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Som ved generalforsamlingen den 19. december 1963 vil det
være naturligt at gøre rede for sæsonen i en beretning, der indledningsvis omtaler de direkte begivenheder i klubben, og naturligvis først og fremmest ro-arrangementerne, derefter klubarrangementerne og endelig omtaler de m ere indirekte begivenheder, navnlig de, der er foregået bag kulisserne, bestyrelsesarbejdet og lignende.
Sæsonen indledtes med det sædvanlige arbejdsgrundlag : den
ordin ære generalforsamling, der afholdtes onsdag den 27. februar i klubhuset. I overensstemmelse med dagsordenen aflagde
formanden beretning, under hvilken der er grund til at fremhæve meddelelsen om, at »Vennerne« kort forind en havde givet
tilsagn om støtte i form af et tilskud på bl. a. 10.000,00 kr. til
istandgørelse af festsalen.
U nder beretningen udtalte formanden om ka proningen, at det
i sæsonen 1963 havde været et af de store lyspunkter, og han
overrakte, i forbindelse m ed en varm tak til dobbeltscullerens
mandska b, Hans Frederiksen og Ib J ørgen Kruse, og sculler-
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Bestyrelsen bri nger all e, d er har m edvirk et til å rboge ns ti lblivelse, såvel m ed tekst
so m m ed bi lled er, en hjertelig tak .

Fo rsidebill ed e: »H ans sidste komma ndo« (Norma n I-lansen m ed vindmå lere n ved
EM på Bagsvæ rd ) fot.: Associated Prcss.

Fas te lavn sfes ten 1963
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roeren J ørgen Hansen, disse henholdsvis Sejrsmasten og Scu ll rpokalen.
Det, der imidlertid måske var af den største interesse på den ne
generalforsamling, var, at der skete betydelige ændringer i bestyrelsens sammensætning, idet bl. a. formand en trak sig tilbage
samt Norman Hansen efter 37 års virke som materielforvalter,
og endvidere blev det oplyst, at inspektør Sj elle allerede ved årsskiftet havde trukket sig tilbage fra posten som klubbens inspektør.
Formanden rettede en varm tak til Norman og Sj elle for deres
mangeårige virke til gavn og glæde for vor klub.
Under »Eventuelt« bad formanden om ordet og tildelte Carlo
Larsen »Papirkniven« som en påskønnelse for mange års fortrinlige ledelse af klubbens generalforsamlinger. Kassereren uddelte herefter »Alligatoren « til Harlev som en tak for hans medvirken til det gode kammeratskab.
U den for dagsorden en bad kassereren derefter om ordet og tildelte på den afgående bestyrelses vegne klubbens ærestegn til
Bjørn Møller med tak for god indsats i formandstiden.
Den nyvalgte bestyrelse kom til at se således ud: formand:
Børge Boesen, kasserer: Bent Thagesen, sekretær: Aage Bang,
materielchef : Ole Nors H ansen, kaproningschef : Peter Wilcken, motions- og langturschef : Ole Pockendahl, instruktionschef : Bent Mærsk. I sæsonens løb nedlagde Aa. Bang hvervet
som sekretær, og bestyrelsen supplerede sig med P. E. Birk J acobsen til denne post. Bestyrelsen lagde hurtigt ud med det første arrangement, standerhejsningen, der fandt sted søndag den
31. marts i stiv sydøsten vind og med isskruninger i Svanemøllebugten.
Det var under disse omstændigheder meget forbavsend e, at
ikke mindre end ca. 150 medlemmer var mødt op. Efter formandens prisværdigt korte tale, tvunget af omstændighederne,
gled standeren til vejrs, kyndigt og traditionsrnæssigt ledsaget af
Studentersangerne.
Vi havde under standerhejsningen den glæde at kunne døbe
ikke mindre end 5 både ved henholdsvis Københavnskredsens
formand, Arthur Christiansen, der døbte en motionssculler m ed
navnet »Gamma«, ved Norman Hansen, der ligeledes døbte en
motionssculler med navnet »Tuto«, ved Dansk Idræts-Forbunds
formand, Gudmund Schack, der døbte en dobbelt-sculler, skæn-
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I ra s tander hejs ningen
1963. En motorb åd
fl'US 4 både blev s amtidig døbt

ket af klubbens venner, med navnet «Rolf«, endvidere en firer
med styrmand, der fik navnet »Delfin« ved en af DSR's gamle
kaproere, redaktør af »Roning« Jørgen Krause.
Endelig blev vor ny motorbåd navngivet af dr. Axel Mathiesen, der døbte versificeret og sluttede sin dåb således:
H ør da til slut min konklusion:
Vor klub til gavn og ære,
ifølge gammel tradition ,
dit navn skal »To go« være !

Efter standerhejsning og dåb samledes man på verandaen til
hygge og auktion over brugt rotøj, ledet med fynd og klem af
Arne Pedersen.
Desværre kom roningen ret se nt igang på grund af isforholdene, og scullerroning blev derfor først tilladt den 1. maj, m en
det første fællesarrangement blev dog afviklet den 19. maj , kanalturen, og roinstruktionen kom igang lige så såre det var forsvarligt at begynde.
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ældre medlemmer roet indre og ydre farvande tyndt på fem
egentlige ferielangture.
En egentlig rostatistik er gengivet andetsteds i årbogen, men tilsyneladende holdes så nogenlunde standarden fra forrige sæson.

Den 8. og 9. juni var der arrangeret fællestur lil iv Pt, g vi
deltog iøvrigt for første gang i lange tider i København skr Is n
fællestur til Skodsborg.
Omkring samme datoer startede» Tjalfe« på den n I m
kendte føljetontur: Sjælland rundt, og herudover har un

Sjelle får overrakt
en vinkurv og Schack
takkede Sjelle for godt
arbejde i klubben
gennem de mange år

Carlo Larsen får
overrakt papirkniven
ved den ordinære
generalforsamling 1963
af Bjørn Møller
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Hvad angår vort andet vigtige ro-område, kaproningen, henvises til kaproningschefens beretning, men også på dette område
er det mit indtryk, at man har fulgt den gode sæson fra 1962
op, med deltagelse i en række tildels internationale matcher,
herunder europamesterskaberne, der forhåbentlig har virket så
ansporende på vore medlemmer, at vi må rationere tilgangen
i den kommende sæson.
Under kaproningen er der iøvrigt grund til her at nævne, at
det desværre ikke lykkedes at arrangere Universitetsmatchen i
år, men til gengæld gennemførtes den såkaldte Studentermatch
mellem Københavns universitet og Polyteknisk Læreanstalt den
21. september i Københavns havn i forbindelse med en skolekaproning og med velvillig bistand af Hj emmeværnet, Havnevæsenet, Bang m. fl. og med den traditionelle middag for roerne
og officials på Københavns Universitet efter matchen.
Under middagen opnåede vi iøvrigt tilsagn fra læreanstaltens
repræsentant, professor Ove Hoff, om, at næste års middag
kunne afholdes på læreanstalten.
Resultatet af matchen blev, at universitetet sejrede og dermed
hjemførte »Paraplystativet«, og i skolekaproningen sejrede Hørsholm skole.
Det samlede resultat af kaproningerne blev, at vi i 56 starter
har opnået 20 sejre, heraf et dansk og et nordisk mesterskab,
og 13 andenpladser. Resultater, vi nok kan være stolte af.
Da der på generalforsamlingen i februar ytrede sig stærke ønsker om, at den ny bestyrelse skulle gøre en alvorlig indsats til
fremme af klublivet, besluttede vi at forsøge genindført de såkaldte torsdagsaftener og begyndte på disse den 18. april. Måske
har disse aftener ikke altid svaret til forventningerne, men det
er nu uhyre vanskeligt at finde på ustandseligt uden tilstrækkelig
medvirken fra medlemmernes side. Såfremt bestyrelsen beslutter
at afholde torsdagsaftener i den kommende sæson, vil jeg hermed rette en kraftig opfordring til alle medlemmer, dels om at
møde op, dels om at medvirke aktivt. Alle talenter er velkomne!
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Den 4. maj afholdtes der forårsfest, hvor klubbens nye festudvalg hentede en succes hjem i form af festligt smykkede lokaler, øl, piger og dans til Starband.
En månedstid senere, den 15. juni, løb næste fest af stabelen,
idet man fejrede klubbens fødselsdag.
Da undertegnede selv var medlem af festudvalget, skal jeg undlade at kommentere, hvilket strålende arrangement det var, dog
skal det anføres, at man vist nok for første gang i klubbens historie forsøgte at danse i to etager, og det forløb ialtfald udmærket!
Efter europamesterskabernes afholdelse havde Dan Nielsen organiseret en fortrinlig fest, søndag den 18. august. Det er sjældent at se et arrangement af denne art så elegant arrangeret.
Selskabet var internationalt, nationalt, provinsielt og lokalt, og
mere kan man vist ikke ønske.
Den 31. august afholdtes kanindåb arrangeret og tilrettelagt af
Børge Hartz, og den 20. september havde bestyrelsen indbudt
til en lille reception ved indvielsen af festsalen.
For at ikke hele klublivet skulle drukne i festivitas, indkaldte
bestyrelsen til et medlemsmøde den 26. september med det formål at høre positiv kritik af det allerede udførte arbejde og for
at opnå passende inspiration til det kommende arbejde.
Begge dele blev opnået under mødet, der fortrinligt blev ledet
af Schaumburg som dirigent, og een ting blev ganske klarlagt,
at der næppe er basis for at udvide medlemstallet ad andre veje
end de mandlige!
Den egentlige rosæson afsluttedes herefter med standerstrygning
den 26. oktober, der foregik i fakkelskær og projektørlys, en
ganske hyggelig ide, der er indført for ganske få år siden. Efter
standerstrygningen havde Strigel arrangeret et andespil med
mange flotte præmier.
Dagen efter den d. 29. november afholdte ekstraordinære generalforsamling (læs nedenfor ) afholdtes der en fest, lørdag den 30.
i samarbejde med jazz-balletten, og man kan vist her helt slutte
sig til, hvad festudvalgets formand, Peter Wilcken, udtalte efter
festen, at man følte sig som passager på en linie 5 i myldretiden,
idet der var over 500 deltagere i den vellykkede fest.
Hermed sluttede de festarrangementer, for hvilke bestyrelsen
havde ansvaret og ledelsen, men det bør tilføjes, at vort udmærkede styrmandslaug i årets løb har ladet afholde det efterhånden
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Forårsfesten.
Formanden og Søren
Jensen i baren

Den tidligere kasserer
i arbejde i klubben

Scl. Hansbå I på
forpladsen

traditionelle krabbe-kalas og en julestue med deltagelse af laugets trofaste medlemmer.
Da det er lykkedes bestyrelsen at opn å tilskud til opvarmning
af lokalerne i vintertiden, er vort klubhus åbent, således at vore
kaproere og andre interesserede ( og alle er meget velkomne) hele
vintersæsonen kan mødes hver tirsdag, torsdag og lørd ag til træning, badstuebad eller til en hyggelig sludder over en kop theo
Gymnastikken og svømningen ledet af S jelle og M orten Andersen har været velbesøgt igen i år, trods den nedskæring af timetallet, der er forårsaget af bestyrelsens bestræbelser på at rette
økonomien op. Om håndbold og orientering henvises til disse
fraktioners særlige beretninger.
Det forhold , at der på generalforsamlingen i februar blev valgt
så godt som en helt ny bestyrelse, har naturligvis i sæsonens løb
givet sig udslag i, at en række nye tanker og ideer om klubbens
ledelse har været forsøgt udført i praksis.
Da inspektør Sjelle afgik ved årsskiftet som tidligere nævnt,
måtte bestyrelsen naturligvis først og fremmest varetage den
administration, der i så m ange år havde ligget hos inspektøren
og kontordamen.

Hartz er tørstig . NB . Hartz er ansa t ho s Carlsberg
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Kassereren gik derfor i gang med en omfattende omlægning og
revision efter nye principper af medlemskartoteker, køkken- og
kontingentregnskaber, og det lykkedes ham, bistået af sekretæren, i løbet af sæsonen at få et udmærket hold på disse ting,
hvilket jo bl. a. gav sig udslag i, at kassereren blev stærkt hyldet
på den ordinære generalforsamling.
En væsentlig arbejdsbyrde blev i øvrigt lagt på kassereren og
sekretæren, da vor kontordame, fru Bosselmann, efter overenskomst med bestyrelsen forlod sin stilling den 1. maj.
Ved en gennemgang af bådmateriellet fandt man frem til, at
en del af dette burde udskiftes, og bestyrelsen vedtog derfor at
afhænde en del af de efter vor opfattelse ældre både, herunder
en motorbåd . Dette har vakt nogen kritik, men det kan oplyses,
at vi har afgivet bestilling på 3 nye både, der vil blive leveret fra
vort bådeværft, og forh åbentlig så tidli gt, at vi kan få gavn og
glæde af dem allerede i begyndelsen af den kommende sæson.
I øvrigt henviser jeg f. S. V. angår materiellet til materielforvalterens særskilte ra pport.
Med det tidligere nævnte tilskud fra V ennerne har bestyrelsen
ladet festsalen istandsætte fra øverst til nederst. Efter vor opfat-

Afgang fra Ager sø. Hårdt vejr i Storeb ælt
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Fra efterårsfesten.
Trængsel ved baren
(Røde er bartender)

telse er der absolut sket en forbedring, dels m. h. t. farverne, dels
m. h. t. belysningen, således at der nu skulle være opnået en
tidssvarende og velindrettet sal.
Under de bestræbelser, bestyrelsen har udfoldet for at nedsætte
driftsomkostningerne, skal det bl. a. nævnes, at vi i denne sæson
har sparet udgiften til inspektør, en del af udgiften til kontor-

Fra generalforsamlingen
december 1963.
Dan Nielsen får overrakt
et tinbæger (skænket
af Strigel) for sit om·
fattende arkivarbejde
med clicheerne
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dame, samt fremover udgiften til vagtselskabet og en del af udgifterne ved telefonen, idet omstillingsbordet er nedlagt, medlemstelefonen er flyttet til køkkenet fra bådehallen, og værftet
har fået egen telefon.
Som noget nyt må også nævnes, at bestyrelsen har forsøgt at
lade et medlem af bestyrelsen være tilstede så godt som hver
aften i rosæsonen, og den nyvalgte bestyrelse er indstillet på at
følge dette op som en udmærket ide.
Salget af vore klubmærker, træningsdragter o. 1. er på udmærket måde varetaget af instruktionsrochefen, og to af vore energiske medlemmer, Knud Mikkelsen og Strigel har anvendt en
betydelig del af deres fritid for at gøre »Gåsehuset« og »Nivåhuset« tip-top. En underfraktion af klubben »Roforeningen
Norden« har i øvrigt skænket et gasanlæg til »Nivåhuset«. Hjertelig tak!
Skal man sammenfatte det arbejde, bestyrelsen har udført i
sæsonen, kan det måske bedst gøres ved at fremdrage, at der
aldrig i klubbens historie har været afholdt så mange bestyrelsesmøder og af en sådan længde som i denne sæson; om så resultaterne svarer til bestræbelserne, må andre afgøre, men det er
dog mit indtryk, at de mange skønne kræfter givet har været
anvendt således, at indsatsen vil kunne mærkes på de kommende
bestyrelsers arbejde.
Min beretning kunne på dette sted være afsluttet, men da en
lovændring på en ekstraordinær generalforsamling i 1962 henlagde den ordinære generalforsamling til december måned, vil
det i år være nødvendigt at aflægge beretning også for den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 19. december.
Umiddelbart før denne ønskede imidlertid et flertal af bestyrelsen, at de fremtidige valg til bestyrelse skulle foregå en bloc,
og bestyrelsen indkaldte derfor til ekstraordinær generalforsamling fredag den 29. november med dagsorden, forslag til ændring af DSR's lov og samtidig med et forslag om kontingentforhøjelse.
Arne Pedersen blev valgt til dirigent. Ved afstemningen om
en bloc valg blev dette forkastet med stort flertal, og omend ikke
med stort flertal forkastedes ligeledes de forskellige fremsatte
forslag om kontingentforhøjelse, medens et forslag fremsat af
Nørlyng om at udvide bestyrelsen med en husforvalter med stort
flertal blev vedtaget.
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Søndag s udflugt

