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Slam pli forpladsen efter højvande forliret 1962 

Beretning om sæsonen 1962 

Det stagnerede! Det er det udtryk der først melder sig, når 
de tørre tal er gjort op og beretningen om 1962 i D.s.R. skal 
skrives. Selvom disse ord er en lidt trist indlednino-sfanfare b , 

er der dog grund til også at glæde sig over, at der ikke er 
værre ting at melde. Der har i de senere år været skrevet 
meget om vejret og dets uheldige indvirkning på vor idræt. 
I år kan man blot konstatere, at dette vejr har nået en bund
rekord for adskillige sæsoner. Til trods herfor ser statistikken 
altså nogenlunde ud. Medlemstallet (aktive) andrager 605 mod 
595 i 1961. Antallet af medlemsture udgør 9082 mod 9461 
i 1961, og for bådturenes vedkommende andrager de til
svarende tal 3927 mod 4132. Til gengæld er antallet af 
bådkm steget ' fra 28242 til 28412 i 1962 og ligeledes er det 
gennemsnitlige antal km pr. medlem steget fra 6,8 i 1961 til 
7,3 i 1962. Dette tyder på, at de sparsomme muligheder for ro
ning er blevet udnyttet mere intensivt end tilfældet ville være 
i en vejrmæssigt stabilere sæson. Endelig andrager antallet af 
medlemskilometer 72153 mod 71652 i 1961. Antallet af ture 
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Strigel fo,. 

Fra Venne-middagen febr. 1962 (før generalforsamlingen). 
Fra venstre D.F.f.R.'s formand F. Aa. Hansen, D.l.F.'s formand Gudmund 

Schack og D .S.R.'s Venners formand Erik Becker 

pr. medlem ligger til gengæld næsten fast med 15,0 i år mod 
15,9 i 1961. Sluttelig må det konstateres, at 2-årers inriggeren 
stadig er den langt foretrukne bådtype, idet der er foretaget 
833 i 2-årers og 264 i 4-årers. Scullerturene androg 1585. 

Nu kan man selvfølgelig tolke disse tal som man ønsker det, 
alt efter sin personlige indstilling til klubben, dens virke og 
muligheder, og erklære, at der er sørgeligt langt til de astro
nomiske cifre fra krigsårene, men ihvertfald er der en del, der 
vil glæde sig over, at en typisk friluftsidræt kan klare en 
»mild vinter « igennem uden en væsentlig nedgang i statistik
ken. Der må altså stadig være muligheder og grokraft i de 
tanker der ligger bag vort idrætslige virke. 

Klubbens ordinære generalforsamling afholdtes onsdag den 
28. februar. Den havde samlet ca. 70 medlemmer og fik et ret 

livligt forløb. 
Efter at formanden havde budt velkommen valgtes Carlo 

Larsen til dirigent og Bang til sekretær. Formanden indledte 
derefter sin beretning med at rette en hyldest til vort æres
medlem, grosserer Gudmund Schack, der for første gang var 
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tilstede i klubben efter at han var blevet valgt til formand for 
Dansk Idræts Forbund. Forsamlingen tilsluttede sig denne 
hyldest med en varm applaus. 

I beretningen henviste formanden til årbogen og fremhævede 
herunder de væsentlige tilskud, klubben havde modtaget fra 
Vennerne, men gjorde samtidig opmærksom på, at der dog 
stadig var betydelige økonomiske problemer at løse. Kapro
ningen havde været den store opmuntring for klubben i 1961. 
Vi havde bl. a. med held været værtsklub for såvel universi
tetsmatchen som for N.A.M. I forbindelse med omtalen af 
universitetsmatchen rettede formanden en tak til Politiken og 
Københavns Universitet, uden hvis betydelige støtte dette 
a.rrangement ikke kunne gennemføres. Omtalen af kaproningen 
afsluttedes med en varm tak til drengefireren og til vor træner, 
Ib Christoffersen. 

Beretningen gav anledning til en del forespørgsler og for
slag. Således var der blandt medlemmerne en ret stærk stem
ning for, at man sku1le opvarme klubhuset i vintermånederne. 
Endvidere kritiseredes det, at bestyrelsen ikke havde udnyttet 
alle muligheder for at opnå tilskud til klubhusets vedlige
holdelse. 

Sk b b d ' d 'kk h . , Stri gcl fo,. a ene ry es op, nar man en I e ar reageret I 2 ar 
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Strigel foto 

Indholdet fra nogle opbrudte skabe (g&r senere til auktion i klubben) 

Formanden besvarede de fremsatte forespørgsler og nævnte 
herunder, at man i bestyrelsen var opmærksomme på de mulig
heder en udlejning af klubbens lokaler gav, men man måtte 
være klar over at en udlejningsvirksomhed ville være ens
betydende med øgede udgifter og øget beskatning, således at 
nettoprovenuet efter bestyrelsens skøn i realiteten ikke ville 
blive særligt stort. Vedrørende istandgørelsen af klubhuset 
hævdede formanden, at man fra bestyrelsens side havde fore
taget det fornødne med hensyn til fremskaffelse af tilskud. 

Efter enkelte kortere indlæg toges beretningen derpå til 

efterretning. 
Kassereren forelagde det reviderede regnskab, for hvilket 

der efter en kort forespørgsel blev givet decharge. 
Man gik derefter over til valg af bestyrelse, der for 1962 

fik følgende sammensætning: 

Formand Bj. Møller, kasserer B. Boesen, materielforvalter 
J. Norman-Hansen, sekretær Aage Bang, kaproningschef Peter 
Wilcken, instruktionschef Bent Mærsk. Motions- og langtursro-
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chef Knud Mikkelsen, Revisorer Erik Haamann og Ove Peter
sen. Bestyrelsen supplerede sig med N. O. H. Strigel. 

Under »særlige forslag « fremkom kassereren derefter med 
bestyrelsens bebudede forslag om kontingentforhøjelse (æn
dring af lovenes § 6). Forslaget gik i korthed ud på, at man 
annullerede den hidtil gældende kontingentfrihed, der normalt 
kan opnås i årets to sidste måneder. Samtidig skulle kontin
gentet for livsvarigt medlems skab forhøjes til 500 kr. 

Dette forslag gav anledning til fornyet debat, og der blev 
stillet ændrings- og tillægsforsiag. 

Weeke kunne tilslutte sig bestyrelsens forslag, men hævdede, 
at man samtidig i de kommende år burde opkræve et tillægs
kontingent til en jubilæumsfond, f. eks. på 2,- kr. årligt pr. 
medlem. 

Kassereren kunne tilslutte sig denne tanke. 
Møhring-Andersen foreslog kontingentet fastsat til 120 kr. 

årligt med kontingentfrihed i nov/dec ved rettidig indbetaling 
i årets første ti måneder. løvrigt skulle bestyrelsen kUlU1e ned
sætte kontingentet for ældre medlemmer. 

Hagerup foreslog kontingentfrihed i december måned samt 
sædvanlig nedsættelse efter 5 års aktivt medlemsskab. 

Ole Nors Hansen mente, at kontingentet burde fastsættes 
til 10 kr. månedlig for alle aktive medlemmer, uanset anci
ennitet i klubben. 

Da der ikke kunne opnås kvalificeret majoritet blandt de 
stemmeberettigede for noget af disse forslag, men da der til 
gengæld opnåedes overvældende majoritet for tanken om 
kontingentforhøjelse, besluttedes det at indkalde til ekstra
ordinær generalforsamling den 12. marts kl. 20, hvor samtlige 
forslag ville blive bragt til debat og afstemning. 

Under punkt Eventuelt bad formanden om ordet og uddelte 
derefter klubbens hædersgave Papirkniven til havnedirektør 
Aage Hendrup og sejrsmasten til drengefireren bestående af: 
Niels Secher, Aage Hvidtfeldt, Niels Rosenbom, Peter Jels
gaard og Henrik Mai (cox). 

Kassereren uddelte derefter Alligatoren til Christian Ras
mussen. 
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Fra standerhejsningen 1962 
Strigel foto 

Til slut bad Per Willems om ordet og slog kraftigt til lyd for, 
at der blev givet stemmeret til gymnasiaster. Bestyrelsen lovede 
at tage dette spørgsmål under velvillig overvejelse. 

Der afholdtes derefter ekstraordinær generalforsamling 
mandag den 12. marts, hvor ca. 30 medlemmer havde givet 
møde, og hvor der var stillet forskellige forslag om kontingent
forhøjelse. Efter debatten opnåede bestyrelsens forslag flest 
stemmer og ved den afsluttende afstemning blev det vedtaget 
med den i lovene krævede, kvalificerede majoritet. 

Klubbens standerhejsning fandt sted lørdag den 31. marts 
kl. 15. Ved begivenheden havde ca. 75 medlemmer givet møde. 
Formanden indledte -med en kort tale, hvori han gjorde op
mærksom på, at klubhuset i begyndelsen af sæsonen, tradi
tionen tro, ville være belagt med D.FJ.R.'s kurser, der først 
sluttede en.deligt den 21 april. Formanden bad medlemmerne 
tage de ulemper dette medførte med vanligt godt humør og 
erindre, at kurserne betød en væsentlig indtægtskilde for klub
ben. Studentersangerne istemte »Der er ingen ting, der maner « 
og standeren gled til tops i den friske forårsblæst. Efter cere
monien hyggede man sig en times tid i lokalerne på 1. sal. 
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I det kolde forår kneb det med at få ronl11gen 19ang, men 
efterhånden kom der dog skred i tingene. »Føljetonturen« 
startede igen med udgang fra Stubbekøbing, hvor »Norge« 
havde overvintret. Endvidere forfulgte man udstationerings
succesen, idet man udlagde en af de ældre to årers inriggere 
»AR« i Roskilde roklub, og herfra har mange D.S.R. roere 

fået en god week-end tur i 1962. 
Klubbens forårsfest afholdtes den 12 maj. Det var de helt 

unge medlemmer, der havde tilrettelagt arrangementet, og de 
slap udmærket fra dette. Festen var godt besøgt, og der var en 

hel god stemning aftenen igennem. 
Efterhånden som kaninerne var færdigroede, planlagdes en 

del fælles-ture. Det var navnlig vor ihærdige instruktør Harlev, 
der var aktiv på dette punkt. Sammen med Strigel arrangerede 
han således en kanaltur, Grundlovsdag den 5. juni, hvor en 
flåde på 10 D.S.R. både stævnede ned gennem havnen. Trods 
ungt mandskab ved årer og rorliner nåede alle godt gennem 
de stærkt trafikerede kanaler. Turen blevet af de største og 
mest veltilrettelagte fælles-arrangementer, som D.s.R. har op

levet i adskillige år. 

Fra forårsfesten: De unge morede sig 
Strigel foto 

9 



Fra forårsfesten: De gamle holdt sig heller ikke tilbage Strigel foto 

Søndag den 22. juli var der planlagt en fællestur til Dragør. 
Af forskellige årsager kom den dog kun til at strække sig til 
Kastrup, hvor de fremmødte hold til gengæld fik en særdeles 
vellykket dag ud af det i SAS roklub. 

I højsæsonen var endvidere Nivå-Hus stærkt besøgt, og ved 
en kraftig indsats fra Strigels side blev der foretaget en hel 
del nødvendigt reparations- og vedligeholdelsesarbejde i som
merens løb. 

Sommermånederne kaldte endvidere en del langtursroere ud 
og resultatet blev ialt 7 langture, heraf 4 i Norge og Sverige. 
Det er her rart at se, at der efterhånden fremkommer en hel 
del nye navne på »bemandingslisten«. Det er sikkert ideen med 
de udstationerede både, der har givet de yngre lyst og interesse , 
for langturene. 

Klubbens årlige kaninfest var henlagt til den 1. september, 
hvor et større arrangement løb af stabelen. Man havde i år 
besluttet at arrangere kanindåb, hvilket blev en succes. Ægge
dronningen fra Trangø udi Børge Hartz's skikkelse ankom til 
klubben og forestod dåben. Under det efterfølgende traktement 
holdtes årets kanintale ved professor K. O. Møller. Derefter 
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startede ballet, og efterhånden var 230 deltagere samlede i 
salen og på verandaen. I pauserne underholdt Beck Sørensen 
med viser, ligesom en lejlighedssang bidrog til at sætte stem

ningen i vejret. 
Den årlige match mod Aarhus universitet løb af stabelen 

den 16. september. Arrangementet var i år henlagt til Brabrand 
Sø. Det blev til en sejr til København. Deltagerne blev på 
vanlig vis modtaget og beværtet med jysk gæstfrihed. Et besøg 
på Cer es om mandagen bidrog yderligere til at gøre turen vel

lykket. 
Den 29. september afholdtes klubkaproning med efterføl

gende høstfest. Begge dele var godt besøgt og atter denne gang 
havde de helt unge medlemmer forsøgt sig som festarrangører 
- og med væsentlig succes. 

Sæsonen sluttede lørdag den 3. november, hvor standeren 
blev strøget. Atter i år var denne ceremoni henlagt til efter 
mørkets frembrud, hvad der igen lokkede en hel del medlemmer 
tilstede. Det efterfølgende andespil var nydeligt arrangeret af 
Strigel og blev en velfortjent succes. 

Fra kanindåben. Trængsel på pontonen 
Stri gel fo to 
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Pollner for. 
Fra en week-end tur i Roskilde fjord. Fra venstre Schoug, Pollner og 

Galster 

Mandag den 12. november fik sæsonen et efterspil idet be-
l o ' styre sen pa. denne dag havde indkaldt til ekstraordinær ge-

neralfor~amhng rr:ed lovændringer på programmet. Fra besty
relsens sIde var stillet et ændringsforslag til de gældende love. 
Dette forslag indeholdt væsentligst ajourføringer. Dog fore
sloges rammerne for optagelse af ekstraordinære medlemmer 
udvidet til 10 Ofo af det samlede aktive medlemstal, ligesom 
elever fra sam~lige gymnasieklasser skulle have adgang til 
optagelse. EndVIdere foresloges stemmeretten udvidet til alle 
~ktive medlemmer over 17 år, og sluttelig ønskede man at 
Imø~ekomme et længe næret ønske ved at foreslå generalfor
samlll1gen henlagt til tiden umiddelbart efter den afsluttede 
rosæson . 

. Heroverfor havde en kreds af aktive yngre medlemmer 
~Illet et forslag, der indebar en regel om kvinders optagelse 
1 klubben, ændring af kontingentreglerne, således at kontin
gentet ikke skulle nedsættes efter fem års uafbrudt aktivt 
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medlemsskab, og endelig foresloges indført et præsidium som 
rådgivende organ i forbindelse med klubbens ledelse. 

Efter at højesteretssagfører Bernt Hjejle var valgt til diri
gent tog debatten fat. Denne fik et yderst værdigt og sagligt 
forløb. Ved de afsluttende afstemninger fik bestyrelsens for
slag en kneben majoritet og blev således de gældende love for 
den kommende tid. De øvrige forslag blev forkastet. Det er 
værd at bemærke, at interessen for lovforslagene var så stor, at 
over 113 af de stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret, 
således at generalforsamlingen straks var beslutningsdygtig. 
Dette har ikke været tilfældet i en lang årrække. 

Med udgangen af rosæsonen fratrådte vor inspektør, kaptajn 
C. A. Sj elle, efter eget ønske sin stilling i D.S.R. Hermed er 
28 års utrætteligt og uselvisk arbejde til gavn for klubben bragt 
til afslutning, og der skal også fra disse spalter lyde en varm 
tak til Sjelle for hans aldrig svigtende interesse og hjælpsomhed. 
Derimod skal der ikke gives plads for en større afskeds tagen, 
idet alle Sjelles venner nu regner med, at han i årene fremover 
vil give sig tid til i det daglige at nyde lidt goder i den klub, 
han ved sit arbejde, som medlem af vennerne og på talrige 
andre måder har støttet så væsentligt. 

Når sæsonen er sluttet, og man tænker tilbage på, hvor mange 
gode timer vi trods vejrforhold m. v. har haft mulighed for at 
tilbringe i klubben og ved årerne i 1962, føler vi atter i år 
trang til at takke de mange, der har bidraget til, at vi fortsat 
har kunnet dyrke vor store fritidslyst. Klubbens Venner, 
myndigheder og institutioner af forskellig art og sidst men ikke 
mindst de medlemmer, der på hver sin vis har ydet deres bidrag 
til den daglige drift i hverdag og fest. Uden disse var D.S.R. 
intet, og det er bestyrelsens håb, at denne indstilling vil præge 
klubben også i de kommende sæsoner. 

Bang 
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Udsigt mod Lave skov fra Niv&huset Strige! foto Niv&: Der arbejdes stadig med bolværket 
Strige! foto 

Niv& »rev« 
Strige! foto Kæntringsøvelse ved Niv&huset 
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BÅDENES BENYTTELSE I 1962 

type båd km ture 1 antal km 1 a~ ture 
pr. tur 30 ogm. 

