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1972 blev ikke en af de store sæsoner for DSR, men alligevel 
er der ting at glæde sig over i det forløbne år. Først og frem
mest, at vi for første gang i lang tid ikke har haft tilbagegang 
i medlemstallet. Dette skyldes ikke mindst, at vi gennem pro
pagandafremstød fik en god tilgang af nye medlemmer, i alt 
125. 

Bådkilometre og medlemsture har holdt sig på det jævne i 
1972. Der har været en fremgang at spore i langtursroningen. 
Føljetonbåden nåede Sjælland rundt i 1972 og afsluttede sin 
færd med at deltage i et motionsløb i klubkaproningen den 7. 
oktober. 

Begyndelsen af 1972 var præget af begivenhederne omkring 
kong Frederik IXs død. Efterkommende et spontant ønske fra 
medlemmerne stillede klubben en æresvagt på sørgetogets rute 
ved bisættelsen den 24. januar. Endvidere blev dansk idræts 
sidste farvel til vor afholdte protektor tolket derigennem, at 
et medlem af DSR, Niels Henry Secher, bar idrætsforbundets 
fane ved bisættelseshøjtideligheden i Roskilde Domkirke. 

Stander hejsningen fandt sted den 26. marts i bedre vejr, end 
vi er vant til. Det blev derfor til en lidt længere formandstale':
end vanligt, hvori der blev talt om propagandafremstød og op
fordret til en lidt mere aktiv indsats fra medlemmernes side i 
det daglige arbejde i klubben, sidstnævnte indslag i talen var 
inspireret af, at kun tre medlemmer var mødt op til det årlige 
rengøringsgilde i klubhuset i februar. 

Forsæsonen i Nordhavnen er altid præget af en intens akti
vitet omkring instruktion af nye medlemmer. Endvidere ud
foldedes bestræbelser på at videreuddanne medlemmer med ro
ret til styrmænd og scullerroere. Ud over at vore to sculler
instruktører, Ejvind Olsen og Ronald Clausen, har været tro
faste på scullerpontonen hver torsdag aften, har Sommer Jensen 
udført et fint stykke arbejde med styrmandsinstruktion både i 
praksis og teori, idet de praktiske prøver er blevet efterfulgt 
af teoriaftener på verandaen med gennemgang af vigtigere sø
vejsregler m. v. Dette initiativer prisværdigt set på baggrund 
af, at trafikken i og ved Københavns havn efterhånden er 
temmelig intens, og vi skulle gerne fortsat kunne have vor ret 
til at færdes, hvor vi ønsker i frie farvands- og havneområder, 
uden at udsætte os for unødig risiko. 
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* Der er ingenting, der maner 
som når stand'ren går til top, 
og ens tanker søger baner, 
hvor de aldrig hører op: 
"Som den lange klud dog vifte r! 
Og så koldt dog vinden pifter! 
Og det kor, der synger, 
er da tilsammen mindst 300 år ! 
Nu står Bang og si'r det samme, 
som han sagde si dste vår !« 

Derfor blotter vi VOrt hoved, 
hvergang stand 'ren går til stang; 
vi vil trøstigt stå og glo ved 
stander hejset gang på gang_ 
Ja, til lyd af hornmusik 
fra vor gamle nabo KVIK 
slår vi kreds om stangen, 
renser VOrt sind og pudser blankt VOrt skjold, 
r.tens for trofasthed v i høster 
røde næser, gigt og hold . 

j. 

Det er i øvrigt, som om den daglige roning fra Nordhavnen 
altid kulminerer i maj-juni; bådehallen er ofte næsten tømt på 
aftener med godt vejr. Det er vel de lange, lyse aftener, der 
trækker. Man kan ro til næsten kl. 22, uden at indhentes af 
mørket. Så sætter ferierne ind i juli-august, og det stagnerer 
lidt. Allerede i slutningen af august er det tidligt mørkt, og 
det skræmmer mange bort fra aftenturen. Sommer Jensen, der 
altid tænker på klubbens fremgang, har imidlertid i august i 
å r skænket os et større antal båd lygter, så roning i mørke kan 
ske under betryggende forhold. Nogle har fundet frem til disse 
lygter og fået noget ud af efterårsaftenerne med godt vejr på 
Sundet. Gid flere måtte gøre det i 1973. 

Når man studerer rojournalen, finder man også ud af, at vi 
har for få morgenhold i DSR. Det er mest gamle, garvede kæm
per, der dyrker denne form for daglig motion. I tider som dis
se, hvor næsten alle disponerer over motordrevne befordrings
midler fra knallerter til 8-cylindrede autos, skulle det være 
muligt for langt flere medlemmer at starte dagen på den rigtige 
måde. 
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Universitetsmatchen Århus-København afvikledes i forbin
delse med Brabrand regattaen den 18. juni. Århus vandt - end
nu en gang. Om aftenen var Richard Mortensen-stuen i Stu
denterhuset i Århus rammen om en hyggelig regattamiddag med 
efterfølgende samvær i det vante regi for festerne efter univer
sitetsmatcher. 

Den årlige Kvikmatch var flyttet frem til den 9. august, en 
god disposition, da løbene nu kan afvikles i dagslys. DSR 
vandt i år såvel spejlet som bolcheglasset ... 

Den 8. september markeredes 100-års dagen for Herman 
Rees fødsel ved en reception i klubhuset. 

Det havde ved begyndelsen af sæsonen været et af bestyrel
sens programpunkter, at der skulle sættes ind med propaganda 
i 1972. Et forsøg på at skabe et propagandaudvalg først på 
sæsonen mislykkedes, ligesom et propagandafremstød for lang
tursroning i forbindelse med pinseturen gik i vasken. Hen på 
sommeren gik et par energiske medlemmer, Per Frode Ras
mussen og Niels Ellekilde, imidlertid i gang med propaganda
arbejdet, og dette resulterede i en festlig præsentation af klub
ben for årets russer den 9. september. Forud for festen var gået 
et større arbejde med uddeling af indbydelser på universitetet 
og læreanstalter. Selve aftenen var velbesøgt og veltilrettelagt. 
Der var lysbilleder og korte orienteringer om klubbens virke, 
vekslende med underholdning af studentersangerne, rundvis
ning i huset m. v. Det kontante resultat var 25 nye indmeldel
ser. 

Studentermatchen afvikledes den 30. september på Peblinge
søen med tre heat i hele søens længde (ca. 600 m). Københavns 
universitets hold hjemførte paraplystativet. Studentermatchen 
har haft en krank skæbne igennem flere år. I fjor blev den 
genoplivet, og i år fik vi den igen til København, efter at dc::n 
har været roet på Bagsværd tidligere. Vi må forsøge, om vi 
kan gøre denne traditionsrige match i klubben til den køben
havnerbegivenhed, den tidligere var; regiet på Peblingesøen er 
i orden. Vi må næste år kunne trække publikum til ved at ro 
midt i byen. 

Klubkaproningen fandt sted den 7. oktober under velvillig 
bistand fra Marinehjemmeværnet. Arrangementet var begun
stiget af godt vejr, og det blev en vellykket eftermiddag. 
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Fra »Kredsens« Skodsborglllr 

Kaproningen i DSR 1972 bød ikke på den store resultatsliste, 
trods godt og målbevidst arbejde fra kaproningsudvalg og kap
roeres side. Dog blev 1972 det år, hvor et medlem af DSR, 
Niels Henry Secher, sammen med Jørgen Engelbrecht fra 
Hvidovre Roklub kvalificerede sig til en olympisk finaleplads. 

Der har i 1972 været udfoldet et stort initiativ med hensyn 
til fester og sammenkomster i klubben. 

Der lagdes ud med et »karnebal « den 18. marts. Arrange
mentet var lidt sparsomt besøgt, men vellykket med mange 

fantasifulde kostumer. 
Årets højdepunkt var for festernes vedkommende fælles

festen med Studentersangforeningen den 8. april. Salen var 
fyldt til sidste plads, og programmet var righoldigt og vari
rende fra moderne klaverspil over amatøroptræden til oppust

ning af redningsflåder. 
Klubbens fødselsdag blev markeret med en medlemsmiddag, 

der fyldte verandaen, og en vellykket kaninfest - arrangeret 
af kaniner - afvikledes den 19. august. Den 23. september var 
der høstfest med fin udsmykning af lokalerne. 

Ud over de egentlige klubfester har køkkenfolkene slidt i 
det med udlejning til diverse arrangementer, der har bevist, 
at køkkenet for første gang i klubbens historie har kunnet hvi-
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le i sig selv - og så har der endog været kræfter tilovers til en 
gennemgribende istandsættelse af køkkenet. 

Sæsonen sluttede med standerstrygning og andespil den 5. 
november. 

Status over sæsonen blev foretaget ved den ordinære gene
ralforsamling den 8. december. 

Generalforsamlingen indledtes med, at man mindedes kong 
Frederik IX, overlæge Erik Jensen og civilingeniør Kell Hall
strøm. 

Derefter valgtes advokat Arne Pedersen til dirigent. 
Beretningen for 1972 gav anledning til en del spørgsmål og 

forslag, f. eks. vedrørende mere intensiv instruktion af nye 
medlemmer. 

Kassereren forelagde regnskabet og fik discharge uden be
mærkninger. Formanden overrakte derefter papirkniven til 
Dan Nielsen, der med generalforsamlingen 1972 trak sig til
bage fra 5 års fremragende arbejde som klubbens kasserer. 

Til bestyrelsen for 1973 valgtes: 
Formand: Åge Bang 
Kasserer: Finn Gamel Christensen 
Materielforvalter: Kåre G. Jakobsen 
Husforvalter: Henning Enevoldsen 
Motions- og langtursrochef: Bente Kjoller 
Instruktionsrochef: Jens Krumholt 
Kaproningschef : Preben Grosbøl 

Derimod måtte valget af sekretær udsættes til en ekstraordi
nær generalforsamling, da den af bestyrelsen opstillede kandi
dat ikke var valgbar. Til revisorer valgtes Erik Haamann og 
N. Schaumburg. 

Under »særlige forslag « var fremsat forslag til 2 mindre lov
ændringer: Udvidelse af antallet af bestyrelsessuppleanter fra 
2 til 3 og ændring af klubbens repræsentantskab som følge af 
ændringer af DFfRs love. Begge forslag vedtoges, men da ge
neralforsamlingen ikke var beslutningsdygtig, blev forslaget 
genfremsat og vedtaget ved en ekstraordinær generalforsamling 
tirsdag den 12. december. 

I håbet om, at den gode udvikling, som vi på flere måder 
trods alt har været inde i 1972, må fortsætte i 1973, takker 
bes tyrelsen alle, der gennem en indsats i det forløbne år har 
sluttet op om klubbens virke. Bang. 
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Overlæge Erik Jensen in memoriam 

I januar 1972 mistede DSR et af sine ældste og mest trofaste 
medlemmer, idet overlæge Erik Jensen afgik ved døden, 82 
år gammel. 

Overlæge Erik Jensen eller doktor Jensen, som blev hans 
navn blandt medlemmerne, havde et langt liv som læge og 
specialist i kirurgi og ortopædi bag sig. Hans lægegerning hav
de ført ham vidt omkring, til praksis på Færøerne, til Finland 
og Rusland under de 2 verdenskrige. I sine senere år sejlede 
han med ØK som skibslæge. Malerkunsten havde doktor Jen
sen både interesse og talent for. I midten af trediverne lagde 
han nogle år arbejdet på hylden for at male og studere i Paris. 

Græsplænen i solskin og den daglige motionstur var det, 
doktor Jensen glædede sig mest ved. Hans fortællekunst, lune 
og selvironi er legendarisk, og han var jævnligt midtpunkt i 
en skare af ældre og yngre venner blandt medlemmerne, når 
han berettede fra sit afvekslende og indholdsrige liv. 

