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1970 har på man ge måder, som det ses i det fø lgende, været et 
vanskeligt å r for klubben, med intern e stridigheder, der er ble
vet pustet kraftigt op i pressen, samt økonomiske vanskelig
heder på grund af nødve ndi ge forbedrin ger af klubhusets faci
liteter. 

Nu efter sæsonen er der imidlertid grund til en v is optimisme, 
idet stridi ghederne synes bilagt, så ledes a t sæsonen 1971 skulle 
kunne forløbe glat til glæde for a lle parter. D esuden er man 
nået så la ngt med ombygningen af mændenes baderum og op
førelsen af det nye finbad i klubhu set, at begge dele er tage t i 
brug. 

I den ne forbindelse v il vi ge rne bringe en tak til KVIK for 
deres Sto re gæstfrihed i sommer over fo r vore st yrtebadshung
rend e medlemmer. 

Li ge inden starten af sæsonen sank vo res ponton, som vi 
havde lejet af Københ avns Havnevæsen. D a det ikke var mu
li gt for os at leje en ny, måtte v i selv bygge en, og det lykkedes 
takket være Ronald C la usens sto re ind sa ts. Endelig sk al det 
nævnes, a t Gudmund Schack har skænket klubben et motions
rum bel iggende i søndre omklædningsrum. D et er fr a starten 
blevet ivrigt benyttet, spec ielt af ka proerne, men tanken var, 
a t også 1110tionsroerne her skulle kunne forbedre deres kondital. 
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D .S.R. s medlemmer stod selv for arbe jdet med en ny ponton ti! erstatning 
for den gamle ponton, som san/~ i foråret. He rved blev sparet ca. 15.000 kr. 
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Bestyrelsen vil hermed på medlemmernes vegne rette en tak 

til Gudmund Schack for hans initiativ. 

Medlemstallet er igen i år gået en smule tilbage, ligesom 

roaktiviteten har været dalende. 

En af årsagerne hertil er måske, at Danmarks Tekniske Høj
skole nu fuldt ud er flyttet til Lyngby, og med den alle poly
teknikerne, hvis vej således ikke mere falder forbi D.S.R. I 
virkeligheden er det et alvorligt problem for klubben, at så 
mange studerende er flyttet nordpå til de nye kollegier. 

Vinteraktiviteten i klubhuset har både forår og efterår været 
stor, dog kun for mændenes vedkommende, idet pigegymna
stikken standsede på grund af manglende tilslutning. 

På verandaen har besøget været stagnerende, hvilket til dels 
skyldes, at vor køkken dame gennem en årrække, fru Voigt, 

den 1. juli trak sig tilbage for at nyde sit otium. Hendes efter
følger faldt ikke rigtigt til , så efter standerstrygningen har vi 
fået en ny dame, fru Krudt, der i vintersæsonen kommer de 
aftener, hvor klubbens medlemmer traditionelt opholder sig i 
klubhuset, hvad enten det så er for at træne, motionere, snakke 
eller spille kort. 

Hvad kaproningen angår henvises til senere afsnit i årbogen; 
her skal blot fremhæves et par enkelte begivenheder: 

1970 blev det år, hvor et medlem af D.s.R., Niels Henry 
Secher, blev verdensmester. Sammen med Engelbrecht fra Hvid
ovre Roklub vandt Secher mesterskabet i dobbeltsculler, hvil
ket vi hermed på det hjerteligste lykønsker de to med. 

Af mere hverdagsagtige ting skal nævnes, at det i foråret 
lykkedes bestyrelsen at ansætte en træner, Asbjørn Torp, som 
vi håber atter vil få gang i begynderkaproningen. 

Universitetsmatchen blev afholdt i Århus og igen i år roede 
århusianerne fra os. Det er ved at blive en kedelig vane, som vi 

snart bør bryde. I år lykkedes det, til forskel fra sidste år, at få 
KVIK-matchen afviklet. Vi kan kun glæde os over resulta
terne, idet D.S.R. vandt både »Spejlet« og »Bolcheglasset«. 

De festlige begivenheder i årets løb har været få, men dog 
utraditionelle: 

Den 11. marts blev der i klubhuset under overværelse af 
kongen, afhcldt en reception for særligt indbudte. Anledningen 
var, at D .S.R. som den første roklub af borgerrepræsentationen 
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fik overdraget en 2-årers langtursbåd, betalt af midler fra 
Kong Frederik den 9'endes fond til fremme af ros porten i Kø

benhavn. 
Under overværelse af en meget snæver kreds, døbte kongen 

denne båd den 10. december. Den fik navnet Absalon. 

Ved ov erdrageLsen af en 2-Jrers LangtursbJd fra Kong Frederik l X's fond. 
Ved bJden ses fra venstre Henry Stj ernqvist, Age Bang, Hans Majestæt og 

Gudmund Schack . 

Studentersangerne er faldet godt til i klubbe!l. Medvirkende 
hertil har bl. a. været den succesrige fællesfest for sangere og 
roere, der blev afholdt den 21. marts. Aftenen startede med 
spisning, under hvilken festdeltagerne blev underholdt, selv

følgelig af sangerne, men også af vor formand, Åge Bang, der 
slog på tromme, som akkompagnement til den sækkepibespil

lende Peter Anton. Bagefter var der dans til The Sunny Side 

Stompers. 
Traditionen trO mødte studentersangerne til årets stander

hejsning den 5. april for at synge vor stander tll tops. I år kom 
de særligt mange for at vise, at de nu hører til i klubben. 

Der blev døbt to både, en 4-årers out-rigger og en single
sculler, og de fik navnene Castor og Delta af henholdsvis 
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13ørge Kaas Andersen 

døber Castor 

Bent Rasmussen 

døber Delta 

D .F.f.R.'s næstformand Børge Kaas Andersen og scullerinstruk
tøren Bent Rasmussen. 

Senere blev der serveret frokost for de mange fremmødte 
medlemmer, og der blev afholdt den sædvanlige auktion over 
brugt rotøj. 

Klubbens fødselsdag blev fejret den 20. juni, som en uden
dørsfest på terrassen med dans til The Sunny Side Stompers. 
Selvom der var lagt et stort arbejde i arrangementet, kom der 
desv ærre ikke ret mange mennesker. 

Rosæsonen sluttede den 31. oktober med standerstrygningen, 
ikke som sædvanligt i fakkelskær, men i lyset fra en motorcy
kelforlygte. Ak, tiderne forandres. Senere på aftenen blev årets 
andespil afholdt, og det må atter i år betegnes som en succes. 

Som afslutning på beretningen om 1970 skal nævnes, at den 
nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen den 11. 
december, får følgende sammensætning: 

Formand: Age Bang 
Kasserer: Dan Nielsen 
Sekretær: Ole Pedersen 
Husforvalter: Ronald Clausen 
Motions- og langtursrochef: Bente Kjøller 
Instruktionschef : Jens Krumholt 
Kaproningschef : Poul Steno Pedersen 
Ma terielforval ter: Gerhard Kløve Jacobsen 

De første 4 poster er besat af gamle garvede bestyrelsesmed
lemmer. Bente Kjøller og Jens Krumholt har i 1970 snuset til 
bestyrelsesarbejdet, idet de i sidste hal vdel af året "vikarierede« 

Ronald 
Clatlsen 

og Henning 
Enevoldsen 

sørger for 

brænde til 
N iv!l-huse ts 

pejs. 

Nye baderum Nye finbad 

for Annelise og Henning Rasmussen som henholdsvis sekretær 
og instruktionsrochef. Endelig er de to sidste poster besat med 
helt n ye uprøvede folk, der imidlertid skal ønskes held og 
lykke med de nye hverv. 

Af hæderstegn blev der i år uddelt få, men til gengæld meget 
velmente. 

"K æden «, som klubben fik af A.S.R. i jubilæumsgave, blev 
givet til Erik Sommer Jensen, og "Dillen « blev overrakt Finn 
Wibling. 

Til slut vil bestyrelsen takke alle, der i det forløbne å r har 
bidraget til klubbens trivsel på den ene eller den anden måde. 
Samtidig vil vi udtrykke håbet om, at 1971 vil forløbe stille og 
roligt og med fremgang for klubben og dens aktiviteter til 
glæde for alle dens medlemmer. 

A. R. 
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Læsere af årbogen er formentlig også læseTe af avisernes sports

sider, hvor der i løbet af 1970 har stået ikke så lidt om D.S.R., 

især - desværre - om uoverensstemmelserne mellem D.S.R.s 

bestyrelse og nogle af D.S.R.s elitekaproere. l efteråret blev der 

nedsat en ,>kommission" til at rede trådene ud, og den medvir

kede til et forlig, behørigt underskrevet af repræsentanter for 

de stridende. 