» ~a-ira« .... .. . . 48 9 5,3 
otter »Blue boy « . ..... 310 41 7,6 

»Ormen« (halvoutr.) 175 22 8,0 

533 I 72 I 7,4 

»Delfin« ..... .. . 950 129 7,4 
firer m. st. »Moa« ..... . .... 718 98 7,3 

»Streg« ........ 183 30 6,1 
»Odd« .......... 27 5 5,4 

1878 I 262 I 7,1 

firer u. st. »n « .... . .... . .. 316 

I 
56 

I 
5,6 

»]arl« .. , ..... . . 12 1 12,0 

328 I 57 I 5,7 

toer u. st . I "Sans« .. . . .. . ... I 341 I 59 5,8 

»Rolf« . .... . . . .. 
dobbelt-sculler »Minerva« ..... . . 

»Duo« ..... . .... 

cravelbygget sculler I »a « • •. •. • • ••• .• 

klinkbygget 
single-sculler 

»Daphne« ... . .. . 
udøbt. . ... . . . .. . 

Træningsture (Bagsværd m. v.) ialt: 

I 1210 
906 

I 
150 

2266 

1093 

896 
220 

1116 

7555 

142 8,5 
126 7,2 

27 5,6 

I 295 I 7,7 

130 8,4 

138 6,5 
:l7 5,9 

175 6,4 

1050 7,2 

I 

I 

I 
I 

I 

type bld ture 1 antal km 1 antal ture km 
pr. tur 30kmog m. 

halvoutrigget »Odin « . . ... . . . . 139 14 9,9 
firer m. st. »Olsen« o ••••••• 142 13 10,9 

»Avanti« ....... 6 1 6,0 

287 I 28 I 10,2 I 
halvoutngget I I I dobbelt-sculler »J ucunde« ... . .. 1078 162 6,6 
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type bld km ture 

»Blll« .... . ..... 198 14 
»Dan« ........ . . 446 66 

firellrers 
»Dreng« .. . ..... 692 89 
,>Eos« . .... . .... 596 68 

inrigger »Jyden« . , ...... 63 9 
»Viking« • 0.0 ••• 187 18 

2182 I 264 

»A. R.« ........ 230 31 
»D.S.R.« 249 9 
»Elektra« . .. ..... 1027 138 
»Freja« •. .. ..... 414 6 
»H ejmdal« ...... 62 4 
»Helge « ......... 1018 131 
»Hroar« .. . . ..... 569 62 
»Hugin« ........ 393 20 

tollrers »Munin« ........ 2174 305 
inrigger »Norge« o •••• ·, • 657 5 

»Rune« ........ 367 30 
»Svea« ......... 675 75 
»Tjalfe« ........ 538 17 
»Fr. d. IX" ..... - -
»Hllkon d. VII« .. - -

8373 833 
ferieture undtagne : 7238 828 

»Alf« .......... 773 163 
»Atom« o ••••••• 486 90 
»Cito« •••••• 0.0 230 50 
»A« ... ... .. .... 600 87 
»Y« .... ...... .. 104 18 
»Ion« o •••••• ·, • 967 200 
»Ny« ..... ..... 661 118 

klinkbygget »Nympha« ...... 500 97 
single-sculler »Ran « . . ....... . 1477 242 

»(2 « ... . .. .. ... . 445 92 
»Svip« . ......... 837 161 
»Tuto« ....... . . 146 31 
»Uno« .. . ....... 204 37 
»300« o •••••• • • • 1170 I 199 

8600 I 1585 

lait for samtlige både i Nordhavnen ... 20520 2872 

+ træningsture i Bagsværd m. v .. . . . .. 7555 1050 

+ tur med lånt båd . .. ....... . . . ... 337 5 

Samlet resultat . ... . 128412 1 3927 

I antal km 1 antal ture 
pr tur 30kmogm 

14,1 2 
6,8 -
7,8 1 
8,8 1 
7,0 -

10,4 -

I 8,2 I 4 

7,4 -
27,7 3 

7,4 1 
69,0 3 
] 5,5 1 
7,8 1 
9,2 1 

19,6 2 
7,1 1 

131,4 4 
12,2 3 

9,0 2 
31,6 6 

- -
--

10,0 28 
8,8 

4,7 
5,4 
4,6 
6,9 
5,8 
4,8 
5,6 
5,1 
6,1 
4,8 
5,2 
4,7 
5,5 
5,9 

I 5,4 I 
7,1 

7,2 

67,4 4 

7,3 36 
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D.S.R.s VIRKSOMHED 1958-1962 
SAMT I ÅRENE 1943-1948 OG 1953 

år medl. ') medl.-ture t ure b~dture båd-km pr. medl. 

1943 1226 26432 21,5 9493 73262 

1948 970""·) 14517 15,0 5993 43141 

1953 891 11131 12,5 5187 33471 

1958 ca. 650 7707 11,9 3509 23841 
1959 551 9618 17,5 4224 28322 
1960 568 7340 12,9 3601 24365 
1961 595"·*'") 9461 15,9 4132 28242 
1962 605t) 9082 15,0 3927 28412 

*) D. v. s. antallet af medlemmer, der betaler aktivt kontingent (indbefattet livsvarige). 
**) heraf 40 norske studerende som gæster i klubben. 

***) hertil kommer 20 ungdomsroere. t) Hertil kommer 44 ungdomsroere. 

ferielangture andre 

år medl.-km 
km pr. ture 
medlem 

bådrure båd-km km pr. 30 km 
bådcur ogm. 

1943 225881 184,2 39 9540 245 130 
- - - - - - -

1948 116737 120,3 16 4790 300 50 
- - - - - - -

1953 81663 91,7 6 1351 225 19 
- - - - - - -

1958 60503 93,1 7 1390 198,6 24 
1959 71923 130,5 10 1810 181 25 
1960 55887 98,4 9 1775 197,2 22 
1961 71652 120,4 4 730 182,5 37 
1962 72153 119,3 7 1355 193,4 29 
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km pr. 
bådtur 

7,7 

7,2 

6,5 

6,8 
6,7 
6,8 
6,8 
7,3 

sæsonens 
varighed 
i uger 

31 
-
30 
-
30 
-
31 
30 
29 
31 
31 

~oe,5en,5 ~on6ifori 
S T R A N D V E J 59 - TE L F. R Y 3 025 

BRØD OG KAGER 

<il' 
HORNUNG & MØLLER 

KGL. HOF·PIANOFABRIK 

BREDGADE 54 NYGADE 4 

F18~ 

Vimpler 
Y8chtn8g 
Klubst81ldere 
Telte 

Fornemste danske fabrikat 

J. S.V. Weilbach 
Kg!. honever8ndør 

Strandgade 22 . TI f. AS *6220 

HARALD O. RIST Als 
ASSURANCEFORRETNING 

GRUNDLAGT 1884 

* 

KONGENS NYTORV 16, K . CENTRAL 992 
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ALVA JØRGENSEN 
TØMRERMESTER - ENTREPRENØR 

ROSENØRNSALLE 27 

TLF. NORA 6681i KØBENHAVN V. 

DROST & RYE PETERSEN 
INGENIØRER 

HEIMDALSGADE 6 TA 5353 KØBENHAVN N 

Phlltpsons 
SELER . BÆLTER . SOI'iI'iEHOLDERE 

Blikkensl.ger 

Solid 

Alt tagarbejde 
udføres. 

Gas- og vand-installatør Gas,- vand,-

sanitet og centralvarme sanitet- og 
centralvarme

anlæg. 

c. E. PEDERSEN Hurtigt, solidt 
Forlang tilbud I 

"-Højdevangs AlIIi 5 . Tlf. 5588 64 

Kaproningen 1962 

Indledning 

Sæsonen 1962 medførte en god fortsættelse af den fremgang 
for kaproningen, der nu har holdt sig siden 1959. Selvfølgelig 
nåede vi langtfra de mål, vi havde sat os, men man kan vist 
godt sige, at et godt stykke af vejen er tilbagelagt. 

Det vigtigste ved sæsonen var måske, at den kreds af unge 
medlemmer, der dyrker kaproning, blev udvidet med endnu 
nogle stykker, således at vi, selvom de fleste sejre stadig vin
des af ret få roere, nu for alvor er ved at have skabt mulig
hederne for at finde deres efterfølgere. Kaproningen i D.S.R. 
skuHe jo gerne komme til at hvile på en så bred basis, at 
nogle enkelte roeres frafald ikke kommer til at betyde den 
helt store tilbagegang. 

Der var heldigvis adskillige ting at glæde sig over i den 
forløbne sæson, blandt seniorerne var det især de to Danmarks
mesterskaber, i singlesculler ved Jørgen Hansen og i dobbelt
sculler ved Hans Frederiksen og Ib Kruse, og endvidere dob
beltscullerens indsats i Amsterdam og ved verdensmesterska
berne i Luzern. Selvom det var sparsomt med sejre hos 
begynderne, var der også fremgang her, hvad blandt andet 
sejren i Nordisk Akademisk Mesterskab vidner om. 

Drengeroningen fortsatte med en udmærket dobbeltsculler, 
og endelig skal det nævnes, at også old-boys roningen blev 
taget på programmet. Men som sagt - de store mål, vi har 
sat os, ligger endnu foran, og vi må derfor stadig bestræbe os 
på at gøre træningen endnu mere effektiv og tiltrækkende og 
samtidig gennem arbejdet med de nye medlemmer i klubben 
søge at skabe øget interesse for kaproningen. 

De nøgne facts om sæsonen fremgår iøvrigt af statistikken, 
kun skal det allerede her nævnes, at D.S.R. vandt 27 sejre i 
65 starter, hvilket giver så høj en sejrsprocent som 41. Hermed 
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har studenterrDningen gennem tiderne ialt tegnet sig f Dr 802 
sejre i 197 4 starter. 

I det følgende er der til belysning af holdenes indsats givet 
en kort gennemgang af hver enkelt, hvorunder de vigtigste 
begivenheder samtidig er omtalt. 

Drenge-dobbeltsculler 

Drengeroningen, SDm D.S.R. tog fat på i 1961, hVDr vi havde 
en ganske udmærket firer, fortsatte heldigvis efter samme linie 
i den forløbne sæSDn. Fra starten af sæsonen havde vi mand
skab til en firer, men fDrskellige omstændigheder gjDrde, at 
vi endte med en dDbbeltsculler bestående af Jens Bjerrehuus 
Dg Niels Secher. 

Da SkjDld havde et meget fint mandskab, var vi på fDrhånd 
klar Dver, at chancerne for at nå helt Dp til tops var meget 
små. Det lykkedes da heller ikke at slå Skjolderne, men det 
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Jens Bjerrehuus og 
Niels Secher efter 

sejren på Bagsværd. 
Bjørn Møller og 
S echer sen . ser 
tilfredse ud. 

St rigel foto 

skal siges til de to drenges ros, at de sæSDnen igennem trænede 
og kæmpede energisk, selvDm de måtte lade sig nøje med en 
række 2. pladser. En fDrtjent Dpmuntring i form af en sejr 
fik de ved efterårskaprDningen, hVDr Skjold dog var fravæ
rende. 

Da både Bjerrehuus og Secher kan starte som drengerO'ere 
i 63, skulle der være alle chancer f Dr, at de har en stDr sæSDn 
foran sig. 

Begynder-singlesculler 

Her forsøgte Mogens Munck ligesom sidste sæson at gøre sig 
gældende, Dg det blev til en 2. plads som bedste resultat i tre 
starter. 
Munck hører til D.S.R.'s mest energiske roere Dg kunne måske 
have nået endnu bedre resultater, hvis han ikke havde haft det 
handicap at være sDldat. 

En del af Munsks træning fDregik fra Roskilde roklub, med 
hvem vi også på andre områder har haft et for træffeligt sam
arbejde i den fDrløbne sæSDn. 

Begynder/irer 

Der var fra trænerens Dg min side gjort et StDrt arbejde f Dr 

at stable et begyndermandskab på benene, der kunne gøre sig 
gældende i forreste række mellem vore hjemlige kaproninger. 
Det kan desværre ikke siges, at det lykkedes fuldtud, og det 
må umiddelbart virke lidt skuffende, at det endnu efter tre 
års slid og slæb ikke er opnået at bringe et begyndermandskab 
frem til en sejr herhjemme. 

Det kan synes nærliggende at finde grunden hertil i mangler 
inden for klubbens mure, men det er min opfattelse, at den 
indsats, der gøres af såvel roere som træner, ligger fuldt på 
højde med, hvad man ser i andre klubber, og vi må derfor 
affinde DS med at konstatere, at de andre hidtil simpelthen har 
været bedre. Man kan så kun håbe, at roerne fremfDr at lade 
sig slå ud bliver inspireret til en ekstra indsats i den kommende 
sæSDn. 

Det skal også nævnes, at vi i begyndelsen af sæsonen havde 
en del vanskeligheder med at finde frem til den rette hold-

23 



sammensætning, og at dette naturligvis måtte gå ud over sam
menroningen. Belært af disse erfaringer vil vi fremover lægge 
yderligere vægt på, at få holdene sammensat på et så tidligt 
tidspunkt som muligt. 

Selv med ovenstående forbehold kan man roligt sige, at 
vore begynder-roere ydede en udmærket indsats, og de vandt 
da også Nordisk Akademisk Mesterskab ved en klar sejr over 
et meget rutineret norsk mandskab. 

Ved forårskaproningen stillede vi med følgende mandskab: 
Jens Westh, Per Christensen, Poul Steno Petersen og Niels 
Rosenbom med Henrik Mai som cox. Holdet besatte en 4. 
plads i sin afdeling, dog kun slået med 4,4 sek. af vinderen 
Maribo. 

Indsatsen ved de følgende regattaer i Maribo, Hjelmsjø og 
på Sorø var pæn, uden at fremgangen var iøjnefaldende, og 
man forsøgte sig derfor med en anden opstilling, idet Jørgen 
Olsen indgik på holdet, mens Per Christensen blev overflyttet 
til en rekonstrueret letvægtsfirer. 

Holdet viste i den følgende tid stadig fremgang, og klarede 
en pæn 2. plads ved den internationale og vandt en klar sejr 
ved regattaen på Årungen. 

Det var derfor ikke uden optimisme, at vi så frem til DM 
på Sorø, men desværre satte sygdom en stopper for holdets 
start, og det kom i det hele taget ikke mere til start. 

Letvægtsfirer 

F ra begyndelsen af sæsonen søgte man i lighed med de fore
gående sæsoner at samle en letvægtsfirer. I denne bådtype 
havde vi tidligere klaret os pænt, men i den forløbne sæson 
lykkedes det os desværre ikke at få bragt holdet frem i forreste 
linie. 

Ved forårskaproningen bestod holdet af: Peter Jelsgård, 
Carl Djurhuus, Søren Bilde og Peter Lautrop med Jens Hansen 
som COX. Det kneb både med sammenroningen og med at holde 
vægt, og holdet blev da også slået i indledende heat. 

I tiden op til forårskaproningen havde vi forsøgt at stable 
en junior firer på benene, men desværre måtte dette opgives. 
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... ...--
Letvægtsfireren går fra start 

Wilcken foto 

Cox Jens Hansen, derefter Emil Sørensen, Peter Lautrop, Per Christensen 
og Peter J elsgaard 

Fra dette hold gik Emil Sørensen ind på letvægstfireren, 
mens Per Christensen senere blev overflyttet fra begynder
fireren. Herved var hO'ldet rykket op i juniorklassen, da Emil 
var veteran fra de to foregående sæsoner. 

Holdets sammensætning var herefter: Peter Jelsgård, Per 
Christensen, Peter Lautrop, Emil Sørensen, cox Jens Hansen, 
og det opnåede endnu tre starter, men uden held. HO'ldets 
sidste start var ved Årungregattaen, hvor de norske mestre 
fra Bærum snuppede en pokal, vi kunne have vundet til ejen
dom, for næsen af os. 

Begynde1'Otter 

Da man efter forårskaproningen havde visse vanskeligheder 
med at sammensætte de rette begyndermandskaber, begyndte 
man at træne i otter, og det blev i sæsonens løb til ialt S starter 
heraf 2 i junior. Man kan naturligvis ikke komme uden om, 
at vore tO' ottere, »c;:a ira« og »blue boy«, ikke er, hvad de 
burde være, og specielt var det et handicap for roerne at 
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omstille sig fra de lange rullebaner i firerne til de noget kortere 

i otterne. Det er da også besluttet at udskifte sæder og rulle
baner i den ene otter for at gøre den mere up to date. 

Holdet klarede sig gennemgående pænt og fik et par 3. plad
ser som bedste placeringer, men fik da mindst een gang slået 
såvel K.R. som Kvik og Skjold. Ved den internationale regatta 
nåede vi finalen ved at slå blandt andre Norske Studenter. 

Junior- og senior-singlesculler 

Næsten halvdelen af alle klubbens sejre, ialt 13, blev vundet 
af een og samme mand, nemlig Jørgen Hansen. Denne roer er 
et nyt ansigt i klubben, idet han tidligere har roet i Hellerup, 
for hvilken klub han blev nr. 2 i dobbeltsculler ved DM i 1961. 

Da Hellerup ikke havde muligheder for fortsat at holde 
træner, søgte Jørgen Hansen ind i D.S.R., hvor han under 
Ib Christoffersens ledelse efterhånden blev bragt frem i for
reste række. 

Jørgen viste sig hurtigt i besiddelse af den fornødne råstyrke 
og energi, men det tog nogen tid, inden hans tekniske kunnen 
blev tilstrækkelig til, at han kunne nå toppen herhjemme. 

Ved forårskaproningen blev han slået af Kjeld Mikkelsen 
fra Lyngby, og denne udmærkede roer skulle sæsonen igennem 
blive hans værste konkurrent. 

