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1971 blev af formanden på hers gener;tlforsamliog karakwriseret som et stille år for klubben . Medlemstallet var ligesom
sidste år gået tilbage, hvilket !l<twrligvis har influerer på roak ti v itetcn .
J vinrerens og for~rers løb blev der udfoldet de sædvanlige
akriviteter i klubhuser. Kaproningstræningen havde hele tiden
god tilslutning, og det samme gjaldt motionsholdet tirsdag
aften. Tilslucningen til vore hold hos use og old-boys holdet
har også været god. Her kan der nævnes, at klubbens tidligere
inspektør, major Sjelle nu har (fukket sig tilbage fra sin POSt
som led e r af on sd agsholJer. rdet vi ta kker Sjelle for hallS
mangeårige, fonri.nlige kdcrskab, byder vi hans efterfølger,
den tidligere leder af tirsdags- og fredagsholdene, major Morten Andersen velkommen tilbage.
I vinterens løb blev der afholdt to fester. Først lagde StyrnJandslauget ud med et ),Blåt øje", der fik et vellykket forløb, og lørdag den 13. marts fandt fællesfestcn med SwdcnterSangforeningen sted. Denne blev ligesom sidste år en stOr
succes med Ct omfangsrigt underholdningsprogram, der på
skæmtsom vis skulle give udtryk for, hvad de {Q foreninger
foretager sig ril hvcnhg.
Forinden havde D . $ . R.s Venner afholdr sin tradirionelle
generalforsamling i klubben. På denne blev der vedtager at
skænke klubben en n>' påhængsmOTor samr er mororbådsskrog
<lf glasfiber. Klubben er venn e rne sror (ak skyldig for denne
gave, da er presserende problem herved blev løst.
Kort før staIlderhejsningen klInne kaproerne begynde tra::l\lngen p~ Bagsværd sø, og de kunne aner i år medbringe 11yt
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materiel, nemlig en 4-årers ourriggcr, skænkct af Ree's Legat,
same en ny glasfibersculler . Bådene har siden fået navnene
Uranus og Cito.
Sranderhejsningen fa ndt sted den 4 . april under sædvanlig
medvirken af Swdentersangerne. Dc fleste af de fremmødte
deltog også i den hyggelige frokost p;l verandaen bageftcr
samt overværede auktionen over brugt rorøj.
Et par dage efter standerhejsningen Lykkedes der at få pontonen søsat, s&ledes ar den daglige roning kunne begynde.
I foråret fandt der en stØrre reparation af tage og terrasser
sred . Disse har i mange år været de siddende bestyrelsers hovedpine på grund af deres dårlige tilstand, men da en reparation ville kræve ce meget betydeligr beløb, havde man hidtil
måttet nøjes med at lappe sig frem. På foranledning af Gudmund Schack stilledc Ree's Legat et stof( beløb til rådighed,
såledcs ar samrlige tage og terrasser blev behandlet mod vandnedsivning, ligesom jernværket blev rustbeskyttet.
For ~ r e ts første fest fandt sted den 6. maj. Der blev vist lysbilleder og orienterer 0111 mulighederne for ar komme p~ langtur i sæs(\nen. F ød sc1 sdags fc ten lørdag den 19. juni blev ligeledes meget vellykkec. Det har vist sig at være en god ide at
starte med CIl midda g før fe sterne, s~ lcdes at deltagerne :"IIIerede er rr ·tet sammc n, nå r da nsen begynde r.
Den daglige roning i Nordh :lVJlcn va r i s;~sonens løb meget
konstant og ligeså swr som forriges for scullerroningens og
2-å rers inriggeres vedkomm en de. Derimod må man konstatere,
at det er gåcr tilb<1ge for 4-å rers inriggere, hvilket skyldes en
nedgang i indmeldclserne med deraf følgende mindre instruktion . De afholdte fællesrure har haft god tilslutning , ligesom
fællesroningen [irsdag og torsdag hu bid raget [il, at antallet
~f roede (Ure pr. medlem er gåe t i vejrer.
For kaproernes vedkommende m~ sæsonen betegn es som
under middel. Det stanede godt nok, idet klubben vandr alle
de eliteløb. den startede i ved Forårskaproningen og således
blev udtaget i toer u., firer u. og i dobbeltsculler (Secher, Engelbrecht) til Trelandskampen . Kon før landskampen blev
Engelbrecht fr<1 HvR skader ved et trafikuheld, således at
Niels Secher måtte ro single en del af sæsonen, indtil samarbejdet kunne genoptages. Oene nAede aldrig op på sidste
års standard. men førce dog ril et NM i Abc og en fjerdc6

(j Ol' rs"'/L er ride JO j

Få timer eftcr standcrh eisn ;'1Ke>I
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PINSETRÆFFESTÆVNE I GVVELSKOVEN VED VINDNÆSHORN
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Dente sorgede for - at øerne lå der,
fejø, Fem ø, Askø m<'d holme og næ~,
dukk eDer i er laVt b~ssin,
det va~ J":lld~5 egn,
for - horn, gifler, kryddere og rUl)dst}'kk ~ r,
fOl" - morgenkaffe,
for - at nogl e a f o kom h~ rf ra, og
for - ar nogle af os kom derfra, og
fGr - .11 de rette foLk sad i de rctle b~de sOm vor 'angru rsrochd - pOlr <:xcellcncc Mikltc! sørgede for sol sk in
Krumholt. og Olle ørgcdc for Kru",oll~,
Skotte Nlcls"n sørgede for lejrplads:
Gyvcllundcn samlc~e vi os om hin~ndcn og ?"' pinsc>olen da gen bng.
Pludsclq,:t og overrumplende n p In se fesren sat i gang : Under to f()~scj' - (or:\n bngrrocrn<" [cl te - bager man pandeka ge r, drikker man ol og brændevin, sp ise r man, drikker
man KrUn1oll~ Dg syng"r m:>n , dkr reuere srnGer Emil
• .lyg plukker f10Jlsgræs og nddersporer . om Cedric og .ilel[nce: en advarsel til Ungdommen mod nutidcl1S overh~nd
tagende sporrsiver.
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Og der ""r br)'/I/Ip ; højen jClh
mej guldpok,drr og Iroubadllr
DR /mder sal/gi.'

og dj""ven

lilie

blev Ccdyit jort 1;1 sin jam/m_, bur.
Og føl!!.~/ hvisked om øm klIrlise
og sk"mll5om pwlm bi/lild I d,m og vJr.
for del vat Cedric og Bell/rire

og Bc(!tr;cc

vtlr -'ylien

ar. . .

,

_.

kulminati on, m ens pandcka)\er hVJrvler I luften, KrumoJlclI ti dl"
og cig:lrcHcrnc g' A d~r - er - da ,tange",. knækker.. som huld"r rage t (lV,,!
gildet oppe, og - inge nting ke r! Kun lo VI og Io VI ovn und eret.
Ft:. tCII,

Men ridder Cedric de,) silmmc d/tcn
af borgens jale bli.'v bJrclI døj .
Den mC'g ell krig hdvdr I.~rt p; krafuII ,
og sejrens palmer den .liJ'/e brød.
Ob bej/a, l,er da ilf derme vile:
Ød ej din kr"ft under k.JtI/pm> klir,
nej, jP"" di" },elsen ti} BCillria,
nll, Bel/t rice er S)'lIcn år _
FCSI<'ns r:lmmc opløser il; i n~(tl' n, sangen synger C'ldnu indelI i .:n. me n'

mall sover ind i tør sovepose, p~ (Øf luftmadras, n)cd alt !Øj rorr. o ven».\
en mlskin,- og festdag n)cd l't let beruset smil på læben

""i,

spllr Jin km}/ lil Ikutricc,
nlr Rel/trice er S/11m Jr.
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pl ad ved EM på B(lgsværd S0, Fi rcr li, blev ugen efter Trelandskampen sprængt på grund af indre splid, og resten af
sæsonen blev for eliteroernes vedkommende præget af forsøgc!
pi at sk(lbe en kombineret or(e,', der skulle repræsenrere bodet
ved EM,

erkendelse af dee stagnerende medlcmsral same Jet stadig men:
flydende sludcncerbegreb vedrog forsamlingen er forslag, der
skulle gøre der muligr at optage enhver, der er adgangsberetti get til en højere læreanstalt.
Bestyrelsens sammensærning for den kommende sæson ser

Begynderne havde ikke for godc kår ar arbejde undcr, da
Bagsværd sø var lukket en måned på grund af EM, Vi vandr i
sæsonens løb noglc sculler og dobbel tscu lIerløb, så der er begrunder håb om, .H nogle af begynderne $Mrt O{;S~ vil kunnc
gøre sig gæld ende i e1itek lassen, A f alld re b proningsbegi venheder kal1 nævnes, ar A(lrhus Universitet efter en hå rd kamp
vandt UniversitersmarcheJl, at Kvik vandr "Spejler<" medens
D. S. R. beholdt »Bolcheglasser« i Kvikmarchell, samt at Københavns Universitet vandt over DTH i Stlldenrermatchell.
Ved de nordiske akademiske mesterskaber i Abo vandt Norge
foran Danmark, Sverige og Finland. Nordmændene stillede
med er meget srærkt hold, lutter nordiske mestre fra dagen f!'lr,
og vi kan kun være glade for, at afstanden ved mål fra os ril
sven skere og finner var srørre end "fstanden fra nordmænd ene
og ned ri I os.
Om den glædel ige frem gang inden for fericlangrure og and re la ngrure hen vises ril Ia ngw rsrochcfcns rapport.

s ~ lcdes

Efterå rssæso neJl forl øb godt for kllJbbell. Den nyordning
med middagsspisning Om ti rsdagcll og torsdagen san,lcde i sæsonens løb et sradig større an ta l medlemmer d issc dage.
Der blev afholdt {re gode fesn'I", nemli g l-f stfesten, en fes t
eFter KlubkaproningelI samt til Fur(h)julsfl.!sr. Endel ig bør ler
nævnes, at er par acrcurs fra Studelltcr-Sangforen ingcJl [orm~ede ar fylde verandaen med folk en tOrsdag :lften.
Standardsc rygl1 ingen fandt Sled den 30. ok rober, O" det
terfølgende andespil var i ~r så velbesøgt, at dcr lm eb med at
få plads til de fremmødte på verandaen.
Vin rcrrræningell for kaproere og motionister har ha f t stor
riJsll1tning, hvilket lover godt for næste sæsons al<eivirer.
Den ordi nære general forsaml ing fandt sted fredag den IO.
december. Den blev temmelig langstrakt, da der var en gOd
spørgelyst hos de fremmødte, og de indsendte lovændringsforslag medførte en langvarig debat. En udvidelse af medlemskriteriet har ikke værer debatterer på generalforsamlingen, siden kvindern e blev optaget som ordinære medlemmer, men i
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Form;tnd: Age Bang
Kasserer: Dan Nielsen
Materielforvalter: Ole Pedersen
I llstrukeionsrochef; Jens Krumholt
Moriolls- og langtursrocheL Benee Kjøller
Sekrec;cr: Olle W. Perersson
K.apTon i ngschef : Prehen Grosbøl
Husforval rcr: Henni 1Ig Enevoldsen
De fem første poster er besat af folk. der har prøver det før.
Henning El1cvoldscn I1Hider dog ikke uforberedt, idet h<lll allerede i praksis overtOg posten som husforvalrcr i juli. Endelig
er de ro sidste poster besat med helt nye folk, der dog for kaproningschefens vedkommende vil f~ hjælp af Annene Worsøe
og Slig Rasmussen, som senere er blevet valgt til kaproningsudvalget.
Af hæderstegn bl!.'" der i år kun uddele tO, men til gengæld
meget velmente.
Professor J. L. Mansa fik overrakt "Papirkniven « som tak
for hans store inds;'\es i DS I og N A TF, og »Dillen« blev overrakt Martin Lyager.
Dagen efter generalforsamlingen havde nogle medlemmer
arrangeret er "Roernes motionsløb " i Hareskoven. Til rrods
for den barske årsrid startede i air 159 medlemmer rra 21 for skellige ldubber - heraf 20 fra D. S. R.
Arets sidstc arrangemelH vaT Styrmandslaugcts julefrokost,
der som sædvan ligr fik et srora net forløb.
Til slut vil bestyrelsen takke alle, der i det Forløbne år har
bidraget ril klubbens trivsel med råd og dåd. Samtidig vil vi
udtrykke håber om, ar 1972 vil bringe fremgang for klubben
og dens akrivircrer til glcede for alle dens medlemmer.
O.

