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Beretning om året 1960 

Selvom man ikke i år kan fortsætte den meget optimistiske 
tone fra beretningen for 1959, og selv om man må konstatere 
en væsentlig nedgang på et afgørende felt, den daglige roning, 
hvor medlems-kilometerne er faldet fra 71923 i 1959 til 55887 
i 1960, medlemsturene fra 9618 i 1959 til 7340 i 1960 og båd
turene fra 4224 i 1959 til 3601 i 1960, så er der vist alligevel 
ikke grund til at anlægge større pessimistiske betragtninger og 
udredninger til grund for en beretning om sæsonen 1960. 

Når vi har passeret disse ret triste statistiske kendsgerninger, 
er der på den anden side grund til at glæde sig over, at med
lemstallet har holdt sig konstant. Det samme gælder ferie-lang-



turene, der fordeler sig med 10 i 1959 mod 9 i 1960, medens 
ture over 30 km ligger på 25 i 1959 mod 22 i 1960. Hertil vil 
så kunne lægges, at 1960 rent vejrmæssigt har været en af de 
ringeste sæsoner, vi har oplevet i mange år, et forhold, der først 
og fremmest spiller ind, når talen er om den daglige roning. 
Resultatet af disse betragtninger må vel derfor blive, at vi har 
klaret os gennem en våd og blæsende sæson uden a t sætte for 
meget til. 

Sæsonen indledtes med en fastelavnsfest den 20. februar. 
Arrangementet havde samlet ca. 75 deltagere, og selvom un
derholdningen lå på et ret jævnt plan, fik man en hyggelig 
aften ud af det. 

Klubbens ordinære generalforsamling afholdtes den 26. fe
bruar i overværelse af ca. 40 medlemmer. Efter at landsrets
sagfører Carlo Larsen var valgt til dirigent, aflagde formanden 
beretning og påpegede i denne, at klubben havde en del van
skeligheder at kæmpe med, som måske ikke mærkedes så meget 
i det ydre, men som alligevel kunne være alvorlige nok. Der 
forestod således en del gennemgribende reparationer af klub
huset, og det ville blive vanskeligt at skaffe tilstrækkelige mid
ler til at bekoste disse. Formanden nævnte endvidere den svig
tende tilgang af unge medlemmer til klubben og omtalte i denne 
forbindelse ønskeligheden af, at man oprettede en ungdoms
afdeling. Blandt de ting, der var værd at glæde sig over, nævnte 
formanden, at man i 1959 - takket være stor velvilje fra Kø
benhavns havnevæsen - havde fået istandsat hovedponton, 
slæbesteder og bolværk. 

Formanden sluttede beretningen med at takke den faste kerne 
af D.S .R.'s medlemmer, der trofast møder op ved fester og 
arrangementer, og som i det daglige er med til at danne ram
men om klubbens liv. 

Efter et par korte indlæg toges beretningen til efterretni ngo 
Kassereren forelagde derefter regnskabet til godkendelse og 

nævnte herunder, at han fandt det betænkeligt, at kontingent
indtægterne stadig ligger under 50 pct. af det samlede budget. 

F[ter a t der var givet decharge for regnskabet, gik man over 

I i l v;tlg a f bestyrelse, der for året 1960 fik følgende sam

m ns. ' wing: Formand: Bjørn Møller, kasserer: Børge Boesen, 

KanallU ren, 

på højde m ed Langelmie 

Akt/vi/er på forpladsen søndag middag 

efter Kanalturen 

Strigel foto 

Strigel foto 
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SIr, gcl ta'er for s'g af relt ernr l Nivåhuset 

Hyggelime ejler stande1Strygningen 

[\ 

sekretær: Aage Bang, materielforvalter: j . Norman-Hansen, 
kaproningschef: E. Blønd, rochefer: Arne Pedersen og Knud 
M ikkeIsen. Som rev isorer valgtes Erik H aamann og Ove Peter
sen. Bestyrelsen har endvidere i årets løb suppleret sig med N. 
O. H. Strigel, der er indtrådt som rochef. 