Også i Maribo blev Jørgen slået af Kjeld i såvel junior
som senior single, men forskellen i mål var begge gange kun 
ca. 1 sek. 

Ved Sorøregattaen lykkedes det endelig for Jørgen at få 
ram på Kjeld i såvel junior som senior, og da sejrene var meget 
sikre, og man iøvrigt havde kunnet følge Jørgens fremgang 
fra kaproning til kaproning, var det med fortrøstning, man så 
frem til hans starter ved de følgende stævner. 

Allerede den næste week-end gentog Jørgen bedriften med 
to meget overlegne sejre på Simlången, stadig foran Kjeld 
Mikkelsen, derimod kiksede den ved den internationale regatta 
på Bagsværd, hvor han i juniorsculler blev slået i det indle
dende heat af Mogens Nielsen fra Køge (den senere vinder), 
og derefter tabte han til Favorite Hammonia i opsamlingen. 
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I seniorløbet fik han grundig revanche overfor sine danske 
modstandere, men det rakte dog ikke til en førsteplads. Resul

tatet skal gengives her: 

1. Kortelainen, Finland 8.11.6. 2. Favorite Hammonia, 
8.15.6. 3. Jørgen Hansen, 8.17.8. 4. Kjeld Mikkelsen, 8.31.1. 

5. Mogens Nielsen 8.37.6. 
Med lidt mere erfaring kunne Jørgen sikkert have nået 

2 pladsen, men hans spurt kom for sent til at true tyskeren. 

Ved Årungregattaen opnåede Jørgen igen to sejre, og i senior 
roede han på den gode tid 7.37.6 og satte ny banerekord. 

Den følgende søndag roede han på Sorø Sø på 7.24.6 og 
vandt dermed danmarksmesterskabet klart foran Kjeld Mik

kelsen. 
Efter mesterskaberne vedtog hovedbestyrelsen, at lade me

sterholdene starte ved Verdensmesterskaberne i Luzern, dog 

Gudmund Schack 
overrækker pokalen 

til Jørgen Hansen 
efter hans sejr ved 

DM i Sorø 

Wilcken foto 
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ville man have et ekstra udtagelsesløb i sculler den følgende 
onsdag på Bagsværd. Og her gik det hverken værre eller bedre, 
end at Kjeld Mikkelsen vandt foran Jørgen efter at have lidt 
6 nederlag i træk til ham. 

Omstændighederne ved dette løbs afvikling kunne med rette 
give grund til misfornøjelse fra D.S.R.'s side, og selvom jeg 
ikke her skal gå i detaljer, vil jeg gerne fastslå, at vejrforhol
dene simpelthen umuliggjorde en sportslig afgørelse. 

Hvorom alting er, så endte det altså med, at Jørgen gik glip 
af turen til Luzern og de muligheder for yderligere dygtig
gørelse, den indebar. 

Sæsonen sluttede for Jørgens vedkommende med sejre ved 
Efterårskaproningen og i Malmø. 

Der er ingen tvivl om, at D.S.R. i Jørgen Hansen har fået 
en scullerroer af fineste klasse, og det er med spænding, at vi 
imødeser hans indsats i den kommende sæson. 

Senior dobbeltsculler 

Denne bådtype blev ligesom i 1959 vort sikreste kort, og Hans 
Frederiksen og Ib Kruse viste sig ved alle kaproninger i Skan
dinavien at være helt i særklasse. Selvom det naturligvis er 
rart at have et stærkt mandskab, er der ingen tvivl om, at 
holdet led en del under manglen på stærk konkurrence. Det 
er ikke nogen taknemmelig opgave at ro om kap med stopuret, 
det er ikke så lidt mere inspirerende at knokle afsted midt 
i en klump på 3-4 modstandere. 

Ved studenterroklubben NEREUS' jubilæumsregatta i Am
sterdam fik holdet dog al den konkurrence, det kunne ønske 
sig, gennem deltagelse af tre af verdens bedste hold. Flere kon
kurrencer af denne art er sikkert nødvendige for at få givet 
holdet den hårdhed og internationale rutine, der synes nød
vendig for at nå toppen. 

En medvirkende årsag til holdets fremgang i den forløbne 
sæSOn var vel også den nye båd fra Stampfli, der passede 
holdet aldeles fremragende, men den var jo også skræddersyet 
til dem. 

Allerede ved Forårskaproningen viste dobbeltsculleren 
glimrende form og vandt i en tid kun få sekunder fra bane-
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Fra Amsterdam: 4 af verdens bedste dobbeltscullere: 
Nr.log 5 fra venstre: D .S.R. - 2 og 4: Tjekkoslovakiet - 3 og 7: 

Belgien - 6 og 8 Frankrig. Sidstnævnte vandt senere V M i Luzern 

rekorden. Dette med banerekorder blev i det hele taget noget 
karakteristisk for holdet, der selv kom under adskillige bestå
ende og således satte ny rekord på Bagsværd med tiden 6.50.6, 
og det endda uden konkurrence. Det skal også nævnes, at hol
det også de gange, det blev slået, i Amsterdam og Luzern var 
med til at sætte nye banerekorder. 

Man skal naturligvis ikke lægge for meget i en enkelt god tid, 
men når der som i dette tilfælde er tale om stadige præstationer 
af nævnte art, må der være grund til at karakterisere holdets 
indsats som den bedste, der er set af et af D.S.R.'s hold gennem 

en lang årrække. 
Efter sejren ved Forårskaproningen og i Maribo kom holdet 

ud for den helt store prøvelse ved regattaen på Boosbaan i 
Amsterdam. Der blev givet os gode betingelser med gratis 
ophold for tre mand og tilskud til rejsen. Hans Frederiksen 
lagde vogn til, og med båden på taget gik det sydpå. For at 
gøre rejsen mindre anstrengende blev der, belært af erfaringerne 

fra sidste år, overnattet undervejs. 
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Det er ikke et fodboldstadion, men Boosbaan i Amsterdam 
I baggrunden blidehuset 

Der var tale om en international regatta på højeste plan, 
hvad der blandt andet fremgår af, at samtlige banerekorder 
blev nedlagt. 

Om fredagen afholdtes en særlig spurtkaproning over 500 m, 
her mødte Hans og Ib udover et par stærke tyske hold de 
tjekkiske guldvindere fra Rom, sidstnævnte vandt i 1.29.0, 
mens D.s.R. brugte 1.29.2. 

Dette gode resultat skabte en vis optimisme, der yderligere 
blev styrket, da holdet om lørdagen slog Frankrig (sølvvinderne 
fra Rom og senere verdensmestre i Luzern) i indledende heat 
og opnåede den bedste tid af samtlige. I finalen blev det dog 
kun til en 4. plads, idet der blev gået for hårdt fra start, og en 
klar føring ved 1000 m slog ikke til i det fine selskab. 

Ved de store internationale regattaer roes flere af seniorlø
bene både lørdag og søndag, og det var også tilfældet her. 
Heldigvis må man sige, for i finaleløbet om søndagen ydede 
holdet måske sin allerbedste præstation og fik revanche for sin 
taktiske brøler dagen før. Denne gang bestræbte de sig for at 
hænge på, og det kom til et kallasalt spændende opløb mellem 
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Bratislava, Liege Qog D.S.R. Tjekkerne vandt atter i den fæno
menale tid 6.33.3 foran Liege i 6.34.9, mens vi brugte 6.35.0. 
Franskmændene blev fjerde. 

Denne kaproning var en stor opmuntring, idet den til trods 
for tre nederlag klart viste, at dobbeltsculleren var af fineste 
internationale klasse. 

De efterfølgende kaproninger på SQorø, Simlången, Bagsværd 
og Arungen gav alle sikre sejre, men manglen på hård konkur
rence var følelig. 

Også ved Danmarksmesterskaberne i Sorø sejrede Hans og 
Ib meget sikkert og hjemførte dermed Knud Sechers minde
pokal fQor andet år i træk. Holdet blev herefter udtaget til VM 
i Luzern. 

Desværre var der en hel måned til VM, og i denne periode 
var der ingen kaproninger, som holdet kunne deltage i med 
udbytte. Dette var utvivlsomt et handicap ikke blot for vort 
hold, men for alle de danske deltagere til VM. Der er i det hele 
taget ikke noget, der er fremgået klarere af den forløbne sæson, 

Wilcken foto 

Hans Frederiksen og Ib Kruse fotograferet inden en af deres starter 
ved V M i Luzern 
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end den kendsgerning, at der skal den ene hårde internationale 
konkurrence til efter den anden for at bringe et hold frem til 
toppen. Det er utopi at tro, man kan træne et hold op hjemme 
i gadekæret for så pludselig at blive verdensmester. 

Verdensmesterskaberne i roning var de første af sin art, og 
de blev afviklet under de mest ideelle forhold på Rootsee i 
udkanten af Luzern. Også indkvarteringsforholdene var gode, 
selvom transporterne var ret besværlige. Ib Christoffersen 
deltog på det danske hold som træner, menes undertegnede 
»bumlede«. Hans og Ib havde jo allerede prøvet banen i 61, 
og ved samme lejlighed stiftet bekendtskab med en svejtsisk 
familie. Disse mennesker udviste en strålende gæstfrihed, og da 
de boede i en villa lige ved bådepladsen, havde vore roere stor 
glæde af at bruge den som en slags hovedkvarter. 

Den danske indsats var trods Fredensborgs 4. plads noget 
af en skuffelse, og vi var vel også mange, der så småt havde 
regnet med en finaleplads for dobbeltsculleren. Konkurrencen 
var imidlertid helt usandsynlig hård, og specielt i dobbeltscul
ler var jævnbyrdigheden mellem de bedste hold så stor, at 
små tilfældigheder fik stor betydning. 

I indledende heat var der som eneste tilfælde under mester
skaberne stærk modvind og regn, hvad der ikke bekom vore 
roere godt. De tabte efter en svag start klart til Tyskland, 
men slog dog så gode hold som Schweiz og Belgien. 

Opsamlingsløbet næste dag blevet sandt drama, det var 
nu knald eller fald om en finaleplads skulle nås. Løbet var 
udelukkende en kamp mellem D.s.R. og det russiske hold, 
sidstnævnte fik en svag føring i starten og denne holdt de, 
skønt det flere gange lykkedes for Hans og Ib at komme op 
på siden af dem. På de sidste 100 m var russerne knap en 
længde foran og gav os så meget årevand, at der opstod dis
kussion om deres sejr. Denne blev dog efter en kort votering 
fastslået. 

I trøstfinalen om søndagen nåede dobbeltsculleren en 2. 

plads og dermed en samlet placering som nr. 8. I dette løb 
blev de dog trængt så groft af Schweiz, der slog dem med 0,8 
sekund, at disse må takke hjemmebanefordelen for, at de ikke 
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Wilcken foto 

Rejsegodset bringes ombord. Fra turen til Årungen ved Oslo. 

blev diskvalificeret. Som sædvanlig måtte der en ny banere
kord til for at slå Hans og Ib. 

Trods skuffelsen her var der efter slaget enighed om, at 
holdet gennem sin indsats i sæsonen var blevet så meget bedre, 
at der skulle være gode chancer ved europamesterskaberne 

på Bagsværd i år. 
Finalen i dobbeltsculler blev efter et nervepirrende race 

vundet af Frankrig med D.S.R.'s overmænd Rusland og Tysk

land på de næste pladser. 

OId boys firer 

Ved den internationale regatta spurgte Hans Ove mig, om han 
og Haut ikke kunne få lov at ro lidt i en dobbeltsculler. Det 
kunne ingen have noget imod, men måske va.r det en bedre ide 
at danne en firer og senere deltage i oldboys kaproningen i 

Kerteminde. 
I løbet af kort tid var der samlet et hold bestående af fem 

garvede kæmper, nemlig Røde (Poul E. Jakobsen), Mogens 
Haut, Hans Ove Hansen og Tage Møller med Kurt (R) Nielsen 

som cox. 
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Da man af forståelige grunde ikke ønskede at uvedkom
mende skulle kunne følge træningen, blev denne henlagt til 
de tidlige morgentimer. 

Det forlyder, at selv Røde mødte indtil flere gange, selvom 
han vistnok først kom til sig selv under styrtebadet. 

Fra selve kaproningen forlød det fra sædvanligvis velunder
rettet kilde, at holdet besatte en smuk 2. plads efter KVIK. 

Oldboys-kaproningen i Kerteminde er efterhånden blevet 
en meget stor succes, og der er ingen grund til at tvivle om, al 
D.S.R.'s deltagelse i 1962 vil blive fulgt op gennem de kom
mende sæsoner. 

Skolekaproningen 

Da man i 1961 havde haft en solid succes på at gennemføre 
en skolekaproning i fireårers inriggere i forbindelse med stu
dentermatcherne, var der stemning fo·r at gentage arrange
mentet som en selvstændig kaproning, denne gang i Kalk
brænderihavnen. 

Det viste sig da også, at man selv uden avisomtale fik øget 
tilslutning, og ikke mindre end 9 hold stillede til start. 
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Fra skolekaproningen, 
opløbet 

Strigel fo,t. 

Vinder blev Hørsholm Skole foran sidste års vinder Munke
gårdsskolen. 

E jterJ,rskaproningen 

Efter en energisk hvervekampagne lykkedes det at samle to 
nye hold til efteråret, nemlig en begynderfirer bestående af 
Michael Vollquartz, Kurt Berg, Bent Rasmussen og Per Willems 
med J ens Hansen som cox, og en gigotter med Søren Carlsen, 
Søren Knudsen, Poul Olsen, Keld Hummer, Palle Blinkenberg, 
Clifford Storkholm, Aksel Thomsen og Lars Nørgaard og 
med undertegnede som ballast. 

Træningen foregik henholdsvis på Bagsværd og i Svanemøl
len, og begge hold nåede en respektabel standard. 

Begynderfireren tabte trods en fin start til Skjold, men det 
var mere teknikken end konditionen der svigtede. 

I gigotter kunne vi have vundet en pokal til ejendom, og 
endvidere var roerne inspireret af udsigten til at kunne smide 
ballasten i vandet efter en sejr. Vort hold roede da. også et fint 
løb, men måtte neje sig for et glimrende K.R.-hold. Skjold 
blev dog slået klart. 

KVIK-matcher 

Ligesom sidste år var vi fast besluttede på, at vore nederlag 
ved efterårskaproningen skulle hævnes ved sejre over KVIK 
i de traditionsrige inriggermatcher. Desværre indførte KVIK 
en ny »tradition « ved at glemme at møde med det ene hold. 
Efter forskellige forviklinger blev man enige om kun at ro om 
Bolsjeglasset, og vi måtte derfor stille os tilfreds med en enkelt 
sejr. 

Det sejrende mandskab bestod af Mogens Jensen, Søren 
Gregersen, Jørgen L. Hansen og Aksel Thomsen med Bent 
Mærsk som cox og træner. 

Studenterkaproninger 

Nordisk Akademisk Mesterskab skulle egentlig være afholdt i 
Stockholm, men da man der havde vanskeligheder ikke mindst 
med at samle et hold, endte det med, at arrangementet blev 
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overdraget til N .S.R. og afholdt i forbindelse med Årungregat
taen . 

Desværre mødte kun Danmark og Norge til start, og det var 
med nogen betænkelighed, at vi sendte fire begynder roere ud 
mod et rutineret mandskab fra N.s.R. Vore betænkeligheder 
blev imidlertid gjort til skamme, idet roerne netop i dette løb 
præsterede deres bedste i hele sæsonen og vandt en klar sejr 
efter føring fra start til mål. 

Sejren var så meget mere kærkommen, som det var vor 
første siden 1958 i StockhQlm. 

Holdet bestod af Jens Westh, Per Christensen, Poul Steno 
Petersen og Jørgen Olsen med Henrik Mai som cox. 

Universitetsmatchen foregik dennegang i Aarhus, hvor man 
havde henlagt den til Brabrand Sø i bestræbelserne fQr at skabe 
bedre muligheder for en sportslig korrekt afgørelse. Fra Aarhus 
side var der gjQrt ekstra meget ud af arrangementet, der var 
udvidet til et tredages besøg med overnatninger på universi
tetet. Der var blandt roerne udelt glæde og tilfredshed hermed, 
og det er mit håb, at man vil blive i stand til at fortsætte efter 
den nu angivne linie. 

Vort hold til matchen bestod af Kurt Berg, Mikael Voll
quartz, Claus Hyllested, Per Willems, Bent Rasmussen, Lars 
FilskQv, Jens Westh og Per Christensen med Jens Smørum 
som cox. 

Træningen foregik i mulm og mørke på Bagsværd, og da vi 
havde en række forsmædelige nederlag at hævne, blev der træ
net med en for disse matcher hidtil uset energi. 

Det hold vi kunne stille med i Aarhus, var da også et af de 
bedste universitetshold, vi har haft til disse matcher, og det 
vandt en sikker og fortjent sejr efter udmærket roning. 

