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Beretning for sæsonen 1968 

Efter jubilæumssæsonens store festligheder må året 1968 karak
teriseres som et lidt stille, men godt år for DSR. 
Trods en mindre medlemstilbagegang samt stor afgang af kap

roere i eliteklassen viser rostatistikken, at foregående års høje 
roaktivitet blev opretholdt på alle områder. Dette skyldes vel 
tildels, at sæsonen vejrmæssigt set var meget fin, men også at 
det gode klubliv, der i sommerens løb udviklede sig på veran
daen, fik medlemmerne til i større omfang at benytte klubben. 

To begivenheder vil særligt blive husket, når talen i de kom
mende år falder på året 68. Den ekstraordinære generalforsam
ling i april måned, hvor kvinder opnåede ret til at blive aktive 
medlemmer på lige fod med mænd, samt kaproernes indsats i 
olympiadeåret. 

I det følgende vil årets begivenheder blive omtalt i kronologisk 
rækkefølge. Visse ting dog kun i store træk, da der her må hen
vises til de særlige beretninger - især rochefernes. 

I februar måned blev der med fjorten dages mellemrum arran
geret diskotek. Disse var velbesøgte - navnlig af de helt unge 
medlemmer, og denne form for fest føltes som en kærkommen 
afløsning af det traditionelle karneval. 

Efter en pause på to år var klubben i hele marts måned igen 
vært for D.F.f.R.'s træner- og instruktørkurser. Dette lagde 
naturligvis en stærk dæmper på klublivet, men vintertræningen 
kunne dog gennemføres normalt, ligesom det var muligt at 
holde køkkenet åbent om lørdagen, idet kurserne nu sluttede om 
fredagen, medens de før varede hele ugen. 

Standerhejsningen fandt sted søndag den 31. marts. Formanden 
bød velkommen og udtrykte håb om, at medlemmerne ville be
nytte det klargjorte materiel flittigt - til glæde for sig selv og 
klubben. Efter at der var motiveret et leve for klubben, gled 
standeren til tops ledsaget af studentersangernes sang. Derefter 
døbte den tidligere formand lrs. B. Boesen en to-årers motions
inrigger fra DSR's Baadeværft »Loke«. Ovenpå var der arrangeret 
koldt bord, og her samledes de fremmødte medlemmer - og det 
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var mange. Maden blev hurtigt revet væk, men det store frem
møde resulterede da i det glædelige, at der hurtigt blev udsolgt 
ved den efterfølgende auktion over brugt rotøj. 
Efter standerhejsningen kom den daglige roning i gang, lige

som instruktørerne fik travlt med at afvikle kaninerne, efterhån
den som de meldte sig ind . 

Efter de omfattende istandsættelsesarbejder forud for jubilæet 
manglede der alligevel store arbejder i stueetagen, f. eks. bade
rum og kontor. Da klubbens økonomi var meget anstrengt gen
nem hele året, valgte bestyrelsen at lade kontoret istandsætte, da 
dette kunne gøres billigt, hvis man selv gjorde det meste af 
arbejdet. Det lykkedes over al forventning, og kontoret frem
træder nu lyst og venligt. Af ba~erummene nåede man desværre 
kun at få malet og hvidtet det nordlige, og dette skyldes ude
lukkende et enkelt energisk medlems indsats. Det bliver derfor 
en af den kommende sæsons mest påtrængende opgaver at få 
forbedret klubbens sanitære forhold. 

Fra et besøg på det gode skib Elinor i Frederiksholms Kanal. Skibet ejes bl. a. 
af en mindre kreds DSR-medlemmer - se iøvrigt rochefernes beretninger på 
side 12 og 14 
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I april måned var der imidlertid en begivenhed, der overskyg
gede alle andre. Allerede i marts havde bestyrelsen modtaget en 
begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling fra 
tyve medlemmer med Boesen i spidsen. Formålet med general-

Nye toner -
osse ved billardbordet 

forsamlingen var ikke noget nyt. Man ville have ændret adgangs
kriteriet til klubben fra »Som aktivt ordiært medlem kan kun 
optages mænd, der ... « til » ... kan optages enhver, der .. . « 
eller med andre ord »kvinder i klubben«. 

Hver gang dette forslag har været fremsat i de sidste år, har der 
været flertal for det. Sidst så sent som på den ordinære general
forsamling i december 1967. Men på grund af lovenes strenge 
spærreregler for lovændringer har det aldrig opnået den for
nødne majoritet. Nu var der imidlertid tegn i sol og måne på, 
at det skulle lykkes. I tiden forud for generalforsamlingen havde 
en række medlemmer haft travlt med at besøge andre medlem
mer for at få dem til at love at møde op og stemme ja. Hvis dette 
ikke lykkedes, prøvede man at få dem til at afgive en fuldmagt. 

Dette forarbejde resulterede i at generalforsamlingen, der fandt 
sted den 23. april, straks var beslutningsdygtig, idet der af 432 
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stemmeberettigede medlemmer var mødt eller repræsenteret 227. 

Foruden Boesens forslag var der fremkommet to ændringsfor
slag til dette. Disse indeholdt forskellige klausuler der skulle 
sikre, dels at der var et vist minimum af kvinder at starte med, 
dels at der fortsat var en vis aktivitet fra disses side. 

Aftenens debat blev præget af, om det sidst fremsatte forslag 
overhovedet kunne komme til afstemning, og da dette spørgs
mål blev afgjort positivt af dirigenten, fulgte en voldsom diskus
sion om, i hvilken rækkefølge de tre forslag skulle bringes til 
afstemning. I alt havde ni jurister og tolv andre medlemmer 
ordet for at tilkendegive deres mening om disse spørgsmål. Om 
hovedemnet - kvinders optagelse i klubben - blev der sagt for
bløffende lidt og intet nyt. 
Afstemningen viste klart stemningen. Boesens forslag blev ved

taget med 185 ja-stemmer, 40 stemte nej og to undlod at stemme. 
I maj måned kom der for alvor gang i klublivet. Roaktiviteten 

var stor. Der var mange kaniner under instruktion, heriblandt 
de første kvindehold som blev instrueret med hidtil uset nidkær
hed. Et par fællesture - Københavnskredsens til Skodsborg og 
en kanaltur - samlede god tilslutning. Desuden var Nivå-huset 
stærkt hjemsøgt gennem hele sæsonen. Også på 1. sal var der 
travlhed, ikke mindst i køkkenet, hvor 25- 30 middagsgæster 
ikke var noget særsyn. Det kunne blive sent før de sidste med
lemmer forlod klubben. Dette skyldtes blandt andet, at styr
mandslauget opsatte et dartspil i slyngelstuen, hvilket førte til 
at selv billardet blev overset i lange perioder. 

Sidst på måneden modtog klubben en ny to-årers motionsinrigger 
fra Løgstør. Pengene til denne båd var blevet bevilget af DSR's 
Venner på deres generalforsamling i februar . 

Den største begivenhed i juni måned var matchen mellem Kø
benhavns og Arhus' universiteter. Arhus vandt ligesom sidste år 
- efter sigende på grund af et teknisk uheld i den københavnske 
båd. Hvad der derimod ikke kan bortforklares var, at vi under 
den efterfølgende fest i klubben også tabte ølstafetten. Dette er 
vist aldrig sket før, så der er al mulig grund til at udvælge de 
kommende mandskaber med større omhu. 

I juli og august var aktiviteten fra klubhuset ikke ret stor på 
grund af ferie. For kaproerne var det højsæson. På dette sted 
skal der ikke gås i enkeltheder, men det skal dog nævnes at 
klubben fik i alt 57 sejre, heraf to DM og et NAM. Første og 
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Om kaproning - se beretning side 19, Niels Secher i Mexico side 29, old-boys
kaproning side 27 

hidtil eneste gang dansk studenterroning har været repræsen
teret ved en olympiade var i 1912, hvor PR havde to hold med i 
Stockholm. I 1968 lykkedes det igen, idet Niels Secher kvalifi
cerede sig i sculler og sanunen med Ib Christoffersen kom til 
Mexico. 
Da ferien for de flestes vedkommende var overstået med lære

anstalternes åbning i september, havde bestyrelsen indbudt samt
lige kvindelige medlemmer til et møde den 4. september for at 
høre deres mening om forholdene i klubben . Ca. 2/3 kom til 
stede, men til bestyrelsens forbavselse var det meget småt med 
kritik. Der kom dog det positive ud af mødet, at man fik vished 
for at der ville blive tilslutning nok til at starte et gymnastik
hold, når sæsonen var forbi . 
Næste dag afholdtes de traditionelle venskabsmatcher mod vor 

nabo Kvik. DSR var i år ubeskeden nok til at vinde både spejlet 
og standerpokalen. Efter matcherne samledes de deltagende 
roere og de to klubbers bestyrelser til et hyggeligt kaffebord i 
Kvik. 

Den årlige match mellem Københavns universitet og Polytek
nisk læreanstalt om paraplystativet afholdtes den 21. september 
på Bagsværd sø. Her sejrede universitetet ligesom sidste år. Om 
aftenen var klubben vært ved en middag for alle årets kaproere 
som en beskeden tak for deres gode indsats i årets løb. 
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Lørdag den 5. oktober afholdtes både klubkaproning og kanin
fest. Klubkaproningen var begunstiget af meget fint vejr og 
havde god tilslutning. Bl. a. kunne man her overvære klubbens 
første dameløb. Efter kaproningen samledes man til middag i 
festsalen . Arets kaniner, der var særligt indbudt, var mødt op 
i stort antal, men desværre svigtede de øvrige medlemmer i nogen 
grad, således at festen bagefter blev ret tam. Medvirkende hertil 
var også at det lejede orkester ikke faldt i publikums smag. 
Under middagen holdt formanden kan in talen. 

Sidst på måneden tog bestyrelsen afsked med klubbens træner 
gennem de sidste ti sæsoner. Hvad Ib Christoffersen har betydet 
for klubbens kaproningsafdeling i disse år, fremgår tydeligt af 
de forskellige kaproningschefers beretninger. Det vil måske lyk
kes at skaffe en ny træner med samme faglige dygtighed som Ibs. 
Men det vil blive noget nær umuligt at finde en med de menne
skelige kvalifikationer, der gjorde at han kun havde venner i 
klubben. 