Tilbage bliver så to forhold. Det ene er> at der ikke er frem

kommet nogen neutral redegørelse om, hvordan uoverensstem

melserne opstod og udviklede sig. Hertil er at sige, at når så 

dybe uoverensstemmelser opstår, vil man kunne finde fejl eller 

usmidighed hos begge paTter. Alle er bedst tjent med et fOTtig. 

Det andet er spøTgsmålet, om parterne er blevet klogere og om 

de i fremtiden vil kunne samarbejde uden gnidninger. Neden 

for er forligets ordlyd gengivet. 

Bent R . 

Den 10. november 1970 afholdtes møde i udvalget vedrørende 
uoverensstemmelserne mellem DSRs bestyrelse og nogle af 
klubbens eliteroere. 

Foruden udvalget (Jørgen Krause, Bent Rasmussen og Victor 
Hansen) var mødt for bestyrelsen Åge Bang, Dan Nielsen og 
Ole Pedersen og for eliteroerne Niels Secher, Jørgen Secher og 
Bent Serup Pedersen samt træner Wolfgang Kleemann. 

Efter at udvalget ved procedurens slutning i mødet den 27. 
oktober 1970 havde henstillet indtrængende til parterne at søge 
striden løst ved et forlig, har parterne forhandlet herom og er 
nu under udvalgets medvirken enedes om at forlige sagen på 
følgende måde: 

Parterne beklager, at forholdet mellem dem til skade for 
klubben har udviklet sig så uheldigt som sket, hvilket for en 
del må tilskri ves misforståelser og uenighed om forståelsen af 
forskellige mellem parterne trufne aftaler. Parterne vil derfor 
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af al magt bestræbe sig for at skabe og opretholde et godt for
hold mellem bestyrelsen og kaproningsafdelingen til gavn for 
klubbens prestige og idrætslige position. 

Til opnåelse heraf er parterne enige om at betragte de hid
tidige uoverensstemmelser som endeligt bilagt, således at de 
ikke af parterne føres frem på generalforsamlingen ud over en 
meddelelse fra formanden om forliget, samt om at tilsige hin
anden et venskabeligt og smidigt samarbejde. 

Som led i forliget bortfalder karantænen og spørgsmålene 
om Niels Sechers forhold ved Den internationale Københavns
regatta den 18. juli 1970 og ved DM den 8.-9. august 1970. 

Bestyrelsen erklærer, at der fremtidig, når der er spørgsmål 
om at træffe afgørelser af vigtighed over for et medlem, vil 
blive givet dette lejlighed til at udtale sig over for bestyrelsen. 

Bestyrelsen nedsætter i medfør af lovens § 7, stk. 6 et kap
roningsudvalg for hvilket der fastsættes følgende reglement: 

§ 1. Udvalgets sammensætning 
Kaproningsudvalget (KU) består af kaproningschefen som for
mand og to andre medlemmer. Disse vælges årligt af kapro
ningsafdelingen senest 1 uge efter den ordinære generalforsam
ling blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen supplerer sig i 
henhold til lovens § 7, stk . 3 med et af disse to medlemmer. 

Udvalget træffer bestemmelse ved simpelt flertal. Udvalget 
holder møde efter formandens bestemmelse eller når et medlem 
begærer det. 

§ 2. Repræsentation 
KU afgør endeligt - inden for et af bestyrelsen godkendt bud
get - ved hvilke kaproninger DSR skal repræsenteres og med 
hvilke hold. 

§ 3. Træner 
KU afgør endeligt, hvem der skal træne klubbens kaproere 
samt disses fordeling mellem træneren (trænerne). Spørgsmålet 
om trænerens (trænernes) vederlæggelse skal godkendes af be
styrelsen. 

§ 4. Kombinationer 
KU afgør endeligt alle spørgsmål om kombinationer. Ved faste 
kombinationer skal der med hensyn til budgettet på forhånd 
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indgås en skriftlig aftale mellem klubbernes best yrelser, hvori 
der skal tages stilling til , hvorledes kombina tionernes nettoud
gifter skal fordeles . 

§ 5. Kaproningsmatcriel 
Fordelingen af kapronings- og motorbåde mellem kaproerne 
og trænerne afgøres endeligt af KU. 

N ya nskaffelser af kaproningsmateriel afgøres af bestyrelsen 
efter indstilling fra KU. 

Vedligeholdelse af kaproningsm ateriellet påhvi ler materiel
forvalteren. 

§ 6. Andre bestemmelser 
Om andre spørgsmål, der er af særlig betydning for kapro
ningsafdelingen, kan bestyrelsen afæske KU en udta lelse, lige
som KU selv kan afgive indstilling til bestyrelsen om sådanne 
spørgsmål. 

KU skal straks efter at være valgt udarbejde et udk as t til et 
foreløbigt budget for den kommende sæson vedrørende træning, 
deltagelse i kaproninger og nyanskaffelser. 

Sign.: 

Age Bang 

Ole Pedersen 

Dan Nielsen 

V ictor Han sen 

J ørgen K rause 

Bent Rasmussen 

Niels Secher 

Jørgen Secher 

Wolfgang Kleemann 
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Kaproningen 

Klargøring af bådene 
ved standerhejsningen. 

Peter Anton, Karsten 
Hansen og Poul Erik 

Jensen. 

Den 22.-23. marts tog kaproningsafdelingen på træningsweekend i Vejle. 
Der deltog 6 fra Skovshoved Rokfr.;b og 19 fra D.S.R. Formålet var at prøve 
andre træningsformer end sædvanligt, at se film og at diskutere. 
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Motionsrummet 

1'0"/ H edebo _~_~ __ _ 

Søren 
j ens G jaldb,ek 

14 

jørgen OSlen/eldl 
Lasse \Veymann 

Preben Grosbøl 

Jan H e/ner 

1'0,,1 Madsen 
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f(arsten Hansen og Peter Anton Jespersen efter en sejr. 

f(/ubbens træner Asbjørn Torp. 

16 

Kaproere ] 970 

DAMER , SENIORER 

Hel le Aggernæs 
Vibeke Hansen 
Annelie Worsøe 

HERRER, SENIORER 

Niels Secher 
3jørn Andersen 
Jan Frederiksen 
Martin Granding ... .. .... . .. .. . . .. 
Emil Sørensen ....... . . . . ... . .... . . 
Poul Erik Jensen 
Bent Serup Pedersen .... . .. .... . 
Jørgen Secher .......... . .. . .. .. .. . 
Lasse Weymann ... . . ... .. . ...... . 
Jan Andersen .... . . .. ... . . ..... . 
Poul Madsen 
Svend Madsen .... ... . ........ .. . 
Peter Aagaard 
Palle Blinkenberg .............. . 
Erik Sommer Jensen ...... . .. . .. 
Peter Schwartz .... ...... ...... .. 
Dag Thomassen ......... .... ... .. 
Kim Møller Andersen ..... ..... .. 
Ole Christiansen .. 
Preben Grosbøl 
Birger Riis Jørgensen 
Niels Kauffeldt ............... .. .. . 
Michael Kvetny 
Bjarne Due 
Torsten Hovind 
Karsten Hansen .. .... 
Peter Anton Jespersen 
Mogens Klister ........ ..... . 
Torsten Lang-Jensen .... .. .. ... . 
Claus Lange ...... ........... .. .. .. 
Per Falkenberg ........ .. ... . 
Poul Henrik Hedebo ...... .... . . 
Hans-Michael Jelsdorf ... ... .. . 
Ivar Jonsson ................... . .. . 
Jan Kongerslev ...... .... ...... .. 
Jørgen Vestergård ............. .. 
Jens Bruun . ................. ... .. . 
Jes Erin-Madsen ........... .. .. .. . 
Hans Schmidt Hansen 
Anders Odgård .... .... ............ . 
Jens Ellrup Petersen ...... .. ... . 
Jes Steen .... .... ................. . 
Jens-Henrik Bendtsen 

