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Årbog for 1967

I 1967 fejrede
Danske Studenters Roklub
sit 100 års jubilælJm.
Der var måske især tre arrangementer,
der prægede dette festår:
standerhejsningen, receptionen og
festmiddagen.
D e prægede året fordi de var vel gennemført
- helt professionelt tilrettelagt
på et højt sympatisk plan.
Og der tilflød forresten også klubben
gaver for næsten 150.000 kr.
Klttbbens formand
var en endog meget væsentlig årsag
til denne succes.
Nu har han trukket sig tilbage.
Men lad ham få en anerkendelse
med på vejen
- en tak også for 15 års bestyrelsesarbejde

i DS.R.
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Dansk Studenterroning indledtes i 1867 og i 1917 stiftedes det
nuværende DSR ved sammenslutningen af Akademisk Roklub
og Polyteknisk Roklub, således at det bliver et dobbelt jubilæum, der her skal aflægges beretning for.
Det var forudset, at antallet af roture (4590) og antallet af
roede km (3 89 18) ville stige med den enorme kaproningsaktivitet, der har været i årets løb. Af rostatistikken vil man imidlertid også kunne se, at motionsafdelingen ikke har ligget på
den lade side. Fremgangen har her været størst hos scullerroerne, der har roet 1135 flere km og 336 flere ture end i 1966.
Som det fremgår af medlemstatistikken andet steds i årbogen,
er medlemstallet i jubilæumsåret gået frem med bare 3 og er
nu på 651. I årets løb blev der indmeldt omkring 200, nye
medlemmer, og da en del nye aldrig falder til, er det kUQ
glædeligt at 162 af disse stadig er medlemmer. Afgangen af
medlemmer med l - S års anciennitet har været betænkelig stor,
og man må formode, at en del medlemmer aldrig kommer i
gang med 2. sæson pi grund af manglende aktivitet i vintermånederne.
For kaproningens vedkommende blev 1967 et rekordår med
ikke mindre end 74 sejre. Om de enkelte kaproninger skal ikke
siges meget her, idet der henvises til den særlige kaproningsberetning. DSR har selvfølgelig deltaget i de fleste danske kaproninger og har været repræsenteret ved mange udenlandske
regattaer. Ved de nordiske akademiske mesterskaber blev DSR
kun slået i et enkelt løb og ved de nordiske mesterskaber vandt
DSR i sculler og dobbelt-sculler. Det samme var tilfældet ved
danmarksmesterskaberne. Endvidere blev Niels Henry Secher
nordamerikansk mester, medens han i Vichy ved EM »kun«
opnåede en 5. plads.
I det følgende skal der i kronologisk rækkefølge berettes om
jubilæumsårets begivenheder, store og små, men det er klart,
at der er lagt mest vægt på de store begivenheder i forbindelse
med selve jubilæet.
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Den 18. februar afholdtes der karneval, som samlede et beskedent antal medlemmer. I anledning af jubilæet havde en del
af de fremmødte iklædt sig dragter fra omkring 1867.
Foråret stod ellers i rengøringens og nyindretningens tegn ,
for at klubben kunne fremtræde i ordentlig stand til standerhejsningen. Nyindretningen af »Kongestuen« blev således færdig. Bestyrelsesværelset blev malet, fik nye gardinet og blev
endvidere belagt med et nyt tæppe. »Slyngelstuen« blev tapetseret med hessian og på verandaen blev de gamle lysekroner
erstattet med mere moderne og lysgivende armaturer. Over alle
vinduesbordene er der ophængt nye pendler, der kan tændes
individuelt.
Den 27. marts havde bestyrelsen indkaldt til »Rengøringsgilde«
og selvom det var påskedag mødte tilstrækkeligt mandskab;
til en afveksling endog mange motions roere.
Idet bestyrelsen ikke mente, at man kunne belaste budgettet
med udgifterne til en ny jubilæumsbog, var det blevet besluttet
at lave en udvidet årbog. Med Bent Rasmussen, Dan Nielsen
og Ole Pedersen (Olle) som redaktører udsendtes da omkring
1. april årbogen for 1966. Foruden det normale årbogsstof har
årbogen et fyldigt resume af jubilæumsbogen fra 1942 samt
et afsnit om DSR i perioden 1942-66. Der er endvidere medtaget og videreført en del tabeller og statistikker. Forordet i
den smukke 1966-årbog er skrevet af klubbens protektor Hans
Majestæt Kongen, der her bringer en hilsen til alle studenterroere og mindes sin egen tid som aktiv roer.
Standerhejsningen var fastsat til søndag den 2. april. Allerede
i ugerne før og især til slut i dagene op til denne dato fornemmede man, at der nu skulle ske noget stort i DSR. Fra morgenstunden smældede flagene fra de mange flagstænger foran
klubhuset og langs bolværket. Tidligt på formiddagen begyndte
klubbens medlemmer at indfinde sig for at tage de 24 både,
der senere skulle døbes, i øjesyn, og fra kl. 10.30 spillede et
hjemmeværnsorkester på 25 mand. For at markere indledningen til jubilæumssæsonen havde man, foruden bådedøberne,
inviteret formændene for de københavnske roklubber, samt andre, der gennem årene har stået DSR nær. Efter at gæsterne
var vist på plads underholdt studentersangerne, der i år var
mødt op med 40 mand. Klubbens protektor, Hans Majestæt
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Fra standerhejsningen

Kongen, ankom kl. 11.00 og blev modtaget af formanden Børge
Boesen, Gudmund Schack og Bjørn Møller.
I få men velvalgte ord bød formanden velkommen og redegjorde kort for klubbens historie. Boesen gav ordet til formanden for DFfR, Knud Olsen, der, efter at have lykønsket DSR,
officielt åbnede sæsonen for alle danske roklubber.
Hans Majestæt Kongen indledte bådedåben med at navngive
den ene af de to nye ottere. Den blev navngivet »Sleipner«,
medens den anden blev døbt »Leo« af Knud Abildgård. Age
Bang introducerede de andre både døbere og nævnte, hvem donatorerne var. Døberne fik som erindring overrakt DSR's årbog i
en særlig indbinding.
For at mindes sammenslutningen i 1917 af de to roklubber
Akademisk Roklub og Polyteknisk Roklub, døbte man to af
bådene A.R. og P.R., bådenavne, som gennem tiderne næsten
altid har været anvendt i DSR.
Klubbens æresmedlem Gudmund Schack var sidste bådedøber ,
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og han afsluttede med, på klubbens vegne, at takke alle, der
havde været med til at gøre standerhejsningen til en oplevelse.
En snes kaproere i nyvaskede lyseblå .træningsdragter søs atte
med imponerende præcision de to nye ottere, og på kommandoen: »Ro væk«, gled de samtidig fra pontonen til tonerne af
Johannes V. Jensen's »Bær den lange båd af skuret«. Denne
smukke afslutning udløste en spontan klapsalve fra tilskuerne,
og mange, både ældre og yngre medlemmer, fjernede en tåre.
Formanden sluttede af med på klubbens vegne at invitere på
smørrebrød og rødvin i klublokalerne. Mange af de ca. 400
fremmødte samledes herefter ovenpå, hvor Gefions piger sørgede for serveringen. Studentersangerne underholdt under spisningen, og det blev sent inden de sidste forlod klubben.
Perioden fra standerhejsningen til jubilæumsfestlighederne var
præget af ret ringe aktivitet. Den 19. april var der indkaldt til
roinstruktørmøde. Formålet var dels at få fat i nye instruktører,
dels at få gjort instruktionen så ensartet som muligt.
Styrmandslaugets eneste møde i 1967 var »Blåt øje« den 19.
maj, hvori deltog ca. 20 laugsmedlemmer, der fik en hyggelig
aften.
Fællesroningen virkede atter i år, selvom det kun var et beske-

Arthu,r C;:h~istiansen overrækker Børge Boesen
DFfR s bdl ,gere formand F. Aa. Hansen ser til

Københavnskredsens gave.

dent antal roere, der mødte op til disse arrangementer. På Københavnskredsens årlige fællestur til Skodsborg den 4. maj _
Kr. himmelfartsdag - deltog DSR dog med ikke færre end 27
mand. Turen var også begunstiget af meget fint vejr.
Klubbens protektor skænkede i foråret klubben et billede af
sig selv som roer, malt af August Tørslef. Maleriet, der er malt
i 1948 er efter protektors ønske nu ophængt i bestyrelsesværelset.
Så oprandt da omsider 100 års fødselsdagen den 13. juni. Om

~ormi~dagen var der reception i klubhuset, hvor bestyrelsen tog
Imod 1 festsalen. Blandt de første gæster var Hans kongelige
Højhed Arveprins Knud, formanden for Københavnskredsen
Arthur Christiansen og den tidligere formand for DFfR F. Aa.
Hansen. Overborgmester Urban Hansen mødte op og gav på
Københavns kommunes vegne en yderst tiltrængt gave. Endvi~ere var mange af de københavnske roklubber repræsenteret,
hgesom en del af DSR's medlemmer gav møde og gratulerede.
Blandt gæsterne sås en deputation fra Gladsaxe kommunalbestyrelse, direktør Axel Semler, direktør Svend Worm-Petersen
DIF's næstformand H. Bredfeldt, DSI's formand Ole Secher:
Pianisten Ole Erling sørgede for musikken og Strigel var som
altid en fortrin ( d) lig bartender.
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Fra Arhus Studenter Roklub har DSR modtaget en meget
smuk gave i form af en ophængt kæde. Gaven skal ifølge dens
statutter indgå i rækken af de traditionsrige v'l-ndrepræmier DSR
uddeler. DSR's formand skal alene uddele kæden, gerne til
et medlem af bestyrelsen, der kan karakteriseres som »en beskeden, stille, idealistisk, tilbageholdende og god kammerat, der
gennem sit arbejde har medvirket til udbygningen af forbindelsen mellem ASR og DSR.«
Efter ønske fra ASR er kæden det første år tildelt Børge Boesen.
Om aftenen fejrede medlemmerne dagens fødselar. En kreds
af medlemmer havde stablet en armada på benene, og det lykkedes virkelig at få alle klubbens både på vandet på en gang.
I løbet af en halv times tid blev 31 både søsat med 107 medlemmer. I spidsen roede universitetsotteren styret af Boesen, og
derefter kom syv 4-åres inriggere, elleve 2-åres inriggere, to
gig-firere, Jucunde og til sidst Ormen. Mellem de forskellige
bådgrupper var puttet otte af klubbens scullere. Tuborg havn

blev nået i nogenlunde formation, men så var det også sket.
Et par scullere kæntrede, og roerne blev halet op i nogle inriggere, hvor man alligvel savnede en mand til at øse. Hjemkomsten skete således noget spredt, og først kl. 21 kunne man samles
på verandaen til fødselsdagschokolade med rom og flødeskum .
Schaumburg holdt en morsom og tankevækkende fødselsdagstale,
hvori han hyldede klubben og omtalte alle de skøre mennesker,
man kan træffe i DSR.
Festmiddagen i anledning af jubilæet blev afholdt lørdag den
17. juni i universitetets skønne traditionsrige festsal. Omkring
180 gæster deltog.
Ved ankomsten til universitetet blev festdeltagerne modtaget
af 16 roere, som med rejste årer dannede spalier på universitetstrappen ud mod Frue Plads. Efter at man var kommet til bords
underholdt studentersangerne, hvorefter formanden bød velkommen og foreslog, at forsamlingen afsendte en telegrafisk
hilsen til klubbens protektor, Hans Majestæt Kongen. Senere
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Fra festmiddagen