Il

Kong Frederik IX 111 memOriam

Henrik Bentzon

Det var med dyb sorg, at Danske Studenters Roklub fred~lb
den 14 . ianua r 1972 modrog meddelelsen om kongen s død.
l mere end S3 år var HallS Majestxt protektor for vor klub
og (Og sine pllgrer hos os både seriø$[ og med humør, delto
ofte og gerne i klubbens fester, ligesom vi havde den gl. · dc
,H se kongen, når vi havde bådedåb, og majescæten var d a
også navnefader til flert: b!l.de.
Vi er mange, der hu sker kongen som se roke, både i tocr,
firer og otter, i de ca. 20 h, vor protekror var akriv roer i
D. S. R . Efeer deltagelse i flere bproninger blev det den da g ~
lige morionsronillg, kongen dyrkede med imens energi .
Son1 kronprins og senere kon ge form åede Frederik rx a t
skabe en kammerarl ig arrnosfæ re om si g i klubben, uden at det
nogen sinde ai k ud ove r dell respekt, hallS høje ka ld krævede.
I den forbindel se 111 og, nævnes de m. Il ge gange, d ron nin g
Ingrid ledsagede kongen unde r besøg i klubben . Det ha r været
af stor værdi , at von kOll gepa r p. d n 111 , de er rr, de i dir 'kt .
forbindelse med idrættcll, der s. ledes fik en propag n cl. , hvi ,
betydning næppe kan overvurde re,
Danske Studenrers Roklub, dansk rO'po rt b ' 1 dall k id ... ·
sr~r derfor i dyb taknemlighedsgxld til HallS M. je V t k()I)~
Frederik IX.
Som er beskedent udtryk for denne rakncl11 1i ghed h, vd e
kongen f3et overrakr D. S. R.s æresrcgn. Da nsk Fore nin g fur
Rosports guldmedalje og Dansk Idræts-Forbunds ærestegll.
Danske 5rudenrers Roklub har ikke alene mistet en konge g
protektor, mel1 også en rokammerat, der altid yd ede e11 ypperI ig indsacs.

Bjøm Møller.
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memOrIam

l<.un er par måneder cher en - som altid - strålende middag
hos Henrik, hvor han udfoldede sine charmerende egellsk:1ber
som vært og madkunsrner, var han pludselig død. Det brin ger
minder frem fra 40 års fælles liv ved årerne.
N de lange ture fik vi også at høre om hans kærlighed ril
jagten. Skuespilkunsten, roning og jagt var de rre områder,
der dækkede de største dele af hans liv . På alle områder var
han lige dominerende i k ra f r a f talent, person lighed, llopslideligt humør, udholdenhed og begejstring. Hall brugte alle disse
egenskaber i alt, hvad han foretog sig.
Langture er et liv, der veksler som hav~t og vejret og det
skiftende landskab, men det får er yderligere krydderi med
en roerven som Henrik. der kunne forvandle næsten enhver
situation til ee ordspil eller en vicrighed eller med e11 tilfældig
ting på hovedet og en tandbørste som overskxg stOd midt i en
rolle, der l<unne være mere ustyrlig end dem. h:111 kreerede på
scenen. Dct var improvls:lrion og ove rsta dighed. Selv 0111 nogle
roller kunne dukk e op igcll i andre si tuationer og ny udførelse,
holdt genkendelsen ikke latteren tilb:1 ge. Han foldede sig ud
ligeså godt i regn og modvind som i st r, len de solskin. Modgang blev tager som cn udfordrin g, de r krævede en særlig indsats af humør og vitalitet. Han gik op i air med intensitet. Det
gjaldt lige fra at styre nøj agtig r efte r karret som (il ovenp& cn
hård dag at koncentrere sig m mad lavningens svære kunst.
Han mødte ved hver langcu rs begy ndelse op med ec baneri af
krydderier, der fik den trivielle dåsema d til at minde om
fransk køkhn.
Selvom han i der daglige godr kunne lide at drikke god vin
og rædselsfulde mavebirre, ha vde vi rtldrig spiritus om bord .
Der sad tre gamle yndere af de våde varer og drak saftevand
både morgen, middag og aften. Til gengæld holdt hverken
han eller vi andre os tilbage, n~r vi blev inviterer til kalas p1
kysten. Men han oversteg aldrig de grænser, hvor han ikke
fuldt ud beherskede, hvad han sagde, og hvad han gjorde.
t.3

Der var i alle livers forhold en værdighed over hans op[I·æden. Den storc sril, der bygger på personlighed og selv sikkerhed, og SOm udfoldede .sig på scencn, var også en del af
h;lllS daglige liv. Den ligev ægt forlod ham aldrig i nogen sirualIon.
Ha.n sagde underriden: Der er der gode ved roning, :1.[ man
kun kan drukne, ikke blive invalid. Ar blive en sva:kling afh:cngig ;If ."ndres hjælp seod for ham som det værsre. Dee slap
han for.
Han fik den død, han øn skede sig. og i en a.lder, så vi cre
gamle roere (Hosrrup, Bell(LOn og jq; ) n1ede ar H gennemført
der program. vi lagde for 40 å r siden : ar blive ved at følges
ad på langmre ril vi blev 200 å r tilsammen . En sådan plan
havde n."Cppe kU1l11et hde sig gennemføre med andre end netop
med Hosrrup og Henrik.
Jørgen S. Dich.

Jl1rg m S . IJich

Jem (')," . l-I o SIYll p
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Langtursrochefens rapport

Langrurssæsonen 1971 illustreres bedSl ved ar kaste er bl.ik på
starisrikkcn : Der er roer 9 ferieture af 25 medlemmer, følJctonbåden er roet så godt som Sjælbnd rundt på II weekends a.f
20 medlemmer, og Nivåhuser er brugt 6 gange :tf rohold. I air
er der i 1971 roer godt 2500 Ia.ngwrskilom crer.
Sæsonen startede med den traditionelle pinserur cil Femø i
Sm3landshaver, blor blev traditionen i år brudt derved, at alle
hold n&edc f rem ril m&ler, dog ikke der hold, der roede veJ
Sydfyn, men de havde der nok heller ikke cil hensigt. 6 hold
(18 medlemmer) delcog i pinsctllren.
Føljetonb~den er roet flitrigr og er vel nok den mest populære weekendtursform, da vi jo med den kummer væk fra
Pløresunds gråbrune bølger. Den startede den 11 . juni med ar
ro nordover og slmtede den 17. ok rober med ac mangle blor
15 km i a t nå k lubben igen, men desværre, Poseidon var ikke
med os.
Af ferieture har S hold delcager i ture, Jer var arrangerer af
klubben, nemlig 2 ved Sydfyn, 4 i Norge og 2 i Berlin . Desuden har 3 medlemmer delrager i wre, der ikke var arrangerer
af D. S. R.
Nivåhusec er de~værre ikke benye((~r særlig meget, nemlig
kun 6 gange, af roende hold, og det ril trods for ar hmet er
gjorc grundigt i srand i år. Ocr er dog endnu ikke færdigt, da
gulver endnu kun er ha.lvt afslebet, men vi når resten i næste
sæson.
Frerngangen i antallee af langture er glædeligt, men mest
mest glædeligt er det, at 21 a f roerne i 1971 roede deres førsce
langtur. Desværre må man til gengæld konstarere, at flere af
de ellers gamle langtursroere har været ret passive i år. Jeg
håber dog. ar langrursroningen i D. S. R. har fåer en (tilcrængt)
transfusion, som kan bevirke, ar sæsonen 1972 bliver endnu
bedre.

Bente .
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De åbne leib
Der har været 93 staner l de åbne løb. [ nedensr3elllk Hati sti j

Ski- og orienteringssektionen 1971 (31. sæson)

er vist, hvilke folk der har sranet.

1971 er gået. For sektionen blev der er ~r som så mange an d re.
Aktiviteten har været den samme p~ alle områder. [ der følgende vil blive beretcet om de enkelte aktiviteter l sektionen
i 1971.
r løbet af ~ret har der værer 6 løb fra G~schuset. Fremmødet
ved disse løb har været på der jæv nc. I løbene i cfrcr~rct h:1I"
der værer en del ka proer~, der har løber nogle lange baner,
hvor der faktisk gik vej fra POSt lil po r. For øvri gt har vi
prøvet ar lægge et stor t antal poster ud i skoven og ~, I. de
folk finde så mange, som man øn k~dc. Det sidste løb va r det
rraditionelle julekisplIs, SOI11 Gert Pedersen ha vde p. taget sig
ar lægge. Han havde virkelig bru dt hjern en med ~u fin de cl ·
mesr ondskabsfulde specialireter. En overordentlig [O l' cld
løber foregik på kompaskursL'r. En den p ~ det hele blev da
også, ar ingen nåede helr gennem løber. Da ma n ikke har ret
mange korr over skoven rilbage, hav de Ge rt va lgt a t ulIJbc!c
ar give folk er kore med . Dene gjord e jo il l e sagen m ere
si mpeJ.
Man må erkende, at der hovedsageligr er de g,lInl c hhd t
prøvede gutrer, der møder op ril løbene i Gåsehuse t. Mit ønske
er stadig, ar så mange som nluligr finder lid a f, at der er ga nske morsomt at rage en rur ril Ravnsholr og finde nogl e poste r
og dereher spise {rokosr i Gåschusec. Og så er [li ren i skovell
ove)) i køber slInd for kondi og alt det der.

,r
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Birthe Clausen
TO~'e 13ilsøe Hansen
Lis Jensen
Lis Pedersen
Ronald Clausen
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$001 der ses, er der 93 starter fordeIr p~ 20 nlennesker, men
det ses også, at fordelingen ikke er jævn . Det er en lille kerne,
der ·tiller op gang på gang . De opnåede res\.Jtater er jævnr
gode. D en enesre, der har klaret sig over middel, er Røde, der
konst<"l.nt har værer at finde blanclt de første i HB-klassen. Si
vidt jeg kan se, skal han rykke op i HA-klassen næsre sæson.
Gert har srarter i HB og kaJ! også rykke op i HA, og Mærsk
har Haner i HC og kan rykke op i J-fB.

De n ye k b~~ifika(ionsrcgler er meget fleksible. Man kan
rykke en klasse op, n~r man får mindst 225 poinrs i :> løb inden for 12 måneder, og man skal rykke en klasse op, når man
få r 275 poi Ilrs i .1 løb inden for 12 m~ neder. Nedad er der tilsvarende regler, , åledes ar man under en vis grænse kan rykke
ned og under en endnu lavere grænse skal rykke ned.
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slif inderløbel
D. S. R. afholdt igen i 3r sir løb ved Klippan i Sverige. Det
var i år begunstiget af udmærket vejr og næsten 200 deltagere.
Gen og Kell havde lagr banerne, og der havde de efeer manges
udsagn gjort godr. Dog blev der anker en del over begynderbanen, som afgjort var for svær. Antallet af officials passede,
men havde der bare v:eret lidt koldere, ville det have v.net
nødvendigt med flere. Vi må altså indse, at hvis vi skal fortsætte med ar afholde deue løb, er det nødvendige at få aktiveret nogle flere folk, der kan hjælpe.

Mxrsk dog dukket op igen. Jeg vil derfor h~bc, at man ge a f
de ),gamle« dukker frem igen, og at mange nye vil k on 111C til.
Vi må så strenge os an for at gøre det, vi laver, så tiltrækkende, at folk bliver hængende.
Hermed rak for J 97 i og vel kommen ti l sæsonen 1972. Lad
os ønske, at det bliver en sæson af de hel r Store.

Ronald Clausen .