åbne 

start 

2 
2 
1 

17 
9 
9 

11 
11 

7 
10 
10 
15 
13 
16 
13 
18 

2 

15 
13 
11 
12 

8 
8 

12 
15 

4 
4 
5 
1 

16 
18 

18 
16 

sejr 

2 
2 
O 

17 
O 
O 
O 
O 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
1 

2 
2 
O 
O 
O 
O 

O 

O 
O 

private 

start sejr 

2 

O 

O 

1 
O 

O 

O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

i alt 

start 

2 
2 

17 
9 
9 

11 
11 

7 
10 
10 
15 
13 
17 
13 
18 

1 

2 
1 
2 

15 
13 
11 
12 

8 
8 

14 
16 

4 
4 
5 

17 
18 

1 
18 
16 

1 

sejr 

2 
2 
O 

17 
O 
O 
O 
O 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 

1 
3 
2 
O 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
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åbne private i alt 

start sejr start sejr start sejr 

Claus Koefoed Johnsen .... 1 
Olle Petersson .................. 1 
Øyvind Sæthre ............ . . .. . .... 1 
Peer Jansen ........................ 1 
Jens Ettrup Petersen ....... ..... 1 
Jan Hefner ........................ 
Michael Tødten 

JUNIORER 

Karsten Schmidt .......... ... ... 4 O 4 O 

OLD BOYS 

Mogens Haut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 O 2 O 
Poul Erik Jakobsen ......... .. . 2 O 2 O 
Bent Mærsk ........................ 2 O 2 O 
Kurt Nielsen .................. . .. . .. 1 O 1 O 
Christian Rasmussen . . . . . , . . . . . . 3 O 3 O 
Bent Thagesen ......... . . . .... .. 2 O 2 O 

STYRMÆND 

Lars Christensen ............. .. ... 12 12 
Bo Jensen ............ ..... . ..... .. . 10 O 10 O 
Flemming Kjær ......... ... ..... . 3 O 3 O 
Stig Pedersen ........ . . . .... ... . . . O O 
John Petersen ........ . ........... . 2 2 
Karsten Schmidt ............ , .. .. . 7 1 7 
Henrik Sørensen ...... . ..... 13 O 13 O 
Ole Christiansen ............. 2 O 2 O 
Preben Grosbøl ........ . ........ O O 
Mogens Haut ........... . . .. . . O O 
Kurt Nielsen ................ . ..... O O 

D.S.R.s ott er først pJ sæsonen: Poul Madsen, Jørgen Sechel', Bent Serup, 

Poul Erik Jensen, Peter Aagaard, Lasse Weymanrt, Jan Andersen, Svend 

Mad sen og cox : /(arsten Schmidt. 

18 

VM Canada 1970 
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VM - Canada 1970 

Ved et tilbageblik på sæsonen 1970 fremgår det tydeligt, at 
året blev en meget stor succes med 18 sejre i det samme antal 
starter, fordelt på de bedste kaproninger vi kunne deltage i. 
Når året af os på trods af dette vil blive husket med ambiva
lente følelser sky Ides det de strabadser som bestyrelsen efter 
min mening kastede sig selv og elitekaproerne ud i. 

Det var ikke uden bitterhed vi så vores bedste og mest seri
øst trænende kammerater sat i karantæne på et løst grundlag 
og uden at de havde haft lejlighed til at tale deres sag. I efter
året blev der indgået forlig i denne sag og den fremtidige troika
ledelse af kaproningen i DSR skulle forhåbentlig forhindre 
gen tageIser . 

Vor dobbeltsculler var så heldig at slippe for karantæner, 
men vi havde gennem hele året gnidninger med bestyrelsen, 
og når det overhovedet lykkedes at komme igennem sæsonen 
med succes skyldtes det for en stor del en kolossal loyalitet og 
offervillighed fra Hvidovre Roklub. Specielt har formanden 
John Ågård og kaproningschefen Per Borge ydet en omfat
tende indsats, altid ud fra det standpunkt, at tingene skulle 
lykkes. Også min far Ole Secher har i de hedeste perioder in
terveneret til vores fordel, og for disse personers hjælp er vi 
meget taknemmelige. 

Men succes er i høj grad også en funktion af hårdt arbejde. 
Vi begyndte træningen midt i oktober og fortsatte konsekvent 
5 gange om ugen med et program sammensat ud fra vores hid
tidige erfaringer. Jørgen havde et glimrende cirkelprogram be
stående af 9 øvelser , hvor hver øvelse repeteres 20 gange og 
hele programmet gennemføres 3 gange. Fra mit ophold hos 
Keller i 1968 havde jeg fået et meget simpelt, men effektivt 
træningsprincip, som vi anvendte på 200 m løb, hop, roning 
osv. r al enkelhed består programmet i progressiv stigning i 4 
uger - fald til 2. uges niveau - stigning i 4 uger - fald til 3. 
uges niveau etc. Herved opnår man, at der selv under meget in
tensiv træning bliver pauser og »belønninger «, som gør pro
grammerne såvel psykisk som fysisk udholdelige. 
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Desuden deltog vi i den olympiske fællestræning på For
svarets Gymnastikskole og vi løb en gang om ugen i skovene 
ved Bagsværd. 

Vi var således godt forberedte, da vores Stampfli-båd, som 
Ettrup havde skaffet os gennem Bikuben, ankom i april måned. 
Var konditionen på enhver måde i orden, havde vi til gengæld 
næsten uoverstigelige tekniske problemer. Ib Christoffersen 
havde rettet lidt på Jørgens »bøjede arme « i 1968, men der var 
stadig noget igen. Også rytmen, taglængden, tempo, afslutning, 
åreføring osv. Iod meget tilbage i henseende til synkronisering. 

Ved sprimerkaproningen tidligt på sæsonen havde vi måske 
10 tag, som var nogenlunde ens gennemtrukne, men båden syn
tes alligevel at gå stærkt. Til forårskaproningen 14 dage se
nere, havde vi byttet plads, således at jeg strokede. Båden be
gyndte selv at arbejde en smule, men tempoet var dog sjældent 
over 28 tag i min., og vi måtte indkassere mange drøje be
mærkninger fra kritiske tilskuere. Men udtagelsen til trelands
kampen var sikret, og det var det vigtigste. 
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I Århus skulle vi møde vesttyskerne, som var blevet nr. 4 i 
1969 og nr. 5 til olympiaden i Mexico. De var således en meget 
stor udfordring på dette tidspunkt. Vi var meget nervøse, men 
også hå befulde, da båden på grund af lettere gearing og Volles 
kommandoer begyndte at gå helt godt. Optimismen slog til, vi 
vandt. Jørgen havde dog bagefter så ondt i venstre underarm, 
at vi ikke kunne ro revanche om søndagen, men det gav mig 
lejlighed til et tæt opgør med Meissner i singlesculler. 

N æs te station var Amsterdam, hvor vi begge havde hentet 
vores første internationale erfaringer. Sammen med Jens Erik 
fra Hellerup, som siden vandt DM i singlesculler, sagde vi 
pænt tak for hjælpen ved at vinde 7 af 12 scullerløb. Heri
blandt var Holland-Beeker-pokalen samt en banerekord i dob
beltsculler på 6.25.59. Glade drog vi hjem, parat til næste ud
fordring i Luzern. 

Jeg havde vagt natten mellem fredag og lørdag og kunne 
derfor først tage af sted med flyveren lørdag morgen , og dette 
endda kun med velvilje fra min bagvagt, dr. Kastrup . Voile 
og Jørgen var taget af sted fredag aften og blev glimrende 
indkvarteret hos strømpe-kongen H. C. Andersens familie i 
det nærliggende Kastanienbaum . Jeg ankom lørdag midd ag til 
Luzern, efter at Jarl og Johansen fra Byexpressen havde hentet 

Dobbeltscullerens træner Voile giver de sidste gode råd. 
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mig i Zi.irich, til et par sure ansigter. De havde opgivet ethvert 
håb på grund af den noget rodede optakt. 

Men vejret var varmt, som vi bedst kunne lide det, vandet 
spejlblankt og med båden prøvet og trimmet med de sidste fi
nesser, følte vi os helt godt tilpas. Resultatet udeblev ikke: vi 
fik en fin, nærmest flyvende start, og førte til alles - ikke 
mindst vores egen - overraskelse med 2- 3 længder ved 800 m. 
Løbet var vores, med Vesttyskland og Østtyskland på de næste 
pladser. 1. heat blev vundet af Rumænien bl. a. foran USA 
(EM), men i en svagere tid. Vi havde således al mulig grund 
til at være ti lfredse og kørte lettede til Kastanienbaum, hvor 
vi havde en dejlig aften med pragtfuld udsigt over Vierwald
stattersøen, god mad og kirsebærrene hængende i klaser. 