Under punkt »eventuelt « bad formanden om ordet og over
rakte derefter vor hædersgave, papirkniven, til Rud. Møller
jørgensen som en anerkendelse af hans mangeårige ledelse af 
håndboldafdelingen og til N. O. H. Strigel som tak for den
nes utrættelige arbejde for klubben. Endelig uddeltes sejrs
masten til Peter Wilken. 

Rosæsonen startede med pontoJ1udlægning den 3. april. Ar
bejdet med scullerpontonen var hurtigt overstået, og da de 
fremmødte medlemmer havde en del energi i overskud, tog 
man fat på en del andet arbejde, bl. a. gav man facadernes 
bogstaver en hårdt tiltrængt gang maling. 

Standerhejsningen den 10/4 foregik under de slettest tænke
lige vejrforhold, hvorfor de fremmødte hurtigt samledes på 
verandaen til fælles frokost. Efter denne var der auktion over 
brugt rotøj. Buddene faldt livligt, og der indgik iah 285 kr. til 
klubkassen. 

Standerhejsningsclagen: Auktionen efter frokosten 
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Efter at roningen var kommet i gang, og en del kaniner var 
færdiginstruered e, afholdtes den 29. maj den traditionsrige ka
naltur, der i en årrække har været lagt på hylden. Arrange
mentet samlede atter en del medlemmer, og 8 både kom afsted 
ned gennem havnen på en særdeles vellykket tur, der afsluttedes 
med frokost på verandaen. 

Klubbens fød se lsdag blev fejret den l J. juni ved en fest i 
bådehuset. Arrangementet samlede ca. 70 medlemmer og damer. 
Festen var koncentreret omkring verandaen, og trods et lidt løst 
program lykkedes det de tilstedeværende at få en ganske hygge
lig aften ud af det. 

Den traditionelle match mod Århus universitet blev i år af
viklet i Århus havn den 19. juni. Om denne begivenhed er der 
refereret andetsteds i årbogen. Udover at nævne det triste fak
tum, at matchen for vOrt vedkommende afsluttedes med en 
ufrivillig svømmetur, skal her kun bemærkes, at man i begge 
klubbers ledelse nu er klar over, at disse matcher fremover må 
henlægges til et andet sted end de respektive byers havneområ
der. Trafikforhold m. m. i havnene umuliggør efterhånden en 
sportslig forsvarlig afvikling af matcherne. P å den anden side 
tilgodeser man i høj grad det propagandamæssige ved at af-

Aftenhygge i D.S.R. (efter en onsdagsmatch) 
Strigel foto 

Fra kaproernes vmtertr,emng 
l klubhuset 

St ngel lot. 

holde dem på de nuværende steder, hvor mange mennesker altid 
samles omkring disse begivenheder. Det vil blive en af den kom
mende sæsons problemer at få en forsvarlig og rimelig løsning 
af dette spørgsmål. 

Efter endt sommerferie startede onsdagsmatcherne den 3/8 
og fortsatte under stor tilslutning indtil den 28 /9. l Forbindelse 
med matcherne blev der arrangeret forskellig underholdning på 
1. sal. Således havde vi den 24 /8 besøg af studenterskuespille
ren Bent Rasmussen, der underholdt med oplæsning, den 7/9 
stillede dir. Torben Madsen, Minerva film, sig velvilligst til 
disposition med den omtalte turistfilm »A city called Copen
hagen« samt en uortodoks film om friluftsliv, og den 21/9 holdt 

Frørup lysbilledforedrag om Normans middelhavs færd . Denne 

aften samlede en betydelig tilskuerskare. 

Den hæderkronede Kvik-match om spejlet og bolcheglasset 

fandt sted den 14/9 med det triste resultat, at begge trofæer 

vandrede ind til naboerne. Ved matcherne havde man den for

nøjelse at se 3. generation af familien Secher, den 14-årige Niels 
Secher, som cox i spejlmatchen. 



Klubkaproningen fandt sted lørdag den 1/10. 1 fortsættelse 
af roningen var der - takket være nogle yngre kaproere - ar
rangeret en festlighed på 1. sal. Hele foretagendet var begun
stiget af vejret og kaldte en del medlemmer til huse. 