Standerstrygningen fandt sted den 2. november. Efter forman
dens prisværdigt korte tale samledes man på verandaen til ande
spil. Dette var arrangeret af bl. a. kassereren, der med tilfredshed 
kunne konstatere et stort fremmøde af medlemmer og dermed 
et pænt overskud . 
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DSR er ikke blot roning 

- Styrmandslauget har afholdt indtil flere udmærkede arrangementer. Billedet 
på modstående side er fra en tur til et af DSR's week-end-huse: Gåsehuset, 
hvorfra der af og til arrangeres orienteringsløb 

DSR's ski- og orienteringssektion har også været aktiv, hvilket fremgår af 
beretningen side 39 

Håndboldsektionen er på march op gennem rækkerne, men mangler nye spil
lere - se side 37 

DSR's gymnastik- og svømmetimer har i årets løb været velbesøgte 
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Sidst i november havde en række helt unge medlemmer arran
geret en fest. Der var lagt et stort stykke arbejde i udsmykning af 
lokalerne samt gjort et godt propagandaarbejde. Dette resultere
de i at festens deltagerantal nåede op på 250. Stemningen var 
god hele aftenen, og det blev sent før man begyndte at forlade 
klubben. 
Den ordinære generalforsamling i december blev til forskel fra 

de to sidst afholdte generalforsamlinger meget stille og rolig. 
Formandens beretning blev taget til efterretning uden kommen
tarer. Efter at et par enkelte medlemmer havde fået besvaret 
deres spørgsmål af kassereren, blev der givet decharge for regn
skabet. 

Man gik derefter over til valg af bestyrelse for 1969. Denne 
fik følgende sammensætning: formand : Aage Bang, kasserer: 
Dan Nielsen, sekretær: Ole Pedersen, materielforvalter: Erik 
Beck, kaproningschef: Peter Wilcken, instruktionsrochef: Hen
ning Rasmussen, motions- og langtursrochef: Gert Hougaard 
og husforvalter : Helge Olsen. Som revisorer genvalgtes Haamann 
og Schaumburg. 

Under aflæggelsen af sin beretning havde formanden tildelt 
Strigel »kæden« for sin støtte til ASR, samt fordi han havde 
instmeret i 25 år. Sejrsmasten og scullerpokalen blev i år over
rakt en og samme person, nemlig Niels Secher, som anerkendelse 
for hans præstationer gennem sæsonen. 
Kassereren uddelte »alligatoren« til Jens Krumholt. 
Generalforsamlingen sluttede tidligt med at formanden takkede 

generalforsamlingens dirigent Arne Pedersen for en godt ledet 
generalforsamling. 

Må bestyrelsen her takke alle, der har hjulpet til med at holde 
klubben i gang i det forløbne år, samtidig med at man opfordrer 
endnu flere til at gøre en indsats til gavn for klubben i det 
kommende år. 

Olle 
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Hvaffor no'et!!! ... Du si'er ikke, du ror???!!! Det var et udråb, 
efterfulgt af en tvivlende grimasse, vi mødte mange gange i be
gyndelsen som medlemmer af roklubben. Det var ikke just posi
tive opmuntringer vi fik, og vi spurgte efterhånden os selv, hvad 
det egentlig var, vi var gået ind til ... Ja, og hvad var det så: 
bridge, billard, pilespil, whist, vandreture (Gåsel1Uset) og diverse 
hyggeaftener. Nej, det er nu overdrevet . .. vi går da skam til 
gymnastik - i hvert fald nogle af os . . . ! 

Lidt roning blev det forresten også til. - Al begyndelse er 
svær, men efter sigende var vi ikke så meget dårligere end han
kaninerne. Det gik fremad, og vi begyndte at føle glæden ved 
kun at høre et »enstemmigt« plask og så stryge igennem vandet. 
Ikke mindst fællesudflugterne gjorde sit til, at vi lærte med
lemmerne bedre at kende. Vi håber på gentagelser af de så vel
lykkede kanalture til Elinor - ligeledes Skodsborgolympiaden 
var mægtig, hvor de galante herrer viste sig fra deres allerbedste 

side. 
Sæson 68 var en kort men god begyndelse, og med glæde og 

forventning starter vi så på en frisk sæson 69. 
Pigerne 
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Langtursrochefens rapport 
Først lidt om statistikken: Der må desværre i år konstateres en 
mindre tilbagegang i medlemstal, og ro-aktiviteten er stagnerende. 
Hvad angår det sidste er en væsentlig årsag, at vi i 1968 har 
haft færre indmeldelser end i 1967, med deraf følgende færre 
instruktionsture, selvom undertegnede gjorde sit bedste. 
Har udfoldelsen øst for vor ponton været for ringe, er der til 

gengæld en stærkt forøget aktivitet på verandaen, og fortsætter 
dette i det kommende år, så skal vi nok få nogle lokket til at ro 
en tur før kaffen indtages. 

Traditionen tro deltog vi i Københavnskredsens træffestævne i 
Skodsborg. Deltagerantallet var i år helt oppe på 26. I denne 
forbindelse må det nævnes, at dette var den første længere tur, 
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hvori vore nye kvindelige medlemmer deltog; hele fem ~od ~ig 
lokke til at prøve hvordan det føles at være uden for hJemhgt 

farvand. 
To kanalture har været arrangeret, begge med god deltagelse. 

Disse ture har i år fået en ny attraktion, idet vi nu midtvejs 
under indtagelse af forfriskninger kan opholde os på det gode 
skib Elinor. Hermed tak til besætningen. 

Antallet af langture har igen i år været meget ringe. To hold 
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har været i Norge. Et hold fra ASR lånte PR og roede Sjælland 
rundt, og præsterede mod slutningen at ro non stop Vording
borg- København. Endelig har Norman-Hansen med sit mand
skab været i Limfjorden, selvom han nægter at kalde dette en 
langtur, idet han, tvunget af dårligt vejr og forskellige afbud, 
måtte nøjes med en uges roning. 

Pinseturene var i år spredt rundt i landet : Bornholm, Nyborg
Svendborg og Lillebælt. 

Med glæde kan man konstatere et stigende antal week-end ture, 
og Nivaa-huset har været godt benyttet. Især er det glædeligt 
at se flere nye ansigter blandt de kendte week-end roere, blot 
disse og helst endnu flere nye melder sig i 1969, er der håb om 
en god sæson. Husk altid , at Nivaa-ture er en god begyndelse 
til længere ture. 

Gert M. Hougaat'd 

Insrruktionsrochefens rapport 
Instruktionen i sæsonen 1968 kan i tal opgøres således: Der blev 
tildelt 91 medlemmer roret, 63 styrmandsret og 20 scullerret III. 

Manglen på instruktører, der kunne påtage sig at ro med et hold 
kaniner 2-3 gange om ugen, gjorde at holdinstmktionen blev 
forladt til fordel for bunkeinstruktionen; dog blev der oprettet 
en aftaleprotokol, således at kaninerne havde en vis sikkerhed 
for at komme på vandet. Systemet virkede stort set tilfredsstil
lende bortset fra, at man til tider blev skuffet over den studerende 
ungdoms initiativ : For hvad gør man, når man har glemt at 
skrive sig ind i aftaleprotokollen før man gik hjem? Ja, havde 
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den rare bestyrelse ikke sendt dem et brev med forslag til en ny 
aften, havde de nok ikke fundet ud af det endnu. 

Selve instmktionen forløb uden store problemer, hvilket des
værre skyldtes, at medlemstilgangen svigtede. Ikke engang op
tagelsen af piger formåede at bringe tilgangen op over afgangen. 

Instruktørstaben har i den forløbne sæson mindet mistænkeligt 
om den fra forrige sæson. "Der har kun været nogle ganske få 
nye, blandt hvilke, der er grund til at nævne Birger Jensen og 
Karsten Hansen, uden hvis hjælp der ikke var blevet instrueret 
ret mange kaniner. 

Scullerinstmktionen blev i år på fortræffelig vis varetaget af 
Bent Rasmussen (Ras) og Eivind Olsen. Deres fortræffelighed 
ses blandt andet af det relativt lille antal medlemmer, der er 
blevet godkendt som scullerroere. Selv instruktionschefen, der 
dog ved flere lejligheder har bevist for d'herrer, at han kan 
kæntre en sculler, har atter måttet udskyde sine planlagte sculler
ture en sæson. I parentes bemærkes, at kassereren har fået 
scullerret i år. 

På baggrund af de erfaringer der i årets løb er indhøstet med 
bunkeinstruktionen, er der ingen tvivl om, at denne instruktions
form skal fortsættes, ganske vist med visse ændringer i den 
praktiske udformning. Metoden har i alt fald den åbenlyse for
del, at man kan udnytte de instmktører, der nok synes det er 
morsomt at være med, men som ikke ønsker at lægge al deres 
fritid i klubben. Dette burde betyde en lettere ,rekmttering af 
nye instruktører, hvilket er ønskeligt, da det i længden er uhold
bart at arbejde med en så lilJe instmktørstab, som man har gjort 
de sidste par år. 

Kort og godt: KLUBBEN F ATTES INSTRUKTØRER. 
Henning 

Billedet viser DS R's week-end-hus: Nivaa-huset. 26 km ad vandvejen fra DSR 
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Børge Hartz 
. . 

- ln memonam 

Børge Hartz blev medlem af DSR i 

1935, og han har, i hvert tilfælde mens 

jeg har kendt ham, nærmest været en 

institution i klubben, og DSR har i 

ham mistet en af sine ivrigste motions

roere. 

Hans tilstedeværelse var altid et posi

tivt element i klublivet, hans karske 

humor krydrede enhver krønike fra de 

mange år som aktiv roer. Hans opfat

telse af Kong Neptun havde flere 

generationer kaniner både i Kvik og 

DSR fornøjelsen af at opleve. 

Men det er især blandt week-end 

roerne Onkel Børge vil være savnet. 

Han gjorde et stort arbejde for at føre 

de nye medlemmer uden for vort dag

lige roområde, jeg selv er ham megen 

tak skyldig for mange uforglemmelige 

ture. 

Onkel Børge og Nivaa-huset er for 

mange så nært knyttet sammen, at disse 

ture har mistet noget væsentligt. 

Hans virke i DSR kan ikke fyldest

gørende gøres op i ord, så lad nogle 

enkelte billeder minde os om den 

Hartz, som vi holdt så uendelig meget 

af. 

»De Gamle Drenge« (et begreb 

Hartz skabte: noget med roere, som 

ikke kun har øresundsvand i årerne og 

som banker en båd frem mod vind og 

strøm), vil mindes Hartz som den stør

ste af De Gamle Drenge. 

Gert M. HOltgaard 
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Philipsons 
SELER - BÆLTER - SOKKEHOLDERE 

sikker - solid - elegant 

• HORNUNG & MØLLER 
KGL. HOF · PIANOFABRIK 

BREDGADE 54 
15 10 7 1 

NYGADE 4 
Il 44 38 

f ornemste danske fabrikat 

S. E. A L B E R T U S 
EXPORT - IMPORT 

ROSENVÆNGETS HOVEDVEJ 19 

K ø B E N H A V N ø - T L F. T R I A 78 3 O 

• J. S. V. WEllBACH 
leverandør til det kgl. danJke hof 

STRAND GA D E 22 TLF. AS' 6220 

Flag 

Vimpler 

Yachtflag 

Klubstandere 

Kaproningen 1968 

6 oltere på Arungen ved Oslo. - DSR vinder senior-A-olter 

Sæsonen var endnu en af dem, hvor vi var lige ved og næsten. 
De to danske mesterskaber fra 67 blev genvundet, men otteren 
manglede endnu en gang et bette nyk. Olympiaden blev nået for 
Niels Secher, men drømmen og placering glippede. 