Næste dag skulle vi så ro så sent i finalerne , at det ville være 
umuligt at nå dagflyveren, og med natflyveren ville vi ikke, 
så vi slap af med den morgensure Volle med besked om at gøre 
det umulige. Imedens bumlede vi: så på løbene, roede lidt, 
spiste, og for at sætte lidt ekstra kolorit på begivenhederne 
forsvandt Jørgen. Han dukkede heldigvis op i tide, og med 
ham kom Volle, der for første gang på turen rigtigt var i sit es. 
Han havde fået planen klar: vi skulle blot vinde (!) og ro hur
tigt tilbage til bådpladsen, så havde han ordnet resten! Jarl 
ville tage sig af båden og Per Borge sig af trøjerne (som man 
låner). Hans (søn af familien Andersen) ville få speciel tilla
delse til med sin bil at benytte en bagudgang. Endvidere ville 
han blive forsynet med politi-eskorte, som skulle gøre stor fart 
legitim. Exprestoget, som på grund af week-end trafikken var 
den eneste hurtige transport til Zi.irich, ville stoppe på et trin
bræt 3 km fra Luzern i præcis 1 min! Ialt havde vi 20 min. fra 
starten af løbet til toget holdt. Det skulle være tilstrækkeligt! 

Vi troede ikke meget på det, men med alt det forarbejde , 
kunne vi då rligt gøre andet end opfylde vores del af aftalen. 
Vi roede i ny rekordtid , 6.23.33, med Bomer-Schmied (DDR) 
på andenpladsen. Planens øvrige trin klappede også. På trin
brættet havde vi ovenikøbet tid til at smide bukserne og få 
noget ordentligt tøj på. Schweitzerne har sans for den indivi
duelle løsning! 

Senere hørte vi fra Keller, at den øverste politiofficer havde 
været meget stolt over - for første gang i sin embedsperiode og 
tilmed i fredstid - at have haft myndighed over Bundesbahn . 
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Planen lykkedes. 

Men så var vi også trætte. Den næste måned syntes alt håb
løst, vagter i døgndrift, vrøvl med DSRs bestyrelse, båden 
skulle pakkes og sendes til Canada, en ny båd skulle rigges til 
og køres ind osv. 

Vi benyttede Duisburg-regattaen til at komme ud af den 
hjemlige heksekedel. »Rappe« fra Hvidovre stillede velvilligt 
ferie og bil til rådighed, og vores båds afsendelse til Canada 
var heldigvis blevet udsat. Men hvilken forandring! Som i be
gyndelsen af sæsonen måtte vi slide for hver eneste cm. Hel
digvis havde også Hild-Glock problemer, så vi vandt knebent 
og kunne drage hjem med forvisningen om, at selv når det gik 
skidt, kunne vi klare os. Men det var med bange anelser, vi 
igen pakkede båd til Canada. 

Der gik nu en stille måned. I den sidste uge før afrejsen ar
rangerede Ågård et trænings(rekreations)ophold i min bedste
mors sommerhus, hvor Vibeke og Susanne sørgede godt for os. 
Og så kom dagen! 

Jørgen mødte op i Bikuben-trøje med et skakspil i den ene 
hånd og med et irsk landbrød i den anden hånd! Voile snak-
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kede og organiserede uafladeligt. Alle var kort sagt i d" "", 
bedste humør. 

Trætte ankom vi til Ridley College og blev indkvarteret i 
samme værelse som i 1967, Det tegnede godt, men allerede næ
ste dag fik vi en forskrækkelse, Båden gik ligesom i Duisburg 
slet ikke, samarbejdet var elendigt. Vi roede og roede - 40 km 
om dagen - og humøret sank og sank! Lykken var dog med os, 
vi slap for Vesttyskland, Østtyskland og USA i vores heat. 
Det skulle dog vise sig, at USSR også krævede det bedste af os: 
heatet blev vundet med 3/10 sek" heldigvis i vores favør, og 
da der kun var 12 både i alt, var vi dermed i finalen. Vi holdt 
en fridag næste dag, lånte en vogn og kørte til Toronro, hvor 
min kusine, Bodil, tog godt imod os og viste os byen. 

De næste par dage gik det bedre med roningen, men stadig
væk ikke godt nok . Og da tiden var knap, var vi stiltiende ved 
at blive enige om, at bronze også var meget pænt. Vi brugte 
timer på trimning uden rigtig at komme nogen vegne. Endelig 
lørdag begyndte vi at fatte håb. Medens Voile skaffede en 
vogn, så vi kunne komme senere til den dansk-canadiske fest, 
tog vi en ekstra tur, hvorefter vi vidste, hvad der skulle ret
tes. Festen forløb glimrende, og vi fik tilstrækkeligt at drikke 
til at sove godt. 

Søndag morgen gav vi båden - under amerikanernes hån
latter - det sidste lille nøk ... og så var rytmen tilbage. Båden 
var igen vores og nu var det kun os selv udfaldet afhang af, 
og muligheden var det! 

Eftermiddagen var lang. Det ene løb passerede efter det an
det i TV. Vi så folk blive nervøse, senere komme skuffede eller 
glade tilbage. Vi løb frem og tilbage og så nordmændene vinde 
bronze i firer med. Så kunne vi også, og da Bombefireren gjorde 
dem kunsten efter i firer uden, var vi helt sikre. 

En time igen og ritualet begynder: tøj, årer, indfedrning, 
efterspænding af båden, opvarmning osv. Først på vandet er 
opgaven defineret. Vi var stille og fattede. Prøvestarterne gik 
perfekt, vi havde midterbane og fint vejr, alt synes at klappe. 

Starten gik godt. Vi havde aftalt ikke at slide os op på det 
første stykke, men da vi nåede 500 m og stadig lå på linie med 
de øvrige både, begyndte vi at blive nervøse. Så meget havde 
vi ikke holdt igen! 6-700 m og pludselig faldt de andre både 
tilbage, vi havde knapt en længde. Jørgen nåede at sige, at vi 
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: 

Niels Secher og jørgen Engelbrecht ef ter sejren, 

skulle tage det med ro , og op til 1.000 m kunne vi sjappe af. 
Det var aftalt, at vi skulle »gå op" for hver 250 m, men fra 
1.000 m pressede østtyskerne mere end vi brød os om. Betyde
ligt mere end i Luzern. Ved 1.250 m begyndte det at knibe, 
Vore »10 stærke « reddede os, det gaven halv længde. H åbet 
steg. De næste 250 m var forbandet lange, men 1.750 m mær
ket dukkede endelig op, og nu gjaldt det! Jeg lukkede øjnene 
og trak alt, hvad jeg kunne. Det lykkedes, vi trak fra dem, 
det gik, vi vandt. 

Bagefter: trøjebytning, håndtryk, bemærkninger om løbet 
gennem trætheds- og sprogbarrierer, champagne og fødsels
dagsfest (Jarl 50 år), flere håndtryk, billeder, smil, afrigning af 
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Efter VM-triumfen blev 
afholdt en række festligheder, 

Her fejres verdensmestrene 
på Hvidovre Stadion i 

o':Jervæ relse af 14.000 tilskue re. 

- --

båden, »see you next year«, nye trøjer og flag passerer forbi 
en i tåge af træthed, lettelse, champagnerus og glæde. Så lyk

kedes det. Trods alt! 
Niels Secher 
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Husk 
Termoshell-plan 

:~ ~~;::';If (og'å oå, De e, påle,'e) 

Med Termoshell-plan kan De gan- vilkår, vedligeholdelses-, juste
ske roligt glemme alt om opvarm- rings- og reparationsprogram til 
ningen i Deres hus. Termoshell- meget små penge, rentefri olie
plan er nemlig økonomisk varme- konto og automatisk levering af 
komfort. Økonomiske kedler og Termosheil fyringsolie. Shell ord
oliefyr, komplette varmeanlæg, ner det hele. Det er Termoshell
særdeles gunstige finansierings- plan. God ferie. 

Jeg ønsker ufor
bindende yderligere 
oplysninger om 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Tell. 

Økonomisk varme komfort med 

I termo ~ plan I 

By 

Evt træffetid 

Indsend kuponen lil. 
A/S Dansk Shell 
Kampmannsgade 2 
1604 København V 

Vanern 1970 

Årets langtur tog sin første spæde begyndelse en hyggelig lør
dag aften i det Bredmos'ske hjem, hvor vi, som så ofte før, sad 
og talte om tidligere langture og om nye mål for kommende 
langture. Snakken gik om, at man i år egentlig burde prøve no
get nyt i stedet for den kendte tur - skærgården langs Norges 
sydkyst. Vanern blev nævnt, og da jeg lovede at sørge for bå
den og Bredmose at skaffe en trediemand, var turen faktisk en 
realitet. 