Klubmesterskaberne 

Belært af erfaringerne fra 61, hvor man havde meget vanske
lige vejrforhold, havde man i 62 rykket klubkaproningen frem 
til den 29. september. Vejrguderne var dog atter onde ved os, 
og løbene måtte atter afkortes på grund af høj sø ude i sejl
løbet. 
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Tilslutningen var god, omend de ældre desværre svigtede, 
og som noget nyt afviklede man en uofficiel match mellem 
Universitetet og PQlyteknisk Læreanstalt i gigotter. Her blev 
Universitetet, der ellers kort tid fQrinden havde vUl1det en 
meget smuk sejr over Aarhus, slået klart af po lytterne, der 
med Qverlegen dygtighed anvendte reglen om, at den korteste 
vej mellem to punkter er en ret linie. En anmodning fra 
Universitetet, der ville tilkendes præmie for længst roet di
stance, blev afvist af den meget sagkyndige dommerkomite. 

K aproningsmateriell et 

Ved at skænke D.s.R. en ny dobbeltsculler fra Stampfli i 
Schweiz løste klubbens Venner VOrt vanskeligste bådproblem 
på den bedst tænkelige måde, og holdet kvitterede da også 
med at vise klar fremgang. 

Desværre blev båden i sæsonens løb ramt af to store skader, 
første gang ved en kollision med en af vore egne både på 
Bagsværd og anden gang på hjemvejen fra Luzern, da båd
transporten tangerede et vejtræ. 

Henry Larsen har i begge tilfælde ordnet skaderne på bedste 
måde. 

Ligeledes fra Vennerne modtog klubben 10 kaprQningsårer 
af en ny type, der viste sig at være særdeles velegnet, og end
videre en ny p8.hængsmotQr til trænerbåden. 

Senere anskaffede klubben en ny motorbåd af sæbekasse
typen, det havde nemlig vist sig ønskeligt at få en lettere båd, 
der dels var nemmere at håndtere og dels havde et lavere ben
zinforbrug. 

Vor glimrende scullerroer Jørgen Hansen havde sæsonen 
igennem haft visse vanskeligheder med sculleren, da den var 
bygget til en for lav vægt, og det var derfor en meget bety
delig hjælp for D.S.R., at vi fra D.FJ.R. fik en ny single
sculler forærende af midlerne fra Carlsbergs Mindelegat. Bå
den bliver bygget hos Henry Larsen og vil forhåbentlig hjælpe 
Jørgen Hansen frem til endnu bedre resultater i den kommende 
sæson. 
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Til brug for vinter træningen er der indkøbt 2 nye vægt
stænger og 5 sæt håndvægte, da det lykkedes os at få et fordel
agtigt tilbud. 

Endelig må det nævnes, at der fra Stampfli er indkøbt 4 
sæt sculler årer. 

Stort set kan man sige, at D.S.R. gennem de sidste år har 
haft held til at få fornyet og forbedret meget af sit kapro
ningsmateriel, men man må ikke være blind for, at der endnu 
står en lang række opgaver tilbage at løse. Man kan jo bare 
pege på, at vore to ottere nu har 26 år på bagen. 

Vintertræningen 

Siden oktober har vore kaproere været i gang under Ib Chri
stoffersens ledelse, og man er i år i endnu højere grad gået ind 
for den moderne intervaltræning, og der er til brug herfor 
udarbejdet et program, der i det væsentlige indeholder vægt
og løbetræning. 

Hovedprincippet i intervaltræningen er jo iøvrigt det, at 
roerens puls skal falde til et nærmere bestemt niveau, inden han 
tager fat på næste øvelse. Det har nemlig vist sig, at den fort
satte ukontrollerede fysiske anstrengelse ikke fører til en for
bedret, men i værste fald til en forringet træningstilstand. 

Ib Christoffersen har i vinterens løb fungeret som en slags 
landstræner, idet han har ledet en række vinterkursus over hele 
landet, hvor han har indviet roere og trænere i intervaltrænin
gens mysterier. I den forløbne sæson har vores træner på for
skellig måde bistået en række hold fra andre klubber, specielt 
Gefion og Fredensborg, og man har fra D.FJ.R. gerne set, at 
en sådan virksomhed kan fortsætte i den kommende sæson. 
D.S.R.'s bestyrelse har da også indvilliget heri, under forud
sætning af at det ikke går ud over træningen af vore egne hold. 

Tilslutningen til vinter træningen har ligget på samme niveau 
som sidste år, og alt tyder på, at vi i den kommende sæson vil 
blive i stand til at stille med stort set de samme hold som i 
1962. 

Efterskrift 

Som det var tilfældet efter den foregående sæson, er der vel 
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også i år grund til at udtrykke tilfredshed med de opnåede 
resultater, som forhåbentlig vil inspirere til en fortsat og for
stærket indsats, der kan bringe D.S.R. frem i forreste række på 
kaproningsbanerne. 

I den kommende sæson står store opgaver foran at skulle 
løses, fremhæves må især de nordiske mesterskaber i Finland, 
herunder også det akademiske, og Europamesterskaberne på 
Bagsværd Sø. 

Forhåbentlig vil der blive godt nyt at melde herom. 

Peter Wilcken 
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KAPRONINGSSTATISTIK 1962 

Roere 

Jens Westh ....................... . 
Niels Rosenborn .................... . 
Poul Petersen .......... . ......... . 
Per Christensen ......... ....... ..... . 
Mogens Munck . ... .. ......... .... . . 
Peter Jelsgaard ..... . .... . .. .... .... . 
Carl Djurhuus .................... . 
Søren Bilde . ..... .... .. .......... . . 
Peter Laucrop ..................... . 
Niels Secher ....................... . 
Jens Bjerrehuus ........ . ............ . 
J ørgen Hansen ..................... . 
Hans Frederiksen ................... . 
Ib Kruse ........................... . 
J ørgen O Isen ....................... . 
Niels Jørgensen ..................... . 
Emil Sørensen ..................... . 
Christian Rasmussen .............. ... . 
Søren Carlsen ...... . ............. . 
Søren Knudsen . . ................... . 
Poul Olsen .......... . .......... .... . 
Keld Hummer ................... .. . . 
Palle Blinkenberg ... ... ........... .. . 
C lifford Storkholm ................. . 
Aksel Thomsen ... ... ............... . 
Lars Nørgaard ...................... . 
Kurt Berg .......................... . 
Michael Vollquarcz ........ . .... . ... . 
Bent Rasmussen ..................... . 
Per Willems ........................ . 
Poul Jakobsen ............ . .... . ... . 
Mogens Haut .................... . 
Hans Ove Hansen ................. . 
Tage Møller ....................... . 
Jens Smørum ..................... . 
Lars Fi lskov .......... .. ....... .... . 
Claus Hyllested .............. . . ... . 
Mogens Jensen ..................... . 
Søren Gregersen .................... . 
Jørgen Land Hansen ................ . 
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Åbne Private 

Start Sejre Start Sejre 

14 1 
13 1 
13 1 
13 O 

5 O 
9 O 
1 O 
1 O 
9 O 
5 1 
5 1 

18 13 
11 7 
11 7 

8 1 
4 2 
6 1 
2 1 
1 O 
1 O 
1 O 
1 O 
1 O 
1 O 
1 O 
1 O 
1 O 
1 O 
1 O 
1 O 

2 O 
1 O 
1 O 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
O 
O 
O 
O 

1 
1 
1 
1 
1 

lait 

Start I Sejre 

16 3 
13 1 
13 1 
15 2 
5 O 
9 O 
1 O 
1 O 
9 O 
5 1 
5 1 

18 13 
11 7 
11 7 

9 2 
4 2 
6 1 
2 1 
1 O 
1 O 
1 O 
1 O 
1 O 
1 O 
2 1 
1 O 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 O 
1 O 
1 O 
1 O 
2 O 
2 1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 

Åbne Private lait 
Styrmænd 

Start I Sejre Start Sejre Start I Sejre 

13 1 1 1 14 2 
6 O 6 O 
1 O 1 O 

O 1 O 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

Henrik Mai .... .. . ... .............. . 
J ens Hansen ..... .. ........ .. ...... . 
Peter Wilcken ........... . .... .. .... . 
Kurt Nielsen ......... ... ........... . 
J ens Smørum ........ .. .. . .. . ....... . 
Bent Mærsk ........................ . 

Drenge Begynd. Junior Senior Old-Boys Privat lait 

Start Sejre Stan I Sejre Start Sejre Start I Sejre Start Sejre Start I Sejre Start Sejre 

Otter ...... - - 4 O 2 O - - - - 1 1 7 1 
Firer med .. - - 10 1 - - - - 1 O 1 1 12 2 

Letvægtsfirer - - 1 O 2 O 1 O -- - - - 4 O 

Dob -sculler. 5 1 - - 2 1 13 8 - - - - 20 10 
Single-sculler - - 3 O 9 6 9 7 - - - - 21 13 
Inrigger .... .- - - - - - - - - - 1 1 1 1 

lait .... I 65 I 27 

I Starter Sejre nr. 2 

Bagsværd, Forårsregatta ...... 2.-3. juni 8 2 2 
Maribo, Kredskaproning ...... 17. juni 7 1 3 
Amsterdam, Nereus Jubilæum 22.-24. juni 3 O 1 
Hjelmsjo, Sverige ........ ... .. 24. juni 5 4 1 

Sorø, Kredskaproning ... 30. juni-l. juli 8 3 1 
Simlången, Sverige .......... 7.-8. jul~ 5 3 O 
Bagsværd, Internationale ... 14.-15. Juh 7 1 1 

Årungen, NAM .............. 21. juli 1 1 O 
" , NSR's regatta ....... 22. Juh 6 4 1 

Sorø, Danmarksmesterskaber .. 5. august 2 2 O 
Bagsværd, Efterårskaprorung, 26. august 4 2 1 

Kerteminde, Old-boys Kapr. 1. september 1 O 1 
Malmø . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. september 5 2 1 
Kvik-matcher .. ... ....... 5. september 1 1 O 

Luzern, V erdensmesterska ber, 
....... .. ............. 7.-9. september 1 O O 

Brabrand, Universitetsmatch, 
september 1 O .................. . .... 16. 1 

lalt .... 65 27 13 
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Em. Saugman in memorzam 

Det var ikke blot en af dansk studenterronings, men en af 
dansk idræts store mænd, der gik ud af vore rækker, da gene
rallæge Em. Saugman døde i foråret 1962. 

Saugman blev 83 år gammel og havde allerede for over en 
menneskealder siden trukket sig ud af den daglige idrætsle
delse; de fleste af D.S.R.'s medlemmer har derfor ikke kendt 
ham personlig, men så meget mere grund er der til ved hans 
død at sætte ham et minde i årbogen; han har nemlig ydet en 
betydelig indsats ikke mindst indenfor studenterroningen både 
som konkurrenceroer og SOm leder. 

Allerede før århundredeskiftet blev han medlem af Aka
demisk Roklub og som så mange andre ledere begyndte han 
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sin karriere som kaproer og opnåede en række bemærkelses
værdige resultater. Han var en glimrende stroke, der bl. a. 
førte sit hold til sejr i 0resundsløbet, Jyllandsløbet, Dan
marksmesterskabet i 4-årers outrigger og i de nordiske studen
termesterskaber . 

Særlig disse sidste omfattede han med en aldrig svigtende 
interesse. Han sejrede i den første af matcherne i 1901 og 
startede i dem hvert år indtil 1907, og det var ham sikkert en 
stor glæde ved Bagsværdregattaen 1961 at kunne overrække 
vinderne af »Det nordiske Studentermesterskab« deres præ
mier tresindstyve år efter, at han selv som ung studenterroer 
havde fejret en triumf netop i dette løb. 

Kulminationen i hans karriere som kaproer kom, da han i 
1906 blev udtaget til det kombinerede firermandskab, der re
præsenterede Danmark ved de olympiske lege i Athen 1906. 

Danskerne opnåede ingen olympiske laurbær ved denne 
lejlighed, men turen blev en stor oplevelse, og hos Saugman 
vakte den en interesse for den olympiske tanke, som han be
varede hele Jivet og som yderligere underbyggedes i den år
række, i hvilken han senere var medlem af Danmarks Olym
piske Komite. 

Efter de aktive år manifesterede Em. Saugmans forståelse 
af idrættens - og specielt roidrættens - betydning for den 
studerende ungdom sig i, at han gik over i lederarbejdet. Fra 
1906 til 1908 bestred han formandsposten i Akademisk Ro
klub. Men forlod så København for at nedsætte sig i provinsen, 
først i Nyborg, senere i Slagelse. 

Hans indsats indenfor rosporten var dog ikke hermed slut. 
I 1914 valgtes han til formand for Dansk Forening for Rospon 
og beklædte denne post til 1922. Han var indtrådt i Dansk 
Idræts-Forbunds bestyrelse allerede i 1909, og sad her til 1922. 
Af Danmarks Olympiske Komite var han medlem 1934-1953. 
For Nordisk Roforbund var han formand i 1915, 1919 og 
1921. 

Men også som idræts skribent hørte generallæge Saugman til 
de betydeligste. Da admiral Victor Hansens idræts bog fra be
gyndelsen af halvfemserne omkring 1910 blev erstattet af vær
ket »Idrætsbogen«, var det Saugman, der skrev det store afsnit 
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om rosporten. Det var også ham, der skrev D.FJ.R.'s historie 
ved 25-års jubilæet i 1912 og han var medforfatter af fore
ningens jubilæumskrift, da so år var gået i 1937. 

I D.s.R.'s jubilæumsskrift 1942 skrev han om »De første 
akademiske roklubber« og skildrede studenter roningens ud
vikling fra Medicinernes Roforening stiftedes i 1867 indtil 
Akademisk Roklub i 1917 sluttedes sammen med Polyteknisk 
Roklub til Danske Studenters Roklub. 

Fra mange sider blev der i tidens løb givet udtryk for 
taknemlighed for generallæge Saugmans idrætslige indsats. 
Han var æresmedlem af D.FJ.R. fra 1937, og han bar D.S.R.'s 
og D .LF.'s ærestegn. Roforbundene i Norge, Sverige og Dan
mark havde tildelt ham deres guldmedailler og Nordisk Rofor
bund havde hædret ham med sin plakette. 

Saugman hørte til Bagsværdregattaens trofaste tilskuerskare. 
Endnu i 1961 var han med, og hvergang de lyseblå studenter 
var med i striden, fulgte han dem med interesse. Han genop
levede da spændingen fra sin ungdom, fra de dage, hvor han 
selv så ofte strokede studenterne til sejr. 

I D.S.R. vil vi alle mindes Emanuel Saugman som roer og 
som leder og vi, der kendte ham personligt, som en ven og 
kammerat. 

Vi vil stedse ære hans minde. 
Axel Lundqvist 
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Materiellet 

I 1962 modtoges som gave fra D.S.R.'s venner en dobbeltsculler 
fra Stampfli, Schweiz. Båden fik navnet »Rolf«. 

Endvidere modtoges som gave fra D.S.R.'s bådeværft en 
klinkbygget singlesculler. Båden gik i 1962 under navnet »3 00 «, 
hvilket er byggenummeret, men vil i 1963 få navnet »Tuto«. 

0velsessculleren »Svava« er solgt og de 2 klinkbyggede scul
lere »Gamma<~ og »Tuto« er nu udrangeret og ligger til salg. 

D.S.R. har derefter ialt 54 både, nemlig 13 2-års inriggere, 
6 4-års inriggere, 13 klinkbyggede singlesculler, 1 plasticsculler, 
1 klinkbygget dobbeltsculler m. stm., 3 gigfirere, 1 gigotter, 
1 cravelbygget singlesculler, 3 cravelbyggede dobbeltscullere, 
2 toere u. stm., 1 toer m. stm., 3 firere u. stm., 4 firere m. stm. 
og 2 ottere. 

]. Norman-Hansen 

5 aktive roere - still going strong -
fra venstre dr. Jensen, Norman Hansen, Galster, Pollner og 

Volkersen 
(Fra de »10«-åriges frokost i klubben) 
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Ove Petersen in memorzam 

Den 23. august afgik overingeniør Ove Petersen ved døden og 
D.S.R. mistede en af sine ældste kaproere og varmeste for
kæmpere. 

Allerede i 1909 meldte o. P. sig ind i Polyteknisk Roklub, 
der dengang kun havde 73 medlemmer og hvoraf han straks 
blev en af de ivrigste. 

Det var netop i årene 1909-1910, at ingeniør Ree så småt 
begyndte at arbejde med roning og eksperimentere med en ny 
teknik, som snart skulle bringe store sejre hjem til klubben. 
o. P. var med fra første begyndelse. Klubben mønstrede ikke 
mindre end 3 kaproningshold, et senior-, et junior- og et let
vægtshold, dette startede 2 gange og vandt 2 sejre, og o. P. 
roede på letvægtsholdet. 

Ove Petersen tilegnede sig ret hurtigt Rees teknik og blev 
i de følgende år en meget påskønnet træner - samtidig med, at 
han deltog både som cox og som roer på flere af holdene, og 
ved siden af Rce var han den, der satte fart i klubben og hjem
bragte de store resultater. 

46 

Utallige kaproere har trådt deres børnesko under o. P.'s 
ledelse, men også langturs- og motionsroerne kendte og på
skønnede ham, for han lod ingen lejlighed gå fra sig til at 
tage et rask tag i årerne. 

Da Ove Petersens ingeniørstilling i Burmeister & Wain efter
hånden lagde stærkt beslag på alle hans kræfter, sås han kun 
sjældent i klubben, men han var stadig et ivrigt medlem af 
}} V ennerne«, hvis møder han sjældent svigtede. 