under festen indløb svartelegram fra kongen med alle gode
ønsker til DSR og deltagerne. DSR's husdigter, Preben Røjel,
havde skrevet aftenens eneste sang, der blev afsunget akkompagneret af pianisten Herluf Aurvig.
For at holde styr på talernes række var Schaumburg tildelt
hvervet som toastmaster, og han gav først ordet til højesteretssagfører O. Bondo Svane. I festtalen, et glitrende oratorisk mesterstykke, trak Bondo Svane paralleler til festsalens smukke
malerier og talerstolens græske inskription i relation til akademikernes store behov for legemlig udfoldelse. Den næste taler
var Gudmund Schack, der overbragte en hilsen samt to præmieobligationer.
Klubbens formand udnævnte to af DSR's trofaste medlemmer
Bondo Svane og Bjørn Møller til æresmedlemmer, klubbens
højeste udmærkelse for veludført arbejde. Otto Bjerrum, der
for 25 år siden var en af medstifterne for Arhus Studenter Roklub, overraktes Papirkniven som tak for det gode venskab, der
stadig er mellem de to klubber. Bøttger, der senere på året
kunne fejre et fortjent 25 års jubilæum som bådemand, hyldedes
af forsamlingen. Han fik tildelt Papirkniven, der endvidere tildeltes klubbens gymnastiklærer i mange år, Morten Andersen.
Toastmasteren gav endvidere ordet til præsidenten i Nordens
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Akademiske Idrætsforbund Kaj Tesch, formanden for DSI professor J. L. Mansa, formanden for DFfR direktør Knud Olsen,
formanden for ASR professor Carl Nørgård, der alle bragte hilsener til DSR.
Formanden for NSR Ulf Goeffeng-Nielsen overrakte en smuk
mindeplade. Goeffeng-Nielsen, der blev bistået af tre andre
NSR-medlemmer i deres herlige festlige klubjakker, kunne
herefter udnævne Gudmund Schack til æresmedlem, samt overrække NSR's hæderstegn til Boesen og Bjørn Møller.
Sidste taler var Age Bang, der talte for damerne og sluttede
af med et leve for »vore sømandshustruer«. Studentersangerne
gav igen en prøve på deres kunnen, og Herluf Aurvig spillede
til slut to klaverkoncerter.
I klubben, hvor festen var begyndt kl. 21, samledes lidt efter
lidt omtrent 600 medlemmer. KVIK's lokaler var lånt, for at
skabe plads nok. Alt i alt blev det en gigantisk nattefest, der
først sluttede efter at solen var stået op over Øresund.
Universitetsmatchen, der i år blev arrangeret af ASR, fandt
sted lørdag den 24. juni på Brabrand Sø. Da Arhus ikke havde
sejret i de sidste fem år, tillod DSR, at »lillebror« vandt.
NAM blev afviklet på Bagsværd Sø, i forbindelse med DSR's
og Københavns internationale regatta, fredag den 14. juli. DSR
vandt her 3 af 4 mulige sejre. Kun i toer uden formåede Norge
at komme først over målstregen. Om aftenen gav Gudmund
Schack middag i klubben for samtlige NAM-deltagere og ledere.
I forbindelse med NAM og den Internationale regatta afholdtes en vellykket fest i DSR.
KVIK-matchen den 5. september var i år arrangeret af DSR,
der efter kaproningen hyggede om deltagerne ved en bid brød.
Om det var på grund af arrangørerne eller ej skal være usagt,
men løbene blev til en afveksling afviklet inden solen gik bort.
Matchens præmier skiftede i år pladser, idet KVIK vandt »Spejlet«, medens DSR vandt »Bolcheglasset«.
I week-enden 9-10 september afholdt motions- og langtursrochefen kæntringsøvelser for vordende langtursstyrmænd i Nivå.
Desværre blev det om søndagen et kedeligt gråvejr, således at det
blev en kold tur for de 10 deltagere.
Fredag den 15. september kunne klubbens bådemand Bøttger
fejre sit 25 års jubilæum i DSR's tjeneste. De medlemmer, der
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'r i klul ben mellem kl. 8 og 17, kender vist alle Bøttger
'r, al uden ham kunne klubben simpelthen ikke dyrke
11111111 I', I øll te r kan alt, ved alt og har alt; sidstnævnte på sit
,Ihso lu " værdige »kontor«.
1.01" la den 16. september afholdt man den årlige Studentermal h mellem hold fra Universitetet og Læreanstalten. Matchen
var i år henlagt til Langelinie og havde samlet ikke så få tilkuere. DSR's speakertjeneste virkede ved søndre molehoved,
hvor opløbet fandt sted. Starten, der i programmet var annonceret til kl. 15 måtte udsættes, da en uheldig vindretning rejste
en del sø på ydersiden af Skudehavnen, hvor de to ottere måtte
passere for at komme til start. Polyteknikerne, der hovedsagelig
bestod af langtursroere, klarede søerne, medens universitetsholdet måtte en tur i søen, da stroken, Niels Secher, troede man
kunne ro med kaproningskadance i høj saltvandssø. Bang, der
havde hvervet som speak.er klarede at holde tilskuerne i ånde i
den halve time løbet måtte udsættes. Selve løbet blev iøvrigt
afviklet uden yderligere uheld, og universitetet vandt for 20.
gang. Festen om aftenen havde samlet forbavsende få gæster,
og universitetsholdet vandt her den traditionelle ølstafet.
Det sidste arrangement, rent romæssigt, var klubkaproningen
den 1. oktober, Kaproningen, der rent faktisk foregår efter det
kendte »Tordenskjoldske princip«, er i sin nuværende form en
uhyre langsommelig og kedelig forestilling, idet afviklingen af
5 løb tager op mod 3 timer. I år var der arrangeret løb specielt
for roere, som ikke har startet i kaproninger før den 3. september. Vinder blev her Ronald, Odgård, Sommer og Kenneth med
Henrik Sørensen som cox. Håkansson, der i år kunne starte i
singlesculler for old-boys (over 32 år) vandt dette foran Mortensen. Efter kaproningen samledes man på verandaen til frokost - og så myldrede motions roerne frem!
Heller ikke i år lykkedes det at få afholdt nogen kanindåb eller
kaninfest. For at råde bod herpå, var årets kaniner samt alle
instruktørerne inviteret (mod betaling) til en af de såkaldte medlemsmiddage den 24. oktober. Langt flere end man havde turdet forvente mødte op. Efter middagen fortalte nogle af de
»ældre« medlemmer om DSR's mange faciliteter, og man sluttede af med at vise et repræsentativt udvalg af de sædvanlige
lysbilleder.
IlIln/ll

II ,
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Klubbens bådemand
gennem de sidste 25 år
A . H. Bøttger

Lørdag den 4. november blev så standeren strøget for klubbens sæson nr. 100. Formanden takkede for en dejlig jubilæumssæson, omtalte specielt antallet af kaproningssejre, og kunne
efter de traditionelle hurraråb afslutte sæsonen med ordene:
»Stryg standeren«. Ca. 100 medlemmer samledes derefter til
andespil på verandaen. Strigel havde atter i år forsynet klubben
med en masse dejlige præmier, og Christian Rasmussen kom
med en »ølkurv«, således at man måtte igennem to ekstraspil.
Anden del af langtursstyrmandskursus blev afholdt den 7.
november. For omkring 20 deltagere redegjorde Ib på sin sædvanlige klaK måde for principperne ved genoplivning, og Ejvind Holm efterviste det forklarede ved hjælp af en medbragt
dukke.
For at sætte lidt liv i klubben uden for den egentlige rosæson, havde nogle medlemmer dannet en såkaldt underholdningsafdeling. Meningen var for så vidt god nok, idet man ville lave
et månedligt arrangement med efterfølgende smørrebrød. Til
det første tirsdagsmøde den 19. september havde man fra
Ford lånt tre interessante film om automobilfremstilling, væd15

deløb og raketforskning. Aftenen havde samlet ca. 30 medlemmer, hvoraf dog kun halvdelen deltog i spisningen bagefter.
Den 17. oktober havde man valgt at sætte Rene Claire's berømte
film »Leve friheden« på plakaten. Desværre måtte man konstatere, at ikke engang denne bidende satiriske film kunne
samle mere end 20 mennesker. UHA's sidste forsøg, den 24.
oktober, faldt imidlertid helt til jorden, idet kun 7 (syv) var
mødt op for at høre SAS's pressechef, Søren Berthelsen, fortælle om flyvning.
Fredag den 1. december samlede Sommer næsten 60 medlemmer til en medlemsrniddag, hvor han kraftigt propaganderede
for kaproning, samt for den kommende generalforsamling.
Arhus Studenterroklub kunne den 3. december fejre 25 års
jubilæum. ASR, der blev stiftet under krigen, er i dag, med
sine over 200 medlemmer, en af de største roklubber uden for
København. I 1966 skænkede DSR en 2-åres inrigger »Cimbria«
til ASR. Ved festlighederne omkring 25 års jubilæet var DSR
repræsenteret ved formanden, der overrakte en skibsklokke.
Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 8 . december
med Ejvind Holm som dirigent. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig med hensyn til lovændringer, idet der var repræsenteret 154 medlemmer.
Forinden valget af dirigent bad formanden forsamlingen mindes DSR's mangeårige sekretær og årbogsredaktør, Ejvind Sieverts, der afgik ved døden i foråret 1967.
Formanden gennemgik i store træk de begivenheder, der havde
fundet sted i jubilæumsåret og rettede en speciel tak til jubilæumskomiteen. Boesen omtalte herefter den usædvanlig vellykkede kaproningssæson, der med sine 74 sejre har slået alle tidligere rekorder. Med hensyn til ro- og medlemsstatistikken henviste formanden til årbogen, men fremdrog dog det store antal
udmeldelser. Boesen meddelte til slut forsamlingen, at han nu
ville nedlægge sit formandsmandat.
Efter beretningen tildeltes Erik Becker - in absentia - DSR's
hæderstegn. Klubbens træner, Ib Christoffersen, fik Papirkniven
for sit udmærkede arbejde med kaproerne, medens Palle Blinkenberg overraktes Sejrsmasten. Den pokal, som Anero Sport
sidste år udsatte, tildeltes Erik Sommer Jensen.
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Manden i centrum - Olle

»Alligatoren«, der hvert år tildeles et medlem, der i den forløbne sæson har udvist godt kammeratskab, blev tildelt Ronald
Clausen.
Idet forsamlingen ingen spørgsmål havde i forbindelse med
formandens beretning, gik man over til regnskabsaflægningen,
der blev foretaget af Boesen, idet kassereren var sygemeldt.
Regnskabet, der balancerede med det hidtil største beløb i klubbens historie, gav anledning til en timelang debat. Formanden
måtte bl. a. redegøre for det store underskud på køkkenets drift,
den dyre årbog, manglende status, salg af gamle både og anskaffelse af nye, kontingentrestancer m. m. Da regnskabet kom
til afstemning, blev det godkendt med alle stemmer mod 15.
Et flertal af den foreslåede nye bestyrelse havde stemt imod
godkendelsen af regnskabet og fremkom nu m~d en erklæring
om, at man muligvis ikke ville have ladet sig opstille, dersom
man på forhånd havde haft kendskab til klubbens dårlige økonomi. Denne erklæring gav anledning til en temmelig lang diskussion, hvor bl. a. Bjerrehuus foreslog, at Bang efter dette burde
have tid til at se sig om efter en ny bestyrelse.
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Generalforsamlingen gik herefter over til at behandle bestyrelsens fremsatte lovændringsforslag (lovenes ~ 4) angående optagelse af kvinder som ordinære medlemmer. Formanden redegjorde for forslaget, og nævnte, at bestyrelsen mente, at klubben måtte tilføres nyt blod for at holde på de nye medlemmer.
Oppositionen, der blev ledet af Bjerrehuus og Norman-Hansen
besværede sig især over, at det ville blive for dyrt at omlægge
klubbens indretning. Resultatet af afstemningen var, at forslaget
blev forkastet, idet 99 stemte for, 52 imod og 3 undlod at
stemme.
Under eventuelt bad Ole Secher om ordet og takkede formanden for en godt ledet jubilæumssæson, der havde oversteget selv
hans forventninger. Formanden replicerede og afsluttede herefter generalforsamlingen med en tak til dirigenten.