Beklageligvis trak største delen af bestyrelsen ved denne generalforsamling deres mand ater tilbage, trods forsamlingens m ange
opfordringer om at blive.
Den ordinære generalforsamling, der som nævn t ifølge lovændringen skulle afholdes i december måned, blev herefter a fholdt torsdag den 19. december med dagsorden ifølge lovene.
Efter formandens aflæggelse af beretning afl agde kassereren
regnskab, der for en gangs skyld udviste et overskud , og under
regnskabsgennemgangen omtalte kassereren de forskellige ændringer, der var sket i klubbens administration.
Kassereren opnåede decharge for regnskabet, og man gik derefter over til valg af bestyrelse, der blev sammensat således:
Formand Børge Boesen, kasserer Aage Bang, sekretær Bent Rasmussen, materielforvalter Peter Wilcken, kaproningschef Emil
Sørensen, instruktionsrochef Per Willems, langtursrochef D an
Nielsen og husforvalter Palle Blinkenberg. Haamann og Schaumburg genvalgtes til revisorer, og man valgte derefter 7 repræsentanter til D ansk Forening for Rosport.
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Bes øg ved Skov shoved Roklub

Under særlige forslag vedtoges under en del debat, at det fremtidige kontingent for alle aktive medlemmer skulle være 10 kr.
pr. m åned m ed en vis adgang til nedsættelse for de ældre medlemmer, det passive fastsattes til mindst 25 kr. årligt og livsvarigt kontingent til 750 kr. , ligesom generalforsamlingen m ed
fuld tilslutning vedtog, at der skulle oprettes et jubilæumsfond
til D ansk Studenterronings 100 års jubilæum i 1967.
U nder dagsordenens punkt »Eventuelt« overraktes »Sejrsmasten« til Christian Rasmussen med tak for hans indsats for kaproningen gennem de sidste par år. »P apirkniven« overraktes
Knud Mikkelsen for hans udmærkede indsats ved istandsættelsen af »Gåsehuset«, og »Alligatoren« blev overrakt Sommer Jensen jr. for godt kammera tskab i sæsonen og for hans store arbejde med at h verve n ye medlemmer.
Strigel havde udsat et nydeligt bæger, der blev overrakt Dan
Nielsen for den gennemgribende ordning af arkivet, for hvilket
jeg gerne her vil benytte lejligheden til at rette en tak til Dan.
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Generalforsamlingen sluttede med, at man takkede dirigenten,
Arne Pedersen, for den udmærkede ledelse.
Når man nu i disse mørke dage tænker tilbage på den svundne
sæson, erindrer man helst de lyse sider af denne.
Det er en vanskelig opgave at lede en klub således, at alle er
glade og tilfredse, det være sig medlemmer eller medarbejdere,
og det kan ikke være anderledes.
Når derfor de lyse sider trækkes frem, må de være den glæde,
man føler over et samarbejde med medlemmer, der har været
opfyldt af ønsket om at gøre en aktiv indsats for klubben enten
ved et kontant arbejde i form af arrangementer af forskelligste
art eller såmænd blot ved at komme tilstede ved disse arrangementer, og der har heldigvis i denne sæson været overvægt af
de lyse sider.
Det trælse, daglige slid, tilstedeværelsen af de virkelig aktive
medlemmer, støtte fra myndigheder og institutioner af forskellig
art, alt dette fortjener en tak for en sæson med mange lyse og
gode sider.
Boesen
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Bådenes benyttelse
Type

Otter

Firer m . stm .

Båd

»Ca·ira "

l

Km

284

1963
Ture

Gennemsnit
anta I km
pr. tur

Antal ture
30 km
og mere

Fire årers inrigger

»Bl å"

903

75

12 ,0

1

»Dan "

884

101

8,8

2

»Dreng "

786

101

7,8

12

3

4,0

121

19

6,4

7,3

»Jyden «

»Blue boy "

153

23

6,6

230

28

8,2

667

90

7,4
»A. R. "

30

4

7,5

750

99

7,6

»0 . S. R."

34

2

17,0

58

11

5,3

»Elektra "

1.373

172

8,0

76

10

7,6

»Helge "

962

112

8,6

"Hroar«

601

80

7,5

»Hugin "

1.040

69

15,0

7

.· Munin «

2.062

234

8,8

8

»Rune "

1.063

80

13,3

3

»Svea "

6

»Delfin "

»Viking "

»Frej a"
»Streg "
110

7,3

Firer u. stm .
»Jarl "

"Cox

»The twins «

Toer u. stm .

»Minerva «

Single· sculler

»Tjalfe "

824

16

51 ,5

15

610

84

7,3

»Fr . d. IX«

595

2

297 ,5

2

172

27

6,4

»Håkon VII "

782

111

7,0

37

1.140

141

8,1

730

91

8,0

singl e-sculler
232

8,1

11,1

777

9,8

872

154

5, 7

267

45

5,9

»Cito «

352

57

6,2

»(l "

377

71

5, 3

1.245

212

5,9
6,0

830

111

7,5

1.010

122

8,3

»Ion "

688

11 5

1.840

233

7,9

»Ny «

432

71

6,1

»Nymph a«

582

106

5,5

1.945

292

6,7

242

41

5,9
5,6

800

132

6,1

380

61

6,2

1.180

193

6,1

»Ran«

"f2"
»Svip c(

7.179

975

7,4

»Svante "

Ha Ivoutrigget

»Ddin «

217

30

7,2

firer m. stm .

»Dlsen «

105

14

7,5

lait for samtl. båd e i Nordhavnen

322

44

7,3

+

træningsture i Bagsværd m.m.

+ ture

Halvoutrigget

18

782

»y«

,. Grumme C(

»Jucunde «

8.666
7.646

•. Atom «

Klinkbygget

lait træningsture

dobbelt-sculler

6,0

5,3

»Daphne "

på Bagsværd og i Nordhavn

4

6

1.870

sculler

9,8
9,2
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»Duo «

»a«

53
352

»Norge "

Ferieture undtagne
Dobbelt-sculler

521
3. 227

»Hejmdal "
808

Cravelbygget

Antal ture
30 km
og mere

Km

nOrmen e(

»Ddd .

Toer m. stm .

Gennem snit
antal km
pr. tur

Båd

»Eo s"
39

Ture

Typ e

330

56

5,9

248

44

1.070

180

5,9

833

194

4,3

_..:.1.::12=-_ _.-:2:.:9~_ _::.3,:.:8_ _ _ _ _ _ __
5,7

9.265

1.611

21.810

2.845

7,7

7.179

975

7,4

med lånte både • . . . •. . .

270

Samlet resultat .. ... .... . .. . .

29 .259

1
3.821

7,7
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D.S.R.'s virksomhed 1959- 6 3
samt i årene 1944, 1949 og 1954
Ar

Medlemmer'

Medl.-ture

Ture pr. medl.

Bådture

Båd-km

Km pr. bådtur
Hurtigt og solidt

1944

13.235

1.2.09

1.0,9

6 ..057

39.3.04

f'orlang tilbud!

6,5

Alt tagarbejde
udføres.

1949

1..018"

17.848

17,5

6.892

47.66.0

6,9

Gas- vand-

1954

75.0

9.411

12,5

4.363

28 .992

6,6

sanitet-

1959

551

9.618

17,5

4.224

28 .322

6,7

og centralvarme-

196.0

568

7.34.0

12,9

3 .6.01

24 .365

6,8

anlæg.

1961

595

9.461

15.9

4.132

28 .242

6,8

1962

6.05

9 ..082

15,.0

3 .927

28.412

7,3

1963

584

8.542

14,6

3.821

29 .259

7,7

"

K. E. P E D E R S E N

, D.v.s. antallet af medlemmer, der betaler aktivt kontingent (indbefattet livsvarige) .
Incl . 4.0 norske studerende gæste-medlemmer.

Blikkenslager, gas- og vand installatør. Sanitet og centralvarme
HØJDEVANGS ALLE 6. KØBENHAVN S . TLF. 580039

Ferielangture
Ar

Medl.-km

Km . pr.
medlem

Bådture Båd-km

Km . pr.
bådtur

Andre ture Sæsonens
varighed
3.0 km
og mere
i uger

1944

1.0.0.391

83,.0

31

6.674

215

1949

135.423

133,.0

la

2.935

293,5

1954

73 .7.07

98 ,3

5

1.2.05

241

21

3.0

1959

71 .923

13.0,5

la

1.81.0

181

25

3.0

196.0

55.887

98,4

9

1.775

197,2

22

29

1961

71 .652

12.0,4

4

73.0

182,5

37

31

1962

72 .153

119,3

7

1.355

193,4

29

31

1963

72 .941

124,9

5

1 ..02.0

2.04

37

3.0

29
5.0

29

Medlemsstatistik pr. 31. oktober 1963
Medlemmer

Indmeldt før 1963

Indmeldt 1963

lait

.......... .. . .
...... . . . . .
Passive . . . .. ... . ....

388

117

5.05

75

4

79

165

17

182

.. . ...

23

19

42

På fuldt kontingent . . . .

153

97

25.0

På nedsat kontingent •.

2.02

5

2.07

33

15

48

Aktive

Livsvarige

Ekstraordinære

På halvt kontingent

20

}

584

}

5.05
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Kaproningen 1963
Den forløbne sæson bragte klubben en række smukke sejre på
kaproningsbanerne, især må fremhæves dobbeltscullerens danske og nordiske mesterskaber. Hans Frederiksen og Ib Kruse
gjorde også en smuk indsats ved Europamesterskaberne på Bagsværd sø, hvor de besatte 7. pladsen.
Udover dette tophold kneb det lidt med præstationerne i de
andre bådtyper og -klasser, selvom der også blev hentet flere
ejre hjem her. Dette fremgår da også tydeligt af statistikken, der
viser, at alle, der var med gennem hele sæsonen, vandt mindst
een sejr.
Efter en grundig forberedelse gennem vintertræningen, der
såvel som al den øvrige træning gennem sæsonen, blev ledet af
Ib Christoffersen, kunne der ved sæsonens start sammensættes
følgende hold:
Senior dobbeltsculler: Hans Frederiksen og Ib Kruse.
Senior singlesculler: J ørgen H ansen.
J unior singlesculler: Niels Jørgensen.
Begynder singlesculler : Emil Sørensen.
Begynder firer: Jørn Sørensen, J ørgen Poul Olsen, Poul Steno
Petersen og Eivind Olsen med J ens Hansen som cox.
Ynglinge dobbeltsculler: Niels Secher og J ens Bjerrehuus.
Flere forsøg på at stable en letvægtsfirer på benene viste sig
forgæves, og klubben m åtte derfor notere en nedgang i antallet
af aktive kaproere i forhold til 1962 .
Den meget hårde vinter lagde træningen mange hindringer i
vejen, det var således i længere tid umuligt at benytte klubbens
robassin, ligesom det først blev isfrit på Bagsværd sø påskedag.
O g endnu ind i maj måned kunne der være isgang i havnen.
I foråret modtog klubben en cravelbygget sculler som en gave
fra DFfR skænket af midlerne fra Carl Jacobsens mindelegat.
Båden var bygget h os H enry Larsen i Køge og blev i sæsonen
benyttet af Jørgen Hansen. Visse forhåbninger knyttede sig til
J ørgen Hansens indsats efter hans danske mesterskab i 1962,
og når det ikke lykkedes for h am at opfylde dem helt, må det
for en stor del tilskrives, at han aftjener sin værnepligt. Selvom
klubben mødte stor forståelse h os militæret, viste der sig allige22

Ib Christofferse n klar
til at gå ud
til træningen på
Bagsværd sø

vel så mange vanskeligheder, at Jørgen Hansen efter en god
start efterhånden kørte træt og sluttelig måtte afgive sit mesterskab.
D et kræver næsten også for meget af sin mand at springe
soldat fra 6 morgen til 5 eftermiddag i Ryvangen, derefter pr.
cykel til Bagsværd, 1 times hård træning, retur pr. cykel til sit
hjem, spisning, passe kone og barn og forberede sig til sergentskolen næste dag.
Nogle vil finde noget sådant skørt, andre beundringsværdigt,
kun få kan det undre, at det kneb med at gennemføre det i
længden.
I store bededagsferien blev der af DFfR foran staltet et kursus
for de danske topmandskaber med henblik på EM på Bagsværd
sø. Interessen viste sig at være stor, arrangementet var relativt
godt, men udbyttet yderst beskedent.
Man benyttede også lejligheden til fra DFfR's side at forsøge
at lokke kombinerede mandskaber frem. Disse og senere eksperimenter fik absolut ikke nogen succes.
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(Tidligere på året var DSR på hoved generalforsamlingen gået
imod det senere vedtagne forslag om, at kombinerede hold også
kunne blive danske mestre. Vort standpunkt var og er, at
klubberne er det bærende i dansk roning, og at man rokker
ved fundamentet, når man svækker den enkelte klubledelses
interesse for arbejdet. Dette sker efter vor opfattelse ved at
devaluere de danske mesterskaber på ovennævnte måde.)
På grund af de store arbejder på Bagsværd i forbindelse med
EM var Forårskaproningen henlagt til Sorø sø. Her var forholdene udmærkede med sol og svag medvind. I seniorklasserne
vandt vi både single- og dobbeltsculler, og dertil kom en sejr
i ynglingedobbeltsculler og en 2. plads i ynglingesingIe ved
Niels Seeher. Begynderfireren, der havde undergået flere ændringer ved træningen, klarede sig hæderligt som nr. 7 af 11,
mens Emil i klinkbygget sculler efter et fint indledende heat
måtte nøjes med sjettepladsen.
Som et led i forberedelserne til EM var der arrangeret en
fællestur for de bedste danske mandskaber til kaproningen i
Duisburg den 22. og 23. juni. DSR deltog i single- og dobbeltsculler dog uden at høste nogen laurbær. Ved de store udenlandske kaproninger roes seniorløbene både lørdag og søndag,
og om lørdagen så man rigtig, at vi var kommet fra asken og i
ilden. Vore hold blev roet godt agterud.
Om søndagen gik det straks noget bedre, omend placeringerne var beskedne. Havde nogen sat næsen op efter sejre, blev
de således grundigt skuffede, men for vore tre roere, der havde
regnet med at erhverve sig kamprutine og international erfaring, var turen rigelig anstrengelserne værd.
Herh jemme plejer man at være glade, hvis et eller andet hold
fra det sydlige udland stiller op til en kaproning. I Duisburg
kom vor dobbeltsculler ud for i et indledende heat at møde tre
VM-finalister (Rusland, Tyskland og Holland) og mestrene
fra Italien og Belgien. Det er den slags kaproninger, der skal
mange til af for at skabe et stort hold.
Ikke nok så mange kurser og udenlandske gæstetrænere kan
erstatte det vigtigste for vore tophold - at komme ud i mangf:
og hårde konkurrencer mod europæiske topmandskaber.
Det er mit indtryk, at DFfR ville få mere for pengene ved at
give rejsetilskud til udenlandske hold ved vore egne kaproninger.
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Ved kaproningerne i Sorø og Hjelmsjø vandt s l s jre i
seniordobbeltsculler, endvidere vandt begynderne i anden firer
i Sorø.
I ynglinge single og -dobbelt blev det til to andenpladser i
store felter, ellers var det mere beskedent.
På Brabrand sø var der den 6. og 7. juli udtagelse til de nordiske mesterskaber i Finland, og her vandt vore seniorscullerfolk to smukke sejre og dermed en rejse til Tamrnerfors. De
øvrige placeringer var: junior single 3. af 11, ynglinge dobbelt
2. af 7, begynder single 5. af 14 og begynder firer 6. af 13.
Resultaterne var ret karakteristiske for holdene gennem hele
sæsonen. Ynglinge dobbeltsculleren roede fint hver gang og
vandt flere løb, men deres træningstilstand var ikke helt god
nok til, at de kunne slå Viborgs ynglinge, der to gange slog
dem knebent.
Begynderne var hver gang godt med, men der manglede noget
i rytmen og samarbejdet i båden til, at de kunne nå frem i
forreste række.
Ved drengekaproningen i Maribo gik det os fint, idet DSR
fik tre sejre i lige så mange starter, to i dobbeltsculler og een
i single.
Simlångsregattaen blev som sædvanlig en af sæsonens bedste
ture, selvom den ikke resultatmæssigt bød på det helt store.