Generalforsamlingen
Generalforsnmlingen vnr som sædvanlig ikke reglememeret. I
~r blev den nfhoJdr senere, end den skal ifølge loven. Dcne
gjorde dog ikke nager. Det blev en udmærket generalforsamling alligevel. Formanden aflagde sin beretning og sagde SOm
sædvanlig ikke ret meget, meo lidc om Stifindcrløbct, samt ar
næste å rs Stifinderløb også skal foregå ved Klippan. Kassereren aflagde et pxnt regnskab, som han på mystisk vis havde
fået til at stemme. Under valg nf styre oplyste Gere, ol( han på
grund n( ma nglende rid ikke ønskede genvalg. Styrer blev
herdrer:
Formand : Kell Ha Il strøm
Ka sse rcr: Poul Ni sscn
Sek rera:r: ROIl:t1d Cln USC\l
For ar få flere til nc bakke op bag Srifinderløber påtog Dnn
Nielsen sig at være srævneleder, og Poul Nissen påtog sig at
være med til rekognosceringen sammen med Kell.
Man diskuterede, hvad man skulle sætte som målsætning for
sektionen. Nogle mente, a t det væsentligsre var ar få flest muligt ud at løbe. Dette kunne gøres ved at ,lgitcre tilsu;~kkeligt
for løbene fra Gåsehuset. S:tmtidigr blev det fremhævet, at det
var væsentligt at have Stifinderløbet som \laget, der gav ansigt
udadril, og som kunne samle sektionens medlemmer.
Som omtalt i indledningen havde sektionen ikke den fremg,lOg, som vi havde ønsket. Vi har set en del nye mennesker
både i Gåschuser og i de åbne løb, men det ha r været f:cne,
end vi havde håbet. Når man ser på sæsonen, må man endvidere undre sig over, at så få af de mennesker, der for få år
siden var bærere af sektionen, ikke viser sig mere. l år er
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.Det er gall!k.- moy,omt ,It ta ge en

I1< Y

til Ravnsbolt og lindt nogJt POffe',
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KULHUSE-JiA VNSØ

Sjælland rundt
pr.

FØLJETON BÅD
HELSINGØR-GILLELEJE
Føljeronbå dcn var, som der fremg,h af det foregående, ikke
nået rcr langt på delle sæsonmæssigt fremshedne tidspunk t. Vi
startede om fredagen med ar udskifte AR med klubbens nyeste
langtursb~d Absalon, idel AR skulle på fcrietllr i Norge.
Lørdag morgen startede vi i fint vejr, langtursrochefcn, hendes fætter og hendes logerende (undertegnede). Planen var at
ro til Gilleleje i løbet af lørdagen, overnatte på en venlig
mands græsplæne og så nå Hundested om søndagen. Lørdag
forløb planmæssige, idet dog de n venl ige mand, som Bente
ke.ndee i forvejen, viste sig at være s ~ venlig, at VI var helr
flovc, da vi sent lørdag aften/søndag morgen rumlede mætte/
småplørede/ dødcrxtte ud i telret p~ hans græsplæne . Vi vågnede ved en kxr lyd: klirrend e kaffeko pper. Vort værtspar
ha vde kaffe og morgenbrød pa ra r ved ha vebordcL Vi sad en
kort rid med udsigr over Skagerak og s;l.mledc kræfter, men det
varede kun så kort. Og reg nen kom. l haSt måtre vi gribe løsrflyvend e ruodstykker samt redde kaffe fra vandforgifrning.
Vi trak indendørs. E fte r en trø~t es løs vejrmelding opgav vi
videre fremfærd . Vi fik båden park eret j haven, tclter ned og
hængt ril tørre, mad og drikkevarer bragr i sikkerhed . Resten
af dagen cilbragte vi hos vore ufrivillige v;ener. De tog det
pænt. Til frokosc serverede fruen et bjerg af lækre frikadeller.
Lykken er at møde rare mennesker.
Episode: Sønda.g Id. 10, silende regn, bl æst, myscisk rødklædt person pa stranden, k ikke rt - - nååå , bare en julemand!
Julcm - - hvad drak jeg i aftes? Men den var go' nok . En rekl a rn ejulcmand fra Carmen Curlers rraskede i absolut ensomhed op og ned ad srranden. Han blev, som vi, inviterer p~ frokost, og det må siges, at h verken skæg eller hår va r nogen god
reklame for produktet - højst som billeder FØR.
Krumholt.
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med Sommer, Bendix og Mikkel (som kaprajn)
Denne tur h:lvde allerede før sranen giv et anledning til forskellige meningsudvekslinger : det ville være mor omr for en
gangs skyld ar komme rundt om Sjælbnds Odde, at se den barske natur og føle der rigrige ha v omkring sig. Vt v idsre jo heIler ikke, om Iammefjordskanaleme var farbare, og Sommer
erklærede, ar han havde set kanalerne en gang, og det var nok.
Men kunne vi nå det? Der ville jo være uheld igt ar nødlande
et eJler ander upraktisk sted .
Vi brugte halvdelen a f lørdagel1 ti l at bære ti ng f rem og
tilbage og stuve båden . Derefter m~tte vi erlwlde, ar der blæSle en frisk vind fra nordvest. Vi blev så enige om ar tage lil
Korshage for at se, hvordan det rigtige Kattegat så ud. Det
viste rænder. Vi badede, og derefter diskurerede vi de tre-fire
muligheder, vi mårte vælge imellem. Efrer en halv time faldt
Bendix i søvn og vågnede først ved femtiden . Da havde vi aTlerede beslunet at gS gennem Lammefjorden . Del blev en skøn
tur i den danske sommernat. Vi landede i Audebo (ved dæmningen), og noget over midnat var middagen klar.
Søn Jag formiddag slæbte vi båden over dæmningen. Der er
i virkeligheden g:lnske morsomt at ro i kanalen. Det er som at
spadsere hcn over cn grøn eng. En gang imellem går man op p~
en af de forhenvxrende strandldinter og nyder udsigrcn over
det grønne hav.
Det var stille og varmr, SOnlme tider lidt for varmt. Nu
blev kanalen, vi roede i, ogs~ grønnere og grønnere. Vi skulle
have god farc på for ar forcere andemaden. Af og til måne
vi stage, og lidt før Fårevejle var dee mest praktisk at trække
bådcn fra landjorden. Først en mand, som hurrig( blev trxc,
så ro mand på hammelen . Båden kom dog fremad, dee gjorde
kanalens indhold af andemad og åkander og ågræs ogs~, tilmed; samme fan .
Da vi s~ledes ha vde renset el par hundrede meter af kanalen og bruge en time ril der, kunne <tImindclig reguladetri fortælle os, at del blev ikke den dag, vi kom roelIde til Havnsø.
Båd og bagage blev haler op på en græsmark. Den værste
sult blev slillet, og to mand organiserede en ladvogn fra en
nærliggende bondegård efter at have aftvunget bonden en tilladelse til , at vi måtte parkere båd og bagage i hans lade.
2\

Når nøden er Størst, er hjælpen nærmest, siger man, og der
var for en gangs skyld rigtigr. Mikkel flytrcde omkring på
bagagen og kom j sn;1k med en hyggelig mand på landevejen.
Der var almindelig enighed om, at det var for galt, ae man
ikke havde reoser kanalen op endnu. Vi var i en lidt dum siwario)), for vi skulle jo ha ve været ti I Ha vnsø med båden og
ikke ligge og rode rundt midt inde i lander. Nå, men han kunne d;t godr køre os til Havnsø, i folkevognen . Ja, det va r pæne
af ham, men der var nu mere båden, det kom ;).11 på. Den ville
han da godt rage med på taget. E n vis skepsis var nærliggendc.
Han kom Illed bilen. en folk evogn med lad og galge bagcrst i
vognen. Der visrc sig, ;lI h;"t11 \'ar den lo ka le skraldemand (eller
poschcntcr må der vcl hedde nu om dagc). T løber af nul
komma fem havde han tryll et b( cl og bagage og ro mand op i
vognen, og s~ gik turcn til HaVllsø. De r efterlod vi b~d og
bagage i havnefogedens varetægt.
For at gøre det hele fuldstændigt, bød vor chauffør 00 han s
kone os på kaffe og smørrebrød, Ja vi kom rilbage. I-Ia~ ville
overhovedet ikke høre tale om beraling for ruren. Han skullc
jo ikke have lavet noget den aften alligevel.
Han havde j øvrigt en n1orsom bibcskæftigelse. Han opkøbte gamle ting af enhver art: møbler, husgeråd og pynregensranJe, som han pudsede op og solgte for en rim elig pris.
Alene. af den grund er han nok værd at besøge. Skulle nogen
have Interesse for det, kan vi angive hallS hus på et hndkorr.
Således endte eventyrer og s~ godt denne gang. Indrøm det
bare : dcn, der rager på [lir med Mikkel, oplever altid noget.
Tir de særeste ring.
Mikkel.
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KALUNDBORG-MULLERUP
vi (Jean Pierre, Ron:tld og jeg) srartede fra Kalundborg i ee
øjeblik, hvor regnen holdr en lille pause. Den begyndte dog
sna re igen og blev mere eller mindre ved res ten a f dagen, men
man v ænner sig ril der (hm !). Ef rer frokosr sku 1Ie det gore godr
meel en dejlig varm kop kaffe, men ak, både filrer og rrage lå
i Kalundborg. Kaffe ville vi have, tog peuoleumsrragten, skoldede den, proppede noget køkkenrulle i og hxldre kaffe og
vand på. Der var varmr, men kaffe var der ikke. Henimod
;"tfren gik vi i lan d på nordsiden af Reersø lige ved en sommerhuskoloni. Ocr s3. ikke indbydende lid . Vi blev da osse advarer
Illod ar slå lejr der, hvor vi havde rænkt os. I steder var der
er venligt ægrepar, der tilbød os, at vi kunne slå lejr på deres
sommerhusgrund. Meger venligt. Så m~rre man finde sig i ar
ha ve en flok nysgerrige børn sr~ende og kigge ind i rclrer. Det
venlige ægtepar tilbød os, at vi kunne var me vand hos dem,
hvilkct var yderst belejligt, for begge vores ele ndige kogeapparaeer var dcfekte og duede ikke mere.
Næste dag viste solen sig, men til gengæld blæste der en
k rafrig vind fra nordvesr, h v il kcr ikke er så gode, når man
skal rundr om Reer.ø . Men vi farrede mod og gik ud . Eher er
par timer ar h;1ve kæmper med bølger s~ høje som Rundcthn
(næsten d;1) og en vind, sa m;"tn var ved ar blxse ud af båden,
nåede vi den lille fredfyldre havn R ee rsø, der lå godr i læ.
Der spiste vi frokost, skifcede røj og rekreerede os i solen,
hvorefter vi gjorde en sidste k raftanstrengelsc og roede ril
Mullerup . Det cr en rct kommerciel havn, og vi troede, vi
skulle til ,"It berale høje summer for at have båden liggende på
en campingplads. Der var nu ikke så slemt. Man sagde ril os,
at vi skulle b<tre lade SOIll ingenting, så gik der nok. Og der
gjorde det også.
Birthe Clausen.
MULLER UP HAVN-SKÆLSKØR
Undervejs til Mullerup var bilen blevet ramt af nogle flagrende
væsener, der lignede mariehøns. Ved ankomsten viste der sig
at være - mariehøns. Der var myriader af dem; vi havde dem
j hhet, såvel liden på som inden for skjorten, de knasede under fødderne på os, og solen formørkedes, når der ankom eo
ny sværm af de søde små. Vi koncencrerede os derfor om i en
fart at få båden i vander og stuvet bagage. Der var Carste ns
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debut uden for det daglige roområde, og han havde oven j
købet fået overlade det meget a nsvarsfulde job som turens kok.
Han gik samviaighedsfuldt i gang med at fylde madkassen op
til bristepunktet, vi skulle ikke lide nogen nød. Han styrede
så med l11;1lbevidste skridt ud af bådebroen med den tungr lastede madkasse. Midtvejs ude gik bunden ud af kassen med et
brag. N å, ud over at Carsten resten af dagen havde nogle
nervøse trælmi.nger, begrænsed es skad en dog (il, ar cn pakke
kransekager røg i vandet og nogle øjeblikke flød rundt blandt
mariehønsene.
Vi kom om bord uden yderligere uheld og roede hurrigt uden
for mariehønsenes rækkevidde og nød den pragcf ulde efrermiddag med høstsol og blikvand . Båden gled godt, og vi snakkede allerede om den kæmpedagsmarch, vi måne tage om søndagen for ac få afløb for kræfterne. Vi slog lejr lidr før solnedgang på en f redfy ldt pier ved en bådebro.
Den næste morgen blev Carsten og jeg vækker af vor blide
slummer ved , at Krumholt bag telret snakkede med en af stedets beboere, der var noget milfreds med, at vi havde »slået
os ned på grevelig jord« . Han blev dog meger formilder, da
han forstod, ar Krumholt "ikke havde nogen J<vindfolk i tcltet «.