I årets løb blev roet 6 langture, heraf var 2 hold i Norge og 2 hold i Sverige .
Billedet her stammer fra en pinsetur Møen rundt

Ved den følgende afstemning valgtes følgende bestyrelse :
Formand : Age Bang
Kasserer: Dan Henrik Nielsen
Sekretær: Ole Pedersen (Olle)
Materielforvalter: Erik Foldbjerg
Kaproningschef: Peter Wilcken
Instruktionschef : Henning Rasmussen
Motions- og langturschef : Gert Marius Hougård
Husforvalter: Helge Ib Olsen.

Det var med fortrøstning og tillid, at bestyrelsen gik ind til
opgaverne i jubilæumsåret.
Når opgaverne trænger sig på - kommer den levedygtige klub
rigtigt frem. Nok blev der ikke afholdt mange arrangementer
i 1967, men standerhejsningen, fødselsdagsfesten og jubilæumsmiddagen vil til gengæld være samtaleemner i mange år for de
medlemmer, der deltog. Bestyrelsen skylder DSR's medlemmer
en tak, fordi de i så stort antal mødte op, og gjorde deres til, at
jubilæumssæsonen 1967 vel må karakteriseres som en af de
hidtil bedste i DSR's historie.
En særlig tak må også rettes til de firmaer, institutioner, fonds
og private, uden hvis hjælp det havde været unruligt at forny
båd parken og iøvrigt fejre jubilæet.
Så gik da det første sekel for studenterroningen i Danmark afsluttet med et festfyrværkeri. Men det er med bange anelser
vi går et nyt i møde. Medlemstallet er trods stigende studenterantal stagnerende. Skal klubben fortsat leve - og det skal deo!
- må man slå nye strenge an.
Bredmose

Som revisorer genvalgtes Haamann og Schaumburg.
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Donatorer ved D. S. R.s jubilæum
Fabrikant K . Abildgaard
Akademisk Skytteforening
Grosserer S. E. Albertus
Aarhus Studenterroklub
Civilingeniør Berg Bach
Bagsværd Roklub
Baltica Forsikring
Sagfører Erik Becker
B.T.
Byekspressen v/C . Johansen
Carlsberg Mindelegat
Damernes Roklub
D.F.f .R.
Københavnskredsen
Københavnskredsens langtursudvalg
Sjællandskredsen
Danske Studenters Idrætsforbund
D.S.R.s Venner
Fru Eln a Fjeldbo
Flerons Legat
Foersom Olie
Læge Ib Freuchen
Dameroklubben Gefion
Ekspeditionssekretær Nils Gjersøe
Gladsaxe Kommune
Ekspedition sse kretær Hugo Grumme
Prok. H . Gundtofte-Bruun
Civilingeniør Cornelius Hansen
Poul Hansen (Den fri Købmand)
Civilingeniør Mogens Hee
Hellerup Roklub
Cvilingeniør J. H . Hoffmann
Amb assadør F. Hvass
Trans latør Jesper Hven
Civilingeniør J . C . Islef
Carl Jacobse ns Vinhandel
Prokurist Henning Jensen
Læge Erik Johannesen
As sura ndør Erik S. Kiersgaard
E. Kjerrumgaard
Civilingeniør Thorkild Kjær
Cvilingeniør Kjeld Klintøe
Civilingeniør Knud Kolm an
Overlæge Peter Krag
I ng a og Jørgen Krause
KVIK
Københavns Magistrat
Københavns Roklub
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T andlæge Ove Lange
Civilingeniør FI. Langgaard
Læge Knud Lund
Ekspeditionssekretær Niels Lundquist
Lyngby Roklub
Civilingeniør Herbert Marcus
Læge Axel F. Mathiesen
Læge K . R. Melgaard
A . P. Møllers Fond
Pianofabrikant Bjørn Møller
Grosserer H . M . Møller
Civilingeniør Erik Nilou
H . Luders Nielsen
Civilingeniør J. Ove Nielsen
Norske Studenters Roklub
Civilingeniør E. G. Nyhegn
R.edaktør G. Næsh-Hendriksen
Civilingeniør Knud Nørlyng
Redaktør Ib Sv. Olsen
Krista og Viggo Petersens Fond
Læge Peer Pærregaard
Roskilde Roklub og Roskilde Dameroklub
Læge Jørgen Røjel
Læge Kaj Røjel
Kommunelærer Preben Røjel
SAS Roklub
Læge Bent Saugmann
Grosserer Gudmund Schack
Alfred Schultz-Nielsen
Professor Ole Secher
Professorinde Yrsa Secher
Major Carl Sjelle
Skandinavisk Motor Compagni
Skjold og Skjolderlauget
Skovshoved Roklub
Civilingeniør Niels Steensen
Svenska Akademiska Idrotlsforbund
Professor Max Sørensen
Læge Orla Teglers
Bankfuldmægtig Flemming Teisner
Reklamechef Knud Terslev
Ekspeditionssekretær C. F. Thorup
Skibsinspektør Kaj Traulsen
Tuborgfonden
Universitetets Studentergymnastik
Overlæge M. Vinten-Johansen
Tandlæge Erik Weeke

DE NYE BADE
båd
otter
otter
firer uden
firer med
firer med
toer uden
toer uden
toer uden
toer med
sculler
sculler
dobbeltsculler
motorbåd
fire årers
fire årers
to årers (plast)
toårers (plast)
sculler
sculler (plast)
sculler (plast)
sculler (plast)
sculler (plast)
sculler (plast)

navn
Sleipner
Leo
Aslaug
Andromeda
Pollux
Urd
Skuld
Verdande
Grane
Kappa
Lambda
Chrisco
Togo VI
Balder
Thor

P. R.
A. R.
Tau
Omega
Gamma
Eta
Teta
Omikron

døber
H. M . Kongen
Fabrikant Knud Abildgaard
Lrs. Age Petersen
Ambassadør F. Hvass
Direktør H . B. Krogh
Redaktør Arne Ejbye-Ernst
Grosserer Gudmund Schack
Sagfører Erik Becker
Havnedirektør Age Hendrup
Kontorchef Sv. Worm-Petersen
Direktør F. Aa. Hansen
Fru Karen Gelbjerg-Hansen
Ib Christoffersen
Læge Axel Mathiesen
Rektor Mogens Fog
Professor J. L. Mansa
Hrs. O . Bondo Svane
Civilingeniør Norman-Hansen
Professor C . A. Nørgaard
Kammerjunker S. Volkersen
Fuldmægtig Arthur Christians en
Direktør Knud Olsen
Pianofabrikant Bjørn Møller
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In memoriam Ejvind Sieverts

Den 24. marts 1967 døde overassistent, cand. polit. Ejvind Sieverts, og den 1. april - dagen før jubilæumsstanderhejsningen,
som det ville have været ham en glæde at overvære - deltog vi
i hans bisættelse i Frederiksberg Kirke.
Navnet Ejvind Sieverts siger måske ikke de alleryngste i klubben ret meget, men for alle os, der har deltaget i DSR's liv og
virke i en årrække, vækker det genklang og minder.
Ejvind Sieverts blev som ung student medlem af DSR i 1921,
og i 1934 valgtes han ind i bestyrelsen på sekretærposten, hvilket
hverv han bestred uafbrudt indtil 1954. I de 20 år Sieverts sad
i klubbens bestyrelse, gjorde han en stor og solid indsats på
et område, som ikke hører til det mest misundelsesværdige i et
klubarbejde: udfærdigelse af bestyrelsesreferater, rostatistikker, .
redaktion af medlemsblad m. v. Arbejdet blev udført med den
omhu og sirlighed, der var kendetegnende for ham. Hertil kom,
at redaktionen af klubbens årbog i utallige år, også efter at han
havde trukket sig ud af bestyrelsesarbejdet, lå i Sieverts hænder.
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Trofast år efter år påtog han sig det byrdefulde hverv at samle
stof, redigere og selv yde bidrag til årbogen. Men arbejdet blev
gjort på en sådan måde, at det endelige resultat altid virkede
repræsentativt og bidrog til at skabe respekt om klubben.
Vi er således en del lidt ældre roere, der mindes aftener i Sieverts hyggelige hjem, hvortil vi blev indkaldt hvert efterår,
når den årlige rostatistik skulle gøres op til brug for årbogen,
og hvor det tit kunne blive sent, inden det lidt kedsommelige
arbejde var bragt til ende. Men det var karakteristisk for ham,
at arbejdet skulle gøres så omhyggeligt, som det under de givne
omstændigheder var muligt.
Som den udmærkede og stilrene skribent Sieverts var, har han
gennem årene, udover beretninger, selv bragt mange lødige bidrag til klubbens årbøger, senest til årbogen for 1966, hvor han
på en levende og fornøjelig måde genopfrisker erindringer fra
en langtur i 1923.
Det mest omfattende bevis på Sieverts journalistiske evner
findes i jubilæumsskriftet »Dansk Studenterroning 1867- 1942«,
hvor han har givet en udførlig beskrivelse af langtursroningen i
DSR fra 1916-41.
Sieverts fik i 1939 overrakt klubbens hædersgave - Papirkniven. Da han i 1954 nedlagde sit hverv i bestyrelsen, modtog
han Dansk Forening for Rosports hæderstegn som anerkendelse
af de mange års arbejde i det stille.
Med hensyn til roningen blev de daglige motionsture, Nivåturene - og ikke mindst langturs turene - Sieverts felt. Sammen
med Norman-Hansen, Jørgen Dich, Galster, Kårsberg, Frørup
og Ryum gjorde han langtursroningen til den realitet, den idag
er.
I de senere år så vi ikke så meget til Sieverts i klubben. Helbredet og kræfterne slog måske ikke helt til, men alle vi, der
har kendt ham, ved, at hans kærlighed til og interesse for DSR
har været usvækket til det sidste.
Vi vil mindes Ejvind Sieverts for det han var:
»en ægte studenterroer og et nobelt menneske«

