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Standerhejsningen den 22. marts 1964

I en klub, hvor diskussion står i højsædet og hvor handling
står i improvisationernes tegn, er det med blandede følelser,
man nøgternt forsøger at vurdere året 1964.
Det vil imidlertid for en stund være naturligt ikke at se
tilbage, men tværtimod frem, og det er med de samme blandede følelser, at det konstateres, at i året 1967 fejrer Dansk
Studenterroning sit 100 års jubilæum. Planlægningen af arrangementet i forbindelse med dette jubilæum skal i 1965
lægges i helt faste rammer; og det vil her være passende at
opfordre alle til at bistå bestyrelsen og det i 1964 dannede
jubilæumsudvalg på enhver tænkelig måde i dette arbejde.
Det er i år glædeligt, at betragte rostatistikken og sammenligne denne med tidligere år. På alle områder viser statistikken fremgang. Idet der i øvrigt henvises til selve ro-statistikafsnittet, skal her angives en oversigt, der klart viser, hvor
stor fremgangen egentlig er.
Det kan nævnes at fremgangen er størst for 2-årers både,
nemlig en stigning i bådkilometre på 2.368 i forhold til 1963.
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Allerede den 15. marts fornemmede man, trods vejret, forårets komme, idet scullerpontonen blev søsat, takket været
de altid hjælpsomme kaproere og den sædvanlige skare trofaste almindelige medlemmer. Denne fornemmelse blev holdt
ved lige, for så tidligt som den 22 . marts blev standeren hejst.
Begivenheden var markeret med en kæmpe-snemand rejst
midt på forpladsen. Traditionen tro medvirkede studentersangerne, og ligeledes traditionen tro blev der bagefter serveret forloren skildpadde. Årets auktion over brugt rotøj
havde Bang som værdig og morsom auktionarius.
Der blev i årets løb arrangeret det normale antal fællesture, og idet der henvises til rochefens beretning, skal her blot
nævnes, at der i år kun har været tre egentlige ferieture.
På kaproningens område er der en del glædelige resultater
at nævne. Blandt andet opnåede DSR i år 26 sejre. Blandt
disse var der to DM, nemlig i dobbeltsculler ved Hans Frederiksen og Ib Jørgen Kruse, og i singlesculler ved den kun
attenårige Niels Henry Secher. Begge disse sejre er bemærkelsesværdige. Det er fjerde år i træk, at Hans og Kruse er
danmarksmestre i dobbelt-sculler. De har endvidere repræsenteret DSR ved EM. Niels Henry Secher, der er 3. genera-
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Prore ktor fo r
K øbenhavns
Universitet,
prof essor
Mogens Fog
døber
»Epsilon«

DSR var i 1964 arrangør af både Studentermatchen og Universitetsmatchen.
Universitetsmatchen - otterromatchen mellem universiteterne i Århus og København - blev afholdt d . 13/6 på Bagsværd Sø (Gladsaxe Rostadion). Københavnerne sejrede
overlegent, men forinden starten havde et old-boys hold fra
DSR, bestående af roere alle over 70 år, også vist, hvorledes
man skulle ro. Holdet bestod af Galster, Hagerup, Pollner,
Volkersen og den noget yngre J ens Rønne Hansen var cox.
Om aftenen var der arrangeret fest i DSR, og h er oplevedes
det exceptionelle, at der blev afholdt bådedåb i festsalen.

Fra skolekaproningen, der ros hvert dl' i
forbind els e med
Studentennatchen.
I yngste klasse
sejrede Rungsted
s kole, hvis hold
her fdr præmien
overrakt

tion af familien Se cher i DSR, er af sagkyndige spået en stor
fremtid inden for international rosport, og det er da også
noget af en præstation at blive danmarksmester i et af de
første seniorløb man starter i.

Fra
Universitetsm atchen
- i baggrunden
old-boys
holdet

Rektor for Aarhus Universitet E. Hammershaimb, der om
eftermiddagen havde fungeret som måldommer, døbte en 2årers inrigger »Cimbria«, og prorektor for Københavns Universitet Mogens Fog, der ligeledes havde været måldommer,
døbte en klinkbygget singlesculler »Epsilon«.
Studentermatchen - otterromatchen mellem København s
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Universitet og Polyteknisk Læreanstalt - blev afviklet d. 19/9
i Københavns havn. Her kunne universitetet ikke klare sig
og måtte se sig besejret med indtil flere længder. Middagen
efter matchen blev for første gang afholdt på Polyteknisk
Læreanstalt, hvor prof. Ove Hoff var en enestående vært.
De årlige, traditionsrige »kanin«-matcher med vor naboklub KVIK resulterede i både en sejr og et nederlag. Kampen om »Bolcheglasset«, hvor deltagerne er ikke-kaproere,
blev vundet af DSR. Holdet bestod af: Poul Erik Jensen, Peter Nielsen, Gustav Valentiner-Brandt og Niels-Ole Willumsen; Jens Rønne-Hansen var styrmand. I kampen om »Spejlet«, hvor deltagerne må være kaproere, trak DSR imidlertid
det korteste strå, idet KVIK'erne på de sidste 50 meter pressede sig foran og vandt.
Til fremme af klublivet har bestyrelsen ladet afholde en
del arrangementer af højst forskellig karakter.
Bestyrelsens første arrangement, en »rengøringsfest« i februar måned, blev ikke nogen succes, ihvertfald ikke hvad
angik fremmødet, idet der udover bestyrelsen inel. koner
m . v., kun kom fire medlemmer. Formålet med arrangementet var under festlige former at få gjort rent i klubhuset.
Ligesom i 1963 var der i 1964 mange både gode og velbesøgte fester. lalt blev der arrangeret seks fester: D. 8/2 Fastelavnsfest. D. 7/3 - Karneval. D. 13/6 - Fødselsdagsfest
(Universitetsmatchen afholdtes samme dag). D. 29/8 - Kaninfest med kanindåb forestået af Bang. Årets kanintaler var
prof. dr. med. Ole Seeller. D. 19/9 - Fest i forbindelse med
Studentermatchen. D. 29/ 11 - »Forhjulsfest«. Arrangørerne af
disse fester har alle været medlemmer af bestyrelsen. Især
huskes karnevallet som ualmindeligt vellykket, hvilket bl. a.
skyldtes, at alle de ca. 200 deltagere var virkelig udsøgt og
gennemført udklædt.
Bestyrelsen havde, med Per Willems i spidsen, forsøgt at
samle medlemmerne til »onsdagsaftener«, der blev afholdt
hver anden uge. Disse aftener blev ikke alle store successer,
især ikke hvad angår tilslutningen. Men at der blandt medlemmerne er en vis interesse for at bevare disse arrangementer, måske blot under en lidt anden form, fremgik tydeligt

s

Søndags tur i kanalen

af stemningen på de to medlemsmøder, der blev afholdt i
løbet af året, nemlig hhv. d. 17. juni og d. 28. oktober. Tilslutningen til årets arrangementer har som nævnt været forholdsvis ringe, og til det sidst afholdte medlemsmøde var
ikke mødt flere, end at den samlede bestyrelse næsten var i
flertal.
Rent bestyrelsesrnæssigt skete der i årets løb en supplering, idet Bent Bredmose indtrådte i bestyrelsen. DSR's arkiv
er resystematiseret af Dan Nielsen, der tillige, som redaktør
af bladet, nåede at få udgivet et 16-sidet propagandanummer,
der blev udsendt til bl. a. årets studenter. DSR's administrative forhold skulle nu være reorganiseret, og arbejdet med
klubbens forhold skulle være lagt i så faste rammer, at det
vil betyde en væsentlig arbejdsbesparelse for den kommende
tids bestyrelser. Dette er et arbejde, der har taget to år.
Klubbens restaurant har i årets løb voldt bestyrelsen en
del vanskeligheder, eller også har bestyrelsen og medlemmerne voldt økonomaen en del vanskeligheder. Under alle
omstændigheder er fakta, at den nuværende økonoma er

9

nummer fire i rækken over økonomaer i 1964, men til gengæld hersker der en udbredt og tilsyneladende gensidig tilfredshed med køkkenforholdene som de er nu.
På mange måder var det således en begivenhedsrig sæson,
man kunne se tilbage på da standerstrygningen d. 31110 blev
afholdt. Traditionen tro blev standeren strøget i fakkelskær,
og efter en kort tale af formanden kunne man deltage i et af
Strigel arrangeret andespil. Dette var særdeles vellykket, idet
der var 33 præmier og ikke ret mange flere deltagere.
Klubbens ordinære generalforsamling, der til dels afslutter
denne beretning, blev afholdt d. 9. septembe1. ØCbVvl~'.
På denne generalforsamling, der havde Arne Pedersen som
dirigent, var der i tilknytning til formandens beretning en
del debat vedrørende bestyrelsens ønsker om at anskaffe en
ny otter. Resultatet af diskussionen, der allerede var startet
på det sidst afholdte medlemsmøde, blev dog ingen udbredt
enighed blandt deltagerne. Der var endvidere en del indlæg
i forbindelse med kassererens forelæggelse af regnskabet, og
der blev enighed om det ønskelige i at få reduceret restancerne.

,
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Nivd-tur
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han kan!

Der var ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens
forslag til ny bestyrelse, og den ny bestyrelse kom til at se
således ud: Formand: Børge Boesen,kasserer: Aage Bang,sekretær: Dan Nielsen, kaproningschef: Palle Blinkenberg, materielforvalter: Peter Wilcken, instruktionsrochef: Bent Bredmose, motions- og langtursrochef: Erling Hedegaard Pedersen og husforvalter: Jens Johansen. De to sidstnævnte var
nyvalgte, idet den tidligere sekretær, Bent Rasmussen, og den
tidligere kaproningschef, Emil Sørensen, ikke ønskede genvalg. På de andre pladser skete der en vis rokering. Af tidsmæssige grunde ønskede Per Willems kun at lade sig supplere, hvorfor Bent Bredmose blev instruktionsrochef.
Under »eventuelt« overrakte formanden »Sejrmasten« til
Jens Rønne-Hansen for hans styrmandsvirksomhed igennem
flere år. »Scullerpokalen« blev overrakt vor nye DM-mester
Niels Henry Secher. Herefter overrakte kassereren» Alligatoren « til Børge Hartz.
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rangementer og fremkomme med ideer og impulser til disse.
Dette er vel nok et generelt problem for alle idrætsgrene, og
det er vel især vanskeligt i en studenterklub, at få medlemmerne til at vise bare en smule initiativ, der vel at mærke
strækker sig længere end blot aktivitet i diskussioner. Heldigvis fik man i 1964 den fornemmelse, at der er mange yngre
medlemmer, der når de falder lidt mere til i klubben, er rede
til at bære en del af arbejdsbyrden i de kommende år.
Bestyrelsen vil gerne herigennem rette en tak til de trofaste medlemmer, der i årest løb har bistået den i arbejdet
for klubben.
Sæsonen 1964 har vist, at DSR er inde i en gunstig udvikling, der gerne skulle fortsætte i de kommende år. Det vil
derfor være på sin plads at afslutte denne beretning med en
opfordring til medlemmerne: Gør en aktiv indsats for DSR i
den kommende sæson!

Generalforsamlingen, der må betegnes som livlig, blev
først hævet kl. 23.
Tilslutningen til gymnastik, håndbold og svømning har været god. Til svømning kom der en overgang så mange, at tilgangen måtte reguleres, således at kun aktive medlemmer
med ajourført kontingent blev lukket ind. Orienteringssektionen har, som det fremgår af beretningen bagest i bogen,
haft et »normalt« år.
En speciel tak skal rettes til Rud Møller-Jørgensen, der i
mange år på fortrinlig vis har ledet håndboldafdelingen, men
nu har overladt pladsen til Ole Borre Jørgensen.
Som det fremgår af ovenstående beretning, har 1964, set
fra et klubmæssigt synspunkt, vist både glæder og skuffelser. Til de sidstnævnte må man især regne en relativ ringe
interesse blandt medlemmerne for det rent organisatoriske
arbejde for klubben; forstået på den måde, at det knib er for
bestyrelsen med at finde medlemmer, der kan overtage ar-
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D. S. R.'s virksomhed 1960-64 samt i årene 1945, 1950 og 1955

GYrnnaSliKDRaGTER
GYrnnaSliKSKO

År

1945
1950

GYFA
det ke ndte mæ rke
gar a ntien for
1. klasse s
idrætsbeklædning
ti l damer
og herrer.

1955
1960

Medlemmer"
1233
926
750

Medl.ture
12.926
12.536
11.993

Ture pr.
medlem
10,5
13,5
16,0
12,9

Bådt u re

Bådkm

Km pr.
b ådtur

5.448
5.304
5.409
3.601

44.469
38.090
34.825
24.365

8,1
7,2
6,4
6,8

28.242
28.412

6,8
7,3

29.259
33.443

7,8

568
7.340
1961
595
15,9
4.132
9.461
3.927
1962
9.082
15,0
605
1963
584
8.542
14,6
3.821
10.145
15,4
4.277
657
1964
" D.v.s. antallet af medlemmer, der betaler aktivt
befattet livsvarige) .

GYFA -for handlere
a nvises over
hele landet.

7,7

kontingent (ind-

Ferielangture

År
Tlf. (09) 12 GLAMSBJERG 110

Hurtigt og solidt
forlang tilbud!

Alt tagarbejde
udføres.

Medl.km

1945
1950

118.830
102.593

1955
1960
1961
1962
1963
1964

90.036
55.887
71.652
72.153
72.941
86.400

Ture
Sæsonens
Km pr.
varighed
Km pr. 30 km
medlem Bådture Båd-km bådtur og mere i uger
96
111
120
98,4
120,4
119,3
124,9
132,0

27
10
8
9
4
7
5
3

6.3.39
2.932
1.612
1.775
730
1.355
1.020
600

Gas- vand-

Medlemsstatistik pr. 2. december 1964

sanitet-

Medlemmer

og centralvarme-

anlæg.