Vi er mange, der savner doktor Jensen, når der er sol og 
sommer i DSR. 

ÆRET VÆRE HANS MINDE. 

HENRY LARSENS 
Outrigger-værft 

Alt i løsdele 

TØXENSVEJ 16 - KØGE 
TELEFON (03) 652142 

Bang. 
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Ingeniør Herman Ree - 100 år 

Den 8. september 1972 ville ingeniør Herman Ree være fyldt 
100 år. For klubbens ældre medlemmer, der har set rækker af 
nye både ved standerhejsningen, skænket af en anonym giver, 
og som har truffet denne stille og beskedne mand i DSR eller 
blevet trænet af den entusiastiske træner Ree, er der ingen 
grund til at uddybe »begrebet« Ree yderligere. 

For klubbens yngre medlemmer er Ree nok især en buste 
på trappen, et legat og et navn i årbogen. Det må derfor være 
på sin plads her i årbogen at fortælle lidt om Ree og om hans 
store betydning for dansk rosport og især for DSR. Det for
tælles bedst af medlemmer, der har kendt Ree fra DSRs unge 
dage. Derfor disse klip fra »Mindeord om Herman Ree«, ud

givet af DSR i 1946. 
Ree begyndte sit virke inden for dansk roning i Polyteknisk 

Roklub og var blandt initiativtagerne til sammenslutningen af 

P. R . og A. R. til DSR: 
»Når nydannelsen DSR kunne blive en så stor succes, så 

beroede det blandt andet på, at ingeniør Ree mellem de nye 
klubkammerater kunne skyde alle gamle uoverensstemmelser til 
side og med overlegen loyalitet arbejde videre på den nye op

gave.« 
»I de første år, da klubben lededes lidt diktatorisk, holdt in-

geniør Ree sig i begyndelsen noget tilbage, selvom han af og 
til deltog i møder. Men snart dukkede han op igen, og særlig 
når han så, at der virkelig blev udført et arbejde til gavn for 
klubben. Så kom han med hjælp i stilhed, uden at nogen måtte 
nævne hans navn. Og da der kom en tid, da han skænkede 
klubben store udvidelser, blev disse gaver overdraget af ham 
som formand for et mystisk byggeudvalg eller under anden ca
mouflage, og det var et fåtal af medlemmer, der vidste, hvad 
den stilfærdige mand, der af og til færdedes i klubben, i virke
ligheden betød for deres klubliv. De vidste blot, at alting vir

I lig groede. 

Ved all~ ?ispositioner ville ingeniør Ree altid gerne anlægge 
de store h11ler. Han kom selv til at opleve, at til trods derfor 
blev klubbens rammer sprængt den ene gang efter den anden. 
~an forstod vist ikke altid, at det skyldtes hans gaver, der 
gjorde det umulige muligt. « 

»Han stod forrest blandt dansk Studenterronings mange go
de støtter,. og uden hans råd og bistand ville det aldrig have 
været muhgt at føre DSR frem til at stå som en af de største -
muligvis den største - blandt Europas Roklubber. « 

Om Rees fremtræden og stille virke i klubben blev skrevet: 
»Ingeniør Ree har aldrig brudt sig om andet end at få lov 

ti~ i stilhed at arbejde for og ofre til denne sag, der har hans 
hjerte. Intet har han gjort af forfængelighed, aldrig har han 
ønsket anden påskønnelse end den ringe, klubben kunne give 
h.am. H~ad han gav, gav han kun for sagen, og det var ham 
tllfredssullelse nok at få lov til at give.« 

Og dette gjaldt da også, når klubben skulle have nyt klub
hus, da det gamle hus brændte. 

»Den 26. november 1936 brændte klubhuset i Kalkbrænderi
havnen og alle de både, vi opbevarede der. Det var simpelt hen 
en katastrofe. I første øjeblik var vi som lammede. Men alle
rede. dagen .efter. bra~d:n mødte ingeniør Ree op med planer og 
t~gnll1ger ul et lI1tenmIstisk bådehus, der ville kunne stå klart 
tIl begyndelsen af sæsonen 1937. Og ikke mindst takket være 
hans ind~ats og ild~u kunne vi virkelig ved sæsonens begyndel
se 1937 Ikke blot lI1dvie det nye hus, men også sætte en hel 
fl.åde . på vandet, så medlemmerne faktisk slet ikke mærkede 
vIrknll1ger af katastrofen. « 

"Der sprang en gnist, som lynede og lued', 
som uden grænser grådigt åd ; 
mod Hammehelvedet i angst vi skue d 
og så dets kryb sig smyge om hver båd. 
- En brandtomt lå, hvor klubben havde stået· 
men før den sidste glød var døet hen, ' 
da vidste vi, vi havde tilsagn fået, 
at klubben ville rej se sig igen. 
Og klubben rejstes for på ny at falde; 
men den ne gang var faldet ingen sorg, 
thi st ille lød et budskab tilos alle 
fra ham, vi takker for vor stolte borg: 
»Den klub, som sank, skal atter dagen se «, 
var trøstens ord, og ordet kom fra Ree. « 
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»Da Københavns Havn kunne stille pladser til rådighed for 
roklubberne for et så langt åremål, at man kunne forsvare at 
bygge rigtige store grundmurede bådehuse, blev der nedsat et 
byggeudvalg, hvor Ree blev en af de førende kræfter; ikke 
mindst da den økonomiske side af sagen skulle ordnes. Resul
tatet af anstrengelserne, ja, det glæder vi os over hver gang, vi 
kommer i vort dejlige hus. « 

Skønt Ree støttede klubben på alle områder, va r det dog 
kaproningen, der havde den store plads i hans hjerte: 

»Aften efter aften stod han i motorbåden og masede med 
træningsholdene. Hans store kyndighed og evner som træner 
lod han i rigt mål klubben nyde godt af. Med råberen for mun
den revsede og rettede og roste han begyndere og juniorer og 
seniorer - ofte når han kom ind om aftenen efter timelangt 
træningsarbejde, var hans stemme slidt op, der var kun en hæs 
hvisken tilbage. Men den næste dag på klokkeslet mødte han 
igen med friske kræfter og en ny stemme.« 

»Til træningen har klubben en motorbåd, den meget popu
lære »Togo«. Der er ikke andet at sige om den ting, end at 
klubben har den. - Hvor den er kommet fra? Ja, i klubbens 
regnskaber vil man forgæves søge oplysning herom. Men hvert 
år glider den i vandet. istandsat fra den ene ende til den an
den. Så kører den aften efter aften og æder løs af benzin og 
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olie. Men et efterår skete det, at motoren gav sig til at hakke 
lidt vel rigeligt, den gjorde et udslidt og træt indtryk - det føl
gende forår var båden alligevel allright igen, nå ja, det var 
ikke så underligt, for den havde fået sat en ny motor i. Spør
ger man kassereren, om klubben kan bære alle disse udgifter, 
smiler han hovedrystende og siger: spørg Ree. « 

»I 1934 tilbød han at engagere den verdensberømte engelske 
træner, den tidligere professionelle verdensmester i single-scul
ler, Ernest Barry, til DSR. Vi var kommet i forbindelse med 
Barry under Studenterverdensmesterskaberne i 1933 i Como, 
og vi ville meget gerne have fat i ham. Vi vidste ikke selv råd 
for at klare det, men Ree vidste det til gengæld. 

De følgende år kom Barry hver sommer og trænede vore 
mandskaber, og vi nåede større og større resultater. « 

»Men Ree havde selvfølgelig en bagtanke med disse »træ
ner«-gaver. DSR skulle føres frem til topklassen på kapro
ningsbanerne. Og kaproerne gav ham den bedste tak, han kun
ne få. De vandt sejr efter sejr. I 1931 vandt vi for første gang 
i klubbens historie 25 sejre.« 

Det var ikke blot DSR som institution og klubbens sejre på 
kaproningsbanen, der optog Ree. Han havde også forståelse 
for roernes mere almindelige, dagligdags problemer: 

»Det var i dyrtidens ondeste år. Det kneb hårdt for mange 
af studenterroerne at betale kontingent. Så kom der et fond til 
nedsættelse af kontingentet for de mindst bemidlede medlem
Iner.« 

»Men også på andre måder søgte han at mildne den ubeha
gelige dyrtid for klubbens medlemmer. På søndagenes fælles
ture op langs kysten var der pakket i bådene to stykker wiener
brød og en flaske øl til hver deltager, og oppe i marketenderiet 
var alle priser på kaffe og brød, på øl og sodavand, på choko
lade og cigaretter mere end overkommeligt billige. - Hvem var 
det, der muliggjorde en sådan flothed fra klubbens side. Stadig 
ingeniør Ree.« 

Jeg vil gerne slutte dette lille sammenklip, der gerne skulle 
give et indtryk af DSRs store, uselviske mæcen, med et citat 
af Gudmund Schack: 

»Ree var et sjældent menneske - en ener. Det er en lykke at 
have kendt ham. En endnu større lykke var det, at det blev 
studenterroningen, han kastede sin kærlighed på. « ML. 
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DS R takker 
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Fabrikant Knud Abildgaard 

Anonym 
Anonym 
Cand. jur. Aage Bang 
Advokat Erik Becker 
Direktør for statshospitalerne 

K. Bjørklund-Bertelsen 
Retsassessor Eugen Dettlaff 
Hr. Finn Gamel Christensen 
»Gammel kaproer« 
Læge Troels Hahn 
Civ ilingeniør P. j. j. Harder 
Civilingeniør H . A. Hassager 
Hr. Sven Hougård 
Ambassadør Frants Hvass 
Statsaut. revisor Erik Haamann 
Byretsdommer Hans Kardel 
Civilingeniør Gerhard Kløve Jakobsen 
Civilpolitiassistent Jørgen K rause 
Professor, dr . med. H. K. Kristensen 

l ngeniør J ens Krumholt 
Sekretær, cand. jur. P. Lilholt 
M arketingschef, cand. polit. 

Fridtjof Lund 
Frk . Marie-Louise Lunn 
Læge Knud Lyager 
Civilingeniør Knud Mikkelsen 
Højesteretssagfører H . Møhring-Andersen 

Assistent Jan Nyeboe 

Civilingeniør G. Nyhegn 
Underdirektør H. Nyholm-Poulsen 
Civilingeniør Kristian N ørlyng 
Civilingeniør, dr. tech. Christian Ostenfeld 
Sygeplejerske Grete Poulsen 
Hr. Poul Henning Rasmussen 
Premierløjtnant Stig Georg Rasmussen 
Tegner Kai Rich 
Civilingeniør Herbart Rubinstein 
Grosserer Gudmund Schack 
Arkitekt N. O. Strigel 
Højesteretssagfører O. Bondo Svane 
Ekspeditionssekretær C. F. Thorup 

for støtte til årbogens udgivelse 

BORNs 
BOGTRYK 

Spurvevej 17 - 8800 Viborg - Telefon (06) 622255' 
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Langtursrochefens rapport 

Det er i år ikke svært at skrive en beretning for langtursafde
lingen, idet det ønske, som jeg udtrykte sidste år om, at den 
begyndende fremgang måtte fortsætte, er blevet opfyldt. Ak

tiviteten har været stor! 
Der er roet 6 ferielangture; nemlig 2 i Norge, 1 i Nordtysk

land, 1 ved Falster-Møn, 1 på Limfjorden samt 1 i Østjylland. 
Alle ture er gennemført med held, og der har været en hel del 
nye roere med, hvilket er glædeligt. 

Den største succes i år har dog nok været weekendturene, og 
af disse skal især føljetonbåden nævnes. Den er i år, vist nok 
for første gang, blevet roet hele Sjælland rundt; ind. turen 
rundt om Sjællands Odde. Og så har der endda været tid til 
en smuttur til Samsø. Føljetonbåden har været så efterspurgt, 
at der til tider har været kø om at komme til at ro den. 