Bang
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Kaproningsberetning 1967

1

CARLJACOBSENS
VINHANDEL
8STBANEGADE3 KØBENHAVN8

100-året blev fejret på kaproningsbanerne med 74 sejre, heraf
danmarksmesterskaber, 2 nordiske mesterskaber samt 1 nordamerikansk mesterskab.
Starten på sæsonen var et sandt triumftog. Ved forårskapro ningen på Bagsværd Sø blev det til en dobbeltsejr i dobbeltsculler, foruden at vi vandt single-sculler, firer med styrmand
og otter - i alt fire af de syv internationale bådtyper. Begynderne
viste sig ligeledes opgaven voksen og vandt begynderfirer, men
tabte - for første og sidste gang - begynderotter.
Derpå fulgte det slag i slag. Liibeck, Viborg, Gøteborg, Odense.
Overalt blev det til sejre.
Bosbaan i Amsterdam er en af de internationalt kendte baner,
hvor man altid kan vente hård modstand, ikke mindst fra hollænderne selv. Niels er efterhånden en gammel kending dernede. Allerede i 1964 vandt han et løb i single-sculler. I år
havde vi vovet os derned med hele eliteafdelingen, dvs. Niels
2

Niels Secher vinder over Ivanov på Bagsværd sø

I
[I
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i single, Niels og Jørgen samt Preben og Morten i dobbeltsculler, firer med styrmand og otter. Single-sculler er regattaens
hovedløb eller Hoofdnummer og »De Hollandbeker« regnes for
et af de mest eftertragtede trofæer. Pokalen blev udsat i 1886
og har kun været i dansk eje en gang, i 1939.
Hollænderne .regnede selv med et opgør mellem Groen og
Wienese, sidste års sølvvinder ved verdensmesterskaberne, med
Niels som en farlig outsider. Men Niels var i god form og
havde kontrollen over løbet fra start til mål. Ved præmieoverrækkelsen ville jubelen ingen ende tage; folk råbte og skreg i
mange minutter.
lotter måtte vi konstatere - både ved lørdagens og søndagens
finaler - at vi endnu ikke kunne hamle op med verdenseliten.
Vi klarede en pæn andenplads 3 længder efter Nereus, sidste
års nr. 7, dette års nr. 3 i verden.
Det var vores første store styrkeprøve mod hold af international
klasse. Niels havde klaret den med glans; vi andre havde ydet
en hæderlig indsats, fireren vandt et løb og tabte et andet. Niels
og Jørgen klarede en andenplads i dobbelt-sculler, Preben og
Morten vandt 500 m i senior A dobbelt-sculler.
Vor rejselyst havde ikke fortaget sig. Den 12/7 boltrede vi os
i Berlin. Sidste år var mange løb vundet af de tyske verdensmestre, men i år var konkurrencen ikke så hård. Desværre er
baneforholdene meget dårlige, hvilket fremelskede en noget
speciel roning.
Hjemme igen. Vi stod midt i sæsonen og en lang række opgaver lå foran: Den internationale på Bagsværd sø, nordiske
mesterskaber, danmarksmesterskaber - løb som vi, efter den
vellykkede sæsonstart, allerede havde vundet i vore forestillinger.
Niels og Jørgen klarede sig fortsat fint. Niels vandt som sidste
år over Ivanov på Bagsværd og ved både danmarksmesterskaberne og de nordiske mesterskaber blev det til sejre i singleog dobbelt"sculler - en bemærkelsesværdig præstation.
Otteren følte sig noget fortumlet ved at skulle ro opsamlingsløb ved den internationale regatta på Bagsværd, men klarede
skindet på næsen ved at vinde finalen med få tiendedele sekunder. Norges og Sveriges bedste hold endte på femte- og sjettepladsen. Det nordiske mesterskab måtte bestemt være hjemme.
Mølndal den 29/7: man er nået til sidste og niende løb -
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Eliteotteren

otteren. Dannebrog har været til tops otte gange; nu manglede
blot den sidste sejr og man kunne gå hjem veltilfreds og mæt
- - men den udeblev! Der skal moral og disciplin til at yde sit
yderste, når træningslysten ikke ligefrem koger over. Vi havde
det ikke. Holdet havde arbejdet godt i forårssæsonen, men det
sidste nyk var der ikke vilje til. Endnu værre var det ved danmarksmesterskaberne - en tredieplads! - holdet var blevet træt.
Elitefireren, der i forårssæsonen havde vist glimrende roning,
fandt deres overmænd i den kombinerede firer fra Skjold/KVIK,
der efter få ugers sammenroning endog kunne true de østtyske
verdensmestre, samt tage sig af danmarksmesterskabet både j
firer med og uden styrmand.
Vor senior A dobbelt-sculler præsterede en fin sæson. De beherskede senior A klassen herhjemme og vandt tilsvarende løb
i udlandet. I eliteklassen lå de hele tiden i hælene på Niels
Jørgen. Kun til danmarksmesterskaberne formåede et hold fra
Nakskov Skibsværfts Roklub at presse sig imellem - hvilket
straks gav dem en billet til Vichy.
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For veludført arbejde sæsonen igennem fik Niels plads på
holdet til en drømmerejse til de nordamerikanske mesterskaber
i St. Catharines ved Ontario i anledning af den canadiske roorganisations 100 års jubilæum.

DSR's danske, nordiske og nordamerikanske mester

Elitefireren efter sejren ved forårskaproningen

Den sidste store opgave, der blev stillet Niels, var europamesterskaberne i Vichy. Men også hans formkurve var nu faldende
og han formåede »kun« at holde sin femteplads fra sidste år,
slået af blandt andre Wienese og Ivanov, som han begge havde
vundet over tidligere på sommeren.
28

Begynderne er et kapitel for sig selv. Ikke alene passede de
næsten sig selv, trænet af Christian Rasmussen, men de var også
helst alene på farten rundt i Skandinavien. De var umættelige,
pokalerne hobede sig op på kontoret, så kaproningschefen havde
nok at gøre med at sortere og fylde præmieskabet. Foruden at
være næsten eneherskende i begynderotter og begynderfirer,
blev det også til enkelte sejre i senior A klassen.
Eftersæsonen bød som sædvanlig på en række morsomme løb,
hvor der ikke blev taget smålige hensyn til eksisterende hold
og andre fordomme. Ved efterårsregattaen på Bagsværd sø
dannede vore scullerfolk en udmærket firer uden. Sammen med
nogle af begynderne vandt de også senior A otter og pokalen
til ejendom.
Ved samme regatta mødte Sommer Jensen - efter en exceptionel
hvervekampagne - op med to begynderottere. Desværre mødte
ikke andre klubber, så vi kunne efter et spændende løb besætte
både 1. og 2. pladsen ... spændende, fordi det en overgang var
uvist, hvorvidt begge hold ville nå målstregen.
Ligesom sidste år sluttede vi af med en tur til den smukke
Boaforsdammen, hvor vi stillede op i forskellige løb med hold,
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hvis sammensætning betingedes af hvem, der var nået frem til
tiden og hvem, der i øjeblikket kunne stå på benene. Resultat:
tre sejre og fire andenpladser.
Til slut skal nævnes, at vi vandt KVIK-matchens ene løb, og
dermed Bolcheglasset, med følgende hold: Steen Jurs, Ronald
Clausen, Hans Lind Madsen, Hans Jørgen Jacobsen og cox John
Petersen.
Studentermatchen blev vundet af universitetet, der - med sidste
sæson in mente - mobiliserede hvad landet formåede af roende
universitetstalenter.
At vi mødte skuffelser i denne sommer skyldtes, at vi stilede
højt - og nåede knap så højt. Ikke desto mindre må sæsonen
1967 - sæson nr. 100 - betegnes som en af de bedste, eller
måske den bedste - alt efter hvilken målestok man anlægger nogensinde i klubbens historie.
Med tak for fire gode år som kaproer.
Palle Blinkenberg.

Stående ses fra venstre: Anders Holm-Nielsen , Preben Ramsgaard , Morten
Storgaard og Poul Madsen
Siddende ses: Bjarne Due, Karsten Schmidt og Finn Baardsen

N AM -Nordisk Akademisk Mesterskab
Den 30. juni 1901 afholdtes i Hankosund den første kaproning
mellem de akademiske roklubber i de nordiske lande. Dette
blev en årligt tilbagevendende begivenhed, som blev kaldt akademiske mesterskaber. I krigsårene 1917-18 og 1940-45 har
mesterskaberne dog ikke været afholdt.
I starten afholdtes løbene i fireårers inrigger over 2000 m.
Fra 1903 enedes man om, så vidt muligt, at starte i outrigger.
Først i 1939 lykkedes det at starte i otter. Dette blev gentaget
i årene 1946-47 og 1956-59.
I 1966 forsøgtes for første gang i flere bådtyper, nemlig sculler, toer uden og firer. I 1967, ved DSR's jubilæumsregatta, kom
yderligere otteren til.
Der ros i øjeblikket om en pokal, som Oslo Universitet har udsat, og som skal vindes 10 gange. Når der er flere bådtyper er
den udsat i firerløbet, men det drøftes, om man ikke skulle
udsætte den i otterløbet, når et sådant afvikles.
Pokalen er vundet 6 gange af DSR, 5 gange af NSR og 1 gang
af ARF. I 1963 blev den ikke uddelt, idet banedommeren afblæste løbet. Tre af de fire både sank. De vindende roere får
Nordisk Akademisk Idræts Forbunds mesterskabsplakette.
Mesterskabet skal til næste år afholdes i forbindelse med Norges store internationale regatta på Arungen søen, hvor man agter
at afholde løb i samme bådtyper, som i år.

HENRY LARSENS
Outrigger -værft
Kvalitetsbåde

T0XE NSVEJ 16 - TELE FON (03) 6521 42
KØGE

30

31

Abne

-ROERE

Kaproere 1967

Start

Start
Albing , K enn .... . . ......... . ..
And erse n, Peter . . .. . ...........
....... ....
Blink enberg, Pall e
Blo c k, Pet er ....... . ..........
Baa rds en, Finn . . . . . . . . . . . . . . .
Chri stensen , Per . . . . . . . . . . . . .
Cl ause n, Ronald ... .. ..... . .. .
..... . . ...... .. ...
Due, Bj arn e
.. . .... .. ......... . .
Friis, L ars
Grundfør, Kaj ..................
Gundtoft e- Bruun, T om · . . . . . . . .
Gylding , C arsten ........... . ..
Hansen, Henrik Dines ..........
. ... . ........ . ....
H as løv, Dan
Holmberg , Tom ..... . ....... . ..
Holm -Niel se n, And ers · . . . . . . . . .
. . ..... . .. . . . ...
Houg ård , Gert
... . . .. .......
Hovind , Torsten
H åkanss on , Willem .... . .......
Jacobse n, Gerh ard . . . . . . . . . . .
Jacobse n, H ans Jørg en .. . .....
Jensen, Erik Somm er · . . . . . . . . .

.

.
.

.

