejde ikke kan afse den samme 
tid som i den forløbne sæson. E. K. 
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KONKURRENCE 
ELLER LANGTUR 

HOLD BÅDEN I FORM 

MED 

SKIBSFARVER 
OG LAKKER 

AMAlIEGADE 8 - KØBENHAVN K MINERVA 3842 

KAPRONINGSSTATISTIK 1955 

Arm I Amal I Antal Antal 
starter sej re starter sej re 

- -----

Agergaard, Erik .... 3 1 J ørgensen, Ole Borre. .. 3 
Ahrcnkilde, Erik .... (j 1 Kahns , Wilhelm ... 1 O 
Alsted, S. . . . . . . . . . . l O Kjær, Erik . _ .. .. -., 2 1 
Banke, Jen s .. . , .... 1 O Martini, Per ..... ... .. 3 
Bodcnsted, Flemming 2 1 M eyer, H enning .. . 2 1 
Calberg, Preben , ... 14 7 Ni elsen, Ebbe . . . . . . 1 O 
Fogh, Paul ...... .. . 2 O Nielscn, Kurt. .... 9 3 
Gjerris, Flemming. . . 1 1 Sørense n, Birger .... 1 O 
Haastl'up, Torben .. 2 O Sørensen , Søren Clau s 1 O 
Hansen, Hans Ovc " . 2 1 9 Thagesen , Bent ..... f> 1 
Hansen , O lc Nors . . . 6 1 Vang, Ole .... .... . .. 3 
Hansen, Richard .... 21 9 Wassilj ev, A. Lembcke I 1 
Haur, Mogens ... . . 11 5 
Hørbo, John ... .. .. 4 3 Styrmænd: 
Jakobsen, Poul E. .. - 13 6 
Jensen, Bent . . ... 2 

I 
1 Andersen, Mathias M. 3 

I 
~ 

Jensen, Kurt ...... , 2 1 Blønd, Erik . , . . . . . . 24 9 

Begynder Junior Senior lait 
Starter I Sejre Starter I Sejre $(Jrtcr I Sejre 5t;lrrer I Sejre 

Single-sculler .... .... . 1 O 6 O 1 O ti O 
Dobbel t -scu Iler ....... - - 3 1 1 1 4 2 
Toer uden sty rm. . . ... - - - - ::I 1 3 1 
Toer med st yrm . ... . .. - - - - 7 2 7 2 
Firer med styrm .. .. . . _ 1 O - - 9 4 10 4 
O tter .. . .... .. ...... 4 2 - - 4 2 8 4 
Inrigger firer. ....... . 2 1 - - - - 2 1 

lait . .. . I 8 3 g 
I 1 I 25 10 42 I 14 

SC:lrter Sejre 

Landskrona , 5. juni ... .. . .. . . .. .. .... . . .. ... _ . __ . 4 l 
Forårskapronin ge n, Bagsvæ rd , 11.-] 2. juni .. . . . _ .. . . 7 O 
Odense, 19. juni . . ... .. .. .. .. .. ...... . . .. . _ .. . .. . 5 2 
Kiel, 26. juni ........ . .... . . . _ . . .. .. . . . . .. . 2 O 
So rø, 3. juli ................... ... .. ... . . . . . . . . . 2 1 
Brabrand, 10. juli ......... . .......... . . . . .. . . 1 1 
Internationale, Bagsværd, 16.-17. juli .. . . . ........ . 4 O 
NAM, Pargas, Fin land, 30.-31. juli ...... . ...... . . . 3 1 
DM, Brabrand , 14. august ........................ . 1 O 
Malmo, 28. august ............. ...... ......... . . G 4 
EfterårskapJ'onin ge n, Bagsværd, 4. september ... . . .. . 4 2 
Kvikmatchen, 10. sep tember. . . . . . . ....... . .... . 2 1 
Univ ersite tsmatch mod Arhus, 18. septembcr 

lal t 42 14 
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DANMARKSMESTRE FRA D.S.R. 

20 sejre og derover: 
TIL OG MED 1955 

Sejre I Sraner 
Sej rs-

I KM . I DM. N M. EM. I per. 

Christtreu, O. . . . . . . . 24 60 40 - 2 1 -
Christiansen, Robert .. 22 57 39 l 1 - Nr. 4 
Grumme, Hu go ...... 57 85 67 10 12 - Nr. 3 
Hee, Mogens ....... . 25 46 54 5 3 - Nr.3 
H endriksen, P. G. ... 45 65 69 9 7 1 Nr. 3&4-
Jakobsen, Poul E. ... . 24 69 35 - l Nr. 4 
Jørgensen, Aage . . . ... 23 67 34- 2 2 - -
Kiersgaard, Erik ... .. 28 64 44 2 6 1 -
Kiersgaard, Henry ... 20 41 49 2 4 - -
Kolmann,1<.. · . . . . . . . 22 51 43 1 3 - Nr. 3 
Krause, Jørgen 31 58 53 1 4- - -
McJgaard, K. R . ..... 21 46 46 5 4 - -
Nielsen, H . Lliders . . . 20 60 33 - 2 1 -
Nielsen, L. Staunsholt . 34 52 65 4 2 3 Nr.:! 
Pærregaard, Per 34 57 60 5 8 - -
Secher, Ole ..... . .... 82 119 69 14- 16 3 Nr.3 
Teglers, Orla ., ..... . 49 73 67 8 6 3 Nr. 3 
Traulsen, Kaj ..... ... 84 108 78 l4 15 4 Nr.3 

Under 20 sejre: 

Aller, Willem van l DM. Højsgaard, S ......... lDM. 
Andersen, A. W ...... 1 DM. (+ 2 fra P.R.) Johannesen, E. .. . . .. l " 
Bardram, E. W. l 

" 
1 NM. Henningsen, E. ...... l 

" Becker, Erik ......... 1 
" Johansen, A. ... . .. . . 1 

" Christensen, P. A. . . .. 1 
" 

Johansen, M ......... l 
" Dall, O . Holten ... .. 2 

" 
Keiser-Nielsen, H . .. . l 

" Fasting, Hans ... .. . . l 
" 

2 NSM. Nielsen, Jens ........ 2 
" Fogh, H . B .. .. . .. . . . l 

" 
Petersen, S. Thorup .. 2 

" Freuchen, Ib · . . . . . . . 1 
" 

2 
" 

Rasmussen,Aa. Høj grav 1 
" Gundesen, S. , . . . . . . . 3 " l " 

Rasmussen, K. Binfi eld l 
" HalJin, Olaf · . . . . . . . l 

" Henriksen, K. . . ..... 1 
" 

Rasmussen, W .. .. ... . 1 
" Hjordsvar, Kjeld l 

" 
Nr. 4 EM. Reiff, J. . ... .. ...... 1 

" Hvass, Frantz . ...... 2 
" 

Riemann, P. ....... . l 
" 

Styrmænd: 

Bruzelius, E. . . ..... . 1 DM . 
Christiansen, Frode . . 12 

" 
1 NM. Nr. 3 & 4 EM. 4 NSM. 

Petersen, Ove . . . . . . . l 
" Rasmussen, H . K. .... l 
" Sivertsen, Paul ..... . 2 
" 

KM. = Københavnsmestersk. EM. = Placering ved Europameslersk. 

DM. = Danmarksmestersk. NSM. = Nord. S'udentermcstersk. 
NM. = Nordisk Mes,ersk. SVM. = $tudenterverdensmestersk. 
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Økonomiudvalget: Beretning for 1955 

VED ændringen af klubbens ledelse i begyndelsen af året ind
førtes Økonomiudvalget som en nydannelse, uden at det nær
mere specificeredes, hvilke opgaver der påhvilede dette. Da 
klubbens daglige drift gennem de seneste år har været gen
nemført på en tilfredsstillende måde, anerkendt fra alle sider, 
fand t udvalget , ved sin sammentræden ingen anledning til at 
foreslå ændringer i denne, men man enedes om i den første 
sæson først at danne sig et kendskab til klubbens hele økono
miske liv, dels gennem kildestudier i årsregnskaber og bilag, 
dels ved at følge de daglige ind- og udbetalinger i sæsonens løb. 

Der har i arets løb været afholdt 9 møder, på hvilke man 
har drøftet de forskellige udgiftsposter på klubbens regnskab 
og muligheden for at formindske disse, ligesom spørgsmålet 
om forøgede indtægter har været til behandling. I første om
gang har udvalgets arbejde ikke båret frugt, idet udvalget må 
erkende, at administrationen af klubbens midler har været så 
god og forsvarlig, at der ikke på væsentlige punkter kan fore
slås besparelser af større betydning. Med det stadigt stigende 
prisniveau kan man endda ikke undgå stigende udgifter. På 
tilsvarende måde kan udvalget heller ikke anvise veje til for
øgede indtægter. 

Som resultat af udvalgets overvejelser er udarbejdet et for
slag til budget for sæsonen 1956, der viser, at en betydelig 
kontingentforhøjelse for alle klasser af klubbens medlemmer 
er påkrævet, såfremt der skal skaffes balance på regnskabet. 

Ejnar F. Voigt . 
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Materiellet 

I 1954 blev den klinkbyggede singlescu ller »Daphne « påsejlet 
af motorf.ærgen »Hella« og ødelagt. I 1955 blev den klink
byggede singlesculler »Cito« (anskaffet i 1937) solgt. 

I december 1955 modtoges som gave fra D S R 's . 
ny firer u. stm. 

. . . vennel en 

D.S.R. har derefter iah 63 både nemlig 15 o • " 
. o " ' to-al ers ll1rlg-

ge:e, 10 flre-arers mnggere, 16 klinkbyggede singlescullere 1 
kltnkbygget dobbeltsculler m. stm., 3 gigfirere 1 gigo ttel· ' 2 
cravelbyggede singlescullere, 2 cravelbyggede dobbeltscull~re 
2 toere u. stm. 1 toer m st 3 f' . f ' ' , . m., lrel e u. stm., 5 Irere m. stm. 
og 2 ottere. 

]. Norman-Hansen. 

1% 
~.~.~ 
Dæk Dem i 

DET GjENSfOIGE FOR SIKRING SS ELSKAB 

DANMARK 
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FrokosthviL i skærg&rden. 
L1nggaard rot. 

Langture 1955 

PÅ langtursroningens område bød ej heller 1955 på overraskel
ser eller sensationer, hvad tur- eller kilometerantal angår, men 
alligevel var der lyspunkter, der giver en lov til at håbe på 
bedring i fremtiden. Der er ikke tvivl om, at der er en hel del 
af klubbens old-timers, som vil slå en hånlatter op, når jeg 
hævder, at 8 ture i sæsonens løb giver grund til optimisme, 
men når man ser det ud fra den synsvinkel, at det er en stig
ning på op mod 100 pet. i forhold til de to foregående sæ
soner, så finder jeg alligevel, at der er grund til at se lidt lysere 
på tingene. Hertil kommer, at det i år for første gang i lange 
tider er lykkedes at gennemføre en fælleslangtur på 8 dage i 
farvandene syd for Sjælland. I turen, der skyldtes et prisvær
digt initiativ fra Strigel og H. M. Møller , deltog hele tre både 
med unge mandskaber, der aldrig tidligere havde været på 
langtur, bortset altså fra de to fornævnte ledere. 