Klubbens finansielle stilling overvågede han nøje som en af 
de to revisorer. 

Med earons båd har o. P. nu fuldført sin sidste tur over 
de blå bølger og med ham har en glimrende kammerat, trofast 
ven og et rigtigt mandfolk forladt os. 

Han vil blive savnet. 

Æret være hans minde! 

P.B.P. 
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Universitetsmatchen 
AARHUS - KØBENHAVN 1962 

Den årligt tilbagevendende begivenhed: kaproningen mel
lem de to ottere fra henholdsvis Aarhus' og Københavns 
universitet om dagbladet Politikens vandrepokal formede sig 
som et i alle måder vellykket arrangement. Resultatet, der 
formodentlig vil være de fleste bekendt, blev en overlegen sejr 
for København repræsenteret af roere udelukkende hentet fra 
D.S.R., der som klub med denne sejr kunne notere sin 27 ende 
og sidste, i den forløbne sæson og i regnskabet med Aarhus den 
8 ende vundne match mod 5 nederlag. 

Lad det være fastslået med det samme. Tale om jævnbyrdig 
konkurrence blev der aldrig. Der var klasseforskel på de to 
mandskaber. Ikke således at forstå at Aarhus-holdet var egent
lig svagt. Halvdelen af roerne var tilmed veteraner fra tid
ligere års opgør og havde som sådanne den rutine og erfaring 
vi endnu savnede i dette særlige løb. Forklaringen på jydernes 
- for dem selv helt uventede - nederlag må nok snarest søges 
i erkendelsen af vor egen styrke, som gav sig udtryk i såvel 
bedre teknik som kondition - begge dele ikke mindst bibragt 
os af vor træner Ib Christoffersen, landets bedste, - de mange 
aftener på Bagsværd Sø forud for starten på Brabrand. 

Den 15 ende ankom vi til Aarhus under anførsel af den 
uforlignelige Peter Wilcken. Efter en overfart uden komplika
tioner blev vi indkvarteret på selve universitetet under yderst 
tiltalende former! Samme dags aften var vi af vore værter 
inviteret i teatret til » Jomfruburet« - - - Aarhus svar til Stig 
Lommer? - Næste dag bød på rundvisning med ledsagende 
foredrag af professor Hakon Lund, som gjorde os bekendt med 
universitetsbyens arkitektoniske forhold, indretningen af det 
naturvidenskabelige fakutets auditorier og sidst men ikke 
mindst fortalte den måbende skare om universitetets tilblivelse 
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Universitetets hold efter sejren på Brabrand 
5trigel fot o 

1 Kurt Berg, 2 Michael Vollquarts, 3 Claus Hyllested, 4 Per Willems, 
5 Bent Rasmussen, 6 Lars Filskov, 7 Jens Westh, 8 Per Christensen, 

cox Jens Smørum 

på trods af og med bitter chikane fra København. Skulle det 
virkelig være så galt? eller er der »konkurrence« også på andre 
felter end roningens mellem de to universiteter - Schwamm 
daruber. -

Mange tilskuere havde, trods vejret, som bød på stiv kuling 
og heftige regnskyl vekslende med haglbyger, taget opstilling 
ved mållinien næste dags eftermiddag og afventede i spænding 
kaproningens resultat. Et endog særdeles uroligt vand syntes 
ved første øjekast at favorisere vor modstander, som jo havde 
haft lejlighed til at vænne sig til denne åbentliggende sø, som 
så afgjort egner sig dårligere til kaproning end den skovom
kransede skærmede Bagsværd-idyl, rammen for næste års dyst. 

Ejheller denne gang blev man forskånet for uheld. Nu var 
det blot jyderne, det til en forandring gik ud over. Efter ca. 
600 meters roning, hvor vi stadig øgede det forspring vi havde 
fået ved starten, sprang en skinne til et rullesæde løs - efter 
hvad vi siden har fået forklaret, og tvang båden til at ligge stille 
og reparere. Belært af tidligere års erfaringer hvor lignende 
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havarier er indtrådt med det lidet tilfredsstillende resultat, at 
den uskadte båd er blevet erklæret for vinder, var man denne

gang på forhånd enedes om i påkommende tilfælde at dekre
tere omstart. Hvilket da også skete. Men omstarten var i Aar

hus' favør. Ikke blot fik de 8 mand, som var stærkt udpumpede 

og for en enkelts vedkommende en besvimelse nær, pusten igen, 
men da startskuddet atter lød, var vi blevet snydt med en 

længde. Det var dog altsammen kun en stakket frist for vore 

modstandere. Vi gik støt og roligt fra dem og førte ved mål 

med henved 3 længder. 

Om aftenen samledes vi i universitetets festligt opdækkede 
aula, hvor vi fik overrakt vore præmier: Et teaktræsfad med 
sølvmindeplade i bunden fra »Politiken", og et ualmindeligt 
nydeligt askebæger med motiv fra friluftsauditoriet, stedet 
hvortil den genvundne sølv fakkel efter middagen under ledsa
gelse af fakkelbærere, førtes for der at blive overrakt professor, 
pro-rektor ved Københavns Universitet Niels Nielsen som 
lovede at opbevare den til næste kaproning. 

Blå mandag i Aarhus_ 
Strigel fo to 

når enkelte personer ser sløred e ud, er det ikke f otografens skyld 
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Vor vært, professor Heinrich Bach indledte talernes række 
med at byde os velkommen og understrege betydningen af 
en udveksling af universitetsungdommen, ligesom han frem
hævede værdien af studentens ikke-faglige uddannelse. Profes
sor Niels Nielsen fulgte denne tanke op med et citat af Hol
berg, hvor denne taler om nytten af »at gavne o-g fornøje«. 
Klubmedlem, farmakologen, professor Knud O. Møller -
tidligere på dagen dommer sammen med Niels Nielsen -
kom ind på hvad han kaldte faren ved »komfortens tidsalder« 
og foreholdt sporten som et virksomt opdragelsesmiddel mod 
den moderne tids blødagtighed. 

Opholdets sidste dag var helliget »Ceres « Bryggeriet, hvor 
vi aflagde besøg og med brygmester Leschly som Cicerone 
beså virksomheden samt øltilvirkningens raffinerede processer, 
hvis slut-produkt vi stiftede bekendtskab med i »Kælderen«. 

Lempet ud af en skjult udgang og med pålæg om at udvise 
mindst mulig støjende adfærd i indtil 200 meters afstand fra 
bryggeriets grund nåede vi akkurat rettidigt tilbage til vore 
Aarhusvenner, med hvem vi i krypten spiste lunch, før rejsen 
atter gik hjemad til D.S.R. Her havde fru Hansen sørget for 
en let anretning og en ukendt velgører for rigelig drikkelse. 

Sandelig! Alle havde undt os det godt. Men først og sidst 
vore værter og arrangørerne til hvem vm hjertelige tak går. 
De som havde gjort alt for at vi skulle befinde os vel, og for 
at arrangementet skulle få det rette harmoniske forløb og 
efterlade det indtryk af opholdet Vi fik: Erindringen om en 
storartet Aarhustur 1962. 

Michael Vollquartz 
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liåndbold-afdehngen 
Som tidligere år var også roernes turnering i 1962 håndbold
afdelingens toppunkt, desværre med et ikke særligt gunstigt 
resultat for D.S.R. 

Turneringen fandt sted den 1. april 1962 i Otto Mønsted 
hallen, og som ventet, når det var D.R., der stod for arrange
mentet, blev den vellykket og uden lyde af nogen art. 

Følgende klubber deltog: 

Mesterrække: Lyngby, Ø.K., Aarhus og D.S.R. 

Damerække: D.R. (2 hold), Skovshoved, Gefion og 
Lyngby. 

Herre A-række: Kvik, Skovshoved, Bagsværd, K.R., Hel
lerup, B & W, Skjold og D.F.D.s. 

Herre ungdomroere: Bagsværd og Skjold. 

14 forskellige klubber deltog altså i turneringen, hvilket var 
2 flere end i 1961. 

I mesterrækken spillede først Lyngby mod Ø.K. Sidstnævnte 
vandt efter 5-2 ved halvleg med 8-4. Derefter spillede sidste 
års pokalvinder D.s.R. mod Aarhus. Da vi ved at vinde kam
pen havde chance for at få pokalen til eje, idet det i så fald 
ville være tredie gang vi fik den, sørgede vort mandskab i 
starten for at følge trop med Aarhus, således at halvlegen endte 
5-5. Om vore spillere i pausen fandt ud af, at de ikke kunne 
være bekendt at slå de helt fra hovedlandet kommende rofæller , 
eller om de har syntes, at det ville være synd for næste års 
arrangør at skulle købe en ny pokal, eller om det skulle være 
en ganske naturlig grund til holdets sørgelige indsats i anden 
halvleg vides ikke, men det er en kendsgerning, at denne blev 
tabt med 3-7 og hele kampen med 8-f2. 

I finalen mødte vi Lyngby. Første halvleg endte 5-4 tilos, 
og spillets gang tydede ikke på nogen fare for nedrykning. Men 
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I. hold. 
Foto M.-J. 

1.-4.-1962. Roernes turnering i O.M.-hallen. 

Heinze, John, Bjarne, Nors, Niels, Valdemar, 
Agergaard, M oth 

spillerne ville det anderledes. Anden halvleg tabte vi 1-2, 
d.v.s. at de seks markspillere i løbet af en kvart time tilsammen 
lavede et mål. Kampen endte altså uafgjort 6-6, og der måtte 
derfor straffekastkonkurrence til. Hvert hold har ved 5 for
skellige spillere 5 skud. Heraf omsatte Lyngby de 3 i mål, 
medens alene 2 mand kunne score for D.S.R. Slutresultatet 
blev således 8-9, og nedrykningen et faktum. Men i A-rækken 
kan man jo også vinde en pokal! I de to kampe fik vi ialt 16 
mål, hvoraf Nors scorede de 5, Moth og John 3 hver, Ager
gaard og Niels Valdemar 2 hver og Heinze 1. 

I slutkampen om pokalen vandt Ø.K. 9-8 øver Aarhus efter 
en meget spændende og jævnbyrdig kamp. 

Anderledes godt klarede vort 2. hold sig. Da Hellerups 2. 
hold udeblev, vandt vi uden kamp. I næste omgang blev 
Skjold vor modstander, og efter at have tabt første halvleg 
med 2-3, tog spillerne sig sammen i anden halvleg og vandt 
denne og dermed hele kampen med 8-4. I slutrunden blev 
Kvik slået med 11-7 efter halvleg 5-3. Holdets spillere fik 
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derefter udleveret hver sit diplom med ret til at bære samme. 
Af de ialt 19 scorede mål faldt de 8 på Trautner, 6 på Erik 
Jensen, medens Therkeldsen scorede 3 og Borre 2. Stouge og 
Flemming Olsen kom ikke med på scoringslisten, men var 
ved forsvarsspillet stærkt medvirkende til sejrene. 

Herre A-rækken blev vundet af Skovshoved ved sejre på 
8-6 over Kvik, 9-2 over Bagsværd og i finalen 12-10 over 
Skjold, der var nået frem til slutrunden ved at slå D.F.D.S. 
med 5-3 og B & W med 7-6. 

I damerækken var D.R. som arrangør alt for beskeden til 
at ville tage pokalen med hjem, som de ellers plejer at gøre. 
I år blev det Gefion, der løb af med trofæet efter først at 
have vundet over Skovshoved med 5-2, derefter over Lyngby 
(efter straffekastkonkurrence, idet den ordinære kamp endte 
1-1) og i finalen over D.R. med 6-1, så det blev en meget over
bevisende pokalvinder. 

Men selvom D.S.R. rykkede ud af den fine række, deltager 
vi dog med glæde og fortrøstning i turneringen 1963. 

I København Håndboldforbunds turnering i 1961 /62 deltog 
vi med 2 hold og spillede følgende kampe: 

I. HOLD 

1/10 1961: D.S.R.- Steno.................. . ......... . 9- 9 
22/10 1961: D.S.R.-Skjold ...... . .... . .. .. ............ 9- 9 

5/11 1961: D.5.R.- Søborg ........ .. .... . . . ....... . .. 8- 12 
12/11 1961: D.S.R.-Laurits Knudsen L.K ... . ........... , 11-9 
3/12 1961: D.5.R.-Posten .... . . ...... .. ............ . . 7-8 
4/2 1962: D.5. R.-L.R. ................... . ..... . .... 20- 7 

18/2 1962: D.S.R.-Frivilligt Drenge Forbund K 25 ...... 10- 10 
4/3 1962: D.S.R.-Arbejdernes Idrætsklub . . . . . . . . . . . . . 4-11 

II. HOLD 

1/10 1961: D.5.R.- Schneekloth 7. hold .. . . . . . . . . . . . . . . . 2- 7 
22/10 1961: D.S.R.-Christianshavn's Idrætsklub. . ... . ... 5- 6 
14/1 1962: D .S.R.-Fremad Valby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7- 1 
11 /2 1962: D.S.R.-L.K. . . ........... . ........... . ... 9- 5 
4/3 1962: D.5.R.- Posten......... . ................. . 9-5 

L holdet spillede 3 kampe uafgjort, vandt 2 og tabte 3. Det 
gav 7 points ialt og en 6. plads blandt 9 deltagende klubber. 
Målscoringen var 78-75 i D.S.R.'s favør. Topscorer blev Moth 
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II. hold. 

1.-4.-1962. Roernes turnering i O.M.-hallen. 

Erik Jensen, Therkeldsen, Søren (med diplom), 
Stouge, Borre, Trautner, Fl. Olsen 

med 25 mål, medens John scorede 13, Heinze 7, Peter, Niels 
Valdemar og Jørn 6 hver, Hans Jørgen og Trautner 5 hver, 
Stouge 3 og Nors 2, hvorved dog skal bemærkes, at de nævnte 
spillere ikke deltog i lige mange kampe. 

II. holdet spillede ialt 5 kampe, og efter en dårlig start med 
tab af 2 kampe vandt holdet de 3 sidste, hvilket gav 6 points 
og en 3. plads blandt 6 klubber. Målscoringen blev 32-24 i 
holdets favør, og heraf scorede Erik Jensen 9, Borre 8, Nors 7, 
Agergård 5, John 2 og Peter 1. Også her må bemærkes spil
lernes ulige deltagelse i antallet af kampe. 

I sæsonen 1962/63 har vi spillet følgende kampe: 

I. HOLD 

30/9 1962 : D.S.R.- Steno . ..... . ......... . ..... . ...... 7- 12 
14/10 1962: D.S.R.- L.K. . ......... . .. . ..... . ......... . 16- 19 
28/10 1962 : D.S.R.- Boldklubben Mariendal B.M. ....... . . 7- 11 
18/11 1962: D.S.R.- Søborg KFUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5- 5 
2/12 1962: D.5.R.- L.R. ............. . ................ 11- 4 

16/12 1962: D .S.R.- Skjold .. . ......................... 9-16 
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II. HOLD 

14/10 1962: D.S.R.-Frederiksberg Boldklub. .. .... . .. .... 5-5 
21 /10 1962: D .S.R.-Viben ....... . . . . . . .. . . . .. . .. ... . .. 8-2 
18/11 1962 : D .S.R.- B.M....... . .. .. .. .. ..... . ......... 10- 1 
2/12 1962: D.S.R.- Lykkebo .... .. .... .. .. .. .. .. .... .. 3- 8 

I. holdet tabte de 3 første kampe på stribe og opnåede der
efter uafgjort, vandt endelig over Lyngby (en revanche for 
roernes turnering). men tabte så til Skjold, hvad vi var kede 
af. I 6 kampe har vi ialt kun fået 3 points og ligger da også 
som nr. trediesidst blandt 12 klubber. Chancen for at komme 
højere op på listen er til stede, men om den udnyttes er en 
anden sag. 

II. holdet opnåede i de 3 første kampe 5 points, men fik 
så i den 4. match at føle, at det ikke er uovervindeligt. På 
holdet deltager iøvrigt de 2 »gamle« kæmper Søren og Ager
gaard, der sammen med Borre, der jo i umindelige tider har 
været II. holdets faste støtte, har et godt samspil med de nye 
unge talenter. 

Nors kommer stadig til træning, men har totalt givet afkald 
på turneringskampe, og det er således af veteranerne alene 
Peter, der, når han ikke er slået til invalid, optræder på I. 
holdet. 

42 medlemmer af klubben har siden sæsonen startede i sep
tember været til træning, dog aldrig på samme tid. Nogle få 
har blot ladet det blive ved en enkelt gang, medens andre ny
tilkomne har været mere ihærdige. Af de 42, der har deltaget, 
er ikke mindre end 20 nye ansigter i denne afdeling, og flere 
af dem fortsætter utvivlsomt. 

Træningsforholdene har været som tidligere, d. v. s. i Otto 
Mønsted Hallen hver onsdag fra kl. 18,15-19 i tiden septem
ber-maj, og i Idrætshallen, ligeledes hver onsdag, fra kl. 17-18 
i tiden oktober-april. John Ludwig har til vor glæde og til
fredshed også været træner for os i den forløbne sæson. 

M-J 
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Stavanger - Bergen 
9.-15. juli 1962. 