K. E. P E D E R S E N
Blikkenslager, gas, og vandinstallatør. Sanitet og centralvarme
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I ndmeldt før 1964

I ndmeldt 1964

235
293
202
197,2
182,5
193,4
204,0
200,0

61
32

30
31

39
22
37
29
37

30
29
31
31

38

30
32

l a It

Aktive ........... ............. .. ....
Livsvarige . .......................
Passive .... .... .... .... .... .. ........

415
78
178

170
O
16

585
78
194

"ks tradiordinære ... ............

30

16

46

På fuldt kontingent .. .. ........
På nedsat kontingent .........
På halvt kontingent .... .... .. ..

331
78
9

155
O
12

486
78
21

}

663

l

585
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Bådenes benyttelse i 1964
Typ e

Båd

Otter

Ca-ir a
Blue Boy
Ormen

Firer m ed styrmand

Firer uden s tyrmand

Delfin
Odd
Moa
Streg

Pi
Jarl
Cox

Km

459
110
149

61
12
16

7,5
9,2
9,3

718

89

8,1

584
74
520

71
7
65

8,2
10,6
8,0

1178

143

8,2

789

78

10,1

789
Toer lued styrmand

The Twins

Toer uden s tyrmand

Sans
Leif

Dobbelt-sculler

Cravelbygge t
sculler

Single-sculler

l ait tr ænings ture
p å B agsværd og i Nordhavn

16

Rolf
Minerva
Duo

Alpha
Beta

Daph ne
Grumme

Gennem snit
Ture an tal km
pr. tur

78

Ture
30 km
og
m er e

Båd

Km

Halvoutrigget
dobbelt-sculler

Jucunde

472

76

6,2

Halvoutrigget
firer med s tyrmand

Odin
Olsen

236
233

30
26

7,9
9,0

469

56

8,4

662
473
916
133
208
820

91
57
107
19
21
76

7,3
8,6
8,6
7,0
9,9
10,8

2

3212

371

8,7

3

Cimbria
604
DSR
59
Elek tra
1279
Freja
843
Hejmdal
Helge
2013
Hroar
1150
Hugin
821
Munin
2214
Norge
203
Rune
677
Tjalfe
334
Fr. d. IX
Udøbt
(glasfiber ) 467

41
7
165
8

14,8
8,4
7,7
105,4

5

248
146
69
285
13
71
17

8,5
7,9
11,9
7,8
15,6
9,5
19,6

5
1
3
3
4

29

16,1

5

10.664

1099

9,7

33

10.214

1097

9,3

31

Fireårer s
inr igger

10,1

564
268

76
42

7,4
6,4

832

118

7,1

1080
493
495

107
65
68

10,1
7,6
7,3

2068

240

8,6

542
1140

70
119

7,7
9,6

1682

189

8,9

627
268

91
46

6,9
5,8

895

137

6,5

8162

994

8,2

Gennemsnit Tur e
Ture antal km
30 km
pr. tur
og m ere

Typ e

Toår er s
inrigger

Fl' ,i c ture undtagne .. ..... .. .... ... ...

Blå
Dan
Dreng
E os
J yden
Viking

7

17

Båd

Type

Klinkbygget
single·sculler

Ali
Atom
Cito
Delta
Epsilon
Gamma
Ion
Ny
Nympha
Ran
Rho
Svip

Km

888
146
385
376
570
816
536
425
614
1250
971
860
1816
405
36

170
22
67
65
108
126
91
68
97
190
137
142
288
100
5

5,2
6,6
5,7
5,8
5,3
6,5
5,9
6,3
6,3
6,6
7,1
6,1
6,3
4,0
7,2

10.094

1676

6,0

lalt for samtlige både i Nmd·
havnen .. .... ... ... .... ........... ... ... .
+ Træningsture i Bagsværd m.m.
+ Ture med lånte både ... .. ........

24.911
8.162
370

3278
994
5

7,6
8,2
74,0

5

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

33.443

4277

7,8

41

Tuto
Uno
Svante

Langtursrochefens beretning

Gennem snit Ture
Ture antal km
30 km
pr. tur
og m er e

Dette er en beretning om, hvad der i år er sket inden for langtursrochefens interessesfære.
I motionsafdelingen er den daglige roning gået frem. Ser
man på statistikken, viser det sig, at gennemsnitsroeren i
DSR i år har roet 132 km mod 125 i forrige sæson, altså en
fremgang på ca. 5%. Efter min mening skyldes denne fremgang ikke, at de enkelte medlemsgrupper har været flittigere
ved årerne, men at vi i år har haft usædvanlig mange nye
medlemmer, og at det er disses instruktionsture, der har h ævet gennemsnitstallet.
Fællesturene er fra bestyrelsens side ment som arrangementer, der skal hjælpe kaninerne til at træffe ældre rokammerater, og på de i årets løb afholdte medlemsmøder har
forskellige medlemmer da også fremhævet behovet for disse
arrangementer. Når jeg ser på deltagernes antal og anciennitet i klubben, er jeg alvorlig bange for at de i år afholdte

Holte Loppetorv
Fra en
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fællesture ikke har opfyldt deres mission. Dog er der heldigvis en del roere, der trofast møder op til fællesturene, og dette
er grunden til de ret pæne besøgstal. Fællesturene skal naturligvis ikke afskaffes, ja, antallet skal måske endog forøges,
og så kan vi jo håbe, at også kaninerne engang vil møde op.
Traditionen tro var årets første fællestur en kanaltur. Denne blev afholdt St. Bededag, og til alles glæde mødte et stort
antal m edlemmer frem (ca. 35).
Københavnskredsens træffestævne Kr. himmelfartsdag
var i år henlagt til Kastrupfortet, og også i dette arrangement del tog en del medlemmer fra DSR.
I forbindelse med et medlemsmøde forsøgte instruktionsro chefen det umulige: At få alle DSRs både på vandet på en
gang; det mislykkedes naturligvis, men både på denne aften
og på mange andre aftener i foråret kunne man opleve, at
alle inriggerfirere var på vandet samtidig.
Midt på sommeren tog nogle yngre medlemmer med Poul
Henning Rasmussen i spidsen initiativet til gennemførelsen
af en fællestur til Nivå for årets kaniner. I denne week-end
tur deltog til manges overraskelse godt en snes medlemmer.

Nivå-husets nye facade

Landgang
Nivå
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Denne tur var iøvrigt den eneste, hvor kaninerne var i flertal.
I efteråret blev der kun afholdt en enkelt fællestur. Man
opfriskede en gammel succes: Omelet surprise. Bang bistod
beredvillig med tilrettelæggelsen af dette søorienteringsløb
og stillede sit dagligstuegulv til rådighed for prøvesejladsen
af ruterne. Desværre deltog kun 14 mand i den fornøjelige
havnerundfart, hvor man både beså isbryderne og fik lov
at klatre rundt i Knippelsbro.
Week-end turenes mål har for størstedelens vedkommende
været Nivåhuset, der i år har været ualmindelig godt besøgt,
ja enkelte gange har det været nødvendigt at oprette teltannex foran huset. Nivåhuset har forresten i år gennemgået
en tiltrængt restaurering. Beklædningen mod øst og syd var
fuldkommen rådden og er blevet fornyet, så huset er i tip
top stand til den nye sæson.
DSR's roere har desuden ved hjælp af føljetonbådene og
ved megen venlighed fra forskellige roklubber boltret sig
omkring Sydhavsøerne og Sjælland, et enkelt hold har end-
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og i en båd udlånt fra Kalundborg Roklub roet Samsø rundt.
I pinsen opererede ikke mindre end fire både fra DSR i oceanerne omkring Femø og Fejø.
Antallet af egentlige ferielangture nåede i år et minimum;
kun tre hold fra DSR tilbragte en uge eller mere i en robåd.
De to af turene roedes i sjællandske farvande, og et hold
veteraner tilbragte en uge i Oslofjorden.
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Med den interesse for langtursroning, der kan spores
blandt de yngre medlemmer, skal man ikke være særlig modig for at spå et øget antal ferieture i 1965, selvorri man nok
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købe·
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Til tallene 1912 og 1848 kan vi nu med rette tillade os at føje
tallet 1964. Fælles for disse 3 tal er, at de er delelige med 4.
Dette skyldes først og fremmest, at det netop var i året 776
før Kristus grækerne lod afholde de første idrætslege, til ære
for guden Zeus. Dernæst, at disse lege sidenhen (d.v.s. de
næste 1168 år) gennemførtes netop hver fjerde år. Endelig
må også Pierre de Coubertin tildeles en del af æren for dette
matematiske fænomens eksistens, idet det var denne franskmand, der i 1896 genindførte de olympiske lege efter at kejser Theodosius havde forbudt disse i år 393. Det næste tal
i den voksende række skulle gerne være 1968!
I 1912 erhvervede dansk rosport sin første guldmedalje i
Stockholm. Vinderne var et hoid smede drenge i 4-årers inrigger fra Nykøbing Falster Roklub. I 1948 i London gentog
Roskilde Roklub bedriften i toer med styrmand. Og i det herrens år 1964 kom sensationen fra Tokyo, hvor »Kvik«erne
strøg over målstregen på Toda rostadion foran alle konkurrenterne og erobrede de eftertragtede guldmedaljer. Hvad
der skete i firer uden i Tokyo var ikke ufortjent. Det var det
bedste hold der vandt efter en fair kamp, hvor alle var forskånet for uheld og ingen begunstiget af held.
Olympia, Stockholm, London, Tokyo. Efter dette strejf ud
i den store verden - og hyldesten til naboerne- stiger vi ned
fra tinderne, hvor jordens lande lettere kan overskues og
vender tilbage til den hjemlige græsgang. Her, på en liden
plet, hvor egen navle kan b esku es, bød året også på en stor
begivenhed. Den fandt sted ved danmarksmesterskaberne på
Braband sø den 23 . august, hvor vi vandt h ele 2 mesterskaber.
I dobbeltsculler sejrede Hans Frederiksen og Ib Jørgen
Kruse for fjerde gang i træk - og i overlegen stil.
Dagens sensation indtraf imidlertid i single-sculler, hvor
Niels Henry Secher, 18 år og gymnasiast, roede et blændende
løb og med sin taktik formåede at holde alle konkurrenter
fra livet. En hård start - en hurtig 500 meter - et godt over-
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Tokyo og Braband er blevet nævnt uden smålig hensyntagen til den rette kalendariske rækkefølge. Før kalenderen
blades igennem, fra januar til december, blad for blad, og de
øvrige kaproningsbegivenheder, i hvilke klubben har været
involveret i årets løb, fremdrages , vil vi samle alle kalender-

DSR vinder et indledende heat i H enley
På resultattavlen er angivet holdenes placering samt mellemtider

.

blik - en kort spurt, når konkurrenterne blev for n rgå nde
- og sejren var hjemme. Man kunne have undt
h r l år
til i juniorklassen, men evnerne, viljen og tal nt l kinnde for stærkt igennem.
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Niels H enry
Secher med sin
fo rtjente
DM-pokal
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bladene og danne os et overblik over den svundne sæson.
Først de uomtvistlige kendsgerninger: I året 1964 stillede
vi op i 84 løb, vandt de 26, hvoraf to danmarksmesterskabsløb, og opnåede 20 andenpladser samt diverse andre placeringer. Dette giver en sejrsprocent på 31. For de, der måtte
have en dårlig hukommelse eller endnu ikke er fortrolige
med klubbens hellige tal, kan nævnes, at vi ikke tidligere i
klubbens 97-årige historie har haft så stort et antal starter
på een sæson. Den tidligere rekord er fra 1961 og lyder på
74 starter. Fremgangen skyldes dels at antallet af bådtyper, vi
har stillet op i, er forøget, og dels at et større antal af de deltagende roere har haft et større antal starter. Startrutine har
holdene således fået. Hvad angår sejre er der stadig langt
igen til rekorden fra 1935 på 37. Til sammenligning kan nævnes at »Kvik« i år har sat ny rekord med 44 sejre, et antal,
der næppe overgås de første par år. Ser vi på sejrsprocenterne
for de sidste 25 år ligger de 31 en smule under gennemsnittet. Her er rekordåret 1959, hvor vi opnåede 15 sejre i 20
starter, hvilket giver en sejrsprocent på 75. Heller ikke med
hensyn til danmarksmesterskaber er vi i toppen, idet vi
både i 1933, 1938, 1940, 1942 og 1946 vandt 4 mesterskaber.
Lad os afslutte tallenes række med at konstatere, at DSR indtil dato har startet i 1781 løb og har vundet de 717, medens
studenterroerne har opnået ialt 848 sejre i 2114 løb. Som det
har været tilfældet de sidste par sæsoner er langt den største
del af de 26 sejre, nemlig 21, vundet i scullsbådtyperne. Iøvrigt har en enkelt roer været involveret i halvdelen af sejrene.
Herefter året i detaljer:
Grundlaget for kaproningsudfoldelsen i 1964 var, naturligvis, vintertræningen. Bortset fra et par enkelte roere, der
havde deres egen specielle mening om vintertræning, samt
Hans og Kruse, fulgte alle i store træk et træningsprogram
lagt af vor træner Ib Christoffersen efter de moderne træningsmetoder, indeholdende fritstående øvelser (opvarmning), vægtløftning, sjipning m.m Hans og Kruse var inviteret til at deltage i den olympiske træning, arrangeret af den
olympiske komite på Forsvarets Gymnastikinstitut. Hans og
Kruse trænede her med en sådan ihærdighed, at de vinteren
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igennem var blandt de bedste, både hvad styrke og kondition angår. Træningstilstanden hos de enkelte deltagere blev
med mellemrum prøvet på specielle testningsapparater.
Foruden træningen i klubben arrangeredes i vinterens løb
et par løbeture i Hareskoven. I februar deltog Hans og Kruse
i Hareskovløbet, hvor de blev henholdsvis nr. 2 og 1 i et løb
over 3000 m for løbere uden licenskort. Kruse blev iøvrigt
senere klubmester i BIF. I marts måned deltog Niels Secher
i KIF's begynderløb i idrætsparken, hvor han vandt løbet
for 17-18 årige ret overbevisende. Distancen er ca. 1400 m.
Aktiviteten i den kolde del af året gav sig desuden udslag i,
at der erhvervedes hele syv idrætsmærker af kaproere, heraf et enkel t i guld.
I de første måneder af året blev de forskellige muligheder
(der var flere) for holdsammensætning gennemgået, og i
marts måned var holdene en realitet. Sidst i marts rykkede
kaproningsafdelingen ud på Bagsværd sø, roerne rystede vintervamsen af og sprang som kåde forårsføl omkring på usikre ben. Medens frosten svandt og skoven langsomt genvandt
sin grønne farve måtte kaproerne endnu en gang sande den