Derimod kom kun et hold udenlands i år, K Ci rsberg på ruten 
Kullen-Marstrand. Norman, som ellers i henved tre menn -
skealdre h ven eneste år har været trofast på Sørlandets skxr-



gård og i farvandene ved Goteborg, holdt sig denne sæson til 
Limfjorden. 

Af turene, der tilsammen udgør en distance på 1612 km, er 
kun tre foretaget med klubbens egne fartøjer. Resten er sket 
gennem benyttelse af D.F.f.R.'s udstationerede både og både, 
der velvilligst er stillet til disposition af andre klubber, nemlig 
klubberne i Korsør og Vordingborg samt Aarhus studenter
roklub. 

Hvorfor stagnerer nu langtursroningen? Tiderne skifter og 
smag og moder med dem. I krigens år, da det var småt med 
adspredelser som f. eks. Marilyn Monroe, Billy Graham m. m. 
tyede befolkningen til algang og andre sære forlystelser, og da 
rejselivet standsede, fandt mange det mere forjættende at glide 
langs de danske strande i en toer end at deltage i de daglige 
armstrækningsmatcher ved sommerpensionaternes frokostborde. 
Det kan derfor ikke nytte at drage sammenligning med denne 
højkonjunktur på langtursroningens område og derefter falde 
hen i fortvivlelse, tværtimod bør man med en vis tilfredshed 
konstatere, at der stadig er nogle, der er trofaste og holder be
grebet langture ved lige, og at det undertiden lykkes disse at 
lokke nogle »greenhorns« ind på gebetet. Før eller senere vil 
rejsetræthed, pengemangel eller andre faktorer påny skabe 
hausse i langture. 

Aage Bang. 
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Bli den lægges Il d. 

Motions- og langtursudvalget 

DEN usædvanlig fine sommer 1955 med. megen .varme, med 
mange solskins- og få regnvejrsdage, medvIrkede tll den glæ~e
lige stigning i motionsroningen, såvel ~or. de ko~tere, daghge 
ture som for ture over 30 km, som statlstlkken VIser. 

I udvalget har rocheferne med sæd.vanlig ~ver forestået ar
bejdet med alt den daglige roning og mstruktlonen vedrørende 
samt med tilrettelægningen af fællesturene. Aage Bang har, 

det fremgår af hans beretning for langturene, desværre 
som . 'dl 'd 
ikke haft meget at gøre som langtursrochef. Der er .I~l ertl 
begrundet håb om, at den forløbne sæsons mange NIvature og 
propaganda-fælleslangturen med 3 både til Storst~ømomen med. 
for en stor del yngre medlemmer som deltagere VII fa antallet 

af langture til at stige påny. ., 
Sæsonens første roarrangement var slghtseemg-turen I. 111 .1 J 

gennem havnen ud til K.R., hvori 4 både deltog, og 1" .1 ''1:1' 



senere var 1 2-årers og 4 4-årers både på den sædvanlige for
nøjelige kanaltur, hvis deltagere i år i tdgift passerede den 
smykkede toldbod med livgardekompagni i galla og anden 
festivitas i anledning af det franske præsidentpars officielle 
besøg. 

14 mand i 4 både deltog i den helt igennem vellykkede 
pinsetur til Nivå den 28.-30. maj. 1. pinsedag foreto ges en 
tur til Helsingborg, hvor især strækningen Helsingborg-Hel
singør gav de deltagere, der ikke tidligere havde været på lang
tur, nye erfaringer vedrørende roning under mere uvante 
strømforhold. 2 uger senere var der atter arrangeret en fælles
tur til Nivå. 

Kaninfesten den 17. juni indledtes med præsentationsroniJlg 
af et fåtal af forårets kaniner. Professor Secher uddelte præ
mier til de 4 bedst roende kaniner og til instruktøren Gjer
ns sen. 

Kvikmatcherne den 10. september var i år extra festlige i 
anledning af henholdsvis 50- og 60-års jubilæerne for disse 
venskabsmatcher. Forhenværende havnedirektør Blach var 

"Vel roet" . 

Langg.ard fo<. 
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Efter turen. 
Langgaard for. 

dommer, og løbene overværedes af mange tidligere Kvikmatch
roere fra begge klubber. Sejrene blev ligelig delt, og vi vandt 
igen i år bolsjeglasset ved Ole Vang, Per Martini, John Hørbo, 
Ole Borre Jensen , cox : Erik Blønd. 

Efter matcherne var der en lille middag i D.S.R., hvor præ
mieuddelingen fandt sted, og fhv. havnedirektør Blach fik 
overrakt ), papirkniven« som en tak for altid beredvillig imøde
kommenhed overfor klubben gennem årene. 

Årets »omelet surprise« den 11. september gik til den ejen
dommelige ø Saltholm. Der burde have været langt flere med 
end de 9 mand + Bang og Boesen med damer i det ledsagende 
fartøj, som kystbefæstningen velvilligt havde stillet til disposi
tion. Undervejs skulle de 3 både for langtursrochefens strenge 
blik vise færdighed i udspring med redningsvest, og på Nordre 
Røse fyr stod damerne og inspicerede udskiftning af rullesæde
hjul og andre svære prøver. For deltagerne var det en god dag 
med hyggelig frokost i strandkanten, traveture på øen og til 
sidst hjemturen i lige linje fra Saltholm til Skudehavnen. 

Klubkaproningen den 16. oktober havde trods redaktørens 
helsides annoncering i medlemsbladet med billedet af de gamle 
kæmper kun hidlokket en lille snes yngre kæmper, der trod-
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sede efterårsvejret og næsten alle blev belønnet med medaljer 
ved den efterfølgende frokost. Klubmestre blev i sculler: Ole 
Nors Hansen og i 2-årers: Richard Hansen, Kurt Nielsen, cox: 
Mathias M. Andersen. 

I forbindelse med onsdagsaftenerne afholdtes 8 matcher med 
en lille fast skare som deltagere. Højeste antal points opnåedes 
af Skjøde Petersen, K. Mikkelsen og ]. Sommer Jensen, som på 
medlemsmødet den 11. november af formanden fik overrakt 
slipsholderen. 

I sæsonens løb blev der af rocheferne og af 9 interesserede 
medlemmer instrueret 95 kaniner. 

Selvom der både under kanininstruktionen og i almindelig
hed blev propageret stærkt for onsdagsmatcher, fællesture 
m. m., var der dog til næsten alle roarrangementer alt for rinere 
ti!slutning af kaniner og yngre medlemmer. Det er udvalge~s 
hab, at mange flere medlemmer i den kommende sæson vil få 
lyst til og glæde af at deltage i klublivet på vandet. 

Herbert Marcus. 

~A~~YA(H1l4K 
SIE§ LAK- OG FARVEFABRIKER 

KØBENHAVN S. 
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Propaganda- og festudvalgets beretning 

»D.S.R. er ingen klub ... det er en roforretning!« udtalte en
gang klubbens kaproningstræner, selv gammelt medlem af en 

af landets største roklubber. 
Denne hårde dom skulle forstås således: der fandtes i klub

ben intet »fælles klubliv «, d. v. s. forhold, hvorunder alle, såvel 
nye som ældre medlemmer, kunne komme i kontakt med andre 
aktive medlemmer, også uden for bådene. Vel fandtes »klub
liv«, men stort set kun i kliker og næsten lukket for alle ny
ankomne - lige undtagen de få, der i kraft af særlige kontakt
skabende evner magtede at forcere den ellers ubrydelige mur. 

I spørgsmålet om, hvorvidt denne tingenes tilstand var be
klagelig, var - og er - meningerne delte. Og det skal de 
have lov at være ... Nogle - navnlig de ældre, som hyggede 
sig fortræffeligt i deres klike - fand t det helt i sin orden og 
anså det modsatte som noget for en akademiker aldeles uvær
digt. Andre - og især de nye medlemmer og de, hos hvem 
kontaktbehovet var større end evnen til at nedbryde skran
kerne - fandt, at klubben led under en meget alvorlig mangel: 

et fælles klubliv åbent for alle. 
på baggrund af den ofte rejste kritik af dette forhold og ud 

fra den betragtning, at klubben har et ansvar også over for 
den sidste kategori af medlemmer, søgte bestyrelsen i sæsonen 
1954 at gennemføre de såkaldte onsdagsaftener omfattende 
roning, underholdning og »kammeratligt samvær«. 

Man havde tænkt sig, at disse arrangementer skulle danne 
rammen om et »organiseret klubliv«, som efterhånden i sti
gende omfang kunne afløses af mere spontane og improviserede 

bidrag fra flest mulige medlemmer. 
Resultatet af bestræbelserne i 1954 (jfr. sidste årbog) var 

trods alt ikke værre, end at der blandt den afgående bestyrelse 
var almindelig enighed om, at arbejdet burde fortsættes under 
en eller anden form. Man besluttede derfor at foreslå ned
sættelsen af et »Fest- og propagandaudvalg«, der efter general
forsamlingen fik følgende sammensætning: Mathias Andersen, 
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Bjørn takker Bondo Sv ane 
fo r hans fortræffelige 

kaninlale , 

Langgila rd for, 

Flemming Gjerris, Zika Djokovic, Richard Floer-Jensen, Palle 
Lunøe, Kai Rich, F, Langgaard. 

Udvalget så det som sin opgave gennem arrangementer af 
fester og klubaftener m. m. at medvirk e til skabelsen af et 
»fælles klubliv «, der skulle stå åbent for all e interesserede med
lemmer, samt at yde propagandamæssig støtte til såvel eget 
som til de øvrige udvalgs arbejde - udadtil og indadtil. 

lait gennemførtes 3 fester: 18/5 forårsfesten med kunstne
risk underholdning ved Jytte Gratwohl og Frank Wagner, 
17/6 kaninfesten med kanintale af Bondo Sv ane og visesang 
ved J ens Chr. H astrup og endelig festen i forbindelse med stu
dentermatchen den 18 /9. Kaninfesten blev som bekendt i år 
gennemført efter den gamle recept: »men only «, og den blev -
ligesom de to andre fester - særdeles vellykket. Den led fak
tisk kun af een alvorlig mangel: kvinder ... Derudover af
holdtes ialt 15 onsdagsaftener: 
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26/5 Vandskiaften ved Bent Stig Møller . Lysbilleder og 
film. 

1/6 Kai Rich's farvelysbilleder. 

8/6 Salgschef Stilling fra K.L.M. talte og viste luft
fartsfilm. 

22/6 Langtursaften med causeri ved Sten Ryum samt 
farvebilleder. 