Men selvom der med rette er grund til at føle skuffelse over, 
at visse mål ikke blev nået, er der jo heldigvis også langt til 
fortvivlelse. 57 sejre i 115 starter blev resultatet, altså det næst
bedste nogensinde, hvad antal angår. Og havde vi ikke holdt 
igen med starterne af økonomiske grunde kunne sidste års sejrs
rekord være slået. Man skal dog nok ikke stirre sig altfor blind 
på antallet af vundne løb, men nærmere konstatere den kends
gerning, at 50 % af starterne blev vundet. Heri ligger efter min 
mening det mest bemærkelsesværdige. Stort set kan man konsta
tere, at DSR's kaproningsafdeling i 1968 spændte over alle båd-
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typer og -klasser med godt resultat uden dog at nå de helt be
mærkelsesværdige topresultater. 

Blandt sæsonens resultater skal følgende fremhæves: 
Danske mesterskaber: 
Single sculler: mester, Niels Secher (4. gang). 
Dobbelt sculler: mester, Niels og Jørgen Secher (2. gang) . 

nr. 2, Rømer og Ramsgaard. 
Otter: nr. 2, Weymann, Aagaard, Serup, Sommer, Schwartz, 

Madsen, Holm-Nielsen, Baardsen, cox: Schmidt. 
Olympiske lege: 
Single sculler: nr. 8, Niels Secher. 
Nordisk akademisk mesterskab: 
Nr. l, Serup, Schwartz, Madsen, Holm-Nielsen, cox: Blumen

saadt. 
Efter at eliteotteren var holdt op efter 1967, rådede DSR ved 

sæsonstarten over flg. mandskaber: 
Senior B otter: Erik Beck, Erik Sommer Jensen, Mogens Klister, 

Peter Madsen, Henrik Walbom, Peter Schwartz, Erling Blumen
saadt, Ronald Clausen, cox Flemming Kjær. 
Senior A otter: Emil Sørensen, Lars Friis, Finn Baardsen, Tor

sten Hovind, Peter Aagaard, Anders Holm-Nielsen, Poul Mad
sen, Bent Serup Pedersen, cox : Karsten Schmidt. Af disse startede 
de fire førstnævnte i firer uden, de øvrige i firer med og desuden 

En velledet kaproningsafdeling 
- afgang til DM i otter 
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Niels og Jørgen Secher 

yderligere opdelt med Serup og Aagaard i toer uden og med 
Anders og Poul i toer med. 

I elite dobbeltsculler havde vi de to tidligere omtalte mandska
ber, hvoraf Niels Secher og tillige lejlighedsvis Ole Rømer star
tede i single, henholdsvis elite og senior A. 

I senior A single havde vi Lasse Weymann, der senere indgik 
på eliteotteren, og som iøvrigt ved et par lejligheder startede i 
og vandt senior A dobbeltsculler med Ole Rømer. 

Efter en række hæderlige, men dog tydelige, nederlag til Alborg 
for vore senior A og B ottere i sæsonens start stod det klart, at 
der måtte ske ændringer på senior A otteren, såfremt den skulle 
bringes til start ved DM. De besluttede omrokeringer medførte 
uundgåeligt utilfredshed, og ialt 3 roere indstillede senere trænin
gen. Dette medførte store vanskeligheder med holdsammensæt
ninger, men heldigvis også en længere række ottersejre. Frugten 
af alle anstrengelser, et længe ventet DM i otter, udeblev dog. 
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Trods langvarig føring for DSR helt op til 1700 meter trak 
Skjold det længste strå med sit betydelig mere rutinerede hold. 

Der skal iøvrigt ikke gås i detaljer m. h . t. de enkelte kap
roninger, der jo allerede har været omtalt i medlemsbladet, men 
flg. bør bemærkes: 

DSR deltog med vore 2 hold i dobbeltsculler på landsholdet 
mod Holland og Tyskland, dog uden placering. 

DSR vandt dobbeltsculler, firer og otter ved Old boys kap
roningen i Kerteminde. 

DSR deltog i og blev nr. 2 af 11 startende i 4 åres inrigger 
ved Halsingborg roddklubbs 100 års jubilæumsregatta for den 
første internationale kaproning i Norden. 

Studenterkaproningerne i København har nu helt karakter ud
adtil af en ligegyldig klubkaproning. 
Noget af det mest omtalte og spændende i den forløbne sæson 

var vel iøvrigt kampen mellem Niels Secher og Jørgen Engel
brecht om udtagelsen til de olympiske lege i Mexico. 
Efter et træningsophold i Schweiz, hvor Niels på hjemvejen 

bl. a. fik en sejr over og et nederlag til Jochen Meissner i Mann
heim, mødtes de to på Brabrand med en yderst kneben men dog 
klar sejr til Niels som resultat. Senere kom Engelbrecht klart 
foran Niels på Boosbaan, da denne forsøgte at følge Meissner 
i et forgæves forsvar for sin 67-sejr i Holland-Beeker. Mødet 
på Bagsværd ved den internationale kaproning blev derfor af
gørende, og i dette stærkt opreklamerede nerveraee sejrede Niels 
sikkert, idet han viste sig i stand til at holde det forspring, hans 
sædvanlige hurtige start gav ham. 
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Rømer og Ramsgaard 
i landsholdsdress 

- fra tre-landskampen i 
Amsterdam. Fin indkvartering 

Træningsforberedelserne til DSR's første olympiske deltagelse 
var uhyre grundige og foregik med Ib Christoffersen, der heldig
vis også kom med til Mexico, som primus motor og to gange 
daglig. Indendørs i klubben med en selvkonstrueret trækmaskine, 
5 x serier med dybe bop o. m. a. og udendørs på Bagsværd. Det 
skal fremhæves her, at Engelbrecht hjalp Secher ved at deltage 
i dennes afsluttende rotræning inden afrejsen til Mexico. 

Olympiaden er omtalt andetsteds i årbogen, her skal blot gen
tages, hvad tidligere er sagt: Niels Secher er en i international 
sammenhæng så glimrende roer, at en 8. plads ved de olympiske 
lege kan forekomme skuffende. Ved generalforsamlingen blev 
sejrsmasten da også tildelt Niels, der med rette kan siges »at 
have udført et fortjenstfuldt arbejde for kaproningen i DSR«. 

Ib Christoffersen - træner i DSR gennem 10 sæsoner 

Efter hjemkomsten fra de olympiske lege måtte vi i DSR tage 
afsked med vor træner gennem ti sæsoner, dette skete ved en 
middag i klubben. Ib Christoffersen har helt forståeligt taget 
imod et godt tilbud om en stilling på OlIerup gymnastikhøjskole. 
Ved middagen fik Ib overrakt en pokal til minde om og tak for 
årene i DSR. En kopi af denne pokal vil fremover, bærende Ib 
Christoffersens navn, være udsat ved DM i single sculler til af-
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løsning for den pokal, Niels Secher vandt til ejendom for klub
ben i 68. Midlerne til de omtalte pokaler var tilvejebragt ved 
en indsamling blandt medlemmerne. 

Ib Christoffersen har været en meget væsentlig faktor for den 
fremgang, der har præget klubbens indsats på kaproningsbanerne 
i de senere år, og som har resulteret i et hidtil uset antal sejre, 
324 på 10 sæsoner. For os, der har fulgt »Stoffers« store arbejds
indsats, der stod i et afgjort misforhold til det beløb, han mod
tog, er det klart, at klubben vil få ikke så få overgangsvanskelig
heder i den kommende sæson. DSR har sagt farvel til en frem
ragende træner, der for os, der arbejdede sammen med ham, 
tillige var en god ven og kammerat. 
På sin stille facon fik han udrettet mere end de fleste for kap

roningen i DSR. 
Forberedelserne til den kommende sæson har stået i de tidligere 

vintres tegn. Manglen på træner har naturligvis sat sit præg på 
det hele, men gennem en aftale med kaptajn Ole Wedel, der 
fra forsvaret har en omfattende erfaring i fysisk træning efter 
moderne principper, har det været muligt at gennemføre vinter
træningen uden større afbræk. 

En udbygning af klubbens vægtlokale med flere og bedre red
skaber samt strålevarme har ændret forholdene fra skandaløse 
til tålelige og derved givet mulighed for større udbytte af træ-
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ningen for flere medlemmer. Desværre er forholdene for om
klædning og badning, især her om vinteren, stadig alt for dårlige. 
Her er en påtrængende opgave for bestyrelsen at løse. 
Trænerproblemet for den kommende sæson er ikke blevet løst, 

forhandlinger til flere sider har ikke ført til noget positivt resul
tat, og den måske mest nærliggende løsning med at lade Chr. 
Rasmussen, der gennem flere sæsoner har assisteret ved trænin
gen, overtage denne, kan ikke gennemføres, da han ikke har den 
fornødne tid. Han vil dog stadig stå til rådighed i samme om
fang som hidtil. 
Selvom tilslutningen til og indsatsen ved træningen har været 

tilfredsstillende, er det derfor ikke uden bekymringer, vi går den 
kommende sæson i møde. 

Peter Wilcken 

Et udsnit af årets kaproere - Lasse Weymann , Peter Schwartz, Bent Serup 
Pedersen , Erik Sommer Jensen , Peter Aagaard, Poul Madsen , Anders Holm
Nielsen, Finn Baardsen, Flemming Kjær, Ronald Clausen, Mogens KOster, Peter 
Madsen, Erik Beck 
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Kaproere 1968 
ROERE 

SENIORER 

Andersen, Kim Møller ...•. _ . ... 
Baardsen, Finn 
Beck , Erik Hans ..... . . . . 
Blumensaadt, Erling ..... . 
Carlsen, Povl . ....... . . . ...... . 
Christensen, Kai Hjortgaard . . . . 
Clausen, Ronald . .. .... . 
Friis, Lars ...... .. . . . . . 
Gundtofte-Bruun, Tom .. 
Holm-Nielsen, Anders .. 
Hovind, Torsten ...... .. . ... .. . . 
Jacobsen, Lars Kåre .. . .... ... . . 
Jensen, Erik Sommer 
Jensen, Ole Ingemann 
Jensen, Torsten Lang ..... .. . . . 
Jespersen, Niels Teig ... . ..... . 
Jespersen , Peter Anton 
Kauffeldt, Niels ....... . ...... . . 
KUster, Mogens ......... . 
Larsen, Jens Svenning . ....... . . 
Lind-Madsen, Hans Erik . . 
Madsen, Peter Børge .. . .... . . . 
Madsen, Poul . .. . .... . .... . . . . . 
Olsen , Eyvind . ... . . . . . ...... .. . 
Olsen, Helge Ib . .. . ... ... .. .. . . 
Ostenfeld, Jørgen ... ... . . .. . .. . 
Pedersen, Bent Serup .. 
Petersen, Niels . . ...... .. ..... . 
Ramsgaard, Preben 
Rasmussen, Per Frode ... .. . . .. . 
Ravn, Jørgen .. . ......... ... .. . 
Rosenkilde, Søren ...... .. .. ... . 
Rømer, Ole . ... . .......• ....... 
Schwartz, Peter ... . ... .. .... . . • 
Secher, Jørgen . ... . ... ....... . 
Secher, Niels Henry . .. .. . . .... . 
Sørensen, Emil 
Sørensen, Tage ..... . .. .. .. . . . . 
Walbom, Henrik . ....... .. ... . . . 
Westengaard, Erik . . ...... . . . .. . 
Weymann, Lasse 
Aagaard , Peter 
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ROERE Abne Private lait 

Start Sejr Start Sejr Start Sejr 

JUNIORER 

Bjerrehuus, Ole ... ... ......... . 
Schmidt, Karsten .. .. . . ..... . . . 