»Køge Bugt vil vist virke lidt tam efter dette - -« . Replikken 
faldt under årets langtur og dækker over, at både Kielberg, 
øst Hansen og undertegnede er lidt betænkelige ved udsigterne 
til, at en hvilken som helst fremtidig rotur i henseende til 
naturskønhed nødvendigvis må blive en antiklimaks. 

Det var der altsammen: smilende skærgårdsnatur, høje, 
bratte fjelde, storslåede vidder, vandfald, der gav kendeligt 
lavere lufttemperatur i flere hundrede meters afstand, bræer 
og smeltevandssøer. Uforskammet blåt vand så klar~, at man 
følte, at man burde kunne se alle de 700 meter ned ul bunden 
af Nedstrandsfjorden. Og hvor er der herligt megen plads! 

I årbogen for 1951 er der meget grundigt redegjort for en 
langtur i Hardangerfjorden, en beskrivelse, som vi havde stor 
glæde af ved planlægningen af vor tur, og selvom vi i mod
sætning til vore forgængere ikke vendte tilbage til Stava~lger, 
men roede op til Bergen i stedet, så dækkes vore erfannger 
m. h. t. den praktiske tilrettelæggelse ganske af 1951-beret
ningen. 

For at undgå risikoen for at blæse inde ved Haugalandet 
fulgte vi eksemplet med en lastbiltransport fra Sandeid til 
Ølen. Principielt er det os imod at foretage en del af turen 
på hjul, men i dette tilfælde var det nu nok rigtigt, idet vi 
kun på denne måde kunne nå en af turens herligste lejrpladser, 
på den lille ø Romsa, omgivet af hejrer og andet fugleliv. 

Turens højdepunkt var uden sammenligning Maurangerfjor
den. I bunden af denne er man helt inde under den store 
Folkefonn-bræ, og her ligger den lille bygd Sunndal, hvor en 
betænksom bondemand havde tilbragt en væsentlig del af sit 
liv med at fjerne sten fra en mark, således at den kunne tjene 
os som lejrplads. Her foretog vi også turens eneste landværts 
udflugt, op til en udløber af selve bræen. 
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Hvad vindforholdene angår, var det en fast regel, at en 
hvilken som helst smal gennemsejling gav modvind, uanset 
den pågældende fjordarms geografiske orientering i forhold 
til vindhjørnet iøvrigt. En fast regel var det endvidere, at det 
blæste op midt på dagen, og at vinden først lagde sig ved 8-9 
tiden om aftenen, hvilket passede meget dårligt med vor 
tilvante livsrytme. 

For os er det nemlig en fast regel, at vi står op med solen. 
Ganske langsomt. Kl. 12 er vi helt oppe. Derefter ror vi. Og 
når vi efter 7-8 timer ikke orker at ro mere, lægger vi os. Altså 
nogenlunde samtidig med vinden. At lave om på en sådan 
rytme er ikke smertefrit, hvilket to af os måtte sande den 
morgen, da den tredie med henblik på den forestående pas
sage af Bjørnefjorden provokerede os op kl. 7. Aldrig igen! 

Oplevelserne på en langtur er i højeste grad subjektive, og 
vi skal derfor helt afstå fra en detailleret redegørelse for, 
hvornår det var regnvejr og hvornår solskin, hvad vi spiste 
og hvornår, hvem der blev øm bagi og hvornår, samt lignende 
langturssnak. Men hvis der er hold, der omgås med planer om 
en tur ud over det sædvanlige, så er vi parat med tips om 
kortvalg, lejrpladser, transportmuligheder etc. 

Flybilletterne til Stavanger og fra Bergen og udgifterne ved 
transport af »Freia« fra den forlod D.S.R. og til den var på 
plads igen, - vi kunne have levet som fyrster blandt vore 
landsmænd på Mallorca for de penge. Men valget ville hver 
gang falde ud til fordel for Stavanger-Bergen, til 2 øre pr. 
åretag. 

Henrik Schaumburg 

<y:.a z,,~ 
JULIUS JACOBSEN qap~i 

LEVERANDØR TIL D. S. R. 

LØGSTØRGADE 7 . ø . ØBro 4635 t..in"l~uH1 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS ÆRESMEDLEMMER 

Brygger Carl Jacobsen t 
Professor H. J. Hannover t 
Overlæge H. S. Køster t 
Direktør Henning Koch t 
Civilingeniør H. Ree t 

Professor, dr. med. Knud Secher"j
Direktør Harald Simonsen t 
Overretssagfører H. Steinthal t 
Grosserer Gltdmund Schack 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS ÆRESTEGN 

Hans Majestæt Kong Frederik IX 
Kaptajn H. H. Bondo t 
Grosserer Carl Thorup 
Direktør Henry Skov t 
Direktør Harald Simonsen t 
H /R-advokat H. Rømcke, N.S.R. 
H /R-advokat E. W. Nansen, N.S.R. t 
Aktuar N. Solberg, N .S.R. t 
Professor, dr. med. Knud Secher t 

Civilingeniør H. Ree t 
Generallæge Em. Saugman t 
Ambassadør Frants Hvass 
H /R-advokat Leif Rode, N.S.R. 
Grosserer Gudmund Schack 
Direktør Axel Lundqvist 
Civilingeniør J. Norman-Hansen 
Højesteretssagfører O. Bondo-Svane 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER 

I 1962 har Vennerne haft fornøjelsen at modtage indmel
delse fra nedennævnte: 

Højesteretssagfører H. Lund-Andersen 
Civilingeniør Hans Kehlet 
Læge Ib O . Bjerrehuus 
Fuldmægtig K . J. Crusell 

PersonalecheF Victor Elvang 
Landsretssagfører Arthur Pelle 
Kontorchef Birger Abrahamsen 

Indmeldelse til Vennerne og dermed støtte til D.S.R. står 
åben for enhver, uanset om vedkommende er medlem af D.S.R. 
eller ej. 
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REGNSKAB FOR 1962 

I 1962 har vi haft den glæde at modtage kr. 4355,00 i med
lemskontingenter, og udgifterne har kun beløbet sig til kr. 77,82. 

Bestyrelsen for Vennerne takker medlemmerne for deres tro
fasthed. Vennernes kontingent hvert år betyder en stor hjælp 
for D. S. R. 

Erik Becker 
formand 

FORTEGNELSE OVER D. S. R.s VENNER 

Hans Majestæt Kong Frederik IX 
Grosserer S. E. Albertus 
Direktør W. van Aller 
Cand. jur. Henning Amelung 
Civilingeniør H. C. Andersen 
Direktør H. C. Andersen 
Højesteretssagfører Niels Andersen 
Overlæge Wilh. Anthonsen 

Viceforstander, cand. jur. Aage Bang 
Overlærer L. Banke 
Overingeniør E. V. Bardram 
Sagfører, cand. jur. Erik Becker 
Direktør J. B. Beenfeldt 
Skuespiller Henrik Bentzon 
Direktør, cand. jur. 

K . A. Bjørklund Bertelsen 
Grosserer Knud Biehl 
Apoteker Sv. E. Bjørn 
Landsretssagfører B. Boesen 
Direktør, cand. polit. Ingolf Boisen 
Civilingeniør Frode Bramsnæs 
Prokurist M. Bredfeldt 
Overkirurg Harry Brocks 
Statsaut. revisor Sven Aage Bruun 

Fabrikant Per Brøchner-Larsen 
Civilingeniør Arne Byskov. 
Direktør, konsul Gunnar Buck 
Kontorchef Viggo Christensen 
Ekspedient Frode Christiansen 
Professor, overkirurg, dr. med. Jens C. 

Christoffersen 
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Regnskabschef Erik Cortsen 
Professor Jørgen S. Dich 
Civilingeniør Th. Eberth 
Murermester F. G. Eisensøe 
Revisor Th. Falck-Hansen 

Viceskoleinspektør Aage F eldt 
Grosserer A. Filtenborg 
Landsretssagfører Aksel Fischer 
Direktør Hans Fogh 
Civilingeniør P. Fogh 
Landsretssagfører Leo Frederiksen 
Overlærer F. Fren-zel 
Direktør Valdemar Friedricks 
Civilingeniør Dan Frørup 
Museumsinspektør G. Galster 
Landsretssagfører Jørgen Goldberg 
Civilingeniør Svend Hagerup 
Driftsbestyrer, civiling. Olaf Hallin 
Tandlæge Jeff Hammelev 
Prokurist P. Hammertoft 

Prokurist F. Aa. Hansen 
Civilingeniør Henning V. Hansen 
Civilingeniør C. O. Hanssing 
Civiling., entreprenør P. J . J. Harder 
Overassistent Børge Hartz 
Civilingeniør Mogens Hee 
Advokat Jørgen Helweg-Larsen 

Forlagsboghandler N. J. Helweg-Larsen 
Redaktør C. Næsh Hendriksen 
Redaktør Walter N æsh Hendriksen 
Højesteretssagfører Bernt Hjejle 

Landsretssagfører H. H. Holm 

Typograf Johs . Honore 
Ambassadør Frants Hvass 
Translatør Jesper Hven 
Direktør Even Ibsen 
Civilingeniør Poul V. Fjelsted Iversen 

Overlæge Erik Jensen 
Direktør Gunnar Jensen 

Cand. polit. Harald Jensen 
Prokurist Henning Jensen 
Hans Jørgen Jensen 
Fuldmægtig Willy Ohm Jensen 
Korrespondent J . Sommer Jensen 
Civilingeniør Micheli Jessen 
Læge Erik Johannessen 

Civilingeniør Wriborg Jønson 
Assurandør Erik Kiersgaard 
Civilingeniør Kjeld Klintøe 
Tandlæge B. Konstantin-Hansen 
Fabrikant C. N. O. Korsgaard 
Overlæge Peter Krag 
Professor, dr. med. Niels B. Krarup 
Grosserer Ove Krarup 

Civiloverbetjent Jørgen Krause 
Ingeniør Erik Lakjer 
Tandlæge Ove Lange 
Landsretssagfører Carlo Larsen 
Landsretssagfører J. Svenning Larsen 
Direktør Finn Lorentzen 
Direktør Axel Lundqvist 
Tandlæge K. Machold 
Direktør, ingeniør Alfred Madsen 
Civilingeniør Jørgen C. Madsen 
Professor J. L. Mansa 
Civilingeniør Herbert Marcus 
Læge Axel M athiesen 
Læge Sven Mehlsen 
Ørelæge Knud Melgaard 
Civilingeniør G. Meng-Lund 
Civilingeniør Knud Mikkelsen 
Direktør Kai Mogensen 
Overpræsident, greve Carl Moltke 
Tandlæge E. Myrup 
Ass. overlæge Andrej Myschetzky 
G rosserer Jørgen Muller 

Civilingeniør Bent Mærsk 
Højesteretssagf. H Møhring-Andersen 
Piano fabrikant Bjørn Møller 
Professor K. O. Møller 
Redaktør Sv. Erik Møller 
Professor, overlæge Jens Nielsen 
Arkitekt O. Mølgaard Nielsen 
Redaktør Kai Nissen 
Civilingeniør J. Norman-Hansen 
Civilingeniør G. Nyhegn 
Underdirektør H. Nyholm-Poulsen 

Overingeniør Kristian Nørlyng 
Direktør Poul Eivind Olsen 
Redaktør Ib Sv. Olsen 
Landsretssagfører Winsløw Olsen 
Civilingeniør, dr. tech. Chr. Ostenfeld 
Sagfører Arne Pedersen 
Landsretssagfører Aage Petersen 
Overingeniør Ove Petersen 
Ingeniør B. PoUner 
Chefredaktør Ernst Prieme 

Tandlæge Bjarno Rasmussen 
Læge P. Kongstad Rasmussen 
Overdyrlæge Hans Riemann 
Ingeniør Poul Ringsted 
Direktør, cand. jur. Sten Ryum 
Direktør Per Rønberg 
Tandlæge B. Rønnow 
Grosserer Gudmund Schack 
Byretsfuldm., cand. jur. Aa. E. Schoug 
Overlæge, dr. med. Ole Secher 
Overass., cand. polit. Ejvind Sieverts 
Kaptajn C. A . SjeUe 
Direktør Aage Skjoldby 
Civilingeniør Ole Skærbo 
Revisor Palle Smith 
Apoteker Georg Sodemann 
Overlæge, dr. med. Søren Stamer 

Chefredaktør Hakon Stephensen 
Direktør, civilingeniør N. Steenberg 
Arkitekt N. o. Strigel 
Civilingeniør P. Strårup 
Civilingeniør Mogens Suppli 
Højesteretssagfører o. Bondo Svane 
Landsretssagfører N. Borup Svendsen 
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Ambassadør Niels Svenningsen 
Bankfuldmægtig F. Teisner 
Læge Orla Teglers 
Reklamechef Knud Terslev 
Ekspeditionssekr. C. F. Thorup-Petersen 
Skibsinspektør Kaj Traulsen 
Ass. overlæge l b Venge 
Prokurist, cand. polyt. Mogens Venge 

62 

Overlæge Mogens Vin ten-Johansen 
Laboratorieforstander E. F. Voigt 
Kammerjunker Svend Volkersen 
Tandlæge Erik Weeke 
Læge Jokum Wielandt 
Civilingeniør P. Wilcken 
Direktør Georg Wittenborg 
Kontorchef liolger Wraae-Jensen 

POLITIKENS's vandrepræmie 

1950 København 
1951 København 
1952 København 
1953 København 
1954 Aarhus 
1955 København 
1956 København 
1957 København 
1958 Aarhus 
1959 Aarhus 
1960 Aarhus 
1961 Aarhus 
1962 København 

universitetsmatchen Arhus-København 
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»PAPIRKNIVEN« 

Hædersgave for fortjenstfuld indsats til 
gavn for D.s.R., en papirkniv af sølv, 
smykket med klubbens stander og forsynet 
med inskriptionen »Fortjent«, blev i 1935 
som bryllupsgave overrakt klubbens pro
tektor: 

Hans Majestæt Kong Frederik IX. 

Desuden indehaves »papirkniven« af 
følgende: 
Ove Petersen •.•..... • .•.••••••••••••.•..•.•.......... 1925 
J. Norman-Hansen • . ....•...•.•.•....•..•.••......... 1926 
Gudmund Schack •........••.••••...••................ 1926 
H. B. Fogh •• •••••.•.••.••.•.. • ..•......... ...... ...•. 1927 
O. Hallin •••.••.••••.•..•••••••.•......•....••....•.. 1928 
Axel Hertz •...............•••.••.•••.•..... • ........ . 1928 
H. Høeg Rasmussen •.. ...... ..••. •••.•....... . . . . . ... ln9 
Axel Lundquist ••.•....... . .••.••••.•..............••. 1930 
H. Ree ............................................... 1931 
Knud Secher .........•..•..•.••.•..•...........• . •..•• 1932 
Ove Mandrup-Poulsen ....•..•.•••............•...•••.• 1933 
H. K. Rasmussen •......••.••.•.•.. • ........... •..•.. . 1934 
K. R. Melgaard •.......•.•.•..•..........•..••.•...... 1935 
Aage Jørgensen •.......... ••.•••............•. . ... .. .. 1936 
Mogens Hee •.... . .........•.••.•.....•........•.•..•. 1937 
O. Bondo Svane •..........•....... • .. • •. . ...•.••..... 1937 
Sten Ryum •.•••.....•..•..•.............•..•.•..•.... 1938 
Ejvind Sieverts •............... . ....••••.••...•....... 1939 
Jørgen Stærfeldt •.......•..•.........•.•....•....•.... 1940 
Chr. Ostenfeld ••.••..•.. ...•.... .•••.•...•.....•.••..• 1941 
Ulf Kaarsberg •......•.......•.••.....•..•.•..••.•.... 1942 
Gunnar Wandel ..... ....•. ...... ... .. .•.....•......... 1943 
Kr. Nørlyng ••• ••. . •..•...........••••.•.. .... .• .• •.•. 1944 
Dan Frørup •.••.•...•............•.•.•.... . .......••. 1945 
Ejnar F. Voigt •• .•..••........•.•........ •. ...• ••..... 1946 
Gunnar Nyhegn ••.•... ...... ••.•.••. . . ....•. ••..•.... 1946 
Frode Christiansen •.•...•..•..••••.......••.•.•••..... 1948 
Erik Kiersgaard ••••......•....•..........••...••.....• 1949 
Erik Becker ...................•........• .•• ...•....... 1950 
H. Mohring-Andersen •..........•.............••. . .... 1951 
Axel Mathiesen ••••......•.••....•.....•.••••.•....... 1952 
Bjørn Møller .•.........•..••••....•...•.•.•.........• 1952 
Carl Sj elle .............••••........•.. . •..........•... 1952 
Mogens Blach • ••. . • .. • ..•............ . ••. •..•. ••.•. ... 1955 
Aage Bang ••.•.. . ....•.•...... ...•. ..•........••.•.... 1957 
Wriborg Jønson ....•.•........•...•..........••....... 1958 
Knud O. Møller .....•..•......•.•.•........ . •...... .• 1959 
N. O. H. Strigel ..•............•.••.. ...... ..•..•..... 1960 
Rud Møller-Jørgensen ....•..•.•.•.......••..•..•...... 1960 
Erik Haamann ....•.•......•••.•.•.•.........• . ..•.... 1961 
Aage Hendrup . . ............ , .. . ..•..... • ........• . ... 1962 

Aage Hendrup 

»SE]RSMASTEN« 

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

Ingeniør Ree udsatte samme år Sejrsmasten 
som evigt vandrende præmie i D.s.R. 