.

lait

Pri vate

Abne

ROERE

Sej r

Start

Sejr

Sta rt

1

1
O

O

21
13
35

8
12
26

2

2

O

2
34
19
1

24
12

2
23
13
35
1
2
34
19

O
O
O

9
17
14
35

3
6
5
26

20

13

Se jr

O

2

2
O

1
9
18
14
37
1
20

DSR
Gl ade nordmænd efter sejren ved NM . I forg rund en

O

O

24
12
O
O
O

3
6
5
28
O

13
O

O

2

O

10
12
26

2
2

Jen se n, Poul Erik .......... . ...
JUrs, Steen ... ... .. . . . .. ' ......
Knuth , Kristian .. . . . ... . ... ... .
Krogh , Erik ............... . ....
Lange, Klaus .. . .... . . . .. . ... . .
Larsen , Jens Svenning
Larsen , Niel s Svenn ing . .......
Larsen , Steen ...... .. .. . . . .. . . .
Lassen , H ans . . ................
Lind-Madsen, Hans . . . ... . .....
Lundberg , Erni .. . ...... . ......
Madsen , Peter ...... . ... . . . ...
Madsen, Poul .. . . . . . . ..........
Mortensen, Kenneth . ...... . ....
Nielsen, Frank .......... . .....
Od gård, Anders . . . ... . . ........
Olsen, Helge Ib ...... . .... ...
Ostenfeld, Jørgen .. ... ... . .....
Pedersen, Erling Hedegaard ....
Pedersen, Ole . . ... . ... . ......
Persson, Svend .. . . . .......... .
Petersen, Bent Serup . .. . ......
Petersen, Gerner Max . ..... . ...
Ramsgaard , Preben ........... .
. ........ . ......
Reinholdt, Per
Rosenbom , Niels ............ . .
........ . ...
Rosenkilde, Søren
Rømer, Ole .... ....... .. .......
Secher, Jørgen .......... . ... ..
Secher, Niels ... . .. . ..... . . . . . .
. ..... .. ....
Storgaard, Morten
Sørensen , Emil . . ..... . . . ......
Sørensen , Jørn Schnack ....... .
......... . ....
Thomassen , Dag
Thaarslund , Kai .. . . . ..... . .....
. . .............
Trautner, Hans
Weim ann, Lasse
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STYRMÆND
Hansen , Jens Rønne ..........
Jensen, Lennart . . ........ . .....
. . . ....... . . . .....
Julebæk, Bo
Julebæk, Kim . .......... . ......
... . . . ... . ....
Kjær, Flemming
Pedersen, Erling Hedegård ....
. . ...... . . ... ...
Pedersen, Ole
Petersen , John ... . . . ..........
Schmidt, Karsten ..... . . . . . ....
Sø rensen, Henrik ............ . .
Witthøft, Hans ................
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Håndbold 1967

I

- eller, da DSR blev en håndboldklub - osse

I

Omega Seamaster de Ville
- med automatisk optræk og kalender

FRITZ G. EISENS0E
murermester og entreprenør
MOSEDALVEJ 15 KØBENHAVN VALBY
TELEFON 3080 22
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Som det tegner sig ved redaktionens slutning, må det betragtes
som en kendsgerning, at DSR fra næste sæson er deltager i den
københavnske mellemrække, idet vi allerede inden den sidste
kamp har sikret os 1. pladsen i A-rækken.
De sidste års »frygtede« udvikling er således blevet en realitet
i indeværende sæson. Med dette avancement er der givet endnu
et bidrag til jubilæumssæsonen, og det skal nu blive interessant
at se, hvor længe vi kan holde stand. Nu står den jo på dobbeltturnering og kamptid 2 X 30 min.
Det har i den sidste del af turneringen været en fornøjelse at
følge holdets udvikling fra at være en samling letudafligevægtsigbringende talenter til en virkelig samarbejdende kampma kine. Nerverne er bragt under kontrol, men det forfriskende individualistiske er heldigvis ikke forsvundet samtidigt.
Man kunne fristes til at fremhæve enkelte spillere, enten f r
høj scoring eller fremragende opdækning; jeg vil in Iskrænke
35
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mig til at bringe navnene på de spillere, der ordnede paragrafferne:
Svend Erik Moth Lund (anfører), Willi Fonnesbæk, Niels Rosenbom, Svend Stouge, Hans Trautner, Jesper Blem, Helge Sommer Jensen, Søren Henrik Thomsen, Lars Heisterberg, Svend
Erik Røder, Sigurd Thumle.
Som et led i bestræbelserne på at stabilisere den nuværende
udvikling, anmeldte vi igen i år et 2. hold til KHF's turnering,
idet vi herigennem håber at finde og optræne de nødvendige
nye spillere til 1. holdet. Som resultaterne viser, ligger det lidt
tungere her, hvad man beklageligvis delvis må tilskrive vanskeligheder med at samle et fuldtalligt hold.
Tilslutningen til vore træningstimer har, som man måske forstår, ikke vist nogen særlig fremgang, og det må meget beklages.
Da Universitetet skulle bruge flere timer i hallerne i Nørre
alle, blev alle foreninger opsagt fra deres lejemål ved udgangen
af forrige sæson. På grund af vort særlige medlemsklientel var
DSR mellem de få foreninger, der blev i stand til at vende tilbage igen. Et held for os, idet den nuværende ordning må siges
at være en betingelse for, at DSR overhovedet kan opretholde
en håndboldafdeling. Erik Brisling fra USG's 1. hold har på
udmærket vis forestået timen i OM-hallen, mens vi selv har
taget os af timen i Idrætshallen. I lighed med sidste sæson er
der her spillet en lang række træningskampe mod andre klubber.
Roernes håndboldturnering blev i 1967 arrangeret af Skovshoved Roklub og fandt sted under rekorddeltagelse den 9. april
i OM-hallen, som sædvanlig under festlige og fornøjelige former.
Turneringen vinder stadig større indpas også blandt provinsklubberne, og der er for mig inge~ tvivl om, at DFfR burde gøre
en indsats for at få klubberne over hele landet til at gå ind for
håndbold eller andre indendørs idrætsgrene i vintersæsonen.
Problemet med de mange roere, der forsvinder i vinterens mørke, ville sikkert blive formindsket derved. '
DSR's 1. hold var også her på toppen og vandt Mesterrækken
efter en glimrende indsats. Dermed var pokalen vundet til
ejendom, og klubbens nuværende førerstilling blandt roklubberne fastslået.
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RESULTATER
A·rækken 1966/67:

A-rækken 1967168

DSR- CIK
........ . . .. . . ... .
DSR- KFUM .. .. .. ... .... . .
DSR- AHK .... .. .. . .... .... .
DSR- VHC ......... .. .... .. .
DSR- BI
DSR~SIF ....... .. .. .... .. . .. .
DSR- VKI
.. ... .. .... .. .. .. .
DSR--GSIF .. .. .... .. .. .. .. ..
DSR- VB .. ....... .. .... .. . ...
DSR- Hakoah .... .. .... . ....
DSR- KSG ......... ... ..... .. ..

10- 7
12- 12

9- 9
18- 21
13- 7
14- 10
19- 13
8- 14
14- 11
16- 17
14- 10

DSR- BI
DSR- KSG
DSR- Steno .. .. ... .. .. . ......
DSR- CIK ...... .. .. .. .........
DSR- Hakoah .... ...... .. . ..
DSR- AHK .... .. ...... .. ....
DSR- H38
DSR--GSIF
DSR- VKI
DSR- SIF .. .. .. .. . .... .. ... .. .

29- 13
15- 9
8-13
10-13
18- 14
15- 13
17- 13
13- 12
15- 9
18-13

Vinder: DSR (slutstilling ikke kl ar,
1 kamp mangler) .

Slutstilling:
1. KFUM ......... .. .... .. .... .. .
2. VHC .............. ... .. .. .. ....
3. GSIF .... .. .. .... .. ... .. ....... .
4. DSR ........ ... .. .. .. .. .. .. . .. .

17
14
14
14

Serie 10 1967/68:
DSR 2- HIF 3 .............. .
DSR 2--GSIF 3 .... .. .. .. ..
DSR 2- RH 4 .. . ...... .. . ...

3- 17
22- 7
7- 16

DSR 2- Vidar 4 ............
DSR 2- Friheden 2 .... .. . ..
DSR 2- Gullfoss 5 ...... . .... .

9- 9
6-10
11-8

Foreløbig placering: nr. 6 af 10 hold.

Som det ses, var 2.holdet mere tilbageholdende.
Resultaterne var iøvrigt:
Herre-mesterrækken:
DSR-0K 16-8
DSR- Skjold 9- 6 (finale)
Herre 2.hold:
DSR- Skovshoved 5- 1
B&W-DSR 7-0
Til de mere beskedne indslag i det forløbne år hører DSR's
deltagelse i Landspokalturneringen. Vi tabte i 1. runde til AHK
med 19-21 efter en mildest talt elendig indsats.
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ØV ANGs udendørs stævne i Dragør den
r enden af startbane 04-22 opnåedes følgende
I.wlllyv n l r sultater:
SAS-SØVANG 13-13
SAS-DSR 14-13
SØVANG- DSR 13-9
ØVANG vinder således stadig.
('(I holdldul b n

I ~.
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På trods af det mindre opsigtsvækkende ved de sidstnævnte
resultater må den forløbne sæson betegnes som en hidtidig rekord, der har bragt DSR en plads blandt de »rigtige« håndboldklubber. Der er grund til tilfredshed herover, men også til at
se nøgternt på fremtiden.
Hvor længe var Adam i Paris?
Peter Wilcken.
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V A REBESTILLING OG SERVICE : (01) 122022
ØVRIGE AFD . (ol) 12 010 1
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Hurtigt og solidt
forlang tilbud!

Al t tagarbejde
udføres.
Gas- vandsanitetog centralvarmeanl æg

K. E. P E D E R S E N
Bl ikkenslager, gas- og vandinstall atør. Sanitet og centralvarmo
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38

39

Ski og orienteringssektionen 1967
Den 26. sæson

~~fovei
ERSDSTÆRKE

En levende avis

Arets gang i sektionen er hovedsagelig kendetegnet ved 3 hovedaktiviteter. Trænings- og klubløbene - de åbne løb - samt afholdelsen af årets stifinderløb, det 23 . i rækken.