Drengedobbelt·
sculler.
Je ns Filskov,
Jørgen Secher
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kendsgerning, at herude fanges der af ugler flest om foråret
(kaproere må være uglesete i jagtkredse, for ugler er fredede
hele året). I løbet af april og maj måned udarbejdedes det
meste af vinterens beskyttende fedtlag; samtidig reduceredes vore styrker desværre på grund af sygdom m. m.
Første gang klubben viste flaget var ved forårskaproningen den 6.-7. juni. Vi stillede op i følgende bådtyper med indhold af arbejdskraft:

luniorfirer uden

Den daglige kaproningstræning(-spause)

Drenge-dobbelt-sculler: Jens Filskov, Jørgen Secher.
Ynglinge-single-sculler: Jens Bjerrehuus.
Begynder-klinkbygget-sculler: Niels Henry Secher.
Begynder-firer: Mikael Vollquartz, Carl Djurhus, Palle Blinkenberg, Jørgen Schnack Sørensen samt klubbens supercox ( »His Master's Voice«): Jens Rønne Hansen.
Junior single-sculler: Kjeld Bjerrum.
Junior-firer uden vox: Peter Jelsgård, Emil H. Sørensen, Eivind Olsen og Jørgen Poul Olsen.
Senior single-sculler: Jørgen Hansen.
Senior dobbelt-sculler: Hans Frederiksen, Ib Jørgen Kruse.
Optakten var lovende. Hans og Kruse samt Niels Secher
opnåede sikre førstepladser; I Niels's løb deltog 19 hold!
Bjerrehuus fik en fin andenplads i et felt på 10 mand, men
var også tydeligt udkørt efter løbet. Også i junior-firer uden
blev resultatet en andenplads, dog i et felt på kun 3.
Universitetsmatchen blev næste begivenhed. Selve løbet
afvikledes uden uheld af materiel art. København var Aarhus
overlegen og vandt en overbevisende sejr. Matchen var tilskuermæssigt ikke det store trækplaster - Bagsværd sø er
ellers et idyllisk sted - og ej heller den påfølgende stilroning
over 500 m for »Old boys« kunne friste tilstrækkeligt. Som
pressen ikke skrev fungerede prof. dr. med. Ole Secher som
banedommer.
Var der halvtomt for mennesker ved Bagsværd sø, var der
til gengæld helfyldt i Universitetets gobelinsal, da prorektor
Mogens Fog bød velkommen til festmiddagen. Den efterfølgende fest i klubben var også godt besøgt. Så vidt vides var
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Fra
Maribo

14. juni 1964

vi så uhøflige ogsa at vinde den traditionelle revanchematch,
ølstafetten.
Samtidig med denne match deltog vi i regattaen i Maribo.
Regattaen hjemsøgtes af en ikke ganske ukendt gæst,nemlig
en god, stiv kuling. Det gik os ikke godt; vor senior-dobbeltsculler led her sit eneste nederlag herhjemme i år, idet de,
da starten gik, havde det uheld at ligge i en bølgedal, medens
konkurrenterne havde de lykkebringende bølgetoppe at ride
på. Det er ganske vist. Sedler måtte se sig henvist til en 2.
plads i klink-sculler (15 deltagere). I junior-sculler startede
Secher for første gang over 2000 m og opnåede en pæn placering som nr. 6 af 13.
Odenseregattaen, der normalt også giver et vrangbillede af
holdenes styrke, grundet de store fordele visse baner på kanalen frembyder i øst- og vestvinde, var for en gangs skyld begunstiget af en retfærdig modvind. Her opnåede vi ganske
pæne placeringer: 1 førsteplads ved Hans og Kruse, i begynder-firer nr. 2 af 8, i junior-firer uden nr. 2 af 3 og i ynglingedobbelt-sculler (15-17 årige) nr. 2 af 8. Vor drenge-dobbeltsculler (14-16 årige) måtte her, og gennem næsten hele sæso-
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nen, stille op i ynglingeklassen, da der i drengeklassen kun
var udskrevet ganske få løb. Set på denne baggrund var det et
virkelig fint resultat, de opnåede. Det ville iøvrigt være ønskeligt om en del flere løb kunne gå igen ved de forskellige
regattaer. Med den bredde dansk roning har i dag, må det
være muligt at se andre end seniorløbene og begynder-firer
gå igen i forskellige arrangørers programmer.
I Duisburg deltog Jørgen Hansen i senior-sculler. Det blev
til to 3. pladser.
Ved Viborgregattaen opnåede drengene igen en andenplads
i ynglingeklassen, medens vor begynder-firer røg ud i opsamlingshea tet.
Hans og Kruse måtte som sædvanlig til udlandet for at få
konkurrence. De fik det på Bosbaan i Amsterdam, hvor Europas elite mødte frem til en veritabel EM-generalprøve. Foruden dobbelt-sculleren var også Niels Secher taget med til
Holland, uden båd og for egen regning. Lørdag den 27. juni
blev Hans og Kruse nr. 3 efter Holland og Frankrig, men foran Rumænien og Belgien. Søndag gik det imidlertid galt, idet
de i indledende heat mødte gårsdagens nr. 1 og 2, som de ikke
formåede at passere. Secher deltog i junior-sculler i en lånt
båd, der syntes at passe ham udmærket. I alle tilfælde vandt
han sit indledende heat i sensationstid for en begynder, nemlig 7.10.2 uden konkurrence fra nr. 2, der brugte 7.24.7. I finalen sejrede Secher overlegent i tiden 7.24.1 foran SRSN
Anvers med tiden 7.28.7. Denne glædelige begivenhed, en foræring til klubben, rygtedes naturligvis hurtigt; den bevirkede
iøvrigt at vi fik travlt med at opspore en sculler af passende
størrelse til Secher. Resten af sæsonen roede Secher næsten
uafbrudt i en sculler, Københavns Roklub stillede til rådighed. Vi er KR meget taknemlige for denne gestus. Det var
i denne båd Secher vandt DM.
Hans og Kruse fortsatte med båd og Opel Rekord til Henley-regattaen i England under fortsat formynderskab af min
forgænger, Peter. Vedrørende Englandsturen henvises til
Peter's referat. Her skal kun nævnes, at resultatet i Henley
blev en andenplads. Efter Sorø-regattaen sprængtes holdet i
junior-firer uden. Båden var møbleret med to tunge mand
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kyndig ledelse) til Norge og Sverige. En beretning om denne
uforglemmelige tur er forfattet af manden med den gennemtrængende røst og det altid sprudlende humør: Rønne.

N.S .R .'s
begynderfirer
N .A.M.-

v indere 1964

på 3. og 4. pladsen og to letvægtere på l. og 2. pladsen. Med
denne placering var det ikke mærkeligt, at man ikke kunne
enes om den kadence, hvormed de 2000 m skulle gennemroes .
Denne sprængning medførte også en ændring af begynderfireren, idet Jelsgård erstattede Vollquartz. Den synlige forbedring i teknisk henseende medførte dog ikke forbedrede
resultater på kaproningsbanen i den resterende del af sæsonen.
I Simlången den 11.-12. juli sørgede seniorerne for 2 sejre.
Den internationale Bagsværdregatta bød på en sikker sejr
til Hans og Kruse, en andenplads til Jørgen Hansen efter
gubben Harald Kråkenes fra Norge og en førsteplads til
Secher, der i en spændende tomandsdyst med Lorentz Brinch
fra Norske Studenter satte tilskuerne i ekstase. De to roere
lå side om side over det meste af banen, og først 50 m før mål
lykkedes det for Niels at knække Brinch i en sidste, desperat
spurt.
Medens Hans og Kruse i tiden 19. juli til 6. august helligede
sig træningen til EM i Amsterdam, hvortil DFfR storsindet
havde udtaget dem, drog begynder-fireren og Secher (under
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En varm tak til Norske Studenter for en uges ophold i
venneland - på Solodden. Om NSR kan berettes, at vore venner i år har haft en stor sæson. NSR nåede op på et nyt
sejrsrekordtal, nemlig 38. Deres hold i ynglinge-firer, begynder-firer, junior-firer uden og junior-otter gik næsten ubesejrede ud af sæsonen. Måske er dette en af grundene til, at
NSR's kaproningschef Reidar Furuholmen ved NAM-mødet
i Stockholm fremkom med et forslag om udvidelse af NAM
til at omfatte mesterskaber i flere bådtyper. Et godt forslag, der bør kunne føres ud i livet.
EM 6.-9. aug. bragte os ingen succes. Dobbeltsculleren havde ikke det fornødne held; resultatet blev en 8. plads blandt
12 nationer. Omstændighederne taget i betragtning var det
imidlertid ingenlunde en dårlig indsats, og det er os stadig
en gåde, hvorfor DFfR overhovedet ikke ville så meget som
indstille dobbeltsculleren til udtagelse til olympiaden hos
Olympisk Komite.
Klubbens indsats ved DM er allerede skildret. Foruden de
to mesterskaber opnåede vi også en 3. plads i single-sculler
ved Jørgen Hansen, der kort før mål blev passeret af Kjeld
Mikkelsen, Lyngby.
Efter DM deltog vi med diverse mandskaber i diverse løb
diverse steder og opnåede diverse placeringer. Den 29. august
startede vi med mandskaber i Hjelmsjo og i Kerteminde, den
30. august i Malmo og Maribo. I Kerteminde afvikledes årets
old-boys-regatta, hvor vi var repræsenteret ved:
Niels Peter Jørgensen,
Mogens Haut,
Hans Ove Hansen,
Chr. Rasmussen og
cox. Espen Aner-Hansen i firer med. Medens resultatet her kun blev en andenplads, lykkedes det i en kombineret
KR/DSR-otter at hale sejren hjem.
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Efterdrskaproningsbegynderfireren

Efterårskaproningen bragte os 2 sejre, medens vor nye
begynder-firer, bestående af:
Søren Rosenkilde,
Kaj Lotz,
Ib Helge Olsen,
Kjeld Thorsen Sørensen og
cox. Leif Bering Mikkelsen
måtte se sig slået af Skjold, der ikke var til at true. Heldigvis har nederlaget virket som en spore for størsteparten af
holdet, og det skal blive spændende at se, hvad dette resulterer i i 1965.
19. september afvikledes studentermatchen i Sydhavnen.
Skønt der på det tidspunkt træningen startede sad mange
roere på de to otterhold, der ikke havde stiftet nærmere bekendtskab med kaproning, vistes ved matchen smuk roning
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Studentermatchen - det vindende polyt. hold:
Peter Krogsgdrd Christiansen, Poul Erik Nielsen, Christian Christensen, Kjeld Sørensen, Aksel Thomsen, Carl Djurhus, Palle Blinkenberg, Jørgen Poul Olsen og cox: Jesper Blem

af begge hold. Polyt'erne var i besiddelse af de stærkeste nerver og trak derfor det længste strå, Polyteknisk Læreanstalt
havde i år påtaget sig at sørge for roernes velbefindende efter
matchen. Professor Ove Hoff var vært ved en hyggelig middag, hvorunder DTH fik overrakt det »nydelige« paraplystativ til opbevaring. I forbindelse med studentermatchen
roedes den årlige skolekaproning. Her sejrede i yngste klasse
Rungsted skole, medens et hold fra Johannesskolen, iøvrigt
medlemmer af klubben, vandt ældste klasse.
Årets sidste arrangement, søndag den 4. oktober, var klubkaproningen. Heldigvis var tilslutningen stor, og i løbet af de
4 timer, regattaen stod på, udkæmpedes mangen en drabelig
dyst. Endog Bang blandede sig på et vist tidspunkt i kampen,
idet den store, kolde herregårdsfrokost, der var tilberedt,
stod og blev kold.
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I alle 3 klubmesterskabsløb deltog 6-8 forskellige hold,
og konkurrencen var så hård, at det ikke lykkedes en eneste
deltager at vinde mere end et mesterskab.
I det foregående er skildret forløbet af årets r egattaer.
Det store arbejde der sæsonen igennem udførtes af vor træner Ib Christoffersen, i motorbåden ,på søen, ved læsning og
losning af både og ved alle regattaerne, er ikke nævnt. Ejheller den tålmodighed vor bådtransportør Gorm har udvist
ved utallige lejligheder, eller de mange småreparationer og
fornyelser, Bøttger har udført fra dag til dag. Da vi ofte på
samme tid har deltaget i regattaer på forskellige geografiske
længde- og breddegrader, har det været nødvendigt med flere
rejseledere. Her har Peter Wilcken, Poul Steno Petersen og
Christian Rasmussen haft en tjans med. Alle disse mennesker har også været medvirkende til, at kaproningen fortsat
trives i klubben og det skal den.
Emil

HELLESEN Als

38

Kaproningsstatistik for året 1964
Åbne løb

Private løb

l aIt

Roere
start sejr start sejr start sejr
Bjerrehuus, Jens ....... .... ................
Bj errum, Kj eld ............. . ...... ..... .... .
BLinken berg, Palle ...... ... ....... .. ......
Christensen, Chr istian ....... .. ..... .. . .
Christiansen, Peter K. .... .. ........... .
Djurhuus, Carl ......... ... ... ... .... .. ....
Filskov, J ens ............. ....... ......... ... .
Fiseher, Preben ... .......................... .
Frederiksen, Hans ..... .......... ..... ....
Hahn, Troe ls .............. ... ........ .. ..... .
Hansen, Jørgen ... ... ....... ..... ..... ..... ..
Hansen, Hans Ove .... ... .......... .......
Haut, Mogens ....... .. ......... ... ... .. ....
J els gård, Peter ...... ................ .. ......
J ensen Poul Erik .. ... .............. ....... .
Jørgensen , Niels Pe ter .............. .. .....
Kruse, Ib Jørgen ... .. ............... .. .... .
Lotz, Kaj .... ... ........ ... ...... .. .............
Møller, Christian ............. ... .......... .
Nielsen, Christian Røgild ............. ..
Nielsen, Peter .......... ........ ... ... ........ .
Nielsen, Poul Erik ..... .. ..... ..... ..... . .
Olsen, Eivind .. ........ .... ... ......... ... ....
Olsen, Ib Helge ................... ...........
Olsen, Jørgen Poul ........................
Peter sen, Ove ................ ... ........ ..... .
Petersen, Poul Steno ...... ..... ..........
Rasmussen, Christian . ..... .. .............
Rosenkilde, Søren ....... ... .... .... .... .....
Seoher, Jørgen . .. ........ ... ... . ..... .. .....
Secher, Niels Henry .... ... ........ ... ......
Sørensen, Emil Hans ..... .... ........ ....
Sørensen, Jørn Schnack ..................
Sørensen, Kjeld Thorsen ..... ... ..... ..
Thomsen, Aksel ....... ...................... .
Torp, Asbjørn Rønnow ................. .
Valentiner-Branth, Gustaf .. ...... ...... .
Vollquartz, Mikael ................... .....
Willurnsen, Niels-Ole ... .... ............ ..