Lejrchefen fordeler
go derne i Simlången
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Som forrige år lå vi i telte med egen forplejning og Strigel som
maitre de cuisine. Vor eneste sejr faldt noget overraskende i
junior toer uden, hvor et nydannet hold, Rosenbom og Jelsgård, vandt over 7 konkurrenter, deriblandt den svenske deltager til NM i Finland. Vore seniorscullerfolk måtte se sig
slået af de bedste østtyske hold, og begynderfireren blev tredje
af 11 hold.
De nordiske mesterskaber i Tammerfors i Finland blev en
stor triumf for dansk roning med hele fem mesterskaber.
Der blæste en ret kraftig vind næsten på tværs af banen, og
det bekom ikke vor scullerroer, Jørgen Hansen, særlig vel. Hans
teknik slog ikke til, og han måtte se sig henvist til tredjepladsen
i tiden 7.29,5 efter Finland 7.21,8 og Norge 7.26,0.
I dobbeltsculleren lykkedes det derimod for Hans Frederiksen
og Ib Kruse at sikre DSR mesterskabet ved en sikker sejr foran
Norge, der i 1961 havde slået os på Bagsværd. Tiderne var
6.58,6 og 7.10,1. Det var DSR's 10. nordiske mesterskab gennem tiderne og det første i dobbeltsculler.
Den dagen efter følgende internationale kaproning måtte desværre aflyses p. gr. af en veritabel storm på langs af banen, og
dette gik også ud over det nordiske akademiske mesterskab.
Herom er berettet andetsteds.
Danmarksmesterskaberne fandt sted på den til europamesterskaberne nyindrettede Bagsværd sø. Det var meget varmt, og
der var en betydelig medvind under hele kaproningen, dog især
i begyndelsen.
Begynderfireren klarede sig pænt som nr. 5 af 13 startende,
men det tunge hold var noget handicappet af medvinden i
finalen.
I dobbeltsculler vandt DSR mesterskabet for tredje år i træk
og det endda i ny banerekordtid, 6.44,2. I starten så det ellers
mindre lovende ud, idet udtagelseskomiteens motorbåd gav
vort hold kraftig sidesø, og Skjold førte helt op til 1200 m,
hvor Hans og Kruse trak sig afgørende fri og sejrede med hele
13 sekunder.
I singlesculler viste medvinden sig endnu en gang at være et
for stort handicap for Jørgen Hansen, og han måtte lade sig
nøje med en tredjeplads efter Kjeld Mikkelsen fra Lyngby og
Per Arlund Mogensen fra Lemvig.
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Si m lången-regattaen .
Båd- og teltplads for
deltagende kaproere

Årets store begivenhed indenfor rasparten og dansk idræt i
det hele taget var europamesterskaberne på Bagsværd sø, der
afvikledes i tiden 14.- 18. august. Ved disse mesterskaber var
DSR som de foregående år repræsenteret af vor dobbeltsculler,
der efter en række spændende og dramatiske løb nåede en placering som nr. 7. Om selve løbene henvises til Jørgen Krauses
beretning. Her skal det blot nævnes, at en lang række af DSR's
medlemer deltog i arrangementet og derved gav deres bidrag
til, at stævnet blev en stor idrætslig succes. Finaledagens syndflod og danske uheld gav desværre både økonomisk og pressemæssigt bagslag, men dette kunne ikke rokke ved, at det, det
drejede sig om, roningen, blev gennemført på en 100 pct. regulær måde.
Efter tre mesterskabsstævner i træk vendte vi tilbage til de
mere almindelige kaproninger. Med henblik på starter i Sverige og til efterårskaproningen blev der samlet en juniorotter
bestående af 5 scullerroere og 3 mand fra begynderfireren.
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Ved kaproningerne i Landskrona den 31. august og i Malmø
den 1. september vandt juniorotteren de to løb, den stillede op
i. Herudover stillede mandskabet op i diverse toer- og scullerløb, hvoraf seniordobbeltsculleren vandt to. I singlescullers og
toer uden måtte vi rejse hjem uden sejre, dog opnåedes tre
anden pladser.
Ved Efterårskaproningen på Bagsværd sø kom DSR kun til
start i to løb. I modsætning til de foregående år var det ikke
lykkedes at aktivere kaninerne tilstrækkeligt til, at klubben
kunne stille op i cravelfirer eller -otter.
Dette forhold må anses for meget beklageligt, idet der var over
100 nyindmeldelser i 1963. Det er derfor givet, at aktiveringen,
ikke bare indenfor kaproningsområdet, af årets kaniner må
blive en af bestyrelsens hovedopgaver i den kommende sæson.
Nu stillede vi med en gigotter, der klarede sig udmærket, men
efter en klar føring måtte se sig slået efter at have fanget en
gevaldig serie ugler.
I juniorotter blev det derimod til en meget overbevisende sejr
foran Skjold. Med Kruse og Frederiksen som 8 og 7 roede hele
mandskabet en meget smukt løb og vandt dermed DSR's første
ottersejr på hjemmebane i mange år.
Kvikmatcherne blev en fiasko, hvad det sejrsmæssige angår,
idet Kvik vandt begge løbene, dog først efter meget hård kamp.
Især i Spejlmatchen var kampen forbitret, og Kvikholdets forspring var højest 2 m.
Da det af forskellige årsager havde vist sig umuligt at gennemføre Universitetsmatchen mod Arhus, måtte man i 1963 lade
sig »nøje« med Studentermatchen, der i forbindelse med Skolekaproningen afholdtes i Københavns havn den 21 .september.
Resultatet blev, at universitetet sejrede med en længde foran
polyteknikerne efter en meget spændende og jævnbyrdig match.
Se i øvrigt det særlige referat.
Efter årets match er stillingen den, at universitetet fører med
19 sejre mod 17 til polyteknikerne.
I Skolekaproningen gentog sidste års vinder, Hørsholm skole,
sin sejr foran Bagsværd Kostskole og GI. Hellerup gymnasium.
Klubkaproningen var som sædvanlig begunstiget af en strid
blæst, der medførte, at man måtte afkorte distancen. I seniorroernes fravær vandtes singlesculler af Niels Jørgensen og toer
af Niels Secher og Jens Bjerrehuus, der sammen med Aksel
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Thomsen og Palle Blinkenberg tillige vandt fireårers inrigger.
Skal man gøre status for den forløbne sæson, må man ved
sammenligning med 1962 komme til den konklusion, at der
har været tale om en mindre nedgang. Dette skyldes ikke så
meget tilbagegangen i antallet af sejre, 20 mod 27 (i 1962 vandtes nemlig 13 løb af den samme roer ), men mere at antallet
af trænende roere og træningskilometer er gået lidt tilbage.
Endvidere har tilgangen i efteråret været ret svag.
Trods denne tilbagegang var det, der blev nået, ikke så ringe
endda, herom taler 20 sejre og 13 andenpladser i 56 starter,
heraf et nordisk og et dansk mesterskab, deres tydelige sprog.
De senere år har som helhed bragt DSR's kaproning ind i en
bedre gænge, og dette kom i 1963 bl. a. til udtryk ved, at der
kunne uddeles tre af DFfR's fortjenstmærker i sølv til henholdsvis Emil Sørensen, Niels Jørgensen og Jørgen Hansen.
Sejrsmasten for 1963 tilfaldt Chr. Rasmussen, der siden 1959
har hørt til den hårde kerne blandt DSR's kaproere og også har
været til stor nytte ved træningen på Bagsværd og som leder
ved kaproninger.
Efter tre års virke som kaproningschef har jeg med denne
sæsons udgang ment det rigtigt at overlade tøjlerne til en
anden, specielt da Emil Sørensen, der har været en af de mest
aktive kaproere gennem de senere år, var villig til at træde til.
Da dette således bliver en afskedssalut, skal der fra undertegnede lyde en tak til alle, der har været med i legen i de
forløbne år.
Peter Wilcken

FRITZ G. EISENS0E
murermester og entreprenør
MOSEDALVEJ 15 KØBENHAVN VALBY
TELEFON 308022
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Oversigt over kaproninger 1963

Kaproningsstatistik 1963
Åbne
ROERE
Han s Frederiksen

.. • ...... . . .. ....

Ib Kruse . .. .. ....... . ..... ... ... .
Niel s Jørgen sen ...• .... .. . .......
Jørgen Hansen .... • ...... .. .. ....
Emil Sørensen .. ..... •..... ... . ...
Niel s Rosenbom ............... . . .
Peter Jelsgaard ........... . •. ....
Jørn Sørensen ... . ...... ... •.... ..
Poul Petersen ....•. . .......•.... •
Eivind Olsen .....•.......•. • .....
Jørgen Olsen .•.. . ......... • . .....
Jens Bjerrehuus ............. . ... .
Niels Secher ... .. . .... . ..••......
Lars Krumholt .•.•....... • ........
Jen s Svenning Larsen . ..... . . . ... .
Torben Collatz .............••. . ...

Private

Start

Sejr

15
15

11
11
3
5

9
13
7

3

4

1

5

2
2
4
3
4

6
8
7
8
5
8

Start

lait
Sejr

O

O
O
O

3
4
O
O

Per Toft Jensen ................. . .
Hans-Conrad Nolteniu s ... •.. ......
Leif Andersen ..... •... .• • . .. .. ...
Peter Svarre .........••....... .• . .
Erling Peders en .. . . • • . ....... •• • .
Mikael Vollquartz ....•.........•..
Bent Rasmussen . ......•.........•
Troel s Kardel .. ... •.. . . •..........

Start

Sejr

15
15

11

9
13

3
5
3

8
4

6
7
9
7
8
5
8
1

O

O

2

O

O

2

O

O

2

O

O

2

O
O

O

2

11

Bjarne Norstedt .................. .
Palle Blink enberg .... . ... ... •• . ...
Jeff Eriksen .............•........
Bonde Niel sen . •. .................
Hans Meye r ............. . ....... .
F. Søeberg . .. .. . ....... .. .. ... .. .

4
3
4
3
4
O
O
O
O
O
O
O
O

O

o
o
o
o
o

O
O
O
O

Jens Jørgensen

o
o

STYRMÆND
Jens Hans en
Jens Filskov
Henrik Mai .............•. . .. . . ..
Jesper Blem ........... . ........ .
Bent Mærsk .......... .. . ... ..... .
Willi Rasmussen ...... . .. ... . ... . .
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Junior

Start Sej r
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Single sculler
Inrigger

Begynder

Start Sejr

lait 56
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Jen s Westh .. .. . .. .. .••..... . ....
Per Christensen .......••........•
Poul Jakobsen ...............•....
Lars Filskov .... ..... .. . ....... . .
Peter Nielsen •. ... .... . .. • ..... . .

Otter
Firer med
Toer uden
Dobb. sculler

Privat

Ynglinge

3
O

Starter
Forårsregatta . . .. . .•..•.•...
Odense ... . . . .. . • .. . . • .....
Duisburg ........•... •.. ..•.
Sorø •.. ..... . .•..•........
Hjelmsø .........• . ...•...•
Brabrand ..•..•... .. •.• .•. • .
Maribo .. ... .............. .
Simlången .•. .... ••.....•.•
Kaukajiirvi . •.....•. ..... ...
Bagsværd DM •..•.• ..... .•.
Bagsværd EM •...••.. .... • .
Landskrona .....••••.•.••.•
Malmø .. • ..•... • ...•. • . •• •
Bagsværd .•.•.... • .....•.•.
Kvikmatcher •..• .........•• •
Studentermatch ...... . . •....
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29.- 30 . juni
30. juni
6.- 7 . juli
13.- 14. juli
13.- 14. juli
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4. august
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1. september
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11 . september
21 . september
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3
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2
3
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1
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2
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O
(1)

2
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Materiellet
DSR har i 1963 haft en tilgang på 2 både: 1 cravelbygget singlesculler, som bærer navnet: (J (Beta ), 1 klinkbygget singlesculler
med navnet Gamma.
Samtidig er 4 både samt en motorbåd med motor afhændet.
Således råder DSR nu over 54 både + en motorbåd, nemlig:
1 plastiksculler, 16 klinkbyggede scullere, 10 2-årers inriggere,
6 4-årers inriggere, 1 klinkbygget dobbeltsculler, 2 gig-firere,
1 gig-otter, 2 cravelbyggede singlescullere, 3 cravelbyggede dobbeltscullere, 2 toere ul stmd., 1 toer ml stmd., 3 firere ul stmd.,
4 firere ml stmd. og 2 ottere.
Materielforvalteren
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»Land« - N AM - færden til Finland

Forb eredelsen:

Da isen brød op sidst i april uden for borgen ved Bagsværd skød
kæmperne snekken i vandet under meget gant. Vinterens træning med vægte og de opbyggende lege under Ib's ledelse havde
givet dem et overskud af kræfter og energi, som meget naturligt
gav sig udtryk i en livlig snakken.
Mange somre siden var det, at så kyndige folk blev samlet i en
båd! Erfaringen og den høje teoretiske begavelse hos mandskabet gjorde det derfor let for rorgængeren at tilkæmpe sig et sæde,
som var praktisk for hans hverv ved linerne. Hermed var naturligt for alle også diskussionen om for og agter bragt til ende.
Det er klart, at et sådant hold må gennemprøve nye metoder
for at finde den stil, der passer bedst. Krængningens indflydelse
på farten blev grundigt undersøgt, ligesom styrmanden hjalp
med at nedsætte modstanden ved at søge de steder, hvor bølgerne var lavest. Efter tre-fire ugers forsøg fandt man frem til,
at holdet kom hurtigst afsted med en roning, som visse sammenlignede med den konventionelle, hvad angår balance, kurs o.s.v.

om nationaløkonomi, Poul Petersen - endnu ikke våg -11 , J OI II
Sørensen fordybet i udenlandske ugeblade, medens J ens Rønn .
H ansen og Nuller ( H. Mai ) drøftede de kvindelige rejsende
over en sodavand.
H en på eftermiddagen nåedes Stockholms hovedbanegård (baaaah josses ! ! ! ) , og efter en gang varm mad gik turen videre
fra Nordbanegården mod Norrtalje, hvorfra båden til Turko
(Abo ) afsejlede. Medens nogle sov i de m agelige stole om bord,
lod andre sig friste af bådens tillokkelser, som f. eks. restaurant
og biograf, hvorimod de lod sig skræmme bort fra sauna'en af
en kvinde, der mindede dem for meget om en sværvægtsbokser.
N æste morgen, fredag den nittende, gik vi i pragtfuldt vejr i
land, efter at koppeattesterne fra dr. Mathiesen var synet. De
dobbelte ruder i toget viste, at vi nu nærmede os vort nordlige
mål, Tampere (Tammerfors ) . Under udvikling af enorme røgmængder, raslende afsted med rasend e fart og med togføreren
hængende i fløjtestrengen, passerede vi en hel del grantræer,

Udturen:

Da høvdingen Peter m eddelte tidspunktet for det årlige togt,
som skulle rettes mod Finland, opstod der straks en livlig diskussion angående udnyttelsen af de rige muligheder, som var forbundet med et ophold undervejs i Stockholm. Diskussionens
grundlag blev dog myndigt fejet til side af Peter, som allerede
havde lagt et program, der på en fortrinlig måde forenede den
økonomiske side af sagen med den tids- og romæssige.
Bevæbnet med madpakker og soveposer samledes styrken morgenen til torsdag den attende juli på hovedbanegården, hvorfra
turen gik til Helsingør- Helsingborg overfarten og videre mod
Stockholm. Efter at have forvundet følgerne af det tidlige tidspunkt, kunne man nu opdage, at deltagerne i togtet var: Peter
Wilcken i sin sædvanlige uniform (karakteristika: cigar, klubmærke og paraply ), Jørgen Olsen - med fotografiapparatet et
eller andet sted på maven, Eivind Olsen camoufleret bag en bog
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NAM·fireren :
Poul Steno Peter oen
Jørgen Poul Olsen
Jørn S. Søren se n
Eivind Olsen

33

mindre byer og nogle af de berømte søer, som gav Peter lejlighed til at få afløb for sin hang til væddemål, idet han til enhver tid var villig til at holde på, at vi inden fem minutter
kunne se en sø.