Forberedelserne de næste par måneder bestod i, at vi med
delte Dan Nielsen, at han skulle ro langtur med os på Vanern. 
Weekenden før vi skulle af sted, fandt vi et par bjælker og lidt 
jern og fik konstrueret noget, der kunne minde om et stativ til 
en båd, og den følgende lørdag var alt stuvet. Kurs: Vanern 
via Tuborg havn og 350 km i bil med en 2-årers inrigger på 
taget. 

Vel ankommet til Vanersborg skulle vi løse kort-problemet 
"for sådanne med den rigtige målestok kan man kun få fat i 
hos de lokale handlende«. Vi fik et på en Shell-tank uden for 
byen - målestok 1 :700.000; det giver overblik, faktisk kunne 
vi med et øjekast overskue hele det område, vi skulle ro på de 
næste 15 dage. Bilen fik jeg parkeret i garage på den lokale 
brandstation (svenskerne er utroligt hjælpsomme). Da jeg fandt 
de andre i roklubben fik jeg at vide, at jeg havde glemt gas
flaskerne, men da vi gerne ville af sted, blev vi enige om at 
lave mad over bål, indtil vi kom til næste større by. Ved 17-ti
den roede vi fra Vaners borg i solskin og blikvand og efter en 
timestid enedes vi om at slå lejr. 8 brandvabler senere spiste vi. 
Vanern virkelig dejlig: store klipper, runde ind imellem, lidt 
sandsten, græs, siv, løv og fyr. Skønt vejr. Vi havde besluttet 
at ro søen rundt mod uret. Nielsens ene tand havde det ikke 
godt. 

Efter en god nat sattes kursen østover. Vi aftalte - det var 
jo sommerferie - at vi ikke ville ro mere end 30 km om dagen, 
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hvorefter vi kunne påregne at anløbe Lidkoping mandag efter
middag, måske tirsdag middag, således at vi her kunne provi
antere: mad, gas og søkort (1 :60.000). 

I løbet af søndagen ændrede omgivelserne sig, nu kom der 
masser af siv, store flade klipper og ingen græsplæner til teltet. 
Vi fandt en ø med lidt mos, som vi kunne vippe teltpløkkene 
ind under. I øvrigt havde vi på turen ikke 2 lejrpladser, som 
var »ens«. Nielsens tand havde det stadig ikke godt. 

Vi var efterhånden blevet ret gode til at lave bål. To jern
stænger (som ifølge Bredmose blev varme), nogle flade sten og 
en gryde vand kom i kog på 15 min. 

Vi fik prøvet at ro igennem sivskov med store, flotte åkan
der. At vi kom igennem, kan vi dog takke en mand i en mo
torbåd for, idet den kanal, som førte igennem, og alle de andre 
kanaler, ikke fremgik af VOres 1 :700.000-kort. Mandag grå
vejr, tirsdag sol igen. I Lidkoping gik det meste af dagen med 
at få provianteret og med at finde en tandlæge. 

Sidst på eftermiddagen roede vi videre østpå. Da vi en halv 
time senere blev overfaldet af torden og silende regn, var vi så 
heldige at møde en større sejlbåd, hvor vi blev budt på mad. 
Flere timer efter uvejret var holdt op, forlod vi skibet. 

De næste par dage var solen og vinden stadig gunstig. Vi 
forsøgte, uden resultat, at finde en ny og bedre tandlæge, og 
efter 5 dage med tandpine var det på tide at finde en ny tredie
mand. Torsdag aften i Sjotorp fandt vi en telefonboks, fik kon
takt til D.S.R., og det lykkedes at overtale Olle til at indtræde. 
Han skulle møde Nielsen i Goteborg næste dag, og være fremme 
hos os om aftenen. 

Fredag blev således turistdag. Fra Sjotorp går Gotaelven 
videre til Vattern. 12 sluseporte på 3 km. Herefter kunne man 
få en masse tid til at gå med at slå myg ihjel. En underlig for
nemmelse, at gå rundt 2 mand, når man har en 3-mands båd i 
Sjotorp. 

Næste morgen, lyse tider, en frisk trediemand, skyfri himmel 
og stille vejr. Mulighederne for at nå rundt om Vanern vur
deredes optimistisk. Landskabet ændrede sig. Vi skulle gå uden
skærs, og søen blev betydeligt dybere (30-50 m). Mange steder 
var landgang umulig på grund af bølgeslaget og skarpe uven
lige klipper. Inde i små vige var der dog sandstrand og siv. 
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Bredmose søger vej gennem sivene. 

Nye vaner blev indført. Olle nægtede at ro, hvis han ikke 
fik frokost kl. 12,00, eftermiddagskaffe kl. 15,00 og aftens
mad mellem 18 og 19. Vi gik i land ved 17,30-tiden, og en time 

senere blæste det pludselig op. 
Søndag strid blæst, vi blev, hvor vi var. 
Mandag strid blæst og regn, men da vi kunne se bunden på 

vores madkasse, blev vi enige om, at vinden var løjet lidt af. 
22 km uden skift. Frokost i en lille havn, hvor nogle meget 
elskværdige mennesker - ind imellem løbeturene for at holde 
os varme - fik fortalt os, at vi kunne proviantere i Kristine
hamn - 14 km længere fremme. Vi blev i det våde tøj, det var 
en lykke at ro, frem for at styre. Vi gik indenskærs, vejret 

bedredes. 
Indsejlingen til Kristinehamn huede os ikke. Det er en 6 km 

lang kanal fyldt med sommerhuse på begge sider og tilsyne
ladende ingen lejrpladsmuligheder. Men heldigvis øjnede vi et 
par km før byen en bygning, som mindede om en roklub. Vi 
var blandt venner, det var en idrætsklub, som havde et par 
kaproningsbåde og som tidligere også havde haft inriggerma
terie!. Lykken var, oven på en lidt anstrengende dag, at kom-
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me i fin bad og få varmet kroppen godt igennem, og en god 
nats søvn, lunt, inden døre. 

Under morgenkaffen næste dag blev Vl l øvrigt interviewet 
til den lokale avis. Journalisten havde medbragt en engelsk
talende person, men vi holdt os dog til modersmålene. 

,_ ViiNOr", ryto-nt 17lCd rOddbM - eN. tUT son. tre dallSka ~are pr/h;ar ptl trot. dm 1I49Ot .otj.lJnliga t.-iJderlekfnL 
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e (ir ute" jld. 7' id!gare ~.tomraf ,hOr 'man TOti / 1'4n Got c:bo rg ,ru Osto - ', 41' /41' ølltstl VliMer" de. åra,.. 

ROdda1'7la, Y m" Wtb"li"g, 'OID (OU~) PU~" c<;h "BeH(l B.øedmos8. 8amtUlla K Dpctlham"..- iif ' (fI14 ""., . .ec:e. 
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Vi måtte nu overveje vores stilling: enten kunne vi knokle 
båden resten af vejen rundt til Vanersborg, eller Vl kunne 
hygge os de sidste par dage og derefter hente bilen til båden. 
Efter 24 timers forhandling blev vi enige om det sidste. 

Heroppe i det nordlige minder Vanern meget om norske for
hold; en masse småøer med lodrette, skarpe klipper, med bølge
slaget vaskende ind. Ingen løvskov, næsten ingen siv. Et sted 
rejste vi teltet på et lavtæppe på 20-30 cm, det var som at sove 
på en stor dyne. 

I øvrigt er vandet ret grumset i hele søen, hvilket sikkert 
skyldes de ret små vanddybder. Normalt var der 10-15 m dybt, 
hvor vi roede, og det dybeste sted er 100 m. Uden for byerne 
er der store områder, hvor der tilsyneladende overhovedet ikke 
er bebyggelse. Faktisk var der steder, hvor der var for stille, 
da der næsten ikke er noget dyreliv i forhold til, hvad man er 
vant til ved kysterne. 

Finn Wibling 
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Pinseturen 

Vi var nog le stykker, der havde besluttet at besøge Ærøskø
bing i pinsen, og da D.FJ.R. har stationeret både i Fåborg og 
Svendborg, var transportmulighederne til stede. 

Af de ni personer startede Birthe, Ronald og Finn fra Svend
borg, medens 2 gange Susanne, Hedegaard, Martin, Mikkel og 
undertegnede startede fra Fåborg. 

Fra Fåborg roede vi nord om Bjørnø, og havde næsten åren 
dybt begravet i sand, før vi opdagede, der var noget, der hed 
Holmene på øen. Det er en lang, smal og lav sandtange, der 
genert skjuler sig i en bølgedal. Vi gik derefter sydpå, og Mik
kel vedtog enstemmigt, at vi skulle spise frokost på Avernakø: 
verdens navle, som han hårdnakket kaldte stedet. 