Vi fik nu en påmindelse om, h vor olllsk i ftel ig langturs ran i ng
er, For der var fri ket op fra ØSt. så vi glemte alle vidtløftige
planer og styrede ind i fjorden ll'lod Skælskør. Som bekend c er
den 4-5 km strækning i Skælskør Yderfjord normalt et meget
roligt vand, men oen stærke østen vind havde pi sket d en op
til skrappe bølger, så på d enn e korr srr.> kning nåede vi åvel
at blive gennemblødt [il skinder som at få afl øb for gå rsdage ns
energioverskud.
Gerha rdt.

SKÆLSK0R- VOR Dl NGBORG
E her en hundekold !"Otu r en klubaften. h vor jeg p , det nxrmeste havde svoret, (IC nu måne roningen da være slur for i
år, blev jeg overralt ril ar ro føljeronbåden videre f ra Skælskør.
Fred~g den 17. september tOg Jean Pierre, Krumholt og undertegnede af sred ril Skælskør, hvor vi overnarrede i roklubben. Vejret gav os visse berænkeligheder, !nen næ~te morgen
var regllen heldigvis væk, og der blæsre en frisk vind. Af sted
tog vi, pakket godt ind. Det gik lidt rungt ud af fjorden, hvor
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vi havde sriv modvind, men da vi rundede Stigsnæs, fik VI en
solid rygvind, og vi kunne derfor holde en pæn fart uden at
overanstrenge os. Hen på eftermiddagen gik vi ind (il Karrebæksminde for ar overnatte. Da vi ikke havde megen lyst til
ae sove i telt på grund af regn og kulde, spurgte vi en fisker,
som srod og sorterede dagens fangst, om han ikke havde er
magasin eller lignende, vi kunne sove i. Der havde han. men
han foreslog, v i hellere sku Ilc overnatte i hans k uner. Så var
vi jo fri for ar skulle slæbe robåden på land. Så derved blev
det, og vi fortøjede til kucreren o~ gik om bord. Dcr var lige
netop plads [il 3 i kahytten og meger sremningsfuldr. Lysskæret fra den gyngende petroleumslampe, kuttcrens sagte duven og dønningernes lene skvulpen mod bolværk og skibsside .
Jean Pierre forhøjede stemningen berydeligt ved at fortælle
grufulde bereminger 0111 "Franske tilsrandc«.
Men dct var Cl problem ar få sover. En lå på gulvet og tO
i sidekøjerne. Det sidsce var ikke lige behageligt. Det var noget aF en prøvelse for et nordisk menneske af gennemsnitshøjde a t ligge sammenfoldet i er rum, der må ler 140 X 40 cm.
Næste morgen blev vi purrer af fiskeren, der skulle ud og
røgte sine garn . Vi tog aJsked og roede mod Vordingborg. Vi
kom gennem er meget smukt område, som visse steder var næStell ubeboet, bl. a. ved Klludsoddc. Efter 5-6 timers roning
nåede vi godt rr:t:HC frem til Vordin gbo rg Roklub, hvor vi
lagde b~dell op.
Olle W. PettersOTI.
VORD1NGBORG-FAXE LAD EPLADS
Jeg var i den heldi ge situation at have været medlem af klubben i knap nok ( f c uge r, da jeg en aften, jeg sad og fik en kop
kaffe i klubben, kom i sJmrale med Bente og Olle Penerson .
Jeg fandt lid af, ar d e ha vd e et problem den kommende weekend - de ma nglede cn trediemand til at ro føljetonbåden fra
Vordingborg til Faxe Ladeplads. Jeg var selvfolgelig dum nok
til at tilbyde min assistJnce, men uden at tænke over, hvad en
weekend rur var for noget; nå, men nu sad jeg i saksen.
Vi srartede fra Københ:\vn fredag aften den sidste weekend
i september og kom 11/2 ri me senere til Vordingborg, hvor v i
rag ned til roklubben der. Her udnævntes Olle ril kok for hele
wrcn, hvilket han klarede udmærker. Vi gik cidligt i seng (k!.
ca . 1,30), så vi kunne blive helt friske til lørdag morgen k1.
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7,00 (fik jeg at vide). Vi swd derfor op kl. 9,30. Friske og udhvilede - hm! Morgenmaden blev hurtigt overstået, og Absalon
blev sat i vandet og pakket, hvorefrer vi roede afsted i en frisk
sydvesdig brise med delvis solskin. Von første m~1 var KalJehave, hvor vi ville spise frokost. Jeg tænkte: .. Dct er cn tur
på 12-14 km, hvordan k larer du den efter a t ha ve roet fi re
gange i Kalkbrænderihavnen?« Nå, men der blev heller ikke
så hårdc brug for roning, rhi vinden var med os. Vi kom hurtigt til Kallehave og spiste vores medbragte mad, hvorefter vi
fonsatte mod Jungshovcd, hvor vi ville overna([e. Vinden kom
nu ind fra sid en, og så fandt jeg jo ud af, hvad det ville sige
at ro længere strækninger. Jeg begyndte ar skæve til min hånd
og de deri voksende vabler . Efter ca . 12 km roning kom vi
[il Jungshoved og fandt et lille fiskerleje, hvor vi gik ind og
slog lejr for natten. Men det, ar roere burde gå tidligt i seng
for at være friske næ te da g, mærker man ikke meget til - der
var først ro i lej ren k I. ca. 3,00. Vi kom derfor først af sted
kl. 10,30 sønd ag fo rmid dag og sarte kursen mod Faxe Ladeplads. Vi roede pænt til, og a llerede kl. 14,00 var vi i Faxe
Ladeplads, hvor der sk ulle spises frokost. Ocr blev end videre
sn a kket Om ar fo rtsætte til Rød vi g for a r gøre det !enere for
næsre weekend-hold. Men Ja v i ha vde f~er et »Iæk kerl« må 1tid og kaffe med små sorte, fandt Gerlte og Olle ud af. at de
ikke havde sovet så meget sid ste na r, og de lagde sig p~ stranden for at få en "Iille" lur, mcns jeg gik op i byen for ar find e
rogtider og for at finde ell, der h;1. vde med rok lubben i Faxe
Ladeplads at gøre, rhi man ha vde nu fu ndet ud a f, a r ma 11
havde anstrengt sig så megct i dell forløbne weekend (med ca.
20 km effekriv roning), at man ikke kunne ro længere. Men
det mål, vi havde sat os, var jo ogs~ nåer.
Palle Rørsgård.

K0CE-KØBENHA VN
Med den forventning, ar langru r gik ud på at dase, spise f rokosr og ca' et par tag engang imellem, lod jeg mig en kølig
ef terårsdag lok ke på LU r med Packness og Mani n. V j an kom
ril startstedet lørdag den 12. oktober i den tro, at vi kUllne
overnanc i byens roklub, men her fej redes sranderscrygni ngen
på lystigste vis, så el)hver ranke herom måne skrinlægges. Til
VOrt held forbarmede et yngre gæstfrit ægtepar sig over os og
gav os husly for narren.
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Som A-menneske syntes Packness, ar vi skulle srane Id. 4
om morgenen, men vi fik dog udsættelse til kl. S. Morgenmaden blev indtaget i rok lubben. Den bestod af basser og
porsesnaps. og med varme i kroppen begav vi os afsted. Vejret
om morgenen var fim. Vinden lige i syd, så vi regnede ikke
med at få problemer undervejs. Med min ,lOre interesse for
fiskeri så jeg med forventning frem til vor rotur mellem bundgarnspæle, og trods høj bølgegang havde jeg da også en bundgamspælerækkegennemsejlingstræfprocenr på nær de 100. Svøbt
i Pat:kness' gamle lammeskilId sad jeg på styrmandsposrell og
gjorde air, hv;\d der stod i min magt for at bestride denne ~(il
ling, mens Packlless og Martin kom med morsomme tilr~b.
Efter 5 timers hå rd roning og adskillige skvæt vand var vi
alle så scivfrosne, at vi fandt det rigtigst at lægge båden op
ved en lille havn nær Jægerkroen. Da båden l~ helt ubeskyttet
på kajen, beslutledcs det ar køre den de sidsce 10-15 km hjem.
Om båden blev roet hele Sjælland rundt kan nok diskuteres,
men personlig mener jeg dog, det lykkedes.
Grete POJ/lsen.

Kaproning
,
~

\~
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Ski·nn/e'!);,c for h/l1l1l)JfJed,' pJ m"/odien: - få Saml" var en pige -' .

Dc lange, Iys(' dage - n
snart k:tn vi ej dyrke D erfor vil vi sjun ge
hver med vores lungenI:ll, ,S ,kr "il run ge :
hA h, del a en skam «.

nu gnc t bOr!,
kjærc ~porl.

voreS

HV"l)\ er del mon, der r;\b .. r - di s c »glade" ord
med di,k"nr og bas'u - Ild i bl:1.ndet kor?
Et J'"r motionister,
n> ;i ,k~ rr~ !;r:H iswr,
rrSlcn kapro -istcr.
»Ah, d et er en ~L'nl •.
Dc sidste forer n~1ll1ig - kluhb,'n ud i tl,æld,
ved 'oll ro so m p lc - ror u,' Jen ihjel.
Sk ønne sommcrd,lgc
Bagsvæ rd so de tage
fr emad o g tilbJ gc.
»~\ h, det er CIl skam«.
Af både va r der fI<:'re - til hvn enkel. m:tnd,
d" ~æsoncn slart(·d' - på dct koldc v~nd.
Ml' n vcd fu ioner;n g
og koli:l.bo rcr;n g,
sket ell hal ," eri ng.
'> Ah, del tr en skam ~.

I-I ver r"rdtl g-sø ndn g rejs te - roeTIl e af>rcd
for ,I[ vinde 'cjre - J ,. ku' pral e ml'cL
Br:tbrand blcv belejret.
men ~k. ej bl'S(' jre t,
intet DM fc jrer.
>'/\h, del var ('\1 skam - o
N~r vi hinsidan dr:lger - til en liten sjo,
plejer vi ~t give - s\'cl',kcn man ge Id".
Men i ~r Jet hænd IC.
billedet sig vcndte,
vi b~K svensken cndl~
vAl" der v:\r en 5k ~m·'.

r :tften k.1n vi fe.s rv - i vor J?,3rnlc klub,
m<,sle"kabcr - v:lndt dell, rub os Slub."
VI os alle glædcr
o ver d enn e hæder.
in ~c n mere k væd ~ r :
d ~gem

»Ah .

dCI

er en sk:lJ\1 «.

'.' Denne lime indeholder

pom/ell.

idel der

eT

/ale

om

kl"bkapwningm ,(!)
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51-årig match genoplivet

Den tradirionsrige oetermacch mellem Universiteter og Læreansralrcn blev sidste gang roet i 1968. DTHs og DIAs udflytning og srudiepbnernes stramning medførrc, at DSR iklce siden
kunne stille S poJyt.'er og ing.'er til en orrer.
Marchen er blevet genoplivet, idet Lyngby Roklub nu kan
stille polyreknikerholdcr (m ed enkeIre roere fra DSR), men s vi
møder med universitersholdcc. Marchen blev i år roee lørdag
den 18 . seprcmbt· ; på en 1000 m bane p~ Lyngby Sø i forbin delse med Freclensborg regartaen, som er en vcnskabskaproning
mellem Lyngby og F' red ensborg. Polyrek nikerholder ror i blå
bluser (Pol yteknisk Roklubs rodrage, nu DSRs moti.onsdragt),
mens IIniv ersirersholdet ror i hvide bluser (Akademisk Rok/ubs
rodrage). Efrer matchen var der i år spisning i Lyngby DameRoklub, hvor polc:den, paraplysrativet, og præmierne,moscegspapirkn i ve med ind fældet søl vlre, blev overrakt. Af rcnen
sluttede med fest i Lyngby RoklUb. I Lyngby stod POlll Erik
Thomsen og materie/forvalteren Leif Poulsen for arrangementet.
Så meget om baggrund og ydre rammer. Selve kaproningen
var ikke den stOre oplevelse for tilskuerne. Universitetet kom
bedst fra stan og nåede p~ den kone bane ;u vinde med 2-j
længder. Polyrcknikcrholder var knap så rurinerer, og som
det hænder for hurtige sammensarte mandskaber, blev det en
kamp me llem sryrbord og bagbord. Læreanstalten styrede ind
bag Universiteter, og set fra tilskuerpladsen ved Lyngby Roklub lå holdene pi linie indril slurspurten. Par<tplystatlvct Val ' ,
som der hører sig til , anbragt ved m~lstregen, men ak, der ligger rungt med traditionerne: Begge hold glemre ar lade konkurrenren leve.