1
1
9

o

1

O
O

1
1
2

1
12
1
1
12

O

8
1

3
1
1

2

9
8

o

11

5

15
3
2
15

5

15

1
O
2

3

3

1

1

11
1

1
13
3

o

2
1

6
O

11
3
11

2
O
2

4
3
3
8
20
10
14
3

1
1

1
2
1
1
2
1
2
1

O
1
13
1

1
O

O

1
1

O
O
O
1
1
1
O
2
O

O

1

2
17
1
1
13
4
1
2
1

1
13
4

1
2
1
1
1
2
1

1
1
1
1
O
1
1

1

1
1
2
1

O
5
O
5
1
O
3

1
O
6
O
O
O
1
1
3
O

13
1

4
O
1

3
4

1
O
1
13

8

1

5

O

O
O
2

20
11

16
4
1
1
1
7
1

2

2
1
1
O
1
1
1
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Kaproningsstatistik for året 1964
Styrmænd

Kaproningssejre i 1964 fordelt på bådtyper

Åbne løb

Private løb

start sejr

start sejr start sejr

Blem, Jesper .... . .......... ..... ........ ... ..
Fischer, Henrik . .. . . ........... . . . ..... . .. . ..
Hahn, Troels .............. .. .......... . . . .. ..
Hansen, Espen Aner ........ .......... .. ....
Hansen, Jens Rønne ......... ....... ........
Mai, Henrik ............................ . .......
Mikkelsen , Leif Bering ... .... ... ... . . . . .
Sørensen, Emil Hans ... .. ........ ........

l
l

1
7

1
5

O
O
O

2

laIt

l

l
l

O
1

l

O
1
O
1
O

l

1
1
9

O

6

l

l

O

l

l

O

Dato

Starter

Forårsregatta, Bagsværd ........ ....... 7. og 8.-6.
8
Universitetsmatch, Bagsværd ... ... ...
13.-6.
1
Marib~regatta ............................ .. 13. og 14.-6.
6
Duisburg, Tyskland ..... ...... .... .. ...... . 20. og 21.-6. 2
Fyens-regatta, Odense...... .. ... .. ..... .. .
21.-6.
4
Bosbaan, Amsterdam, Holland ...... 27. og 28.-6.
4
Viborg-regatta ................. .......... .. . 27. og 28.-6.
4
Henley_regatta, England ...... .. .. .... . 1. til 4.-7.
1
Sorø-regatta .. .. .... ........... ....... ... .. .. 4. og 5.-7.
5
Simlångsregatta, Sverige ............... 11. og 12.-7. 4
International Bagsværdregatta .. .... 18. og 19.-7.
5
Årungen, Norge.. ... .... ....... ........ .. .. ..
26.-7.
2
Haga-regatta, S1ockhoJm, S" erige ...
2.-8.
5
EuropamesterSkaber, Amsterdam
Holland .. ......... .. ........ .... ..... .... . . 6. til 9.-8
1
Danmarksmesterskaber, Brabrand .. .
23-8.
3
Kerteminde, OId boys-regatta ... ..... .
29.-8 .
4
Hj elmsjo, Sverige ...... ................. .
29.-8.
8
Sprintkaproning, Maribo ... .. ... .... ...
30.-8.
2
Malmo, Sverige ..... .. ..... ......... ........ .
30.-8.
8
Efterårskaproning, Bagsværd ...... .. .
6.-9.
5
Kvik-match ...... .. ..... ............... .... .
9.-9.
2
Studentermatch
19.-9.
(2)
laIt

") Kombineret hold

40

Otter

84

Sejre

2. pI.

2

2

1
1
O
1
1
O
O
O

O
1

2
2

1
3

O
2

1,, )

Singlesculler

8

O

10
O

Begynder
1

Junior

3

2

2

5

O

O

1
O

Old-boys

3

3

14

13

O

7

5

1
O

O

1

1
O

1(3)
1(2)

lait

5

O
1
O

1

Privat

10
1

Inrigger
Start
Sejr
Start
Sejr
Start
Sejr
Start
Sejr
Start
Sejr
2 Start
1 Sejr

4

14

8

3

O

O

4
1

24

28

9

12

2 Start
1 Sejr

Total: 84 starter, 26 sejre

O

1
O
1
O
O

3

2
3

O

1

3 (4) ** )
2

2

1

1
1

(1)

(1)

26

20

*,,) Diskvalificeret efter sejren

Dob .
sculler

Drenge~

O
3

O
1
1
O

Firer m . Firer u . Toer u .

Ynglinge

Senior

Oversigt over kaproninger 1964
Kaproning, sted

Båd
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Pokaler vundet i 1964
Dato
7. og 8. juni
»

14.
21.
28.
12.

juni
juni
juni
juJi
»

18. og 19. juli
»

23. juli
2. august
»
»

23. august
»

29. august
»
»

30. august
»
»

6. september

I

Regatta

Bådtype

Forårsregatta
Forårsregatta
Mambo
Odense
Amsterdam
Sirnlången
Sim lången
Int. Bagsværd
Int. Bagsværd
Årungen
Haga, Stockholm

Sen. dob. sculler
B egynder-klin k-sculler
Dob. sculler for drenge
Sen. dDb. sculler
Jun. singLe-sculler
Sen. sculler
Sen. dob. sculler
Jun. sculler
Sen. dob. sculler
Jun. sculler
Beg. sculler

Haga, Stockholm
Haga, Stockholm
DM, Brabrand
DM, Brabrand
Hjemsjo
Hjemsjo
Hjemsjo
Malmo
Malmo
Malmo
Efterårskaproning

Jun.
Sen.
Sen.
Sen.
J U1I1.
Sen .
Sen.

sculler
sculler
dob. sculler
sculler
toer uden
sculler
dob. sculler
Selll~. sculler
Jun. dob. sculler
Jun. otter
Jun. sculler

-

Pokal
Toni-pokalen
Beg. single-sculler-pokalen
Lollands Ti?ende's pokal
Fy.enskredsen
Wisse1prijs, junior sillE B
Dir. Rich. Halns, Malmo
Stri.f.fert & Hoegh's Malmo
Sculler-pokalen 1951
Frederiksdalpokalen
Engangspokal af glas
Teknjsprofessorernas vdr. pris
(.g lasvase med figur)
Hederspris
Bengt a:f Ekenstams pris
Knud Sechers milldepokal
Sculler-pokalen 1950
Hederspris
Skeppsredare Norrtholll
Sydsvenska Lader
Ohlsson & Co.
Disp. P. OhlssOlls Vdr. pris
Kockums Mek. Verkstad
P. G. Hendriksen

Ejendom
efter

Vunde t
antal g a nge

4
l
I

antal gange

.5
!

~

1
l

3
2
1
3
l
l
l
l

4
2
1
3
4
2
4
4
3

3

4
5
1
5

1
4
5
5
l

4
4
3
4
4
5

Til senere leverig er der bestilt en otteåres outrigger hos
Henry Larsen i Køge.
Til brug for ro cheferne ved daglige småreparationer m. m.
er der blevet fremstillet og indrettet en rullende værktøjsag reservedelskasse.
Det tidligere rochefkontor er inddraget til materielrum
og hertil er anskaffet en brugt svejsetransformator med tilhørende udstyr samt en elektrisk slibemaskine.
Det vil forhåbentlig fremgå heraf, at bestyrelsen agter at
lægge mere vægt på medlemmernes egen indsats med hensyn
til ma teriellets vedligeholdelse i de kommende sæsoner.
Af hensyn til de fremtidige anskaffelser af materiel, ikke
mindst i forbindelse med det kommende jubilæum, må det
meget håbes, at bestyrelsen vil være i stand til at få fastslået,
hvilket behov DSR har for både af hver type, herunder også
materiale og indretning, og herefter udarbejde og iværksætte
en plan for fornyelse af vor bådpark.
Der er sket en del forbedringer m.h.t . materiellet, men det
er som om der i klubben mangler forståelse for, at man ikke
på længere sigt kan løse problemerne ved at reparere på det
eksisterende materiel.
Der må i de kommende år skaffes mulighed for nyanskaffelser, der står i et rimeligt forhold til den nødvendige bådpark.
Og det er ikke så lidt.
Forhåbentlig vil den kommende sæson bringe os et stykke
frem af vejen.
Peter Wilcken
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Frode Ch ristiansen in memo riam

Den 6. februar døde Frode Christiansen 58 år gammel, og
klubben blev herved et af sine virkelige trofaste medlemmer
fattigere. Det er vel fortrinsvis kaproerne fra 30-erne og 40erne, der kendte Frode, og det var i de år han med liv og sjæl
var kaproningsstyrmand for et utal af hold. Selv hører jeg
til en af dem, der har »slæbt« ham over banen et betydeligt
antal gange. Det syntes vi dengang, for han var noget tungere end de ideale 50 kg. Men var han tung som styrmand,
vejede han rigeligt dette op med sin erfaring. Han var en trofast og nidkær tilhænger af kaproningen, og det ofte noget
sure job som styrmand, påtog han sig tidligt og silde til glæde
og hjælp for mangen en ivrig studenterkaproer. Han må have
styret i mere end 300 løb, og mange af dem, han var med til
at vinde, skyldtes først og fremmest ham selv, hans indsats
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Færden til den skandinaviske halvø

og temperament. Hans stolteste løb var uden tvivl, da toeren
med styrmand blev nr. 3 til europamesterskaberne i Milano
i 1938.
I 1937 fik han sejrrnasten og i 1948 papirkniven for sine
fortjenester.
Frode var, efter at have sejlet på de store have i flere år,
maler og vognlakerer (adskillige medlemmer fik malet deres
bil hos ham) og kom fra Silkeborg til klubben, da vi manglede en styrmand. Fra den første dag følte han sig hjemme.
Selvom han mangen en gang havde sit besvær med at ordne
de ustyrlige studenter, fik han gennem sin personlighed, der
hvilede i sig selv, en position, der var betydelig mere end det,
at han var accepteret, som »een af os«. Vi der dengang rejste med ham og tilbragte somrene på godt og ondt sammen
med ham, lærte at vurdere ham for det han var: en virkelig
trofast og hjælpsom ven, som alle holdt af.
Jeg ved ikke om andre i klubben har, men jeg har i hvert
tilfælde aldrig set ham ro, men jeg tør vel formode, at han
også kunne denne kunst. Han påstod også, at han ikke
kunne svømme, men han holdt sig altid flydende, når vi sank.
Festligt lag, en aften med terningspil eller et slag skak det
passede ham, og det passede os. Vi og han passede godt sammen, selvom vi altid måtte »slæbe« på ham. Vi er mange, der
vil huske ham, når vi igen mødes og taler om »de gode gamle
dage«, da Frode var med.

Med god ballast i form af måneders ihærdig træning, så vel
på land som på vand, drog man afsted for, håbede man, at
gentage tidligere slægters triumfer i fejden med roere fra de
andre nordiske lande_
Den lille tapre skare bestod af:
Vores allesammens Karen, Carl's hustru. Hun var af uvurderlig betydning, især for undertegnede, der altid hos hende
kunne få trøst og medhold, når jeg var udsat for drillerier
fra det øvrige selskab. Jeg vil i denne forbindelse herved tillade mig at foreslå, at der med på alle kaproningsafdelingens rejser er mindst en kvinde, hvis opgave det skal være
at beskytte den ofte tyranniserede styrmand. De øvrige deltagere var hin berømte kæmpe Niels Secher, hvis bedrifter
er alle bekendt. Carl Djurhus, gift med ovennævnte fru
Karen, Peter Jelsgård, Blinkenberg (uden sokker), Jørn Sørensen samt turens leder kaproningschefen Emil Sørensen
og sidst og mindst: Den stakkels forfatter til nærværende
epistel.