Desuden er der blevet roet en del ture til Saltholm, Fåborg, 
Omø-Agersø og sidst, men ikke mindst, Nivå. Ja, Nivå-huset 
er i år blevet benyttet flittigt, og det har vist sig at være en 
god ordning at leje huset ud hele sommeren på den betingelse, 
at lejeren flytter ud, når der kommer roere på besøg. På den 
måde er der opsyn med huset hele sommeren. Lad os håbe, at 
alle rygter om, at huset skal vige for en lystbådehavn, må blive 
gjort til skamme. Bente. 
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Ski- og orienteringssektionen 1972 (32. sæson) 

Den 20. marts mistede orienteringssektionen sin formand gen
nem syv år, Kell Hallstrøm. Hans død kom uventet efter kort 
tids sygdom, kun to dage efter at han havde været i Sverige 
og lægge sidste hånd på årets Stifinderløb. Lad mig her bringe, 
hvad Poul Erik Birk Jacobsen skrev i medlemsbladet efter 
Kells død: 

»Kell Hallstrøm eller Delta, som han mellem orienterere 
kaldtes, er pludselig død, 36 år gammel. 

Delta dukkede første gang op i orienteringssektionen i be
gyndelsen af min formandsperiode i 1955/56, og han gjorde sig 
hurtigt bemærket - ikke som den store præmiesluger - men som 
den altid glade orienteringsløber, der vidste, hvor han ville hen, 
og som altid, omend på sin egen måde, nåede målet. 

Delta kom allerede i 1958 ind i sektionens styre, og han var 
efter 1965 sektionens formand. 

For de, som ikke kendte Delta, kunne hans store smil virke 
forvirrende, indtil man fandt ud af, at smilet blot var udtryk 
for en konstant livsglæde. 

Smilet var der altid, når han kom i mål efter udløb af mak
simaltid, når ingen af de tåbelige studenter kunne finde ud af 
hans julekispus, når hans bil pludselig gik' i stå på færgeklap
pen i Hundested, når han afleverede gaver til venners småbørn, 
når man som kontrollant ved Stifinderløbet kunne påpege en 
fejl, når der 20 minutter før første start i et Stifinderløb i 
Sverige endnu ikke var kommet officials, eller når en af kred
sens gamle orienterere roste hans banelægning. Smilet dækkede 
over en jættetro på, at alle problemer måtte kunne løses. 

Delta vil blive savnet i sjællandsk orientering, i vor oriente
ringssektion og her vel mest af mig, som i rigest mål har nydt 
hans venskab på orienteringsture, under forberedelserne til Sti
finderløbet sammen med sektionens bestyrelse i hans formands
periode og i øvrigt altid, når jeg var i kontakt med ham. « 

Kell døde knap 3 uger før Stifinderløbet skulle afholdes. 
Poul Nissen havde været med Kell i Sverige de gange, der 
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Fra Stifinderløbet 

skulle rekognosceres, og han vidste, hvor omhyggeligt de even
tuelle poster var blevet afmærket. Da det lykkedes at få Gert 
Petersen til at tage et ekstra nap med udlægningen af banerne, 
valgte vi at gennemføre løbet, da vi mente, at det ville være 
helt i Kells ånd at gøre dette. Vi savner Kell blandt os. 

Sektionens aktiviteter i årets løb har været: 
- afholdelse af løb fra Gåsehuset, 
- afholdelse af Stifinderløbet og 
- deltagelse i de åbne løb. 

Der er blevet afholdt mange løb fra Gåsehuset l arets løb. 
De løb, der blev afholdt i februar-marts var desværre ret dår
ligt besøgt. Det må specielt beklages, at så få fandt vejen til 
Gåsehuset til Martins fastelavnskispus. Martin havde virkelig 
gjort noget ud af det. Han havde lagt et virkeligt godt løb med 
mange pudsigheder. Han havde bagt et hav af fastelavnsboller 
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og kogt chokolade. Og endelig havde han købt en tønde samt 
kroner til kattekongen og -dronningen. Det var ganske enkelt 
alle tiders. Tak til Martin, som forhåbentlig ikke tabte modet 
på grund af det ringe fremmøde. 

r efteråret har løbene til gengæld været overordentlig vel
besøgte. Der har hver gang været 15-20 mand, deriblandt 
mange helt nye. Tilslutningen har været så overvældende, at 
der synes at være behov for en udvidelse af Gåsehuset, så stuen 
kunne blive lidt større. Hvis der samtidig kan etableres et ba
derum med en gasvandvarmer, ville det sikkert kunne få endnu 
flere til at benytte huset som udgangspunkt for en løbetur. 

Af løbene i efteråret skal især nævnes Mikkels julekispus, 
der havde lokket op mod 25 mennesker i Gåsehuset. r løbet 
var der mange underlige indfald: Man skulle kravle op i et 
træ, man skulle hænge ud over en sø, lugte sig frem til en ost 
osv. En post havde Mikkel gravet ned i jorden. De første fandt 
posten, men på et tidspunkt blev den gravet så omhyggeligt 
ned igen, at ingen senere fandt den. Nå, pyt med det, for på 
næste post blev der udskænket glogg og bagt pandekager, men 
glOggen var drukket og pandekagerne spist, så der var heller 
ikke noget at komme efter. For øvrigt skulle det have været en 
blandet fornøjelse at bage pandekagerne på en defekt primus 
næsten udelukkende ved hjælp af tændstikker, for derefter at 
skulle spise den næsten rå dejg. Alle, med undtagelse af et en
kelt mammuthold, fandt løbet morsomt. Bagefter var vi alle 
stuvet sammen i Gåsehuset til frokost. 

Stifinderløbet blev i år afholdt ved Herrevads Kloster i Sve
rige. Det er et terræn, som ikke hører til de vanskeligste i Sve
rige. Som omtalt i begyndelsen af denne beretning havde Kell 
lagt banerne, men opnåede jo ikke at overvære løbet selv. Ba
nerne var udmærkede, men vi, der havde lagt posterne ud, 
havde nok været lidt for flinke til at lægge nogle af dem for 
synligt. Der var 190 tilmeldte løbere - et antal, der i de fore
gående år ville have fået den kolde sved til at springe frem på 
stævnelederens pande, men i år havde vi et hav af officials, 
så der var overhovedet ingen problemer. Lad mig her bringe en 
tak til alle, der hjalp til ved gennemførelsen af løbet. Jeg hå
ber, at de vil hjælpe igen den 1. april, når Stifinderløbet 1973 
skal afholdes i Hvalsø-skovene med start og mål i Ny Tol
strup. 
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Gåsehusløb er for hele familien 

Antallet af starter i de åbne løb har været det samme som 
i de foregående år. Man må også her bemærke, at der i efter
året har været flere nye med ude at prøve åbne løb. Gert Pe
tersen mente efter sommeren, at han hellere måtte starte i Her
re C, men han er igen tvunget op i Herre B-klassen. Derudover 
har der ingen op- eller nedrykninger været. Jeg synes dog, det 
skal nævnes, at Einer Voigt stadig starter flittigt til trods for, 
at han nu er blevet pensioneret. Netop dette viser, at oriente
ring er en sport, hvor alle kan deltage. 
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Sektionens generalforsamling blev afholdt den 14. novem
ber. Det var et meget lille antal medlemmer, der havde fundet 
vej til den generalforsamling. D et blev på generalforsamlingen 
besluttet, at DSR skulle afholde Stifinderløbet, selvom vi in
gen kvalificerede banelæggere ha r. Enden på det bliver at Poul 
Nissen og undertegnede lægger banerne. Ellers skete 'der ikke 
noget særligt på dette møde. 

Til styre blev valgt: 
Formand: Ronald Clausen. 
Sekretær: Claus Rasmussen. 
Kasserer: Poul Nissen. 

Hermed tak for 1972, som jeg tror blev det år hvor sektio
nen påbegyn dte en ny opblomstring. Og på gen~yn i skoven! 

Ronald Clausen. 

Omega De Ville 

LD 166051 vandtæt, automa
tisk m. dato 
Stål ............. kr. 962 
Double ..... .... . kr. 1.051 
Nem indstilling af dato uden at 
viserstillingen forandres. Se
kundstop ved viserstilling. Ek
stra præcist. Ekstra gangreserve. 

Se Omega-nyhederne hos os. 
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IIpl (lll III r ti nens beretning 

It ultatmæssigt har det ikke været en af de store kapronings
, soner. 

Det betyder dog ikke, at der ikke har været aktivitet på 
kaproningsfronten. Da sæsonen begyndte, havde vi i elite-klas
sen toer, toer uden, dobbeltsculler, singlesculler og letvægts
firer uden, samt i senior A-klassen 'dame-, letvægt s- og almin
delig singlesculler. Derudover havde vi i sæsonens løb en be
gynderfirer, en drengefirer og en ynglingesingiesculler samt di
verse akademiske hold. 

Eliteroerne deltog i sæsonens løb, foruden i de danske kap
roninger, i regattaer i Berlin, Amsterdam og Ratzeburg, men 
efterhånden som det blev klart, at ingen havde den fornødne 
klasse til at være med i det internationale selskab, gik to af 
holdene i opløsning (toer: Anders Holm Nielsen, Poul Hede
boe og Carsten Bisgaard, toer uden: Poul Madsen og Kim 
Rørbæk). Kun dobbeltsculleren (Ole Rømer og Lasse Wei
mann) fortsatte og reddede sig sidst på sæsonen et par sejre. 

Bedre gik det Niels Secher, der kendte sin besøgelsestid, da 
de virkelige udfordringer stod for døren og genoplivede dob
deltsculleren med Engelbrecht. De blev udtaget til deltagelse 
i de olympiske lege og kvalificerede sig overbevisende til fina
len, hvor det dog gik knap så glat. Parret tilkæmpede sig en 
fjerdeplads. De, der kender til kaproning på dette plan, vil 
forstå at vurdere præstationen efter fortjeneste - hvad andre 
mener, kan være ligegyldigt. 

For den store hob af seniorer, letvægtere, damer, begyndere 
og juniorer forløb sæsonen uden opsigtsvækkende begivenheder 
med enkelte sejre og flere hæderlige placeringer såvel herhjem
me som i Norge og Sverige. Der er imidlertid ingen tvivl om, 
at det er her, klubbens fremtid som kaproningsklub ligger. Hvis 
vi selv vil det, kan vi med disse roere som grundstamme ved en 
målbevidst indsats skabe en blomstrende kaproningsaktivitet i 
DSR. 
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Akademikermatcherne fr et helt kapitel for sig. 
Det Nordiske Akademiske Mesterskab i firer blev afviklet 

på Årungen med kun to deltagere, nemlig Norge, som vandt, 
og os, som kom to sekunder efter - absolut et hæderligt re

sultat. 
Universitetsmatchen mod Århus om Politikens sølv fakkel 

tabte vi med otte sekunder på Brabrand Sø - absolut ikke et 

hæderligt resultat. 
Polyteknikermatchen blev i år afviklet på Peblingesøen. Det 

var et forsøg, som jeg mener lykkedes, og hvis vi næste år for
mår at agitere tilstrækkeligt for sagen, skulle det nok lykkes 
at sam le nogle tilskuere også. På grund af søens længde blev 
løbet afvik let over tre heat a 500 meter. Universitetet vandt 
alle tre heat med en god længde. 

På baggrund af de hidtidige erfaringer med disse akademiske 
matcher synes det nødvendigt at få en debat i gang om vor 
pricipielle stilling: Skal vi stille med motionister eller med 
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kaproere? Skal vi i givet fald tage kaproere fra rigtige hold? 
Skal vi gribe disse matcher ens an, eller er der en væsensforskel 
mellem Polyteknikermatchen og NAM? 