Den efter følgende sammenkomsr var derimod alk t ide r:..
Der var virkelig god sremning med dejlig mad, masse r. f ø l
og snaps og mere eller mindre besynderlige festtaler. 0 Ist, fetten blev dømt eil dødr løb. Værsgo: Omkamp. Med lidt udskiftning og supplering blev 2 gange 11 øller drukket og hældt
ud over hovederne i rekordtempo. Universitetet vandr med et
par dråber rakket være cr godt holdsamarbejde. Der blev hepper og hjulpet, så det m å have varet et par dage ar lufte øllllgten ud efter gi Ider.
11 af DSRs roere fik en uforglemmelig oplevelse. Anders
Odgård og Jørgen E. R;1SmLtSSen var med på Læreanstaltens
hold . Universirersholder besrod af Bjarne Nørgaard, Kjeld
Laursen og (cox) Steen Dragsred fra eherårsbegynderfirerell,
Palle Røjcl fra lervægrsfirerel1, Preben Grosbøll fra letvægtsdobbeltsculleren, Poul Hedeboe og Henrik Teglers fra begyn derdobbe1csculleren, Mike Robsoll (ra Cambridge og Stig Rasmussen fra Maribo.
Scudcntermarchel1 er kommet igen for at blive . Næste år
træner Lyngby Roklub sir hold allerede fra april, og næste år
er det DSRs cur til ar være arrangør.
Sommer.

HENRY LARSENS
Outrigger-værft
Alt i løsdele

T0XENSVEJ 16 - KØGE
TELEFON (03) 652142
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Se -

det var en kaproning!

Hej gutter - nu skal I høre en historie! Jeg ved godt, at nogle
af jer har høre den før, men den er garanteret vokset i dimensioner siden da.
Dee var en af disse her stille midsommermoToener
e
, hvor 50len står op efrer en kon midnarsdukken bag horisonten. Srilheden er så enorm (hvor sover folk dog længe om søndagen),
at ma.n farer op som B-menneske en rum rid efter den beregnede. LtikslI skøretøjcr husker man da ar få med, og med der
ene øjenlåg åbner ved hjælp af en halv tændstik - uden svovl går der derudad. På vej ud af byen optages er par kolleger A-mennesker - der selvfølgelig kom til tiden. KøretØjet klarer
scl v tLlren, der skal bare ha ve er praj før sv i ngcr in d mod
Maribo. Tågen letter efte rh å nden indenbords, og vi vugger
sagre af sted \11ed de 100-1 IO i timen, den kan kla re i stille
vejr. Ocr er verdens bedste vogn - sagde sælgeren. Et k ranabonnement var derfor ganske overflødigt. Behøver navnet
nævnes: R4? - udrales med fransk Q. Midr under en diskussion om formandens menrale tilstand under udførelse af jobbet
som opråber ved forgangne vinters andespil. staner vore hoveder en serie angreb p3 tagkonstrukrionen. Taget forsva,er
sig rer k ra f rigt, og isserne nar i løbet af forbavsende kort tid
en tilsrand, der mistænkeligt ligner blødkogte æg. Vejen må
va:re i en den dig forfatn i ng, h vor for en nærmere besigtigelse
vedtages. Den nye motorvej ved Køge synes ret regelmæssig
overfladen. Trods stor ulyst må jeg fiske et Lidligr sommeræble op af tasken og rage en bid. Det er surt. Motorhjelmen
fjernes, og d i verse model forsøg i 1:1 udføres. Rcsul tater er
I~edslående: Tilstcde":t:relse af løse genstande i mindst en cyll\lder. - - Vi bliver hurtige tage[ op og opnår er halv-rimes-lifr
j en2CV. Vi gør os de hæderligste anstrengelser for ar holde en
søvndr~kken Mallo~ce-tur-rerur-pilot i oprejst siddestilling,
mens VI berømmer citronens mange fortræffelige egenskaber.

Ved en ukendt bivej overlades pilOten til højere lTl c glt'I.' h >
5kyne!se, hvorefter det lykkes vore 3 ivrige tOmmcl f in gr' , I
få standser en Mercedes, I ndholdet er en la ngw rs!asevogn. chauffør på vej til Czekoslovakiet efter sin brud. De h :H
ret gife i 6 år, og nu har konen allerede fået sin fø rste lIdrejsecllladclse. [ øvrigt havde vor væn i sin metier kun nedlagt 2 personbi ler med i ndhold, men han havde dog en kollega med er tal på 7. "Hvorfor foretager disse småbiler så
mange hasarderede overhalinger, når de ved, der ikke er plads
under vore transportanlæg?" Vi ved det ikke!
Før næste lift nødsages vi til at rationalisere: I tommelfinger
:Id gangen, med skift hver 5. minut. Endelig - et på langs
overskå rer rugbrød, fra nabok lubben - skøn r - ar sidde udendørs i en frisk brise, der afkøler huden med en hastighed på
324 millioner meter pr. sekund.
Det var sgu' en skjon tur - og nu er jeg medlem af Falck!
Kaproningen? Om vi vandt? Min hukommelse er ikke så
god, men vi vandt da ellers næsten altid!
Emil.

S. E. A L B E R T U S
EXPORT· IMPORT
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2900

4

HELLERUP

TLF. HE 10230

33

Laks og rejer på Jomfruland [ bedste Kjøller-sri I srartede Norgeswren juli 1971 med forken opgivne rogrider, men på rrods her;tf ;tilkom vi, familien
LUllr1, Marrin og Kim, velbeholdne til Frederikshavn, hvor
Jens og Bente havde våger over PR og AR hele nauen. Overfarcen voldte ingen problemer. Den dag roede vi kun er par
km bon fr:! Larvik, inden vi fandt en lejrplads.
Næsre morgen skulle den egenrlige "feri e« begynde. Her opdagede det ene hold, Kim, Bente og Preben, ar kon og kompas
besværliggor navigationen, idet det lykkedes Preben ;tt finde
en gen vej, der gjorde turen 2 km længere. Til gengæld opdagede det alldet hold materiel lers holdbarhed, idet roret gik i
s[\, kker. Dertc var mcget uheldigt, da det blæste kraftigr op.
S~m skibbrudne måtte vi derfor søge land på en barsk klippekyst, men det lokk ed e jo også en snaps mere ned!
T løber af narten løjede v inden og spri nen af, og vi va r :Itler rede [il ar rrodse Nepwns sønner. Efrer roret v;tr reparerer,
v;tr der elle hold dog for t rodsigr, og gik, 50111 af ralt, over den
sm~krllsede vig, mens der pivede hold med de (re styrmænd
sakkede agt rud og ril ~idst opgav og i steder besteg ee norsk
fjeld. Da de endeli g hen under aften fik sllølet sig over vigen,
blev de modtager med åbne ;tnne ;tf dct andct hold, der med
længsel hav de ventet p~ medbragt brød, k;tffe og ægt efæ ller.
Terrænet omkring lejren v;tr noget ;tf der mest egnede ril
rullerur, og alle benyttede sig da også heraf.
Herfr;t startede den smukkeste dd af turen - Langesund,
hvor vi fande en l. sals lejrplads. I Kragerø blev vi modtaget
af den danske vicekonsul, hvorefter vi gik i byen og provianterede til den store fødselsdagsfest for kokken. Den skulle holdes på JOlllfrubnd, og her ;tnkom vi henunder arren. Jens
havde været der før, s~ folk forskansede sig i deres huse, og
kun med megen møje fandt vi en lejrplads. Der blev Cn fest,
der ingen m age havde scr. Laks og rejer, men planen om pande!t;tger løb ud i sandet samtidig med, at øl, snaps og cogll;tc løb
ned til havdyrclle. Dagen derpå holdt vi da også "fri« til stor
sorg for de lokale norske nordmænd, der ønskede os hjem til
Danmark, hvorfra vi ikke kunne forscyrre deres sommerhusidyl.
3·1

Ejler m eg"l slid og merl! slæb.

KJ. 4,30 blev begge mandskaber vækket ;tf et infernalsk
"K im-spektakel «. nogle kolde pandekager blev sat til li vs, og
snart var vi arter på vej. Efrer meget slid og mere slæb var vi
hos Dich. Han var desværre ikke hjemme, så vi fortsatte til
redaktøren, hvor v i p~ grund af gæstfrihed og regn vej r blev i
(O dage. Her så vi bl. a. nordens største jættegryde, hvor Martin badede, mens pigerne bly slog øjnene ned og erådte et par
skridt nærme re. Den ene aften fangede undereegnede en eorsk
på 2 kg, så middagsmaden var reddet. Næste dag forsøgte
Bente sig, og hun hev med møje og besvær en sej på 987 g hjem.
3S

Armd,,1 rokil/b.

Vi padlede derefter om på den anden side af Arendal og
roede op af en elv, hvor vi inspicerede kraftværket og papirfabrikken. Det viste sig, at vi havde sl~et lejr inden for klubbens daglige roområde, så om aftenen havde vi besøg af de
lokale kaproere. Næste morgen tilbage til Arelldal og hermed
sluttede turen, der var præget af stilfærdig roning og stor varsomhed ved omgangen med ha vers skjulre farer, som til enhver
(id m~ ligge en lang(llrsrocr på sinde.
Kim Møller.

Fra redaktøren nåede vil til Arendal. hvor vi [L\:tte og forkomne indrog roklubben . For at glæde de indfødre kaproere
udfordrede vi dem næsre dag til 300 Il) fri roning i inrigger,
hvor vi måne se os slået med to bådlængder. Manin fik bagefter lejlighed ril at vise, at han mestrede ,'It k,Torre både i
~culler og kajak. For ikke ae glemme [Ilrens egentlige formål
roede vi næste dag 7 km væk fra byen og slog lejr på en lille
øde ø; maksimal l km i omk reds. Her blev det indkøbte k rabbenet indvier med ee smukr resultat. Ca. 30 kr<1bbcr af ell gennemsnir$swrrelse p~ 5 cm.
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Arendal- Oslo
Hen på foråret ringede Bente og spurgte, efrer nogle smigrende
ord om min roiver rn. m., om jeg ville ro en uge mere l Norge.
"Det drejede sig kun om at ro en båd tilbage ril Oslo - Kun
en lille rur«. Uden ilt vide, hvad jeg gik ind til, sagde jeg ja.
Så lørdag morgen måtte jeg med sorg se mine kære rofæller
drage bon fra Arendal Roklub pr. taxa. Da jeg havde torret
de sidste rårer bort, gik jeg i gang med at muge ud og pakke
bRd, så vi srraks kunne drage afsted, når Packness og Lenstrup
ankom. Der var aftalen, ar de co skulle rage proviant med fra
vorr kære hjembnd. men af frygt for at gå en hungrig lørdag!
søndag i møde, gik jeg dog i byen og fik f y ldr madkassen. Ti l
alt held, for da de co ankom hen under aften, fremviste de
scolr en halv dåse honning, et fladr og vådt gammel c franskbrød og et par tommer tør pølse. Men også et par flasker flydende føde!
De var noget trætte efter en lang og drøj tur, og det rystede
dem synligt straks ar skulle på vandet i egen båd, men da vi
vel ankommer til "Mågeøen« nød en gang sej med snaps og
glædede os over den skønne udsigt, {for jeg nok, de begge var
glade for denne flyvende start på vores færd.
T anledning af søndagen lod Packness os ligge og snue helt
ti l k lokken 7, da vi blev vækket af primussens hvæsen og af
den herlige ka Hedu f r, der fy Idte telteL I den strålende morgensol fik vi hunigt STuver båden. og kJ. 9,00 var der »fløjter
for tredie gang«. Vejrguderne var med o~, og efter et par tag
gled vi, med flager smældende i nakken, gennem Lyngør og ud
på åbent vand. Medsøen krævede en vis indsats ved pindene,
og småtrætte og lidr kbmme søgte vi ind i en lille vig med
sti Ile vand for at holde kaffe-tisse-skifte-pause. Et rødt sommerhus, en masse unger og flinke menne~ker, der gav kaffe,
bekræftede min mistanke om, at vi ved et tilfælde var landet
hos »Redaktøren«. De havde gæster, og efter en kop kaffe bød
vores lange færd os at drage videre. Ved Risør måTte vi sande
Krumholes vise ord om, at dee iderre omr&de er umuligt at
finde lej rpladser. Men Packness var Hær og tillod sig derfor
at lade hånr om alle natL1rlove. Han slog telt på en klippeside,
h vor kun en havørn kan bygge rede. Da v i ha vde spist og dulmet vore nerver med våde varer, stillede vi os til ar sove.