O. Secher
Stoc kholmlurens 9 deltagere:
Secher,
Jø rn, Carl,
I:mil, R ønne,
Jelsgdrd,
/JUnk, K aren
og Ole.
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Efter at vore biler og både var bragt ombord, kunne det
gode skib »Kong Olav V« forlade Larsens Plads mod Oslo.
Det blev en munter sejltur med sang og strengespil, idet Blinkenberg og Jelsgård havde medbragt guitarer og Djurhus en
banjo. Dette lille orkester suppleret med de øvriges mere
eller mindre velklingende sangstemmer, formåede at samle
en stor menneskeskare på agterdækket. Da man havde været
hele repertoiret igennem to-tre gange, var den store menneskemængde flygtet, således at vi, i vor ~øgen efter en velegnet plads til luftmadras og sovepose, kunne disponere over
hele agterdækket.
Næste morgen, efter at alle (inel. biler og både) var kommet vel fra borde, kørte vi direkte ud til Norges Landbrugshøjskole, hvor vi skulle bo medens Årungenregattaen stod
på. Efter et mindre morgenmåltid tog vi ned på kaproningsbanen for at rigge bådene til. Her fik vi lejlighed til at hilse
på gamle bekendte, først og fremmest på NSR's altmuligmand, den altid travle Metelmann, samt på NSR's begynderfirer, som vi siden skulle udkæmpe tre drabelige dyster
med.
Den næste dag, søndag den 26. juli startede »Den in ternasjonale Årungen-regatta« med stor deltagelse. Det skulle
blive Secher, der reddede vor ære, idet han sikrede sig en
sikker 1. plads i junior-singlesculler; medens begynderfireren opnåede en hæderlig 3. plads efter Viborg Roklub og
Erster Kieler Ruder Club, men foran NSR, hvilket gav an:"
ledning til en vis optimisme, idet vi anså dem for vore værste konkurrenter til den følgende søndags Nordisk Akademisk Mesterskab i Stockholm.
Ved den storslåede »regatta-soire« i NSR's klubhus på
Bygdi::iy lykkedes det begynderfireren at få revanche for eftermiddagens ikke helt gode indsats. Denne sammenkomst
var en værdig (ihvertfald for arrangørerne) afslutning på
en god regatta.
Den følgende formiddag drog vi ud til Solodden, hvor vi
skulle tilbringe de næste fire dage. Solodden, som er en del
af en lille ø i Oslofjorden, tilhører NSR. Her har deres kaproere træningscenter, og der er endvidere rejst et par større
48

eller mindre hytter, således at man har mulighed for at bo
her. På denne skønne plet tilbragte vi nogle vidunderliO"e
dage. Ind imellem vandgang, solbad og spisning fik vi træn~t
lidt til den forestående NAM-dyst. I forbindelse med spisning vil jeg tillade mig at bemærke følgende: I 1963-num_
meret af nærværende organ fremsatte Steno, under sin beretning om »Land-NAM-færden« til Finland, en teori om at
legemsvægten er omvendt proportional med den mængde
føde man indtager, hvilket vist nok sigtede til undertegnede.
At denne teori umuligt kan være rigtig indså vi under vore
måltider på Solodden, idet Blinkenberg, turens tungeste deltager, hver gang gjorde sig bemærket ved at indtage ca. dobbelt så meget som hver af os andre. Vore aftener tilbragte vi
på sight-seeing i Oslo i selskab med Karen og Carls venner
Lisbeth og Dag, som vi er tak skyldige for deres indsats som
guider.
Det var i det hele taget nogle vidunderlige dage vi havde
mens vi boede på Solodden, men vi kunne ikke blive der i ai
evighed; vi måtte videre for at lægge endnu en kaproningsbane for vore fødder.

Bagage m ed
underhængt
bil
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Efter en noget udmarvende biltur fra Oslo til Stockholm
var vi alle lørdag den 1. august samlede i Akademiska Roddforeningen. Her gik hele eftermiddagen for begynderfirerens
vedkommende med at få riggene på vor lånte båd i den rette
stilling. Det var et mareridt, især for den stakkels styrmand
og hans bagdel, idet der ikke i båden fandtes noget styrmandssæde, men blot to tværgående ribber. For Secher forløb eftermiddagen noget mere behageligt; han nøjedes med at
vinde et indledende heat i »singel nybojare«. Aftenen forløb
i overensstemmelse med god kaproerånd uden for store udskejelser.
Søndag den 2. august skulle blive en dag, hvor en enkelt
roer fejrede store triumfer, medens begynderfireren nøjedes med blot at gøre en »hæderlig figur«. Sechers store triumfer bestod i ikke mindre end tre sejre, en i hver af singlesculler klasseme. Yderligere formåede han i et af løbene at
sætte ny banerekord.
Denne gang lykkedes det at gennemføre NAM (sidste år
sank tre af de fire både som bekendt), men det blev ikke den
ventede triumf for de danske farver. Det startede ellers godt:
Ved hjælp af en nydelig tyvstart lykkedes det os at få et
pænt forspring, og da vi ved lOOO-meter endnu var forrest,
troede jeg ærligt talt, at NAM var hjemme. Men jeg skulle
blive klogere: Ved ca. l200-meter trak nordmændene forbi
os, og over resten af banen øgede de deres forspring, for at
passere målstregen ca. to længder foran os. Vi var en længde
foran finnerne og ca. 500 meter foran de svenske roere, hvis
stil bar et noget tilfældigt præg. I det senere juniorfirer løb
håbede vi på revanche, men atter vandt NS R, medens vi
måtte nøjes med en tredieplads.
Efter regattaen samledes NAM's deltagere og ledere til en
hyggelig middag, hvorunder de norske sejrherrer fik deres
præmier overrakt.
Hermed var den egentlige tur forbi, idet Karen, Carl, Jelsgård og Secher efter middagen tog afsted mod Oslo, mens
resten af truppen benyttede lejligheden til at studere Stockholms natteliv.
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Næste morgen drog også vi afsted, men mod København,
som vi nåede omkring midnat.
Herefter er der kun tilbage at sige tak til samtlige mine
rejsefæller for de morsomme dage vi havde sammen i sommer, samt at takke for den store gæstfrihed vi mødte i både
Norske Studenters Roklub og Akademiska Roddforeningen.
Rønne

Gladsaxe Skøjtehal
sø 4235
og

FRITZ G. EISENS0E

Rødovre Skøjtehal

*

706592
murermester og entreprenør
Besøg

Hotel Skodsborg Søbad

MOSEDALSVEJ 15

Strandvej 225
KØBENHAVN-VALBY
eller

TELEFON 308022

Hotel Neptun AIS
Set. Annæ Plads 18
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Henley Royal Regatta 1964

læs
om
J:it rt n

Nogle billeder og ord om den 139. regatta ved Henley-onThames.

HELLERUP
K0LESERVICE

Første gang DSR deltog i Henley var i 1946, hvor Secher og
Pærregaard nåede finalen i toer uden, og hvor de blev udsat
for det i klubbens kaproningshistorie herostratisk berømte
uheld. De var i klar vinderposition, da de kort før mål vendte
b unden i vejret efter en kollision med bommene i banens
yderside.
Igen i 1964, i DSR's anden start i Henley, lykkedes det,
denne gang i dobbeltsculler, at nå frem til finalen, men det
blev atter til et nederlag, idet Frederiksen og Kruse måtte

Skt. Pedersvej 1
Hellerup
Telf. HE 8637

ATLAS Kø leska be
samt service for alle fabrikater

BR Ø D
KAGER

Boesens Conditori
STRANDVEJ 59

TELEFON RYVANG 3025

SAGA BIO

*
Et vue fra
banen mod
forlystelsesparken
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privat indkvarteret på Huntswood H ou se hos J .D.Cazes, Esq,
medlem af regattakommitteen og et ken dt n avn i engelsk
roning, kan vel de fleste forstå, at det blev en mindeværdig
tur. Vel nok den bedste vi har haft sammen. Vi var således
dejlig forskånet for alle de genvordigheder, også af rejsemæssig art, som O. Secher og Co. var udsat for ifølge den tidligere beretning.
Men selve sceneriet på og omkring banen h ar vist ikke
forandre t sig meget, sikkert ikke mere end Roll'serne på parkeringspla d sen.
Jeg vil afstå fra den friste lse, det er at forsøge at give en
beskrivelse af dette indenfor roningen helt enestående arrangement og af de morsomme og særprægede mennesker og
skikke, man fik et flygtigt kendskab til.
Billederne må forsøge at give et ind tryk af milieuet.
Som skrevet er, Henley Royal Regatta er en virkelig ople-

Frederiksen og Krus e pd ve j ud til finalen. I baggrunden den gamle
Finalen kort før »Milepost«. Der er kun plads til to bdde pd banen,
hvorfor der ros efter cupsystemet

se sig slået m ed en h alv længde. Det var et m eget sp ændende
r ace, hvor holdet efter en håbløs start langsomt halede ind
på det for anliggende hold fra Leander Club uden dog nogensinde at få snuden foran . De t skal n ævnes, a t vinderne Justicz og Birkmyr e havde vundet løb et tidligere i 1960, 61 og
62. Men selvom m a n således godt kunne være b ekendt at tab e
til Leander , er det jo alligevel ærgeligt at være så tæ t på uden
at nå triumfen.
Når dette er n ævnt, må de t imidlertid også tilføj es, at Henley fo r os tre danske, der var der for første gang, blev en
særpræget og yderst inter essant oplevelse. Opholdet fandt
sted i uafbrudt solskin , og da vi yderligere blev glimrende
hjulpet tilrette på banen af en af dansk ronings gode venner ,
»Happy« Haslam, og da vi endelig h avde det held at blive
54

bebyggelse i H enley

velse, som et tilbageblik til en tid med klassesystem og dertil
knyttede traditioner og ceremonier.
Også rostilen virker for de fleste engelske holds vedkommende uendelig fortidig. Her kunne man se kropsving og
andre falbelader som man troede glemt eller i hvert fald
aflagt for længst.
Her kunne man se trænere på cykel med ekstra cykelstyr,
utroligt velholdte græsplæner, damer klædt i dagens farve
(ialt 4 dage). Her kunne man hensætte sig i champagnebaren
(hvis man havde råd) eller blande sig med de IO.OOO, der på
finaledagen gav 65 kroner på de dyre pladser (vi havde frikort).
Men man skal skynde sig til Henley, hvis man vil opleve
regattaen i dens gamle opsætning, fik vi at vide.
Årets store chok var, at man havde lukket fjernsynet ind.
Selv englænderne er jo begyndt at ryste støvet af sig.
Peter Wilcken

Teltbyen bag tribunerne indeholdt bl. a. diverse restauranter

Pinseturen 1964

DSR har vel alle dage haft ture i pinsen; men det har m est
været i de hjemlige farvande og oftest nordpå til Nivå. For
at skabe lidt afveksling og for at få lidt mere langtursfornemmelse i pinsen , har en kreds af langtursgaster siden
1962 arrangeret pinsetur til fjernere farvande - nærmere bestemt Smålandshavet. Turen er allerede blevet en tradition
- ikke at turen nødvendigvis skal gå til Smålandshavet - m en
snarere den særprægede måde denne fællestur iøvrigt gennemføres p å . Det er nok så m eget dette, jeg vil berette
lidt om.
Det vil være velkendt blandt både kaproere og langtursroere, at det kan have sine vanskeligheder at sætte et hold
til alles tilfredshed. Når så flere hold er involveret, må vi selv
i DSR gribe til en form for organisation, hvor væmmelig tanken end må forekomme enkelte studentikose individer. Som
»chef« for foretagenet udpeges en eskadrechef (eller kontræradmiral) , som evt. kan blive støttet af en sekretær. På
sidste tur var Knud Mikkelsen eskadrechef og jeg selv
(Kongsdam) sekretær. For at bevare det store overblik over
eskadren, overlod Mikkel »proj ekteringsarbejdet« til mig.
Tidligt på foråret begyndte jeg at ventilere tanken om en
pinsetur overfor evt. emner og endte med en længere liste.
Heraf var nogle »sikre«, andre usikre - nogle kunne starte
fra »basen « lørdag morgen, andre først lørdag eftermiddag nogle kunne ro langt, flere ikke så langt - nogle havde langtursstyrmandsret, de fleste ikke. Et forsigtigt skøn over denne samling sportshelte gav 15 sikre deltagere - og følgelig 5 både, som nu skulle skaffes på passende steder. Hos
D.F.f.R. kunne vi chartre de udstationerede både i h enholdsvis Vordingborg og Bandholm. Dertil kom Nykøbing's og
Saxkøbing's venlige udlåning af hver en langturstoer tilos,
og endelig skulle Freja transporteres til Vordingborg med
lastbil. Når det er så let at låne både, skyldes det dels de
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lokale roklubbers meget velvillige indstilling og dels, at det
endnu er ret ualmindeligt med rigtig langtursaktivitet i pinsen.
Var det let med bådene, så var det til gengæld ret så kompliceret at sætte holdene, idet en mængde faktorer jo spiller
ind, og her især den kendsgerning at nogle »springer« i sidste øjeblik og nye komm er til. Først og fremmest må man
se til , at der er en virkelig god kaptajn på alle holdene, og
at de forskellige hold er stærke nok til »at stå distancen «
uden at skulle sætte alle ressourcer til. Med andre ord: En
opdeling af gasterne i »hårde« og »bløde« roere, så der kunne
sæ ttes mere eller mindre barske hold.
Efter en evindelig og omstændelig bytten om og ud på
holdene lykkedes det tH sidst at få sat fem hold, nemlig:
Kaptajn

Besætning

1. Eskadreschefen med Borre og Vøgg
2. Bulder
m ed Skifter (d/æ ldre ) og Brandt
3. Jens Murer
med Krumholt (d/yngre )
og sekre tær en
4. H artz
med H åkansson og H a,ge mann
m ed Ole Andreasen og Lar s Rich
5. Arn e P.