Egentlig savner jeg en debat om kaproningen i det hele taget, 
men først og fremmest i vores egen klub. 

Går man i første omgang ud fra, at der altid vil blive dyr
ket konkurrenceroning under en eller anden form, kan man jo 
f. eks. begynde med at spørge sig selv, om vi overhovedet skal 
dyrke kaproning i DSR. Det mener jeg afgjort, vi skal. Ikke 
ureflekterende af traditionsmæssige grunde, men fordi der i 
det københavnske område bør være et så varieret udbud af 
kaproningsmuligheder, at enhver kan finde det miljø, han øn
sker. Ellers kunne vi lige så godt straks stifte Københavns Kap
roningsklub, samle alle outriggere på Bagsværd og blive derude 
hele året. 

Hvordan skal vi så dyrke kaproning? Det skal vi så vidt 
muligt på alle niveauer, lige fra skolekaproning over DJ.F.R.s 
kaproninger til F .I.S.A.s internationale mesterskaber. For på 
den ene side virker toppen inspirerende på bredden, men på 
den anden side får vi slet ikke nogen top, med mindre vi har 
bredden. 

Men det kræver en bevidst indsats af klubben at oparbejde 
en bredt anlagt kaproningsafdeling. Dels kræver det naturlig
vis en indsats af kaproningsafdelingens egne ledere, men det 
kræver også som et minimum en velvillig neutralitet fra resten 
af klubben. 

Lad os se, om vi ikke, på det grundlag vi har nu, kan skabe 
en kaproningsafdeling i DSR, der i højere grad end hidtil er 
baseret på det langsigtede arbejde med bredden. 

Stig Rasmussen. 
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Annette Worsøe og Asbjørn Torp 

Skal D flytte? 

HANDELSBANKEN[g] 
- altid med i billedet H~Ji 
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OL 72 

I 1968 endte jeg en beretning her i årbogen om forberedelsern: 
og deltagelsen i de Olympiske Lege i Mexico, med ~t lov,e, at VI 

ville hente resultaterne i Miinchen. Ordet Vl blev mdfnet med 
kombinationen Hvidovre/DSR i dobbeltsculler med Jørgen 
Engelbrecht, og resultatet blev forbedret ved en halvering af 
placeringen fra en ottende til en fjerde plad~ . De ydre ~ammer 
blev således opfyldt, selvom det ikke blev til en medalje. Men 
undervejs forsvandt desværre tilliden til ledernes vilje til at 
efterleve de olympiske idealer - som vi opfattede dem - i prak-

SIS. 

De Olympiske Lege har som den fornemste idrætsbegivenhed 
stået for mig og andre idrætsudøvere og interesserede som .idea
let af retfærdighed i den forstand: At kun konfrontationen 
mand mod mand uden indblanding af en uvedkommende tre

diepart betød noget. 
I Mexico blev det, med de dengang uforståelige studenter

uroligheder, vist, at de Olympiske Lege også er andet, specielt 
at de via deres medievirkning kan udnyttes i mange sammen
hænge; af studenterne til at gøre opmærksom på de sociale 

skævheder i landet. 
Retrospektivt kan det konstateres, at siden legene i Berlin 

i 1936, har kun legene i 1952 i Helsingfors ikke tjent. - o~ væ
ret afholdt på grund af sådanne andre hensyn. Berlm saledes 
for at afstive Hitlers styre eller måske især for at give det et 
til lejligheden passende image via det netop effekti:rt etabler~de 
radiospredningsnet. I 1948 i London som de allieredes seJrs
parade. 1956 for at indlemme Australien i den civiliserede ver
den. I 1960 for at tilgive italienerne deres andel i Anden ver
denskrig, 1964 for at manifestere japanernes dygtighed til ~n
det end legetøj. 1968 for at hævde Mexicos stilling som Latm
amerikas bedst udviklede område og demonstrere dets uafhæn
gighed af USA. 1972 tyskernes aflad for krigen og Montreal 
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1976 (som verdensudstillingen i 1967) for at manifestere Cana
das uafhængighed af USA. 

På den baggrund kan studenteruroligheder og partisanangreb 
regnes for mindre manifestationer af mindretals forsøg på del 
i en dybest set tvivlsom PR-virkning. Knapt kan disse begi
venheder regnes for det egentlige brud på den olympiske fred. 
Skal man tale om nederlag i den forbindelse, vil det være mere 
relevant at fremdrage, at det var de Olympiske Lege og ikke 
verdenskrigene, der blev stoppet i 1916, 1940 og 1944. De 
Olympiske Lege som en fredens manifestation er en illusion. 

Men at disse begivenheder og omstændigheder er til at bære, 
kan måske netop tages som symptom på, at de olympiske lege 
- trods deres karakter af leg - tillægges en vis betydning. Det 
spil, der foregår bag legene, har lederne og knapt politikerne 
nogen reel indflydelse på. Alvorligere end dette store spil er 
den lille politik. Den politik arrangørerne af legene selv er 
herre over i alle detaljer, og som afspejler sig i de handlinger 
og det engagement, som bærer legenes indre liv og organisation, 
er udtryk for legenes politiske mening. 

Og i det lille spil opnåede vi undervejs fra Mexico til Miin
chen at se vores bedste kammerater sat i karantæne, fordi de 
holdt mere af venskabet og roning end formaliteter og diplo
mati. Selv var vi ved at ryge samme vej, da vi ikke ønskede at 
følge den restriktive politik omkring DM, men i stedet kon
kurrerede, hvor alle var lige, nemlig i de åbne mesterskaber i 
Tyskland. Vi oplevede at blive truet med nægtelse af start
tilladelse i udlandet af vores nationale forbund, om vi ikke 
stillede op i en bestemt regatta, og endelig nåede vi at se de 
amerikanske 400-meter løbere Collett og Matthews blive ude
lukket for fremtidige olympiske konkurrencer, herunder stafet
løbet i Miinchen, på grund af manglende disciplin under sejrs
ceremOl11en. 

Hvad siger disse begivenheder? De siger, at sport er politik, 
hvis man ved politik forstår menneskers holdning til hinanden. 
De siger, at idrætslederne fra klubniveauet over nationale for
bund til den internationale olympiske komite har overtaget 
arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Og det er 
nærliggende at se entusiasme omkring amatørbegrebet som ar
bejdsgivernes iver efter billig arbejdskraft etc. 
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Men hvorfor denne holdning? Hvorfor er lederne ikke hjæl
pere? Hvorfor er deres idealer ikke kampen, men begivenheder
ne, helst restriktionerne, hvorunder den kæmpes? Fordi de er 
ansvarlige, ikke over for de aktive, men over for andre ledere, 
der igen er ansvarlige over for ledere etc., indtil en forsam
ling, hvor de aktive kun udgør et mindretal. 

Skal det centrale, den neutrale kamp igen sættes i centrum, 
hvilket er legene og eliteidrættens eneste berettigelse, må leder
ne gøres ansvarlige over for de aktive. Det må være målgrup
perne, de grupper lederne leder, der også vælger lederne og 
undlader at vælge - eller genvælger - lederne. 

Men dermed er idrætten igen blevet politisk. Denne gang 
for en demokratisk i stedet for en pseudo-neutral, indirekte 
demokratisk proces, som alt for ofte viser sig at være restrik
tiv, måske endog reaktionær. 

Og tør lederne det? Foreløbig er det første skridt taget hist 
og her med repræsentation af aktive i DIFs forretningsudvalg 
og i f. eks. cykelrytternes UK. Men tør idrætten gribe i sin rod 
og reformere hele sin indre struktur fra et indirekte demokrati 
eller selvsupplering (OL kom mi teen) til et direkte demokrati? 
Heri består det politiske aspekt i idrætten i de næste 10 år, og 
deraf afhænger det, om eliteidrætten skal overleve på egne el
ler dikterede betingelser. 

Tør DSR vise vejen? 

Niels Henry Secher. 
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Pinsetur I 

Pinseturen skulle i 1972 forme sig som en rundtur på Øresund 
med overfarter ved Helsingør/Halsingborg og Karlskrona/Kø
benhavn - sidstnævnte dog via færge og med Hven som sam
lingspunkt. 

Traditionen tro var der til sidste øjeblik stor forvirring og 
diskussion om hvem, der skulle ro hvilken vej og hvornår. Lige
ledes traditionen tro holdt Mikkel meget stærkt på, at hans 
båd - og med den Olle W. Petterson og jeg - skulle starte tid
ligst muligt, dvs. fredag aften. Vi tog færgefarten først på ru
ten, da det var planen, at vores båd skulle fortsætte nordpå 
omkring Sjælland som føljetonbåd. 

Denne hurtige udrykning resulterede i, at vi vel at mærke 
som det eneste hold nåede Hven, for skønt det var magsvejr 
med en svag vind fra NØ, da vi sent fredag aften gled op langs 
Hvens vestkyst, blev det et herrens vejr resten af pinsen, så 
de øvrige deltagere blæste inde i Nivå, hvor de efter sigende 
hyggede sig vældigt i pejsevarmen. 

Vi andre slog lejr højt oppe på en hylde et par km syd for 
Kyrkabakken med en skøn udsigt over Sundet, så vi rigtigt 
kunne nyde synet af den roende armada, som skulle ankomme 
dagen efter. Næste dag blæste der imidlertid en stiv, kold ku
ling fra NV, og vi blev nødt til at flytte fra vor udsatte be
liggenhed ned på stranden og vende ryggen mod vinden. Op 
ad dagen begyndte det også at regne, og såvel regn som vind 
fortsatte nu med stadig stigende styrke i ca. 2 døgn. 

Det blev - som Mikkel plejer at love sine gaster - en tur, 
hvor vi oplevede noget! Den pinse vil vi sikkert sent glemme. 
Vi gik en tur til Kyrkabakken, hvor vi konstaterede, at byens 
eneste divers-handel var blevet lukket på grund af manglende 
omsætning, så Mikkels transistorradio forblev med sine ud
brændte batterier død resten af turen og kunne end ikke holde 
os underrettet om vejrudsigterne. Det ugæstfrie pinsevejr hav
de ganske kølnet den glade havnestemning, der plejer at herske 
her, og vi tog afsked med Kyrkabakken over en kop kaffe, 
som vi fik serveret ved et bord under tagdryppet fra en »glas
butik«. Derefter gik vi på en kort sightseeing-tur på øen i håb 
om, at vejret bedredes, men det så nu ud til at gå modsat. Jeg 
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vil gerne her indskyde et råd til kommende langrursroere an
gående regnvejrsbeklædning: kombinationen vådt græs og lær
redssko er ikke lykken. Der var et par gamle drenge, som ikke 
havde fundet det umagen værd at slæbe gummistøvler med på 
sådan en smule pinserur - vi fortrød bitterligt. 

Ved hjemkomsten til lejren gik jeg i gang med at dyrke en 
gammel lidenskab: båltænding. Denne gang blev det imidler
tid en af de største prøvelser, min bålfærdighed har været ud
sat for. Birkebark og granris, som spejderbogen foreskrev, var 
ikke til at opdrive, »mirakelvand « (petroleum) ej heller, men 
der var masser af drivtømmer i alle størrelser og træsorter, og 
efter en ihærdig indsats med dolk og spade(!) lykkedes det at 
få frembragt en passende dynge træsplinter, der så rimeligt 
brændbare ud, og snart steg der sågar en spinkel røgsøjle op 
fra det lille pyramideformede bål - men ak, så let skulle det 
ikke gå. 