Senere kom vi til Drejø, hvor vi tørrede årerne i solen og 
smurte maskineriet til den videre tur. 

Henad aften kom vi til Ærø, men på grund af misforståelser 
landede Svendborg-holdet og Fåborg-holdene på hver sin side 
af Urehoved. 

;14 

Vi fandt dog hinanden, og mens vi var ved at være lidt trætte 
af at ro mod vinden hele dagen, kunne Finn med et let smil og 
lav puls berette om den stride rygvind, de havde været udsat 

for. 
Teltslagning på Ærø er lidt af et problem omkring Ærøs

købing. På grund af de mange turister er det nemlig forbudt 
de fleste steder, og da man nødig vil fjerne sig for langt fra 
bådene, er campingpladsen ikke nogen rigtig god løsning. Vi 
fandt dog nogle græspletter, så alt blev ordnet. 

I den båd, Susanne Blegaa, Hedegaard og Mikkel havde, 
var der kommet nyt udstyr. De unge mennesker åbnede derfor 
spændt for poserne, men så vidt jeg husker, manglede der kun 

en pløk hammer. 
Ved hjælp af den medfølgende byggebeskrivelse lykkedes 

det dem hurtigt at rejse et efter nutiden moderigtigt og fler

farvet telt. 
Næste dag gik vi en tur til Ærøskøbing, der nok er et besøg 

værd, og omkring middag drog Svendborg-holdet nordpå, 
mens vi andre roede langs nordsiden af Ærø. Til andre, der se
nere skulle komme samme vej, kan det siges, at lejrpladserne 
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her er få. Der er skrænter langs det meste af kysten, og vi tog 
faktisk den sidste plads, der var inden nordspidsen, nemlig 
Næbbet. Det er en flad trekantet græseng, og mens vi var der, 
temmeli g vindomsusL 

LeJrpladsen på Næbbet. 

~-.-' 

HG 

Om aftenen lavede det ene holds kok, Martin, pandekager. 
Han er i det hele taget god til at tackle gryder og pander. Her 
så vi også, hvordan Mikkels mange langture har gjort ham til 
en mand, der kan klare sig uden unødig luksus som f. eks. flad e 
tallerkener. I hvert fald vippede han hurtigt pandekage med 
syltetØj ned mellem soveposer og andre nipsting. 

Næste dag blæste det ret kraftigt, så vi roede til Søby og tog 
der færgen til Fåborg. 

Tilbage er kun at sige, at det igen blev en god pinsetur, og 
denne gang med solskin alle dagene. Dog manglede vi selskab 
fra de nye medlemmer, men det kommer forh åbentlig. 

Henning Enevoldsen 
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DSR.s ÆRESMEDLEMMER 

Brygger Carl Jacobsen t 
Professor H . J. Hannover t 
Overlæge H . S. Køster t 
Direktør Henning Koch t 
Civilingeniør H. Rh t 
Professor, dr. med. Knud Secher t 
Direktør Harald Simonsen t 
Overretssagfører H . Suinthal t 
Grosserer Gudmund Schack 
Civilingeniør J. Norman-Hansen 

Højesteretssagfører O. Bondo StIane 
Pianofabrikant Bjørn Møller 

DSR.s ÆRESTEGN 

Hans MajeS/æt Kong Frederik IX 
Kaptajn H . H . Bondo t 
Grosserer Carl Thorup 
Direktør Henry Skov t 
Direktør Harald Simonsen t 
H/R-advokat H. Rømcke, N .S.R. 
H/R-advokat E. W. Nansen, N.S.R. t 
Aktuar N. Solberg, N.S.R. t 
Professor, dr. med . Knud Secher t 
Civilingeniør H. Ree t 
Generallæge Em. Saugman t 
Ambassadør Frantz Hvass 
H/R-advokat Leif Rode, N.S.R. t 
Grosserer Gudmund Schack 
Direktør Axel LundqtJisl t 
Civilingeniør J. Norman-Hansen 
Højesteretssagfører O. Bondo-Svane 
Pianofabrikant Bjørn Møller 

Sagfører Erik B(cker 

D A N SKE 
STUD EN TERS 

ROKLUB 
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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 

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 ...... 0 . 0 ... 

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 
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192~ 

1926 
1926 
1927 
1928 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

193' 
1936 
1937 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 

Gunnar Nyhegn . .. ..... ...... . 
Frode Christiansen 
Erik Kiersgaard 
Erik Becker . ........ 
H. Mohring·Andersen '''' '0 

Axel Mathiesen . ... .... ... .... 
Bjørn Møller .. .. ..... .. ..... .. 
Carl Sjelle .... ..... .... ...... .. 
Mogens Blach .. .... ..... ..... .. 
Aage Bang ... .... ..... ....... .. 
Wriborg Jønson .... ........... 
Knud O. Møller .. .... . .. . .... . 
N. O. H. Strigel .. ..... ..... 
Rud Møller-Jørgensen '0'''' 

Erik Haamann . .. " 
Aage Hendrup ............... 
Carlo larsen ....... ... .... .... 
Knud Mikkelsen 
Leif S. Rode . ... 
Peter Wilcken ........ ....... 
D.F.D.S. 

Otto Bjerrum ..... ..... ... .. ... 
A. H. Bøttger ..... 
Morten Andersen 
Ib Christoffersen 

1946 
194H 
1949 
19~0 

19~1 

19~2 

19~2 

19~2 

19~~ 

19'7 
19~8 

19'9 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 
1965 
1965 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 

Sej rsmasten 

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. 

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 kap
roningen i DSR. 

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

1934 Gudmund Schack 1943 Paul Sivertsen 
1935 Mogens Hee 1944 ikke uddelt 
1936 Max Sørensen 1945 H. K. Rasmussen 
1937 Frode Christiansen 1946 Erik Kiersgaard 
1938 K. Kolman 1947 ikke uddelt 
1939 Hugo Grumme 1948 ikke uddelt 
1940 Aage Jørgensen 1949 Axel F. Mathiescn 
1941 Kaj Traulsen 19~0 Junior-otteren 
1942 Ole Secher 19'1 Jørgen Krause 

1952 ikke uddelt 
1953 Poul E. Jakobsen 
19'4 Ikgynder-otteren 

19" ikke uddelt 

19'6 Mogens Haut og Kurt Nielsen 
1957 ikke uddelt 
19'8 Toer m. styrmand 
1959 Peter W ilcken 
1960 Niels Jørgensen 
1961 Drenge( irer 
1962 Hans Frederiksen og Ib Kruse 
1963 Chr. Rasmussen 

, , ,I 
1964 Jens Rønne Hansen 
1965 Ikgynder·otteren 
1966 Kaproningsafd. H. Ree 

1967 Palle Blinkenberg 
196~ Niels Secher 

1969 Bent Serup Pedersen 43 



DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER 

~ans Majestæt Kong Frederik I X 
Grosserer S.E . Albertus 
Di r ektø r W. van Al le r 
Cand. jur . Henning Amelung 
Di r ektø r H. C.Ande r sen 
Højestere tssagfører Niels Anderse n 
Cand . jur. Aage Bang 
Ove r lærer L. Banke 
Overingeniør E. V. Bardram 
Direktør Sven Barfod 
Sagfører Cand . jur. Erik Becker 
Direktør , ~ivilingeniør J . B.Beenfe l dt 
Cand . poli t . Erik Bastrup Birk 
Grosserer Knud Biehl 
Læge Ib Bje r r ehus 
Statsaut. r eviso r Otto Bjerrum 
Direktør , cand . jur . 

K.A. Bjørklund Bertelsen 
Apoteker Svend E. Bj ørn 
Lands r etssagfører B. Boesen 
Laboratorie forst ., lektor 

Frode Bramsnæs 
Di r ektør M. Br edfeldt 
Civilingeniør Bent Bredmose 
Fabrikant Per Brøchner-Lar se n 
Civilingeniør Arne Byskov 
Professor, ove r kirur g , dr . med . 