Holmgangen:
På banegården i Tampere blev vi modtaget af K. Bjornstrom
og Auvo Marckwort fra rodd-sektionen i Finlands akademiska
Idrottsforbund, som kørte os til vort opholdssted i kollegiet
Domus YKK, hvor vi blev indkvarteret meget flot i to-mandsværelser.
Om eftermiddagen tog vi ud til valpladsen Kaukajarvi for at
rigge båden til. Gorm havde haft en anstrengende tur med alt
materiellet til NM og NAM på de dårlige, øde veje fra Turku,
men naturligvis var han som altid i strålende humør.
Vi prøvede vandet ved at ro banen igennem en gang med hver
af de to styrmænd. Da roningen af og til hæmmedes af sivbevoksningen, hævdede R ønne, at banen var smal og dårligt afmærket, indtil han, efter at have pudset brillerne, opdagede en
række bøjer et stykke længere ude i søen.
Efter disse strabadser tog vi bussen tilbage til Domus YKK for
at indtage aftensmaden, hvis kulinariske kvaliteter mange på
forhånd havde betvivlet. Enhver tvivl blev dog gjort til skamme, og alle spiste med velbehag i mængder, som forholder sig
omvendt proportionalt med størrelsen af manden, hvorfor Rønne så afgjort stillede serveringen på en hård prøve. Det var først
efter et par dages optræning, man kunne hamle op med de danske styrmænds madglæde. Den aften blev det kun til en kort tur
i byen, inden man lige sku' prøve, om madrassen ku' bære.
Programmet tillod ikke, at man hummede sig fra sengehalmen
senere, end at man kunne nå frokosten klokken ni; derefter havde man nok at gøre med at transportere de velnærede styrmænd
hen over banen under programpunktet »mojlighet till traning«.
Kl. 13.00 blev vi hentet i bus fra Domus YKK til en sightseeing tur rundt i byen og nærmeste omegn. Den finske arkitektur beundredes, statuer fotograferedes, udsigtstårne besteges og
under ledelse af en svensktalende dame demonstreredes et originalt friluftsteater, hvor tilskuerpladserne kunne drejes og derved rettes mod forskellige kulisser, der var opstillet i det omkring34

liggende skovareal. Rundvisningen sluttede på tilskuerpladserne
ved Kaukajarvi, hvor vi overværede de nordiske mesterskaber.
Her vandt Hans og Kruse som bekendt deres nordiske mesterskab ved i en meget elegant stil at gå i mål langt foran de nærmeste konkurrenter. Opildnede af at se så megen fin roning,
besluttede vi os til at give en smagsprøve på vores evner, da de
andre var færdige. Tilskuerne havde dog på det tidspunkt fået
nok af dansk roning, så de gik.
Nu nærmede det store slag sig, og efter en kort rådslagning
besluttedes det, at Peter skulle tage i byen med nordmændene,
som vi anså for vore værste modstandere. Der skulle han så
spendere det nødvendige antal genstande på dem, og sørge for,
at de først sent fandt tilbage til Domus. Ideen var jo sådan set
god, men på et eller andet tidspunkt må der være indtrådt en
erindringsforskydning hos Peter! Nordmændene kom tidligt
hjem - og i pinlig ædru tilstand, medens Peter først kom hjem
noget senere! - Grunden til, at vi udelukkende havde koncentreret os om nordmændene var, at de havde revanche til gode fra
sidste år. Finnerne havde vi ganske vist ikke set, men vi havde
hørt, det var et letvægtshold, så ... Svenskerne havde vi set.
Selv gik vi tidligt i seng efter en lille tur i byen.
Søndag den 21. juli oprandt. Forsigtigt lettede man på gardinet for at vurdere vejret. Alle flagene udenfor stod smældende
i vinden - fandens osse! Nå, hurtigt i tøjet og over for at få
noget morgenmad. Vi skulle ro indledende heat i juniorfirer kl.
9.20, så der var ingen tid at spilde.
Der var temmelig kraftig modvind, og vi måtte nøjes med en
fjerdeplads blandt fem startende, efter en indsats, som Peter karakteriserede som »deprimerende dårlig«. Selv var vi heller ikke
tilfredse. Men bersærkergangen begyndte nu at få sit tag i os:
knurrende, skulende og småbidende i åren vandrede vi hvileløse
omkring, den rette kampånd var ved at komme for dagen. Peter
besluttede, at vi ikke skulle ro opsamlingsheatet, vi satte alt på
et brædt - Nordisk akademisk mesterskab! Dette løb skulle indlede den internationale regatta, og starten skulle gå kl. 14.00.
Den ulidelige ventetid indtil da blev udfyldt med et besøg på
Medborgarhogskolan og afslapningsøvelser på værelserne. Ved
frokosten mæskede styrmændene sig som sædvanligt, overvåget
af syge blikke fra roerne, hvis fornemmelser i maveregionerne
forhindrede dem i at indtage fødemængder af betydning.
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Vinden var i mellemtiden vokset til en kraftig blæst, himlen
var helt overskyet og det var temmelig koldt. Da vi nåede ud
til Kauka jarvi, så søen alt andet end smilende ud, men det passede os udmærket, for hvad hjembringer større ære end at sejre
under vanskelige forhold? Efter at have fået de sidste råd med
på vejen, lykkedes det at få manøvreret båden væk fra pontonen
på trods af blæst og søgang. Nuller, der som erfaren kæmpe og
student nu skulle styre i stedet for Rønne, manøvrerede sin båd
ned mod starten, idet han hele tiden måtte passe på ikke at få
for mange bølger indenbords.
Efter målet har banen et »afløb« på ca. 500 meter, og da der
var modvind, vil det sige, at bølgerne har ca. 2500 meter til at
vokse på, indtil de når starten. Jo nærmere vi kom denne, desto
sværere blev det at holde bølgerne ude. Nede ved starten nåede
bølgerne uanede højder, så da vi endelig havde formået en ualmindelig sløv finsk soldat til at tage imod båden efter flere forgæves forsøg, hvor vi måtte ro væk igen, beordrede Nuller alle
mand til pumperne. Vi øsede med huer og hænder, så snart der
blev en pause i opretningerne. Billedet ved starten var i det hele
taget ret kaotisk, da bølgerne hele tiden slog op over startbroen,
og starteren havde svært ved at råbe holdene op og få dem lagt
på linie, alle hold havde fuldt op at gøre med at rette ind og øse,
samtidigt med at det var svært at forstå de gurglende lyde, der
kom ud af tragten. Da øsearbejdets håbløshed var ved at gå op
for os, var der en eller anden, som bemærkede, at starteren havde hævet flaget - vagt i gevær! Et sidste desperat brøl og start
gik. Kaskader af vand stod fra riggene og spidsen ind over
mandskab og båd. Skvætbordet pressede vandet til vejrs og vinden bar det hen over hovedet på et og to, hvorefter det væltede
ned over tre, fire og styrmanden. Vinden og bølgerne gjorde, at
det var ligeså anstrengende at føre åren frem over knæene som at
tage taget. Da rullesæderne kørte i vand, var enden nær, og da
skvætbordet sprang under presset fra bølgerne, sad vi i vand
til livet - dejligt varmt efter den kolde vind. Hele holdet var
med et opløst i grin - både over den komiske situation, men
vel også af ærgrelse.
Efter nogen tid listede svenskerne forbi os for kvart fart. Da vi
blev fisket op og sejlet til målet, passerede vi først nordmændene, som var sunket ved 1600 m, og dernæst finnerne, som sank
ved 1800 m. Kun svenskerne fuldførte i en tid, som vist ingen

36

Det nordiske
mesterskab er hjemme.
Dobbe Itsculleren
modtager plaket!erne,
mens F. Aa. Hansen
iler til for at gratulere

Jørgen Hansen ved
flaghejsningen til de
nordiske
mesterskaber
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fik taget. Der afvikledes senere et juniorløb fra 1000 m, m en
derefter afl ystes regattaen.
Efter en kort drøftelse blev man enige om ikke at udrå be nogen sejrherre i NAM, hvorfor vi tog pokalen med hjem igen .
D:t var pragtfuldt at komme i saun a efter den omgang, og appetItten m anglede ikke, da der bagefter blev serveret varme pølser
og øl. Senere på aftenen fik vi en smagsprøve på det søde liv i
T ampere, hvor desserten var et besøg på den sommerrestaurant,
hvor NM-deltagerne festede. Vore finske konkurrenter og arrangørerne gjorde denne aften til en interessant og festlig oplevelse.
Hjem rejsen :

M and ag den 22. om morgenen startede hj emturen mod Turku.
Sejlturen via Alandsøerne gennem Skærgården foregik i stille
~ejr med b;gende sol, så vi nød turen, mageligt henslængt i
lIggestole pa soldækkene. I Stockholm blev der tid til at bese
centrums nye forretningskvarter under Peters sagkyndige ledelse,
afsl.uttet med en hyggelig kop the på et konditori. Inden toget
a f~Ik, ly~ke des det Jørn og Olsen at tømme en kiosk for alt spiselIgt ; tIl gengæld fyldte deres effekter godt op i sovevognskupeen. Turens sidste eta pe var færgeoverfarten fra M almø tid ligt tirsdag m orgen. H er udspilledes de gribend e afskedsscener,
doer ~ar en følge af de m ange timer, som ville gå inden vi igen
sa hmanden om aftenen ude på Bagsværd.
At turen romæssigt ikke gav det resultat, man havde hå bet,
kan kun lægges vejrguderne til last. På alle m åder var det en
godt tilrettelagt, godt gennemført, meget interessant og festlig
tur. Æ ren for dette strålende arrangement er først og fremmest
Peters. For det meget behagelige ophold, den fine forplejning,
de m ange gode arrangementer i T ampere og det kammeratlige
samvær takker vi Finlands akademiska Idrottsforbund s rod ds:ktion. Fo:håbentlig er vejrguderne venligere stemt næste gang,
VI mødes pa valpladsen m ed vore nordiske venn er.
Steno.
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Hånd boldafdelingen

Fordelen ved at rykke ned er indlysend e, thi når m an er kommet helt ned i bunden, kan det kun gå fremad, såfremt en ændring overhovedet skal finde sted. Ud fra denne kendsgerning
benyttede vort l. hold sig i roernes turnering 1963 af ford elsreglen og viste, at de med lige så stor glæde rykker op, som de
tilsynela dende rykker ned.
R oernes håndboldturn ering blev afholdt den 7. april 1963 i
Otto M ønsted-hallen. Turneringen var arrangeret af Skovshoved R oklub, og traditionen tro blev den afviklet til alles tilfredshed.
Følgende klubber deltog :
M esterrække : Skovshoved, Lyngby, 0K.
D ameræ kke : Skovshoved ( 2 hold ), Lyngby, DR, Gefion.
H erre A-række : H ellerup, K vik, DFDS, B &W , KR, Skjold,
DSR.
H erre 2. hold: Kvik, Skovshoved ( 2 hold ) , Skjold, B &W,
Lyngby, DSR ( 2 hold ) .
laIt deltog således 12 forskellige klubber mod 14 i 1962, idet
Bagsværd og Aarhus ikke var tilmeldt.
D a Aa rhus skulle have deltaget i mesterrækken, deltog der kun
3 hold i turn eringens fornemste række, som Skovshoved vandt
ved først at slå Lyngby 12- 5 og derefter 0K, sidste års pokalvinder, m ed 17- 14. Lyngby forbl ev i mesterrækken, da der ikke
var nogen at spille nedrykningskamp med.
I A-rækken m ødte vort mandska b først H ellerup. l. halvleg
tydede ikke på nogen videre styrke hos os, idet vi kun vandt den
m ed 2- 1. Til gengæld rullede de sig ud i 2. halvleg, der blev
vundet med 7- 1, og dermed hele kampen med 9- 2. Vor næste
modstander var Skjold, og heldigvis sikrede vi os her en føring
i l. h alvleg på 3-1. 2. halvleg endte uafgjort 2- 2, og finalepladsen var dermed sikret m ed en sejr på ialt 5- 3. Skjold var
oversidder i første runde, så det blev deres eneste kamp den dag.
Den anden fin alist blev DFDS, der i sin første kamp slog K vik

39

med 4- 2 og i sin anden B & W med 9- 5. B & W havde i sin første kamp slået KR med 7- 3.
Som sædvanlig blev fin alen en nervepirrende seance for DSRtilhængeren. l. halvleg ta bte de kn ebent med 4- 5, og når m an
kender spillernes kondi tion (ell er m angel på samme ), så m an
pessimistisk hen til 2. halvleg. O g efter 10 minutters spil så det
da også ud til, at pessimisten skulle få ret, thi det stod da 8- 6
i D FDS's favør med 5 minutter tilbage af kampen. M en heldigvis drønede et af T rau tners kanonskud ind kort efter, og dette
virkede som en ølindsprøjtning på hele holdet, der nu fik noget
at kæmpe for. K ort efter gentog T rautner bedriften, denne gang
med et af sine berømte kænguruh op, og dermed var stillingen
8- 8, og nerverne helt flossede. K ort før tid scorede R osenbom
sejrsmålet på den smukkeste måde. Det endelige resultat blev
9- 8 til os, og med pokalen, der skal afleveres til næste turnerin g,
følger retten til atter at deltage i mesterrækken i 1964.
H olc1et bestod af følgende strålende (sådan hedder det altid,
når m an vinder ) spillere ( målscorin g anført i parentes ) : J ohn
Poulsen ( 2 ), Niels R osenbom (8 ) , H ans J ørgen Nielsen (0, men
mange smukke pirouetter ), Peter Wilcken ( 1 ) , Hans T rautner
( 6, heraf 2 på straffekast ), H elge Sommer ( 6 ) og den berømte
målmand Arn e Bern er (0, da selvmål ikke tæller ) .
I 2. holds-rækken havde vi for en gangs skyld anmeld t 2 hold ,
benævnt A og B. B-holdet spillede først mod Skovshoved s B-hold
og van t 4- 2 efter 1- 1 ved pausen . I næste kamp m ødte vi
B & W , der havde vundet over Ly ngby m ed 9- 1, og blev slået
med 4- 10. På holdet deltog (m ålscoring i parentes) : H ans Pilgaard, Poul Fogh, J ens Nymark ( 1, deltog kun i første kamp ) ,
Poul Olsen ( 2 ) , Fl. H einze ( 1 ) , Torben Collats (4 ), Rud (0,
deltog kun i sidste kamp ), og på m ål J esper Blem, der venligst
acce pterede denne uriaspost, da den lovede målmand sendte afbud.
A-holdet, der i mange år har været rækkens sikre vind er, fandt
at nu b urde denne tradition sluttes på en værdig m åde, så efter
at have vundet over Skjold med 9- 4 og Kvik m ed 7- 2, lod de
B & W i fin alen vin de m ed 4- 6, idet de dog for at vise deres
styrke spill ede 2. halvleg uafgjort l - l. H oldet bestod af følgende strålende (kan også bruges ironisk ) spillere (m ålscoring stadig i parentes ) : Ole Borre ( 9, heraf 2 på straffe ), Erik Agergaard ( 2 ), Svend Stouge, Willy F onnesbæk ( 7, heraf 1 straffe ),
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7/ 4 ·1963
I. hold :
Ha ns Jo rge n, Nie ls ,
Pe te r, Somm e r,
Arn e, J ohn , Tra utner

7/ 4 · 1963
II. hold A:
Søre n, Willy , Stoug c,
Borre, Therk e ldsen ,
Agerg a ard , FI. Ol se n

7/ 4·1963
II. hold B:
J es pe r, Fog h, He inze ,
Nyma rk, Coll atz,
Poul Ol se n, Pilg aa rd

Fl. Olsen, Per Terkelsen (2 ) og målmand Søren Jensen (altid
god ) .
Da vort 2. hold imidlertid ikke kan rykke ned, bliver det, hvor
det er.
Dame-rækken, hvori vi heldigvis ikke deltager, blev vundet af
Skovshoveds 1. hold efter en sejr på 5- 4 over DR, og i finalen
over Gefion med 6- 3.
Roernes turnering 1964 finder sted søndag den 22. marts med
Sk jold som arrangør, og DSR deltager denne gang påny i mesterrækken med sædvanlig forhåndsoptimisme.
I Københavns Håndboldforbunds turnering 1962- 63 deltog vi
med 2 hold og spillede følgende kampe:
J. hold:
30/ 9 1962:
14/10 1962:
28/10 1962:
18/11 1962:
2/ 12 1962:
16 / 12 1962:
13 / 1 1963:
27 / 1 1963:
10/ 2 1963:
17 / 2 1963:
3/ 3 1963:

2. hold:
14/ 10 1962:
21 / 10 1962:
18/ 11 1962:
2/ 12 1962:
13 / 1 1963:
3/ 2 1963:
17 / 2 1963:
3/3 1963:

DSR- Steno ................................ .
DSR- Laur. Knudsen LK ............... .
DSR- Boldklubben Mariendal BM ..... .
DSR- Søborg KFUM ..................... .
DSR- Lyngby Roklub LR ............... .
DSR- Skjold ............................... .
DSR- Frivilligt Drenge-Forb., Brønshøj.
DSR- Saga ................................. .
DSR- Håndboldklubben af 1961 ........ .
DSR- Freia ................................ .
DSR- Søborg .............................. .

DSR- Frederiksberg Boldklub ........... .
DSR- Viben (senere udgået ) ............ .
DSR- BM .................................. .
DSR- Lykkebo ............................. .
DSR- Saga ................................. .
DS R- Vestre Borgerdyd .................. .
DSR- Hvidovre Idrætsforening ......... .
DSR- LK .................................. .