Igen en skøn morgen. Der er nu intet som at se solen srå op
bag bjergene! Hen ad ni-tiden spiste vi frokost på Fengselsholmene, og så slog vi lige er smur ind ril Kragen" for at skrive
de obligatoriske postkort og for ae provianrere. Da skiver var
stuver Illed beskøjter og ferskvandswndcrne fyldt, kastede vi
los, og nu gik del over de sone vande mellem stejle klippesider.
l Langesund slog vi lejr på en første sals pløjemark. Ved solnedgang sad vi (oran tchet og bagre pandekager, der smagte
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og dufeede, som kun langCllrspandekager kan. Nu og da gled
en kULrer gennem det blanke vand. Tuk-ruk og siden dønningernes plasken mod klippesiderne. "Lykecns« genskær i vandeL
l sandhed en mcget stemningsfuld afren, og det blev da også
sent, inden vi tørnede inJ .
Sent eller ikke senr. - Skipper viste os ingen nåde, da han
næste morgen sparkcde os ud af teltcL Turen rundr Nevelungen var, på grund af på land svind og et fladt stenfyldr f;uv:lnd, ret hård, og tagåren og styrmanden havde nok at se til.
Ved Nevelung ha v Il spisre v i frokost. De ind fødtes børn mødte
hurtige op for a [ sk Ile de v ilde, som havet havde smidr op på
deres strand. De viste sig venligtsindede; gav os v;lnd og ønskede os fonsat god mr. Hen under aftell lå vi og pjnskede afseed uden kærs, båret frem af med sø og en sagte brise. Så så vi
pludselig en lang hvid stribe ude i horisonten. Var vi overtræne? Så vi syner? Nu kom der nærmere. En mur af koldt
norsk v~lI1d. Vi trak i pindene, og styrmanden greb gode far
om linerne. S3 blev vi løftet højt, høje op og smidt ned i en
mørk dal. Og så ruren elldntl engang. Og så v ar det forbi. Da
vi er børn "f en oplyse rid, nægtede vi a t trO p ~ søs lan ger og
andre uhyrer, og bortforklarede fænomenet ved CI\ teori om
dønninger fra Arenda l-Frederiksh avn-færgen , som vi en time
forinden havde set forsvinde i der fj ern e.
Der var ved ,u v:ere telt- og madrid, og vi var godt (r:\Orre
eher 40 km roning, men kysten var srejl og !andgan o umulig.
Vi kiggede på kortet, og tankcn om cndnu 12 km ro ning til
Tønsbjerg fjorden huede ikke besætningen. Så s1 vi en sm:d
sprække i bjergmassivet, og vi stak forsigtigt snuden ind i huller. En snxver passage og så var vi pludselig i en slløn bugt.
Stille vand, sror plæne, sandstrand og en bålpJads. Nu forstOd
vi, hvordan Odysscus må have følt, da han vågnede op på
Nausibes 0! Lide at spise og s~ p1 hovedet i luftmadra$.

sa

Det havde regner hele natten, og det så stadig mørkt ud,
vi var mest Slemt for n ligge over den dag, men da der endnu
var langt ril Oslo, provianrkassen rOm og vinden var god ril
det sidste 5cykke udenskærs inden fjorden, beslllnede vi ar tage afsted. Og d et gjorde vi så. Ved en lille uddød by gled vi
op på stranden og gik pil ekspedition for ar finde en forretning. Vi var iført normaIr langtursrøj; Packness en gammel
plaid, og vi vakec megen bestyrtelse i den lokale bmilc Vi
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havde bestyreren og cr par eksped ientcr i ll:c!cne, men s vi fouragerede, så vi skynJte os at berak· og kommc tilbage ril båden, inden bydrengen kom tilbage m ed eg nens bet jent, som han
sikkert var blevet sendt hen efrcr . Lid, uden for by e n fandt vi
en god frokosrklippc, hvor vi hurtigt fik rejst et telt ;tf årer og
presenning. Det y'dede nogen Ix for srynregnen. Efter et par
humpler vådt rugbrød og ct par timers venten på opholdsvejr
roede vi indædt videre mod den forjættede stad. Inde i Tønsberg fjorden fandt vi en ganske god lille lejrplads, hvor vi
biede for narren , Det var godt ar komme inden reltdug, og vi
sov godt p~ rrods af, ar vi måne op et par gange i løbet af
n:ltrcn for ar tøjre telret, som srormell var ved at borcføre.
Om næste dag er der ikke meget at bererte. Vejrer var jævnt
[rist, men vinden i syd, så vi nåede hllnigt (i! Tønsberg, hvor
jeg sendte Packncss og Lenstrup j byen efter noget provian.t ,
mcns jeg selv gik efter vand , Stolt!· kom dc tilbage med en
~2

flaske »Linie« og ikke andet. Vi blev hurtigr enige om, at VI
nok kunne klare den ril Honen på væske alene. De[ kunne Vl
da også. og er par timer senere gled vi gennem den smukke
kana I i [-Ionen. Her modtog lll<lll os llleJ hornmusi k. Der va r
vi namrligvis meget sm!ce over, skønt vi synees) nordmænde ne
overvurderede vores ind sats en smule. Det viste sig siden, at
alle Norges skoleorkestl'e havde sat hinandcn sta:v ne j denne
by. Vi blev pænt inDdrager i roklubben og nød atter at blive
\'asket ordenrligt.
Næste dag brugec vi til ar se på byen , f?t købt færgebillerter
og komme lidt ril hægterne. Men he n på eftermiddagen kom
rastløsheden over os, og h::tvers dragen gav os ingen ro. Vi
måne aJsred ! Turen over fjorden ril Moss blev lidr v?t.d pi
grund af regn og sidevind, men så drejede vi bagbord, og med
vinden i ryggen gik det raskt mod Oslo. Mens fjorden snævrede ind, voksede sommerhuse og " forbudr"-skilt e fr em, men
vi fandt dog en dejlig ø med smre plxner, der egnede sig forrrinli gt [il teltplads. Der visre sig dog ved nærmere eftersYIl
ar være et fore, hvor vi var aldeles uønskede. Så måne vi gå
op på en . re net strand og slå telr på en nåleskovsbevokset
bjergside. Der var nu fredag aften. og vi mente nol" vi kunne
ro de sidstc 28 km n,esre dag, sl vi kUllne komme hjem til
søndagsmiddagell. Vi stOd derfor op tidligt næste morgen og
var snan på vej mod storstaden . Efter knap en times roning
blev vi prajet af en motorbld, og cL! han skulle den s~\mme vej,
gav vi ham lov til ar slæbe os det sidste stykke. Kl. 13 v:lr vi
ved færgen, og for gode ord og en halv (laske "Linie" fik v i
hejst båden om bord, og snar< gik det alter lid :ld Oslo F jordell.
Martin Lyager.

Rotur

Berlin.

Umiddelbart lyder der måske mærkeligt, at man kan ro rund r
i Berlin, men roklubber der har efter min mening er bedre
dagligr roområde end vi . Til gengæld kan der ikke blive tale
om langture.
Søndag den 22. august stancde S mand samt motions- og
langcursrochefen Bente Kjøller fra Københavns hovedbanegård med kurs mod .Berlin. Vejrer var meget fim, S;l vi var,
rrods diverse undersøgelser undervejs, i fint humor, da vi blev
modtaget af Carl Meyer ved Bahnhof Zoo i Vcsrberlin. I-Ian
havde skaffer biler med chauffører, så vi blev køn direkee til
RuderllnioJ) Arkona, hvor vi skulle bo. Dette havde Bente
klarer, da hUIl kendte Carl Meyer fra er ridligere besøg i Berlin.
Vi fik ell meget fin modragelse i roklubben, hvor vi straks
blev overlæsset med brochurer, kort, busruter, telefon nr. til
klubben osv. Korr sagt, der ty ske organi~(leiollsralcllr havde
værer i arbejde.
Mandag blev der in gen roning. Nogle to ril Ø stberlin,
mens andre gik i Zoo, og hvad Illan IlU kunn e finde pt F. eks.
sidde ved en fortovsrestaurant og nyde (umuli gt) et gl::ts berlinerwcise mit farve, mcns man J<igger I'~ li l'et på Kurfiirstclldamm. Det foresl~r i hvert fald tlIristbrochurcrne. Om aftenen fik Bente og Manin et kulturelt rilbagefald og gik i
operaen. Vi and re d rdk deres øl.

Ti rsdag blcv der heller ingen rOIl ing. Tyskerne havde Desri lr
er. byrundfart ril os, og derfor skulle vi være et bestemt sted
ved 14 riden . Turen var meger interess<lnt, i hverr fald for
undertegnede, der did rig havde værer i Berlin. For veteranerne
var det vel lidt kedeligr, da det jo er de s;tmme seeder, de viser
hver gang. Da vi kom hjem, var der kommer forstærkning,
idet Vibeke Hansen og hendes bror var dukket op.
Torsdag m~ne vi modstræbende ril del. Bådene blev hevet
i vander, og med en tysker i hver b~d st:"C"nede vi der ud af.
Der med en rysker i hver båd var en regel, de havde i klubben,
men da aldersforskellen var omkring SO år, var det ikke det
rene k rafrtilskud.
Havelfloden, der er en biflod eil Elben, gennemløber Vestberlin fra nord ti l syd og danner undervejs flere søer. A f disse
er Wdnnsee og Tegeler $ee de største, og der var på disse samr
floden, vi roede mest.

jem, Pirrrl' nyder
"e t"

g/M

b(!Tljnerw~i5e .,n l l f'l~'~ .

'( orsdag ",åtte

VI

mod.(/r",be"dl! til

dl'l .
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Første rodag roede der ene hold, på grund af misforståelser,
direkte til en roklub, hvor fro!coHcn skulle indtages, og kom
derfor ikke, som det andet hold, til Glienicker 13riickc, der
,røder op til 0snyskland. Til gellgxld var holder godt træt,
da det nåede (rem til roklubben. Efter spisning blev bådene
lage op, og vi rug ClUtO- samt vandblIS hjem. Om aftenen gik
vi på HofbraLihaus og oplevede et tyrolerorkester i fri dressur
(du milde).
T\xste dag gik turen den modsane vej, og efter søsætning af
bådene roede vi ad en kitnal til Griebnitzsee, hvor grænsen til
Østtyskland går ude midt i v~ndct. Et mærkeligt syn. På veHsiden vokser løvrræer, på øsrsiJen pigtråd.
Frokosten blev indrager i Berliner Ruderclub. Klubhuser er
mildt sagt STOR T. Måske prangende efter danske forhold,
men medlemmerne der har et andet forhold ril deres klub, end
man kender herhjemme i dag. Frokosten bestod i øvrigt, som
m<lnge af måltiderne, af pøl,<" og øl. Derefter roede vi hjem,
og (Og om :d tenen i operaen, h vor vi fi k tudet ørerllC f ulde a f
Figuo.