Base

Dag og tid

Ingen af holdene nåede Blans Vig! Den værste medfart fik
de to hold fra Vordingborg - og deriblandt desværre sekretæren, som meget hurtigt blev belært om, hvor tåbeligt det
havde været at lade Freja transpoctere til Vordingborg - det
eneste sted, hvorfra man fik modvind hele vejen til lejr I.
Det startede med hyggelig fælles proviantering, tilmed i solskin; men næppe var vi kommet ud fra Vordingborg Nor,
før vi måtte sande den gamle digters ord om »ak, hvor forandret«. Vejrguderne bød os strid blæst (der gik den gale
vej), totalt overskyet himmel og senere på dagen blev vi
diverteret med regn.
Koldt og klamt var det hele - ja, en overgang holdt vi udkig efter drivis, der kan være højst generende! Vores svage
pinsekondition blev hurtigt nedbrudt og et par kilometer
før Bandholm gjorde b egge besætninger landgang. Meget
karakteristisk for eskadrens organisation, viste det sig, at

/ Nykøbing
- L. mor gen
/ Vordingborg - L. morgen
/ Vordin gborg - L. morgen
I Saxkøbin g
/ Bandholm

- L. middag

- L middag

Som det fremgår af kortskitsen, er ovenstående også en
graduering i »hårdhedsgrader« med Arne P. som rosinen i
pølseenden.
Da pinseturen fik et meget overraskende forløb, som kun
dårligt vil kunne illustrere arrangementets udmærkede ide,
vil jeg kort omtale turens højere strategi, som stort set byggede på den meget vellykkede 1963-tur. Fra respektive baser
skulle eskadrens enheder nå frem til lejr I i løbet af lørdagen
- en meget stille og smuk plads i Blans Vig (se kort). Søndag
skulle være en fællestur til lejr TI på Femø via Lindholm,
Lille-ø og Fejø. På tredie- og sidstedagen skulle eskadrens
enkelte enheder gå tilbage til de respektive bådes baser ad
letteste rute. Men et er teori - noget ganske andet det barske
klima, som pinsen/ 64 bød os.

i
Buller og Jens Murer
Mikkel

...... ......
Bandholm
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Harlz

Arne p.
X

Lejrplads

den båd, som havde kartoflerne (min egen), kom en god
halv time senere end båden med »kødet«.
Undervejs var det lykkedes os at få næsten alt gjort vådt.
Det var et betagende syn med næsten 30 stykker drivvådt
rotøj på samme tørresnor.
Bedst klarede Saxkøbingholdet sig, idet Hartz i sidste øjeblik vejrede storm og ulykkesvejr over de sydlige farvande.
De tre H'er tog i stedet til Nivå!
Kontræradmiral Mikkel besejrede Guldborg Sund, men
fandt klogeligt en lejrplads indenskærs, nemlig på Vigsø.
Her fik han selskab af Arne P. med mandskab, som over landjorden havde begivet sig derhen fra Bandholm. Vi lå altså
to og to på hver sin side af den barske Tårs Vig (vi fra Vordingborg var kommet forbi Vigsø, før de andre var kommet
dertil).
De tre andres holds skæbne fik vi fra Vordingborg dog
først kendskab til næste morgen, da vi efter en dejlig tur i
magsvejr og solskin var kommet til Bandholm, hvor Arne
P. m. m. senere dukkede op. Forinden havde vi besteget den
gigantiske silo på stedet, for om muligt derfra at få et glimt
af eskadrens manglende enheder. løvrigt herskede der rigtig søndagsstemning i Bandholm, især fordi den nyindviede
veteranjernbane havde trukket en mængde »københavnere«
til stedet - selv følte vi os naturligvis som rigtige deep-watersailors.
Vi var efterhånden klar til afgang og humøret havde bedret sig i takt med klimaet. Lige over frokost stævnede de tre
stolte snekker - hjulpet frem af bliden medbør - mod vores
traditionelle lejrplads på Femø. Traditionen tro havde hvert
hold sin ide om, hvorledes lejren skulle indrettes, hvorefter
et forunderligt kompromis kom til verden. Til alles overraskelse kom kontræradmiralen kort efter (var det en hård
tur - ja, det var en .... ) og med dette hold et helt nyt og
forfriskende syn på lejrens indretning (Borre selvfølgelig).
Vi hilste på nogle landliggere, som vi kendte fra tidligere
- følgelig var de os venligt stemt! - men ellers blev det ikke
til de store exkursioner. Nu da alt var i den mest udmærkede
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orden, græmmede vi os ikke længere ved tanken om sidste
års tur til de andre småøer, med rundtur gennem blomstrende frugtplantager og endog frivillig vandgang. Efter lidt velfortjent dasen i solen gik vi i gang med den næste store opgave - middagen. Arne P. blev som sædvanlig en fin nummer
et med hensyn til middagens kvalitet og omfang; men man
skal ikke deraf lade sig forlede til at tro, at vi andre led nød.
løvrigt tror jeg, dette er en konkurrenceform, vore gæve kaproere med stort udbytte kunne lægge sig efter. Det blev en
rigtig hyggemiddag, og en og anden sendte vel en venlig tanke
til Hartz, som havde testamenteret den ene halvdel af sin
pinsekasse fra Carlsberg til eskadren - vi glemte helt, at han
faktisk var en værre afhopper. Efter middagen gik de, som
kunne rejse sig uden større besvær, op til Nørreby for at
hilse på kromanden.
I mellemtiden viste vi tilbageblevne noget af det bedste
ved dansk sportsungdom: evnen til at komme igen og igen.
Vi startede en større produktion af pandekager under Bulders kyndige tilsyn og dertil rødvinstoddy'er (for at modvirke en evt. forårsforkølelse). Det blev en meget lang aften,
på hvis sidste del de uddragne sluttede sig til os og bl. a.

61

kunne berette, at den gamle kromand havde solgt til en os
ukendt person.
Vi vågnede hen på formiddagen - skræmt af uhyggelige
klagehyl. De første opstegne (dem naturen først havde kaldt
på) havde observeret, at vinden havde vendt sig sådan ca.
1800. Det nummer lavede vejrguderne ganske vist også med
os det foregående år; men dengang startede vinden med at
komme fra nord/øst for så at dreje til syd/vest, da vi skulle
hjem. Vi, der var kommet med Freja, mistede ganske lysten
til at se Vordingborg fra søsiden. Imidlertid var Freja udset
til at være årets føljeton-båd (week-end-båd, der ros hjem
stykke for stykke) og Frejas besætning blev efter en hurtig
vurdering af vindretning og styrke enige om, at årets føljeton-rute lige så vel kunne starte fra Saxkøbing som fra Vordingborg - ja, at det ville give en endnu bedre føljeton-rute!
De andre hold skulle tilbage til de respektive bådes hjemsteder, så Mikkel's og Bulder's måtte se at samle kræfter og
komme til søs. Atter splittedes den møjsommeligt samlede
eskadre. Med Jens Murer og Krumholt (d/yngre) roede jeg
mod Saxkøbing. Undervejs opstod der diskussion om, hvorvidt Saxkøbing eller Bandholm ville være det bedste udgangspunkt for føljeton-ruten. Jeg kan ikke længere huske argumenterne; men det var Bandholm, der vandt. Den lokale
klubs formand, »skræderen«, gav båden husly, og vi nød en
særpræget frokost. Før vi drog fra Femø, havde vi delt resterne af fællesindkøbet med Bulder's, og nu stod vi med tre
slags sild og en del stærke øl - som iøvrigt var ganske velkomne, især oven på den svenske specialspegesild .
Lidt efter kom Arne P. m. m. og senere kørte vi til Vordingborg, hvor vi spiste sen middag sammen med Bulder's.
Eskadrechefen lod vi sejle sin egen sø - hvad det senere viste
sig, at han på dette tidspunkt rent faktisk gjorde. Han er
dog siden kommet hjem.
Årets pinse tur var slut, og jeg vil her påpege, at - om ikke
andet - så var turen i pædagogisk henseende overmåde vellykket.
sekretæren
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DANSKE STUDENTER S ROKLUBS
Æ R ESMEDLEMMER
Brygger Carl Jacobsen t
Professor H. J. Hannover
Overlæge H. S. Køster t
Direktør Henning Koch t
Civilingeniør H. Ree t

t

Professor, dr. med. Knud Secher t
Direktør Harald Simonsen t
Overretssagfører H . Steinthal t
Gros1s erer Gudmund Schack

DANSKE ST U DENTERS ROK L UBS
ÆRE S TEG N
Hans Majestæt Kong Frederik IX
Kaptajn H . H. Bondo t
Grosserer Carl Thorup
Direktør H enry Skov i·
Direktør Harald Simonsen t
H /R-advokat H . Rømc ke, N.S.R.
H/R-advokat E. W. Nansen, N.S.R. t
Aktuar N. Solb erg, N.S .R. t
Professor, dr. m ed. Knud Secher t

Civilingeniør H. R ee t
Generallæge Em. Saugman t
Ambassadør Frantz Hvass
H/R-advokat Leif Rode, N.S .R.
Grosserer Gudmund S chack
Direktør Axel Lundqvist
Civilingeniør J. Norman-Hansen
Høj esteretssagfører O. Bondo·Svane
Pianofabr ikant Bjørn Møller

DANSK E STUD EN TE RS ROKLUBS
VE NNER

I 1964 har Vennerne haft fornøjelsen at modtage indmeldelse
fra nedennævnte:
Inspektør Hel ge Henriksen
Civilingeniør Svend Malver
Stud.pharm. Per Willems
Stud.mag. Dan Nielsen

Stud.polyt. Palle Blinken berg
S tud.polyt. Erling Hedegård Pedersen
Stud.mag. B ent Rasmussen

Indmeldelse til Vennerne og dermed støtte til DSR står åben
for enhver, uanset om vedkommende er medlem af DSR
eller ej.
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Regnskabsoversigt for 1964:
Pr. 1. november 1964 er der indgået kr. 4.690,00 i medlemskontingenter. Udgifter (porto og gaver) beløber sig til
kr. 690,83.
Kassereren

F O R T E G N E L S E O V E R D. S. R.s V E N N E R
Hans Majestæt Kong Frederik IX Civilingeniør Arne Byskov
Direktør Viggo Christensen
Grosserer S. E. Albertus
Ekspedient Frode Christiansen
Direktør W. van Aller
Cand. jur. Henning Amelung
Professor, overkirurg, dr. med.
Jens C. Christoffersen
Civilingeniør H. C. Andersen
Direktør H. C. Andersen
Regnskabschef Erik Cortsen
Højesteretssagfører Niels Andersen Fuldmægtig K . J. Crusell
Overlæge Wilh. Anthonsen
Professor Jørgen S. Dich
Viceforstander, cand. jur. Aage BangCivilingeniør Th. Eberth
Overlærer L. Banke
Murermester F. G. Eisensøe
Overingeniør E. V. Bardram
Personalechef Victor Elvang
Sagfører, cand. jur. Erik Becker
Viceskoleinspektør Aage Feldt
Direktør J. B. B eenfeldt
Grosserer A. Filtenborg
Skuespiller Henrik Bentzon
Landsretssagfører Aksel Fischer
Læge Ib Bjerrehuus
Direktør Hans Fogh
Direktør, cand. jur.
Civilingeniør P. Fogh
K. A. Bjørklund Bertelsen
Inspektør Børge Francke
Grosserer Knud Biehl
Landsretssagfører Leo Fred eriksen
Apoteker Sv. E. Bjørn
Overlærer F. Frenzel
Landsretssagfører B . Boesen
Direktør Vald emar Friedricks
Direktør, cand. polit Ingolf Boisen Civilingeniør Dan Frørup
Civ.ilingeniør Frode Bramnæs
Museum sinspektør G. Galster
Prokurist M. Bredfeldt
Landsretssagifører Jørgen Goldberg
Statsaut. revisor Sven Aage Bruun Civilingeniør Svend Hagerup
Fabrikant Per Brøchner·Larsen
Driftsbestyrer, civiling. Olaf Hallin
Direktør, konsul Gunnar Buck
Tandlæge J ett Hammelev
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Prokurist P. Hammer/oft
Ingeniør Erik Lakjer
Direktør F. Aa. Hansen
Tandlæge Ove Lange
Civilingeniør Henning V. Hansen
Landsretssagfører Carlo Larsen
Civilingeniør C. O. Hanssing
Landsretssagf. J. Svenning Larsen
Civiling., entreprenør P. J. J. HarderDirektør Finn Lorentzen
Overassistent Børge Hartz
Højesteretssagf. H. Lund-Andersen
Civilingeniør Mogens H ee
Direktør Axel Lundqvist
Advokat Jørgen Helweg-Larsen
Tandlæge K. Machold
Forlagsbogh. N. J. Helveg-Larsen
Direktør, ingeniør Alfred Madsen
Redaktør C. Næsh Hendrik sen
Civilingeniør Jørgen C. Madsen
Redaktør Walter Næsh Hendriksen Professor 1. L. Mansa
Højestere tssagfører Bernt Hjejl e Civilingeniør Herb ert Marcus
Landsre tssagfører H. H. Holm
Læge Axel Mathiesen
Typograf Johs. Honore
Læge Sven Mehlsen
Ambassadør Frants Hva ss
Ørelæge Knud Melgaard
Translatør Jesper Hven
Civilingeniør G. Meng-Lund
Civilingeniør Knud Mikkelsen
Direktør Even Ibsen
Civiling. Poul V. Fjelsted Iversen Direktør Kai Mogensen
Overlæge Erik Jensen
Overpræsi dent, greve Ca rl Moltke
Direktør Gunnar Jensen
Tandlæge E. Myrup
Ass. overlæge Andrej Myschetzk y
Cand. polit Harald Jen sen
Prokurist H enning Jen sen
Civilingeniør Bent Mærsk
Hans Jørgen Jensen
Højesteretss. H. Møhring-Andersen
Fuldmægtig Willy Ohm Jensen
Pianofabrikant Bjørn Møller
Korrespondent J. Sommer Jensen Professor K. O. Møller
Civilingeniør Micheli Jessen
Redaktør Sv. Erik Møller
Læge Erik Johannessen
Arkitekt O. Mølgaard Nielsen
Civilingeniør Wriborg Jønson
Redaktør Kay Niss en
Civilingeniør Hans Kehlet
Civilingeniør J. Norman-Hansen
Assurandør Erik Kiersgaard
Civilingeniør G. Nylzegn
Civilingeniør Kjeld Klintøe
Underdirektør H. Nyholm-Poulsen
Oberst Eivind Knauer
Overingeniør Kristian Nørlyng
Tandlæge B. Konstantin-Hansen
Redaktør Ib Sv. Olsen
Fabrikant C. N. O. Korsgaard
Landsretssagfører Winsløw Olsen
Overlæge Peter Krag
Civiling. dr. techn. Chr. Ostenfeld
Professor, dr. med. Niels B. Krarup Sagfører Arne Pedersen
Grosserer Ove Krarup
Landsretssagfører Aage Petersen
Civiloverbetjent Jørgen Krause
Ingeniør B. Pollner