OLD-BOYS 

Cal berg, Preben 2 
Hansen, Hans Ove ..... . . . . . ... . 2 
Haut, Mogens .. . .. . .... .. . .. ... 2 
Håkansson, Willem . ... ... ... .. 1 
Jacobsen, Poul Erik .... .. . ..... 1 
Kruse, Ib Jørgen . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rasmussen, Christian . . . . . . . . . • 2 

STYRMÆND 

Blumensaadt, Erling .... ... .. . . . 
Gylding, Carsten .... .. . . . . . . ... . 
Jensen, Lennart ..... . ... . ... .. . 
Håkansson, Willem ..... . . .. . . . 
Lilholt , Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Petersen , John .. ..... .. . . .... . .. 3 
Rasmussen, Willi Fonnesbæk . .. . 
Schmidt, Christen .. . .. ...... .. . 
Schmidt, Karsten .. ...... .. .... 13 
Sørensen, Henrik ........• • .. .. 8 
Kjær, Flemming .... . .. . ... .. . .. 9 

- mere kaproningsstatistik bag i bogen. 
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1968 var et godt år for vore oldboys-roere. Det var endelig 
lykkedes at samle en otter til »Vikingeløbet« på Kerteminde 
fjord. 

Selvom det var svært at samle alle mand til træning på en 
gang, lykkedes det dog at få lavet tre veltrænede!!! hold. 

Firer med, bestående af Haut, Hans Ove, Kalberg og Thagesen 
med Lilholdt som styrmand, indledte sejrsrækken med at vinde 
over seks hold. Lidt efter roede dobbeltsculleren, med Ib Kruse 
og Chr. Rasmussen ved årerne, og vandt, efter et meget spæn
dende og jævnbyrdigt løb, over et par tyskere fra Kieler Ruder
sportsverein. 
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Med to sejre i to løb var humøret højt og forventningerne 
store, da otteren, med de syv allerede nævnte, sammen med 
»Røde« og Håkansson, roede ud til start. 

Tilsyneladende var det et mere garvet hold der stillede for 
DSR, end Nyborg og Kerteminde, der ellers havde regnet med 
at møde et hold trætte og udmarvede københavnere. Men alle
rede fra starten opdagede de dog at de havde taget grundigt 
fejl, for efter de første ti tag førte DSR med en haJv længde, 
og den blev øget støt og roligt, og i mål var det blevet til over 
to længder. 

Tiderne for de 1000 m blev: 

Firer m. styrmand 1. D.S.R 3,30.0 
2. Roskilde 3,32.5 

Dobbeltsculler 1. D .S.R. 3,35.1 
2. Kiel 3,39.5 

Otter 1. D.S.R. 3,21.0 
2. Kerteminde 3,29.2 

Chr. 

Kerteminde 68 - DSR i olter 
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Mexico 68 

Kampen om Mexico: Engelbrecht slået med 1/10 sek. på Brabrand sø 

Jeg vil først benytte lejligheden til at takke Ib for otte fine år. 
Det er omkring hans og Wilckens kaproningsafdeling jeg har 
haft mine største oplevelser og glæder - og nu også skuffelser! 

Det har været fantastisk at opleve i hvor høj grad kaproningen 
og Ib har været en enhed . Jeg tror det er uhyre vanskeligt at få 
trænere, som i den grad har levet og virket for sit arbejde, som 
han har. Bedst kan jeg illustrere det med hans hobby under min 
træning. Et af programpunkterne var 5 X 90 dybe og høje hop. 
Heraf hoppede Ib hver gang de sidste fyrre med. Prøv at gøre 
ham halvdelen efter, 50-årige, som læser dette. Men sørg for at 
livsforsikringen med garanti er i orden! 

For idrætten betød 1968 først og fremmest olympiade. Nu 
bagefter kan det virke lidt absurd, men indtil det hele var løbet 
af stabelen og overstået, betød det kolossalt meget - i hvert fald 
for de implicerede. 
Personligt betød det et farvel til mange års drømme, men så 

må man jo trøste sig med, at det vigtigste som bekendt ikke er 
at vinde, men at være med. Det klinger så smukt, men virker 
lidt tomt, når det er det eneste man har at støtte sig til. 
Optakten virkede ellers så lovende. Ib og jeg nåede under 

træningen at sætte intet mindre end et par uofficielle verdens
rekorder, men selv en nordisk rekord i registreret iltoptagelse 
skulle vise sig ikke at være nok. 
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Det indledende heat forløb som det skulle, men så gik det 
heller ikke længere. Det synes at være den samme skitse som 
gentager sig. Et relativt godt første-løb efterfulgt af et lidt mat 
andet-løb. Hvor bristen ligger, ved jeg ikke. Og nu efter Nixons 
sejr ved det amerikanske præsidentvalg (uden sammenligning 
i øvrigt) vil jeg blot håbe at 

»Y ou get knocked down day af ter day and you keep 
comming back, and you lern that you can't win all the 
time, but if you keep comming back, you might win at 
las t.« 

også gælder for mig. 
:et forhold kan jeg måske pege på. Noget kunne tyde på, at 

det er den professionelle træningsfacon, ikke i teknisk forstand, 
men i reelt indhold, som ikke passer mig. I hvert fald fandt 
Canada-rejsen sidste år sted umiddelbart efter DM. 

Jeg hilser det derfor meget velkommen at udtagelserne til EM 
i 1969 er flyttet til et så sent tidspunkt som fjorten dage før 
regattaen . Vi skulle på denne måde komme ud over disse dræ
bende lange sæsoner. 

Vinder af sruller-Iøbet blev min gamle bekendte, Winese, fra 
Holland . Han roede et blændende løb i en meget glidende og 
økonomisk stil, hvad der især havde betydning i disse højder. 
(Ja, disse højder!) På andenpladsen kom Meissner fra Vest
tyskland. Han var før løbet favorit, da han havde vundet alle 
sine løb i år undtagen et, hvor jeg slog ham med ti cm i Mann
heim. Broncemedaljen gik til Argentina, idet de sidste års store 
X i international srullerroning Demiddi blev nummer tre. Siden 
han blev nummer fire i Tokyo har han været tilmeldt alle offi
cielle FISA mesterskaber, men har hver gang trukket sig. Han 
viste i øvrigt den historiske kontinuitet, ved at ro i en stil om
trent svarende til førkrigstidens mestre af engelsk skole. 

På disse store stævner er det tydeligt, at ingen enkelt stil er 
enerådende. Hvert land, hvert hold har sit særpræg hvad angår 
rytme og indenbords arbejde. Men hvad angår vandarbejdet er 
de alle forbavsende ens »på bjerget«. Variationen spreder sig 
fra new zealændernes stilroning til den tyske otters og Meissners 
maskinroning. Mest fascinerende var den stil den østtyske firer 
uden benyttede. Selv ikke kvikker-holdet fra Tokyo, som var 
meget smukt roende, kunne måle sig med dem. Sjældent er en 
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Niels Henry Secher 

sådan præcision og effektivitet blevet kombineret så elegant. 
Et savn var de sidste tre olympiaders vinder, Ivanov. Han 

nøjedes med at vinde et prøveløb, og ellers se vurderende på . 
»opkomlingene« under sin daglige træningstur. Det var karak
teristisk, at man ligesom ikke kunne acceptere, at han ikke 
stillede op. Rygter om at han skulle deltage svirrede til det 
sidste. Han er altså langt fra færdig, og det skulle ligne ham 
dårligt, om han ikke prøver igen næste år. 

Det blev ikke den sæson-afslutning og afslutning på Ib's arbej
de i DSR, som vi begge havde håbet på. Men til Mexico nåede 
vi da. Det lykkedes oven i købet at få Jørgen med som medlem 
af Uno-X holdet. DSR nåede dermed sin første olympiade siden 
1912. Resultaterne henter vi i Miinchen, om ellers tiden tillader 
det. 

Niels Secher 
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Ernest Barry 

Ernest Barry døde i juli 1968 - 87 år gan1mel. 
Barry kom fra en af de mange »rofamilier«, der tidligere 

fandtes ved Themsen og tilhørte floden med liv og sjæl. For
uden at være »watermen« (færgemænd) var de ofte bådebyg
gere og professionelle roere og trænere. Selv var han alt dette. 
Det professionelle verdensmesterskab deltog han i 7 gange og 
vandt det 5 gange: 1912-12- 13- 14 og 1920. Sidste gang var 
han 39 år. Desuden havde han vundet adskillige andre løb, men 
hans største triumf var sejren i 1912, da han vandt verdens
mesterskabet tilbage til England efter, at det i 31 år havde været 
vundet af australiere og canadiere. Banen var 3 miles for alle de 
professionelle løb, så roningen blev lært gennem hårdt arbejde. 
Som så mange andre af de tidligere professionelle roere, blev 
han »The King's barchmaster«, leder af den kongelige challup's 
rohold, noget han var meget stolt af. 

Det er mange år siden, jeg har set Barry, og det sidste jeg 
hørte fra ham, var hans svar på en lykønskning til hans 80-års 
dag. Vi, der kendte ham godt, hører til den ældre gruppe af 
klubbens medlemmer, men vi husker ham som en særpræget og 
»selfmade« mand, en typisk englænder af udseende, tankegang 
og væremåde. 

Hans viden om roning var meget stor, erhvervet gennem et liv 
i roning fra han var barn. Det skyldtes nok en professionel ind
stilling, at han kun nødtvungent bragte noget af denne viden 
videre men langt foretrak at holde den for sig selv. Hans evne 
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til at lære folk at ro var nærmest legendarisk. På 8- 14 dage 
kunne han lære et begynderhold at ro både smukt og effektivt, 
uden at de egentlig havde indtryk af, at han sagde ret meget til 
dem. Det var en meget speciel facon, som aldrig var uvenlig, 
og han kunne gentagelsens kunst. Vi, der lærte at ro af ham, 
kan endnu hans sætninger i drømme: »Keep that inside shoulder 
down«; »Catch the water quick«; "Kick on the stretcher«; »Re
member the finish«; »Keep the boat running coming forward«, 
blandt mange flere. 