Sejrsmasten gives af klubbens bestyrelse for et 
år ad gangen til et eller flere medlemmer, som 
i den forløbne sæson har udført særligt for
tjenstfuldt arbejde for kaproningen i D.S.R. 

Nedenstående liste angiver, for hvilke år tro
fæet er tildelt de pågældende: 

1934 .. •• Gudmund Schaok 
1935 . ••. Mogens Hee 
1936 .... Max Sørensen 
1937 .. .. Frode Christiansen 
1938 . ... K. Kolman 
1939 .... Hugo Grumme 
1940 ..•. Aage Jørgensen 
1941 .•.. Kaj Traulsen 
1942 .... Ole Secher 
1943 ...• Paul Sivertsen 
1944 .... ikke uddelt 
1945 .... H. K. Rasmussen 
1946 .•.• Erik Kiersgaard 
1947 .... ikke uddelt 
1948 .... ikke uddelt 
1949. . •. Axel F. Mathiesen 
1950 .. .. Junior-otteren 
1951 . .. . Jørgen Krause 
1952 .... ikke uddelt 
1953 . . . . Poul E. Jakobsen 
1954 ... , Begynder· otteren 
1955 .... ikke uddelt 
1956 . . .. Mogens Haut og Kurt Nielsen 
1957 .... ikke uddelt 
1958 .... toer m. stm.: Kell Dahl, Thorkil Lund, 

cox: Ole Nielsen 
1959 .... Peter Wilcken 
1960 . ... Niels Jørgensen 
1961 . ... Drengefireren: Niels Sccher, Aage 

Hvidtfcld t, Niels Rosenbom, Peter 
J elsgaard og Henrik Mai (cox) 
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»ALLIGATOREN « 

uddeles hvert år til et medlem, der har gjort et påskønnelses
værdigt arbejde for kammeratskabet og klublivet i D.S.R. 

Jørgen Raaschou-Nielsen . . ........... . . . .. 1961 

Christian Rasmussen ,_............ . ...... 1962 
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Fra en langtur Kristiansand - Årvik og retur 

JULI 1962 

»Hugin« foran »Sarlandet« i Kristiansand 

Lille telt i stor natur 

67 



Fra Ny H ellesund 

Gammel sjobod pli Svinon 
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Fra Kvistøeme 
ved Mandal 

Frørup fot. 

ÅTvik anløbes. 
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M an frys er med 
anstand (Harder og 
Norman) 

F rø rup foto 

På togt i det sydfynske arkipelag 

I det herrens år 1962, det år hvor omsen blev indført i Dan
mark, fattede to unge sportsfolk en opsigtsvækkende plan til 
udforskning af øhavet syd for Fyn. Man vidste på forhånd, 
at vanddybden var yderst ringe i store dele af det pågældende 
farvand. De to sportsfolk, hvis navne var Mærsk og Pocken
dahl, udkastede derfor den lige så geniale som dristige tanke 
at udforske det sydfynske arkipelag i en toårers inrigger, hvis 
dybdegående er mindre end 1 fod. 

Mærsk og Pockendahl fremlagde deres planer for medlem
merne i D.S.R., men mødte kun hovedrysten. Ingen ønskede 
at deltage på den usikre færd. Den første, man henvendte sig 
til, var Thagesen, der sad inde med rige erfaringer fra lang
tursroning. Thagesen havde deltaget selvtredie i det opsigts
vækkende Strømstadstogt i 1961, men havde nu planer om 
et fremstød videre mod nord. Da ville skæbnen, at Thagesen 
i sidste øjeblik måtte aflyse sin rejse, hvorpå han straks slutter 
sig til Mærsk og Pockendahl. 

Nu tog forberedelserne fart, og den 1. og 2. juni afgik eks
peditionens deltagere fra København til Svendborg. Her 
havde man chartret en båd ved navn »Rudolph Smith" til
hørende D.F.f.R. 

Lufttemperaturen var yderst lav efter årstiden, og vejrmel
dingen lovede nattefrost. Folk rystede på hovedet af de tre 
vovehalse, der blot hævdede, at det måtte være en fmde! at 
starte så tidligt på året som muligt, inden sommeren satte ind 
med regn og blæst. Denne forudsigelse skulle vise sig at holde 
stik. Men læs nu, hvad en af deltagerne selv beretter om den 
eventyrlige færd: 

Efter overnatning i Svendborg roklubs nydelige klubhus, 
der ligger i ganske dejlige omgivelser, startede vi ved middags
tid den 3. med kurs mod Thurø Sund. Første landgang var i 
det lille hyggelige fiskerleje Troense. Derefter kurs mod Siø
dæmningen, i hvis midte der er en ganske anselig bro med 
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tyve fag. Mærsk udviste allerede den første dag store evner 
som navigatør. Han lod den agterste fangeline slæbe i vandet 
og fandt nu bådens kurs ved simpelt hen at tage en pejling i 
fangelinens retning og lægge 1800 til. 

Pockendahl gjorde den opdagelse, at det gamle ord »klog 
mand tisser ikke mod vinden« også gælder ombord i en toårers 
lI1ngger. 

Nordvest for Siø-dæmningen ledte vi forgæves efter en vel
egnet lejrplads, hvorpå vi vendte stævnen mod Langeland. Efter 
granskning af kortet mente Pock, at der var bedre muligheder 
i Lindeise Nor. Og ganske rigtigt: Vi fandt en læfyldt eng, 
hvor vi straks slog teltet op. Alle var nu godt sultne, men 
Mærsk og Pock protesterede ikke desto mindre over min pro
viantering, der blev klassificeret som »nødindkøb «. Her røbede 
de to roere, at de endnu ikke var hærdede til det hårde vikin
geliv. De sandede ikke Stærkodder's ord: 
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Kaptajn M ærsk 
lægger kursen 

Th agesen foto 

Vores hav n i Lindelse Nor 

»Aldrig snuser efter steg 
elskeren af helteleg«. 

Tidlig næste morgen blev vi vækket af en gøg. Den havde 
udsøgt sig en plads i et nærliggende krat og forsøgte herfra 
at nedbryde vor psykiske modstandskraft. Mærsk udregnede, 
at han ville nå en alder af 973 år, hvorpå han gav sig til at 
hyle som en hund. Først da holdt gøgen inde med sin kukken 
og forsvandt. 

Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, da vi trak 
båden i vandet. Efter en rekognoscering rundt i Lindelse Nor, 
der er tilholdssted for store mængder fuglevildt, besteg vi den 
dejlige Bukø. Bukø blev udset til at være station på vores næste 
tur til disse egne. 

Senere på dagen travede vi de 6-7 km ind til Rudkøbing. 
Rudkøbing lignede de fleste andre provinsbyer. Byens silhuet 
er ødelagt, og udsigten fra havnen er spærret af grimme, nyop
førte betonsiloer . 

Vi spiste indfødte pølser, drak sodavand og foretog store 
indkøb. Mærsk og Pock foreslog nu, at vi skulle køre tilbage 
i taxa, fordi pakkerne var for tunge at bære på. Herom ville 
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jeg selvfølgelig ikke høre tale, men udviste et eksempel på 
mandighed og styrke ved egenhændig at slæbe 17 kg proviant 
fra Rudkøbing til Lindelse Nor. 

Efter inhalering af et par svinekoteletter tørnede vi ind. 
Denne nat var vi lykkeligt forskånede for gøge, men fik al
ligevel ikke megen ro. Natten igennem med halve timers mel
lemrum blev Pock angrebet af stærke smerter i taleorganerne. 
Netop som Mærsk og jeg var slumret ind, væltede strømme af 
ord ud mellem læberne på Pock. Intet formåede at stilne hans 
kram petræknlnger. 

Morgenen kom som en befrielse for os alle, og det blev den 
dag på turen, hvor vi kom tidligst op og af sted. Allerede kl. 
9 stævnede vi mod syd følgende Langelands kyst. Solen havde 
en fuldstændig skyfri himmel til sin disposition. Det begyndte 
at blive virkelig varmt, og Mærsk og Pock var en tur i baljen. 
Nord om Storeholm satte vi kursen mod Marstal, lidet anende, 
at det tre km brede sund skulle blive et af de vanskeligst 
passable farvande på vor færd. På grund af vejrgudernes lune
fuldhed blev det nødvendigt at holde vel roet ikke mindre end 
10 gange, således at Pock kunne skifte sweater, bytte sko, tage 
solbriller på, tage trøje af, smide bukserne, flytte redningsves
ten, anbringe bådshagen på dens rette plads, sætte spændholtet 
et hul frem, fotografere samt ryste den pude, hvorpå hans 
luksusrøv var anbragt. Det tog en time og 7 minutter at 
komme over. 

Der var ikke meget ved Marstal fra søsiden. Et kloakudløb 
i havnen gjorde idyllen behersket. Vi fortsatte til Halmø, hvor 
vi indtog frokosten i standsmæssige omgivelser. Efterhånden 
var vi blevet godt røde af solen. Vi trak i pyjamas og fort
satte roningen mod Ærøskøbing. 

Næste punkt på dagsordenen var at finde lejrplads nr. 2. 
Dejrø lige ud for Ærøskøbing havde været ideel, havde den 
ikke været fyldt med græssende køer. Den, der en gang har 
prøvet at slå telt med en flok køer til hjælp, prøver det aldrig 
nlere. 

På et lille næs landfast med Ærø fandt undertegnede, sagt 
i al beskedenhed, en helt ideel teltplads. Her var ingen køer, 
men derimod en bådebro, hvortil vi kunne fortøje »Rudolph«. 
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Landgang på Halmø Thagesen foto 

Fra næsset havde vi udsigt til Ærøskøbing, der endnu ikke 
skæmmes af betonsiloer eller andre rædsler. Udsigten var som 
beskrevet i enhver bedre turistbrochure. Menuen stod på stegte 
rødspætter. Hvad har vi dog gjort, siden vi skal have det så 
godt! Om aftenen, da jeg vandrede ind til byen for at besørge 
vor post, var det havblik. 

Mine to utrænede kammerater orkede ikke at ro videre den 
påfølgende dag, hvilket jeg gerne tilgav dem, nu da jeg havde 
fundet så fin en lejrplads. Vi fik derfor rigtig tid til at nyde 
det gode vejr og kikke på Ærøskøbing. Den lille byer et 
rigtigt turisteventyr med bindingsværkshuse, brolagte gader og 
gaslygter. Byen har næppe ændret sig kendeligt i flere menne
skealdre. Den lever i dag fortrinsvis af sine feriegæster. Her i 
begyndelsen af juni måned var der ikke meget liv på gaderne 
eller ved havnen, bortset fra Svendborgfærgen, der kom og 
gik med få timers mellemrum. 

Medens Pock fotograferede, og jeg beså Flaskepeters sam
ling, gik Mærsk på indkøb. Mærsk ser købmænd overalt. Det 
er en hel sygdom. Ustandselig skal han proviantere, og vores 
båd ligner en hel købmandsbutik. Mærsk tror, at båden forliser, 
hvis han ikke overholder overenskomsten mellem skibsrederne 
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og sømændenes forbund, ifølge hvilken der skal forefindes 
mindst 12 forskellige slags pålæg ved frokostbordet samt ser
veres mindst 3 retter varm mad til middagen. 

Næste dag kom vi som sædvanligt først sent af sted trods 
store anstrengelser fra min side. Pock og Mærsk var aldrig til 
at få op om morgenen. Men jeg siger med Saxo: 

Sovetryne vinder kun snorkesejr. 

Hver aften bad jeg om at blive vækket tidligt næste morgen, 
så vi kunne få noget ud af dagen. Men mine kammerater bare 
sov og lod mig ligge. 

Efter indkøb i Ærøskøbing pr. båd (vi havde ikke provian
teret siden den foregående dags eftermiddag) vendte vi stæv
nen mod Drejø med undertegnede ved roret. Det luftede en 
smule, og Mærsk og Pock var helt udasede, da vi efter halv
anden times roning gjorde landgang på Drejø's sydlige kyst. 
Jeg havde fundet det uforsvarligt at skifte styrmand i åben 
sø, men Mærsk og Pock insinuerede selvfølgelig, at jeg kun 
havde plejet mine egne interesser. Efter et hastigt, men så meget 
desto mere solidt måltid, stævnede vi videre mod Avernakø 
og var nu i kendte farvande. Mærsk og Pock havde sammen 
med Mik besøgt Avernakø på en langtur sidste år. Vi opsøgte 
deres gamle lejrplads på kromandens strand på øens nordside. 
Dette var en virkelig pragtfuld plet, beliggende i læ af en klint 
og med udsigt til Fyns land. 

Den efterfølgende dag gjorde vi et udfald mod Lyø. Det 
fine vejr varede ved, og vi måtte beskytte vores forlorne 
drankernæser med sølvpapir. Mærsk var interesseret i at finde 
Valdemars Kilde på Lyø, hvor Valdemar Sejr i 1223 blev 
taget til fange af Henrik af Schwerin. Da vi løb stævnen op 
på Lyø's strand, lynede solen i vore forsølvede næser som i 
de gamle vikingers blan ke sværd, og Mærsk følte sig sat 700 
år tilbage i tiden. Han udviste stor begejstring, da vi efter 
længere tids søgning fandt en lille mudderpøl i en eng med 
græssende køer. Dette måtte være Valdemars Kilde! 

Tilbage på Avernakø blev Pock sendt til købmanden. Jeg 
nægtede at gå, da jeg allerede havde været der så mange gange, 
at købmanden grinede så underligt, når han så mig. Om 
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aftenen spadserede vi over Drejet ud til Korshavn, øens østlige 
ende. Her ønskede Mærsk i mangel af købmænd at finde et 
trigonometrisk punkt, der var afsat på kortet. Det v"ar en lang 
stemningsfuld aften, bortset fra at Mærsk og Pock morede sig 
lidt rigeligt, da jeg ville klappe et gammelt stykke papir i den 
tro, at det var en skumringskat. Det er let nok at more sig på 
andres bekostning. 

Næste morgen, da. jeg som sædvanlig styrede mine skridt 
mod købmanden, observerede jeg en halv snes karle, der var 
ved at lægge øens majstang ned. Jeg interviewede købmands
konen, der fortalte, at dansen om majstangen forlængst var 
gået af mode også på Avernakø. Men Pinselørdag, der almin
deligvis falder i maj, bliver stangen lagt ned, tjæret, pyntet 
og rejst igen, og så er der ikke mere. » J o karlene, der hjælper 
til, får sig nogle bajere. Det er nærmest det, det går ud på«. 

Efter planen havde vi nu to dage til at nå Svendborg. Vi 
havde talt om at ro til Birkholm, Hjortø, Skarø, Drejø eller et 
sted på Fyn den første dag. Mærsk havde endog taget munden 
fuld og dristet sig til at bemærke, at vi eventuelt kunne ro helt 
til Svendborg på en dag. Det var store ord i betragtning af, 

JvJ ærsk ser beundrende p/i forfatteren 
Pockcndahl fot. 
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at det ville medføre roning over den formidable distance 
af 30 km. Mærsk skulle imidlertid få sit ønske opfyldt om end 
ikke helt frivilligt. 

Foreløbig roede vi til Drejø, og efter yderligere en times 
roning i magsvejr anduvede vi miniaturehavnen på Hjortholm. 
Da vi en time senere, med undertegnede som styrmand, vendte 
stævnen mod Skarø, var det blæst op. Efter kort tids roning 
måtte vi skifte kurs og ro direkte mod Svendborg for at få 
bølgerne ind i en mere gunstig retning. Med stor dygtighed 
bragte styrmanden båden i sikkerhed i læ af Tåsinge. Vi gled 
gennem Svendborgsund og forbi de dejlige huse, der ligger 
med haverne skrånende mod syd ned mod vandet og med lækre 
lystsejlere vuggende ved de private bådebroer. 

Snart lagde vi til ved Svendborg roklub. Den eventyrlige 
færd var tilendebragt. Ekspeditionen havde indhøstet de mest 
strålende resultater såvel fysisk, psykisk som kammeratligt. 
Også vejret havde været eventyrligt. Guderne havde trodset 
meteorologerne og i stedet for kulde og nattefrost givet os de 
7 solrigeste og varmeste dage i 1962. 

For en fuldstændigheds skyld skal nævnes, at tre andre 
roere fra D.S.R. senere på sæsonen forsøgte at gentage vores 
succes. De måtte imidlertid opgive på halvvejen. 

Thagesen 
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"Så står vi Op»! 

»Som guld er den årle morgenstund, når dagen opstår af døde. « 
Således skrev gamle Grundtvig i sin velkendte dagvise. Mon 
ikke han havde været lidt varsommere med ordvalget, hvis 
han blot een gang havde prøvet at bære en toårers ud fra 
D.S.R. en vinterpræget aprilmorgen kl. 06,10 og ro den over 
Ka!kbrænderihavnsløbet, medens bråd og skumflager, hagl og 
smatorsk står om ørerne, og temperaturen svinger uheldssvan
gert omkring frysepunktet. 

Nu var tanken med nærværende ikke at påbegynde en lit
terær analyse, og faktisk ville det også være synd for den 
gamle digter, der først fik chancen for at starte en karriere 
som studenterroer i sit 84. år. Derimod skulle jeg efter årbogs
redaktørens opfordring søge at give en skildring af morgen
roerens daglige vilkår på godt og ondt, i storm og stille m. v. 