Jens C. Christo f ferse n 
Turistfører Wal t her Clasen 
Regnskabschef Erik Cortsen 
Fuldmæ tig K. J . Crusell 
Professo r Jørge n S. Dich 
Murermeste r 'F . G. Eisensøe 
Personalechef Vi cto r Elvang 
Vices kol einspektør Aage Feldt 
Grossere r A. Fil t enborg 
Lands r etssagfø re r' Akse l Fiseher 
Civilingeniør P. Fogh 
Ove rlærer F . Frenze l 
Overlæge I b Freuchen 
Direktør Valdemar Friedricks 
Museumsinspek.ø r G. Gal s t er 
Eksp . sekre tær , cand . jur. Nils Gjersøe 
Landsretssagfø r e r Jørgen Goldberg 
Prokurist H. Gundtofte-Bruun 
Civilingeniør Svend Hagerup 
Driftsbestyrer , ci viling. Olaf Hallin 
Tandlæge Jeff Hammelev 
Tandlæge Mogens Hammeris 
Direktør F .Aa . Hansen 
Tandlæge B. Konstantin Hansen 
Civilingeniør Frede Hansen 
Civilingeniør Henning V. Hansen 
Civilingeniør C. O.Hanssing 
Civili ng ., e ntreprenø r P.J. J.Har der 
Ci vilineeniør Mo gens Hee 
Advokat Jørgen Helweg-Larsen 
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Redaktø r C. Næs h Hendr iksen 
I nspek tø r Helge Henrikse n 
Højesteretssagfører, dr.jur. 

Bernt Hjejle 
Kommunelær er Ejv ind Holm 
Landsretssagfø re r H.H.Holm 
Typograf Johs . Honore 
Am bassadør Frants Hvass 
Trans l atør Jespe r Hve n 
Statsaut . reviso r Eri k Haamann 
Dire kt ør Even Ib e n 
Civilingeni ør J. C. I slef 
Civ iling. Poul V.F je l dsted Iversen 
Overlæge Erik Jensen 
Civiling. Erik Sommer Jensen 
Lands rets s agfører Hans Jø r gen' J ensen 
Prokurist Henning Jensen 
Korresponde nt J. Sommer J ensen 
Ful dmægtig , cand.j ur. 

Vi lly Ohm Jensen 
Sektions ingeni ør Micheli Jessen 
Læge Eri k Johannesen 
Civilingeniør Wri borg Jønson 
Stiftsbogholder Aage J ørgensen 
Civil ingeni ør O.Borre Jørgensen 
Civilingeniør Hans Kehle t 
Assurandø r Erik Ki ersgaard 
Øjenlæge Erli ng Kjerrumgaard 
Ci vilingeni ør Kjel d Kl i ntøe 
Fabrikant C.N.O. Ko rsgaard 
Overlæge Pete r Krag 
Professor dr.med. Niels B.Krarup 
Grosserer Ove Krarup 
Ci vi lpol i t i assis t en t J ør gen Kraus e 
Professor dr. med . H.K.Kris tensen 
Ingeniør Er ik Lakjer 
Tandlæge Ove Lange 
Lands r ets sagfører Carlo Larsen 
Landsre t ssagf ører J. Svenning Larsen 
Direk.ør Finn Loren tze n 
Kontorchef, cand . poli t. Fridtjof Lund 
Hø jestere t ssagføre r Hj . E. Lund-Andersen 
Tandl æge K. Machol d 
Ci vilingeniør Jørgen C. Madsen 
Regnskabschef Mogens Madse n 
Civilingeniø r Svend Ma l ve r 
Professo r J .L. Mansa 
Civ i l i ngeniø r He r bert Marcus 
Læge Axel Math iese n 
Ørelæge Knud Melgaard 
Drif t sbestyrer, ci vi l i ng . G. Meng-Lund 
Ci vi l ingeniør Knud Mikkelsen 
Overpræsident , greve Carl Mol tke 
Tandlæge E.Myrup 
Ci v i li ngeniør ' Bent ~1ærsk 
Høje s teretss . H. Møhring-Ander sen 
Arki tekt O . ~lølgaard Nielsen 
Pianofabri kant Bjørn Møller 

Sck r'ctæ r Alf r ed Schultz Nielsen 
Stud .mag. Dan Nielsen 
Re daktør Kay Nisse n 
Ci vi linge niør J . Norman Hansen 
Ci vilingeniør G. Nyhegn 
Underdi rektør H. Nyholm-Poul sen 
Redaktør Walther Næsh 
Overingeniør, cand. polyt . 

Kr is tian H.Nørlyng 
Land s retssagføre r E.Wins l øv Olsen 
Civil ing. dr . te chn. Chr . Ostenfeld 
Bent Packness 
Handel s råd Kje l d Packness 
Advo ka t Arne Pede rsen 
Civilinge niør Erling Hedegaard Pedersen 
Lands r~tssagfører Aage Petersen 
Chefredaktør Ernst Prieme 
Dr.med. Peer Pærre gaard 
Cand.mag. Bent Rasmussen 
Tandlæge Bjarno Rasmussen 
Læge P. Kongs tad Rasmussen 
Direktør, cand.jur. Steen Ryum 
Overlæge, dr.med. Jørgen Røj e l 
Tandlæge B.Rønnow 
Dr.med. Bent Saugmann 

REGNSKABS-OVERSIGT 
I kontingen t er indgået ialt kr 4440,-

Fru Esthl?r Saugmann 
Grosserer Gudmund Schack 
Un derdirektør Henrik Schaumbur~ 
ØJenlæge Erik Sebber 
Professor dr. med . Ole Secher 
Ingeniø r P.E.Selsne r- Rasmussen 
Major C. A. Sjelle 
Civili ngeniør Ol e Skærbo 
Reviso r Palle Smi th 
Apoteker Geo r g Soiemann 
Arkite kt N. O. Strigel 
Direk tø r , civilingeniør P. Str rup 
Ci vilingeniør Mogens Suppli 
Højesteretssagfører O.Bondo Svane 
Ambassadør Nil s Svenningsen 
Læge Or la Teglers 
Bankfu ldmægtig F.Teisner 
Underdi r ektø r Knud Terslev 
Eksp . sekr . Per J . M. Thielemann 
Ek~pe ditionssekretær C. F . Thorup 
Sklbslngeniø r Kaj Traul sen 
Tandlæge Erik Weeke 
Labo ratorieforstander E. F.Vo igt 
Ass . Over l æge Jokum Wielandt 
Ci vi lingeniø r P. Wilcken 
Cand .pharm. Per Willems 
Civi lingeniø r S. E.C .Wøhl k 

Udgifter (tryksager, porto , gave r ) beløber sig t i l kr 259,50 

Kassebeholdning kr 12951 , 37 

Bjørn Møl l er , kassere r 

D.S.R.S venner er D.S.R.s støtteforening 

Medlemsskab ved henvendelse til 
Pianofabrikant Bjørn Møller 
Bredgade 54 . 1260 København K 
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BADENES BENYTTELSE Ove r 
Type Bå d Km Tur e Gns . 30 km 
Halvoutrigget Juc unde 249 39 6 ,4 dobbel tscu11er 

Halvoutrigget Ols en 21 2 10, 5 
firer m. stm. Odin 226 32 7,1 

247 34 7 ,3 
Fireårers Dan 
inrigger Vi king 103 18 5,7 

Thor 466 60 7 ,8 l 
Balder 601 77 7,8 

1170 155 7 ,5 l 
Type Båd Km Ture Gns. 

Toårers Rune 55 7 7 ,8 
inrigger Freja 80 2 40,0 2 

Ot te r Ormen 114 14 8 ,1 Fr. IX 
Leo 240 30 3 ,0 Munin 473 67 7,1 
Sleipner 254 31 8 ,2 Hugin 719 86 8 ,4 

608 75 8 ,2 Elektra 350 46 7, 6 
Helge 322 45 7,3 

Fi r er m. stm. Moa 292 39 7,5 Hroar 54 8 6 ,8 
An1romeda 581 83 7,0 AR 685 38 18,0 5 Po11ux 1124 105 10,7 PR 388 21 18,5 8 
Cas t or 500 50 10,0 Fafner 216 21 10,3 l 
Udøbt 578 55 10.5 Loke 582 62 9,4 l 

3075 332 9 ,3 Hjalte 394 57 6,9 
Absalon 664 66 10,1 4 Firer u. stm. Pi 41 3 50 8.3 Lånte både 315 4 78,8 4 Aslaug 957 87 11.0 

10,0 5292 530 25 1370 137 10,0 Perieture undtagen 4847 528 9,2 23 
Toer m. stm. Grane 66 11 6,0 Klinkb;ygget Rho 263 54 4,9 
Toer u, stm. Urd 824 97 8,5 singlesculler !fy 32 5 6 ,4 

Skuld 446 55 8,1 Ion 185 31 6 ,0 
Verdandi 204 30 6,8 Alf 8 3 2.7 

Hans 388 58 6 ,7 
1474 182 8,1 Ran 383 67 5,7 

Dobbelt-sculler Minerva 664 83 8,0 Tuto 336 60 5 , 6 
Rolf 1111 110 10,1 Gamma 977 174 5,6 
Chrisco 760 80 9,5 Epsilon 399 66 6 ,0 

Omega 1000 172 5, 8 
2535 273 9.3 Teta 37 5 61 6,1 

C ravelbygge t Beta 525 75 7.0 Omikron 67 2 117 5,7 
sculler Svip Eta 379 57 6, 6 

Kappa 320 40 8,0 Tau 309 56 5,5 
Lambda 552 65 8,5 Delta 338 53 6,4 

Udøbt 7l 10 7,1 
1397 180 7,8 

6115 1044 5,8 
Klinkbygget Grumme 491 68 7,2 

for s amtlige både s cul ler Daphne 90 15 6 ,0 lalt 
13078 1802 7,3 26 i Nordhavn incl. lån te. 