Al den fugtighed, som himmel og hav havde mobiliseret, var 
mere, end et par ulmende avissider kun fordrive på en gang, 
nej, der skulle adskillige forsøg til, og på et vist tidspunkt var 
mit humør ved at svinde bort sammen med tændstikbeholdnin
gen og den klamme Berlinger. Nå, men efter en times tid fik 
ilden dog magten over fugtigheden, og nu var det vores tur 
til at tage revance; vi dyngede en tæt kæmpepyramide af driv
tømmer op omkring det lille bål, der efter nogen tids syden og 
sprutten blev til et flammende ildhav . 

Bålet blev i de næste par dage vort samlingspunkt. Her hyg
gede vi os, lavede mad og tørrede tøj, og endelig holdt det os 
beskæftiget - med at slæbe brænde til; med den kraftige træk 
var bålet jo ganske grådigt, men til gengæld ikke kræsent, hvad 
findeling af brændet angik, f. eks. blevet par hele, velvoksne 
stykker 12 X 12" tømmer lagt totalt i aske. 

Med den kraftige pålandsvind og brænding lørdag og søn
dag havde vi gjort os en del overvejelser om, hvordan vi skulle 
slippe derfra med båd og ladning, men om mandagen var vej
ret slået om til næsten vindstille, og solen tittede frem nogle 
timer. Vi roede nordpå og over til Helsingør, hvor båden blev 
lagt op. Om denne del af turen er der ikke meget andet at sige, 
end at den var ligeså dejlig, som pinseroture plejer at være -
men efter sådan en vandgang værdsætter man det endnu mere. 

Gerhardt. 
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en rigtig rotur, s3. vi skiftede plads i b3.den efter det sædvanlige 
tids skema, nemlig hver halve time. 

I T3.rbæk rastede vi og de andre b3.dhold p3. kroen en times
tid og lod Politiken beværte os med kaffe og ostemad, mens 
regnen tog til. 

Det lykkedes at H de nu i regntøj formummede roere ned i 
b3.dene igen og fortsætte turen mod det fjerne mål. 

Det er noget helt specielt at ro i regnvejr. Regnen driver 
langsomt ned ad ansigtet og siver ind på kroppen flere steder 
og ligegyldigt hvordan man gebærder sig, ender det altid med, 
at rumpen bliver våd med »femører« som sandsynligt resultat 
og ens hænder går i opløsning, og det føles til sidst, som roede 
man med de bare knogler på åreskaftet. Men trods alt, Jens 
holdt ild i cerutten, til stor forbløffelse for John. 

Man bliver grundigt afkølet i vådt vejr, og det eneste for
sonende ved tilstanden er, at man skal ro; dette giver da en 
smule varme til systemet. John kæmpede tappert, og han ud
trykte stor respekt for langtursroningen ved at erklære, at det
te her var det værste, han endnu havde oplevet i sit lange 
idrætsliv. 

Mod slutningen af turen forbarmede Jens og jeg os over den 
sammenbidt kæmpende mand og lod ham ro uden fryseperiode 
på styrmandssædet, idet han var overbevist om, at han aldrig 
ville komme i gang igen, hvis først den reflektoriske pisken 
med åren standses, som det ses, når fo lk bliver trætte. Vi hin
kede mod Nivå, idet årebladet fra tid til anden bevægede sig 
helt op til en meter gennem vandet. 

Således velankommet til Nivå så vor kære medroer helt op
givende ud, da vi fortalte, at båden og bagagen nødvendigvis 
måtte bæres i land. Men behjertede folk hjalp til, og da vi se
nere sad bænkede foran pejsen og havde fået et par små nogle 
af det gode skotske, kom humøret tilbage, og selv de grumme
ste oplevelser får fornøjelige aspekter i erindringens lys. 

Så efter en god tids opvarmning af indre og ydre legemsdele 
begav vi os mod Espergærde for at overlade John til sin kones 
kærlige omsorg, og efter at vor journalist havde fået et varmt 
bad og en bid brød, sludrede vi lidt om tingene, og vi nærede 
ved tilbagekomsten et velbegrundet håb om at have givet stof 
til en storslået anmeldelse af rosporten. 
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Resten af pinseturen forløb på den for en rotur kedelige må
de, at vi for at nå Hven måtte tage færgen fra Sletten (p. g. a. 
stærk blæst). 

Vi gik en tur på øen og beså de kendte seværdigheder, men 
mit væsentligste indtryk er, at et par træningsbukser på en 3 
timers vandretur i regnvejr optager mere væde, end elastikken 
kan bære, og besynderligt nok findes der hverken snor eller 
gamle seler som strandingsgods på H vens kyster. Så meget så 
jeg dog, før andre ting lagde beslag på opmærksomheden, at 
jeg har lovet mig selv en rotur derovre, så snart bedre vejr kan 
skaffes. 

Vel hjemkommet med færgen sammen med en masse støjende 
»svenskere« kunne vi hygge os i huset med varme, mad og 
drikke, og det lykkedes os at formå vejrguderne til at skænke 
os roligt vand og tørvejr til hjemturen. Og nok en vellykket 
pinsetur var til ende. 

Den skarpsindige læser vil allerede nu have gransket sin hjer
ne for at huske, da han i avisen læste om en dansk journalist 
Odysse, på hvilken det regnede så kraftigt, at det ikke var 
nødvendigt at dyppe åren i saltvand for at få et solidt rotag. 

I denne sag må jeg desværre meddele, at også vi forgæves 
har fulgt Johns sportslige meritter siden hin mindeværdige pin
se. Men man har i stedet for beretningen om vort tapre frem
stød for rosporten brugt spaltepladsen på omtalen af sports
grene, som for den almindelige læser af Politiken vel nok har 
større interesse. Idrætter som f. eks. frømandsdykning i et ba
dekar på Mallorca (med snorkel) og svævning under kæmpe
drager forspændt en speedbåd i Acapulco. For nylig har Poli
tiken indviet sine læsere i, hvordan man kan bygge legehus til 
sine børn både med og uden en glarmester til nabo. Alt sam
men meget morsomt skrevet. Vi morede os også herligt, da vi 
fik beretningerne i båden på vej mod Nivå. 

Men avisen skal være tilgivet, for nævnte idrætter må om
tales mens de er aktuelle, hvorimod rosporten holder sig lige 
frisk, og den står og falder ikke med en propaganda, som nogle 
mere eller mindre anmassende roere forsøger at prakke pressen 
p å. Rosport kan som bekendt udøves af alle køn i alle aldre, 
så om vi skal vente nogen tid på reklame tåles dette sagtens, så 
vi ser de kommende års Søndags Politiker i møde med spæn
ding. Venner, en skønne dag bliver det vores tur. Gert. 
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Goteborg - Oslo 
( MarSlrand - Horlen) 

Som de fleste langture blev også denne født under den almin
delige verandasnak i løbet af foråret. På grundlag af elimina
tionsprincippet blev den vigtige post som kok tildelt kaptajnen 
efter diverse møder og en kulinarisk test. Da det eneste pro
blem således var løst, startede Dan Nielsen med besætningen 
Henning Enevoldsen og undertegnede tidligt om morgenen den 
5. juli fra DSR. Med maksimal oppakning og PR på taget gik 
turen over Tuborg havn og derpå op ad den svenske vestkyst. 

Vi var enedes om at søsætte båden et så idyllisk sted som 
Marstrand, og da vi ankom, begyndte solen at skinne, så højt 
var humøret. Imidlertid gik den første time med at køre rundt 
og rundt i byen for at finde en egnet parkeringsplads (bilen 
skulle jo findes igen af det hjemadroende mandskab en må
neds tid senere). Endelig skulle båden i vandet, men ak - dette 
trak sig længere og længere tilbage, og da vi ville løbe efter 
det, viste vigen sig at indeholde en bund af slam, som fungere
de som kviksand. Hver gang vi tog et skridt, sank vi i til hof
ten. Tilsølede og udmattede fik vi efter lang og jævnbyrdig 
kamp gang i årerne. Under udsejlingen gennem Marstrand lyst
bådehavn blev vi prajet af mandskabet på den danske »Vaga
bond«, som vi i øvrigt mødte tre gange på turen. Som nedsæn
ket fra himlen modtog vi tre »elefanter« på et sølvfad, og med 
fornyede kræfter og et godt tip om lejrplads nåede vi Hjarter
øen, hvor vi lavede engelsk bøf kl. 23. 

Ved 6-tiden næste dag oplevede jeg for første gang skærgår
den som en uforglemmelig Grieg'sk morgenstemning. Luften 
var ren og klar. Solen og klipperne genspejledes i det blikstille 
vand, og stilheden var i det hele taget ganske overvældende. 
Jeg klatrede rundt på øen og lod langsomt indtrykkene bund
fælde sig, før jeg nød en pragtfuld svømmetur inden morgen
maden. Under dagsroningen besøgte vi Skarhamn og blev se
nere stegt på en klippe i middagspausen, hvilket blev en beha
gelig og ubrydelig vane. Hen under aften kneb det med egnede 
lejrpladser, og vi fik først makrel og jordbær ved 22-tiden 
på Lyr. 
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Den følgende dag var speciel, idet det var den eneste dag i 
tre uger, vi oplevede lidt skyer (og regn om natten). Der var 
derfor lejlighed til begrundet at nyde en ekstra cognac til kaf
fen. 

Om morgenen gik vi en dejlig tur til Gullholmen, hvor vin
den pludselig vendte, så vi fik travlt med at komme hjem og 
få vind i sejlet. Igen erfarede vi, at grønne pletter i det fjerne 
ofte er myrer (vandgræs - i vand), men efter lang tids søgen 
slog vi lejr ved et sidespor til Karlingesund. 

Enevoldsen tog nu konsekvent mere tøj på for at undgå for
brænding. Lysekil lå som ventet strategisk godt - også for en 
ispause. En rar svensker lettede os turen lidt nordpå, og vi 
fandt , et godt, højt frokostskær, hvorfra aftenens græstæppe 
kunne »udvælges« i kikkert. Hvad man derimod ikke havde 
set, var den flok halv vilde kvier, som inspicerede teltet, så 
snart det var rejst, for bagefter at stille sig i kø for at udæske 
båden til kamp. Kl. 4 næste morgen vendte de grusomt tilbage 
og foretog en vild krigsdans om teltet, selvom de andre siger, 
det er noget, jeg har drømt. Efter god roning nåede vi Smagen, 
som er en lille pittoresk fiskerby. Det var der mange andre, 
der havde fundet ud af, så vi stuvede båden med ferskvand, 
»glars«, »raker« og »makril« og tog en spændende tur gennem 
Sotenkanalen. På sine steder er den vel knap 10- 15 m bred, 
og da de fleste både i begge retninger er sejlskibe, der krydser 
i en uendelighed, opstår der mange nervepirrende situationer, 
specielt når motorbådene styrer lige igennem sejlernes zig-zag. 
Vel ude slog vi lejr på en bar klippeø lige over for Hennebo
strand, hvor vi provianterede efter en god nats søvn. 

Den dag skulle vi se havet vise tænder. Det blæste pænt (vi 
blev for første gang overhalet af sejlskibe), og vi listede inden
skærs indtil et uundgåeligt, åbent stykke. Inden vi vovede os 
ud i det, fandt vi læ bag et stort skær, fik en herlig frokost 
ind. en ekstra porse og en lille en på øjet. Det var en sand, 
brusende heksekeddel, vi piskede os igennem inde ved skærene, 
så vi styrede længere ud, hvor der »kun« var de store bølger. 
At båden kom fremad, var egentlig bemærkelsesværdigt, for 
l ' eren sad som regel under vandet, når styrmanden svævede i 
luften - og omvendt. Forbipasserende både kredsede af og til 
om os og brugte kilometervis af film for at få noget at grine 
af de kolde vinteraftener. Med røde kinder stævnede vi ind i 
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en vig på bagsiden af Dannemark. Da det var ebbetid, trak 
vandet sig diskret tilbage, så båden stod på land i løbet af no 
time. Lejrpladsen var perfekt og øen interessant at studere, idet 
der foruden de sædvanlige usædvanlige fund var bl. a. sankt
hansorme, sjældne trichomines bregner og kæmpe ruinlignende 
stendynger. 