7- 12
16- 19
7- 11

5- 5
1191181315-

4
16
5
10
11

9
8- B

5- 5
8- 2
10- 1

3- 8
3- 4
8- 4
10- 5
11- :3

1. holdet vandt 4 kampe, spillede 2 uafgjort og tabte 5. Det gav
ialt 10 points af 22 mulige, hvilket medførte en 7. plads blandt
12 klubber, eller optimistisk sagt nr. 1 i den dårlige halvdel.
Vort hold scorede ialt i de 11 kampe 110 mål og lod 115 passere.
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Topscorer blev Trautner med 21 mål, heraf 4 straffe (i ialt 9
kampe ), og derefter kommer Moth med 20 ( 8 kampe, heraf en
som målmand ) , Hans Jørgen 20 ( 11 og dermed den eneste, der
deltog i alle kampene ), Peter 17 ( 7) , Sommer 7 (5 ), Rosenbom 6 ( 1), John 6, heraf 1 straffe (5 ), Heinze 6 (6 ), Niels
Valdemar 2 (2, heraf 1 som målmand ), Borre 1 (1 ), Fl. Olsen
2 (7), Rud 1 (3). løvrigt har Calberg været målmand en gang,
men egentlig stabilisering i mål fik vi først, da Arne tiltrådte
som fast og excellent målmand i de sidste 8 kampe.
2. holdet spillede ialt 8 kampe, men desværre udgik et af de
hold, vi vandt over, således at alene 7 kampe tæller med. Heraf
vandt vi 4, spillede 1 uafgjort og tabte 2. Med ialt 11 points
blev vi nr. 3 af 8 hold, en absolut pæn placering. Målscoringen
blev 50- 30 i vor favør. Topscorer blev ikke uventet Borre med
16 mål, heraf 2 straffe (5 kampe ), derefter kommer Rosenbom
med 13, heraf 1 straffe (7), Agergaard 7 (5 ), Sommer 4 (3 ),
Terkelsen 4 (6), Nors 3, heraf 1 straffe (1 ) , Rud 1 (1 ), Poul
Olsen 1 ( 2 ) , Stouge 1 (4 ). Blem kom mærkværdigvis ikke på
scoringslisten i de 6 kampe, han deltog i, men han var stærkt
medvirkende til at skabe huller i modpartens forsvar og derved
skabe plads for kanonskytterne. Søren kom heller ikke på listen,
men som solid målmand er han lovligt undskyldt. Han og Rosen bom var iøvrigt de eneste, der deltog i alle 7 kampe.
I sæsonen 1963- 64 har vi spillet følgende kampe:
J. hold:
29/9 1963:
10/11 1963:
24/ 11 1963:
15 / 12 1963:

DSR- LK ................................ . .. .
DSR- Steno ................................ .
DSR- Søborg KFUM .................... .
DSR- Skjold (vundet af DSR u. kamp )

2. hold:
29 / 9 1963:
6/ 10 1963:
3/11 1963:
17/11 1963:
1/12 1963:

DSR- Lykkebo 3 .......................... .
DSR- H 37 3 (vundet af DSR u. kamp )
DSR- Saga 2 ............................... .
DSR- Brandvæsenet BI ................... .
DSR- Fællesforen. for Danm. Brugsf. .. .

8- 6
10- 11
11- 5

4- 3

1- 8
4- 7
12- 5

1. holdet har klaret sig pænt med 2 vundne og en meget knebent tabt kamp (til rækkens p.t. bedste ), og lå da også ved års43

skiftet som nr. 3 af 8 hold. 2. holdet har vundet 2 og tabt 2,
hvilket giver en 3. plads blandt 10 hold.
Af sidste sæsons 42 medlemmer, der besøgte håndboldafdelingen, er i indeværende sæson 23 »blevet hængende«. De danner
da også ganske naturligt den »hårde kerne« på vore hold i turneringen. Herudover har vi haft en tilgang på 23 nye medlemmer, d.v.s. det kan godt være gamle medlemmer af klubben,
men blot nye i denne afdeling. laIt har således 46 medlemmer
deltaget i træningen, dog heldigvis aldrig på en gang, men vi
har ofte været 4 hold til timen i OM-hallen. Stemningen og tonen synes stadig at være god, og afdelingen har da også skaffet
klubben en pokal (omend kun til låns).
Træningsforholdene har været som tidligere, d.v.s. i Otto Mønsted-hallen hver onsdag fra kl. 18,15- 19 i tiden september- maj
og i Idrætshallen, ligeledes hver onsdag fra kl. 17- 18 i tiden
oktober- april. Også i denne sæson har John Ludwig på sin
behagelige facon ledet træningen.
M.-J.

MALERFIRMAET N. KNIGGE-OLSEN
L , WISMANN'S

EFTF.

GRUNDLAGT 1913

KONTOR

OG VÆRKSTED:

VIBORGGADE 47,

TELEFON
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Tre mand i en båd i 40 år

Det er med langtursroning som med golf. Det er en gammelmandssport; man kan blive ved. Hvorfor skulle vi så ikke fejre
et 40-års jubilæum for firmaet »Hosbendich«, når det tilmed
falder så heldigt, at holdet samtidig fyldte 200 år. Da vi endvidere siden sidste langtur for 10 år siden ikke havde rørt os til
noget som helst (bortset fra at Bænsen havde slået lidt ud med
arme og ben på scenen), kunne det måske endog være sundt at
få lidt motion. Motion hvert 10. år kan da ikke skade. Det
mente i hvert fald J æns, og han er jo doktor.
Med denne begrundelse roede ovennævnte Bænsen (også kaldet Henrik Bentzon og i Vestjylland skuespiller Henriksen ),
Jæns (lyder også navnet Jens Chr. Hostrup) og forfatteren af
denne afhandling fra Horten til Christianssand. H vor langt det
er, ved jeg ikke. 100 km mere eller mindre betyder jo ikke så
meget.
Turen forløb som alle andre langture, og der er derfor lige så
lidt at berette som om de mange andre ture, om hvilke der
skrives vidt og bredt i alle årsberetningerne til stor glæde for
deltagerne.
Der var store bølger og små, der var modvind og medvind
(navnlig det sidste), der var solskin og regn (navnlig det første )
O.S.v. i 12 dage i træk. Ingen knækkede årer, ingen faldt i vandet, ingen druknede, og ingen blev forført af herlige kvinder
(hvilket har sin naturlige forklaring ) .
Alt gik altså, som det plejede.
J eg vil derfor hellere skrive mine memoirer fra 10.000 km til
søs, hvoraf 73,8 % med Bænsen. Da samme person er det eneste »offentlige mandfolk« blandt os tre, må det navnlig være
hans meriter, der har offentlig interesse. Memoirerne skal derfor
navnlig handle om ham, men Jæns skal også have sin bekomst.
Bænsen var 35 år, da Sigvard Lund foreslog, at vi skulle tage
ham med på en langtur. »Han er for gammel,« erklærede jeg.
Dengang var vi jo »kilometerslugere« og skulle gerne nå 70- 80
km om dagen for at få fred i sindet. Sigvard påstod, »at han
kunne holde til det«, og jeg gav mig stærkt tvivlende. Bortset
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Ira, at han gjorde et farligt vrøvl, hvis balancen i båden afveg
blot en mm til bagbord eller styrbord (gummisæderne var jo
endnu ikke opfundet ) bestod han prøven til ug + og blev indskrevet som »fast mand« på holdet.
Hans åndelige indsats var, at han startede: »Hva' er det for en
fugl?« ( Hva' udtales på jydsk. ) »Hvad er det for en fugl, der er
den modigste af alle?« Det er gå-på-fuglen! »Hvad er det for
en fugl, man siger til børnene om aftenen?« »Pel-i-kanen« Hva'
er det for en fugl, man lægger i kakkelovn?« Den kan læserne
selv kl are og derefter blive ved i samme dur i timevis.
Han opfandt også det gode valgsprog for alle langtursroere :
»Så længe der er vand, er der håb! « Det betyder udlagt, at når
søen er så høj, at »nu skulle den nødigt blive højere«, skal man
ud, hvor der er dybt vand, væk fra kysten med fæle brækninger
og skæve retursøer, der nemt kan liste sig ind over rælingen.
Når bølgerne gik højest, var det dog om teaterforhold, hvor
J æns måtte optræde som mægler for at hindre blodsudgydelser.
Ellers var alt idyl.
J ens var i øvrigt fast mægler. Det gjaldt også på Gåsøen, hvortil man i en foruroligende sø var kommet sammen med »Slampedanten« ( der havde erstattet mig på slutningen af en tur ) .
På det mest kildne sted undervejs havde han sluppet åren og
erklæret roningen for uforsvarlig og livsfarlig, og at han vi lle
klage til bestyrelsen. Han fik et sådant stød i ribbenene af Bænsen, at han for ikke at risikere at få dem knækket ved næste slag
foretrak at ro videre. På havnemolen ville Bænsen ganske simpelt smide ham i vandet. »Lad mig,« siger J æns. Hvorpå han
stillede sig op foran det stakkels p jok og råber i hovedet på ham
»Lort! « med det resultat, at Bænsen fik udløsning for sit raseri
i et kæmpegrin og beordrede Slampedanten til aldrig mere at
vise sig for de to herrers åsyn. Ingen har set ham siden!
Spiritus har vi aldrig haft med om bord (kun saftevand), men
til gengæld har vi aldrig sagt nej på landjorden, når nogen bød,
med mindre de bød på saftevand . Derfor handler det efterfølgende hovedsagelig om virkningen heraf. Bænsen havde truffet
en ældre kusine, der viste sig at være gæst hos en veninde, som
manden havde udstyret med en yacht med 3 mands besætning
for på denne fikse måde at slippe af med hende i sommermåned rn . Det var »Hvaldronningen«. Vi tog nådigst mod en indI yd -Ise. »Kun i velstand har man det godt«. Det er behageligt

Di ch, Jæns og Bænsen
opstillet som
for 25 år siden

for fattige kandidater at begynde morgenbordet med russisk
kaviar, champagne, Napoleon cognak og iblandet lidt fastere
føde at fortsætte til kl. 30m natten. Så ville vi hjem. Vi har
altid haft det princip at ende i teltet »og så afsted næste morgen«. Dronningen skaffede en motorbåd med styrmand, men
hvor var teltet i dette virvar af øer og bugter? Vi flakkede rundt
med mig som reservestyrmand. Dengang var vandorglet lige
indført på Dyrehavsbakken, og Bænsen mente, at sådan et
måtte vi også have. Han fyldte derfor sin harmonika med vand,
og resultatet overgik langt Dyrehavsbakken endog i den grad,
at J æns troede, vi sank, og derpå resolut slog et reb om sin
guitar og kastede det ud som redningsbåd. Næste morgen fandt
vi hinanden (hver havde sovet sit sted for at være fri for at sove
med »de fordrukne tosser« i teltet ) og så af sted fra »H valdronning«, champagne og drukkenskab ud i naturen, solen og
herligheden.
Det kan også gå anderledes - når det er mandfolk, det drejer
sig om. Vi havde roet 10 timer i træk for at nå en herlig middag, der ventede os et sted i Limfjorden. I dette som i andre
tilfælde gik bølgerne højere på land jorden end til søs. Kl. 2
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kunne jeg ikke mere og gik i teltet. K1. 3 kom Bænsen - forsynet med et jagtgevær! »Der står en buk inde i skoven« (og
det var ikke fuldemandssnak ). »Den skal jeg ud og ha'« (han er
jo lidenskabelig jæger, medens jeg ikke kan slå en flue ihjel ).
»Gør hvad du vil,« sagde jeg, »men k!. 7 starter vi!« K1. 6%
var Bænsen tilbage igen uden buk naturligvis, og k1. 7 startede
vi. Vi havde 10 timers roning for os næste dag. Han klarede det
fint, og det var om ham, jeg havde troet, at han ikke havde
kræfter til at ro langture, da han var 35.
Jæns har nu heller ikke sakket agter ud, når det gjaldt kræfter.
Han havde engang fået den gode ide at anvende et større lægehonorar på »rusdrycker« til alle 9 i en svensk by med Dansbane.
Det medførte, at ingen af damerne ville danse med os. Da
Rasch i sin visdom fandt ud af, at det var damernes »forbaskede« kavaler, der holdt dem tilbage, henvendte han sig til hver
enkelt: »Din brøleabe«, »din skvaderpande«, »din klaptorsk«
(for kun at medtage den pæneste del af titulaturerne ), med det
resultat at svenskerne bukkede høfligt og beæret: »Tacker så
mycke !«
Teltene lå flere kilometer uden for byen. Da jeg i en eller
anden sen nattetime kom tilbage til teltet, stod der indeni et
kæmpemæssigt rundt egetræs spisebord med en stabel runde
lagkageservietter ovenpå. Jo, Jæns havde fundet det i en villahave i byen, hvor det så grimt ud, og da han mente, at det ville
gøre mere nytte som spisebord i teltet, bar han det i stiv arm
hele vejen ud. Det var sværere at slæbe det tilbage næste morgen og navnlig at finde haven igen. Sandsynligvis blev den ikke
fundet.
Når vi andre pustede ud efter en lang dags roning, begyndte
Bænsen som kok. Han satte sig på en blikbox, fremdrog utallige
små dåser og krukker med både dit og dat og lavede en kedelig
dåsegullasch om til en engelsk bøf med løg eller noget andet
uberegneligt, som i hvert fald smagte godt. Det gik for sig hver
dag, og han blev fornærmet, hvis vi andre hellere ville sove med
en hurtig ostemad. På vores sidste tur erklærede han til den
lokale presse: »H vis nogen siger, jeg er en dårlig skuespiller, så
må han om det, men hvis han påstår, at jeg er en dårlig kok,
vil jeg n ødig være i hans sko.«
Mad indgår også i historien om »amtmanden«. Vi kom roende
op en nem Målosund, hvor fiskerlejet lå til styrbord, medens

en flot villa med græsplæne ned til vandet tronede til bagbord.
Iført de klæder, hvori man er hyllet i regnvejr gik styrmanden
pænt op og spurgte om lov til at slå telt. Det måtte vi ikke. Det
betragtede vi som uforskammet. Så slog vi telt på marken lige
ved siden af. Næste dag var det sol og søndag, og vi iførte os
landgangstøj : blå jakke og pressefolder og syntes selv, at vi så
vældig flotte ud (det er længe siden). Hummeren kom i gryden
uden for teltet, og Bænsen tryllede med mayonnaisen. Fint skulle
det være. Så går døren op i »amtmandsvillaen«, og ud træder
en terne med en portion jordbær. Fristelsen var stor, men æren
er det fejreste træ i skoven. »Tak,« siger Bænsen. »Det passer
ikke i menuen. Vi har sørget for en dessert, der står bedre til
hummer!« Så sjoskede hun af igen. Hævnen var sød, selvom
det var surt at gå glip af de gode jordbær.
Det vigtigste på en rotur er at være en god kammerat. Det
gælder også til lands. Efter en tur med 3 både fra KaIrnar til
Stockholm holdt vi afslutningsfest hjemme hos mig. Det var et
»kraftkalas« efter svensk mønster med »en sup for hvert hode
og en for hver klo«. Det var mere, end en af deltagerne kunne
tage, og pludselig måtte han ofre til guderne, så det flød på
vægge og gulve på toilettet ( jeg var på dette tidspunkt som
sædvanlig slumret ind ) . »Her er vi solidariske,« sa' Bænsen,
»Husassistenten har nok med at vaske op efter os i køkkenet,
her skal hun i hvert fald ikke vaske op.« Så tog han en gulvspand og en klud og vaskede hele rummet rent, så det skinnede som dækket på en sejlbåd.
Hjemme på min reol står en lille and. Den minder mig om
samme tur fra Kairnar til Stockholm. Vi var landet en tidlig
formiddag på en lille øde ø uden for Orkelosund uden mad og
drikke. De otte ville ind til byen for at fouragere, jeg ville hellere nyde sol og strand. »Det hele varer højst 2 timer, « erklærede de. Men når 8 mand kommer til en by, og alle skal barberes, klippes, på varmbadhus og på konditori, går der en hel dag.
Der sad jeg på øen og vansmægtede og blev mere og mere
rasende. Henimod aften nærmede de sig. Jeg vadede langt ud i
vandet for at give dem et »møgfald«. Bænsen var forberedt.
Han havde købt en lille keramikand, som fungerede som fløjte,
når man pustede i halefjeren. Der sad han og fløjtede for at formilde mig. Det lykkedes omend med noget besvær og ved hjælp
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af medbragt sodavand, koteletter og lagkage. M en kunstn eriske
midler skulle der altså også til.
Vores tur i år var som de tidligere, men det blev kun til et par
øller, når vi var i land. Til gengæld var der godt med musik og
sang. J æns er jo medlem af »Visens venner«, og det viste sig, at
mange af disse gode »sangtrolde« havde sommerhuse langs
Norges kyst. Vi havde venner hele vejen og fik nye undervejs.
Til slut endte vi i den norske radio, hvor Bænsen fortalte om
sin fortræffelighed som kok, jeg om min lyst til at rejse »fyrsteligt« med hofmedicus, hofnar, mesterkok og eget orkester,
medens J æns slog sin guitar og kvad visen til Sorlandets pris:
visen om Ny H ellesund (skrevet og kompon ere t af J ens Gundersen) :
D ic h.