24 /8 
31 /8 

7/9 
14/9 
21/9 
26/9 

5/ 10 

12/ 10 
19/10 
26/10 

2/11 

Langgaard's farvelysbilleder fr a sommeren 1955. 
Filmaften ved den Canadiske Legation. 
Kai Rich's sidste lysbilleder. 
Grammofonkoncert. 
Tegnefilm ved Ingolf Boisen, 
Medlemmerne viste deres egne farvelysbilleder. 
Hofmediclls V. A. Fenger talte om »Hoflæge-

in stitutionen gennem tiderne «. 
Kamm erkoncert ved elever fra konservatoriet. 
Foredrag og film ved inspektør Hintze fra S.A.S. 
Sang aften ved Bech Søre';sen og Københavns 

Kammerkor. 
Farvelysbilleder ved fotograf Kjeld Helmer

Petersen. 

Udvalgets aktivitet på det propagandamæssige område har 
hovedsagelig været begrænset til støtte af egne arrangementer, 

Frank Wagner m ed "Kit", X,j R ich (0[, 
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Hostrup synger. 

Langgaard for . 

især i form af talrige plakater i klubhuset, billedreportage sam t 
udarbejdelse af en trykt plakat til ophængning på alle lære
anstalter, gymnasier etc. i Storkøbenhavn . Derudover har ud
valge ts to yngste medlemmer sørget fOl", at D.S.R. i år blev 
repræsenteret på Studiliefesten med en smugkro, hvilket betød 
publicity for klubben og 300 kr. i dens slunkne kasse. 

Efter afslutningen af disse to sæsoners bestræbelser på at 
»gøre klubben til en klub « kan det være fristende at spørge: 
»Lykkedes det? « Eller må vi give skeptikerne ret i deres på
stand om, at "det er umuligt at trække medlemmerne ned i 
klubben «? Svaret ligger nok et sted midt imellem, sag t på en 
anden måde: resultatet har ikke været nogen ubetinget succes, 
men på den anden side heller ikke værre, end at arbejdet -
måske under en ændret form - bør fortsættes end nu en sæson . 

Lad os forsøge at begrunde denne konklusion lidt nøjere: 
Fremmødet til klubaftenerne har variere t meliem ca. 40 og 

ca. 125 med et gennemsnit på omkring 75. 
Tilslutningen har iøvrigt tilsyneladende været bestemt af 

navnlig tre faktorer: propaganda, vejret og underholdningens 
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art. Om det sidste kan generelt siges, at lødig underholdning 
»trækker « mindst. Således vi lle 125 medlemmer se tegnefilm, 
mens kun godt 40 var interesserede i en kammerkoncert ... 
som ganske vist faldt sammen med hr. Armstrongs »optræden« 
i KB-hallen. På Peter Bangsvej var der til gengæld trafik
sammenbrud ... 

Der har gennemgående været tilfredshed med aftenernes 
»organiserede« del, mens den " improviserede « del er blevet 
mødt med berettiget utilfredshed . .. hovedsagelig fordi den 
udeblev. 

U dvalget er blevet opmuntret af talrige tegn på interesse 
for dets arbejde, en interesse, som i adskillige tilfælde har taget 
form af aktiv støtte. Næppe nogen anden gren af bestyrelsens 
bestræbelser har kunnet glæde sig over så mange udtryk for 
taknemmelighed. Denne beretning bør derfor også slutte med 
en oprigtig tak til alle, 
der har hjulpet os, såvel 
inden for som uden for 
klubben, og vi tænker 
her ikke mindst på kol
legerne i bestyrelsen og 
på inspektør S jelle og 
fru Fjeldbo. 

Fl. 

"'~~d.22JIIN/ KI. /9: 

ONSf)AGSI4ATCH 
Ot/fajt'rl' hl et. r (JII/k/d'riæ J'et 

.0' -/. II !.-( /.0 

lJINfie, ""dff vi alk 1'11 t'h "lIge/lf; 

LANGTIIISAfTEN· 
hvor eh l7f' 1rI1IObent; gomle 
·langfurJrortlY ~ ko"torch~' 

STEN IlYUM 
C~fe~~rm~~m~~~~ 

fi:1,~Iy.!bi/lettel' li?:J /al7,jf{.(re 
afi/(åi Rtch K f.a11.9j(/(J/C{. 

tf/tIsl;f()$ (((/%-7fl f/. <3. i 

lJtøw, 'l9 ~, et' wllrMMel 
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Beretning fra fotoudvalget 

FOTOUDVALGET, der nedsattes kort tid efter generalforsam
lingerne, kom til at bestå af 8 medlemmer (se foran). D~t 
startede sin virksom hed med udsendelsen af en henvendelse til 
ca. 200 ældre medlemmer, hvori vi opfordrede dem til at ind
sende billeder af interesse for klubben, såvel aftryk som nega
tiver med oplysende tekst vedføjet. Det var tanken, at vi af 
det indkomne materiale sku lle være i stand til at skabe et klub
album i videre forstand, d. v. s. dels et album (e l. flere) og dels 
ophængning af forstørrelser på skift i klublokalerne. 

Resultatet af denne henvendelse var ret nedslående, idet kun 
en enkelt reacrerede, nemlig civiling. Kjeld Klintø, der ind
sendte en rækl~e gode negativer med oplysende tekst fortrinsvis 
fra sæsonen 1937. En vx cndig del :lf disse fotos vil sagtens 
kunne find' :ll1vcndels , m n for inden vi foretager os noget 
med di ss ' f ilm, m. vi hav' fl'l" til sen del se r. Vi vil derfor i 
dcn k0111111 'nd ' ~. 'SO I1 r' t· fornyede henvendelser og øge kred
sen m d &I"g. ngcn . fr, 1940- 50. Fra enkelte medlemmers side 
har vi ri ' c ti lS<lgn om I 'v 'ring af gamle klubbilleder, men det 
er hidtil kun bl ·v·c v'd tilsagnet. Forhåbentlig dukker dog 
disse bill·J r op en si ø nne dag. 

Under di s 0111 t,' nJ igheder ville det være synd at sige, at 
udvalgets meell'mm r er blevet overbebyrdet med arb~jde i den 
forløbne sæson, O"" vi har ikke fundet det nødvcndq;t at af

holde møder. 
Hvis interessen ror sagen viser sig lige så sløj i den kom

mende sæson, må vi konstatere, at tiden formen tl ig endnu ikke 

er moden til planens realisation . F. jv illll Sieverts. 
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Kiel- turen 1955 

IGEN i år blev vi inviteret til Kiel i anledning af »Die Kieler
Woche « til at deltage i den årlige tilbagevendende kaproning 
mellem universiteterne i Oslo, Stockholm, Helsingfors, Kiel og 
København. 

Vi fik tidligt på sæsonen sam let en otter, hovedsagelig be
stående af seniorroere; det gik altsammen udmærket indtil få 
dage før afrejsen. Stroken Nors blev syg, og Kjær fik hjerne
rystelse efter et automobiluheld . Otteren fik herefter følgende 
sammensætning: Bent Thagesen , Mogens Haut , Erik Ahrenkilde, 
Poul Erik Jacobsen, Preben Calberg, Hans Ove Hansen, Ri
chard Hansen, Kurt Nielsen og cox: Erik Blønd. Vi måtte tage 
en af begynderne med på holdet, og valget faldt på Bent 
Thagesen, der efter Trulle's mening var den bedste tekniker på 
den nye begynderotter. 

Calle afreagerer, 
mens BLønd ser til. 

Hnur (OL 
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Fredag den 24. juni rejste vi. Foruden træner Trulle var 
Kiengaard med som rejseleder. Ved 20-tiden havde vi en times 
ophold i Lubeck, og hvad denne time skulle bruges til, var der 
ingen tvivl om. Calle førte an med raske skridt, og forpustede 
nåede vi vort mål: »Der Kahn «, der efter Calle's udsagn skulle 
være det helt rigtige. Vi satte os ned, og de fleste af os bestilte 
det gængse tyske øl, hvorimod styrmand Blønd fattede ølkor
te t, og sagligt gennemgik han samtlige sorter i håbet om at 
finde det bedste mørke og stærke tyske øl. Efter lange over
vejelser bestemte han sig for »Dunkel Bier«, idet han syntes, 
at det navn lød af noget. Blønd havde næppe smagt på det, 
før han sprang 5 meter i vejret (tænk, at Blønd kunne have 
sådanne kræfter!), alt imens han bandede svart. Vi undersøgte 
etiketten nøjere og fandt ud af, at »Dunkel Bier« var et syno
nym for ganske almindeligt maltøl, anbefalet af læger for børn 
og svagelige personer verden over. - Man skal passe på de 
tyskere! 

Efter at have forvisset os om, at den uheldige Blønd var 
all right, forlod vi »Der Kahn« og fortsatte rejsen. 

Omkring midnat nåede vi Kiel, hvor vi blev modtaget af 
den sympatiske og altid hjælpsomme hr. Wiepke, lederen af 
den romæssige del af arrangementet. Vi blev straks kørt til 
"Bellevue", et stort vandrerhjem, og her indtog vi et natmåltid 
bestående af ost og den uundgåelige tyske pølse (der fandtes i 
mange variationer) foruden noget drikkeligt, der kunne være 
hvad som helst - bare ikke kaffe eller theo 

Efter at ha ve vækket vore norske rokammerater og omfav
net dem så voldsomt, at de næppe kunne sove mere den nat, 
besteg vi trætte køjerne og lod hvilen falde over os. 

Lørdag formiddag var der reception på rådhuset, og her fik 
vi lejlighed til at hilse på vore konku!'renter, og efter en rund
visning på rådhuset gik vi en kort tur i byen. Senere på dagen 
prøvede vi vor otter, en dejlig båd - forøvrigt den samme, 
vi lånte sidste år. Vi overanstrengte os ikke Jen dag, og vi 
gik tidligt i seng, men nåede dog at få sendt et kort til fru 
Fjeldbo, og for ikke helt at glemme vor forulykkede ven Kjær 
sendte vi ham et postkort med et billede af motorhelten Mar
Ion Brando iført skindjakke og kort hår. 
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På hjemturen drøftedej den kommende træning. 
H il Ut foto 

Søndag eftermiddag skulle det store løb foregå. Vi deltog 
dog først i et anden-seniorløb i otter, dels for at »varme op « 
og dels for at lære baneforholdene at kende. Vi kom godt fra 
start, men det varede ikke længe, før et tysk hold tog føringen, 
mens norske studenter og vi kæmpede om andenpladsen. Det 
blev tyskerne, der vandt, nordmændene nr. 2 og D .S.R. nr. 3. 
At der kun var 3 både på banen, skulle jeg måske ikke have 
fortalt. Nå, helt hægtet af blev vi nu ikke, og trods a lt var 
der ikke langt fra nordmændene og ned tilos i dette Iv)b. 