Barry's dygtighed skyldtes også hans enorme kendskab til både, 
som han kælede for dagen lang og reparerede , med primitivt 
værktøj. En af hans hemmeligheder var hans evne til at indstille 
riggen e individuelt, noget nyt indenfor dansk roning. Han 

Barry - i midten - som »The King's barchmaster« 
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holdt det helt for sig selv, og notaterne herom gemte han i en 
lille bog. Et hold kunne ro i flere dage, uden at han sagde noget 
særligt, men pludseligt en dag gik båden som en drøm, og han 
smilede stolt og hemmelighedsfuldt, riggene stod rigtigt. Ingen 
kunne som han lakere en båd så skinnende. Når vi kom, havde 
den som regel skiltet »Don't touch me!« på. Aldrig før eller 
siden har klubbens kaproningsbåde været holdt så flotte. 

Barry havde megen humor og ofte var hans, som regel noget 
barokke historier eller spontane indfald med til at vende en 
uheldig dag til det bedre. Det engelske kunne ofte slå over i 
cockney, hvilket som oftest klædte historierne. På rejser kunne 
han ligefrem være festlig. 

Kun sjældent roede han selv, og som regel kun når han var 
alene. Få gange har jeg set ham ro sculler, og det var en fryd 
for øjet. Båden gled som en drøm, og han sluttede med at styre 
lige mod broen og modtog tilskuernes råb og skrig med et stort 
smil, når han havde standset båden lige foran. Han var en virke
lig »bådjonglør«. 

Hans tid i klubben, som han elskede, blev afbrudt af krigen. 
Den første periode var i årene 1934-38, efter at han havde til
bragt nogle år som træner i Tyskland. Det var Schack og Ree, 
der fik ham engageret, og han kom med noget helt nyt til dansk 
roning, som gennem mange år havde været stærkt præget af tysk 
indflydelse. Det skabte ikke alene noget nyt i klubben, men det 
kom også til at præge hele den danske roning, som endnu nyder 
godt heraf. Efter krigen kom han igen fra 1947-53, men der 
var færre kaproere, og han var blevet ældre, dog stadig med det 
meste af »den gamle Barry« i behold. 

Barry fik skabt mange gode hold og sejre. Hans triumf, som 
krigen ødelagde mulighederne for, var uden tvivl vor firer, som 
han lagde hele sin sjæl i. Den nåede i flere sammensætninger 
vistnok flere sejre end noget andet dansk hold. Den blev expo
nen ten for »Barry-stilen«. Den største prøve kom i Milano i 
1938, hvor både firer uden og toer med fik en 3. plads. 
Nu er Barry's lange og omskiftelige tilværelse endt, ikke altid 

var den under lykkelige kår. Lige siden sin barndom havde han 
lidt af astma, som til stadighed plagede ham. 

Vi i D.S.R., der har kendt Barry i hans velmagtsdage - og vi 
er mange - vil huske ham for det han var for os, en strålende 
træner og »a real gentleman«. Ole Secher 
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Omega Seamaster de Ville 
- med automatisk optræk og kalender 

Hurtigt og solidt 
forlang tilbud! 
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anlæg 

Blikkenslager, gas- og vand installatør. Sanitet og centralvarme 
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FRITZ G. EISENS0E 
murermester og entreprenør 

MOSEDALVEJ 15 KØBENHAVN VALBY 

TELEFON 3080 22 

HENRY LARSENS 

Outrigger - værft 

TØXENSVEJ 16 - KØGE 

TELEFON (03) 65 21 42 

DSR's BADEVÆRFT 

v. Henry Larsen 

STRANDVÆNGET- KØBENHAVN ø 
TE LE FON RY 49 

Når der skal gøres status for året 1968, rent håndboldmæssigt, 
bliver man nødt til at foretage en skarp opdeling med den 29. 
september som skæringspunkt. 

Efter en overbevisende sæson i A-rækken i 67/68, med en 
sikker sejr i sidste kamp mod V.B. på 19-9, havde D.S.R. sikret 
sig førstepladsen, med ret til at spille i Mellemrækken i 68/ 69. 
Dette kom ikke bag på holdet, der efterhånden var en sammen
svejset enhed. Så sammensvejset var holdet, at det, efter i den 
første kamp i Roernes Håndboldturnering at ha' fejet Viborg 
Roklub ud af banen med 17-10, ikke kunne flytte sig i finale
kampen mod Skjold, der, med en meget stærk spiller, udlånt af 
D .S.R., vandt med 12- 10. Formanden overrakte den af D .. S.R. 
udsatte pokal til vinderne. Vort 2. hold havde en temmelig 
bevæget dag: I den første kamp mod Hellerup Roklub opstod 
der uenighed mellem turneringsledelsen og holdene fordi vi ind
satte en reserve; denne sag blev dog ordnet og vi vandt med 9-8 
efter straffekastkonkurrence - i anden kamp, mod Skjold II, 
indsattes endnu en mand, men denne gang gik det ikke og vi 
blev diskvalificeret. Bortset fra disse episoder havde Damernes 
Roklub tilrettelagt turneringen med stor kyndighed. 

Efter en mindre pause, rent kampmæssigt, lagde l. holdet ud 
i D .H.F.'s landspokalturnering, med fornyet energi, den holdt 
i tre kampe. Følgende klubber blev trådt under fode : AHK 
27-18, SK 63 18-15 og Kalundborg 24-16, før vi selv måtte 
neje os for Mørkhøj's kontante spil. Resultatet blev 19- 16 i 
gæsternes favør. 

I årets løb har vi taget afsked med tre af D.S.R.'s førsteholds
støtter gennem mange år: Niels P. Rosenbom, 59 gange på 
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holdet, der er flyttet til udlandet (Odense); den anden vi med 
beklagelse måtte afgive p . gr. a. eksamenslæsning var Helge 
Sommer Jensen, med 68 kampe og utallige pirouetter, og den 
tredie, men ikke mindst savnede, Peter Wilcken, der som be
kendt er indtrådt i bestyrelsen. 

Efter de foregående måneders opgang ramte tilbageslaget hårdt 
den første træningsdag i september. Fremmødet var ringe -
yderst ringe - og vi havde dog optimistisk tilmeldt to hold til 
KHF's turnering efter at have erfaret den store tilmelding til 
klubbens vinteraktivitet. Det kan fortælles, at til nu er det ikke 
lykkedet at mønstre to fuldtallige hold til træning mere end 
en gang, så vort 2. hold har ikke eksisteret siden marts. Dette 
har virket så demoraliserende på den faste stamme, at resultater
ne er blevet derefter. 

Stillingen p. t. 5-1-1969 
V. U. t. score p. 

Saga .. .... ...... ..... .... ..... .... 8 1 2 235-188 17 
H . 37 ... ...... .... ... .. ..... ...... 8 O 3 212-196 16 
S.H . ......... . . . . . ........ . . ....... 6 3 2 256-235 15 
R.H . ..... ... .... .... . . . . . . ... . . ... 7 1 3 252-216 15 
Lykkebo ... . .. . .. . ... . .. .. .. .. . .. . 5 O 6 224-209 10 

Fremad V. ... ..... .... ..... ...... . 5 O 6 174-183 10 
V.H.C. ........... . ...... .. . . ... .. 5 O 6 208-223 10 
D.S.R. ........ .. .... .... ... ... .. 4 O 7 203-230 8 

Steno ..... ....... .. ..... ... .. ...... 4 O 7 214-255 8 
F.B. ... ..... ... ............. ..... .. O 1 10 184- 228 1 
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Ski - og orienteringssektionen 1968 
Den 28. sæson 

Aktiviteten i det forløbne år har især grupperet sig om vore to 
afholdte Stifinder/øbo Den 7. april i Nordskoven ved Jægerspris, 
og Erstatningsløbet den 27 . oktober i Tokkekøb Hegn. 

Det 24. stifinder/ø b den 7. april 

Gert og Kell var banelæggere. Vi havde i anledning af vort 25 
års jubilæum fået tilladelse til at arrangere løbet i Nordskoven, 
noget som skovvæsenet kun sjældent giver tilladelse til, grundet 
jagt og den iøvrigt store belastning militæret bevirker i skoven. 
Der er vist kun blevet afholdt et løb inden for de sidste 10 år, 
et DM. 

Det vil sige at vi havde fået et for de fleste af løberne aldeles 
ukendt terræn at boltre os i. Vi startede allerede rekognoscerin
gen i december, hvor vi undersøgte skoven på kryds og tværs 
(en enkelt lørdag iøvrigt på ski) med henblik på kortlægning af 
mulige postplaceringer. 

Forårsstormene væltede store områder af skoven, og efter for
nyede rekognosceringer i februar og begyndelsen af marts måtte 
store dele af banerne lægges om. Det lykkedes os at få lagt gode 
baner, som kun enkelte steder var generet af væltede træområder. 
Vi havde en række fantastisk dejlige ture, tilmed begunstiget af 
godt vejr. Dagen før løbet udlagde vi alle posterne på nær en 
enkelt ved hovedvejen, som vi for en sikkerheds skyld udlagde 
på selve løbsdagen. Henning, der var stævneleder, var lørdag 
eftermiddag sammen med Mikkel oppe og forberede morgen
dagens begivenheder. 

På løbsdagen blev det lige fra morgenstunden et forrygende 
vejr, snefog og slud. Vi havde efter almindelige forhold til
forordnet rigeligt med officials, men kulden bevirkede at det 
alligevel kneb med at klare de forskellige gøremål, idet den på 
grund af den stærke blæst hurtigt bed igennem på de udsatte 
poster - alt i alt en dyster dag. 
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Dysterheden blev ikke formindsket da det viste sig, at 2 af 
posterne var lagt forkert ud, grundet terrænligheder med de 
rigtige postplaceringer. Fejlene var undgået opmærksomheden 
aftenen før ved den gensidige kontrol Gert og jeg foretog, og 
som foregik ved beskrivelse af posternes omgivelser. Dette tog 
selvfølgelig i høj grad fornøjelsen ved løbet, yderligere forstær
ket på grund af det barske vejr. - Nå - men vi har lært, at det 
eneste fornuftige er, at afmærke de enkelte poster og ved udlæg
ningen finde disse. En række klasser måtte annulleres, idet den 
ene af de forkert udlagte poster var en slags knudepost derved, 
at det kun var muligt i et ganske smalt bælte at passere et be
stemt sted i skoven. Der blev udskrevet erstatningsløb, hvorefter 
der skulle afholdes et nyt løb i de annullerede klasser. Vi valgte 
at udvide dette til et åbent løb. Der var ca. 225 anmeldte og 
ca. 160 startende. 