Standeren blev strøget sønd ag den JO/lO i øsende regn, storm 
og kulde. Ca. 10 medlemmer krøb sammen i portene og vovede 
sig et kort øjeblik ud i vejret, medens formanden udbragte et 
leve for D.S.R. 

Lørdag den 5/ 11 blev der imidlertid sat et andet og mere 
festligt punktum for sæsonen. D.S.R.-revuen 1960 blev holdt 
over dåben, og de optrædendes anstrengelser gennem 2 måneder 
forud for premieren blev belønnet med et varmt bifald fra den 
fyldte sal. 

Sæsonen 1960 kom således ikke til at høre til »de stOre «, men 
det er bestyrelsens indtryk, at mange af klubbens medlemmer 
trods svigtende sommervejr og dermed følgende dårlige mulig
heder for den daglige roning alligevel har tilbragt adskillige 
gode timer i venners lag under den blå stander. En årsberetning 
kan ikke afsluttes, uden at der lyder en varm tak til de mange 
medlemmer, der i årets løb har ydet en aktiv indsats til gavn 
for klubben, og en speciel tak til vore to fraktioner: D.S.R.'s 
Venner, der endnu en gang har ydet væsentlige bidrag til klub
bens økonomi, og styrmandslauget, der i det forløbne år har 
samlet adskillige medlemmer til hyggelige småsammenkomster 
i bådehuset. 

Vi ser nu fremad mod sæson 1961. Må denne bringe skyfri 

himmel over vor gamle klub. Bang. 

lO 

Fra revyen 1960. 
PIgerne fra , Bakke/Y" 
(Bang, Kurt og -Røde. ) 

Bang i re'vyen 1960 

Stnge! for. 

Strigcl (0' . 
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BÅD E N ES BE N YTTELS E 

type 

otter 

firer m . st . 

f ire r u. St . 

toe r u. st. 

dobbelt-scull er 

klink bygget 
single-scu lle r 

cravclbygger 
sculler 

båd km 

,) s;.a -i ra« . . . .... . 96 
»O rmen« (halvou,r .) 10 2 

198 

»Moa« ... . . ' " . 803 
»Streg « . .. . .. . . 16 1 

964 

»ll (I •••••• • • •• •• 34 

udøbt eng. 289 

»Mcrkur«( . ... ... 88 4 
»DuQ« (udiSnt) . . . . 

»Daphne " ...... . 432 
»Svip « ... . .. . .. 210 

642 

1 "r!" . . . .. ... . .. . 1 1386 

Træningsrurc (Syd havnen, Bagsværd m.v.) I 
ialt : 4397 

De ikke nævnte bCide har ikke været benyttet. 

type båd km 

hal vourrigget 
»O lsen« . . . . . . . . 22 

fi rer m . st . 
»Ava n ti« ...... . 134 

156 

ha l vourri ggct 
» J ucunde« 

1 

293 
d obbelt-sculler 

.. . ... 

1 

»Blå« . . . . . . . . . . 408 
), Dan« .... . . ... . 89 
»D reng« . . . . . . . . 622 

fireå rers ) Eos« . . . . . . . . . . 5 14 
inr igger »J yden" .... . . . . 29 

»Viking « .... .. . 191 

1853 

12 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

1 

I 

1 

I 

(ure 

12 
20 

32 

103 
26 

129 

9 

3 1 

99 

72 
52 

124 

126 

550 

[ ure 

4 
17 

21 

46 

S6 
14 
75 
6 1 

6 
20 

232 

196 0 

I 

antal km 1 ant;l \ ture 
pr tur 30kmot.rm o 

I 
8,0 I 
5, 1 I 

I 6,2 I 

I 
7,8 

I 6,2 

I 7,5 I 
3,8 

9,3 

8,9 

I 
6,0 

I 4,0 

I 5,2 I 
11,0 

8,0 

I 

anta l km 1 an tal t ure 
pr [u r 30kmogm 

1 

5,5 I 7,9 l 

I 7,4 I 

1 

6, 4 
1 

7,3 1 
6,3 -
8,3 2 
8,4 2 
4,8 -
9,5 l 

I 8,0 I 6 

type båd km (ure 

»A. R.« . . . . . . . . - -
»D.S.R. « .. . . .. 420 62 
»Elcktra« . .... .. . 1278 184 
»Freja « . ..... .. . 795 12 
»Hejmda l« .. ... . 24 4 
,) H elge'< ...... ... 416 52 
})Hroar« ...... .. . 777 102 
»H ugin« ........ 476 36 