To timer senere gik vi igen ned til starten til dagens hoved
begivenhed: die deutsch-nordische studenten-achter. H ernede lå 
en række ledsagerbåde, svært bemandede med fotografer, jour
nalister, speakere og fjernsynsfolk. - Endelig lød starten, og 
D.S.R. kom godt afsted, men tyskerne må have haft en »raket
start", idet de tog en længde fra de øvrige hold på de første 
200 meter. Ved 1 000 m havde tyskerne yderligere øget for
springet, mens nordmændene, svenskerne og vi kæmpede om 
andenpladsen; finnerne var allerede da tabt af feltet. Det var 
ikke et løb med megen spændin g, dertil var tyskerne alt for 
stærke; de vandt med mindst 3-4 længder foran nordmæn
dene, som igen var en længde foran svenskerne. D.S.R. blev 
nr. 4 efter hård kamp med svenskerne; finnerne blev nr. 5. 
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Kl. 20 var der middag i det elegante »Welthaus« . Vi fik en 
fin middag: aspargessuppe, wienerschnitzel og is og desuden en 
fortræffelig rhinskvin. Rektoren for Christian-Albrechts uni
versitetet i Kiel overrakte vandrepræmien til det sejrende tyske 
hold. Herefter blev der holdt en række taler, hvorunder også 
Trulle tog ordet og på klubbens vegne overrakte erindringer 
fra D.S.R. til rektor og til formanden for Kiels srudenterroere. 

Tidligt næste morgen tog vi afsted. Vi havde vel ikke høstet 
mange sportslige laurbær på denne tur , men vi var blevet en 
dejlig tur rige re. 

Tiny . 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS ÆRESMEDLEMMER 

Brygger Carl Jacobsen t 
Professor H . }. H annover t 
O ver læge H . S. K øs ter t 
Direktør Henning Koch t 

C ivi lin geniør H. Ree t 
Professor, dr . med. Knud Secher 

Direktør H arald Simonsen t 
Overretssagfører H . S teinthal 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS ÆRESTEGN 

H ans Maj est,et Kong Frederik l X 

Kap tajn H . H . Bondo t 
Grosserer Carl Thorup 
Direktør H enry Skov 
Direktør Ha rald Simonsen t 
O /R-sakf. H. R ømcke, N.5.R. 
H /R-ad vokat E. \\'l. Na.nsen, N .5.R. t 
A ktuar N. So lberg , N.5 .R . 

Professor, dr . med . Knud Secher 

Civ ilin geniø r H. Ree t 
Generallæge Em. Saugman 
Ambassadør Frants Hvass 

H /R-advokat Lei f Rode, N.S.R. 
Grosserer G~tdmund Schack 

Direktør Axel Lundqv ist 

DANSKE STU DENTERS ROKLUBS VENNER 

I 1955 havde Vennerne den glæde at modtage indmeldelse fra 
følgende nye medlemmer : 

Overlæge, dr.med. Jens C. Christoffersen Frk. Anne Mette Biehl 
Direk tør V. A . Bork Frk. Liselotte Biehl 

Ci vilingeniør M. Drost Larsen Sag førerfuldmæ gtig Aage Bang 

Sagførerfu ldmægti g B. Boesen 
Civilingeniør Mich eLi Jessen 

Fuldmægtig H elge Pagh 
A rki tek t N . O. Strigel 

Di rektør K. Green-Andersen 

Civi lin gen iør G. Nyhegn 
Korerspond enr Børge Hart z 
Forlagsboghandler N. J . H elweg-Larsen 
Byretsfuldm., ca nd . jur. E. A. Schoug 

Fru A . M. Biehl 

Civilin g., entreprenør P. }. }. H arder 

Døde 1955: 

C ivi lin geniør Johs. P. Johansen , Ålborg 
Grosserer Poul Korsholm, København 
Direktør G. R iemann, København 
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Med hensyn til det forløbne år skal her blot bemærkes, at 
den 4-årers outrigger, som Vennerne på generalforsamlingen 
i 1954 besluttede at give klubben, nu er leveret fra Kerteminde 
bådebyggeri, og købesummen, der androg kr. 3700,00, er betalt. 

Endvidere er der i årets løb indbetalt ca. kr. 4000,00 i kon
tingent, hvilket beløb med renter ialt andrager kr. 4293,30. 

Bestyrelsen for Vennerne bringer alle medlemmerne en hjerte
lig tak for deres trofasthed og interesse for klubbens ve og vel. 

FORTEGNELSE OVER D. S. R.s VENNER 

Hans Majestæt Kong Frederik IX 

Grosserer S. Albertus 
Cand. jur. Henning Amelung 

Dr. Børge Andersen 
Højesrererssagfører Niels Andersen 
Cand. jur. Ame Juul Amskov 
Overingeniør E. V. Bardram 

Sagfører, cand. jur. Erik Becker 
Skuespiller Henrik Bcntzon 
Konrorchd IC A. lljørklund Bertels('n 

Grosserer Knud Bichl 
Forfarrcren Josias Bille 

Aporeker Sv. E. Bjøm 
Civilingeniør Frode Brammecs 
Prokurisr M. Bredfddt 
Oved,irurg Harry Brocks 

Srarsaur. revisor Svend Aage Bruun 
Fabrikam Per Brøchner-Larsen 

Direktør F. Byrch 
Civilingeniør Arne Byskov 
Tandlæge E. Myrup Carlsen 

Ekspedienr Frode Christiansen 
Regnskabschef Erik COrlsen 
Civilingeniør Th. Eberth 
Murermesrer F. G. Eisensøe 

Overlærer Aage Feldt 
Professor Sv. Christian Felumb 

Cand. jur. Aksel Fischer 
Grosserer A. Filtenborg 
Direkrør Hans Fogh 
Direkrør Chr. Aasted Frandsen 
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Direkrør Valdemar Friedricks 

Civilingeniør Dan Frørup 
Museumsinspekrør G. Galster 

Læge Poul Gregersen 
Polirifuldm., cand. jur. Hugo Grumme 
Ci vilingeniør S øren Gundesen 
Civilingeniør Svend Hagerttp 

Civi/ing. Olaf Hallin 
Tandl æge Jeff ffammclev 
rl'okurist F. Aa. Jfansen 
Civiling. C. o. Hanssing 

Civilingeniør klogens Hee 
Landsretssa gf. Jørgen H elweg-Larsen 
Redakrør C. Næsh Hendriksen 

Redakrør \Valter Næsh Hendriksen 
Salgsinspekrør Georg Hennings 
Højesrererssagfører Bernt Hjejle 

Landsretssagfører H. H. Holm 

Typograf Johs. Honore 
Civilingeniør K. Hunderup 
Ambassadør Frants Hvass 

Afdelingschef Jesper Hven 
Direktør N. Høy-Petersen 

Direkrør Gunnar Jensen 
RepræsemaIH Henning Jensen 

Hans Jørgen Jensen 
Korrespondent]. Sommer Jensen 
Læg~ ]. Kongsdal Jensen 
Læge Erik Johannesen 
Ci vi/ingeniør \V riborg J ønson 

Tandlæge Ulf Kaarsberg 

Assurandør Erik Kiersgaard 
Civilingeniør Kjeld Klintøe 

Overretssagfører K. Kjær 

Læge Peter Krag 
Professor, dr. med. Niels B. Kramp 

Ci viloverberjent Jørgen K rause 
Tandlæge Ove Lange 

Landsretssagfører Carlo Larsen 
Landsretssagfører]. Svenning Larsen 

Direkrør Finn Lorentzen 
Civilingeniør G. Meng-Lund 
Læge Knud Lund 

Direktør Axel Lundqvist 
Tegner Palle Lunøe 
Tandlæge K. Machold 
Ingeniør Alfred Madsen 

Arkirekt Ove Mandrup-Poulsen 
Læge Axel Mathiesen 
Læge Knud Melgaard 

Direktør Kai Mogensen 
l.andsretssagf. H. Møhring-Andersen 
Fabrikam Bjørn Møller 

Professor K. O. Møller 
Prokurisr P. Mørkegaard 
Direktør Preben Nellemann 

Overlæge J ens Nielsen 
Arkirekt O. Mølgaard Nielsen 
Redaktør Kai Nissen 

Grosserer Poul IC Nielsen 
Civilingeniør J. Norman-Hansen 
Civilingeniør Kristian N ørlyng 
Direktør Poul Eivind Olsen 

Redaktør Ib Sv. Olsen 

Landsretssagfører \Vinsløw Olsen 
Civilingeniør, dr. tech. Chr. Ostenfeld 

LandsI'erssagfører Aage Petersen 

Presseforograf Erik Petersen 
Overingeniør Ove Petersen 
Landsretssagfører Poul Pedersen 
Sekrerær C. F. Thorup-Petersen 

Ingeniør B. Pollner 
Ingeniør Poul Ringsted 

Højestel'erssagfører Stig Rode 

Læge Jørgen Røjel 
Direkrør Per Rønberg 
Tandlæge B. Rønnow 

Generallæge E. Saugman 
Grosserer Gudmund Schack 
Professor, dr. med. K. S echer 

Overlæge, dr. med. Ole Secher 
Overass., cand. polir. Ejvind Sie·verts 

Kaptajn C. A. Sj elle 
Direkrør Aage Skjoldby 
Civilingeniør P. Strårup 

Professor E. Suenson 
Civilingeniør Mogens Suppli 
Højesrererssagfører O. Bondo S'vane 

LandsI'erssagfører N. Borup Svendsen 
Prokurist Poul Sørensen 

Bankfuldmægrig F. Teimer 
Læge Orla Teglers 
Reklamechef Knud Terslev 
Landsretssagfører Alex Troedsson 
Overlæge Mogens Vinten-Johansen 

Direkrør Georg \Vittenborg 
Laborarorieforsrander E. F. Voigt 
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G. E. Riemann in memonam 

UMIDDELBART før året 1955 udløb, modtog vi budskabet om, 
at direktør, cand. polit. G. E. Riemann, en af D.S.R.'s trofaste 
støtter gennem mange år, var afgået ved døden. Riemann 
havde kort forinden måttet underkaste sig en operation; men 
han var allerede begyndt igen at arbejde på sit kontor, da en 
blodprop pludselig gjorde ende på hans liv. 

Riemann var gammel studenterroer, og han bevarede - i 
de senere år først og fremmest gennem »vennerne " - hele sit 
liv interessen for D.S.R. og kammeraterne i klubben. 

I D.S.R.'s første vanskelige år - fra 1921-24 - var han 
som kasserer et af bestyrelsens betydningsfuldeste og mest ak
tive medlemmer. Og hans aktivitet viste sig ikke blot i det ad
ministrative arbejde, men også i den aktive roning. Vi, der 
var med dengang, ser endnu for os hans bomstærke, bjørne
tætte skikkelse - han var et rigtigt stykke karlfolk. 
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I det civile liv blev der i årenes løb lagt mere og mere beslag 
på ham; han avancerede til direktør for Nordisk Livsforsik
rings AIS og Nordisk Ulykkesforsikrings AIS, og han virkede 
i mange år som lærer, senere docent i forsikringsvidenskab ved 
Handelshøjskolen; alligevel så vi ham stadig ved sammenkom
ster og begivenheder i D.S.R. 