Om morgenen var det atter ebbe, så vi blev nødt til at hyg
ge os, dase i solen og gå i vandet til kl. 15. Senere strandede vi 
på en ø med fredeligsindede får. 

Over Fjallbacka nåede vi til en anden dejlig lejrplads, men 
her var fårene absolut fjendtlige, og Enevoldsen forsvarede os 
tappert med »harpunen «. Et forsøg på krabbefangst mislyk
kedes, så Dan nøjedes med at servere kylling til rødvinen og 
friskplukkede hindbær med fløde. 

Vi var stadig heldige med vejret, og de andre påstod, at jeg 
brugte af årefedtet for at spare på sololien. I ca. 40°C og trods 
advarsler om lavt vand styrede Dan os sikkert og vidende gen
nem adskillige kilometer dugvåde græsmarker. Derefter gled 
vi elegant afsted på en meget lille rislende kilde, for pludselig 
at ramme trafikerede vande, og alle åndede lettede op. God lejr 
på smuk ø. 

Det rygtedes blandt mandskabet, at man i Stramstad havde 
både spritbolag og roklub, så kadancen steg en kende, da vi 
nærmede os. Efter at have stået i lange køer det første sted, var 
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der til gengæld ikke en sjæl det sidste - men baderummet var 
fortræffeligt. Renskurede roede vi derpå til yderkanten af Sve
rige og fandt en ideel plet hos en afslappet familie. Deres ru
hårede hønsehund tog desværre vores morgenmad til natmad, 
men vi blev alligevel en ekstra dag, da det var så varmt, at vi 
måtte lægge os ud på vandet på luftmadrasserne - dog ikke om 
natten. 

I fin stil passerede vi grænsen til Norge, og da Enevoldsen 
jo kendte Elisabeth på en af disse mange øer, lagde vi til og 
ramte den rigtige i første forsøg - hun var bare ikke hjemme. 
Kort efter ville Dan vise sin gode vilje og tømte resten afvo
res ferskvandsbeholdning udenbords for at hente ny forsyning. 
Men ak, øen var vandløs, og vi måtte drage videre med mu
lighed for at komme til at børste tænder i juice. Heldigvis 
mødte vi en gæv kaproer, som inviterede på kaffe (og fersk
vand). Det var 60 år siden, han havde deltaget i kaproning i 
Danmark, så vi hørte bl. a. om kendte DSR-roere fra to gene
rationer tilbage. Roningen gik støt videre og efter rådslagning 
sattes kursen mod et lille kryds på kortet, hvor Dan havde væ
ret nogle år tidligere. Efter de 30 km fandtes sommerhuse og 
telte så tæt pakkede, at man knap kunne øjne vegetationen, og 
på vandet var det ikke stort bedre - man følte sig som på 
Lyngbyvejen i myldretiden. Sent fandt vi et sted, og Dan slut
tede den vellykkede dag med at ville varme kaffen - og satte 
thermokanden over ilden. 

Selvom vi prøvede at rejse teltet således, at der var skygge 
om morgenen, var det så varmt, at vi knap kunne sove. For 
at finde kølighed gik vi derfor tidligt på vandet, men det hjalp 
ikke meget, før en nordmand lod os mærke brisen efter hans 
snekke. Hankosund er kort og godt stedet, man ses i sommer
ferien - selv det norske kongeskib var mødt op. Vi »sås« også 
og betalte lidt mere for iskagen end ellers. Snart nåede vi mere 
åbent farvand og stilede mod Rano (militært område), hvor 
»adgang-forbudt«-skiltene stod betydeligt tættere end sidste 
gang. Kursen blev derfor sat mod Moss, og lidt vest herfor var 
en nydelig sandstrand. Da teltet var oppe, ankom en flink 
mand, som sagde, at teltning ikke var tilladt, men siden det 
var os ... Vi lagde os derpå ud i vandet og ventede tålmodigt 
på, at solen skulle gå ned, så temperaturen kunne blive udhol
delig igen. 
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Næste dag tog vi turen over Oslofjorden til Horten Roklub. 
Her pakkede vi ud og spulede båden klar til holdet, der skulle 
ro den tilbage til Marstrand. Men hermed var vores tur ikke 
slut. Vi overnattede i klubhuset og tog så med fuld oppakning 
hydrofoilbåden til Oslo. I NSR fik vi en meget venlig mod
tagelse af Mittelman, som uden at tøve sejlede os til trænings
lejren Solodden. Omgivelserne her er vidunderlige, og mellem 
fyrretræerne ligger foruden bådehallen fem små beboelseshuse. 
Vi blev enige om at sove i »Casino « og spise i » Villaen« og til
bragte så de følgende tre dage i dette paradis. Et besøg i om
egnen gjaldt i øvrigt Birum nye roklub, som var tip top. 

Den 24. juli var det overskyet om morgenen, så vi besluttede 
at tage hjem. Pudsigt nok var det netop den dag, vi havde be
stilt billet på Oslo-båden. Brune, udhvilede og i højt humør 
fejrede vi alle tiders langtur og kom hjem til morgenmad i 
DSR efter tre uger på farten. 

Susanne Rørsgaard. 
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Betænkning nr. 2/8 om 

Fiskeri i Limfjorden 

Efter flere »sportslige« langture i Århus Studenter Roklub imø
deså jeg med bekymring en langtur med 2 sløve DSR veranda
roere, der måske ville nedlægge protest mod dagsmarcher på 
en 70- 80 km. Men mit humør steg dog en kende, da de fortalte, 
at de havde gjort turen København-Skive på cykel for at være 
i form til vor rofærd. 

Over et par stille pilsnere på »Eldorado « indviede jeg mine 
rofæller i mit egentlige mål med roturen; jeg ville undersøge 
Limfjordens forureningsgrad og forsøge at tømme farvandet 
for fisk. Til min forfærdelse sluttede Grete og Martin helt op 
bag mit projekt. De ville gerne ro båden til de af mig udpegede 
fiskebanker, lægge langliner ud om natten, trække trawl m. m., 
blot jeg opfyldte min del af kontrakten, nemlig at fylde båden 
med fisk hver dag. 

Næste dag gik med forberedelserne til turen. Grete og Mar
tin checkede båden, provianterede, pakkede m. m., mens jeg 
stod for de mere alvorlige forberedelser. Jeg sleb fiskekroge, 
købte langliner, bødede garn og skaffede et par kilo sandorm. 

Den indre del af Skive fjord er fiskedød, hvilket skuffede 
mit mandskab gevaldigt. De mangler helt videnskabsmandens 
største dyd: tålmodighed. Til trøst fik de honningkager og 
porsesnaps, da vi kom i land. 

Det blæste en del næste dag, og vi sled bravt ved pindene. 
Da kokken øjnede Vitskøll Kloster, ville han partout i land, 
da han vidste, at de her dyrkede div. krydderurter, så vi be
talte en enorm entre og smagte os så frem til de urter, der pas
sede bedst til fiskeretter. Hen under aften gik vi længere fra 
land og med vobler og spinner forsøgte jeg at fravriste dybet 
en fisk eller et par sæler. Desværre uden resultat. Mandskabet 
var på nuværende tidspunkt begyndt at tvivle på mine evner, 
hvad fiskeri angår og benægtede den kendsgerning, at man ik
ke kan fange fisk, når det blæser. Vel i land lykkedes det mig 
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at franarre en fattig fisker en sæk halvdøde ålekvabber - det 
smager jo altid lidt derhen af. For at glæde de endnu sovende, 
gik jeg næste morgen et par km efter morgenbrød, og begej
stringen ville da heller ingen ende tage, da jeg fortalte, at jeg 
var blevet bidt af en vild hest. 

Vi foretog en perfekt søsætning af båd i høj sø (helt efter 
»bogen «) og knoklede så på 20 cm vand mod Løgstør. Der op
stod en vis uoverensstemmelse, da Grete ville købe »friske Lim
fjordsfisk «. Da jeg, efter fangst af sten og tang, vidste, at Lim-
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fjorden var total død, foreholdt jeg hende, at disse fiskehand
lerfisk enten var dødelig giftige eller også var der tale om 
falsk reklame, idet fiskene så var fra Vesterhavet og således 
hverken var »friske« eller »limfjords«. Efter nogle hårde og 
kedelige kilometer langs Vejlerne slog vi lejr. Den aften ville 
Grete og Martin lære mig et tåbeligt spil, hvor kortene hele 
tiden skiftede værdi. Da jeg nægtede at deltage, sendte de mig 
ud at fiske. Klo 23,00 lagde jeg 50 m line med dyre sandorm 
ud i det kolde vand, klo 03.00 havde krabberne ædt ormene 
for næsen af de evt. ål, og klo 06,00 væltede stormen teltet. 
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Vi kunne jo ikke blive på dette forblæste sted resten af fe
rien, så vi stred os forbi det ene forladte fiskerleje(!) efter det 
andet og fandt endelig læ til vores telt blandt en flok vilde får. 

Nu bedredes vejret. Vi nærmede os Thisted, og Grete blev 
fjern i blikket, og hendes kadence steg og steg. Efter en herlig 
middag hos hendes familie og en god nats søvn i bløde senge, 
gik det atter derudad. Hedebølgen slog ind over os, og Martin 
fik kuller og begyndte at fable om »slæb«. Det kendte vi ikke 
i Århus, men det er noget med at ro i rasende zig- zag fra kyst 
til kyst for at praje de både, som vi alligevel aldrig kom på 
hørevidde af. 

Om søndagen følte jeg for alvor mit ansvar over for min 
hengivne besætning. Jeg havde, for at trøste dem lidt, sagt, at 
»kunne jeg ikke fange fisk, kunne jeg altid købe et par høns 
af en husmand«. De havde derfor, i blind tiltro til mine evner, 
undladt at købe ind til weekenden. I en mindre »frokosthavn« 
kontaktede jeg derfor en (bestemt forhenværende) fisker og 
spurgte efter havdyr. Først måbede han, og siden ytrede han: 
»Næ, do ka' køv no rø'e pjølser i a kiosk.« Jeg satte nu min 
lid til Glyngøre, men denne, engang så vigtige fiskerihavn, var 
totalt uddød. Forurening. Somt salt i såret komponerede Mar
tin den aften en af sine »modbydelige« retter, som han kaldte 
»den forsvundne høne«. 

Skønt udmattede af sult og varme roede vi næste dag til 
Furs nordstrand, foretog herfra en ekspedition ind i landet og 
spiste frokost hos en indfødt. Da gasten og kokken den aften 
skulle til at stikke til mig, trak jeg en blodig høne op fra bå
dens dyb, og så tav de. Og der blev heller ikke talt meget, da 
vi skulle have lirket dyret ned til enzymerne. 

De næste par dage var glohede, og vi udfandt en metode, 
hvorved det kunne lade sig gøre at afsvale legemet i fjordens 
vand uden at få de giftige dråber indvortes. På denne måde 
nåede vi, lige så meget indenbords som udenbords, til Skive. 

Fiskeriundersøgelsens resultater er tvivlsolnme, så en nær
mere udforskning bør anbefales. 