Trænings- og klubløbene
I lighed med de tidligere år har vi i fællesskab med roklubberne
K.R., Skjold og Skovshoved afholdt træningsløb hver søndag
fra Bagsværd Rostadion i forårsperioden inden de åbne løb i
april, samt i efterårsperioden fra de åbne løbs ophør i oktober
og indtil kort før jul. Et gennemsnitligt deltagerantal på 30-40
vidner om, at der er en ret udbredt interesse for denne form
for løb. For nybegyndere og som løbetræning er den udmærket,
men rent orienteringsmæssigt er den, efterhånden som man
kender hvert træ i Hareskoven, uden orienteringsmæssig værdi.
Man bør tænke på at variere stedet for disse løbs afholdelse noget. løvrigt har der været mulighed for at deltage i lignende arrangementer som gæster hos »Holte« i Rude Skov. Det rigtige
var måske et mere udbredt træningsløbssamarbej de O' -klubberne imellem.
Klubløb bliver som bekendt afholdt fra GASEHUSET.
I efteråret er blevet afholdt 3 sådanne. Heraf de 2 som egentlige klubtræningsløb for begyndere, hvor vi havde fornøjelsen
af at se en del kaproere som gæster. Det er vort håb, at kaproningsafdelingen i højere grad må få øjnene op for de af-
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vekslingsmuligheder i træningen som orienteringen frembyder,
og sektionen er indstillet på i videst muligt omfang også at tilpasse disse O' løb på en sådan måde, at de er til glæde for kaproningsafdelingen både med hensyn til tidspunkter og tilstrækkelig effektiv træningsmulighed. Vi er indstillet på et samarbejde.
Et uafviseligt kraver jo, at man tilegner sig et vist kendskab til
orientering, for overhovedet at kunne komme nogenlunde hurtigt frem i terrænet. Efter kaproningssæsonens ophør, som det
også så småt er praktiseret i år, kunne man bl. a. afholde instruktionsløb, og gennem løb i efteråret og årets første måneder få
opbygget en grundkondition, som kaproningens specialtræning
kunne bygge videre på.
Den rivende udvikling orientering har gennemgået i de sidste
år, har medført at råstyrke og hurtighed er blevet i langt højere
grad væsentlige faktorer ved orientering, end det var blot for
5 år siden. Banernes sværhedsgrad er formindsket væsentligt, især
p.g.a. de forbedrede kort, hvor næsten alle detailler kan aflæses,
som de er i terrænet. Alle veje og stier er med i deres rigtige
form o.s.v. Tilfældighedernes spil er formindsket. Afstands- og
retnings fornemmelse, samt fornemmelsen for terrænets muligheder, er ikke mere helt afgørende, fordi der ofte er veje og
stier, som kan bruges. Blandt de hurtigste orienterere finder
man i dag en lang række løbere, som indenfor hurtigløb (atletik) er blandt landets bedste.
Det 3. klubløb var årets JULEKISPUS, der lod sig afvikle alene
med et normalt antal udgåede løbere. Henning udtrykte dette
i sit referat af løbet ved - at formanden var »julerar«. Det blev
som sædvanlig afsluttet med julefrokost i hytten.
D e åbne løb
Vi har løst 11 licenser i år. I gennemsnit har der deltaget -;
fra sektionen i de forskellige åbne løb. Røde har alene løbet
i A-klassen i år og deltaget i DM i samme, med pæne resultater
( 4- 5 pladser) , men uden at være nået helt til tops. Hurtigheden
er i dag det afgørende. Hanne Hulgaard og Einar Voigt deltog
ligeledes i DM. Nævnes må dog Rødes 9. plads i årets WILD
WEST, der blev afholdt ved Viborg. 25-km-bane med start
om natten 1 time før solopgang et helt ukendt sted. Der var
90 deltagere fra hele landet. Ved deltagelsen i roernes kompas-
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løb var succesen ikke stor. Helsingør vandt vandrepræmien til
ejendom. Jesper Hven har røbet eventuelt at kunne udvirke udsættelse af en ny.
Endvidere har sektionen deltaget i KM- og DM-stafetterne
henholdsvis i Grib skov (i en del af denne, hvor vi aldrig har
været før), og ved Møens Klint, hvor det var sjovt at løbe i helt
uberørte skovområder, idet en stor del ikke drives forstmæssigt
(brombær- og egekrat mv.).
Stifinderløbet - det 23. - den 30. april.
Gert og Kell var banelæggere. I week-end' er og påsken rekognoscerede vi. Det foregik ved Hylstofta i Sverige i et aldeles
pragtfuldt terræn. Tilpas afvekslende m.h.t. moser, bakker og
fremkommelighed ( sten partier). Det er jo næsten umuligt at
løbe i blokmarker af større omfang, således som det ofte kan
være tilfældet »hinsidan«. Alt klappede som det skulle, og vi
var færdige med postudlægningen ved 1 7 tiden. Mikkel havde
taget flæskesteg og gasapparat med og kokkererede. Vi havde
lånt en hytte, egentlig god, men uden vand og toiletforhold samt
kogemuligheder, og det var der enkelte, der ikke havde prøvet
før. Mikkel øste imidlertid af sine rige langturserfaringer og
ordnede desuden mål. Voigt fungerede som overdommer, i hvilken egenskab vi fik rig brug for ham under løbet. Af hans
problemer nævner vi: 1. Er postdefinitionen »et plateau« identisk med »toppen af en bakke«? (en anke fra vinderen i ÆOB);
2. Er en »høj« lig en »mosespids«? (en del af vore gode A & B
løbere snuppede i skyndingen en damepost i nærheden af deres.
En mente, at det at posten lå på en tue kunne berettige til denne
postdefinition ) . En del A & B løbere blev således diskvalificeret. Man var eller tilfreds med løbet, og selv syntes vi også,
selvfølgelig delvis på grund af terrænet, at det var blevet nogle
gode baner. Værst var det imidlertid at post 2 på A og B banen
blev stjålet midt under løbet, hvilket ikke gjorde det let for
de, som kun havde den tilbageværende tang at holde sig til,
som markering på posten. Flere fandt den imidlertid og gennemførte løbet. Alle præmier blev dog uddelt, idet dommeren mente,
at de rigtige vindere, omstændighederne taget i betragtning,
alligevel var fundet. Heri var banelæggerne fuldt ud enige
med ham. Desværre var vejret ikke godt i modsætning til om

44

lørdagen, hvor postudlægningen var foregået i strålende solskin. - En bevæget week-end!
Banelægning kræver et stort forarbejde, men er sjovt, især når
man, som her, har et godt nyt terræn at lægge banerne i. Kravene ttl banelæggerne bliver større efterhånden som konkurrencen bliver større og petitesserne spiller ind. P.g.a. forskellige
mangler ved løbs arrangementer er man enedes om at tilknytte
hvert løb en såkaldt bane- og arrangementskonsulent, der har
til opgave at hjælpe den arrangerende klub, for derved at undgå
de mest graverende fejl.
Skisporten

Vi har ikke deltaget i skikonkurrencer i år.
Sektionens styre

På generalforsamlingen 23. november blev styret genvalgt. Det
er:
Formand Kell Hallstrøm.
Kasserer Gert Pedersen.
Sekretær Henning Jacobsen.
Hermed tak for det forløbne år. - Vi vandt ikke »De store
Sejre«, måske i nogen grad erfaring (i hvert fald med hensyn
til banelægning) - men vi mener stort set at have nået de beskedne mål vi satte os ved årets begyndelse, nemlig at videreføre
sektionen på rimelig vis under hensyntagen til dens størrelse,
ved primært at give dens medlemmer alle tilstrækkelige muligheder for udfoldelse på orienteringsbanerne.
Kell Hallstrøm .

---
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DANSKE
STUDENTERS
ROKLUB

DSR.s ÆRESMEDLEMMER
Brygger Carl Jacobsen t
Professor H. J. Hannover t
Overlæge H. S. Køster t
Direktør Henning Koch t
Civilingeniør H. Rtie t
Professor, dr. med. Knud Secher t
Direktør Harald Simonsen t
Overretssagfører H. Steinthal t
Grosserer Gudmund Schack
Civilingeniør J. Norman-Hansen
Højesteretssagfører O. Bondo S1Jane
Pianofabrikant Bjørn Møller

DSR.s ÆRESTEGN
Hans Majestæt Kong Frederik IX
Kaptajn H. H. Bondo t
Grosserer Carl Thorup
Direktør Henry Skov t
Direktør Harald Simonsen t
H/R-advokat H. Rømcke, N.S.R.
H/R-advokat E. W. Nansen, N.S.R. t
Aktuar N. Solberg, N.S.R. t
Professor, dr. med. Knud Secher t
Civilingeniør H. Rie t
Generallæge Em. Saugman t
Ambassadør Frantz HvaS!
H/R-advokat Leif Rode, N.S.R.
Grosserer Gudmund Schack
Direktør Axel Lundqvist t
Civilingeniør J. Norman-Hansen
Højesteretssagføi:er O. Bondo-Svane
Pianofabrikant Bjørn Møller
Sagfører Erik Becker
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Sejrsmasten

Papirkniven

Hædersgave 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:
Hans Majestæt Kong Frederik IX

DSR skænkede på generalforsamlingen i 1934 »Sejrsmasten til civilingenøir H. Ree til erindring om klubbens indtil da største kaproningssæson, der havde resulteret i 36 sejre.
Ingeniør Ree udsatte samme år »Sejrsmasten« som evigt
vandrende præmie i DSR.
»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.

Desuden indehaves »Papirkniven« af følgende:
Ove Petersen ................. .
J. Norman-Hansen ........... .
Gudmund Schack ......... .. .
H. B. Fogh ................. .
O. Hallin .................... .
Axel Hertz .................... .
H . Høeg Rasmussen . ....... .
Axel Lundqvist ............. .
H. Ree ........ .... .... .
Knud Secher ................. .
Ove Mandrup· Poulsen ..... .
H. K. Rasmussen .. .
K. R. Melgaard .............. .
Aage Jørgensen .............. .
Mogens Hee ................ . ... .
O. Bondo Svane ........... .
Sten Ryum .................... .
Ejvind Sieverts .............. .
Jørgen Stærfeldt ..... ......... .
Chr. Ostenfeldt ..... . .. .. . ... .
Ulf Kaarsberg ................. .
Gunnar Wandel ....... . ...... .
Kr. Nørlyng ................. .
Dan Frørup .................... .
Ejnar F. Voigt ....... ...... .

1925
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

1946
1918
1949
1950
1951
1952
1952
1952
1955
1957
1958
1959
1960
1960
Erik Haamann ......... ....... . 1961
Aage Hendrup .............. . 1962
1963
Carlo Larsen ... .
1963
Knud Mikkelsen
Leif S. Rode ................ . 1965
1965
Peter Wilcken
D.F.D.S ............ ..... ...... . 1966
Otto Bjerrum ................. . 1967
A. H. Bøttger ................. . 1967
1967
Morten Andersen
1967
Ib Christoffersen
Gunnar Nyhegn ......... ..... .
Frode Christiansen .......... .
Erik Kiersgaard .............. .
Erik Becker .................... .
H. MOhring·Andersen ..... .
Axel Mathiesen ......... .
Bjørn Møller .. .. .
Carl Sjelle .................... .
Mogens Blach ..... ............ .
Aage Bang .... .
Wriborg Jønson .............. .
Knud O. Møller
N. O. H. Strigel ........... .
Rud Møller·Jørgensen ..... .