[oårers »Muni n « . . . ..... 1880 28 4 
inri gger »Norge« . ... .... 11 3 

»Run e« . ...... . 45 7 56 
»Svea« . . . . . . . . . 442 69 
»T ja lfe « , ..... . . 33 3 8 
»Fr. d. IX" ..... 350 1 
»H å kon d . VII« . . - -

7659 

I 
873 

ferie ture undtag ne : 64 64 867 

»A lf " ..... . .. .. 1092 234 
» AtOffi( . .... . . 1196 247 
~)C i to« . . . ... .. . 230 49 
»Lf« . ... .. • ... . 1030 194 
)y« ...... . .. . . . 612 109 
»Ion« . . . . , . . . . . 498 113 
»Ny« . . . . . . . . . . 337 78 

klinkb ygget »Nympha « . .. ... 98 7 190 

single-sculler »Ran« . , ..... . . . 1 170 2 11 
»{} « . .... .. . .. . . 11 28 233 
»Svava« .... . ... 11 3 
)Svip ( .. . . .. .... 

I 
430 88 

»T u to« . .. . .. . .. 538 101 
~)Uno« ... . ...... 150 22 
»Vips« (priv",) . " . 18 4 

9427 I 1876 

l ait fo r san1tlige både i N orJhavncn ... 19388 3048 

+ t ræ nIOgsture i Sydhavne n Hl. v. . . .. 4397 550 

+ fe rielangture m . D .F.f.R.'s både o. a . .. 580 3 

Samlet resultat. . . .. 124365 1 360 l 

1 
antal km 1 anu l ture 

pr rur JO km og rn . 

- ._-
6,8 1 
6,9 l 

66,2 8 
6,0 ---

8,0 -
7,6 1 

13,2 2 
6,6 1 
3,7 -
8,2 1 
6,4 -

41,6 4 
350,0 1 

---

I 
8,8 

I 
20 

7,5 

4,6 2 
4,8 
4,7 
5,3 
5,6 
4,4 
4,3 
5, 2 

I 
5,5 
4,8 
3,7 
4,9 
5,3 
6,8 
4,5 

I 5,0 I 2 

6,3 

8,0 

193,3 3 

6,8 1 31 
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D.S.R.s VIRKSOMHED 1956-1960 
SAMT I ÅRENE 1941- 1946 OG 1951 

lr medl.*) medl. -tu re ture bldrurc b1d·km km pr. 
pr. med!. båd ru r 

1941 850 19684 23 ,2 7531 54166 7,2 

1946 1331 13287 10,0 5470 43097 7,9 

1951 1000 14402 14,4 5585 35659 6,4 

1956 ca. 700 8482 12,1 3804 25115 6,6 
1957 ca. 650 7568 11,6 3485 22397 6,4 
1958 ca. 650 7707 11 ,9 3509 23841 6,8 
1959 551 9618 17,5 4224 28322 6,7 
1960 568 7340 12,9 3601 24365 6,8 

*) D. v. s. antall et af medlemmer. der betaler akriv t kontingent (indbe lattc[ livsvarige). 

km pr. feriel angwre an dre sæsonens 
år medl.·km 

medlem 
ture over v:lrighed 

bådrure båd·km kil) pr. 30 km l uger 
båd tur 

1941 154330 181,6 31 9080 293 55 28 

1946 11 853 5 89,0 27 8150 302 44 29 

1951 101207 101,0 9 2142 238 21 30 

1956 63534 90,8 7 1938 277 18 29 
1957 54048 83,2 4 764 191 11 29 
1958 60503 93, I 7 1390 198,6 24 31 
1959 71923 130,5 10 18 10 181 25 30 
1960 55887 98,4 9 1775 197,2 22 29 

~~ =:-~ YAOIllJfK 
SIE~ LAK- DG FARVEFABRIKER 

KØBENHAVN S. 