Ellekilde. 
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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. Rie t 
Professor, dr. med. Knud Secher t 
Direktør Harald Simonsen t 
Overretssagfører H. Steinthal t 
Grosserer Gudmund Schack 
Civilingeniør J. Norman-Hansen 
Højesteretssagfører O. Bondo StJane 
Pianofabrikant Biørn Møller 

DSR.s ÆRESTEGN 

Hans Maies/æt Kong Frederik IX . t 
Kaptajn H. H. Bondo t 
Grosserer Carl Thorup 
Direktør Henry Skov t 
Direktør Harald Simonsen t 
H/R-advokat H. Rømcke, N.S.R. 
HlR-advokat E. W. Nansen, N.S.R. t 
Aktuar N. Solberg, N.S.R. t 
Professor, dr. med. Knud Secher t 
Civilingeniør H. Rie t 
Generallæge Em. Saugman t 
Ambassadør Frantz Hvass 
H/R-advokat Leif Rode, N .S.R. t 
Grosserer Gudmund Schack 
Direktør Axel Lundqvist t 
Civilingeniør J. Norman-Hansen 
Højesteretssagfører O. Bondo-Svane 
Pianofabrikant Bi"rn M"lIer 
Sagfører Erik Becker 

DANSK E 
STUDENTERS 

.ROKLUB 
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Papirkniven 

Hædersgave for fortjenstfuld indsats til gavn for DSR , 
en pa pirkniv af s ølv, smykket med klubbens stander og 
forsynet med inskriptionen "Fortjent", blev i 1935 som 
bryllupsgave overrakt klubbens daværende protektor: 

Hans Majestæt Kong Frederik IX 

Desuden indehaves »Papirkniven« af følgende: 

Ove Petersen . . .. . .. ..... .... .. 192 ~ Mogens Blach . .... ... ..... . ... . 
J. Norman-Hansen .... . .. ..... 1926 Aage Bang ... .. .. .........•. .. . 
Gudmund Schack . ... . ....... 1926 Wriborg Jønson ........... ... . 
H. B. Fogh . . ........ . .. ..... 1927 Knud O . Møller .. ........ .... . 
0 _ Hallin .. ... ... .... ......... 1928 N . O . H. Strigel . .. .. ..... . . 
Axel Hertz ... ..... .. ........... 1928 Rud Møller·Jørgensen . ... . . 
H . Høeg Rasmussen ....... .. 1929 Erik Haamann . .. ... ...... . .. .. . 
Axel Lundqvist ............... 1930 Aage Hendrup ... ...... . .. .. . 
H . Ree ........ . .. ... .. .. . ... .... . 1931 Carlo Larsen . ... ...... . ...... . 
Knud Secher .... ... ....... .... 1932 Knud Mikkelsen 
Ove Mandrup-Poulsen . ..... 1933 Leif S. Rode .. .... . ... . ...... . 
H. K. Rasmussen ....... .. ... 1934 Peter W ilcken 
K. R. Melgaard ._. ..... .. .. . .. 193~ D.F.D.S .. ...... . ..... ....... .. . 
Aage Jørgensen .... . .. ........ 1936 
Mogens Hee . ... .. ...... .. . ... .. . 1937 

Otto Bjerrum . .. .. ........... .. 
A. H. Bøttger . .. .. .. . . .. .. .... . 

O. Bondo Svane .... ... .. .. . 1937 Morten Andersen . .... ... .. . . 
Sten Ryum ...... .. ... .. .. .. .... 1938 Ib Christoffersen 
Ejvind Sieverts ........ . .... .. 1939 J. L . Mansa .. . .... .. .. . 
Jørgen St",rfeldt ...... . .. .. .. . . 1940 Dan Nielsen ....... . . . . . 

Chr. Osttnfeldt .......... . ... . 1941 
Ulf Kaarsberg . ..... ... . . ....... . 1942 
Gunnar Wandel . .. . .. . . .. .. ... 1943 
Kr. N ørlyng .. .... . ·1944 

Dan Frørup ...... .... :. .. . . ... .. 194~ 

Ejnar F. Voigt ... . . 1946 
Gunnar Nyhegn . ... . ....... ... 1946 
Frode Christiansen . .... .. ..... 1948 
Erik Kiersgaard . . .. ...... .. .. . 1949 
Erik Becker .... .. ........ . ... .. . 1950 
H . Miihring-Andersen ...... 1951 
Axel Mathiesen .. ..... .. . .. ... 19~2 

Bjørn Møller ..... ........ .. .. . 1952 
Carl Sj elle ....... ... . ... . .... .. 1952 

50 

19~5 

19~7 

19~8 

1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 
1965 
1965 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1971 
1972 

Sejrsmasten 

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

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

»Sejrsmasten« gives af klubbens bestyrelse for et år ad 
gangen til et eller flere medlemmer, som i den forløbne 
sæson har udført særligt fortjenstfuldt arbejde for 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 194~ 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. Mathiesen 
1941 Kaj Traulsen 19~0 Junior-otteren 
1942 Ole Secher 19~1 Jørgen Krause 

19~2 ikke uddelt 
19H Poul E. Jakobsen 
19~4 Begynder-otteren 
19~~ ikke uddelt 
19~6 Mogens Haut og Kurt Nielsen 
19~7 ikke uddelt 
19~8 Toer m. styrmand 
19~9 Peter Wilcken 
1960 Niels Jørgensen 
1961 Drengefirer 
1962 Hans Frederiksen og Ib Kruse 
1963 Chr. Rasmussen 
1964 Jens Rønne Hansen 
1965 Begynder.otteren 

H. Ree 1966 Kaproningsafd . 
1967 Palle Blinkenberg 
1968 Niels Secher 

1969 Bent Serup Pedersen 
I ~ J7 () ik ke uddel t 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER 

Grosserer S.E . Albertus 
Direktør W. van Al ler 
Cand .• jur . Henning Amelung 
Direktør H. C. Andersen 
Højesteretssagfører Niels Andersen 
Cand . jur . Aage Bang 
Overlærer L. Banke 
Ov~ringeniør E. V. Bardram 
Sagfører Cand . jur . Erik Becker 
Cand.polit. Erik Bastrup Birk 
Grosserer Knud Biehl 
Læge Ib Bjerrehus 
Statsaut. revisor Otto Bjerrum 
Direktør, cand . jur . 

K. A. Bjørklund Bertelsen 
Apoteker Svend E. Bjørn 
Landsretssagfører B. Boesen 
Labor~torieforst ., lektor 

Frode Bramsnæs 
Prokurist M. Bredfeldt 
Civilingeniør Bent Bredmose 
Fabrikant Per Brøchner-Larsen 
Civilingeniør Arne Byskov 
Professor, overki rurg , dr . med . 

Jens C. Christoffersen 
Turistfører Walther Clasen 
Regnskabschef Erik Cortsen 
Fuldmægtig K. J . Crusell 
Professor Jørgen S. Dich 
Murermester F . G. Eisensøe 
Personalechef Victor Elvang 
Viceskoleinspektør Aage Feldt 
Grosserer A. Filtenborg 
Landsretssagfører Aksel Fiseher 
Civilingeniør P. Fogh 
Overlærer F . Frenze l 
Overlæge Ib Freuchen 
Direktør Valdemar Friedricks 
Museumsinspektør G. Galster 
Eksp . sekretær , cand . jur . Nils Gjersøe 
Prokurist H~Gundtofte-Bruun 
Civilingeniør Svend Hagerup 
Driftsbestyrer , civiling. Olaf Hallin 
Tandlæge Jeff Hammelev 
Tandlæge Mogens Hammeris 
Direktør F.Aa . Hansen 
~andlæge B. Konstantin Hansen 
Civilingeniør Frede Hansen 
Civilingeniør Henning V. Hansen 
Civilingeniør C. O. Hanssing 
Civiling ., entreprenør P.J. J . Harder 
Civilingeniør Mogens Hee 
Advokat Jørgen Helweg-Larsen 
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Redaktør C. Næsh Hendriksen 
Højesteretssagfører, dr . jur . 

Bernt Hjejle 
Komm'"nelærer Ejvind Holm 
Landsretssagfører H. H. Holm 
Typograf J~hs.Honore 
Ambassadør Frants Hvass 
Translatør Jesper Hven 
Statsaut . revisor Erik Haamann 
Direktør Even Ibsen 
Civilingeniør J . C. Islef 
Civiling . Poul V. Fjeldsted Iversen 
Overlæge Erik Jensen 
Civiling . Erik Sommer Jensen 
Landsretssagfører Hans Jørgen Jensen 
Prokurist Henning Jensen 
Korrespondent J.Sommer Jensen 
Fuldmægtig , cand . jur . 

Vi lly Ohm Jensen 
Sektionsingeniør Micheli Jessen 
Læge Erik Johannesen 
Civilingeniør Wriborg Jønson 
Stiftsbogholder Aage Jørgensen 
Civilingeniør O. Borre Jørgensen 
Civilingeniør Hans Kehlet 
Assurandør Erik Kiersgaard 
Øjenlæge Erling Kjerrumgaard 
Civilingeniør Kjeld Klintøe 
Overlæge Peter Krag 
Professor dr . med . Niels B. Krarup 
Grosserer Ove Krarup 
Civilpolitiassistent Jørgen Krause 
Professor dr . med . H. K. Kristensen 
Ingeniør Erik Lakjer 
Tandlæge Ove Lange 
Landsretssagfører Carlo Larsen 
Landsretssagfører J.Svenning Larsen 
Direktør Finn Lorentzen 
Kontorchef , cand . polit . Fridtjof Lund 
Højesteretssagfører Hj.E.Lund-Andersen 
Tandlæge K. Machold 
Civilingeniør Jørgen C. Madsen 
Regnskabschef Mogens Madsen 
Professor J . L.Mansa 
Civilingeniør Herbert Marcus 
Læge Axel Mathiesen 
Ørelæge Knud Melgaard 
Civilingeniør G.Meng- Lund 
Civilingeniør Knud Mikkelsen 
Overpræsident , greve Carl Moltke 
Tandlæge E. Myrup 
Civilingeniør Bent Mærsk 
Højesteretss . H. Møhring-Andersen 
Arkitekt O. Mølgaard Nielsen 
Pianofabrikant Bjørn Møller 
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Sekretær Alfred Schultz Nielsen 
Stud . mag . Dan Nielsen 
Civilingeniør J.Norman Hansen 
Civilingeniør G. Nyhegn 
Underdirektør H. Nyholm-Poulsen 
Redaktør Walther Næsh 
Overingeniør , cand . polyt . 

Kristian H. Nørlyng 
Landsretssagfører E. Winsløv Olsen 
Civiling. dr . techn. Chr . Ostenfe l d 
Bent Packness 
Handelsråd Kjeld Packness 
Advokat Arne Pedersen 
Civilingeniør Erling Hedegaard Pedersen 
Landsretssagfører Aage Petersen 
Chefredaktør Ernst Prieme 
Dr . med . Peer Pærregaard 
Cand . mag. Bent Rasmussen 
Tandlæge Bjarno .Rasmussen 
Læge P. Kongstad Rasmussen 
Direktør , cand . jur . Steen Ryum 
Overlæge, dr . med . Jørgen Røje l 
Tandlæge B. Rønnow 
Dr . med . Bent Saugmann 

Fru Esther Saugmann 
Grosserer Gudmund Schack 
Underdirektør Henrik Schaumburg 
Øjenlæge Erik Sebber 
Professor dr . med . Ole Secher 
Ingeniør P. E. Selsner- Rasmussen 
Major C . A.Sjelle 
Civilingeniør Ole Skærbo 
Revisor Palle Smith 
Apoteker Georg Sodemann 
Arkitekt N. O. Strigel 
Direktør, civilingeniør P. Strårup 
Civilingeniør Mogens Suppli 
Højesteretssagfører O.Bondo Svane 
Ambassadør Nils Svenningsen 
Læge Orla Teglers 
Bankfuldmægtig F.Teisner 
Underdirektør Knud Terslev 
Eksp . sekr . Per J .M.Thielemann 
Ekspeditionssekretær C. F . Thorup 
Skibsingeniør Kaj Traulsen 
Tandlæge Erik Weeke 
Laboratorieforstander E. F . Voigt 
Ass . Overlæge Jokum Wie l andt 
Civilingeniør P.Wilcken 
Cand . pharm . Per Will ems 
Civilingeniør S. E. C.Wøhlk 

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

Medlemsskab ved henvendelse til 
Laboratorieforstander 
Ejnar F. Voigt 
Baunegårdsvej 28 . 2820 Gentofte 
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BADENES BENYTTELSE 

Type 

Otter 

Firer m. stm. 