Chefredaktør Ernst Prieme
Civilingeniør Mogens Suppli
Tandlæge Bjarno Rasmussen
Højesteretssagfører O. Bondo Svan e
Læge P. Kongstad Rasmussen
Landsretssagf. N. Borup Svendsen
Overdyrlæge Hans Riemann
Ambassadør Niels Svenningsen
Direktør, cand. jur. Sten Ryum
Bankfuldmægtig F. Teisner
Direktør Per Rønberg
Læge Orla Teglers
Tandlæge B. Rønnow
Reklamechef Knud Terslev
Fru Ester Saugman
Eksp.sekr. Per J. M. Thilemann
Grosserer Gudmund Schack
Ekspeditionssekr. C. F. Thorup
Overlæge, dr. med. Ole Secher
Skib singeniør Kaj Trauelsen
Ingeniør P. E. Selsner-Rasnussen
Ass. overlæge I b Venge
Overass., cand. polit.Ejvind SievertsOverlæge Mogens Vinten-Johansen
Major C. A. Sjelle
Laboratorieforstander E. F. Voigt
Direktør Aage Skjoldby
Kammerjunker Svend Volkersen
Civilingeniør Ole Skærbo
Tandlæge Erik Weeke
Revisor Palle Smith
Læge Jokum Wielandt
Apoteker Georg Sodemann
.
. ...
Civilingeniør P. Wilcken
DIrektør, cIvIlmgemør N. Steenberg
Arkitekt Hagon Stephensen
Direktør Georg Wittenborg
Ark itekt N. O. Strigel

Kontorchef Holger Wraae-Jensen

Civilingeniør P. Strdrup

Civi lingen iør S. E. C. Wøh lk
MØ B ELT RA N SPORT

DANMARK
Hareskov Husene
H ø jisolerede Somm erhuse

Rådhuspladsen 16 - Køb enhavn V
Tl f. Minerva 1773
Teleg.: Flyttedan

Skinderskovvej 123 - Hjortesp ring

-

Telex nr. 5381

lige ved den ydre ringvej

984906
Flytning - Opbevaring - S pedition
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»PAPIRKNIVEN«

»SEJRSMASTEN«

H ædersgave for fortjenstfuld indsats til gavn for DSR,
en papirkniv af sølv, smykket med klubbens stander og
forsynet med inskriptionen »Fortjent«, blev i 1935 som
bryllupsgave overrakt klubbens protektor:

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

HANS MAJESTÆT KONG FREDERI K IX

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

Desuden indehaves »Papirkniven « af følgende:
Ove Peter sen ...............
J . Norman-Hansen .... ..
Gudmund Schack ...... .. .
H. B. Fogh .... ... .. .... .... ... .
O. Hallin ...... ...............
Axel Hertz ........ .... .. .......
H. Høeg Rasmussen ... ...
Axel LlliIldqvist ... ... ......
H . Ree ..... ................ ...
Knud Secher ....... .......... .
Ove Mandrup-Poulsen ...
H. K. Rasmussen .. ... .. ..
K. R . Melgaard .... ........
Aage Jørgensen ............
Mogen s Hee ......... ....... ..
O. Bondo Svane ...... ......
Sten Ryum ...... .. ..........
Ej vind Sieverts ......... ...
Jørgen Stærleldt ... ....... ..
Chr. Ostenfeld ...............
Ulf Kaar sh eng .......... .... .
Gunnar Wandel ... ..... ....

1925
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

Kr. Nørlyng ... ...... ... .. ... .
Dan Frørup ...... .. ..... ... . .
Ejnar F. Voigt ..... .. ..... .. .
Gunnar Nyhegn ... ..... ... .
Frode Christiansen ..... .
Erik Kiersga ard ... ...... .. .
Erik Becker ............ ... .. .
H . Mohring-Ander sen '"
Axel Mathiesen ..... .. .. .. .
Bjørn Møller .............. .
Carl Sj elle ... ...... ..... .. ... . .
Mogens Blach ... .. ....... .. .
Aage Bang .. .. .. ... ... .. .. .... .
Wdbor g Jønson ........... .
Knud O. Møller ........... .
N. O. H. Strigel ........ ... .
Rud Møller-Jørgensen .. .
Erik Haamann .. .... .. ... .
Aage H endrup .............. .
Carlo Larsen ....... ... .... .
Knud Mikkelsen ........... .

1944
1945
1946
1946
1948
1949
1950
1951
1952
1952
1952
1955
1957
1958
1959
1960
1960
1961
1962
1963
1963

»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 for de pågældende:
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

Gudmund S chack
Mo gens Hee
Max Sørensen
Frode Christiansen
K . Kolman
Hugo Grumme
Aage Jørgensen
Kaj Traulsen
Ole S echer
Paul Sivertsen

1957
1958
1959
1960
1961
1962

Ikk e ucldelt i 1964

H. Ree
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1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

1963
1964

ikke uddelt
H. K. Rasmussen
Erik Kiersgaard
ikke uddelt
ikke uddelt
Axel F. Mathiesen
Junior-otteren
Jørgen Krause
ikke uddelt
Poul E. Jacob sen
B egynder-otteren
ikke uddelt
Mo gens Haut og Kurt
Niel sen
ikke uddelt
To er m . s tyrmand
Peter Wilck en
Niels Jørgensen
Drengefirer
Hans Frederiksen og Ib
Kruse
Chr. Rasmussen
Jens Rønne Hansen
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HÅNDBOLDAFDELINGEN

HEMPEL:S
SKIBSFARVER
er søstcerke

FABRIKER OG LAGRE
VERDEN OVER

1. hold

Som det vil være enkelte bekendt, har DSR en håndboldafdeling, som i vintersæsonen træner hver onsdag fra 1718 i Idrætshallen og fra 18,15-19 i Otto Mønsted Hallen. Der
ud over repræsenterer afdelingen klubben i Roernes H åndboldturnering og i Københavns Håndbold Forbunds turnering.
Roernes Håndboldturnering blev afviklet søndag den 22.
marts 1964.
Det er glædeligt at se, at interessen for denne turnering
er stigende. Aarhus kom igen efter et års pause og som nye
hold så vi Køge og Holbæk. Desuden havde den arrangerende
klub Skjold udvidet programmet med en drengerække.
Deltagelsen blev således:
Mesterrækken: 0K, Lyngby, Skovshoved, DSR.
Damerækken: B & W, DR, Skovshoved, Gefion.
Herre A-række: Hellerup, Kvik, DFDS, B & W, KR, Skjold,
Ara, Køge.
Herre 2. hold: Kvik, Skovshoved (2 hold), Skjold, B & W,
Lyngby (2 hold), DSR, Holbæk.
Drengerækken: Holbæk, Lyngby, Skjold, KR.
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Vort 1. hold, der året før på strålende vis havde kæmpet
sig op i mesterrækken, kunne desværre ikke leve op til forventningerne.
I den første kamp blev det slået af Skovshoved (6-10),
første halvleg (0-3), og da 0K besejrede Lyngby (12-11) skulle 1. holdet kæmpe med Lyngby om hvilket hold, der skulle
rykke ned. I første halvleg spillede holdet intelligent, holdt
på bolden og skød, når chancen var der, og vandt derfor fore
tjent (3-1). Desværre bliver det endelige resultat opgjort som
summen af de to halvleges resultater, og da holdets moral
og kondition var brugt op i første halvleg, tabte de anden
halvleg med (4-8). Samlet resultat (7-9), således at DSR's
første hold i foråret 1965 stiller op i A-rækken. Mesterrækken
blev vundet af Skovshoved, der slog 0K med (19-14).
DSR's første hold bestod af: Svend-Erik Moth-Lund, Niels
Rosenbom, Ole Nors Hansen, Hans Trautner, Peter Wilcken,
Torben Collats og Arne Berner.
DSR's andet hold måtte igennem tre kampe. Den første
mod Kvik blev vundet (6-4). Den anden kamp blev nerve·
pirrende. Første halvleg blev tabt og vort hold var fuldstændig gået i stå. Årsagen var, at mange af dommerens kendelser efter mit skøn var ukorrekte og i Lyngbys favør. Bl.a.
fik Willy Fonnesbech underkendt et mål scoret på straffekast, fordi der var et hul i målnettet, som bolden gik igennem.
Disse kendelser virkede imidlertid som en sciltvandsindsprøjtning på holdet, da det første chok havde lagt sig, og
anden halvleg blev vundet (7-0). Det samlede resultat blev
(8-3), og vi gik videre til finalen, hvor vi slog Skovshoved II
(12-5) og sikrede os de eftertragtede diplomer.

I. hold:
9/2 1964: DSR-BM ........................................ ..
23/2 1964: DSR-FDF ...................................... .
8/3 1964: DSR-Standard ................. .... ........... .

6- 9
8-13
11-12

2. hold:
12/ 1 1964: DRS-HIF 3 ....................................
5- 7
26/ 1 1964: DSR-BM 2 ......... ....... ...................... .
6- 7
23/2 1964: DSR-Fremadv.4 ..............................
8- 1
8/3 1964: DSR-Standard 2 ........ ........ .............. 10- 7
I alt har 1. holdet opnået 4 point. Målscore (54-56), hvilket gaven femteplads. Skjold udgik, hvorefter dette resultat
ikke tæller.
2. holdet opnåede 10 points. Målscore (50-45), men da der
var flere kampe, gav det også kun en femteplads .
Disse resultater er jo ikke strålende, og årsagen må tildels
søges i den ringe tilgang til håndboldafdelingen. Vi kunne
godt bruge 10-15 mand, der ikke kun ville komme midt i sæssonen, hvor tilslutningen er stor, men som ville møde hele
sæsonen igennem. Især i timen i Idrætshallen fra 17-18 er der
plads til mange flere.
Borre

Andet holdet bestod af: Svend Stouge, Jesper Blem, Jens
Nymark, Orla Dam, Willy Fonnesbech, Ole Borre Jørgensen
og Søren Jensen.
I Københavns Håndboldforbunds turnering 1963·64 deltog
vi med to hold. Resultaterne af de første kampe kan ses i
forrige årbog. Desuden har vi spillet:
2. hold
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Ski- og orienteringssektionen 1964

Tuborg Havn
Landskrona

SKANDINAVISK LINIETRAFIK

CAFETERIET -

Strandvejen 362 -

Vedbæk -

Telefon 891047

serverer smørrebrød - Dagens ret - Kaffe og chokolade samt is
i portioner eller vafler.

S. Nielsen

MUSLINGEN
CONFEKTUREFORRETNINGEN Telefon 8912 55

Strandvejen 364 -

Vedbæk

Åben fra kl. 10-21,30

Ejstrupholm Møbelfabrik

Sektionens årsberetning for 1963 blev afsluttet med håbet
om fremgang for DSR's ski- og orienteringssektion. Desuden
håbede vi, at mange nye medlemmer ville tage aktiv del i
orien teringsidrætten.
Når jeg ved årsskiftet ser tilbage på sæsonen 1964, må jeg
beklageligvis konstatere, at ovennævnte forhåbninger ikke
er blevet opfyldt. Et blik på omstående orienterings statistik
for 1964 og især en sammenligning med statistikken for 1963,
kunne måske få nogen til at mene, at det ikke var slet så
galt. Thi i forhold til 1963 er der kun en tilbagegang i antallet af løbere fra 24 til 21, mens til gengæld antallet af starter
er steget fra 139 til 157. I 1964 har vi startet i 29 åbne løb,
mod 25 i 1963.
Det gale er blot, at så få nye medlemmer har følt trang til
at stifte bekendtskab med orienteringen. Med få undtagelser
indeholder statistikken lutter »gamle« navne. Fra styrets
side har vi bestræbt os for at propagandere for orienteringen blandt årets mange kaniner ved artikler i medlemsbladet
og afholdelse af træningsløb. Desuden arrangerede Knud Mikkelsen med prisværdigt initiativ i efteråret en præsentationstur til Gåsehuset, hvortil samtlige årets kaniner var skriftligt indbudt. Desværre mødte kun to kaniner til dette arrangement, så Mikkel måtte aflyse den planlagte bustransport.
Årsagerne til den nuværende tilstand må efter min mening
enten være en næsten total mangel på interesse eller behov
for denne form for fritidsbeskæftigelse hos studenterne i
almindelighed og DSR's medlemmer i særdeleshed, eller også
er de traditionelle propaganda- og aktiveringsmidler forældede og virkningsløse.
Heldigvis har året ikke været uden lyspunkter. Vi havde
den glæde at se Birk Jacobsen komme helt til tops inden for
dansk orientering, idet Røde ved danmarksmesterskaberne
den 20. oktober i Høgildgård Plantage vandt mesterskabet
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i DId Boys-klassen. Desuden har sektionen arrangeret to velbesøgte åbne løb, nemlig det 20. Stifinderløb og et natløb.
Bortset fra Røde's forbundsmesterskab har det været småt
med gode individuelle præstationer. De få placeringer vi har
opnået, fremgår af orienteringsstatistikken. Ved sæsonens
afslutning må 4 af vore B-løbere rykke ned i C-klassen, mens
kun en C-løber rykker op. Hanne Hulgaard er i øjeblikket
vor eneste løber i A-klassen.
Det 20. Stifinderløb afholdtes den 5. april i fint forårsvejr, og løbsområdet var Valløskovene (Gunderup Kohave,
Vallø Storskov, Almindevænge og Tureby Hestehave). Banelæggere var Birk Jacobsen og Bent Mærsk.
Det blevet stort arrangement med 309 anmeldte løbere,
formentlig det hidtil største antal ved noget Stifinderløb.
Banelægningen vanskeliggjordes i høj grad af mange indhegninger, som især private skovejere i stigende grad opsætter for at beskytte nyplantninger mod vildtet. Desuden er
Valløskovene lidet kuperede og forsynet med et tæt vejnet.
Banerne var derfor letløbne, hvad også vindertiderne viste.
DA på 7,4 km vandtes af Bodil Jacobsen i tiden 1.22, mens
HA på 13 km blev vundet på tiden 1.35 af Erik Briihl, SNIK.
Endeslev forsamlingshus tjente på udmærket vis som samlingssted, men da tilgangsvejene til skoven var lange og vanskelige, måtte vi arrangere bustransport for samtlige løbsdeltagere såvel til starten som fra mål. En stab på 15 officials
fra DSR var stærkt medvirkende til, at arrangementet lykkedes.
Roernes kompasløb Store Bededag foregik i Hejede Overdrev (Hvalsø). For arrangementet stod KR. Til trods for at
DSR mødte med 11 deltagere, var vor præstation en stor skuf. felse, og vi måtte se os hensat til 5. pladsen i holdkonkurrencen for herrer.
DSR indledte efterårets orienteringssæson ved at arrangere natløb i Ravnsholt Skov, åbent for kredsens medlemmer. Samlingsstedet var naturligvis Gåsehuset suppleret med
telte, og her mødtes onsdag den 19. august omkring 90 løbere.
Banelægger var Mærsk, og det blev forsøgt med klassevis
samlet start og valgfri postfølge i starten for at opnå en god