Fredag regnede det om morgenen, men det klarede op, så vi
roede ril Tegeler Sce. Undervejs dertil findes en sluse, men til
robåde er der en lilJe vogn på skinner, så man nemt kan trække båden over land. Turen blev den længste, vi roede, ca. 30
km. Om aftenen V<lr alle mene, så vi blev hjemme.
Lørdag tog vi tidligt til 0$tberlin, hvor vi w\Skede rundt
rer planløsr. Vi endte veJ Pergalllon museet, hvor man kan se
en mas~e sten fra svundne tiders bygningsværkt:r. Derefter tog
undertegnede til en udstilling i Ves(berlin, og ~:1 derfor førsc
de andre igen om aftenen, hvor vi skulle ril fest j en nærliggenJe roklub. Det vu ret hyggeligr. Vi kom hjem ved 4 riden.
Søndag rejste vi hjem og kom genncmkoncrolleret til København ved 23 tiden.
Rok lubberne i Berlin har 11:{~sten alle et værtspar, og derfor
kunne vi få alle vore måltider i klubben, hvis vi ellers var der.
Til gengæld er det nok. lidt dyrere at være medlem der end
her. r RlIderunion Arkona betaler m;m, lidover kontingentet,
der er højere end vores, er beløb på 100 DM hligt. I Berliner
Ruderclllb træffer man beslutning om , at et større ubcjde skal
la ves, og nå r rcgni.ngen kommer, di vidcrer Ill:l.n beløbet med
antallet af medlemmer, og udskriver derefter er ekstrakontingen t.
Turen var glimrende, og jeg vil håbe, andre prøver denne
form (or ro- og fornøjelsesrur, som det er blevet udtrykt vistnok a f Mart in.
!-I enni71g Enevoldsen.

HORNUNG
KGL.
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DSR .s ÆRESMEDLEMMER

Omega Seamaster de Ville
- med automatisk optræk og kalender
Double kr. 777,-

SUl kr. 731,-

Brygger Carlla.obssn t
Professor H. l . Hanllover t
Overlæge H. S. Køs/er t
Direktør Hem/ing Kot:h t
Civilingeniør H. Ree t
Professor, dr. med. Knl/d Secher t
Direktør Harald Simonsen t
Overretssagfører H . S/ein/hal t
Grosserer Guamund St:ha.k
Civilingeniør J. Norman-Hansen
Højesteretssagfører O. Bondo Svane
Pianofabrikant Bjørn MølJe,

DSR.s ÆRESTEGN

BORNs
BOGTRVK

Spurvevej 17 - 8800 Viborg . Telefon (06) 62 22 5 5'

Hans MaiN/Æ/ Kong Freå"ik IX t
Kaptajn H . H. Bondo t
Grosserer Carl ThorNp
Direktør Henry Skol' t
Direktør Harald Simonsen t
HJR·advokat H. Rømde, N .S.R..
HJR-advokat E. W. NanIlIR, N.S.R. t
Aktuar N. Solb"g, N.S.R. t
Professor, dr. med. Knud Suher t
Civilingeniør H. Ree t
Generallæge Em. Sal/gman t
Ambassadør Frantz Hvass
HlR-advokat Leif Rode, N .S.R. t
Grosserer GNamund St:hat:k
Direktør Axel LNnd'lpitl t
Civilingeniør l . Norman -Hansen
Højesteretssagfører O. Bondo-S pane
Pianofabrikant Bjørn Møller
Sagfører Erik Buller
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Papirkniven

Sejrsmasten

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 daværende protektor:

DS.R skænkede på generalforsamlingen i 1934 »Se;rsmasten til civilingenøir H . Rh til erindring om klubbens indtil da største kaprorungssæson, der havde resulteret i 36 sejre.

Han! Maje!tæl Kong Frederik JX

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

Desuden indehaves »Papirkniven« af følgende:
Ove Petersen ... ....... ... .... .
J. Norman.Hansen .•.. .. ••.. ..
G~dround Schlck . . .... .. . .. .
H. B. Fogh ..•...•.... .. .. .. .
O. Hallin ...•... ...•..... ... .•
Axel H.rU: .. . ........ .. ..•... ••
H. H~.g Rasmussen .......
Axel lundqvi.t .. ..•... .•.....
<0

19n
1926
1926
1927
1928
1928
192.9
1930

H. Ree ....................... ....

19~1

Knud Sechet ..... . .. . .. 0. . ....
O.e Mandrup·PouLsen . .•.. .
H. K. RasmlWCl1 .•.•.. ..•.••
K. R. M.IS ....r.! ... . .... .•.... .
Aage J ørgen sen .. . .. . .. .. . .. ..
Mogens H .. .. ..... ..•. ...•. ...•.
O. Bondo Sva ne .. ...••..•..
St.n Ryum . ...... .. ...... ... ".
Ejvind Sioveru ......•. ...• ...
Jørgen St:J:r feldr . . .. . .•. . •. .. . .
Chr. Ostenfeld, .•.. ... ... .... .
Ulf Knrsbe tg .. .. . 0. ......... ..
Gunnar W.ndel . .. . . .. 0.. .....
Kr . Nødyng ... .... .•. ... .. ...
D~n flørup .•.... ..... .. .... .•.
Ejnar f. Vo igr .... . ..........

J9~2
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1933
19H
19H
1936
19H
1917
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
194'
1946

Gunnar Nyhegn ..... .. . .......
Frode Christiansen ............
Erik Kiersgaard .... .. . .......>
Brik Beckcr .... ... ..............
H. Mohrins· ... nd ..... n .... .
Axel Mathiesen . ... .. .. .. .•...
Bjorn Møll.. ..... ......... ....
Carl Sjelle . .. ... ...............
Mogen. BJ.,h .. ..... ...........
... age Bang .. ... ...... ......... .
W riborg Jønson ..... .. .. . .....
Knud O . Møller ..... ...... .. ..
N . O. H . Suigel .... ....... .
Rud Møller' J ølgen5en . . ....
Erik Humann .......... ... .... .
A.ge Hendrup .. .. ... ... .... .
Car!o La uen ......,...........
Knud Mikkel.en
lej( S. Rode .......... ... .. ...
Pettr Wilckcn . ...... .. .. ....
D.P.D.S. .......... .............
Olto Bjcrrum ...... . .... . .. .. . .
A. H. 8<ntger ....... ...........
MOllen AnderJen ..... .. ....
Ib Christoffersen ........ ....
J. J.. . MaJ1~" , ......•...•.•

1946

N edenstående liste angiver, for hvilke år trofæet er tildelt de pågældende:

194~

1949

19'0
19H
19)2
19~2

19'2
19H
(9)7
19'8
19)9
1960

19}4 Gudmund St'hock
193' Mogens H.e
1936 Max Sørensen
1937 Frodt Christiansen
1938 K. Kolman
1939 Hugo Grumme
1940 Aage Jørgensen
1941 Kaj Traulsen
1942 Ole Sc,hel

1960
1961
1962
1963
1963
196)
196)
1966
1967
1967
1967

1967
1~7 1

H. Ree

P.ul Sivertscn
Ikke uddelt
H. K. Rumussen
Brik Kicnsaard
ikke uddelt
ikke uddelt
Awcl f. MaehieJen
J unior·otte..., n
J ørgen Klau«
,kke uddelt
Poul E. Jakobsen
Begyndcl-<>!tortn
ikke uddelt
Mogens Hau! og Kurt Nielsen
ikke uddelt
I~H8 Toer m. 'tyrmand
1919 Peter Wilcken
1960 Nieb JOlgensen
1961 D rengefirer
1962 Han.s Fled .. ikscn og Ib Kruse
1963 Chr. Rasmussen
1964 JellS Ronne Hansen
196' Begyndet..,u.",n
1966 ICaproning,lfd.
1967 P.Ue Blinkenberg
Nich S«hcr
I
1969 Bont Snup Ped ... cn
1943
1944
1941
1946
1947
1948
1949
19'0
19'1
19'2
19H
19'4
19"
19}6
19'7

'X,"

J:liO

Ikk<' \Iitwlt
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER

G"osstHer S.E . Albet·tus
11 l',·k~0r- W. van Aller
COIlc1 • .lur . H"'nning Am€"lung
Di rer.L". H. C. A1\dersan
Hø,lesteretssagl'ørar Niela And.l!rsen
Cnnc1 . jur . Aage B~g
Overh'rer L. Banke
Ov~ringeni0r E. V. Bsrdraffi
Sagfører Cand . jur . Erik Becker
Cand . poli t.. Erik Bas trup Bi rk
Grosse~er Knud Slehl
Læge Ib Bjerrehus
SLateaut . revisor Ot,o Bjerrum
Direktør. cand . jur .
K. A. BJørklund Bertelsen
Apoteker Svend E. Bjørn

Landsretssagfører B. Boesen
Labor~torieforst ., lektor
Frode BramenlllB
Prokurist M. Bredfeldt
Civilingeniør Ben~ Bredmoee
Fab~ikant Per Brocbner-Laraen
Civilingeniør Arne Byskov
P'rofesaor , overkirurg, dr . med .
Jen3 C. Christotfersen
Walther Clasen
Regnskabschef ErIk Gortsen
Fuldmægtig K. J . Cr~sell
Professor Jørgen S . Dich
Mucermester F. G. Eisensøe
Personalechef Victor Elvang
'Hceskoleinspektør Aage Feldt
Grosserer A. Filtenborg
Land3re tssagf01'er AkSel Fischer
Civilingen1ør P. Fogh
Overlærer F. Frenzel
Overlæge Ib Freuoben
DI rektør Valde'ltar Friedricks
Museumsinspektør G. Galstsr
Eksp . sekret~r . cand. jur . Nils Cjers0s
Prokurist H. Cundtofte-Bruun
Civilingeniør Svend Bager~p
DrIftsbestyrer , civ11ing. Olaf Ballin
Tand1~g~ Jeff Ham~elev
Tnndl ..g" /1ogens l!al!1'!1er1s
Dl ""kter F . As . Hansen
~sndlæge B. Konstantin Hansen
C j v 11 i n,er. ior Frede l!»ruIcn
Clv,lJnger,lor Henning V. Hansen
T~ristrører

C,vllln~nlør

C. O. Hanssing

lviling ., entreprenør P. J . J . Harder
C I v J " Il ~en",r ~log...!Us !lee
~JvO~at Jor"cn He1~eg-Larsen

Redak tør C. "",::Ih HI'nu ,., ka," "
HøJestcrt't •• sagr"r"r , ,ll' . Jur .
Bernt HJejl',

KommlTlelærer E:jv!nd Holm
Landsretsas$fører H. H. H31m
Typograf J;)hs . Rona r,
Ambaesadør Frants Hvas_
Translatør Jesper !lv"n
Statsaut . revisor Erik Hauma~n
Di re klø r Even !bsen
Civilingeniør J . C. r"l"f
Civilin/7. . Foul 't . F,ieldsted Iversen
Overlæge Erik Jensen
Civiling . Erik SOQmer Jonsen
Landnretssagfører Hans J0r~n Jansen
Prokurist !lenning Jansen
Korrespond~nt ,1 . Sommflr J"nsen
Fuldmægtig, cand.jur .
Villy Ohm J"nsen
Sektionslngeni~r Michell Jessen
Læge Erik Johannesen
Civilingeniør Wriborg JønGon
Stiftsbogholder Allge J"rgi>nsen
Civilingeniør O. Bor,'>!! J{)rgens~t1
Civilingi>njor Illil'1s K"hloL
Assurandø r Erck Kle rnga'u'd
Øjenlæge Erlin!, Kjerrumeaard
Civilingeniør Kjeld Kl1ntøe
Overl æ~ Peter Krag
Professor dr . m~d . NielS B . Krar~n
Groaserer Ove Krar~p
.
Civilpolitiassi3tent Jør~n Krause
Professor dr . med . H. K. Kristensen
InlJBl1iør Erik Lakjer
Tnndl "'ge Ove Lange