581 83 7,0 Træningsture fra 11106 1273 8,8 
Træningsture fra Bagsværd m.m. 
Bagsværd og Nordhavn i alt 11106 1273 8,8 SAMLET RESULTAT 24184 3075 7, 9 26 
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D. S. Rs VIRKSOMHED 1966-1970 
samt årene 1951, 1956 og 1961 

År Med- Med] . - Tu r e Båd- Båd - km 
lemmer ture pr med1. ture 

19)1 1000 14402 14 , 4 )S85 35659 
1956 700 8482 12 , 1 3804 2511 S 
1961 595 9461 1 1) , 9 4132 28242 

1966 647 10266 15 , 8 3951 30847 
1967 651 12599 19 , 4 4590 38918 
1968 611 12539 20 ,5 4679 38216 
1969 581 9341 16,0 3649 2844 6 

1970 546 778S 14 , 2 3075 24184 

. Akt ,,,1 belaland. medlemm.r + livlvatige . 

Fe r ielane:ture Ture 
År Medl .- Km pr Båd - Båd- Km pr ove r 

km medl. ture km båd t ur 30 km 

19)1 101207 101 , 0 9 214 2 238 21 
1 '))(' 63':>34 90 , 8 7 1938 277 18 
196L 71652 120 ,4 4 730 182 37 

1966 87290 155 , 0 5 960 192 22 
1967 ] 229 13 188,8 6 1025 170 16 
1968 103504 177 ,6 4 1115 279 22 
1969 78982 135 ,9 5 1275 255 20 

1970 66359 121, 5 2 450 225 26 

MEDLEMSSTATISTIK pr. 31. 12. 1970 

Aktivt betalende medlemmer 
Livsvarige medlemmer 

469 
77 

Km pr 
bå d t ur 

6 ,4 
6 , 6 
6 , 8 

7 , 8 
8 , 5 
8 , 2 
7,7 

7, 9 

Sæson-
længde 

uger 

30 
29 
31 

31 
31 
31 
31 

30 

Aktive medlemme r ialt 

Passive medlemme r 

546, he r af ekstraordinære, 28 

154 

Dp ak Llve medlemme r s 
ancienn i tet i kl ubbe n 

50 

108 unde r l å r 
276 l - 5 å r 
162 over 5 å r 

• 

'1" ,:. n /7 
, ~ 

" , . 
: ~:.:--' _,,\1: 

v ...... r-o 

n-

Niv~huset 
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OVERSIGT OVER KAPRONINGER 

....... 

Starter Sejre 

Trænings kapr oning, Bagsværd, 20 . maj 14 5 

LUbeck, 23 . -24. maj 3 l 

Forårskaproning, Bagsværd, 30.-31. maj 19 5 

Udtage1aes1øb, Bagsværd, 5 . juni 2 O 

Viborg, 6.-7. juni l O 

Trelandskamp, Brabrand, 13. juni 2 l 

Brabrand, 14. juni 10 2 

Universitetsmatch, Brabrand, 14. juni l O 

Argo-aprint, Amsterdam, 26. juni 2 2 

Holland-Beeker, Amsterdam, 27.-28. juni 3 3 

Maribo, 28. juni 5 3 

Sorø, 4.-5. juli 11 O 

Luzern, 11.-12. juli l l 

Nordisk Akademisk Mesterskab, Simlången, ll. j ul i 2 l 

Simlången, 11.-12. juli 9 O 

Københavnsregatta, Bagsværd, 18.-19 . j ul i Il 3 

Udtagelsesløb, Sorø, 25 . juli l O 

Bosbaan, Amsterdam, 25 .-26. juli 2 O 

Duisburg, 8.-9 . augus t l l 

Danske Mesterskaber, Bagsværd, 9 . august 6 O 

Hj!llmsj1!, 23. augus t l O 

Efterårskaproning, Bagsværd, 30. august 5 l 

KVIK-match, 2. september 2 2 

Ve r de ns meste r s kaber, Canada, 3.-6. septembe r l l 

Ke r t emi nde , 12 . s eptembe r O 

laIt 120 32 
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STARTER OG SEJRE 
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KASSERE GNSKAB 
fra 1. november 1969 - 31. oktober 1970 

IND1YEGTER 
Kontillgenter 

Aktive medlemmer 

Passive medlemmer 

Tilskud og gaver 

D.F.f . R. 

D.S.1. 

Københavns universitet 

POlyteknikerlegatet 

Ree's Legat m. fl. 

Dommer Volkersens bo 

Gave fra medlem 

Diverse Indtægter 

Studenter-sangforeningen 

Salg af både 

Salg sf skabskort m. v. 

Gåsehuset 

Fond til ombygning af baderum *) 

*) 

Fond til ombygning af baderum. 

82.489,00 

5.925,00 

900,00 

5.000,00 

3.300,00 

10.400,00 

51 .968,97 

3.600,00 

200,00 

8.500,00 

2.400,00 

2.831,27 

1.120,20 

75.368,97 

14.851 ,47 

32.826,80 

~!!~~~!t~~ 

Gaver fra medlemmer m. fl., renter 

Overretssaefører L. Zeuthens Mindelegat 

LAn fra medlemmer 

12.324,50 

4.000,00 

7.350,00 

50.000,00 LAn, Den Danske Landmandsbank A/S 

~ i regnskabsAret 1968/69 

~te arbejder 

2!~;!~res til næste regnskabsAr 

København 0, den 2. november 1970 

Dan Nielsen, kas se rer. 

54 

3.000,00 

76.674,50 

43.847,70 

~ ~;~~~!~Q 

Ovenstående regn s kabs førin g er r e vi
dere t og fundet i overens stemmelse 
med bilag<,ne . 

Y.øbenhavn, den 2. d ec emb ~ r 197 0 

Erik Haaman n fil. H. :J cbaumburg. 

UDGIFTER 
Klubhuset i Strandvænget 

Grundleje, skatter, afgifter,assurance 

Vedligeholdelse og nyindretning 

Opvarmning, el, gas, telefon m.v. 

Motionsmateriellet 

Nyanskaffelser 

Vedligeholdelse ,assurance 

Fremme af klublivet 

Gymnastik, håndbold og svømning 

Medlemsblad 

Køkkenets drift 

Andre udgifter 

Administration 

Porto, kontorartikler 

Telefon, telegraf m. v. 

Repræsentation 

Årbog 

Gaver, møder, generalforsamlinger m.v. 

Kaproningsudgifter 

Træningshuset i Sydhavnen 

Nyanskaffelser 

Vedligeholdelse 

Deltagelse i kaproninger 

Træner 

Motorbåde 

Akademikermatcher 

Pokaler, gravering m.v. 

Diverse udgifter 

Kontingenter 

henter og afdrag på gæld 

NivåhuB 

Hensat til ombygning af baderum 

Bal a.nce 

21.240,46 

19.401,38 

8.703,24 

1.461,20 

10.165,86 

2.040,00 

4.520,39 

18.654,42 

462,20 

7.299,24 

1.684,90 

7.048,38 

1. 398,73 

2.875,58 

5. 131,75 

9. 802,61 

22.034,06 

10.565,00 

2.265,40 

1.505,10 

279,20 

5.810,00 

13.234,18 

14,50 

49.345,08 

11.627,06 

25.677 ,01 

8.984,14 

54.458170 

19.119, 28 

32. 826 ,80 

210.485,18 

976 ,06 
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en kongelig drik 
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CARL JACOBSENS 
VINHANDEL A/S 

ØSTBANEGADE 3 KØBENHAVN ø 



gtædDem 
meden 
snaps i 

weekend'en 

En snaps hører med til et veldækket frokostbord! 
Der er snaps for enhver smag - f. eks.: 

den gyldne Export". 
den berømte "rød Aalborg"". 

den milde Jubilæums-Akvavit - eller 
den festlige Aalborg Porse Snaps ... 
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