Når kvelden kommer og måka svømmer
for hu har stillet sin appetit
og hvite hus står i blåe drømm er
d a hege r du ved et lavt stakitt.
D a har du tid til å stå og grunn e
og se p å havet og spøtte skrå tt.
D e t er så snod igt iHe lles und et
når sommer'n se tter sig d er for godt.
Når dansen går på de sli tte brygger
og jenter svinger sin unge kropp
med hvite smil og med brun e rygge r
og tynne blusel iv le t går 0pp.
Da ler e jente imot sin kund e
som er blitt værend e der for god t.
Han spell er trekkspe ll iHellesunde
n å r sommer' n se tter sig o er for god t.

Du går i land på e gammal brygge
og slentrer opp mot en blid butikk
som dufter kaffe og hj em lig hygge
og selger sirup og hermetikk.
E jente ler mot sin n ye kunde
det tynne bluseliv er så blå tt.
Det er så snodig t iHell esund et
når som mer' n setter sig d er for godt.
En sjømann trenger så mange va rer
og det er brevkort han ska l ha sendt.
Og det er a rtig å passiare
på bryggas solva rme grå sement.
Du synger viser du a ldrig kunne
E jente nynner der til så små tt.
Det er så snodigt iHe llesundet
nå r sommer' n se tter seg d er for godt.
Det går en sang i de myke kvelder
og havet stiger med stille sus
der vokser nellik og revebjeller
so m dufter blidt om de lave hu s.
Du tenker kanskje: »Ak om jeg kunne
få slå meg til her og bli for godt.«
Det er så snodigt iHellesundet
nå r sommer'n setter sig d er for godt.
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Europamesterskaberne
H vad der skete på banen.

Når man tænker tilbage på de indholdsrige dage, da nogle af
verdens bedste romandskaber mødtes i indbyrdes hårde konkurrencer på Bagsværd sø, vil man uvilkårligt først og fremmest
som sit hovedindtryk af dette stævne, sammenlignet med tidligere tiders mesterskabsregattaer, mærke sig det faktum, at der
i virkeligheden ikke var et eneste af de konkurrerende mandskaber, hvorom man kunne sige, at de ikke »hørte hjemme« i selskabet.
For blot nogle år siden var der m ellem de deltagend e roere i
hvert fald altid nogen, der i virkeligheden »ikke havde noget at
gøre« i en konkurrence mellem de bedste. Sådan synes det ikke
m ere at være. Selv mandskaber som de græske og arabiske, som
»man« må ke på forhånd havde troet ikke ville gøre nogen særli g god figur, viste sig i virkeligheden at være af en slet ikke ringe
kl asse, og det er i hvert fald en kendsgerning, at man i de spændende dage på den smukke sø kunne glæde sig over et utal af
smuktroende, veltrænede og fysisk veludrustede idrætsmænd.

kommissioner« samt præsidenten ville jo slet ikke have nogen
berettigelse eller nogen funktioner, dersom der ikke var dette
»grundlag«, som muliggør det, der kan iagttages på regattabanen.
O g dette »grundlag« er altså efterhånden blevet så homogent,
at konkurren cerne er blevet mere jævnbyrdige og skarpere end
nogensinde før.
T yskernes særstilling.

Bortset fra de tyske mandskaber, der ved deres resultater jo påny
dokumenterede, at Tyskland indenfor ro-verdenen så ganske afgjort indtager en førende og suveræn stilling, er forskell en mellem de deltagende nation ers mandskaber stort set så ringe, at det
egentlig ikke giver noget helt rigtigt billede, når man opstiller en
nationernes »rangfølge« efter hvilke mandskaber, der er nået

Den ny e tribune så pæn ud fra vandet , og man havde en pragtfuld udsigt ov ar banen ,
hvor man her bl. a. ser DSR 's dobbeltsculler på vej mod må l i deres 2. s tart

*

P å den nu tilstrækkeligt store og velindrettede bådeplads og i
den prægtige, nye omklædningsbygning, der i forbindelse m ed
den istandsatte og nyindrettede bygning fra 1953 udgjorde en
omklædningsbase, der i enhver hen eende kan stå mål med,
hvad man find er på de nyeste og bedst indrettede regattabaner,
herskede det sædvanlige brogede og inciterende »leben «, med en
ren babylonisk »sprogforvirring« . Bådemænd , trænere og mandskabsledere udfoldede her en voldsom aktivitet, og tilsyneladende »klappede« hele organisationen så godt, som man overhovedet kunne ønske sig det.
Tilfredshed og godt humør fandt man også på Egegårdsskolen, hvor langt de flest e af de deltagende roere og øvrige »aktive«
var indkvarteret. Deres præstationer er jo i virkeligheden det
væsentligste grundlag for hele den store »pyramide«, som de i
et sådant mesterskab implicerede individer udgør. Pyramidens
»top«, den tekniske kommission, og alle de andre »udvalg og
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frem til fin alerne. O g selvom billedet m åske bliver mere »korrekt«, når man i sine betragtninger medtager de »6- 1O-finaler«,
der roes umiddelbart før de egentlige finaler, vil det stadig dreje
sig om så små differencer, at m an kan sige sig selv, at det i
mange tilfælde m eget let kunne have været nogle af dem, der
nu ta bte, der kunne have vundet.

D obbeltscullerens indsats.
Vores dobbeltsculler, Frederikse n og Kruse, var meget stærkt
roende. M ed lidt mere held kunne de være kommet i fin alen,
og med lidt mere fornuftig roning tror jeg, at de kunne have
ikret sig 6. pladsen i den samlede opgørelse. N u blev det deres
svejtsiske konkurrenter, der henviste dem til 7. pladsen. De to
stu denterroere roede efter min mening hver gang »deres eget
løb«, medens det til tider er klogt at rette sig lidt efter, hvorledes
konkurrenterne tager på det. Især i sådanne løb, hvor kun førstepladsen har værdi. V ar de kommet i finalen, ville det have været kl ogt at ro efter den »bedste placering«. M en i udskilningsløb, hvor kun den første båd går videre, må m an ro efter førstepladsen. J eg tror altså ganske enkelt, at de to roere ikke selv
er klar over, h vor stærke de egentlig er.
Der er et gammelt ord , der siger, at en længde ta bt på de første
BOO m, er tre gange så vanskelig at trække ind på de sidste 800
meter.
K ort sagt: det giver m odstandere, der har rutine, en alt for stor
fordel, hvis m an lader dem komme væsentligt foran sig all erede
tidligt i løbet. O g det var det, de to studenterroere gjorde.
M en det skal siges, at det var også de skrappeste modstandere
de tabte til. H ver gang ! Først Iod de så erfarne og stærke folk
som den tj ekiske og franske dobbeltsculler få et forspring på
7 sekunder på de første 500 m, og n øjedes m ed at holde sig på
sid en af Polen. De kunne allerede ved 1000 m gå forbi de stærke
fra nskm ænd ( kna p en længde ), men var nu 10 sekunder - godt
og vel - efter tjekkerne. O g dermed fra finalepladsen. J eg erkender, a t de senere europamestre sikkert var en alt for stor
m undfuld for danskerne, men mener stadig, at m an i et sådant
løb prøver på at følge med også i starten og de første 500 m.
N u roede vore folk et smukt og godt løb og blev nr. 2. M en det
var de nok alligevel blevet, selvom de havde været lidt mere
med - også i begyndelsen.
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I deres opsamlingsheat var billedet næsten det sam me. Men h r
mener jeg, at den »langsomme« begyndelsesfart kostede dem
sejren og en fin aleplads. Ved 500 m var de sidst i feltet, der ganske vist var startet og spurtede løs i et dødbringende tempo. M en
ser man på tiderne ved 500 m , der var : H olland og England
1.34,54, Belgien 1. 35,43 og Rumænien 1.35 ,44 - medens de to
danskere først kommer i 1.39,56, kan m an tydeligt se, a t de som det eneste hold - ikke har forsøgt at bevare kontakten m ed
feltet.
At det ikke var fordi de ikke kunne følge med, viser sig på de
sidste 500 m . Ved 1000 m fører England og H olland stadig, men
Rumænien har bevaret kontakten og er gået forbi Belgien, hvad
altid kvikker op. M edens danskerne - stadig roende deres eget
løb - har næsten samme afsta nd fra de førende, nemlig tiden
3. 21 ,62 mod Englands 3. 15,69. Ved 1500 m har rumænerne
langsomt »ædt« sig frem, først forbi England, så Holland, og
nu fører de løbet i 4.58,83, medens H olland endnu »hænger på«
med 4.59,61 - England har mistet kontakten ( 5.00, 38 ) - og så
først kommer danskerne - stadigt med den samme afstand til
den førende båd, nemlig i tiden 5.03,70.
P å dette tidspunkt var det egentli g sket. For det var gennem
en voldsom spurt på ca. 1300 m , at rumænerne »knækkede«
H olland og England - hvorefter de kunne tage det forholdsvis
roligt. Da derfor de to danskere kort efter 1500 m - tydeligt inspirerede af, at H olland og England nu blev »til at tale med « satte yderligere kræfter ind og begyndte »deres sidste 500 m «,
kunne det rum ænske par roligt afvente deres angreb og først på
de aIIersidste m eter sætte modangrebet ind. D anskerne var således »lige ved« - og besatte i en fl ot og fejende spurt en nydeli g 2. plads. T iderne var 6.39,01 mod 6.42,09 - men husker
man , at rumænerne ved 1000 m havde fået disse 3 sekunders
forspring, og ved 1300 m fik lov at spurte alene frem i feltet,
således at de ved 1500 m var 5 sekunder foran danskerne, vil
man se hvor afgørende det er, at man i den grad slipper kontakten med sine konkurrenter.
Nu er det selvfølgelig altid let at være bagklog. O g muligvis
ville de to danskere have kørt sig ned under et forsøg på at bevare kontakten med førerfeltet. M en jeg fulgte dette løb fra start
til mål, og det er mit indtryk, at det kunne have været roet
anderledes af de to danskere.
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Ib Christoffersen
overvåger, at dobbelt
scu lleren bliver
trimmet før en EM· sIO,.

Nu havde de 6- 10-finalen tilbage. Påny lod de England og
Holland gå frem, men denne gang holder de dog kontakten
med de øvrige to både, således at tiderne ved 500 m bliver: England og Holland 1.34,41, Svejts, Danmark og Norge 1.36,58
( bemærk at Norge også »hænger på«) . Ved 1000 m fører England og Holland endnu ( 3.17,58 og 3.18, 13 ) . Svejts har fået
kontakt ( 3.19,26 ), medens danskerne i 3.20,42 er tilfredse med
at holde sig foran Norge (3.21,05 ) .
Fra 1000 til 1500 m går Svejts frem i spidsen (5.01,01 ). England hænger delvis på (5.02,82), medens Holland er gledet ned
til danskerne (5 .05,30 og 5.05,91 ) . Atter lægger danskerne kræfterne i og kan distancere både Holland og England, men Svejts
har »fået for lang snor«, og trods en smuk og effektiv spurt kan
det til Svejts tabte ikke atter genvindes. Med 6.40,02 bliver
Svejts vinder ( altså nr. 6 ), medens danskerne - der slapper lidt
af til sidst - i tiden 6.45,73 får deres tredje 2. plads ved stævnet.
Også dobbeltsculleren er udset til at deltage i den olympiske
træning, og selvom de - rent størrelsesmæssigt - ikke hører til
»kæmperne«, så er der ingen tvivl om, at vi også her har et
mandskab af højeste internationale klasse. Kampviljen og den
tekniske kunnen er i orden. Lidt mere frigjorthed og tillid til, at
man i en given situation kan »overgå sig selv« og stopurene fra
træningen, vil give yderligere styrke. De satte i deres løb i EM
en herlig kolorit og spænding på konkurrencerne.
J. Krause
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S tuden terma tchen

De væsentligste årsager til, at det blev regnvejr ca. 1 time før
matchens start, er endnu ikke helt klarlagte; enkelte er dog endnu overbevist om, at det bl. a. skyldes, at man i år undlod at
lade opføre en overdækket tribune ved målet.
En trofast flerhundredtallig tilskuerskare ( ihvertfald 30) mødte dog alligevel op og var med til kraftigt at hylde de noget forkomne og udmattede roere, der efter 3100 meters elegant roning, hvor de to hold havde givet hinanden en virkelig fin
kamp, og endnu, ved løbets afslutning, havde så meget energi
i behold, at de kunne råbe et - ganske vist noget spagfærdigt -hurra for hinanden.
Selve træningen til matchen begyndte først for alvor efter at de
endelige hold var udtaget. Universitetsholdet, der var sammensat og kyndigt ledet af Per Hjortgaard Christensen, var vel nok
mest sammenroede, idet der var hele 5 gengangere fra sidste års
universitetsmatch. Vi fandt da også nogenlunde smertefrit ud af
hinanden, og efter at vi havde vænnet os til, at båden vred s i ~
så meget, at 1. og 8. samtidig klagede over, at båden »hang« l
henholdsvis styrbord og bagbord, ja, så gik det faktisk helt godt.
Vi var dog godt klar over, at polyteknikerne, under mindst lige
så kyndig ledelse af »Buller«, var i noget bedre kondition end vi;
til gengæld lykkedes det os - næsten - at overbevise os selvom,
at vi var bedre end polyteknikerne, rent teknisk.
De to hold trænede omtrent samtidig, men alligevel prøvede vi
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aldrig at »gå« i samme retning op ad banen, således at vi faktisk
ikke havde nogen anelse o fil , hvem der var stærkest. Det var
underligt således at følge konkurrenterne i deres træning, og
alligevel ikke vide noget om, hvor hurtigt de kunne ro, og på
~elve kaproningsdagen tror jeg, at de fl este var pessimister; vi
havde ihvertfald den største respekt for hinanden.
Det viste sig jo også, at holdene var meget jævnbyrdige. Især
to ting tror jeg var medvirkende til universitetsholdets sejr. For
det første havde vi på 7. pladsen kaproningsveteranen »R øde«,
der sørgede for at kadencen ikke blev skruet op. Den anden ting
var polyteknikerne selv, der var så rare og venlige at sørge for,
at hver gang de kom op på siden af os at lade en mand falde af
sædet, eller fange en ugle, således at vi »atter fik« en halv længde; iøvrigt var der netop en halv længdes forskel mellem bådene,
da vi kom i mål. Et virkeligt dose-race og en virkelig spændende
match var det, og det var dejligt at vinde en sådan kamp.
Studentermatchen 1963
Det sejrende universitetshold : cox Willi Rasmussen , 8. Lars Filskov , 7. Poul Jakobsen ,
6. Per Christensen , 5. Jens Westh, 4. Troels Hardel , 3. Bent Rasmussen, 2. Mikael
Vollquartz, 1. Peter Jelsgaard

Fra festen efter
Studentermatchen i
universitetets Gobelin·
sa I. Professor
Knud O. Møller taler.
I forgrunden sejrens
pris »paraplystativet«
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Det er, og det bliver ved med at være, noget ganske specielt at
deltage i en studentermatch. Træningen er særdeles hyggelig.
Efter kaproningen er der middag på universitetet. Professorer
og andre honoratiores holder taler. Hver roer fra det vindende
hold får en præmie. Der er fest om aftenen (iøvrigt er der sjælden t nogen roer, der husker særlig meget herfra ) . D et er disse
ting, og mange andre, som gør en studentermatch til noget specielt, og gør det værd at træne, også selvom man ikke normalt er
kaproni ngsi n teresseret.
Om søndagen havde Peter Wilcken arrangeret en mindre f 1'0kost for roerne, der var noget klatøjede, da de mødte op, enkelte drak endog sodavand. Efter en kortere, men absolut inlen
opvarmning blev stemningen hurtig munter, og det blev da
også en dejlig afslutning på en festfuld week-end, og en god
måneds kaproningstræning.
J eg er villig til at være med igen - - any time.
Bent Rasmussen
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS

REGNSKABSOVERSIGT FOR 1963

ÆRESMEDLEMMER
Brygger Carl Jacobsen t
Professor H. J. Hanno ver t
Overlæge H. S. Køst er t
Direktør H enning Koch t
Civilingeniør H . Ree t

Professor, dr. med. Knud S ec her
Direktør Har ald Simonsen t
Overretssagfører H . St einthal t
G rosserer Gudmund Schack

t

I 1963 er der indgået kr. 5.442,00 i medlemskontin ' Ill 'r, o!-\
vi har haft udgifter til et beløb af kr. 14.463,36, idel vi hnr
givet DSR's bestyrelse kr. 10.000,00 til istandgørelse af klubhuset og herudover foræret klubben en sculler med årer aml
2 par scullerårer.
Bestyrelsen for V ennerne takker medlemmerne for deres slølle
i 1963. Som det fremgår af ovennævnte, betyd er hj ælpen fra
Vennerne meget for DSR .
Erik Becker
ronnanc1

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS
Æ RESTEGN
Hans Maj es tæt Kong Frederik IX
Kaptajn H. H . Bondo t
Grosserer Carl Thorup
Direktør H enry Skov t
Direktør Hm'ald Simonse n t
H /R-advokat H. Rømcke, N.S .R .
H /R-advoka t E. W. Nans en, N .S .R.
Aktuar N. Solberg, N.S. R. t
Pro fessor, dr. med. Knud S ec her t

t

Civilingeniør H . Ree t
Ge nera llæge Em. Saugman t
Ambassadør Frantz H vass
H /R -a dvokat L eif R ode, N.S.R.
Grosserer Gudmund Schack
Direktør Axel Lundqvist
Civ ilingeniør J. Norman -Hansen
Højesteretssagfører O. Bondo-S vane
Pianofabrikant Bjørn Møller

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER
I 1963 har Vennerne haft fornøjelsen at modtage indmeldelse
fra nedennævnte :
Ingeniør P. E. S elsner-Rasmussen
Ekspeditionssekr. Per J. M . Thielemann
Inspektør Børge Francke

Oberst Eivind Knauer
Civilingeniør S. E. C . W øhlk
Fru Esther Saugman

Indmeldelse til Vennerne og dermed støtte til DSR står åben
for en hver, uanset om vedkommende er medlem af DSR eller ej.
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FORTEGNELSE OVER D.S.R.s VENNER
Hans Ma jestæt Kong Frederik IX
Grosserer S. E. Albertus
Direktør W. van Aller
Cand. jur. H enning Amelung
Civi lingeni ør H . C. Andersen
Direktør H. C . Andersen
Højesteretssagfører Niels Andersen
Overlæge Wilh. Anthonsen
Viceforstander, ca nd . jur. Aage Bang
Overlærer L. Banke
Overi ngeniør E. V. Bardram
Sag fører, cand . jur. Erik Becker
Direktør J. B. Beenfeldt
Skuespiller H enrik Ben tzon
Læge Ib Bjerrehuus
Direktør, cand. jur.
K. A. Bjørklund Bertelsen
Grosserer Knud Biehl
Apoteker Sv. E. Bjørn
L a ndsretssagfører B. Boesen
Direktør, cand. polit. In go lf Boisen
C ivilingeniør Frode Bramsnæs
Prokurist M. Bredf eldt
Statsaut. revisor S ve n Aage Bruun
F abrikant Per Brøchner-Larsen

Direktør, konsu l Gunnar Bu ck
Civilingeniør Arne Byskov
Direktør Viggo Christ ensen
E ksped ient Frode Christiansen
P ro fessor, overkirurg, dr. med.
Jens C. Christoffersen
R eg nskabschef Erik Cortse n
Fuldmægtig K. J. Crusell
Professor Jørgen S. Dich
C ivi lingeniør Th. Eb erth
Murermester F. G. Eisensøe
Persona lechef Vi ctor Elvang
Viceskoleinspektør Aage Feldt
Grosserer A. Filtenborg
L a nd sretssagfører Aksel Fise her
Direktør H ans Fogh
C iv ilinge ni ør P. Fogh
Landsretssagfører L eo Frederikse n
Overlærer F. Frenzel
Direktør Valdemar Friedricks
Civi lingen iør Dan Fr øru p
Museumsinspektør G. Galster
Landsretssagfører Jorgen Goldb erg
Civilingeniør S ve nd Hag erup
Driftsbes tyrer, civi ling. Olaf Hallin

61

Tandlæge Jeff Hammelev
Pl'Okurist P. Hamm ertoft
Direktør F. Aa. Hansen
Civilingeniør Henning V. Hansen
Civilingeniør C. O. Han ssing
Civi ling., entreprenør P. J. J. Harder
Overassistent Børge Hartz
Civilingeniør Mogens Hee
Advokat Jørg en H elweg-Larsen
Forlagsboghandler N. J. Helweg-Larsen
Redaktør C. Næsh H endriksen
Redaktør Walter Næsh Hendriksen
Højesteretssagfører Bernt Hjejle
Landsretssagfører H. H. Holm
Typograf Johs. Honore
Ambassadør Frants H vass
Translatør Jesper H ven
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 Johann essen
Civilingeniør Wriborg Jønson
Civilingeniør Hans Kehlet
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 J ørgen Krause
Ingeniør Erik Lakjer
Tandlæge Ove Lange
Landsretssagfører Carlo Larsen
Landsretssagfører J. Svenning Larsen
Direktør Finn Lorentzen
Højesteretssagfører H. Lund-Andersen
Direktør Axel Lundqvist
Tandlæge K. Machold
Direktør, ingeniør Alfred Madsen
Civi lingeniør Jørgen C. Madsen
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Professor J. L. Mansa
Civilingeniør Herbert Marcus
Læge Axel Mathiesen
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
Grosserer J ørgen Muller
Civilingeniør Bent Mærsk
Højesteretssagf. H. M øhring-A nderscn
Pianofabrikant Bjørn Møller
Professor K. O. Møller
Redaktør Sv. Erik Møller
Professor, overlæge Jens Nielsen
Arkitekt O. Mølgaard Nielsen
Redaktør Kay Nissen
Civilingeniør J. Nonnan-Hansen
Civilingeniør G. Nyhegn
Underdirektør H. Nyholm-Poulsen
Overingeniør Kristian Nørlyng
Redaktør Ib Sv. Olsen
Landsretssagfører W insløw Olsen
Civilingeniør, dr. techn. Chr. Osten/eld
Sagfører Arne Pedersen
Landsretssagfører Aage Petersen
Ingeniør B. Pollner
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
Overlæge, dr. med. Ole Secher
Overass., cand. polit.Ejvind Sieverts
Major C. A. Sjelle
Direktør Aage Skjoldby
Civilingeniør Ole Skærbo
Revisor Palle Smit h
Apoteker Georg Sodemann
Direktør, civilingeniør N. Steenberg
Arkitekt Hakon Stephensen

Arkitekt N. O. Strigel
Civilingeniør P. Strårup
Civilingeniør Mogens Suppli
Højesteretssagfører O. Bondo Svane
Landsretssagfører N. Borup Svendsen
Ambassadør Niels Svenningsen
Bankfuldmægtig F. Teisner
L æge Orla Teglers
R eklamechef Knud Terslev
Ekspeditionssekr. C. F. Thorup
Skibsingeniør Kaj Trauelsen

Ass. overlæge I b V enge
Prokurist, cand. po lyt. Mog ens " f lig
Overlæge Mogens Vinten-Johansen
Laboratorieforstander E. F. Voigt
Kammerjunker Svend Volkersen
Tandlæge Erik Weeke
Læge Jokum Wielandt
Civilingeniør P. Wilcken
Direktør Georg Wittenborg
Kontorchef Holger Wraae-Jensen

SILKEGADE 14 KØBENHAVN K TELEFON CENTRAL 1122

S. E. A L B E R T U S
ROSENVÆNGETS HOVEDVEJ 19
KØBENHAVN
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"s EJRSMAS TE N"

"PAPIRKNIVEN"

Hædersgave for fortjenstfuld indsats til gavn for DSR,
en papirkniv af sølv, smy kket med klubbens stander og
forsynet med inskriptionen »Fortjent«, blev i 1935 som
bryllupsgave overrakt klubbens protektor:
HAN S MAJESTÆT KONG FREDERIK

Ingeniør Ree udsatte samme år »Sejrsmasten« som evigt
vandrende præmie i DSR.

IX

Des uden indehaves »Papirkniven« af følgende:
Ove Petersen. ...................
J . Nor man-Hanse n .............
Gudmund Schack ......
H. B. Fogh ...... .. .....
O . H a llin .....
Axel H ertz ...
H . Høeg Rasmusse n .......
Axel Lu ndq vist ..................
I-I. R ee ............. ..
Knud Secher .
Ove M a ndrup-Poulsen ........
H . K . Rasmussen ...............
K. R. M elgaard ...
Aage Jørge nsen.
M ogens Hee ........
O. Bondo Svane ......... ... .. ...
Sten Ryum .............
Ej vind Sieverts .......
Jørgen Stæ rfcldt .
Ch ... O stenfcld ....
U lf Kaarsb erg ..
Gunnar W a ndcl ..

Carlo Larsen

64

1925
1926
1926
1927
1928
1928
J929
J930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

Kr. NØI'lyng .................... ..
D a n Frorup ................. . .... .
Ejnar F . Voi gt .................. .
Frode Christiansen .....
Erik Ki crsgaard ...... .. ....... ..
Erik Becker .....
J-l , Mohring~A nd crsc n ........ .
Axel M athicscn
Bjørn MøBe l' ........ . .....
Carl Sjell e ....................... ..
M oge ns Blac h ... .... ........... ..
Aage Bang . .. ..
W r ibo rg Jønson ................ .

1944
1945
1946
1946
1948
1949
1950
1951
1952
1952
1952
1955
1957
1958

Knud O. Møll er ...... .. .
N . O. H . Sl,'igel ........ .. ..
Rud M øll er-Jørge nse n .. ..
Erik H aa ma nn .. ..... .. .... .
Aage Hcndrup .....
Carlo La l'sen .......... . _.... .... .
Knud Mikkelsen ..

1959
1960
1960
1961
1962
1963
1963

Gunnat' Nyhegn ...... . ... ... .. . .
0 .

0 • ••••

0 .

0 •• ••

0.0.0.0 ••• 0.0.

Knud Mikkelsen

DSR skænkede på generalforsamlingen i 1934 »Sejrsmasten« til civilingeniør H. Rh til erindring om klubbens indtil da største kaproningssæson, der havde resulteret i 36 sejre.

»Sejrsmasten« gives af klubbens bestyrelse for et år ad
gangen til et eller flere medlemmer, som i den forløbne
sæson har udført særligt fortjenstfuldt arbejde for kaproningen i DSR.

Nedenstående liste angiver, for hvilke år trofæet er tildelt de pågældende:
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

Gudmund Schack
Mogens Hee
Max Sørensen
Frode Christiansen
K, Kolman
Hugo Grumme
Aage Jørgensen
K aj Traulsen
Ole Secher
Paul Sivertsen

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
195 1
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

ikke uddelt
H. K. Rasmussen
E,'ik Kiersgaard
ikke uddelt
ikke uddelt
A.xel F. Mathiesen
Junior-otteren
Jørgen Krause
ikke uddelt
Poul E. Jakobsen
Begynder-otteren
ikke uddelt
Mogens Haut og Kurt Nielsen
ikke uddelt

1962
1963

Hans Frederiksen og Ib Kruse
ehr. Rasmussen

Toer

ffi .

styrmand

Peter Wilcken
NicIs Jørgensen
Drengefirer

H. Ree
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Ski- og orienteringssektionen 1963

DSR's ski- og orienteringssektion har i året 1963 ikke ligefrem
domineret resultatlisterne, men vi har dog kunnet glæde os over
en jævn god aktivitet inden for orienteringen, samt over enkelte gode individuelle præstationer. Vi har således haft starter
i samtlige klasser med undtagelse af Old Girls, Juniores samt
Piger og Drenge.
Et indtryk af aktiviteten for DSR's orienterere fås ved at kaste
et blik på orienteringsstatistikken for 1963. Der har været startet i 25 åbne løb (ind. kompasløb ) med ialt 139 enkeltstarter,
d.v.s. 5-6 starter pr. løb. Fem af løbene har været afholdt i
Sverige.
Af de individuelle præstationer skal fremhæves P. E. Birk Jakobsens. R øde er ubetinget sektionens mest universelle løber i
øjeblikket, idet han har startet i såvel HB som YOB og HA og
tilmed vundet i disse klasser. Røde har i årets løb opnået ialt
7 førstepladser, deriblandt et kredsmesterskab i natorientering.
Desuden skal nævnes Hanne Hulgaards 3 førstepladser i DB,
hvorved hun atter er rykket op i DA, Birthe Thagesens 2 førstepladser i DC (hun starter nu i DB ), samt Helge Høeg Rasmussens førsteplads i ÆOB ved KFIU's løb i Hvalsøskovene i efteråret.
Forårets første store begivenhed for sektionen var Stifinderløbet - det 19. i rækken - der afholdtes i Sverige den 28. april.
Løbsområdet var beliggende øst for S6deråsen ved Fiiringtofta.
Arrangementet vedrørende banelægningen var lagt i hænderne
på J esper Hven og Svend Nielsen, der dog i år havde allieret
sig med en lokalkendt svensk banelægger. Takket være en stor
stab af arbejdsvillige officials fra DSR klappede arrangementet
fint. HA vandtes af I van Nielsen, KIF. - Samlingsstedet, nemlig Fiiringtofte skole, bød på de bedst tænkelige forhold for parkering og omklædning med varmt bad og badstue, og tilmed
kunne starter og mål placeres i rimelig nærhed. Fiiringtofta skole
var meget nær idealet af et samlingssted, hvilket fremhæves, da
vi oftest må nøjes med meget primitive omklædningsforhold
ved løb i Sverige.
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Old boys 1963 :
Helge Høeg Rasmu sse n
og P. E. Birk Jacobsen

Ved Roernes Kompasløb den 10. maj i Sorø Sønderskov startede 13 løbere for DSR, men trods dette opbud af løbere måtte
vi i holdkonkurrencen (4 bedste løbere ) se os besejret af Vordingborg Roklub. Resultaterne var: nr. 1 Vordingborg Roklub
6.59, nr. 2 DSR 7.09 og nr. 3 Helsingør Roklub 7.28.
Et andet af sæsonens løb, der fortjener nærmere omtale, er
Wild-West-løbet den 19. maj, arrangeret af Midt jydsk kreds.
I dette løb deltog tre barske løbere fra DSR. Banen, udlagt i
plantagerne og på hedes trækningerne ved Ulfborg nær Holstebro, var 26 km lang med 17 poster, og skulle gennemløbes uden
tvungen hvil. Den samlede start foregik ved halvtretiden i buldrende mørke og øsende regn, og regnen fortsatte med at øse
ned under hele løbet. Det lykkedes da også kun for en trediedel
af løberne at gennemføre, hvoriblandt de barskeste var DSR's
løbere. Maximaltiden var sat til 9 timer, og løbet blev vundet
på tiden 4.48!
Danmarksmesterskaberne afvikledes den 20. oktober i Nordskoven ved Jægerspris. DSR var repræsenteret i Old boys klassen
ved Einar Voigt og Røde. Røde fik en udmærket placering, idet
han blev nr. 4, kun fire minutter efter vinderen.
Gåsehuset har også i år været rammen om en række arrangementer, og der har været afholdt 8- 10 træningsløb uden for
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den egentlige orienteringssæson. Et særligt klubløb skal n ævnes,
nemlig sektionens første cykelorienteringsløb, der havd e start ved
Bagsværd Rostadion og mål i Gåsehuset. I det fine efterårsvejr
var 16 medlemmer mødt til start, m en flere måtte dog udgå
på grund af materielskade. - Til beroligelse for de af sektionens
»gamle« medlemmer, der i ånden ser, at sektionen inden længe
indfører motororientering, skal vi kraftigt understrege, at styret
absolut ingen planer har i den retning.
Vedligeholdelsen af Gåsehuset har på bedste måde været varetaget af hyttechefen Knud Mikkelsen. Bl. a. er arbejdet m ed
kloakeringen bragt til afslutning, og der er indrettet et ovenlysvindue i soverummet.
På sektionens ordinære generalforsamling den 7. novem ber nyvalgtes Birthe Thagesen som sekretær. Så vidt vides er Birthe
det første kvindelige medlem af sektionens styre. Styret består
desuden af Bent Mærsk (formand ) og Ole Pockendahl (kasserer ). På generalforsamlingen ændredes vedtægterne, således at
man nu kan stå som medlem af sektionen uden at være medlem
af roklubben. Derimod kræves ubetinget medlemsskab af roklubben, hvis man agter at starte i konkurrencer.
Styret ser frem til den kommende sæson med håbet om fremgang for DSR's ski- og orienteringssektion. Vi håber, at mange
nye vil finde vej til sektionen og deltage i en idræt, som vi synes
er spændende og fornøjelig.
Bent Mærsk

O rienteringsstatistik 1963
Antal
starter

Placeringer
1. pI.
2 . pI.