Vi vil huske ham som en af dansk studenterronings støtter 
og som en ven og kammerat, vi aldrig kan glemme. 
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BRDR. RAAENHAUGE 
leverer 

GI. Kongevej ]7 

Telefon Vester 1244 x 

(]1.ugl - fJtø-nl lJ-fj klJ-I1'J-nial 
Carsten Petersen 

StraJ1clboulev8rd 160 - TI! R y v:J1l8 272 

L eVUOlld"T til Darr ske Studenter s R oklu.b 

<ifP 
HORNUNG & MØLLER 

KGL. HOF· PIANOFABRIK 

BREDGADE 54 NYGADE '1 

Fornemste dansIce fabrikat 

OKHOL~ 
." · .. · .. ···,.·0···· · .. ·····N·O···· .... ····· .. i·iC: .. ·· 
.::.:.~.p..9. ....... , .. :.: .. ~.~ ......... : ..... ~.~I .. ... :r,' 

VESTERBROGADE 61. KØBENHAVN V. 
VE. 6363 

l'tu.lle al tafJe. 

WIEDEMANNS PØLSER 
/!lud i båden 

• Statskontrol no. 208 . • 

Finlandsturen eller Nam-Nam 
28/7-2/8 1955 - PARGAS 

»UD modsat, over hovedet - op!« Styrmandens kommando 
til de fire svedige roere gjalder gennem Sydhavnen og får i 
nogle brøkdele af sekunder »Streg« til at svæve frit i luften, 
hvorefter den bliver båret på plads. - Det er torsdag aften, 
vandet er særdeles fint, og roerne har endt deres daglige træ
ning. Et par af dem henter årerne op fra pontOnen, dog ikke 
for at anbringe dem på deres sædvanlige plads, men for at 
underkaste dem en større renselses proces, hvortil benzin og 
gamle robukser er bedst egnede ingredienser. Dernæst bliver de 
omhyggeligt indpakket anbragt ved sydgavlen af trænings
huset, hvortil de støtter sig trætte af dagens anstrengelser. Efter 
at have nydt bruserens kolde vand ifører roerne sig velpres
sede grå bukser og nydelige blå klubjakker, hvorefter de han
ker op i nogle medbragte kufferter og går ud for at vente på 
en tilkaldt taxa. Denne har åbenbart - ligesom de fleste med
lemmer i D.S.R. - svært ved at finde vej til klubbens kap
roningsbasis, og et nyt opkald på telefonen er nødvendig, før 
en vogn viser Sig. 

Vort første mål er klubhuset i Svanemøllen. Ankomsten væk
ker på denne hverdagsaften berettiget opsigt; folk forlader bil
lard, skakbræt og raflebægere for at få klarhed over denne 
ståhej. »H vor skal I hen) « lyder det. »Til Finland, til nordisk 
srudentermesterskab, der afholdes samtidig med de nordiske 
mesterskaber i kaproning, « svarer en af de blåjakkede og for
svinder ind i det "allerhelligste« - køkkenet. Her trakterer 
fru Fjeldbo os med kaffe (fra den rigtige kande), og træner 
Trulle sidder som altid rejseklar og venter kun på sine roere. 
Efter at være belæsset med flere kilo rosiner, sukker samt lige 
så mange gode råd tages der afsked med fru Fjeldbo, som 
sammen med de øvrige medlemmer ønsker os alle held og lykke 
på vor lange rejse. 

Ved en hurtig tOldekspedition i Frihavnen og do. i Malmo 
lykkes det at få årerne med, og vi stiger op i sovevognen . 
Denne er fyldt med medlemmer af en fransk syklub, men ihu-
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Seniorfireren efter N.A. M.-s cjren i Pargas. 
l'rebclI Calberg, Hans Ovc Hanscn, Richard Han sen, POlt! Erik j acobJcn, 

O .: Z;rik Blond. 

1')111111 'Iuk rV) ~V II ~ (111' 111 :;1 )', :11' vi .111· ~ 11' :\k lil ro og vågner 
fC JI' Sl 11.rQ,· 111111',', "11, .1 .1 1111',1'1 VI' i ' 1,}d, III,11I1. Vore rejseselskab 
r bk vc l IIdvid"1 1111',1 1"1111 ,11111"11 lili' I ), I:,f.R, Vagn Jensen , 

Torvc // N. {)\/· //I! ,fllIl, 1"'111 II,flll/;II.' : ',, 11111 ' par »rega ttabum
lcre « fr~ )·I\vi " .. , 11.11,:;,1"11 lil 1\ 111, r,j)'S l • fscjlcr til aften, er 
hele dag 'n lil VIII' 1 ::d i", III ·,I , 111111,· 11 ('llI kommcr med et for
slag om at l!l ll e 1' 11 I i 1'1'1 i .. 1- .,,1"1111· ,1 .1", lil n bliver nedstemt 
af de øvrige f '111, lkr 11 (· 11 "1( ' vil )I ,' ·,if·,III ', ·(' ing. Imidlertid bli
ver vort kendskab lil '''" 11,,'\11, l ' q; I "' n ~ " ti l Kungsgatan, 
hvor de romantisk a m .. kid I, ... . " ,', Il i.,\.1. 11 «, hvorfra man 
beundrer bye ns stolth ti ), SIII "" ,· II " . '.11111 1' 111 1 'I' dansk bilist sik
kert kunne få megen fO J'1l11jl·I ·.v ,Ii , NI, 'd (' 11 ~ l lIn LI i igt over 
Djurgården stiftes bckcntllskal, 111 (,d ·.lI li 'II' r ,. ',;111; Tmllc for
søger naivt at lokke en »D r. l11 " 1,"1 1 j'·III'I' ·II . 111 '11 L det mis
lykkes, stiger vi ned til jordclI i ~(' 1I II)', r,:) I' 11(' 11 I il d, mperen, 
hvor vi »efter aftale « skalla::ssc d l' d.II\'oI (' 1,:,,1 " I ' viser sig 
at være vanskeligt at få dem ondllll'd. 11' (' 11 v,·d h j. 'l p af en 
kæmpekran lykkes det omsider; llIr!:1I'o nlL",\(' 1' (' ~; 11 < Ider na-
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rurligv is under dette arbejde og med den tillige vore presse
folder. Efter et måltid mad nyder vi ruren gennem skærgården 
og går derefter tidlig til køjs. 

Efter en rolig sej lads anløb båden lørdag morgen Åbo, På 
kajen blev vi modtaget af Rune samt et andet medlem fra 
Akademiska Roddklubben, og med dem ved rattet i henholds
vis en E.M.W. og en Citroen startede en kørsel , som vi sent vil 
glemme. Med 80-100 km/t på de værste veje, vi endnu har 
kendt, over gyngende pOl1tonbroer, nærmest fløj vognene mod 
Pargas. R une lagde sig efter bedste speedway-fas:on hen over 
rattet i sit forsøg på at sætte ny verdensrekord, men kort før 
Pargas blev han overhalet af en skypumpelignende genstand, 
der senere viste sig at være Cirroenen, og måtte se sig slået i 
denne priva te kapkørsel. 

Vi besigtigede omgående regarraanlægget ; bådepladsen var 
efter danske forhold lidt primitiv, men anvendelig. Et par 
»hjerterum « udgjorde pladsens centrum og blev også stærkt be
nyttet i de kommende dage. Tilskuerpladse rne var bygget på 
store pontoner, men den bedste udsigt havde man fra en ce-

Broen over Hessund. 

H auf fOL 
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mentbro, der umiddelbart efter mållinien hævede sig 17 m over 
vandspejlet. Omgivelserne var de skønnest tænkelige, og selve 
banen lå snorlige på det smalle Hessund; kun på de første 
500 m kunne en eventuel sidevind genere. Da vort logi, Åbo
lands Folkehøjskole, lå 6 km fr a regattapladsen, besteg vi et 
nydeligt, lille havehus, anbragt solidt fastbundet på en last
vogn, som førte os til højskolen. Undervejs gjorde vi holdt ved 
Pargas Kalkværk, hvis fortrinlige kantine skulle forsøge at 
levere roerne de nødvendige kalorier i de kommende dage, en 
opgave, de klarede med glans. Åbolands Folkehøjskole lå lige 
ud til skærgården. Den tjente som logi for samtlige danske og 
norske roere, og straks efter vor ankomst dukkede vore venner 
fra N.s.R. op - gensynet var som sædvanlig hjerteligt. En 
badebro fri sted e gevaldig, og efter en hurtig omklædning lå 
alle mand og nød et " finsk bad «. Kolonihavehuse t rullede atter 
til kantinen og videre til bådepladsen. Eftersom v i ingen båd 
havde med - den kunne ikke være på Johansen's vogn -
måtte vi låne os frem . En norsk damefirer knagede for meget 
i spanterne undcr vor gcnncmsnitsvægt på 84 kg, så den måtte 
man opgivc, mcn eftcr nogle forsøg fandt vi frem til K.R.'s 
firer, der pa scde os fin c, og fik da også lov at låne den. 

N .A.M. v ar dagens fjerde løb. De trc første havde ikke 
bragt danske sejre, så stemningen V :1r ikke den bedste i den 
danskc lejr, da vi gik ud til start. Vi V :1r dog selv optimistiske, 
dels fordi der blæste en svag modvind, der jo passer os bedst, 
og dels fordi K.R.-fireren viste sig al værc bedre end vor egen 
»Streg«. Starten var hård; svenskerne, der jo overraskede i 
Kiel, tog omgående spidsen og førtc de første 500 m, hvorefter 
de faldt tilbage, og vi gik frem hh dt presset af vore farligste 
konkurrenter, nordmændene. Dissc fo rsøgte flere gange at 
komme op, men da de umidddbart forinden havde deltaget i 
et firer-løb som Norges N .M.-repr;:csentanter, var deres spurt 
ikke så stærk som ventet , og v i gled over mållinien som vin
dere 2 længder foran N.S.R. Resulcatet blev følgende: 

1. Danske Studenters Roklub . . . . . . . . . . . . 7,36,6 
2. Norske Studenters Roklub .. .. .. .. .. .. 7,41,4 
3. Akademiska RoddfOreningen (Sverige) .. 7,56,4 
4. Akademiska Roddklubben (Finland) . . . . 8,09,0 
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D. S. R. vinder foran N. S. R. 
Haut for. 

Præmieuddelingen foregik umiddelbart efter løbet, og stående 
på pontonen modtog vi hver en nydelig lille pokal, samtidig 
med at Dannebrog for første gang gik til tops på sejrsmasten . 
Sejren havde åbenbart opildnet de øvrige danske hold, for de 
næste løb resulterede i danske sejre. 

Lørdag aften kørte en bus samtlige deltagere i N.A.M. til 
), Pikki-Pukki «, en lille ø beliggende på den anden side af Åbo, 
ca. 25 km fra Pargas. På bedste vikingemaner bordede v i en 
robåd, og en træl slæbte os over til øen, et syn, som kun roere 
forstod at nyde. Her var Akademiska Roddklubben vært ved 
en middag i det lokale »Peter Liep«. Vort spiselokale var kun 
ad skilt fra orkestret ved hjælp af nogle skærme, så der var 
ikke mangel på taffelmusik, og de obligate festtaler virkede 
nærmest som refrainsang, hvad der ikke gjorde dem mindre 
morsomme. Festen var beregnet til at vare ud på natten, men 
da både nordmændene og vi skulle starte næste dag ved den 
internationale regatta, brød vi »tidligt op«, og i måneskin drog 
vi tilbage til bussen, hvis fører ikke var til at finde, men om
sider dukkede han op, hidkaldt af nordmændenes udøvelse af 
en russisk dans. Det blev sent, inden vi nåede hjem. Vi listede 
os stille op i vore senge i håb om at få nogle timers rolig søvn; 

51 



men det skulle ikke blive sådan. I denne nat samledes alle 
Finlands myg i VOrt værelse, og med forkærlighed for vikinge
blod gik de til angreb på vore blottede hoveder. En skjone 
blev redningen; med den bundet om hovedet og det ene ærme 
som luftkanal lykkedes det at få myggene på afstand, men den 
infernalske summen fik en til at spekulere over, om det var . 
Sibelius, der havde komponeret »myggedans «. Arsagen var i 
alle tilfælde nærliggende. 