Hvorfor bliver man morgenroer? Hvordan mobiliserer man 
den selvdisciplin, der skal til for at jage sig selv ud af en lun 
dundyne kl. 05,30, og uanset vejret, begive sig ned til klubben 
for at slide ved årerne i ca. tre kvarter på et tidspunkt af døg
net, hvor en meget stor del af befolkningen får sin mere eller 
mindre velfortjente nattesøvn. 

En del er sikkert gennem tiderne blevet det ud fra samme 
motiver som undertegnede. En dag opdager man, at man er 
nået til et vist stadium på livets vej. Man er ude over den 
f~rste ungdom og sidder med familie, ansvar, fast beskæftigelse, 
bd, checkkonto og vrøvl med skattevæsenet. Er kort sagt ved 
at udvikle sig til en sat samfundsborger i disse ords værste 
betydning. Man synes, man i det daglige slider sig en pukkel 
til, men gør samtidig den ubehagelige opdagelse, at det til
syneladende er ved at lykkes at dreje puklen om foran bækken
knoglerne. Det daglige stillesiddende arbejde bag skrivebord og 
bilrat giver ikke mulighed for fysisk velvære, hvilket igen 
indvirker på sindstemningerne. Undertiden kan man gribe sin 
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hustru i gedulgt at tilkaste en et ransagende blik, hvori man 
synes at læse spørgsmålet fra det velkendte refræn: 

»Hvor er Du nu, min lille glade ven 
fra dengang vi var små? « 

Så er man klar over at nu må der gøres noget radikalt ved 
sagen. Motion skal der til. Daglig motion. Det lille daglige ryk, 
med den forhåbentlig store virkning. Da alle hverdagens timer 
er besat af arbejdsmæssige og familiære pligter, må man ofre 
noget af den tid, der ellers tilbringes i Morfei arme. 

For at et sådant projekt kan bringes til succes, må der skaffes 
lidelsesfæller. Thi intet menneskeligt væsen med normale til
bøjeligheder vil have held til morgen efter morgen at sejre i 
kampen med den kanalsyede, medmindre han ved, at møder 
han ikke på forpladsen til tiden, bliver en eller to kammerater 

ynkeligt brændt af. 
Derfor søger man blandt gamle kammerater, og den første, 

der erklærer sig villig, er en i rokredse velkendt grosserer i 
værktøj, maskiner m. v. Det vækker glæde, at netop han går 
med på spøgen, for vi er i forvejen sammenroede fra mangen 
gæv tur i ind- og udland. Vi har således for år tilbage valfartet 
i den svenske skærgård og bl. a. i en uforglemmelig stund 
sammen rejst en varde på et ubeboet skær lidt sønden for de 
norske Hvaløer. I varden nedlagde vi et dokument, mindeskrift 
over turen, indkapslet i en sær blik- og stanioltingest, der mest 
af alt lignede en juletræskurv. (Vi har ofte siden drøftet, om 
det er det pågældende sted, der er blevet så velkendt under 
navnet Christmas Island). 

Et par dage senere sidder man - meget mod sin vilje - i en 
tandlægestol, medens ens gamle ven og lidelsesfælle fra flere 
D.S.R.-revuer energisk arbejder i omegnen af bilateralerne. 
Under den lidt abrupte konversation får man betroet, at han 
egentlig også trænger voldsomt til lidt morgenmotion. Inden 
»autodafeens « slutning er pagten beseglet, og man kan vandre 
ned ad Østerbrogade med en ny tyggeflade på seksårstanden og 
et komplet morgenhold klar til standerhejsningen. 

Så kommer roningen igang, og det er strengt i starten. Vejret 
er lunefuldt, og bordene i de to-årers har ikke sat sig endnu. 
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Der findes vel næppe en mere forstemmende fornemmelse i 
verden end at sidde i koldt søvand til lidt over anklerne og 
med blåfrosne grabber ase en halvfyldt båd de sidste 500 meter 
ind til pontonen. Præstationen kan mærkes dagen igennem. 
Ved sengetid har man fornemmelsen af at blive frataget be
vidstheden ved et kølleslag. Men lidt efter lidt kommer formen. 
Der snakkes om »den blødgjorte fornemmelse i musklerne«. 
Vejret arter sig. Der er forårsmorgener på Sundet. Den første 
havterne har afsluttet det årlige sløjfetræk til Antarktis og 
hilser godmorgen ved Tuborg havn. 

Hen på sommeren falder vennerne fra. Den ene grundet 
hverv i provinsen, den anden på grund af overbelastning af 
rygmusklerne. Der kigges langt efter dem. Man går påny på rov 
i tilværelsen, og et håbefuldt ungt menneske, kanin fra i forfjor, 
student fra iår, lader sig lokke, bliver grebet af stemningen, 
og sa.mmen ror vi i »Jucunde« sæsonen ud. Oplever den høje 
septemberluft og de klare morgener i oktober. 

På sæsonens sidste dag bærer vi båden ind. Lægger den an
dægtigt på beddingen. Famler lidt i sætningerne og sender en 
venlig tanke til gamle Johanne Louise. Hun havde ret, da hun 
skrev sine verslinier: 

»Men lønnen kommer på den dag, 
da skibet går i havnen ... « 

Man er i form som aldrig før. 

Dette var beretningen om en morgenroers hverdag. Nogle vil 
finde den overspændt. Andre, der kender skribenten, vil med 
Storm P. tilgive en gammel lyriker et par valsetrin på livets 
estrade. Men skulle det lykkes med disse betragtninger at op
flamme andre til i 1963 at byde sengevarmen trods og opleve 
glæderne i dagens første timer, da er de ikke fremført forgæves. 

Bang 
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Ski- og orienteringssektionen 1962 

»For de gamle, som faldt, er der nye overalt« siger fædrelands
sangen, og det gælder også for D.S.R.'s ski- og orienterings
sektion. Der er bare det, at den nye generation kræver en vis 
modningstid, man bliver ikke A-løber på et år, med mindre 
man hører til blandt naturtalenterne, og de er sjældne. Disse 
tendenser har præget sektionens aktivitet i det forløbne år. Der 
har været stor tilgang af nye medlemmer, og mange af dem har 
deltaget ivrigt i træningsløbene og med fine resultater. I de 
åbne løb er det opnåede mere beskedent. 

R øde hævd~r sig pænt blandt Yngre Old Boys, ellers er 
det gennemgående nye navne, man ser på resultatlisterne. Men 
der er fremgang. Bent Mærsk, Peter Wiebrand og Gert Peder
sen er rykket op i B-klassen, Gert fik tilmed en førsteplads i 
C-klassen i løbet ved Hvalsø og Wiebrand en tredieplads i 
samme klasse i løbet ved Sorø. Det er fint i betragtning af den 
hårde konkurrence, der er i denne klasse, hvor der somme tider 
er op til 50 deltagere. 

På det organisatoriske område hævder vi os fint. Vi havde 
tre deltagere i DOF's påskekursus i Vejle for banelæggere, 
Mærsk og Ole Pockendahl som begyndere, Røde som videre
kommen. Vi har derefter ikke næret nogen betænkelighed ved 
at lade Pock lægge bane til træningsløbene, de er blevet om
hyggeligt og korrekt udførte. Også Mærsk kom i ilden som 
banelægger. Årets stifinderløb foregik i Tokkekøb og Ravns
holt Hegn først i maj i fint vejr. Røde havde lavet skitsemæs
sige baner, men da han var forhindret i at færdiggøre bane
lægningen, foretog Mærsk detailarbejdet, og det skete til alles 
tilfredshed. Løbet foregik for nogle klasser efter kurvekort. 
Mange fik sig en lærerig og langvarig tur i skoven den dag. 
Det er sundt at prøve noget nyt. Der var ca. 150 deltagere, og 
arrangementet klappede til punkt og prikke, takket være de 

82 

mange officials, der velvilligt mødte op og udførte et godt 
stykke arbejde. Tilmed gav løbet overskud - hvad der ikke er 
sket i mange år. 

I november havde Mærsk lagt et udmærket løb for klubmes
terskab i Ravnsholt med gæster fra T.K. og Skærmen. Trods det 
dårlige vejr blev det en hyggelig dag. Med ca. 30 deltagere 
kan man vist godt sige, at Gåsehuset nærmest bulnede ud. 
Men alle fik fingrene varmet, og det var også nødvendigt. 

Traditionen fra forrige år med løb fra Gåsehuset hver anden 
uge i vintersæsonen fortsatte, og der har været stor interesse 
for dem. Selvfølgelig er hyggen i Gåsehuset en stor drivkraft, 
men på de dage kommer ingen i huset uden at deltage i løbet, 
enten på den ene eller anden måde. Året sluttede med en hyg
gelig julefrokost. Huset var fint pyntet med gran, julepynt, 
kravlenisser og levende lys på bordet. Der blev uddelt præmier 
for klubmesterløbet, og Søren Larsen modtog som vinder af 
kort bane et kompas som vandrepræmie. 

En forårsdag 

i skoven 

Mæ rsk fot o 
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Træningsløbene fortsætter, og vi håber nu, at arbejde og 
kærester tillader, at disse ivrige nye løbere vil vise D.S.R.'s 
ansigt i de åbne løb på en værdig måde. 

Ved generalforsamlingen i november trak sektionens mange
årige formand Poul E. Jakobsen, samt næstformanden Knud 
Mikkelsen sig frivilligt tilbage for at overlade roret til mere 
entusiastiske kræfter. Mærsk og Pockendahl, som har lagt så 
store evner som organisatorer for dagen, er valgt til henholds
vis formand og kasserer. Kell Christiansen overtager jobbet 
som sekretær. 

Mik 
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Gåsehuset som fugl fønix 

Forrige sommer kom et medlem til at sætte en finger lidt 
hårdt på Gåsehusets sydvæg med det resultat, at fingeren gik 
lige igennem væggen. Det bragte os på de tanker, at der vist 
var noget galt, og at husets bygningsmæssige tilstand trængte 
til en nøjere undersøgelse. Sydvæggen er forlængst blevet ud
skiftet og andre svage punkter repareret. Den hullede tagrende 
er blevet tætnet med for 10 kr. hæfteplaster, og det faldefær
dige brændeskur er restaureret og afstivet. Men vi har ikke 
ladet os nøje med status quo. Huset har normalt stået tomt 
hele sommeren, og det var da vort mål at bringe det i en sådan 
stand, at vi kunne være bekendt at leje huset ud til normal 
sommerhusleje. De eksisterende vandledninger var i en kritisk 
forfatning, og kloakledningen, som før har voldt os uendelige 
kvaler og store udgifter, teede sig på den værste måde sidste 
forår. Både den lokale vand- og gasmester og klubbens med
lemmer har udført et vældigt arbejde for at bringe alt dette i 
orden. Heldigvis arbejdede disse sidste vederlagsfrit, for først
nævnte gjorde det i al fald ikke. De tekniske installationer 
blev så vidt muligt ændret efter moderne principper, og me
dens disse linier skrives, funderer hyttechefen over, hvorfor de 
stadigvæk ikke fungerer som de skulle ifølge teorierne. Så det 
kapitel er ikke slut endnu. Vi har udført kogeniche med fliser 
og lagt linoleum på køkkenbordet, malet stole, fået nyt have
bord og nye madrasser og, hvad vigtigst er, fået indlagt kosan
gas. 

Vi har i de to feriemåneder haft huset udlejet til trans
latør Friberg med familie. Jeg skal sent glemme den forårsdag, 
da vore fremtidige lejere skulle besigtige huset. Calberg og 
undertegnede var hårdt engageret i kloaksystemet, for det var 
tilstoppet for anden gang dette år. Modtagelses- og hygge
komiteen bestod af to af vore kvindelige medlemmer i pænt tøj. 
Vi lovede, at ca. ti ting skulle blive bragt i orden inden ind-
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flytningen (de blev iøvrigt færdige inden familien flyttede 
derfra). Det viser familien Fribergs mod og velvilje, at leje
målet kom i stand, og tilmed har vi på den konto reddet endnu 
et passivt medlem til vor klub. (Det skete af egen fri vilje). 
Det bør tilføjes, at huset var skinnende rent og i orden, da 
orientererne igen overtog det, og den moralske virkning af 
dette sporedes adskillige måneder derefter. 

Selvfølgelig balancerer regnskabet ikke helt, men vi har 
fået et velindrettet hus, der er praktisk og behageligt at bo i 
både sommer og vinter. 

Een modernisering er ikke gennemført og bliver det heller 
ikke foreløbig. Der er ikke elektricitet, ej heller radio og 
fjernsyn. løvrigt er huset blevet erklæret for transistorfrit 
område. Gåsehuset er således stadigvæk det fristed, som vi 
alle dage har sat pris på og lært at holde af. 

Overgasen 

- -:--ci~,_ ~?l:~~~~ 
" '-'--~---.:.-

Udsigt fra Gåsehuset 
Pockendahl tegn. 
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FOR 
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K ontingenter, aktive ... 
passive . 

Jubilæumsfond ... .... . 

Tilskud og gav er o. a.: 

IND TÆGTER 

Ingeniør Ree's Mindelegat m. fl . . . 
Polytekniker Legatet .......... . 
D. S. l. . . . ... ... . .... . ..... . .. . 
Københavns Kommune . . .......... . . 

Politiken . ... ~~.i~~~s~t.e.t . 
Salg af skabe m. v . ...... .. . 

• • lodsedler (D.F.f.R.) .. 
Indvundne renter . .. . .... . 
Udlejning al lokaler .... . 
Salg af bad .svava" .... . 
Lan af D.s.R.s badeværft 

Balance . . 

Klubbens pantegæld: 

Klubhuset i Svanemøllebugten: kr. 147.637,50 
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kr. 

37.876 
2.919 

238 

35.788 
2.000 
8.130 
7.870 
3.180 
1.500 

1.103 
555 
36 

1.200 
200 

2.844 

øre 

05 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

90 
50 
85 
00 
00 
79 

kr. 

41.033 

58.468 

5.941 

2.458 

107.900 

øre 

05 

00 

04 

53 
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UDGIFTER 
Underskud fra forrige år . . 
Klubhuset : 

Leje af grunden .......... . 
~ ref. af bådeværftet . 
Skatter og afgifter ....................... . 
Assurance 
Nyanskaffelser og vedligeholdelse . 
Telefon ............... . 
Renholdelse ...... . ...... . .............. . . 
Renter og afdrag Ree's legat 

Bådene: 
Nyanskaffelser af både og årer . ... ... . ... . 
Vedligeholdelse af bade og arer . 

Daglig drift: 
Inspektion ........................ . 
Opvarmning. 
~ ref. af D.F.f.R. 
..;- ref. af badeværft .. 

~I~~f.ina~ bM~~r'f;~" ;,;. v. ' . . 

1.831,50 
240,00 

4.287,61 
. . 2.025,00 

..... 500,00 2.525,00 
4.185,63 

..... 166,86 
--:- ref. gasautomat . ...... 507,60 674,46 

Fremme af klublivet: 
Fællesture m. m, . 
Gymnastik, håndbold, svømning . 
Skisektionen, tilskud. . . ..... . .. . . . 
Officielle meddelelser .. 
Andre udgifter 
Fester .................... . . 
Restaurationen . 

Administration: 
Kontormedhjælp . 
Kontorartikler .. . 
Andre udgifter (generalforsamling) 

Repræsentation: 
Årbogen ... . 
-:- an noncer . 
Andre udgifter 

Kaproningsudgifter : 
Driften af badehuset i Sydhavnen. 
Nyanskaffelse af årer rn. v . . 
Vedligeholdelse af både og arer . 
Indskud, transport, rejser m. v . . . . 
Gravering, præmier . 
Motorb3.d vedl igeholdelse 

Træner . 

benzin . 
anskaffelse 

Universitetsmatch .. . .............. . . 

Kontingent til D. F. f. R . .......... . 
Kontingent til Københavnskredsen . 

Gåsehuset: 
Vedligeholdelse m. v . . 

Nivåhuset : 
Vedl i~~holdelse m. v. . ........ . . 
-:- leJemdtægt ... .. . 

417,08 
3.701 ,25 

272,00 
4.239,00 

460,00 
460,93 

1.694,74 

4.941,00 
1.873,08 

438,55 

9.186,39 
947,50 

698,45 
1.195,94 
2.444,79 

København, den 12. f ebruar 1963. 

B. BOESEN, 
kasserer. 

kr. 

1.591 
1.365 

530 
5.550 
2.013 
2.943 

675 

145 
17.292 

3.650 

1.762 

3.511 

8.238 
883 

3.310 
4.632 
3.587 
9.747 

461 

4.339 
5.400 
1.943 

771 
221 

I øre 

50 
31 
55 
70 
63 
05 
00 

90 
64 

85 

61 

17 

89 
02 

52 
96 
35 
36 
10 

18 
00 
85 

10 
50 

ERIK HAAMANN, 
revisor. 

kr. 

2.273 

14.669 

17.438 

8.924 

11.245 

7.252 

9.121 

33.422 
1.487 
1.190 

325 

549 

89 

øre 

75 

74 

54 

63 

00 

63 

91 

32 
50 
00 

00 

60 
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