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

Gudmund Schack
Mogens Hee
Max Sørensen

Frode Christiansen
K. Kolman
Hugo Grumme
Aage Jørgensen
Kaj Traulsen
Ole Secher

H.Ree

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Paul Sivertsen
ikke uddelt
H. K. Rasmussen

Erik Kiersgaard
ikke uddelt
ikke uddelt
Axel F. Mathiesen
Junior-otteren

Jørgen Krause
ikke uddelt
Poul E. Jakobsen
Begynder·otteren
ikke uddelt
Mogens Haut og Kurt Nidsen
ikke uddelt
Toer m. styrmand
Peter Wilcken
Niels Jørgensen
Drengefirer
Hans Frederiksen 0/1 Ib Kr",e
ehe. Rasmussen

Jens Ronne Ihn «n
Degynder-otteren
~apronllll\sJfd

Palle Dllnkenberg
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER
Hans Majestæt Kong Frederik IX
Grosserer S. E. Albertus
Direktør W. van Aller
Cand. jur. Henning Amelung
Direktør H, C. Andersen
Højesteretssagfører Niels Andersen
Overlæge Wilh. Anthonsen
Viceforstander cand. jur. Aage Bang
Overlærer L. Banke
Overingeniør E.V. Bardram
Direktør Sven Barfod
Sagfører cand. jur. Erik Becker
Direktør, civilingeniør J. B. Beenfeldt
Grosserer Knud Biehl
Læge Ib Bjerrehus
Direktør, cand. jur.
K. A. Bjørklund Bertelsen
Apoteker Svend E. Bjørn
Cand. polyt Palle Blinkenberg
Landsretssagfører B. Boesen
Civlingeniør, professor
Frode Bramsnæs
Prokurist M. Bredfeldt
Cand. polyt. Bent Bredmose
Statsaut. revisor Sven Aage Bruun
Fabrikant Per Brøchner-Larsen
Ilrektør, konsul Gunnar Buck
Civilingeniør Arne Byskov
Professor, overkirurg, dr. med.
Jens C. Christoffersen
Turistfører Walther Clasen
Regnskabschef Erik Cortsen
Fuldmægtig K. J. Crusell
Professor Jørgen S. Dich
Ingeniør, cand. polyt.Th. Eberth
Murermester F. G. Eisenøe
Personalechef Victor Elvang
Viceskoleinspektør Aage Feldt
Grosserer A. Filtenborg
Landsretssagfører Aksel Fischer
Civilingeniør P. Fogh
Landsretssagfører Leo Frederiksen
Overlærer F. Frenzel
Overlæge Ib Freuchen
Direktør Valdemar Friedricks

Civilingeniør Dan Frørup
Museumsinspektør G. Galster
Eksp.sekretær, cand. jur. Nils Gjersøe
Landsretssagfører Jørgen Goldberg
Prokurist H. Gundtofte-Bruun
Civilingeniør Svend Hagerup
niftsbestyrer, civiling. Olaf Hallin
Tandlæge Jeff Hammelev
Tandlæge Mogens Hammeris
Prokurist P. Hammertoft
Direktør F. Aa. Hansen
Tandlæge B. Konstantin Hansen
Civilingeniør Henning V. Hansen
Civilingeniør C. O. Hanssing
Civiling., entreprenør P. J. Harder
Civilingeniør Mogens Hee
Advokat Jørgen Helweg-Larsen
Forlagsboghandler N. J. Helweg-Larsen
Redaktør C. Næsh Hendriksen
Inspektør Helge Henriksen
Højesteretssagfører, dr. jur.
Bernt Hjejle
Landsretssagfører H. H. Holm
Typograf Johs. Honore
Ambassadør Frants Hvass
Translatør Jesper Hven
Statsaut. revisor Erik Haamann
Direktør Even Ibsen
Civilingeniør J. C. Islef
Civiling. Poul V. Fjelsted Iversen
Overlæge Erik Jensen
Direktør Gunnar Jensen
Hans Jørgen Jensen
Cand. polit. Harald Jensen
Prokurist Henning Jensen
Civiling. Erik Sommer Jensen
Korrespondent J. Sommer Jensen
Fuldmægtig Willy Ohm Jensen
Sektionsingeniør Micheli Jessen
Læge Erik Johannessen
Civilingeniør Wriborg Jønson
Stiftsbogholder Aage Jørgensen
Civilingeniør O. Borre Jørgensen
Civilingeniør Hans Kehlet
Assurandør Erik Kiersgaard

øjenlæge Erling Kjerrumgaard
Civilingeniør Kjeld Klintøe
Fabrikant C. N. O. Korsgaard
Overlæge Peter Krag
Professor dr. med. Niels B. Krarup
Grosserer Ove Krarup
Civilpolltiassistent Jørgen Krause
Professor dr. med. H. K. Kristensen
Ingeniør Erik Lakjer
Tandlæge Ove Lange
Landsretssagfører Carlo Larsen
Landsretssagfører J. Svenning Larsen
Direktør Finn Lorentzen
Kontorchef, cand. pollt. Fridtjof Lund
Tandlæge K. Machold
Direktør, ingeniør Alfred Madsen
Civilingeniør Jørgen C. Madsen
Regnskabschef Mogens Madsen
Civilingeniør Svend Malver
Professor J. L. Mansa
Civilingeniør Herbert Marcus
Læge Axel Mathiesen
Ørelæge Knud Melgaard
Driftsbestyrer, civiling. G. Meng-Lund
Civilingeniør Knud Mikkelsen
Overpræsident, greve Carl Moltke
Tandlæge E. Myrup
Ass. overlæge Andrej Myschetzky
Civilingeniør Bent Mærsk
Højesteretss. H. Møhring-Andersen
Pianofabrikant Bjørn Møller
Professor K. O. Møller
Stud. mag. Dan Nielsen
Arkitekt O. Mølgaard Nielsen
Sekretær Alfred Schultz Nielsen
Redaktør Kay Nissen
Civilingeniør J. Norman-Hansen
Civilingeniør G. Nyhegn
Underdirektør H. Nyholm-Poulsen
Redaktør Walther Næsh
Overingeniør, cand polyt.
Kristian Nørlyng
Landsretssagfører E. Winsløv Olsen
Civiling. dr. techn. Chr. Ostenfeldt
Handelsråd Kjeld Packness
Advokat Arne Pedersen
Stud. polyt. Erling Hedegaard Pedersen

Landsretssagfører Aage Petersen
Chefredaktør Ernst Prieme
Læge Per Pærregaard
Cand. mag. Bent Rasmussen
Tandlæge Bjarno Rasmussen
Læge P. Kongstad Rasmussen
Advokat Olaf Bang Rasmussen
Direktør, cand. jur. Steen Ryum
Overlæge, dr. med. Jørgen Røjel
Direktør Per Rønberg
Tandlæge B. Rønnow
Fru Esther Saugman
Grosserer Gudmund Schack
Underdirektør Henrik: Schaumburg
øjenlæge Erik Sebber
Professor dr. med. Ole Secher
Ingeniør P. E. Selsner-Rasmussen
Major C. A. Sjelle
Civilingeniør Ole Skærbo
Revisor Palle Smith
Apoteker Georg Sodemann
Direktør, civilingeniør N. Steenberg
Arkitekt N. O. Strigel
Direktør, civilingeniør P. Strårup
Civilingeniør Mogens Suppll
Højesteretssagfører O. Bondo Svane
Landsretssagf. N. Borup Svendsen
Ambassadør Nils Svenningsen
Læge Orla Teglers
Bankfuldmægtig F. Teisner
Reklamechef Knud Terslev
Eksp.sekr. Per J. M. Thielemann
Ekspeditionssekr. C. F. Thorup
Skibsingeniør Kaj Traulsen
Tandlæge Erik Weeke
Overlæge Mogens Vinten-Johansen
Laboratorieforstander E. F. Voigt
Kammerjunker Svend Volkersen
Justitssekretær C. Weesgaard
Læge Jokum Wielandt
Civilingeniør P. Wilcken
Cand. pharm. Per Willems
Kontorchef Holger Wraae-Jensen
Civilingeniør S. E. C. Wøhlk
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DANSKE
STUDENTERS
ROKLUB

I 1967 har Vennerne haft fornøjelsen at modtage indmeldelse
fra nedennævnte:
Direktør Sven Barfod
Turistfører Walther Clasen
Overlæge Ib Freuchen
Prokurist H. Gundtofte-Bruun
Tandlæge Mogens Hammeris
Civilingeniør Erik Sommer Jensen
Stiftsbogholder Aage Jørgensen
Civilingeniør O. Borre Jørgensen

Øjenlæge Erling Kjerrumgaard
Regnskabschef Mogens Madsen
Sekretær Alfred Schultz Nielsen
Handelsråd Kjeld Packness
Læge Per Pærregaard
Advokat Olaf Bang Rasmussen
øjenlæge Erik Sebber

medl. ktn.

medl.

-

:22.0000
210

z 00000
-1ØO

Mangler på listen for 1967

-

Direktør F. Aa. Hansen
180

-170

REGNSKABS-OVERSIGT FOR 1967
-160

I kontingent er indgået ialt kr. 4.955.00
Udgifter (tryksager, porto, gaver) beløber sig til kr.615.95
Til D. S. R. er overført kr. 17.000.00
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D.S.R.s VIRKSOMHED 1963 - 1967
samt årene 1948, 1953 og 1958

Ar

Medlemmer"

Medl.ture

BADENES BENYTTELSE I 1967

Ture
pr.medl.

Bådture

Båd-km

Km pr.
båd tur

Type

Båd

Otter

Ca-ira
Slue Boy

Ture

Gns.

300

30

10,0

87

13

6,7

Km

1948

970

14517

15,0

5993

49610

7,2

1953

891

11131

12,5

5187

33471

6,5

1958

650

7707

11,9

3509

23841

6,8

Sleipner

1800

150

12,0

Leo

1800

150

12,0

3987

343

11,6

1200

100

12, O

Moa

600

50

12,0

Streg

240

20

12,0

50

5

10,0

1800

150

12,0

2690

225

11,9

Pi

1200

100

12,0

Aslaug

1440

120

12,0

2640

220

12, O

1963

584

8542

14,6

3821

29259

7,7

1964

657

10145

15,4

4277

33433

7,8

1965

691

12263

17,7

3756

29856

8, O

1966

647

10266

15,8

3951

30847

7,8

1967

651

12599

19,4

4590

38918

9,7

• Akll"t bet.l.,.d. medlemmer

Ormen

Firer m. stm.

+ lIy ..... rig• .

Delfin

Andromeda
Ar

Medl.km

1948

116737

Km fr.
mwd .

Ferielangture
Båd- Båd- Km ~r.
ture km
båd ur

120,2

16

4790

Ture Sæson
over +ængde
30km l uger

300,0

50

30
30

1953

81663

91,7

6

1351

225,0

19

1958

60503

93,1

7

3l

72941

124,9

5

198,6
204,0

24

1963

1390
1020

37

30

1964

86400

132,0

3

600

200,0

38

32

1965

83354

120,6

7

1248

178,3

25

31

1966

87290

155,0

5

960

192,0

22

31

1967

122913

188,8

6

1025

170,8

16

31

Pollux

Firer u. stm.

Toer m. stm.

Grane

480

40

12, O

Toer u. stm.

Leif

120

10

12,0

Urd

360

30

12,0

Skuld

220

22 2

10,0

Verdandi

240

20

12,0

940

82

11,5

1800

150

12, O

600

60

10,0

70

10

7, O

1680

140

12,0

4150

360

11,5

MEDLEMSSTATISTIK pr. 1. NOVEMBER 1967
Aktivt betalende medlemmer ... 574
Livsvarige medlemmer ......... 77

Dobbelt-sculler

Rolf

Aktive medlemmer i alt ....... 651, heraf ekstraordinære: 35

Minerva

Passive medlemmer . . . . . . . . . . . . 207

Duo

De aktivt betalende medlemmers anciennitet i klubben:

Chrisco

Under l år: 162, l-S år: 233, over 5 år: 179.