Om søndagen skulle vi starte mod bl. a. K.R., og følgelig 
måtte vi se os om efter en anden båd. Da svenskerne for at 
koncentrere sig om otterløbet ikke ville starte i firer med, lånte 
vi deres . Den var helt ny, lækker og temmelig hurtig. Desværre 
passede alle vore årer ikke til den, og vi måtte derfor låne et 
par svenske. De var næsten dobbelt så brede som vore, og i 
sit første tag knækkede Richard da også sin; resultatet blev, 
at »Røde« og Richard benyttede deres sædvanlige, medens 
H ans O v e og Calle måtte bruge et par svenske. Denne mærke
lige åresammensærning måtte imidlertid spille fallit under 
sel ve løbet, og vi blev derfor også henvist til sidstepladsen. 
Richard og Hans Ove forsøgte sig senere uden held i toer med, 
hvor de blev slået af et hold, der senere startede ved E.M. og 
vand t søl v i finalen. 

Efter regattaen tog vi afsked med »Røde«, der kørte til Hel
singfors for at tage flyveren hjem - han havde travlt. Søndag 
aften var der regattamiddag med efterfølgende dans. Pigerne 
fra Arhus Dameroklub reddede aftenen for mangen en dansker, 
idet vi ikke turde binde an med hverken de finske damer eller 
det finske øl; de førstnævnte var for stærke, det sidste for 
svagt. Aftenens højdepunkt indtraf, da en af de delegerede, 
der umiddelbart forinden havde modtaget hæderstegn, blev ud
vist af et par betjente - han havde leet for højt. 

Mandag formiddag blev vi resterende 5 inviteret på en skær
gårdstur af forstanderen for højskolen, og i dennes motorbåd 
tilbragtes et par pragtfulde timer. Der blev gjort landgang på 
en ø for at bestige et mindre bjerg. Fluer alle vegne - først 
rundt om hovedet, senere inde i - fik os til at rive træer op 
med rode i VOrt forsøg på at udrydde disse dyr, der sammen 
med det tynde øl var det eneste, der mishagede os i dette 
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Røde, Richard og 

CaLLe nyder de smukke 
omgi·veLser. 

I-bu[ f OL 

skønne land. Senere under den videre sejlads svigtede styre
tøjet, og inden det lykkedes at standse motoren, sad båden 
uhjælpelig fast i en sivskov. Under ledelse af den bjergnings
kyndige Trulle blev båden dog bragt flot, men i vor begejstring 
derover blev motoren startet, og før roret var blevet drejet, 
kunne vi atter gøre botaniske studier i den finske skærgård. 
Hjem kom vi da, og efter at have indskrevet os i gæstebogen 
tog vi hjertelig afsked med forstanderen og kørte via Pargas 
til Abo. 

Sejladsen til Stockholm foregik denne gang på dæksplads, 
men nogle kaprede liggestole gjorde opholdet behageligt for 
os. Næste morgen tog vi afsked med nordmændene samt Hans 
Ov e, der ville tilbringe dagen i Stockholm. Den resterende 
gruppe satte sig i Malmo-expressen og gik senere om bord på 
båden, der førte os det sidste stykke på denne lange rejse. 
Trætte, men med en uforglemmelig oplevelse rigere, nåede vi 
hjem til København - synd, at alle roerne ikke fik lejlighed 
til at deltage i den. 

Calle. 
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»PAPIRKNIVEN" 

D.S.R.'s hædersgave til særlig fortjente 
medlemmer, en papirkniv af sølv, smyk
ket med klubbens stander og forsynet med 
inskriptionen »Fortjent«, blev i 1935 som 
bryllupsgave overrakt klubbens protektor: 

Hans Majestæt Kong Frederik IX. 

Desuden indehaves »papirkniven « af 
følgende medlemmer: 

Ove P etersen .. . ... , . . , . .. . .. . .. ... . . . ....... . . . 
J. Norman -Hansen .... . ...... . 
Gudmund Schack ........... ........ . .. . .. . .. . .. . . 
1-1. Il. Fogh .......... . . . .. .. . .. ...... .. . . .. . .. . . . . . 
O. H allin ... .. ...... . ........................ . 
Axel Hertz ........................... .. . . . ....... . 
H. Høcg R,aSITIUSSCn ... . • • •• •• • • •• • •• • • •• • •• • •• • •• • •. 

Axel l.uo dq vis t .... . .. . .. . .. . ..... . ...... . 
H. Ree ........... .. . .... .. ........................ . 
Kn ud Scchcr . ............ ... . . . .. . .. . .. ..... . . . . . .. . 
Ove Ma ndrup-Poulsen .... . ..... . 
H . K. Rasn1ussc n ... " . ' . .. . . . , ....... . . 
K. R. Mclgaard ............ . . . . ......... . . . 
Aage Jor~cll scll 
Mogens Hl"c .... , ..... .. ... . . . 
O. Bondo $v,lIl(' .... . .. .. , • . . 
Sien lty unl ...... .. . . . 
Ejvind Si evert ....... . . , .. ... . . . 
l "r~C II Slot rfcld l . , ..... . .. " . • , .. 
'''hr, (.JltlC II ti d , , ' . ' . .. . . .. ... . . . ....... . . . 
l l lf I<.l .II·,hcrH ..... . • . .•. ........... ...... 
GUIIIl :\r W .IHdd . . ,., .... .. . .... . . .. . ..•... , 
Kr. N l1rl )' IlI~ . • ....• . •..•. . • • , • . . . .. 
I ,): IJI F ~~ " uP . , . .. . ' .. • . , • . , .. 
1', III .I r l ,. V\lIJ~l " "" " " "'" 
JU IlH:1.f N)' II (' lill ." .. .. .. .. .. . .. .. 

Frude ..I l1'i Sli .lll lit ll . , .. , . . . . . .. . 
Erik I<i er ~ ;:urd , . . . . ,." , .. .. . . 
Erik Bc.:(: kcr . . , .. .... , . ,' .. . • .. . ,." . ... . , . ', 
H, MiJbriH !~ . " 11 1,.!trsclI ,.' •. , ... 
A xe l Ma tlll cs('11 ,., . . , . . , . , . . " 
Bjorn MI lller " .......... .. . .. .. 
Ca rl Sjellco .... .. ...... .. . ..... . 
Mogcl15 Blnch ., . . . •. ' . . . . , . .. . . . 

~"~.' •. ' .' .• ' IL 
'~ 

~ 
l"logens Blach. 

1925 
1926 
1926 
1927 
1928 
1ns 
J 929 
1930 
193 1 
1932 
1933 
1 93~ 
1935 
1936 
J937 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1946 
1948 
1949 
1950 
195 l 
1952 
1952 
1952 
1955 

»SEJRSMASTEN« 

D.S.R. skænkede p~ generalforsamlingen i 1934 
»Sejrsmasten« til civilingeniør H. Ree til erin
dring om klubbens indtil da største kapronings
sæson, der havde resulteret i 36 sej re. 

Ingeniør Ree udsa tte samme ~r Sejrsmasten 
som evigt vandrende p ræmie i D.S.R. 

Sejrsmasten gives af klubbens bestyrelse for et 
år ad gangen til et eller flere medlemmer, som 
i den forløbne sæso n har udført særligr for
tjenstfuldt arbejde for kaproningen i D.s.R. 

Nedenstående li ste angiver) for hvilke år tro
fæet er tildelt de p~gældende: 

1934. Gudmund S,hock 
1935. Mogens H ce 
1936, .. , Max Sørensen 
1937. Frode Christiansen 
1938... K. Kolman 
1939... Hugo Grumme 
1940... Aage Jørgensen 
1941... Kaj Trau lscn 
1942 .... Ole Seehe r 
1943 .... Paul Sivertse,n. 
1944 .... ikke uddelt 
1945.. H. K. Rasmussen 
1946. E rik Kiersgaard 
1947 .... ikke udd elt 
1948 .... ikke udd elt 
1949 ... Axel F. Mathiescn 
1950 .... Juni o r- one rens mandskab: 

195 l. 
1952. 
1953. 
1954 . 

H. Ree. 

Poul E. Jakobsen. Ib Sørensen, llent 
Osborg, V. Aa sted-Fr<\ndsen, Uin
fi cld Rasmu ssen, Ib T horup, Kj eld 
Hjords\'ar, r"lle Nørgaard, cox 
Frode Chrisrianscn. 
Jørgen Kr:\ lI se 
ikke udd el t 
Pou l E. J:l l<obsc n 
i k kc lIdd'cll 
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Langgaard fOL 

P å tur med den gamle 

»DER boede en underlig gråsprængt een på den yderste nøgne 
ø«. De linier kender v i a lle fra Ibsens berømte digt om Terje 
Vigen, og de kunne med passende moderation finde anven
delse p å mere end en hæderkronet gammel langtufsroer fra 
D.S.R., når han lander sin båd, opslår sit telt og tager det 
barske skær i besiddel se til et middagshvi l eller en overnat
ning. - Underlig, ja, det er han så sandelig, når han, der 
rettelig burde være blevet hjemme i fami liens skød, eller skal 
vi sige liggestOl, og pleje sin rheumatisme, i stedet som en kåd 
og eventyrlysten ungersvend drager på langfart i en langtlHs
båd, las tet til lønningen, mellem de øde skær deroppe ved 
Bohuslen og under Sorlandet. - »Mands v ilje, man ds himme
rig, « siger man jo, og han er sejg, den gamle, du gode, hvor 
han er sejg. 

Han gi 'r ikke op. Han tager sin tørn ved åren, og se nu, 
hvor han slæber og aser med den tunge båd, der skal bringes 
i sikkerhed for natten. Mudderet sprøj ter ham op ad de tynd e 
ben, der for hvert skridt synker dybere og dybere ned. Så! 
Der tabte han den ene af sine vadesko . »Den finder du aldri g 
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igen, « lyder det trøsterigt fra en af de andre. Han famler 
med hånden rundt i mudderet og rækker lidt efter trium
ferende den ukendelige sko i vejret. Den bliver skyllet, taget 
på igen med lidt besvær. Endnu lidt slæb og båden er i sikker
hed på bredden. 

Så er teltet rejst, og alle tre er i gang med forberedelserne 
til aftensmaden, dagens hovedmåltid. Vi har været heldige. Et 
par lokale fiskere har været henne og kigge på, og den ene 
har været ude ved rusen og har nogle gevaldige ål med sig. 