El'statningsløbet i Tokkekøb (det 25. stifindedøb )! 
den 27. oktober 

Gert og Kell var atter banelæggere. I løbet af august-september 
rekognoscerede vi. Henning påtog sig atter at være stævneleder, 
og løbet blev afviklet smertefrit i godt vejr. Medvirkende hertil 
var måske også at deltagerantallet kun var ca. 120. 

De åbne løb 

Vi har løst 11 licenser i det forløbne år. Deltagelsen har været 
mindre end de foregående år. Medvirkende årsag hertil har været 
byggeri af forskellig art hos en stor part af vore aktive. En del 
søndage har således Voigt været eneste anmeldte, og Røde har 
slet ikke vist sig på banerne af ovennævnte årsager. 

Vi havde kun 4 deltagere i årets Kompasløb, der foregik i 
Hvalsøskovene, og iøvrigt lå langt over mange års Kompasløb 
med hensyn til sværhed. Orienteringsmæssigt vældigt godt, men 
måske nok for svært - og især langt - i forhold til den kunnen, 
man kan forvente i gennemsnit. Der var da også kun ganske få 
som gennemførte. 
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- skoven venter 

Tl'ænings- og klttbløb 

Vi har afholdt 3 træningsløb i løbet af foråret i hareskovene som 
led i samarbejdet mellem roklubberne. I efteråret har vi trukket 
os ud af dette samarbejde, idet vi mener at det antal der del-
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tager fra os ikke står i relation til indsatsen. KR har været ene 
om at lægge løbene, idet deltagerne fortrinsvis var derfra. Vi 
har iøvrigt været velkomne til dem. 

Arets Julekispus foregik traditionen tro fra Gåsehuset og klub
bens kasserer Dan var banelægger. Det var iøvrigt på foranled
ning af Mikkel, der herved mente at han så ville have en chance 
for at gennemføre sit første ]ulekispus. Men ak! Kispus er og 
bliver en svær ting at gennemføre! 

generalforsamling 

På generalforsamlingen d. 17. oktober, hvor 10 mand deltog, 
afgik Henning som sekretær på grund af manglende tid, som 
følge af eksamenslæsning. 

Mikkel ankede over for få klubarrangementer, og især løb fra 
Gåsehuset, hvorefter han eenstemmigt blev valgt som sekretær 
med det primære formål at forbedre dette forhold i styrets virke. 

Styret blev: 
Formand: Kell Hallstrøm. 
Kasserer: Gert Pedersen. 
Sekretær: Knud Mikkelsen. 

Orientering er en morsom sport. 
Orientering er idag i højere grad blevet en konkurrencesport, 

hvorved sværhedsgraden i den egentlige orientering er blevet 
reduceret, måske primært ved de meget detaljerede kort, man 
efterhånden har indført. 

Orientering er måske netop derved i mindre grad blevet sporten 
for "folk der mestrer finesserne« . 

Orientering idag er måske som følge deraf blevet nemmere at 
få fornøjelse af for nybegyndere. 

Med disse pluk om orientering siger jeg tak for det forløbne 
år, og ønsker alle »nybegyndere« som »de drevne« god fornøj
else på banerne osse i det nye år. 

Kell Hallstrøm 
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CARLJACOBSENS 
VINHANDEL 

BSTBANEGADE3 KØSENHAVN8 

DSR.s ÆRESMEDLEMMER 

Brygger Carl Jacobsen t 
Professor H. J. Hannover t 
Overlæge H. S. Køsler t 
Direktør Henning Koch t 
Civilingeniør H. Ree t 
Professor, dr. med. Knud Secher t 
Direktør Harald Simonsen t 
Overretssagfører H. Steinlha/ t 
Grosserer Gudmund Schack 
Civilingeniør J. N01'man-Hansen 
Højesteretssagfører O. Bondo StIane 
Pianofabrikant Bjørn Møl/er 

DSR.s ÆRESTEGN 

Hans Majestæl 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. Rh t 
Generallæge Em. Saugman t 
Ambassadør Franlz H vass 
H1R-advokat Leif Rode, N .S.R. t 
Grosserer Gudmund Schack 
Direktør Axel Lundqtlisl t 
Civilingeniør J. Norman-Hansen 
Højesteretssagfører O. Bondo-S/''''/(' 
Pianofabrikant Bjørn Møl/er 

Sagfører Erik Becker 

DANSKE 
STUDENTERS 

ROKLUB 
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Papirknive n 

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 M ajestæt Kong Frederik IX 

Desuden indehaves »Papirkniven« af følgende: 

Ove Petersen 
J, Norman-Hansen 
Gudmund Scllack 
H. B. Fogh 
O. Hallin 
Axel H ertz .. .. .. . 
H. Høeg Rasmussen 
Axel Lundqvis t 
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 
Ch r. Ostenfeldt 
Ulf Kaarsberg . 
Gunn ar W andel 
Kr. Nør!yng 

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 

Gunna r Nyhegn 
Frode Christiansen 
Erik Kiersgaard 
Erik Becker 
H . Miihring· Anderscn 
Axel M athiesen 
Bjorn Møller 
Car! Sj elle ...... 
Mogens Blach . 
Aage Bang 
W riborg Jenson ............ .. 
Knud O. Møller .............. . 
N. O . H . Strigel 
Rud Møller-Jørgensen 
Erik H aamann . 

Aage Hendrup 
Carlo Larsen 
Knud Mikkelsen 
Leif S. Rode 
Peter Wilcken 
D.F.D.S. 
OttO Bjerrum .. ... .. .......... . 
A. H . Bottger .... ......... .. .. . 
Morten Andersen 
Ib Christo ffersen 

1946 
191q 

1949 
1950 
1951 
1952 
1952 
1952 
1955 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 
1965 
1965 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 

Sejrsmasten 

DSR skænkede på generalforsamlingen i 1934 »Sejrs
masten til civilingenøir H. Rh til erindring om klub
bens indtil da største kaproningssæson, der havde resul
teret i 36 sej re. 

Ingen iør 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 kap
roningen i DSR. 

Nedenstående liste angiver, for hvilke år trofæet er til
delt de pågældende: 

1934 Gudmund Schack 
1935 Mogens Hee 
1936 M ax Sørensen 
1937 Frode Christiansen 
1938 K. Kolman 
1939 Hugo Grumme 
1940 Aage J ørgensen 
19·11 Kaj Traulsen 
1942 Ole Secher 

H. Ree 

1943 Paul Sivertsen 
1944 ikke uddelt 
1945 H . K. Rasmussen 
1946 Erik K iersgaa rd 
1947 ikke uddel t 
1948 ikke uddelt 
1949 Axel F. Mathiesen 
1950 Jun ior-otteren 
195 1 Jørgen Krause 
1952 ikke uddelt 
1953 Poul E . J akobsen 
1954 Begynder-otteren 
1955 ikke uddel t 
1956 Mogens H aut og Kurt Nielsen 
1957 ikke uddelt 
1958 Toer m . styrma nd 
1959 Peter W ilcken 
1960 Niels Jørgensen 
1961 D rengefirer 
1962 H ans Frederiksen og Ib Kruse 
1963 Chr. Rasmussen 
1964 Jens Ronne Hansen 
1965 Begynder-otteren 
1966 Kaproningsafd . 
1967 Palle Blin kenberg 
196H N ie Is Secher 
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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 
Højeretssagfører 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 
Landsretssagfører B. Boesen 
Laboratorieforst., lektor 

Frode Bramsnæs 
Prokurist M. Bredfeldt 
Cand.polyt. Bent Bredmose 
Statsaut. revisor Sven Aage Bruun 
Fabrikant Per Brøchner-Larsen 
Direktør, 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. Eisensøe 
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 
Museumsinspektør G. Galster 
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Eksp.sekretær, cand.jur. Nils Gjersøe 
Landsretssagfører Jørgen Goldberg 
Prokurist H. Gundtofte-Bruun 
Civilingeniør Svend Hagerup 
Driftsbestyrer, civiling. Olaf Hallin 
Tandlæge Jeff Hammelev 
Tandlæge Mogens Hammeris 
Direktør P. Hammertoft 
Direktør F. Aa. Hansen 
Tandlæge B. Konstantin Hansen 
Civilingeniør Henning V. Hansen 
Civilingeniør C.O. Hanssing 
Civiling., entreprenør P.J.J. Harder 
Civilingeniør Mogens Hee 
Advokat Jørgen Helweg- Larsen 
Forlagsboghandler N. Helweg-Larsen 
Redaktør C. Næsh Hendriksen 
Inspektør Helge Henriksen 
Højesteretssagfører, dr.jur. 

Bernt Hjejle 
Kommunelærer Ejvind Holm 
Landsretssagfører H.H. Holm 
Typograf Johs. Honore 
Ambassadør Frants Hvass 
Translatør Jesper Hven 
Statsaut. revisor Erik Haamann 
Direktør Even Ibsen 
Civilingeniør J.c. Islef 
Civilinge. Poul V. Fjelsted Iversen 
Overlæge Erik Jensen 
Civilinge. Erik Sommer Jensen 
Direktør Gunnar Jensen 
Hans Jørgen Jensen 
Cand.polit. Harald Jensen 
Prokurist Henning 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 
Civilpolitiassistent 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.polit. Fridtjof Lund 
Tandlæge K. Machold 
Direktør, ingeniør Alfred Madsen 
Civilingeniør Jørgen C. Madsen 
Regnskabschef Mogens Madsen 
Civilingeniør Svend Malver 
Professor J.L. Mansa 
Civilingeniør Herbelt 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 
Arkitekt O. Mølgaard Nielsen 
Pianofabrikant Bjørn Møller 
Professor dr.med. Knud O. Møller 
Sekretær Alfred Sehultz Nielsen 
Stud.mag. Dan Nielsen 
Redaktør Kay Nissen 
Civilingeniør J. Norman Hansen 
Civilingeniør G. Nyhegn 
Underdirektør H. Nyholm-Poulsen 
Redaktør Walther Næsh 
Overingeniør, cand polyt. 