56

57

Type

Båd

km

Ture

Gns.

Cravelbygget

alfa

150

15

10,0

sculler

Beta

300

25

12,0

Kappa
Lambda

1400
10
1860

140

2
182

Over
30km

Type

Påd

Toårers inrigger

10,0

5, O

Daphne

500

50

10,0

sculler

Grumme

400

40

10,0

laIt træningsture fra
Bagsværd og Nordhavn

90

10, O

17647

1542

11,4

1447

194

7,5

338

41

8,2

Purin

1092

136

8, O

Munin

996

151

6, ri

3

l

3, O

P.R.

784

46

17, O

Rune

178

28

4

l

6, "
4, O

162

24

6,7

Tjalfe
310

Fe~ieture

507

89

Klinkbygget
single-sculler

5,7

879

9,1

17

8,2

13

Epsilon

11

6,5

Ion

143

19

7,5

Ny

215

30

7,2

957

113

8,5

Blå

15

3

5,0

Dan

239

35

6,8

Olsen

Fireårers
inrigger

Balder

l

Jyden

Toårers inrigger

6

52

l

6, O

11

4,7

917

115

8,0

Viking

206

27

7,6

2392

305

7 ,8

3

1307

55

23,7

9

432

55

7,9

1222

145

8,4

A.R.
Elektra
Fafner
Freja

32

16,0

20

4,5

32

5

l

3,3
5, O·

1314

243

5,4

262

39

6,7

74

16

4;6

208

2,3

Ran

1412

179

7,9

Rho

312

63

5, O

Tuto

284

51

5,6

65

14

4,6

Hans

823

116

7,1

Tau

578

103

5,7

Omega

475

84

4,6

Gamma

1745

281

6,2

Teta

1380

200

6,9

530

91

5,8

9940

1741

5,7

laIt for samtlige
både i Nordhavn

21051

3044

6,9

Træningsture fra Bagsværd mm.

17647

1542

11 ,4

220

4

38918

4590

Omikron

Thor

90
107

484

Uno

Dreng
Eos

4

875

Alf

72

Odin

2

7997

Eta
Halvoutrigget
firer m. stm.

30r-m

undtagen 7152

Delta
Jucunde

n ver

Fr. lY.

Cito
Halvoutrigget
dobbelt-sculler

Gns

Helge

UdØbt( pIas t)
900

Ture

Hroar

Norge

10,2

Klinkbygget

Km

2

l

Ture med lånte både
SAMLET RESULTAT

55, O
8,5

20

2

22

58

59

-
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POKALER VUNDET I 1967
Regatta

Bådtype

Berlin
1-2 juli

Elite firer
Senats-Vierer
Elite firer u Georg-Hax-Vierer
Elite otter
Verbands Achter

l

Beg.
Beg.
Beg.
Sen_
Sen.

1
l
2
3

Maribo
8-9 juli

E

Regatta

Bådtype

Pokal

I

Maribo
21 maj

Beg. firer
Sen A dobb.
Elitefirer
Eliteotter

Erindringspræmie
Erindringspræmie
Erindringspræmie
Erindringspræmie

l
l
l
l

l
l
l
l

Beg. firer
Sen. A dobb.

Begynderpokalen
HavnedirektØr W.Laubs
Erindringspræmie
Scullerpokalen 1952
ingen præmie
Leo Frederiksen Pokalen
Overborgmester S. Munk Pokal

2

4

5
5

14 Juli

5

5

Bagsværd
15-16 juli

l
l

5
5

Bagsværd
27-28 maj

Elite
Elite
Elite
Elite

single
dobb.
firer
otter

>

1~

N.A.M.
(Ba~sværd)

toer
firer
otter
A dobb.
A firer

Pokal

Elite dobb.
Elite otter

MØller-Andersen-pokalen
NykØbing F - ~okalen
Maribo-pokalen
Nysted Roklubs jubilæums pokal
Nakskov Skibsværfts marketenderis Pokal
GRIN-pokalen
Carla og Jens-~okalen

Single
Firer
Otter

ingen præmie
Akademisk Mesterskabspokal
ingen præmie

Beg. firer
Beg. otter
Elite single
Elite otter

DSRs Jubilæumspokal
Erindringspræmie
Nybro-pokalen
Carl Schmidt-pokalen

Beg. firer
Beg. otter

Orms und Roklubs Pokal
Erindringspræmie

l
l

l
3
l
5
l max i
6

l
2

l
5

l

6

2

l

3
l
5

Beg. otter
Sen. A firer

Begynderotter Pokalen
Viborg Regatta Pokal

l
l

5
5

Arungen
22-23 juli

Liibeck
3-4 juni

Beg. single
Sen. A dobb.
Sen. A dobb.
Elite single
Elite dobb.

Erindringspræmie
Erindringspræmie
Erindringspræmie
Erindringspræmie
Gasolin-Nitag-iossehl Herausforderungspreis
Erindringspræmie
Erindringspræmie
Erindringspræmie
Senats-achter der Hansestadt
Liibeck

l
l
l
l

l
l
l
l

Molndal(NM) Elite single
29 juli
Elite dobb.

Konsul Jes Schytts Vandr.pris
Svenska Roddforb.s Vandr.pris

3
3

Molndal

3
l
l
l

ingen præmie
C.V:Kilbergs Vandringspris
Erindringspræmie

l

2
l
l
l

Beg. firer
Elite single
Elite dobb.
Beg. firer
Elite single
Elite dobb.

Udfordrings præmie
Sculler-pokalen 1950
Knud Sechers mindepokal

HT-pokalen
Erindringspræmie
Erindringspræmie
Werner Almroths vandringspris'

l
l
l
l

Elite
Elite
Elite
Elite
Goteborg
10-ll juni

Odense
18 juni
Bosbaan

Beg.
Beg.
Sen.
Sen.

firer
otter
otter
otter
firer
otter
A firer
A otter

l

3 i træk
4
l
l
4

Bagsværd
(DM)
6 august

Nordamerikansk mesterskab
10-13 august Elite single Erindringspræmie
Porsgrunn
12-13 aug.

Beg. firer
Beg. firer
Elitefirer

Beg.otter

Rasmus Jørgensens Mindepokal

Sen. A dobb.
Elite single
Elite single
Elite firer

ingen præmie
ingen præmie
De Hollandbeker
Wisselprijs: Een prozen plabuette

l

Bagsværd
Beg. otter
3 september Sen . A dobb.
Sen. A firer

l

Sen. A otter

l
l

Erabrand
24-25 juni

Beg. firer
Beg. otter

Erindringspræmie
Vandre præmie

SorØ
1-2 juli

Beg.
Beg.
Sen.
Sen.

Guldhornet
Vagn-Jensen Pokalen
Gamle roeres vandrepokal
Ny vandrepræmie

firer
otter
A dobb.
A firer

2

5

l

l3p, max i 68
2, max i 78
2, max i 69

BoaforsSen. A toer
dammen
Sen. A 'firer
17 septemberElite otter

Brubakken Truckservice A/S
Vandrepokal
Dir. Finn Rafn's Pokal
BP's Pokal
Erindringspræmie
Erindringspræmie
Sognerådsform. Fr. Willumsens
Pokal
Junior otter-pokalen

10

max i

Viborg
3-4 juni

'3D juli

5
5
5

67

5

l

l

l
4

5

5
5
5

l

l

l
l
l

3
3
5

l
l

l
l

4

4

6

6

Vandrings pris
l
Falkenbergs Kolimport
2
Roddinteresserade i r,ll kenb rp, 2

4
4
4

--------------------------------

l

61

60

96

UDGIFTER

KASSEREGNSKAB
fra 1. november 1966 til 31. oktober 1967

Klubhuset

INDTÆGTER
Kontingenter aktive
Kontingenter passive

84.842,00
3.432,00

88.274,00 kr.

Tilskud og gaver mv.
DFfR
KØbenhavns universitet
DSI
Polyteknikerlegatet
Politiken
IngeniØr Ree's mindelegat m.fl.

5.550,00
6.360,00
6.300,00
2.000,00
6.000,00
54.311,44

Tilskud fra private, fonds mv.
i anledning af 100 års jubilæet,
samt indtægter fra jubilæumsfond

4.494,26
541,00

Skatter og afgifter
+ ref. af bådeværft

7.519,76
262,00

Assurance
Vand W.C.
Vedligeholdelse og nyindretninger
Telefon
Renholdelse
Andre udgifter

3.953,26
7.257,76
1.654,26
195,53
40.710,82
1.930,32
211 ,62
68,50

55.982,07 kr.

33.738,00
10.476,09

44.214,09 kr .

Bådene
80.521 ,44 kr. _

Nyanskaffelser
Vedligeholdelse
Den daglige drift

156.219,21 kr.

Diverse indtægter
Erstatning for Ødelagt otter
Salg af både
Salg af tryksager, mærker, betalte
bØder etc.
Overskud Nivåhus
Overskud Gåsehus

Leje af grund
+ ref. af bådeværft

5.000,00
1.474,00
5.267,09
112,16
1.401,15

492,50
13.343,11
9.148,29

4.194,82

4 • 6 8 7 , 3 2 kr.

4.204,00
4.989,86
11.262,07
136,00
23.216,22

43.808,15 kr.

7.421,50
4.558,50
689,07

12.669,07 kr.

Fremme af klublivet

13.254,40 kr.
338.269,05 kr.

Balance 31/10 1967

Securitas
Opvarmning el og gas
+ refunderet

17.388,45 kr.
355.657,50 kr.

Gymnastik, håndbold, svØmning
Medlemsbladet, trykning
Fester
Andre udgifter
KØkkenets drift
Administration
Kontorhjælp
Porto, kontorartikler
Andre udgifter
Repræsentation

KØbenhavn, den 21. november 1967
sign. Aage Bang.

Arbog
Andre udgifter

18.803,27
140,23

18.943,50

1<

r' .

Kaproningsudgifter

Kontingentrestance pr. 31/10 1967: 12.215,00 kr.
Klubbens pantegæld i klubhuset i SvanemØllen: 153.262,50 kr.

Drift af bådehus i Sydhavnen
Nyanskaffel s er
Vedligeholdelse
Deltagelse i kaproninger
Gravering-præmier
Motorbåd - drift og anskaffelse
Træner
Studentermatch
Andre udgifter

4.025,11
92.741,26
7.537,41
24.740,1 2
660,85
4.308,61
10.550,00
2.230,35
1.120,94

Diverse
Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med
foreliggende bilag.

KØb af tØj, mærker etc.
Afdrag og renter på gæld
Ko ntingenter mv.

KØbenhavn, den 8. december 1967.
sign. N.H.Schaumburg
sign. Erik Haamann
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Balance pr. 31/10 1966

2 .600,00
1. 850 ,00
5.1 21,0 3
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Indsætter De et fase I 'I"h
hver måned (mind t () I ",).
kan De efter 12 m, n ,dl"
line lige så m ' ' l , M, ,,I I l'
har sparet o p, g '1'1 "
24 måned r cl 'l <10 111 1\ Ilt
- dog høj t I ,()()() I" .

1873

Kom ind og få alle oplysnin

OPSPARIN
HANDELS
-altid m d i bil/l-l/l-l