3 . pI.

HB, K, YOB , HA
HC, K

22

7

7

2

2

Løbere

Klasse*)

P. E: Birk Jakobsen
Bent Thagesen ..........

. .. ......

Birthe Thagesen

Bent Mærsk ............
Einar Voigt .............
Kell Hallstrøm ........ . .
Gert Pederse n
Hann e Hulgaard

..........
0

.0

••••••

Erik Hulgaard ........ . ..
Preben Nielsen ..........
Søren Lars en ..
Knud Mikk elsen

.. .... . ..
...... .. .
.... .... . ...

Dan Nielsen
Helge Høeg Rasmussen

..

..........
Jonna Nielsen ..........
Thomas Garrigue s .. . . ...
Hans Ove Hansen ... ....
Kurt Nielsen .......... . .
Erling H. Pede r se n ......
Ole Pockendahl .. . . .. . ..
Find Ponsaing . . . . . . . . . .
Ole Rindung ...... ... ...
Per Willems . . . . . . . . . . . .
Kirsten Bals lev

DC , DB, K

15

HB , K

15

ÆOB, K

11

HB , K
HB , K
DB , DA
HC , HB
HC , K
HC , HB , K
HC
HC
ÆOB
DC
DB , K
HC

9

8
7

3

6
5
4
3
3
3
2
2

K
K
HC
K
YOB
YOB
HC

lait: 24 løbere
*) K

lG

139

13

4

13

= kompas løb

BRØD OG

LIBERTAS

KAGER

BLOMSTER

B oesens Conditori
CE

STRANDVEJ 59 TELEFON RYVANG 3 02 5
ST. KONGENSGADE 114

68

8757 - 8758

KØBENHAVN K
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Kasseregnskab
fra I. januar
til 31. oktober 19 6 3

INDTÆGTER

UDGIFTER
44.594,77
5.372 ,00

Kontingenter, aktive
Kontingenter, passive

Ti lskud og gaver o. a.
Ree's Mindelegat m, fl. ....................................................... .
DSR's Venner . . ...........•. . • .. •. .•... ....... .. . ......•.. . ...........•.....•..
DSI .. ............................. .. . . .. • .. . .. • .. .. ... ............ ...•.. •. .•..
Københavns Universitet ..........................•... . .......•..•..•..•..•. . ... .

Carlsbergfonden .....................• . ....•.. • ..•.......... . ... . .• . ....... ...•
D.F.f.R. , Duisburg og Landskrona ...•....•....... . ..... . ......... • ..•...........

49.966,77

Klubhu set
Leje af grund ... . ..... . ......... . .... . ....... . .....................
+ ref. af bådeværftet ......•........ , .. .. .... . ..• . .•.. . .. .. . . . . .. .•.
Skatter og afgifter.... . ..................... . ...... . .......... ..... .
+ ref. af bådeværftet........................ . .. . ............. . .....

45.500,80
13.130,96
8.764,00
3.180,00
2.950,00

~

Overskud fra fester .............•.•.... . •.... . • ..•. .•... ........... . .

Køkken:
Salg a f drikkevarer ....................................
Salg i øvrigt ........ . ............... . .................
Indkvartering
........................... .....

16.851 ,85
35.224,41
1.207 ,00

.. indkob af drikkevarer

. . ......................... . ...

12,096 ,60

+ indkøb i øvrigt

........ . .... . . . ........ ...... .. . ....

24.972,79

... ....... .....•. . •..... ... ... . ...........

14.602 ,80

+ diverse anskaffelser ............... . ................ .

1.589,76

-;- lønnInger

Skatterestance .....
Assurance
. . ... ....
o

74.313,92

Diverse indtægter

Salg af bådene . Hans ., .Svea., . AR -, . Avanti . og . Heimdal • . . •.. ............. . •
Salg af skabs kort .......... . ............................... . ................ ..
Salg af brugt tøj og tryksager ................... . .. . ..•. . ......................

Underskud fra 1962 . .... • .. • ................. . .. . . . .. . .. • .... .. ........... . .................
Afdraget lån ...........•..• . .• .. •... . .......•..•..•...................................•..•.

5.230,00
1.575,62
524,95
365,78

••

o.,

o

••••••••••••••• •

o

0.0

••••••

"0

•

••

o

•

••

•

•••••

•••••••••••

•

••

o

•••••

0.0

o

••

•••

o

••••••••

•

•••••

•

o

••

2.310,00
491,00
4:840,74
160,27
~

0

••

o

••••••••••

Ved Iigeho Ide Ise :
Istandsættelse af trappe.. . ..... ..... . . ..... . .......... . ............
Istandsættelse af festsal ..................... ........... . .. . .. . .. . ..
Gas· og vandmester .......... • ..•.. . .. . .. . . . ........... . .. . ........

4.695,50
12 .000,08
5.303,87

o...... . .. . .. . ..

4.567,19

Diverse

materialer

.............

o

•••••

•

••

o

••••••••••

Arbejdsløn .. . . . ......... . . ... . .. . ........................ . ..... . ..
4. 057 ,64
Afdrag Ree ' s Mindelegal .... ........... ..... . . ... . . .. ..... .. ... . ........ ~

2.458,53
644,79

1.819,00
4 .680 ,47
4.643,29
613,59

30.624,28
675,00

43.255,63

10.000 ,00
2.444,16
2.808,82
6.100,00

21 .352,98

Bådene
Båd e i ordre ..
Køb af single-sculler ....... ...
Vedligeholdelse. materialer ... . .............. . ................................. .
Vedligeholdelse, arbejdsion .... . .. . . .

53.283 ,26

o

•••••••••

•

••••• ••

o

•

••

•

••

o

53.261,95

Modtaget erstatning ..... ...... ............ ....... ............................. .

Assurance ret. af bådeværftet ........ . ........... . ......... . .. . ..... . ..... . ... .
Indvundne renter ................... . ....................... . .. . ....
o

••

o

•

o

••

o.

o

o

Nivi huse!
Lejeindtægt ........ . . ....... ............. •. . ..... ......... .... . .... . ....... . . .
+ vedligeholdelse ....................................... , ............ . ..... .. .

21,31
300,00
1.190,00

•

••

•

••

••••

•

•

o

••••

•••••••••••••••••••••

••••• •

•

o

•

••

•

•

•

•

o

•

•••••••••••••

•

•••••••••

••••••••••••••••••••

••

•

••

•

••

•

•

••••

•

•

••••

••••••••

Da gl ig dr ift
5.109,10
...... ................... ........ . . .•.....
+ ref. af D.F.f.R . ..................... ........... .. ....
3.548,00
+ ref. af bådeværftet ..... ....... . .... . .................
_:::.21:..:0:.:,:::.00=--_..,3".;;;75:;:8;.:,""00
El og gas ..... . ............. . .. . .....•.....•.....•... . .............
2.9'14,60
+ ref. af bådeværftet.................... . ..............
92,00
+ ref. af automat .............................. . .... . ..
890,00
982,00
Rengøring ................................. . .. . .. , .. . . .... .........
2.999,13
~. ref. af D.F.f.R. ...................... . ........ ...................
1.592,00
1.735,73
Telefon ... . .......... . ............................................
+ ref. af automat .......... . ..... . ... . ... .. ........................
306,67
Opvarmning

~

9.222,45

508,00
262,97

245,03

o

Vagtselskabet og Securitas . ..

0

•••

•

•••••••

•

0

•••••

•

••

o

'

•

•

•

••

•

••

••

o

•

•

••

••

•

••••••

o

••

o

•• •

•• •

•

••

,

••

'

o.~

1.351 ,10
1.992,60
1.407,13
1.349 ,06
1.241,32

7.341,21

Fremm e af klubl jvet
Gymnastik, håndbo ld og svømning .. , . . ,
Instruktørkursus og klubkaproning
o.,.,
Skisektionen, tilskud ... . .. . ................
o

O"

•••

••

•

•

,

•

o

•••

,

,

,.,.

••

•

••••

•• " . , . , •• "
•

•

•

,

.

o

,

o

,

••

,

,

o

o

,

•••• , ••• • •• , • • • • • • • •

••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

Dff. meddelelser ................... . .... . ........................ . .

•

•

••••

2.492,00
336,40
200,00

4.791,29
250,00

4.541 ,29

Andre udgifter ...... .. .. .... . ...... ........ .... ... . ..•..•...... •. ....... .......

~
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annoncer ....

o

••

•••

•

•••

•••••••••••••••••• ••••••• ••••••••

•••••• ••

8.171 ,27

Adm inistra tion

Kontorhjæ lp

............. , ..•............. .. . ........................ . .........

Porto og kontorartik ler .. . ..•..•....

O"

•

o

••

o

•••••

••••••••••••

o

••••••

•

•••••••••

Andre udgifter .... ............. .... .... ............... .................. ... . ..

2.032 ,00
2.753,45

~

4.826,01

10.162,80
693,09

10 .855,89

Repræs entation

Årbog
............•..•..•..•.............. . ....... . ........ . ............... . ..
Andre udgifter ...................•.. •..•.. •..•..•. .•..•..• .. • . .• ........... ....
Ka pron in gsud g ifte r

Drift af bådehus i Sydhavnen ... .. . . .. . .. . . . ........ . .................. . .....•...
Nyanskaffelser af både og å rer.......... . .. . ................... . ...... . .. . .....
Vedligeholdelse , malerialer ................. . ... . .• . .•. . . . .•.. • ..•.............
Vedligeholdelse, arbejdsløn ............ . . . . . . . .. . . .. . . •..•.. ......... . .. .. .. . ..
Deltagelse i kaproninger........ . .... ..... . .. . .. . ..... ... . ... . ............. . ....
Træner
. . . .. . . . . .. . . . . . . ... . .. .. . .. . . .... ... ... . . . .. . .. . •. . •.. .. . . .. . .. . .. . ...

Kontingentrestance pr. 1. november 1963 : kr, 4.653,50

Klubbens pantegæld :
Klubhuset i Svanemøllebugten: kr. 146.962 ,50

Gravering og præmier ...... o ...... . .. . ........ . .

133.748 ,1i

o

••

o........ .... .... . . . . .. . ... .

København, den 7. december 1963.
N. H. SCHAUMBURG
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Kontingent til Københavnskredsen

Kassebeholdning

...

o

• • • • • • • • • • • • • • • ••

•

•

••••

•

•

o

••••••••••••••••

...... . ..... ...... • . .. . .. . .. . ....•.. . ..•..•..•............... .

København, den 28. november 1963.
ERIK HAAMANN

541,79

Studentermatchen
. . . . .. . .. . . •..•.. . .. • .. •..•..•. .•. . •.••. . .. . ... . . .. . ... .. . ...
1.081,62
Benzin til motorbåd .... .... . ...... .. . ..............................
743,20
+ ref , ......................................... . ..................
_"'10:.;6:.<.,4.:.:0=--_-=6.;:.36"',=80
Gå sehuse!
Vedligeholdelse •....... , ... ..•.. •........ •..... •.......... . , ..•..•..•.........
+ lejeindtægt ..... .. ............... .. ... . . .. . ... . . ..........•.....• . ..........
Kontingent til D.F.f.R . . ..... . ............. . ........................ . .......... .

Nærværende regnskab er i overensstemmelse med klubbens bogføring,
Udgifterne er dokumenteret ved forelagte bilag ,
De likvide beholdninger er afstemt.

2.902,08
8.164 ,40
1.285,39
2.500 ,00
7.895,28
4.800 ,00

3.990,76
2 .489,16

29 .807,36

1.601,6 1
1 ,01 6, 00
1.210 ,00
G07,69
,740,17

B. T II II I
k II ror,
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En utraditionel beretning

Kassererens bidrag til årbogen indskrænker sig normalt til det
obligate kasseregnskab. Det kan imidlertid ofte være vanskeligt
for den uindviede at uddrage oplysninger af et ukommenteret
regnskab. Det forekommer undertegnede, at regnskabet i årbogen bør ledsages af en kort beretning, formet som et resume
af regnskabsaflæggelsen på den ordinære generalforsamling.
Regnskabsåret 1963 er på kun 10 måneder. Der er tale om et
overgangsfænomen, idet regnskabsåret for fremtiden skal løbe
fra 1. november til 31. oktober og ikke som hidtil følge kalenderåret.
En sammenligning af det aktuelle regnskab med regnskabet for
1962 viser, at klubbens økonomiske situation er blevet betydelig
forbedret i den sidste sæson. Regnskabet for 1962 udviste et
underskud og et lån på sammenlagt godt 5.000 kr. Ved udgangen af det sidst forløbne regnskabsår er kassebeholdningen 500
kr., hvortil kommer 10.000 kr. afsat til bådekøb. Det skal yderligere tilføjes, at klubben i 1963 har betalt skatterestancer og
ubetalte regninger fra forrige sæson på i alt ca. 8.000 kr. I løbet
af november og december 1963 er forholdet blevet yderligere
forrykket i gunstig retning, idet indtægterne i dette tidsrum har
været større end udgifterne. Dette resultat er ikke opnået på bekostning af klubbens virke, hvilket turde fremgå alene af det
faktum, at regnskaberne for 1962 og 1963 balancerer med henholdsvis 104.000 kr. og 133.000 kr.
Den opnåede forbedring i klubbens økonomi skyldes for det
første, at samtlige indtægtsposter er større i 1963 end i 1962.
For det andet er det lykkedes at nedskære forskellige mere eller
mindre faste udgiftsposter med væsentlige beløb. En kulegravning af klubbens økonomiske forhold viste, at klubbens drift ikke
var blevet ændret i rimeligt omfang siden klubbens velmagtsdage, hvor medlemstallet var oppe på 1.200. Klubben har i dag
kun 584 medlemmer.
Regnskabet for 1963 er udformet mere detailleret end de hidtidige årsregnskaber. Formålet hermed er at efterkomme forskellige ofte fremsatte ønsker fra medlemmernes side. Blandt ande~
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er angivet klubbens kontingenttilgodehavende ved regnskabsårets udgang, køkkenregnskabet er udspecificeret, og alle vedligeholdelsesudgifter er opdelt i udgifter til arbejdsløn og udgifter til materialer.
Der skal her knyttes nogle nærmere kommentarer til kontingentindtægten. Denne post er klubbens største enkeltindtægt og
særlig vigtig, blandt andet fordi kontingentindtægten kan benyttes til alle formål i modsætning til de fleste subsidier. I 1963 udgør kontingentindtægten næsten 50.000 kr. eller ca. 9.000 kr.
mere end i 1962. Denne væsentlige indtægtsstigning må mane
til eftertanke, al den stund klubbens medlemstal på papiret er
gået tilbage med 65 siden 1962, og kontingentsatserne ikke er
blevet ændrede siden begyndelsen af 1962. Forøgelsen i kontingentindtægten skyldes alene indkassering af gamle restancer og
hyppige udsendelser af opkrævninger gennem hele sæsonen.
Indkassering af restancer medfører kun en engangsindtægt. Derimod opnås vedvarende en forøget indtægt ved hyppige udsendelser af opkrævninger, idet klubben herigennem bevarer en del
af de medlemmer, der erfaringsmæssigt glider ud, hvis de kommer for langt bagefter med betaling af kontingent.
Som kasserer for DSR i sæsonen 1963 kan undertegnede ikke
tilslutte sig den hidtil rådende pessimisme med hensyn til klubbens økonomiske muligheder. En objektiv bedømmelse af klubbens økonomiske forhold viser, at DSR har de bedste betingelser
for en sund økonomi. Men klubbens naturlige indtægtskilder
må nødvendigvis plejes omhyggeligt, og udgifterne må til enhver
tid stå i et rimeligt forhold til medlemstallet.

Bent Thagesen.
Efterskrift
Bestyrelsen finder anledning til at bemærke til ovenstående, at
den absolut ikke deler alle Bent Thagesens synspunkter, og at
Bent Thagesen har været kasserer i DSR i tiden 27. februar til
29. november 1963, altså i 9 måneder.
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