Kristian H. Nørlyng 
Landsretssagfører E. Winsløv Olsen 
Civiling. dI. techn. Chr. Ostenfeld 
Handelsråd Kjeld Packness 
Advokat Arne Pedersen 

Stud.polyt. Erling Hedegaard I'cllels,·n 
Landsretssagfører Aage Pelcrscn 
Chefredaktør Ernst Prieme 
Læge Peer 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 
Tandlæge B. Rønnow 
Fru Esther Saugmann 
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 Sodernann 
Direktør, civilingeniør N. Steenberg 
Arkitekt N.O. Strigel 
Direktør, civilingeniør P. Strårup 
Civilingeniør Mogen Suppli 
Højesteretssagf. O. Bondo Svane 
Landsretssagf. N. Borup Svendsen 
Ambassadør Nils Svenningsen 
Læge Orla Teglers 
Bankfuldmægtig F. Teisner 
Reklamechef Knud Terslev 
Eksp.sekI. 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 
Ass. overlæge Jokum Wielandt 
Civilingeniør P. Wilcken 
Cand.pharm. Per Willems 
Direktør Holger Wraae-Jcnsen 
Civilingeniør S.E.C. Wøhlk 
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REGNSKABS-OVERSIGT FOR 1968 

I kontingent er indgået ialt kr. 4.480,-

Udgifter (tryksager, porto, gaver) beløber sig til kr. 299,23 
Til D. S. R. er overført kr. 7.000,-

Bjørn Møller 
Kasserer 

50 

68 

ANTAL 
MEDLEMMER 

D • 

60 

ÅR A L 

1908 1 -
1909 
- 10 
- 11 -
- 12 -
- 13 
- 14 - -
- 15 - 1 
- 16 
- 17 - -
- 18 - 2 
- 19 - -
- 20 -
- 21 - 1 
- 22 - -
- 23 - 2 
- 24 - -
- 25 2 
- 26 1 -
- 27 5 -
- 28 1 1 

DANSKE 
STUDENTERS 

ROKLUB 

ÅR A L ÅR A L 

1929 4 1 1949 1 3 
- 30 4 3 - 50 5 2 
- 31 1 1 - 51 4 -
- 32 3 2 - 52 1 1 
- 33 5 3 - 53 9 -
- 34 3 5 - 54 6 2 
- 35 2 4 - 55 5 1 
- 36 1 1 - 56 4 2 
- 37 3 4 - 57 5 1 
- 38 - 2 - 58 5 1 
- 39 2 6 - 59 10 -
- 40 4 3 - 60 5 -
- 41 3 3 - 61 21 
- 42 5 3 - 62 16 -
- 43 7 2 - 63 28 -
- 44 2 3 - 64 30 -
- 45 1 2 - 65 36 1 
- 46 7 1 - 66 47 -
- 47 7 2 - 67 101 
- 48 - 1 - 68 119 -

ÅR: Indmeldelsesår 
AI Antal aktivt betalende pr. 31.10.68 
LI Antal livsvarige pr. 31.10.68 
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D.S.R.s VIRKSOMHED 1964 - 1968 BADENES BENYTTELSE I 1968 

samt årene 1949, 1954 og 1959 

År Med- Medl.- Ture Båd- Båd-km Km pr. Type Båd Km Ture Gns. 
lemmer ture pr.medl. ture båd tur 

Otter Ormen 65 8 8,1 
1949 1018 11848 11,5 6892 41660 6,9 
1954 150 9411 12,5 4363 28992 6,6 Ca-ira 
1959 551 9618 11 ,5 4224 28322 6,1 Blue Boy 350 35 10,0 
1964 651 10145 15,4 4211 33433 1,8 
1965 691 12263 11,1 3156 29856 8,0 Leo 1260 140 9,0 
1966 641 10266 15,8 3951' 30841 1,8 

., . 
Sleipner 1080 120 9, 0 '~9 

1961 651 12599 19,4 4590 38918 8,5 
1968 611 12539 20,5 4619 38216 8,2 2155 303 9,1 

• Aktivt betalende medlemmer + livsvar ige, Firer m. stm. Streg 

Moa 48 10 4,8 

Delfin 990 110 9,0 
Ferielangture Ture Sæson- Andromeda 

År Medl.- Km pr. Båd- Båd- Km pr. over længde 
km medl. ture km båd tur 30 km i uger Pollux 1120 140 8,0 

1949 135423 133,0 10 2935 293,5 50 29 2158 260 8,3 
1954 13101 98,3 5 1205 241,0 21 30 
1959 11923 130,5 10 1810 181,0 25 30 Firer u. stm. Pi 640 80 8,0 
1964 86400 132,0 3 600 200,0 38 32 Aslaug 800 100 8,0 1965 83354 120,6 1 1248 118,3 25 31 
1966 81290 155,0 5 960 192,0 22 31 1440 180 8,0 
1961 122913 188,8 6 1025 110,8 16 31 
1968 108504 111,6 4 1115 218,8 22 31 Toer m. stm. Grane 520 80 6,5 

Toer u. stm. Leif 

Urd 360 60 6,0 

MEDLEMSSTA TISTIK pr. 1. NOVEMBER 1968 Skuld 12 2 6,0 

Verdandi 630 90 1,0 
Aktivt betalende medlemmer ••• 534 1002 152 6,6 

Livsvarige medlemmer ••••••••• 11 Dobbelt-sculler Minerva 810 90 9,0 
Aktive medlemmer i alt ••••••• 611, heraf ekstraordinære. 38 Rolf 1800 150 12,0 

Passive medlemmer •••••••••••• 202 Chriseo 1440 120 12,0 

4050 360 11,2 
De aktivt betalende medlemmers anciennitet i klubben. l 

Under 1 år. 119, 1 - 5 årl 242, over 5 år: 113 
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Over Over Type Båd Km Ture Gns. 30 km !rype Båd Km Ture Gns. 30 km 

Cravelbyg6et Alfa 350 50 7,0 Toårers Helge 1790 216 8,3 4 sculler Beta 900 100 9,0 inrigger Hroar 754 84 9,0 1 
Svip (plast) 75 11 6,8 AR 978 38 25,7 7 
Kappa 1400 140 10,0 PR 1202 81 14,8 2 
Lambda 1200 120 10,0 Fafner 338 34 9,9 2 

3925 421 9,3 Loke 268 32 8,4 
Klinkbygget Grumme 400 50 8,0 Hjalte 58 4 14,5 
sculler Daphne 480 60 8,0 8534 880 9,7 20 

880 110 8,0 Ferieture undtagen 7419 876 8,5 16 

Træningsture fra Klinkbygget Rho 511 93 5,5 
Bagsværd og Nord- 16730 1866 9,0 single-sculler Ny 282 43 6,6 havn i alt 

Ci to 338 60 5,6 
Halvoutrigget Jucunde 592 100 5,9 Ion 361 56 6,4 dobbelt-sculler 

Halvoutrigget Olsen 84 9 9,3 
Uno 27 6 4,5 

firer m. stm. Odin 370 40 9,2 Alf 219 44 5,0 

454 49 9,3 
Hans 753 99 7,5 
Ran 708 121 5,8 

FireArers Jyden 82 14 5,8 Tuto 86 18 4,8 inrigger 
Dan 286 56 5,1 Gamma 1803 295 6,1 
Blaa Epsilon 634 93 6,8 
Dreng Omega 558 87 6,4 
Viking 180 23 7,8 Teta 1426 227 6,3 
Thor 616 75 8,2 Omikron 604 90 6,7 
Balder 968 108 9,0 Eta 266 40 6,6 

2132 276 7,7 1 Tau 598 129 4,6 

ToArers Tjalfe 251 18 13,9 9174 1501 6,1 

inrigger Rune 127 21 6,0 
Freja 52 2 26,0 laIt for samtlige 

2806 både i Nordhavn 20886 7,4 21 Fr. IX 

7,6 
Tr ænings ture fra 

16730 1866 9,0 Munin 1383 181 2 Bagsværd mm. 
Hugin 988 126 7,8 Ture me d l ånte både 600 7 85,7 5 
Elektra 345 43 8,0 

SAMLET RESULTAT 38216 4679 8,2 26 
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OVERSIGT OVER KAPRONINGER 1968 

Træningskaproning, Bagsværd 15.maj 

Forårskaproning, Bagsværd 25.-26.maj 

Mannheim, 1.-2.juni 

LUbeck, 2.-3.juni 

Viborg, 8.-9.juni 

Univeraitetamatch, Havnen, 15.juni 

Hjelmaj6, 16.juni 

Brabrand, 22.-23.juni 

Amsterdam, 28.-30.juni 

Sorø, 6.-7.juli 

Simlången, 13.-14.juli 

Bagsværd, den internationale, 20.-21.juli 

Amsterdam, 27.-28.juli 

Å runge n , 27.-28.juli 

Sorø, DM,11.august 

H~lsingborg, 24.auguat 

Kerteminde, 24.august 

Bagsværd, Efterårskaproningen, 1.september 

Kvikmatcher, 5.september 

Yngeredfors, 15.september 

Studentermatch, Bagsværd, 21.september 

Mexico. Olympiade. 13.-19.oktober 
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KASSEREGNSKAB 

fra l. november 1967 til 31. oktober 1968 

INDTÆGTER 

Kontingenter 

Aktive 
Passive 

Tilskud og gaver 

DFfR 
DSI 
DSR's V~nner 
Københavns Universitet 
Politiken 
Polyteknikerlegatet 
Ree's legat m. fl. 
Gaver fra medlemmer 

104.628,00 
9.063,00 113.691,00 

166,00 
1.431,65 
1.000,00 
3.180,00 
2.000,00 
2.000,00 

26.600,00 
310,00 

Indbetalte restancer, jubilæumsfonden 

49.293,65 

3.390,00 

Diverse indtægter 

DFfR's kursusvirksomhed 
Salg af bå de 
Salg af skabskort, rotøj m. v. 
Overskud ved fester, betalte bøder 
Overskud Nivåhus 

Optagne lån 

Kjøbenhavns Handelsbank A/S 
DSR's sejrsfond 

Balance pr. 31. oktober 1968 
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1.494,34 
2.548,00 
1.532,13 

211,80 
118,01 

25.000,00 

6.504,34 

112.818,99 

1.513,00 26.573,00 

199.451,99 
4.183,92 

203.635,91 

UDGIFTER 

Klubhuset i Strandvænget 

Le j e af grund 
- refunderet 

Skatter og afgifter 
- refunderet 

Assurance 
Nyindretning og vedligeholdelse 

Telefon 
- refunderet ved automat 

Andre udgifter 

Bådene 

Nyanskaffelser 
Vedligeholdelse 

Den daglige drift 

Securitas 

Opvarmning, el og gas 
- refunderet 

Fremme af klublivet 

2.508,16 
421,78 2.086,98 

14.681,42 
668,37 14.013,05 

2.161,10 
1.156,21 

19.542,62 
14.184,04 

2.652,30 
12.616,48 

1.611,49 

900.40 33.940,10 

10.524,50 
10.070.21 20.594,11 

529,83 

4.158,58 5.288,41 

Gymnastik, håndbold og svømning 8.899,96 
- betalt af medlemmerne 1.480,00 1.419,96 
Ski- og orienteringsaektionen 
Medlemsbladet, trykning 
Jubilæumsfesten d. 11. juni 1961 
Køkkenets drift 
Andre udgifter 

Administration 

Kontorhjælp 
Porto og kontorartikler 
Andre udgifter 

Repræsentation 

Årbog 
- annoncer 

Generalforsamlinger, gaver m. v. 