76

•

spredning i feltet. Når orienteringssektionen således arrangerer løb fra Gåsehuset på en hverdagsaften for københavnske orienterere, møder der 90 interesserede, mens et internt
DSR-arrangement kun kan tiltrække ganske få mellemmer.
Med hensyn til trænings aktiviteten har der naturligvis væ-
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ret afholdt en del løb fra Gåsehuset, ligesom Mikkel i år stod
for arrangementet af cykelorienteringsløbet. Som en nyskabelse har vi imidlertid fra efteråret indledt et samarbejde
med roklubberne Kvik, KR, Skjold og Skovshoved om afholdelse af træningsløb i Hareskoven med Bagsværd Rostadion som samlingssted. Arrangementet er derfor gået på
skift mellem roklubberne, og på denne måde har der hver
søndag i vinterhalvåret været træningsbaner til medlemmernes rådighed.
Sjællandskredsen afholdt den 7.-8 . marts orienteringsweekend på Helsingør vandrehjem. Heri deltog 5 mand fra DSR,
og såvel begyndere som viderekomne fik en værdifuld instruktion i både teoretisk og praktisk orientering. Ligeledes
deltog 2 af vore piger i DOF's pigekursus den 8.-9. august i
Jylland.
Ved sektionens ordinære generalforsamling den 5. november valgtes til styre for den kommende sæson: Bent Mærsk,
formand; Gert Pedersen, kasserer og Birthe Thagesen, sekretær.
Den 29. novemb er 1940 afholdtes stiftende generalforsamling i DSR's skisektion, og den kommende sæson bliver derfor sektionens femogtyvende. Jeg skal da afslutte beretningen med ønsket om, at denne sæson må forløbe på en for
DSR's ski- og orienteringssektion værdig måde.
Bent Mærsk

Orienteringsstatistik 1964
Løbere

Klasser*)

Birk Jacobsen .... .. .. ....... ... HA, YOB
Bent Mærsk .... ... .... ...... ... . HB, K
Hanne Hulgaard ...... ... ...... DA
Bent Thagesen ... ...... .... ..... HC, K
Jonna Nielsen .. ...... .... ... ... DC, DB, K
Birthe Th3Jgesen .... .. .... ..... DB
Kell Hallstrøm ... ..... .... .. ... . HB, K
Erik Hulgaard .. ...... ..... ..... HB, K
Preben Nielsen ... .. ..... .. .. ... . HC, K
Gert Pedersen ... .... ... ...... .. HB, K
Erik Skifter Andersen ... ... HC
Ib Sander Pedersen ... .. ... . HC, K
Einar Voigt ..... .... ..... ...... . ÆOB, K
Knud Mikkelsen ....... .. ...... HC, YOB, K
Søren Larsen ........ .... ... ... HB
Hans Skifter Andersen .. .... HC
Kirsten Balslev .. .... .. ... ... . DC
Dan Nielsen ..... ........... .. ... RC
Erling H. Pedersen .. ... ..... .. HC
Hans Ove Hansen .. ... .... ... K
Helge Høeg Rasmussen .. . ÆOB
lait: 21 løbere
.,) K

=

Antal
Placeringer
starter 1. pl.
2. p!.
3. pI.
20
16
15
13
11
11
9
9
9
9
6
6
6
4
3
2
2
2
2
1
1

2
l

l
1

2
2

157

kompasløb

3

2

H) heraf l forbundsmesterskab OB

Har De vrøvl med kølingen - Ring til

Schou 's Køleservice - Tel efon 98 2 1 16

Philipsons

Service på alle køleanlæg - Lovpligtig eftersyn - Levering
af alle former for køleanlæg -

15 års erfaring

SELER - BÆLTER - SOKKEHOLDERE

GULDSMED

sikker - solid - elegant
Vandkunsten 10 - København K -

Telefon CE 4910

AXEL APEL
St. Kongensgade 58 - København K - Telefon PA 2831

En god ide -
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en plantegave

Plantekassen,Vangedevej 88, Telefon Sø 8546

Kasseregnskab
fra 1. november 1963
Forhandler af:
Motorbdde
Sejlbdde
Speedbdde
Daycyuisere
B .M.T. plastic
joller pd 10'-15'
Mercury
pdhængsmotor
4-100 HK

B. Midtgaard's Bådebyggeri
K LØ V E R M A R K S V E J 32 -

T EL E F O N S U 6243

W I L K E N S,
PE M B ER T O N & PA R N A M
In ter nat iona l m arketin g- og r ek l ameb u reGlu

WilkenslPemberton kontorer i
Hamburg, London Frankfurt, Køln, Rom og Ziirich

FREDERIKSUNDSVEJ

194 - TLF.

602500

til 31. oktober 1964

Udgifter

Indtægter
507,89

Kassebeholdning 1. november 1963 ........ ..... .. ... ..... ........... .. .. .
49.140,50
Kontingenter, aktive ............... ..... ... ... ...... ... ........ .... ........ . .
Kontingenter, passive ......... .. ... ............. .. .... .... .... .. .... .. ..... ... _ _3.825,00
_---'-_

52.965,50

Tilskud og gaver o. a.
Ingeniør Ree's Mindelegat m. tI. ... ...... ................ ...... .. .. ... .. . .
Polytekniker Legatet ....... ... .. ... .... .. ... ...... ... ..... .... ... ......... .. .
D. S . L .. ... .... ..... ........ ... ... .. ...... .... .... .... ..... ... ...... ..... .. ... ..... .
Københavns Universitet ...... ...... ... ... .......... ...... .. ... ... ........ .. . .
Ingeniør Sorensen .... ...... .. .... .... ...... .... ... ...... .... .. .... .. .. ... ... .
D. F. f. R .. ........ .. .... ........ ...... ...... .. ..... .. .. ... ... ... ...... ... ... .... .. .

40.001,64

30.800,00
2.000,00
3.421,64
3.180,00
200,00
400,00

-----

Diverse indtægter
Salg af skabskort, mærker, tryksager og brugt rotøj, bøder .. .
Overskud fra fester .. ...... ........... .... ..... .. ........ .. .... ....... ..... .. . .
Indvundne renter ..................... ... ....... .. ... .... .. ... ..... ....... .. .
Salg af scullerårer ........ ..... ............ .. .... .... ...... ..... .... .... .... . .
Afsat i 1963 til skatterestance ........... ..... ...... .... .... ...... .... .. .. .
Afsat i 1963 til bådekøb ................ .. ........... .. .. .... ...... .. ........ .

1.866,90
491,87
87,38
50,00

2.496,15
4.643 ,29
10.000,00

Kontingentres tance pr. 1. november 1964: kr. 11.350,50
Indestående på klubbens jubilæumsfond pr. 1. november 1964: kr. 2.203,50
Gæld til D.S.R. 's bådeværft pr. 1. november 1964: kr. 5.788,80
Klubbens pantegæld:
Klubhuse t i Svanemøllebugten: kr. 146.287,50
København, den 22. november 1964
Aage Bang
kasserer
110.614,47

Nærværende er i overensstemmelse med klubbens bogføring
Udgifterne er dokumenteret ved forelagt e bilag
De likvide beholdninger er afstemt
København, den 2. december 1964
N. H . Schaumburg
Erik Haamann

Klubhuset
2.360,00
Lej e af grunden ................................................................ ..
9.825,77
Skatter og afgifter .......... .. ............ .... .............................. ..
787,21
Assurance ...... ......... ...... ... ... .... .................. .. ........... ...... .... .. .
100,00
Vandafgift ............................. ........................... .. .............. .
3.408,60
Vedligeholdelse og nyanskaffelser ...... .. .............................. .
Telefon .. ....... . ..... .. .... . ...... ....... .... ..... .. ....... ..... ..... 1.359,91
946,35
+- refunderet ... .. ..... . ...... .... .... ...... ... ..... . ... ..... .....
413,56
4.646,27
Rengøring ... ... ..... .. .. .......................... ............ ............ .... ... .
675,00
Afdrag Ree's legat ............. .. .... ...... .................................. ... .
279,87
Andre udgifter .. ....... , ..... .... .. ............ .... .. .................. ........ .
Bådene
Køb af singlesculler ............. .... .. .............................. ... ..... ...
2.144,00
Køb af to-åres inrigger .............. ........................................
5.024,00
Vedligeholdel se af både og årer ...................... ... ............ .. ... ------'-Den daglige drift
Securi tas ...... .. ............... .. ................... ....................... ........
327,38
Opvarmning, el og gas .......................................... 14.341 ,23
+- refunderet .... .... .. ................... .............. ......... '.:.':.-=1:.:::2-=
.7-=8c:..:
5,:.:::
15
" --_-=1:.:::.5:..::5-=6'-,08
C.Fremme af klub livet
Fællesture ....... .. ..... ............. ........ ... .... ........ .. ................. ... ..
255,70
Gymnastik, håndbold, svømning .......................................
3.592,60
Officielle meddelelser: Trykning og udsendelse .. .. ...... .. .... ..
10.721,42
Andre udgifter ...................... .. .......... ... ..... .. ..... ...... .. .. .. .. .. .. - - - - - -184,60
'--Administration
Kontorhjælp ... .. ...... ........... ....... ..... .. ......... ......... .. ..............
3.250,00
Porto og kontorartikler ...... .. . ...... ............ ...... ...... ..... ..........
2.970,06
Andre udgifter .. ........ . ............ . ........... ..... . .. ......... ............ ..- - - - -960,50
-'-Repræsentation
Arb og ....... ........... . ..... .. ..... .. ........ ..... .................. .. 9.337,41
+- annoncer ............................................ .............
822,00
8.515,41
Andre udgifter ... ... ..... .... ... ............... ...... .... .. ...... ...... .. .... ... - - - -632,55
'-Kaproningsudgifter
2.709,43
Drift af bådehus i Sydhavnen ........ .. ..................... .. .......... ..
636,00
Nyanskaffelser ........................... ......................... ... .......... .
3.174,95
Vedligeholdelser ............. .. ... .... .. ........... ..... ............. ......... .
11.648,93
Deltagelse i kaproninger .. ............... ...... .... ........... .... ....... . .
5.100,00
Træner ............................ ....... .. .. ... ............ .... ...... ............. .
Gravering og præmier ......... ......... ..... .. ... ........ ..... ... ....... ..... .
716,74
Motorbåd ................................. ....... ....... ... .... ... ...
722,00
+- benzin refunderet .......... .... .... .. .... .. .. ...... ...........
124,00
598,00
Studenter- og universitetsmatch .............................. ... ........ .
1.575,50
Andre udgifter ................... ...... ................................. .. ..... .
207,70
Nivåhus
Afgifter og vedligeholde1se .................... ...... .......... 2.507,93
+- lejeindtægt .......... .................. ........ ........ ..........
681 ,00
Gåsehus
Afgifter .......... .......... .. ......... .. ............ .. .... ............... .. ... ...... .
Kontingenter
Dansk Forening for Rosport .. ........ .......................... ..... .. ..
1.752,00
Dansk Forening for Rasport, Kbh.-kreds ................ ..............
584,00
Nordisk. Roforbunds Venner .................. .. .. .......................
10,00
RegattaJ'orenmgen .. ... ........................ ....... .... ........... ..... ... .
25,00
Kassebehold.n.ång .... .. .. .................. ... ... ..... .... ............. ...... ... ------'--

23.029,07

7.168,00
14.801,21

1.883,46

14.754,32

7.180,56

9.147,96

26.367,25

1.826,93
160,5Q

2.371,00
1.924,21
110.614,47

Papiret til drbogen er leveret af:
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Klicheerne til drbogen er fremstillet hos:

LØVENS KEMISKE FABRIK
KØBENHAVN
Klicheanstalten
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BEDRE SØVN BEGYNDER MED

SUPER-SUND
Springmadrassen for livet ••• og velværet
- sJ;>ecielt opbygget i samråd med videnskaben

..

Fotografisk gengivelse af legemets vægtfordeling p6 SUPER·SUND

Spørger De efter fjederantal, når De køber springmadras?
Der er mange hundrede stålfjedre pr. m2 i SUPER·SUND

· C'~~~
~~.)")~ ~
Forkert leje

For hårde springmadrasser, der ikke giver
efter for skulder· og
hofteparti, er ligeledes
skadelige.

~

Forkert leje

I

C~/ ' --~

:::J
l~
~Det

For bløde springmad rasser er skadelige
for helbredet.

Den specielt opbyggede springmadras, som
gi ver det rette mod·
tryk, der betinger afslappelsen og den sunde søvn.

rigtige leje

SUPER-SUND

TLF. (Ot) t5 79 Ot

anviser gerne forhandler

Birger Jørgensen - Kgs. Lyngby