II 

HELLERUP K0LESERVICE 
STRANDVEJ 211 . HELLERUP. tlF. HE 8637 

ATLAS KØLESKABE 

sam t service f o r alle f ab r ika te r 

AXELTORV 6 

C ENTRAL 89 1 

JULIUS JACOBSEN 
<y:.azoe 

'rapet 

/... in IJleu HI 

LEVER A ND Ø R TIL D. S. R. 

L0GST0RGADE 7 o . 0Bro 4635 

Sol 

Saltvand 

Sejlsport 

og MARI NAT 
YACHTLAK 

O. F. ASP AJs 
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STRANDVEJ 59 - TElF. RY 3025 

BRØD OG KAGER 

<fip 
HORNUNG & MØLLER 

KGL. H OF·PIANOFABR IK 

BREDGADE 54 NY GADE 4 

FI.~ 

Vimpl er 

Vorhlflag 

Klub"a Jld erc 
r elle 

Fornemste danske fabrikat 

• L S. V·.Wei lba ch 
K~ I hnfl cvcrlllldur 

SIrandgilde 22 . Tlr C 12'20 -7lJ()() 

HARALD O. R 1ST A l s 

ASSURANCEFORRETNING 

GRUNDLAGT 1884 

* 

KONGENS NYTORV 16, K . CENTRAL 992 

Læsnzng af både lLi turen ItI Lubcck 
Chr Rasmussen tOt. 

Kaproningen 1960 

Sæsonen 1960 viste, at den fremgang, der startede J 959, fort
satte i 1960. Vel fik vi knap så mange sejre, nemlig 14 i 1960 
mod 17 i 1959, men vi fik langt flere placeringer end. åre t 
forud og i betydeligt skrappere selskab, idet de fl este sej re var 
i senior og junior. Vi opnåede des ud en 2 trediepladse r og l 

andenplads ved Danmarksmesterskaberne, og alle placeringer 
va r i knaldbård konkurrence hele banen over. 

Sæsonen startede i Li.ibeck med en sejr til l b jørgen K ruse i 
sen ior singlesculler, hvor han bl. a. slog den tyske eu ropames ter 
og olympiske sølvmedaillevinder Klaus von Fersen, hvad der 
vakte ikke så lidt opmærksomhed både herhjemme og i Tysk
land. Den medførte bl. a. , at Kruse fik en invitation til en 
regatta i Berlin, omfattende frit ophold og f1yverejse fra Ham
burg. Angående Li.ibeck-turen henvises til Christian Rasmus

sen s referat. 
Den hjemlige sæson startede på Bagsværd med forårskap

roningen. Her havde Niels j ørgensen sin debut i begynder 
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si nglesculler. Der var anmeldt 15 både, og Niels blev nr. 2 

efte r en hå rd kamp med Bent Møller fra Esbjerg, der va ndt. 

Vor næste stan var i beg. le tvæg ts- firer, hvor vi ligeledes blev 

nr . 2 efter »Kvik« ; her var 4 både. Vi blev li geledes nr. 2 i 

junior dobbeltscu ller efter K.R., der senere blev danmarks 

mes tre. Her var 6 deltagere. Den næste 2.-pl ads fik vi i senior 

singlesculler ved I b K ruse, der blev slået af Bagsværds H ans 
Frederiksen . 

Sæso nens næs te start var i Sorø, der blev en tro kopi a f for

årskaproningen, idet vi i sam tli ge starter blev slåe t af de 

samme hold og selv besørged e a t slå de hold , vi tidligere h avde 

slået . Regattaen viste dog, at vi havde grund til at vente os 

noget af sæsonen, idet der var tydelig fremgang a t spore, navn
lig hos Niels Jørgensen og le t væg terne. 

Det blev dog de mere »garvede,<, der sørgede for de næste 

sejre , nemlig på den meget smukke bane p å H jilmsjo i Sverige. 