Landsretssagfører Carlo Larsen
Landsretssagfører J . Svenning Laraen
Direktør Finn Lorentzen
Kontorchef , cand. poli t. Fridtjof Lund
Højes t,eretsaagfører Hj . E. Lund-Andersen
Tandlæge K. Mnchold
Civilingeniør Jørgen C. Madsen
Regnskabschef r~gens Madsen
Professor J . L. Mansa
Civilingeniør Herbert Marcua
Læge Axe1 Mntb,esen
Ørelæge Knud Melgaard
Civilingeniø,. C. NAng-Lund
Civilingeniør Knud Mikkels.m
OverpræSi dent , g~eve Carl Moltke
Tandlæge E. Nyrup
Civilingeniør Bant ~~rsk
Højesterets$ . ILHøhrinl'-ilndel'sen
Ark ! tekt O. l'lø lgaard Nielaen

PianofabrikanL a,i,'rn M"11e1'

52

Sekretær Alfred Schul ti< !Ii e leen
Stud . mag . Dan Nielsen
Civilingeniør J . Norman Hansen
Ci vil ingeniør G. Nyhl3gtl
Underdirektør H. Hyholm- Poulsen
Redaktør 'IIal ther lIæsh
Overingeniør , cand . polyt .
Kristian H. Nørlyng
Landsretssagfører E.Winsløv 018~n
Civiling. dr . techn . Chr . Oatenfold
Bent Psckness
Handelsråd Kjeld Packneas
Advokat Arne Pedersen
Ci vilingeniør Erling liedegaard Pedersen
Landsretssagfører Aage Petersen
Chefredaktør Ernst Prierne
Dr . med. Peer Pwrregaard
Cand .mag . Bent Rasmus3ell
Tandlæge Bjarno Rasmussen
~ge P. Kongstad Rasmussen
Direktør, cand. jur . Steen Ryum
Over~~ . dr . med . Jørgen Røjel
Tandlæge B . Rønno~
Dr.med. Ben t Saugmann

Fru Esth"r Ssugmann

Cros::Ierer Gudmund Sohack
Onderdi rektor Henri k Schs.,mbllrg
:;,-ik Sebber
Professor dr . med . Ole Secher
Ingeniør P. E. Se snor - Raomussen

Øjenl3'~

~mJor

C. A. SJalle

Civilingcnl0r Ole ~kmrbo
Revisor Pal.e Smith
Apoteker Georg Sodemann
Arkitekt N. O. Strigel
Direktør, CIvilingeniør P. Strårup
Civilingenl(~r Mogens Suppli
Højesteretssagfører O. Bondo Svane
Ambassadør Ni J s SVenniJlgaen
Læge Orla Teglers
B3nkruldm~gtig F . Te isner
Underdirektør Knud Terslev
Eksp . sekr . Per J . M. Thielemann
Ekspeditionssekre tmr O.F . Thorup
Skibsingeniør Kaj Traul sen
Tandlæge Erik Weeke
Laboratori efora tander E. F. Volgt
Asa . Overl"ge Jokum Wielandt
Civ11in en1ør P.W11eken
Cand . pharm . Per Will ems
Civilingeniør S. E. C.Wøhlk

REGNSKABS-OVERSIGT
I kontingent e r indgået ialt kr. 4993,Udgifter (tryksage r, porto. gaver) beløber sig til In". 4533,07
Kassebenoldning kr. 131190 .14

Bjørn Møller. kasserer

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

H...dVOUl

t"~gget

Jobbelscullel'
Type

BAd

Ol ter

Ormen
Leo

Y.m

TUre

45
240

9
30

8,0

?e~

39

7, 3

Gns .

H.. l vou t riSgel

44
162

a

7,7

206

29

7, 1
10 , 3

Piråres

Orm

lnrlgger

'rnor

528

Balder

~57

51
64

V1hng

8S

11

7, 7

1270

126

10, 1

10. 1

30
10

10, 2
4.5

To,u'es

Hunin

731

130

5, 5

3'>

14 , 0

lnrlgge~

HJalte

342

1144

LOS

10 . 9

pafner

35

8, 0

Lol<e

l>80
1050

646
302

38
83

256

35

75

14,0

Hroar
Rune

18

4

1330

110

12., l

lIelge

16

9. 0
7, 8
10 . 4
7, 3
4, 5
5. 5

"O

PR

8. 5

807
600
607
572

2:9

la

80 . 7

4

3

SIaIld

510
707

Verdandl

!:lSO

>4
80

13 , 1
12 . 0

El el<t ra

2171

194

11 . 2

!lugl n

436

52

20, 0
30, 4
7, 2
8, 4

L.rn t e
bAde

1158

II

105 , 3

Il

6491

525
516

12 , 4

32
23

70
84
58
80
52
172
J5
157

10 , 8

Urd

Grane

DObbelt-sculler

H.Lne'I'va

Rolf

Cku-isco

855
561
510

90
55
60

10 , 2

1926

205

9, 4

B, S

Beta

1150

95

sculler

I:app"

750
1400

75
100

12 . 1
10 , 0
14 , 0

2S0

50

5, 0

D<>.J ta

Absalon

9,S

Gravelbygget

Lambda

AR

Ferieture und t.
ScUller

Hans

Gamma

756
562
370
527

Teta

319

Tau
TUto

&psllon

amU:ron
Rho

127

3550

320

20

a,o

Ran
Alf

Kll.n>:bygget

Gr'UJl\I1te

160

sculler

Daphne

210

35

6, 0

370

55

6, 7

omega

Trærungsture fra Bagsv.el·d

Ny

10782

1028

1109

221
824
520
79
380

St d

11 , 1

4693

10 , 5

30
20
80

98
14

~. l

6,4
6, 6
6,1

6, 5
6,3

5, 3
5, 3
5, 7

59
33

6,4

45

11

6, 7

3, 8
5, 7

5839

920

6, .3

1 Nordhavnen +
L.rnte bMe .

13965

1600

6, 7

Træningstura FN
BagsviI!I'd m. lII.

10782

1028

10, 5

SAMLET RESULTAT

24747

2626

9.4

B~de

fro

10 , 3

30

Pi

10

O",~r

~. )

0d,n

306
45
490

Toer m. stm.

54

Olsen

r irer m. Slnt .

303

Aslaug

og Nordhavn i alt.

~, 9

Pollux
Ul'an1/.s

Toer u.st:m .

Gns

32

Alldromedt
Ca.sLor

1'1 l'er u. sm .

Ture

1~9

5,0

Slelpner

Fl.rer m. stm.

Km

Jocunde

S:'d

TYl"
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KASSERE GNSKAB
fra 1. november 1970 - 31. oktober 1971.

DSRs VIRKSOMHED 1967 - 1971
samL dI'eTle 1952 , 1957 og 1962
År

Medlerruner

Medl . ture

Ture
pr medl .

Bådture

Båd-km

12 , 5
11 , 6
15 , 0

4351
3485
3927

30054
22397
284],2

6, 9
6,4
7,3

Kontins enter.
Aktive medlemmer
PaBBive medlemmer

Km pr

I N D T &G T E R

båd tur

1952
1957
1962

861
650
605

1967
1968
1969
1970

651
611
581
546

],2599
12539
9341
7785

19, 4
20 , 5
16 , 0
14 , 2

4590
4679
3649
3075

38918
38216
28446
24184

8, 5
8, 2
7, 7
7, 9

Tilskud og saver.
Bikuben
D.S.I .
Politiken

1971

497

5823

11 , 7

2628

24747

9, 4

Rea 's Legat m. fl.
Medlemmer

10748
7568
9082

92.166,00
6:040,00

1.000,00
4·005,10
2.000,00
5.000,00

Polytekn~kerleeatet

År

1952
1957
1962

Medl . km

Km pr

medl .

82407
54048
72153

95 , 7
83 , 2
119 , 3

Ferielangture
Km pr
BådBådkm
bAdtar
ture
11
4
7

2000
764
1355

.182
191
193

Ture
over
30 km
27
11

29

Sæsonlængde
i uger
29
29
31

DiverSB

98 . 206,00

}B . 600,00

225,00

50.B30,10

I ndtmRte~.

8.500,00
7.110,00
221.27

St~dentar - sanefo~eningen

Salg ar " Ade
Gåsehueet

164.873,37
Optat5ne lb.

1967
1968
1969
1 970

122913
103504
78982
66359

188, 8
177 , 6
135 , 9
121 , 5

6
4
5
2

1025
1115
1275
450

170
27 9
255
225

16
22
20
26

31
31
31
30

1971

58741

118 , 2

9

1400

156

32

30

MEDLEMSSATI STIK pr. 31. 12 . 1971
Al< ti vt betalende medlemmer

Livsvarige medlemmer
Aktive medlemmer ialt

421
76
497

Passive medlemmer

171

De aktive medlemmers
anciennitet i klubben

15.000 , 00
10 . 000,00

Fond til ombysn1ns af baderum.
Saldo pr. 1. november 1970
Betalte arbejder
~~dO pr. }1. oktober 1971

32.&26,80
7 . 140.22

Benkboa nr. 6-36994
~t til D.S . R.

15.686,58
10.000,00

~~~21.~

Ar
år

København. den 1 . Dovember 1971
Dsn Nielsen
kaeserar

Ovenstående regnskab ha r vi revideret og fundet 1 overensstemmelse
med bogfØringen .
København, den 7. december 1971
Erik Hanmann

56

25.000,00

lli222.r.i2

72 under 1 år

283 1 - 5
142 over 5

RøbenhsvDs kommunes IdTa t sfond
Baderumsfonden

N. H. Schaumburg .

57

U D Cli'T~R

Klubhueet i Stxandvænget .
Grundleje,afgif t er,skatter,aesurance
Vedligeholdelse og DYi ndxetning
Opvarmning,el , gBo, telefon,xengar1ng
l!o tionems t er i ell et .
Nyanekaffeløex
Vedligeholdelse , aeøuxance

26 . 024,10
1,·nO , 17
13. 095,62

52.649,89

1. 310,46
14 . 204. }2

'5·574 . 78

Fremme af klublivet.
Gymnastik,h&ndbold og svømning
Medlemsblsd
Køkkenets dxift
Andxe UdGifter

1.7}9 . 7'
, . 342,90
5. 519 . 26
391 , 79

Administration.
Porto og konto rartiklex
Telefon , telegraf m.v.

5.9n,66
1. 3}1 . 16

7.310,82

Repræsentation.
Årbog
Gaver , oeder,generalforeaml1neer m. v .

5.240 . 86

Kapron ins sudBifter .
Træningehueet i Sydhavnen
Nyanekaffelse r
Vedligeholdelse
Deltaeelse i kaproninger
Træner
Motorbåde
Akademikermatcher
Pokaler,gravexing m.v ,

10 . 600,00
11. 915,55
11.614,36
14 . 800,00
1. 681 , 80

Diverse udBifter.
Kontingenter
Renter cg afdrag på gæld
Niv-\hu9
Indkøb af trykeager,træni ngstm j m. v .

5· 520,00
23 . 966,10
1.114,07

~ . 984,28

1 · 114 , 15
421 . 21

1 . 494,29

188 . 381,82
Balance

58

1.491,55

59

ER DE.T DIN
DSR. AltBOG-

&ØREN BRUN~

PEN V~R. TR.1sT, KEDELIG
06 TOTA LT Ulf'fTE RESSA~T!

en kongelig drik
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CARL JACOBSENS
VINHANDEL A/S
ØSTBANEGADE3

KØ8ENHAVN0

Det er nu rart,

at ha' 2 snapse i frostboksen i weekend'en - isnerule kolde,. men forskellige . ..
. Huer har jo .fin smag.' - Måske skal der g)' Lden Jubilællms Akvavit i det elle glas
og Rod Aalborg i del andet . .. Det store snapse-udvalg o/ur/tier el/hver smag!
Muligvis foretrækker DE ell Aalqorg Export eller fil
Aalborg Porse Snaps - blidt kI)ldret og le' afkølet . . .

gJædDem
meden 'snaps ~
i weekenden
m

Det er nu rartat ha'- 2 snapse i frostboksen i weekend' en - isnende kolde, mcn.jorskellige . ..
Hver /zar jo Jin smag.' - Måske 'Skal der gy tdell Jubilæums Akvavit i del ene glos
og RiJd Aalborg i det andel . .. Det stoj'e sl/apse-udvalg opfylder mhver smag.'
Muligvis forelrtckker .DE en Aalborg EX/Jort eller en
F
Aalborg Porse Snaps - blidt kr)'ilret og lel aJkolet. . .

,J,=r

.

III(

'glæd Dem
med en snaps R
i weekend'en