Den gamle får maget det så, at vi får overladt tre af de stør
ste formedelst 3 kr. De var sprællevende, selv da hovederne 
var kappet af, og fiskeren måtte ordentlig bakse med dem 
for at få skik på dem. Vi fik ham til at flå dem på stedet, 
og de bliver skåret i passende stykker, inden de kommer på 
panden. Den gamle er kok og en mesterlig kok med sans for 
raffinementer, naturligvis inden for de snævert trukne græn
ser, som et lejrliv i skargården sætter . En finesse ved ålesteg
ning må imidlertid være undgået hans opmærksomhed, for alt 
eftersom ålestykkerne havner på panden, sprutter de så livligt, 
at fedtet sprøjter til alle sider j teltet og op i hovedet på 
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kokken, der fægter vildt med gaflen. Vi mangler rasp. -
Omsider er ålene stegt, og det bliver til 6 stOre stykker pr. 
mand. Og så kan det nok være, at vi hugger i os; man skulle 
ikke tro, vi havde fået mad i flere dage. Bagefter er der -
som en værdig afslutning på åleorgiet - nescafe i de store 
halvliterkrus med hjemmebagte småkager, som den gamle hen
ter frem fra proviantkassen dybest nede. De er beregnet til 
særlige lejligheder. Vi nyder kaffen, mens vi lytter til måger
nes spektakkel udenfor. De slås om åleresterne, skind, hoveder 
og indvolde, og der er vild kamp om delikatesserne. 

En af den gamles yndlingsretter er flæskepandekager. Hvert 
år, når han ta'r på langtur, medbringer han altid et sylteglas 
fyldt til randen med stegefedt iblandet små flæsketerninger. 
Disse pandekager lavet af mel, mælk og vand, fedt og flæske
terninger smager faktisk himmelsk, men det er den slags retter, 
som man aldrig får hjemme. Ens kone nægter simpelthen at 
lave dem, og underligt nok forekommer de ikke nær så til
lokkende som i teltet på en langtur. »Bugen er deres gud, « 
hedder det om gourmander, og vist er det, at det gastronomi
ske spiller en stOr rolle, når man er på langtur. Derfor er det 
rart at være på tur med en mand, der, om han ikke helt er på 
højde med Escoffier, dog er en ganske god fusker i faget. 

Det er endnu så lyst, at vi kan gå en lille aftentur, d. v. s. 
gå er nu så meget sagt. Som regel indskrænker en aftentur sig 
til, at man bestiger de nærmeste klippetoppe, hvorfra der er 
udsyn over skårgårdens spredte småøer, der tuer sig op over 
vandet som muldvarpeskud i en eng. 

Solen er gået ned, og vi nyder de prægtige farvenuancer 
over det rolige hav. Her er så stille og fredeligt, kun enkelte 
mågeskrig bryder stilheden. Dejligt afslappende for et by
menneske, der ellers er udsat for uro, larm og spektakkel fra 
sporvogne og motOrkøretøjer af enhver slags. Kun nødigt løs
river man sig, men som den gamle rigtigt bemærker: Vi har 
en god »dagsmarch « foran os i morgen. 

Vi vender tilbage ' til tel tet, og det er på tide at komme i 
posen. Piberne bankes ud, man titter på stjerner og indsnuser 
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den saltmættede lette brise fra søen. Den gamle er omhyggelig 
i sine forberedelser til natten. Et uldent tæppe bredes ud over 
teltunderlaget, dobbelt sammenlagt, en af redningsvestene ar
rangeres som hovedpude, soveposen rulles ud, og skrævende 
over den med gakkengakkerne som en kroketbue smider han 
al klunset og i fører sig et sæ t pyjamas, der med eet slag for
vandler ham til en undvegen tugthusfange. (At striberne på 
en fangedragt går på tværs gør mindre til sagen). Så putter 
han sig. Det er ligesom en hund, der flere gange vender og 
drejer sig, inden den falder til ro i kurven, sådan ligger han 
og regerer, til han finder den rette still ing og et passende 
hulrum under sig til sine bagfjerdinger, (hvis dimensioner for
øvrigt ikke vanskeliggør denne opgave). 

Jeg mindes en bagende varm eftermidd.I)·. I ·, !\:" r.,'II'(! '11, en 
af disse hede sommerdage, hvor man ikke 1. ,111 11.' ·11v I , klip-
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perne med bare fødder, at vi lagde til ved en af de små han
delspladser med anløbsbro og bådehuse, en lille landlig idyl 
med en købmandshandel, - en »diverse aWir «. Den gamle 
kom i tanker om noget, vi manglede i husholdningen, og uden 
tanke på, at der jo kunne være andre kunder i butikken, va
dede han uanfægtet ind iført pyjamas, (som han havde roet 
med på grund af den brændende sol), hvid klokkehue a la en 
forkarl i høstens tid og med et indkøbsnet i hånden. Det viste 
sig, at der var adskillige kunder i forretningen hovedsagelig 
af hunkøn, og det undgik ikke hans opmærksomhed, at hans 
tilsynekomst vak te en vis opsigt for at sige det mildt. De 
trivelige svenske madammer nidstirrede ham forarget, og det 
forekom ham, at han hørte en af dem mumle noget om, at 
der burde sendes bud efter »polisen «. 

Under disse omstændigheder er det forståeligt, at den gamle 
trippede utålmodigt og higede efter at få sine indkøb over
stået. - Han har nok rømmet sig ligesom Hornblower: >, Ha, 
hm!« - --

En lyd, et klask som fra en velrettet øretæve, bryder stil
heden i teltet. Det er den gamle, der har stukket sig selv en 
på tæv en, d . v. s. slaget var nu tiltænkt en næsvis myg, der 
havde sat sig på panden. Der er en til, man kan høre bæstet 
summe. Vi går i dækning, men det er svært helt at undgå dem . 
Der burde medfølge et moskitonet til hver sovepose. 

Jeg bliver vækket flere gange i løbet af natten. Det er hver 
gang den gamle, der pirker til mig med bådshagen, når min 
snorken forstyrrer hans søvn. Jeg ligger ovre i den anden side, 
og der kan han nå mig med bådshagen. 

Kl. 7 er det vækketid. Ikke at det altid er lige let at komme 
ud af posen, men hvis vejret er godt, og solen skinner, lader 
det sig gøre. Vi bader fra en klippetange, hvorfra man kan 
jumpe ud og komme nogenlunde skikkeligt op igen uden at 
skære sig på de skarpe langhalse. Så er der et solidt morgen
foder med den obligate havregrød, og lidt senere forsvinder 
den gamle med rullen under armen. Søger ensomhed. Et til
fældigt blik i hans retning, og man opdager hans hovede, der 
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titter frem bag en enebærbusk. "Så går vi rundt om en ene
bærbusk tidlig en mandag morgen«. - Efter tur. 

Og så er det på tide at komme af sted . Kl. 10 sidder vi igen 
i båden, som den garnle forinden har trimmet. Sæder og årer 
skal gå, som de var smurt, og smurt det bliver de. Han er 
meget øm over sin båd og dens grejer. Onde tunger påstår, at 
han er sippet med sine både, men det er løgn. Der er bare det, 
at han kan li' dem. Han har selv opfundet dem - eller i hvert 
tilfælde forbedret dem. Men sandt er det, at når han har spulet 
og rengjort en båd, er den på det nærmeste steril. 

Og som den velplejede hest elegant bærer sin rytter , således 
bærer nu båden den gamle ud til en ny dag på etapen med nye 
oplevelser, ud på de gyngende vover, det rette element for 
dem begge. 

Langtursrotten. 
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I 
LEOSTESIN SALVE 5 0;0 

kan fås i håndkøb 

Tube med 30 g salve .... kr. 4.80 

Leos/esinsalve 5 % bør haves i bereds/oab til langtur 

og kan anbefales »kaninerne « på de første ture. 

~ 
L E O 

LØVENS KEMISKE FABRIK . KØBENHAVN 

Rosportsfolk 
FLEXO 

"Ji 'ila,?·t!-

lor ved roning - og al anden sport -

må uhrel kunne holde lil lidi al hvert. 

FLEXO beskyller Deres uhr, lor FLEXO 

kan ikke knuses. FLEXO sluller sløvlæl 

og er allid klart. 

FLEXD 
UHRGLAS 

Husk .Itid al forlong e FLEXO-garanlibeviset 

FLEXO (ds hos 

bomæ rke-uhrmagerne. 

som hor delle mærke 

pd ruden. 
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KG L. HOFLEVERAND0R 

GUSTAV FOERSOM &€~ 
K U L K O K S BRÆNDSELSOLIE 

Lad os - uden lorbindende lor Dem - være 

Dem behjælpelig med tilbud på installering al 

olielyr og olietanke til rene nettopriser. 

FREDERIKSBERGGADE lt CENTRAL *916 
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Sol 
Saltvand 

Sejlsport 

og MARI NAT 
YA.CHTLA.K 

A/S O. F. AS P GRL. 1857 

KØBENHAVN S TELF. C. 65 LO KA L 6 & 22 

Soder&sen, 1. maj. 

5ki- og orienteringssektionen 1955 

ÅRET var præget af fr emgang i form af stigende tilslutning til 
orienteringsbegivenhederne. Der er i årets løb optalt 40 starter 
i kvalificerende løb, 58 starter i andre åbne løb, 190 starter i 
klubløb samt 45 starter i andre træningsløb. Selvom der heri 
er medregnet en del gæster fra andre klubber, viser tallene, at 
ikke så få medlemmer har fået øjnene op for orienteringsidræt
tens fornøjelser. 

Ganske vist kan sektionen ikke fremvise mange virkelige 
toppræstationer; men det lykkedes dog at redde en enkelt hold
sejr i land i B-klassen, ligesom der har været mange pæne pla
ceringer såvel i A-, B- som C-klassen. Det faktum, at mange af 
medlemmerne endnu ikke har tilstrækkelig løbserfaring, giver 
imidlertid basis for en vis optimisme med hensyn til fremtiden. 
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Den skimæssige del af sektionens aktivitet var temmelig be
grænset. 6 medlemmer gjorde p&sken i Norge, om hvilket man 
kan læse andetsteds. Her hjemme gav familien Høeg Rasmus
sen's store interesse sig udslag i, at Høeg Rasmussen var løjpe
lægger ved D.M. i langrend, mens Lise tog sig af mesterskabet 
i damejuniorklassen. Ved Københavnsmesterskaberne gjorde s&
vel Lise som Klaus en god figur. 

Årets første orienteringsløb afvikledes i dyb sne, men allige
vel mødte en del medlemmer op søndag efter søndag. Den 3. 
april løb det første kvalificerende løb af stabelen i skovene 
ved Borup, der endnu pletvis var snedækkede. H aut placerede 
sig fint og rykkede op i A-klassen. Den 17. april foregik det 
andet kvalificerende løb i nogle mindre skove ved Vemmetofte, 
der ikke var helt velegnede til form&let; banen indeholdt alt 
for lange vejstræk. Her vandt vi holdsejren i B-klassen ved 
Kjær, Voigt og undertegnede, der herefter har måttet føle 
orienteringslivets alvor i A-klassen. 