Overføres 

8.983,48 
3.335,00 

300,00 
8.011,51 
5.198,95 
6.119,82 

810,03 28.580,33 

2.215,00 
8.541,86 

894,10 11.111,56 

5.648,48 
1.681,52 1.330,00 

101.451,11 
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Overført 

Kaproningsudgifter 

Træningshuset i Sydhavnen 
Nyanskaffelser 
Vedligeholdelse 
Del tage Ise i kaproninger· 
Motorbåd, drift og anskaffelse 
Træner 
S tudente rmatche r 
Andre udgifter 

Andre udgifter 

Kontingenter 
Renter og afdrag på gæld 
Gåsehusets drift 

Balance pr. 1. november 1967 

·Udgifter ved deltagelse i kaproninger i 1968 
Bagsværd, træningskaproning 
Bagsværd, forårskaproning 
Manheim 
Ltlbeck 
Viborg 
Hjelmsj6 
Brabrand 
Amsterdam 
Sorø 
Simlången 
Bagsværd, international regatta 
Årungen, international regatta og NAH 
Sorø, DM 
Helsingborg 
Kerteminde 
Bagsværd, efterårskaproning 
Boaforsdammen 

København, den 7. november 1968 
Dan Nielsen, kasserer. 

2.576,73 
7.585,76 

10.640,02 
27.826,08 
5.202,12 

11.097,20 
2.743,00 

414,01 

5.535,00 
4.836,13 

339,70 

152,00 
615,00 
514,25 
482,02 

2.343,88 
1.033,05 
2.443,85 

652,12 
1.911,30 
1.194,65 

520,00 
4.104,16 

844,35 
253,00 
462,50 
315,00 

1.189,20 
19.030,33 

107.451,71 

10.710,83 
186.247,46 
17.388,45 

=2=,=0=3=.6=:3:.;5=, .ll. 

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

København, den 3. december 1968 
Erik Haamann. N .H. SChaumburg 
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0:\ ;,bL"Jc.:f t-:hij kl mnopqrstuvwx)'z;t:o;l abeJefgh ij klmnopqrstuvwx}' :u:Il!l:thLdd,Lt lt ij krJ 1111 
opqrs lu v\\"xyz:t:oå abedcfg h ijk J mnopqrstuvwxyzæøj abedefgll i jklrnll opq r:-. tllvwx yz : l.: o ~ 
1beJef g li i j k I mnopqrstu v \\"x yz~t:u:\ :1 beJd gh i j k I mnopq rstu v \\"x yz;clI:1 abcde.:fgh i j k l Jllnnp 
qrs( li vw xyz:coåabede f gh i i k J m nopq rst u vwx )'z:I:olabcJtfgh i j k J mnupttrst li vw xy z.co ,l au t.: 
de fgh i j k I /TI nopq rst u v w x yzxu,l abedef gh i j k l mnopqrstu vwx yz ,l:U;' :1bcd<.:fg ll i j kj J1lnup(l rst 
u vw x yz,eø:\ abeJef gh i j k J Olnopq rstu v wxy zæoå a beJefgh i j klll1f1opq rst LI v wx YZ ~"l', , ;l a bcdl.'f 
gh i i k I mnopqrst u vw x YZ:l·oå abcJef g h i j k J mnopq rst U v wxyz:co ;' abcdcfgJl i j kl JnnOI\qrst li v 
wx yzxo.\ abedef g h i i kl mnopqrstu v w x y zæo,l J bedd gh i j k I mnopq rstu \ ' W x yz:tu:1 a bedd giJ 
i j k I mnopqrst u vw x )'zxuåabedcfghi j k Ilnno pqrst u v wxyz:"l.'u:l aueJ dgll i i k li li nupq rs t u v w x 
yzæø:iabeJef g h i j kl In nopqrstuvwx)'zæø:bbedefg h i j kImnopqrstu vwx Y Z:l..'u ~ abcde f gI! i j k I 
111 nopqrstuvw x y l~elJ;\ahedd gh i j kj mnupq rsl u \" w x )'zæo;' abcJc.:fg Il ii k J mnupq rSlu v wx yz: 1.' 
(lå :lbcdef g ll i j kl mnopq rst u v wxyz:.t·u. abcdcf gh ij klmnopqrstu vw xyz:l."u :\ abcJcfgl l i j k I,nll 
opq rsl ti vwx)'zæu:\ abeddg h i j k I mnopqrstu vwxy zæø:1 3bcJefg h i j k Imnopq rstu v \V xyz:J.:o ;l 
:tbeJcfgh i j k J mno pq rst u vw xyzæøå "beJef ghi j kl mnopq rstuvwxyz:"eoJ. abeJef!-:Il ij k 1 mnop 
q rst ti \' , .... x y zæoå,l beJ <: f g il j j k I m nopq rst u v w x y Z1'0;\ abeJef g h i i k II n nopq rst u v w x: )' Z;l' U ~ abc.: 
def ~II i j k J mnopq rst u vwx yz:co:1:t bc.:Jl."( gh i j kJIl100pqrstu vw >.:y z,l:I):' abcJtfg l1 i j k I nlflopq rst 
HvwXyZ:t·ø~ :lbeJefgh ij k I mnopq rstu vwxyv::ø.l abeJdgh ij k j mnopqrstuvwxYZJ:o:t :.bcdcf 
g ll i j k Imnopq rstu vw x yzæø;l :tbcdefghij klmnopq rs[ u vwx yz:cu :l :lbede.:fgJ li j k Imnopqrslu v 
wxyza:ø,\ ab(dd gh i j k I mllopq rsl lIVWX yz~eøl abede fgh ij k I mnupqrst LIV \\'X YZ:l.'u:l abcdd gll 
i j k Imnopq rstu vwxyzæø:1 abnlef gh i j kj mnopq rstu vwxyz:t.·u;\ :1beJdghi j klmnopqrsl uvwx 
yzæo1in b(Jc:fghi j k I mnopq rstu vwxyzx·oåabcJefg h i j klmnopqrstu vwxyz~l:u:l abcdc.:(gII i j k I 
In n o pq rst u v w x yzæø;"l a bcd er g h i j k J mnopq rst u v w x yz:eo:l;1 bede.: f g h i j k I Jll nopq rs t u v \V x y7.:c f';' J beJtf gh i j k I mnopq rstu vw x YZ~l:ø;'i :tbcdefgh i j k l mnopqcs( ti vwxyz:to:bbedcfgll i j killlil 
opq rs tu vw xyza~o;\ J beJd gh i j k I mnopq rs[uvwxyz:l'oj :t bedd gll i jk IIllIIOp4rsl li vwx yz;l,,:o;\ 
:1 bedtfgh i j kI 1l1nopqrstu vw xyzæuJ abcde fg Il i j k Imnopq rsru vwxyz:l.'O ~ abcde.:f g Il i j kI rflnnp 
q rs tu v" ~ x y zxø:l a bL:Jd g h i j k I JlHlupq rslu "" ~\" xyz :.l· o :l a bc dd g II i j k 1m no py rstu v, ~\' xyz=c (1 ;i:1bc 
d<:fg J IIJk J mnopq rstuvwx)'z~u"\:1 bedt:fghIJklmnopq rst ll vwxyZ;"c" ~;l beJe.:lg I IIJk IJllnupqrst 
\1 v wxyz:co:' abedefgh i i k Imnopq rstu v \\" x yzæo'\:1 beJd g h i j k Illlnopq rst liV\'.! xYZ;t:o:' :Ibct!c( 

leif Thomsen Bogtryk + offset Byen 1701-1608 
a beJe:( gh i j k I mnopqrstu v wxyzæo!l. abede f gh i j k I rnnopqrst u\'\\' X )' ZXO:l a bedd g h i j k JJlWOP 

LJ rstu vwx yzæl:lå ab<:dd gh i j k Illln opql stu vwx yzæø;i tl.bcddg h i i k lmnopqrstu \' \\"x yZ;t:n~a bc 
LI ef ghj j k 1m nopq rstu vwxy zæøåa beddgh i j k l moopqrstu v wxy z~c.:o:b bcJdgh i j k l,nnopqrst 
\l vwxyza:o:' abcdcfg h i j k J mnopq rstu vwx YZ:1:0:\ abeJe:: f gll i j kl(llllopqrstu VWXY2~l: II ~ :Ibcdc( 
gh i j kim nopqrs t u v \\' X yzæoå abeJcfgh i j k 1m nopq rstu v \\'.x YZ:"('o~ ;] bcJcfgh j j kj mnopqrslll v 
w x yza:ø:i a beJe f g h i j k Imno pq rstu vwxyzæøa abeJ efg h i j k l Ol nopqcst LI v .. vx yza:CI:' abct lcf p.ll 
i j k J m nopq rstu vwxy zæø~abcde:: f gh i j k l m nopqrstu vw x yZ:t:ø:l abedd gh i j k J m nopq rstu\' w x 
)'z:t:"l:lJ.abeJefgh i j kl mn opq rstu vwxyzæøåabedtf gh i j k I m nopq rst u v \\"xyz:l.:o:la bedc( gh i i k J 
Illll Opq rsru vwxyz:1:0åabed<:f gh i j k I III nopqrst LI v w x)'z.eøåa beJ tf gh i j k I nlnopqrstu vw X YZ: I: 
0:\ abed<::fg h j j k I m nopqrst li v \\' x yzæoå J beJdgh i i k 1m nopqrstu \'wx yz;t:lI:'b beJe: f gh i j k 1m n 
u pqrstuv\V xyz~oå abedefg il ij kl mnopqrstu v \\'xy zæoå J beJ efgll i j k I,nnopq pil u v wx y z~co ;i 
:l bedd gh i j k J m nopg rstu v \\' x yzæo:1 abeJtf gh i j k J mnopq rstu vw x YZ:l"!.!l abcJL"fgh i i kl 11InOP 

q rst u vwx yzæøåabed er ghij k J l1l nopqrstu vwx yzæø:1a beJe[ gh i j k I Jllno pq rst u v wxyz:l:o:b hc 
ti e: fg Il i j k l In nopqrst:J v wx y zæø:i a bedtfgh ij kim nopq rstuvwxyz :t'oa abcd(; fgll i j kl,ll,lupqrst 
u \'wxyzæøå abcJ(:fg 11 ij k I mnopq rstu v wxyzæøJ. a bede f gh j j k! mno pq rst uv wx YZ ;{'n~ a bcd e: f 
gh ij k Illln orqrstu\'\\"xyzæo!i abedefghij k rrnnopqrstuvwxyzæoå abcddghij kJ mnopq rstu v 



Det er nu rart-
at ha' 2 snapse i frostboksen i weekend' en - isnende kolde, men forskellige . .. 
Hver har jo sin smag ! - jVfåske skal der gylden Jubilæums Akvavit i det ene glas 
og Rød Aalborg i det andet . .. Det store snapse-udvalg opfylder enhver smag! 
Muligvis foretrækker DE en Aalborg Export eller en r==J r==J 
Aalborg Porse Snaps - blidt krydret og let afkølet. . . \ , , , 

gi d1) 11 ji 
med: sn:: U 

i weekenden 
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