Firer u. stm. 

Toer m. stm. 

Toer u. s tm. 

Dobbelt-sculler 

Cravelbygget 

sculler 

Træningsture fra 

Bagsværd i alt. 
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Båd 

Ormen 
Leo 

Sleipner 

POllux 

Castor 

Uranus 

Aslaug 

Grane 

Urd 

Skuld 

Minerva 

Chrisco 

Be t a 

Kappa 

Lambda 

Ny 

Km 

o 

250 

200 

450 

50 

360 

705 

1115 

260 

11 50 

1095 

710 

1805 

150 

1150 

1 300 

1000 

1000 

1000 

200 

3200 

9280 

Ture 

o 

40 

2'0 

60 

5 
30 

70 

105 

18 

100 

120 

80 

200 

30 

100 

130 

100 

100 

100 

20 

320 

933 

Gns. 

0.0 

6.2 

10,0 

7.5 

10,0 

1 2 .0 

10.1 

10. 6 

1'1.5 

11. 5 

9.2 

8.9 

9.0 

5.0 

11.5 

10,0 

10,0 

10,0 

lo,o~ 

10,0 

10,0 

9.9 

Type 

Hal vou trigget 
dobbel tsculler 
Halvoutrigget 
firer m. stm. 

Firåres in

rigger 

ToAres . 

inrigger 

Perieture undtaget 

Sculler 

Både i Nordhavn + 
l ånte både 
Bagsværd 

SAMLET RESULTAT 

Jocunde 

Olsen 

Odin 

Dan 

Thor 
Balder 
Viking 

Munin 
Hjalte 
Fafner 

Loke 
Hroar 
Rune 
Helge 
PR 
AR 
Absalon 

Elektra 
Hugin 
Freja 
Lånte bMe 

Hans 

Tau 
Tuto 
Gamma 
Teta 
Epsilon 
Eta 
Omega 
Ran 
Alf 
Ornikron 
Rho 
Ny 

Cito 
Delta 
Daphne 

Km 

310 

o 

225 

54 
395 
520 

195 

1165 

870 
490 
815 

445 
210 
·10 
140 

1020 
320 
705 
375 
325 

55 
1235 

7015 
5330 

490 
580 

90 
815 
515 
700 
215 
180 

375 
100 
265 
100 
270 

70 
510 

5 

5280 

13995 

9280 

23275 

Ture 

49 

23 

54 
54 
26 

142 

136 
61 
82 
32 

27 
2 

20 

23 
13 
17 

439 
39 

529 
523 

47 
88 

17 
132 

82 

123 
28 

25 

53 
20 
54 
18 

54 

9 

76 

827 

1570 

933 

2503 

Gns 

6. 3 

9. 8 

8.2 

6.4 
8.0 
9.9 

13.8 
7.8 
5.0 
7.0 

44.5 
24.7 
41 . 5 
7.7 
8.3 

55.0 
176.0 

13.3 

10,2 

10,4 

6.6 
5 . 3 
6. 2 
6.3 
5.7 
7.7 
7.1 
7.1 
5.0 
4.9 
5.6 
4 . 9 
8. 0 

6.7 
5 . 0 

6. 4 

8.9 

9. 9 

9.3 

OVer 30 km. 

l 

3 

4 

9 

5 
13 

7 

43 
37 
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D. S. R. s VIRKSOMHED 1968-1972 
samt årene 1953, 1958 og 1963 

År Medlemmer Medlems- Ture pr·. Bådture 
ture medlem 

1953 891 11131 12,5 5187 

1958 650 7707 11,9 3509 

1963 584 8542 14,6 3821 

1968 611 12539 20,5 4679 

1969 581 9341 16,0 3649 

1970 546 7785 14,2 3075 

1971 497 5823 11,7 2628 

1972 489 5754 11,8 2503 

Ferielangture 

I Båd km. 

33471 

23841 

29259 

38216 

28446 

24184 

24747 

23275 

År Medlems- Km. pr. Bådture Båd-km. Km pr bådtur 
km. medlem 

1953 81663 91,7 6 1351 225 

1958 60503 93,1 7 1390 199 

1963 72941 124,9 5 1020 204 

1968 103504 177,6 4 1115 279 

1969 78982 135,9 5 1275 255 

1970 66359 121,5 2 450 225 

1971 58741 118,2 9 1400 156 

1972 57420 117,4 6 1685 281 

MEDLEMSSTATISTIK pr. 31. 12. 1972. 

Aktivt betalende medlemmer 413 

Livsvarige medlemmer 76 

Aktive medlemmer i alt 489 

Passive medlemmer 128 

1971 82 
Indmeldelser 1972 127 
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HVA' SYNS OU OM DEN ~ 

Km pr 
bådtur. 

6,5 

6,8 

7,7 

8,2 

7,7 

7,9 

9,4 

9,3 

Ture over 
30 km. 

1 9 

24 

37 

22 

20 

26 

32 

43 

DER MANGLER NOEN t(AP
ROER~ 



OVERSIGT OVER KAPRONINGER 

...... 

Albani Cup, Odense, 14. maj 

Berlin, 14. maj 

Sprinterkaproning, Bagsværd, 17. maj 

Forårskapronlng, Bagsværd, 27. og 28. maj 

Ratzeburg, 17.og 16. juni 

Maribo, IB. juni 

Universitetsmatch, Brabrand, 24. juni 

Brabrand, 24.og 25. juni 

Amsterdam, 24.og 25. juni 

Sorø, 1.og2. juli 

Simlången, 6.og 9. juli 

Juniormesterskaber, Sorø, 15. juli 

DM, Sorø, 16. juli 

Københavnaregatta, Bag8v~rd, 22.og 2~. juli 

Årungen, 29.og 30. juli 

Nordisk Akademisk Mesterskab, Årungen, 30. juli 

Kvikmatch, 9. august 

Skole kaproning , Bagsværd, 12. august 

Haderslev, 12.og .;1}. august 

Q.L, lI:Unchen, alut august 

Efterårskaproning, Bagsværd, 3. september 

Kerteminde, 16 •• eptember • 

Studentermatch, ~O. september, Peblingeaøen 

lalt 
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St!1rter 

3 

9 

15 

9" 

7 

2 

10 

2 

11 

2 

6 

6 

l 

6 

123 

Sejre 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

} 

l 

O 

2 

l 

O 

O 

2 

O 

16 

STARTER OG SEJRE 

fordelt på klasser 

og bådtyper 
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IDn lbn. 
start 

I IUIII- U.h • ... ~ O l O 

AHII.ll. Woreoe 14 14 

1I1',~ II ~~l_~~~!2~~~ . 
Roger Bernstein 

J o hn Eg.dahl O l O 

Lars Eriksen O l O 

Preben GI 'osbe1 16 l 19 

Poul Hedeboe 12 14 4 

Jan Hefner O O 

Anders Holm-Nielsen 11 11 

Per Jess O l O 

Peter Koefoed O O 

Bo Xorsholm O O 

Franz Kiihl O O 

Kjeld Laursen l- O l O 

Poul Madsen 9 9 2 , . 
Bjarne Nøl"gaard l '1" : Il 
Ib Odder hede l , . ~ ~ 

John Pontoppidan O l O 
.. ~ 

, ' 
Stig Rasmussen 16 19 

~ .-. -"'\~ 

Ole Rømer 16 16 

Kim Rerbæk 9 2 9 2 

Niels Henry Secher 9 10 

EIl!11 Sørensen 12 12 ,,-
Henrik Teglers 18 O 19 · 2 n-
Aabjørn Torp l 

Las se We imann 16 16 

~~~!2~~~ 

Carsten Bisgaard O 2 O 

~I{ 
II, 

Kurt Buchmann 5 

Michael Hansen O 8 "fj John Jacobsen 6 O 7 \ 
Peter Jørgensen 7 O l \ 

~ \ 
Michae l Lessing 7 . O 8 l /~ .- ~ 
~!!~~!~P ly 
Carsten Bisgaard 12 12 

Henrik Bisgaard l Nivåhuset 
Finn Gamel Christe'nsen O O 

Jacob Holm O O 

Klaus Lunøs O O 

Susanne Rersgaard 

OLD llo:t!; 

Jørgen Os tenfe Id O O 

Emil S~rensen O O 
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KASSERE GN SKAB 
1. november 1971 - 31. oktober 1972. 

NDTÆGTER 

Kontingenter. 

Aktive medlemmer 

Passi ve medlemmer 

Tilskud OB gaver. 

Danske Studenters Idrætsforbund 

Københavns kommune (Fritideloven) 

Københavns uni versi tet 

Po lyteknikerlega te t 

Ree's Legat m. fl. 

Sparekassen SKS 

Medlemmer 

Chris ta og Viggo Petersens fond 
(til køb af kaproningsbåd) 

Diverse indtæpjter. 

Studenter-sangforeningen 

Salg af både 

Salg af rotøj, skabskort m. v. 

Fester, andespil, auktion over rotøj 

Gåsehuset 

Nivåhuset 

82.670,00 

5.240,00 

6.921,50 

9.092,00 

6.000,00 

6.000,00 

~9. 987 ,90 

2.000,00 

1.970,00 

12.000.00 

8.500,00 

600,00 

5.017,~~ 

1.41~,77 

1.246,28 

l.:..lli..J.2 

Optaget lån i Københavns kommunes Idrætsfond 

Bygsefonden. 

Saldo pr. 1. november 1971 25.686,58 

Betalte arbejder 22.578,86 

~~~~2=~;~_~!~E2~~~~~~_121~ ____ =.== __ =. __ ==~~~n~E 

87.910,00 

83.971,40 

18.018,13 

189.899,53 

10.000,00 

UDGIFTER 

Klubhuset i Strandvænget. 

Grundleje, afgifter, skatter, assurance 

Vedligeholdelse og nyindretning 

Opvarmning, el, gas, telefon, rengøring 

Mo t ionsmateriellet. 

Nyanskaffelser 

Vedligeholdelse, assurance 

Fremme af klublivet. 

Gymnastik, håndbold og svømning 

Medlemsblad 

Køkkenets drift 

Andre Udgifter 

Administration. 

Porto og kontorartikler 

Telefon, telegraf m. v. 

Repræsentation. 

Årbog 

Gaver, møder, generalforsamlinger m. v. 

Kaproningsudsifter. 

Træningshuset i Sydhavnen 

Nyanskaffelser 

Vedligeholdelse 

Deltagelse i kaproninger 

Træner 

Motorbåde 

Akademikermatcher 

Pokaler, gravering, m. v. 

Diverse udgifter. 

Kontingenter 

Renter og afd>;ag på gæld 

Modtaget til køb af kaproningsbåd 

Balance 

17.622,25 

22.836,45 

11.174,56 

1.661,83 

13.371 ,88 

172,85 

5.71 3 ,90 

2.808,5 2 

---1llill 

3.541,05 

2.992,30 

12.596,35 

15.836,29 

18.000,00 

2.022,68 

4.428,70 

288,95 

4.940,00 

31.106,29 

København, den 2. november 1972, Dan Nielsen, kasserer. 

51.633,26 

8.819,02 

7.585,88 

59.706,32 

187.379,11 

12.000,00 

199.379,11 

520,42 

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med 

bogføringen. 

København, den 5. december 1972. N. H. Schaumburg, E. Haamann 
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en kongelig drik 

CARL JACOBSENS 
VINHANDEL A/s 
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