Sektionens største arrangement i det forløbne &r var ganske 
afgjort }> Stifinderløbet« den 1. maj på Soderåsen, der m& ka
rakteriseres som en succes. Ikke mindre end 168 løbere deltog, 
fordelt på 7 baner. Landsdelsmatchen, København-Provinsen, 
der var indlagt i løbet, vandtes af København. Calberg no
terede sig for en sejr i C-klassen. 

Mange medlemmer og pårørende deltog i arrangementet og 
kan ikke takkes nok herfor, men æren for løbets heldige afvik
ling tilkommer først og fremmest Erik Jørgensen og J esper 
Hven, der fungerede som henholdsvis løbsleder og banelægger. 

Af forhets begivenheder fortjener også »Kompasløbet« den 
6. maj at nævnes. Det foregik denne gang ved Fredensborg, og 
D.s.R. opnåede at besætte andenpladsen i holdkonkurrencen 
efter Vordingborg Roklub. 

Efter en pause i sommermånederne begyndte orienteringen 
igen i slutningen af august med en række træningsløb. Da ro
sæsonen trak længe ud, var der kun en ret begrænset deltagelse 
i de første løb. Allerede den 10. og 11. september var der dog 
talstærk deltagelse til D.R.'s nadøb og påfølgende træningsløb 
i Tokkekøb Hegn. Den 18/9 deltog »Røde« ene mand fra 

66 

Voigt lykønsker det k øbenhav nsk e hold med sejren i stijinderløbet. 
Haut foc. 

D.s.R. i Djurslandsløbet, og samme dag var den øvrige tapre 
skare i Horserød Hegn som deltagere i et løb arrangeret af 
Helsingør. 

Søndagen efter arrangerede Tekno!. Inst. Idrætsf. løb i Grib 
Skov, og her sørgede Rindung, Ponsaing og Robert for en 
andenplads i B-klassen i holdkampen, medens Gad tog sig af 
en dito i C-klassen. 

Tisvilde Hegn var atter en gang, nemlig den 2/10, rammen 
om et udmærket orienteringsløb, hvor skoven viste sig fra sin 
smukkeste, meget afvekslende side. 

16/10 afvikledes K.M. i Sverige, og vi konstaterede, at de 
nye folk rykker frem - skade kun, at den egentlige sæson 
sluttede allerede på dette tidspunkt. 

Danmarksmesterskabet foregik i og omkring Vrads Sande 
ved Silkeborg, og selvom dagen resultatmæssigt var lidt af en 
skuffelse for D.S.R., var det en oplevelse, der vil blive husket 
af deltagerne. Den 29/10 sluttede de åbne løb med K .M. i 
natonentenng, der foregik under meget ugunstige vejrforhold 
i Grib Skov. 
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November og december sluttede sæsonen med en række klub
løb, dels arrangeret af sektionen, dels af andre. Af disse be
givenheder er der grund til at fremdrage klubmesterskabet i 
Rude Skov, lagt af Jesper. Det var en morsom dag, hvor Ro
bert kåredes som mester. 

På sektionens generalforsamling vedtoges en revideret ud
gave af sektionens vedtægter, således at de bragtes i bedre 
overensstemmelse med det nuværende arbejdsfelt. Der er ikke 
herved tilstræbt noget brud på den hidtidige udvikling. Tvært
imod søges arbejdet ført videre i de traditionelle rammer. 

Hans Ove Hansen. 

~ 
ORIENTERINGS KOMPAS 

DANSK SILVA Als 
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Fra p!1sketuren i Nordmarken. 
Haut foto 

Påske på ski 

TÆ N K at tro, at jeg kan stå på ski, og så tilmed fortælle 
dette til nordmændene. Resultatet -, at jeg blev til grin, da 
sandheden gik op for de andre. 

Dette skete i Nordrnarken, nærmere betegnet studenterhytten 
i Svartor lidt nord for Oslo, hvor vi seks mand høj skulle til
bringe påsken. 

Vi kom derop i to hold med en dags mellemrum, og da for
troppen i løbet af ingen tid havde vist deres ringe evner udi 
skisporten, fortalte de for ikke helt at tabe ansigt, at i morgen 
kommer Pinocchio, og han kan stå på ski. Deres viden havde 
de fra, at jeg en søndag i februar havde været igennem løjpen, 
der skulle bruges til K.M. i langrend, samt at jeg en aften 
havde brækket en ski i Dyrehaven. Da det følgelig viste sig, 
at jeg ikke var bedre end de andre, skulle det straks laves om 
til, at jeg var helt elendig, og ikke engang gennem mine ihær
dige smøringsforsøg den sidste dag, hvor alle efterhånden op-
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gav at få glid under skiene, og nogle endda tog skiene på nak
ken, lykkedes det mig at genvinde min prestige. 

Vi sov alt for længe om morgenen, tidligst halvti p å begyndte 

vi VOrt kombinerede morgen- og frokostmåltid, tilberedt ret 

tilfældigt og på nemmeste måde af vor medbragte proviant. 
Røde havde omhyggeligt instrueret os om, at det eneste, vi 

kunne få p å stedet ud over middagsmad, var ø l, alt andet 

må tte vi selv sørge for. Endelig blev vi færdige, alle havde 

fundet deres ski, hentet solbrillerne og fundet vanterne, hvor

efter vi med Pelle og Nille i spidsen drog af. 

D e første fem minutter ud ad løjpen gik meget godt, jævnt 

ned ad bakke, hvorefter det pludselig gik brat li ge ned for at 
slutte med en hel rad af små bakker, hver et par meter høje, 

samtidig kurvede løjpen højst mærkværdigt. Vi gjorde holdt, et 
sikkert kendetegn på, at vi hovedsageligt var danske. Efter 

diverse gode råd bagud strøg Pelle af sted på sine slidte ski; 
det gik fint . Hans Ove klarede det også nogenlunde, - endelig 

var det min tur, jeg mobili serede al min viden om at slappe af, 

bøje ned i knæene, vægten frem. - Kan ma n fo r tå , at de 

andre lo, da jeg kuld sej lede efter den fø rste lille bzddce efter 

det lange str. , k? J g mrt nu også ha ve gjor t noget galt, for a t 

en rigtig skil ",b r :"l ltid f, Idel' fo rov r, hvi s h. 11 endeli g fa lder, 
var noget af d t forse, vi I. Te '. 

Efter at bagtroppen v, r I 0111 m \' nI' til cl, • ndre, fortsatte vi 

ud på videre strabadser; und ,rli gt 11\l1 ~ kllllc vi pludselig lige 
gennem granskoven uden for ::t1 c, Ilv rtd d 't' h ,J løj pe eller sti, 

- mærkelige ideer de nordm . 'nd h, r. II 'r stak naturligvis 
uregerlige grene frem i alle retn ing r Ot; I d~l li rre ind i ansigtet 

på mig; at sk iene ikke kunne enes om, hvilken vej uden om 
træerne der va r mest formål stjenlig, b l 'v hurtigt en triviel 

p åskeleg, og da v i så skulle passere na gl' S ndiger, der trods 
den megen sne ikke var helt skjult, og som det nok var muligt 

at kante sig op på , men som til gengæld var næsten umulige at 
komme ned fra igen - ja, så var jeg lige ved at mane de for

bandede ski, og hvad dermed følger, langt ned under jorden. 
Alt har ende, og vi stod omsider ved en sø, som vi gik tværs 

over, - her var d a endelig et sted, hvor man kunne nyde 
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Fra påsketuren : Røde smører. 

det - ingen livsfarlige bakker hverken op eller ned og ingen 
u behagel ige træer. 

Den glæde varede kun kort, for på den anden side af søen 
gik det stejlt og høj t op, og selvfølgelig skulle vi den vej bare 
for at skulle ned igen, J eg protesterede spagt assisteret af 
Kilde, men intet hjalp, og vi saksede os så møjsommelig t op, 
indtil de andre øjensynligt indså det fornuftige i at gøre holdt, 
hvorefter Kurt naturligvis begyndte at kaste med sne, som om 
vi ikke havde fået nok af det i forvejen. Nu begyndte så ellers 
undervisningen i styrtløb, den form for skiløb, der kræver 
flest brækkede ben og brodne pander. Jeg fandt hurtigt en 
fidus: hvorfor stå lige ned ad bakken, når man kunne tage 
den på skrå i et mere moderat tempo. Dog - jeg undgik ikke 
min skæbne, jeg skulle også prøve den direkte vej. Heldet var 
med mig - i hvert fald det meste af vejen -, hvorefter jeg 
som en rigtig skiløber tog den lige på hovedet ved foden af 
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bakken. Ikke så mærkeligt, at danskere hvert år kan imponere 
nordmændene ved deres mod. 

På hjemturen fandt vi endnu et udyrket område på en min
dre stejl bakke, nemlig slalom eller rettere sagt forskellige 
sving, som kan benyttes ved sligt. Desværre blev jeg heller ikke 
her udlært, men til gengæld var her dejlig fredeligt, for Kurt 
var slave den eftermiddag og var derfor taget hjem for at 
skrælle kartofler og hugge brænde. 

Hyttelivet om aftenen var ikke det mindst væsentlige ved 
turen. lait boede der i de to store hytter, der lå lige op ad 
hinanden, over 100 studenter i påsken, hvor der var fuldt 
besat. Om aftenen, når maden på det nærmeste var fordøjet, 
samledes man ovre i den meget store pejsestue, hvor ilden fik 
skyggerne til at danse lystigt på loft og vægge. Tiden gik med 
et spil kort eller en gang ægte ludo, mens der i et hjørne sad 
en og legede med en guitar. Lidt senere blev baljebassen, lavet 
af en omvendt vaskebalje, en basstreng og et kosteskaft, hevet 
ind ; endnu en guitar blev fundet frem, og muntre schlagere 
vekslede nu med sørgmodige blues eller tossede viser. 

Inden længe begyndte de første at danse, og snart var gulvet 
mange gange bedre besat end nogensinde set ved selv den bed
ste onsdagsaften i klubben. Først ved l-tiden begynd te man så 
småt at bryde op, indtil hytteformanden pludselig bekendt
gjorde, at de fem sidste skulle feje gulvet og rydde op - kun 
fem nåede ikke rettidigt ud. 

Lørdag aften kulminerede påsken med alle tiders karneval. 
Efter en meget spændende skikonkurrence med indlagte for
hindringer af alle arter, og som sluttede med en vals på ski 
til musik af et trækspil, forklædte man sig, så godt man kunne, 
til ukendelighed ved hjælp af gamle klædningsstykker, pyja
mas og ikke mindst crepepapir. Om selve karnevallet vil jeg 
kun bemærke, at rød sodavand drak vi ikke, og søndag for
middag var jeg temmelig svag - så svag, at jeg knap gad pro
testere, da Røde hældte vand i min ene sko; men det har nu 
ikke så meget med skisport at gøre. 

I år vil jeg til Norge igen, og så håber jeg, at Jeg ngtig 
lærer at stå på ski. 

Pinocchio. 
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