Her vandt Max Steffensen og Ch r. Rasmussen senior toer u. 

stm. , junior dobbelt scu ller og sen ior dobbeltscu ller, med ens I b 
K ruse vandt senio r singlesculler. 

Den næste opgave blev den internationale S im lånosreoat t a i 
b b 

Sverige, der vel må kaldes Sveriges »Bagsværdregatta« . H er var 

IX 

stor dansk deltagelse, idet Simlångsdalen ligger bekvem t for 

os og i a ldeles vidunderlige omgivelser med første klasses ind

kvartering. 

Her havde le t væg terne deres første start i seniork lasse n, og 

de klarede o pgaven fint, idet de kun blev slået af Falkenberg, 

der er svenske mestre og nr. 2 ved nordisk mesterskab, og vore 

gav svenskerne kamp til stregen. I b K ru se vand t senio r si ngle

sculler ca. 250 m foran »Kvik«, der blev nr. 2. I senio r toer u. 

blev v i nr . 2 efter »K vik« efter at have ført d et meste af løbet. 

Vi vand t desuden såvel sen ior dobbeltsculler som junior dob

beltsculler. 

Ved den internationale Bagsværdregatta prøvede vi for første 

gang Niel s Jørgensen i cravelbygget sculler, nærmest for a t han 

kunne prøve, hvordan det var, m en han overrasked e os alle 

ved at bliv e nr. 2 af 11 . Han blev kun slået af Bent Møl/er fra 

Esb jerg. En v irkelig lovende indsa ts af en begynder. 

Begynder letvægterne svig tede os he ller ikke. I junior letv. 

blev de nr. 2 efter Nykøbing Sj., der er danske m es tre, men 

for første gang foran "Kvik«, og de lod sig iøvrigt resten af 

sæsonen ikke besejre af »arvefjenden <, »Kvik«. I sen ior letv. 

blev vore nr. 3 efter Nykø bing Sj. og Falkenberg . D er var her 

6 deltagere. Holdet bestod iøvrigt hele sæsonen a f Nzels Mil/
man, Klaus S/eot Hansen, Jørgen Råschou-Nielsen, Emil Søren
sen og stm . Esben Aner Hansen. 

I sen ior dobbeltsculler blev vore nr. 4 af 8 både, og det var 

iøvrigt deres sid ste sta rt sa mmen , idet den ueni ghed, der havde 

ulmet i nogen tid, en aften slog ud i lys lue, så vi blev en ige om 

at lade Niels Jørgensen og Chr. R asmussen starte sammen til 

DM. De roede her et virke ligt godt løb og viste, at vi her har 

et virkeliot lovende mandskab, SOI11 vi har grund til at vente b 

os noget af. De blev ga nske v ist nr. 3, men slog da bl. a . dan-

marksmestl'ene fra Hellerup. r Danmarksmesterskabet i single

sculler fik vi en sku ffelse, idet Ib Kruse ku n blev nI'. 2, slåe t 

med l sekund af Bags værds Hans Frederiksen. Vi havde be

stemt her ven tet vorr første danske mesterskab i m ange å r. 

l Danmarksmesterskabet i let vægts-firer blev vi nr. 3 efter 

Nykø bing Sj . og Randers, m en der var kun 3 sekunder mellem 

nr. log nr. 3, resten af feltet på 6 endte langt bagud. Det va r 
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NIels og ChnSllan cfter se jren 
I senta r dobb elt sculler I M alma 

Blond foe. 

et virkel igt fint resultat af et beg ynderhold og en god dag for 
os, idet det er mange å r sid en, D.S.R. har fåe t 3 hold placeret 
ved Danmarksmes terskaberne. 

Træningen til sæsonen 1961 har været i gang siden oktober, 
og vi ha r for øjeb likket l S mand i træning under I b Christof
fersens dygtige ledelse, så alt tyder på, at fremgangen vil fort
sætte, så vi igen kan opleve en »gulda ld er « for D.S. R. 

Desværre er jeg ikke mere i stand til at afse tid til at fort
sætte Som kaproningschef; allerede i 1960 kneb det, idet jeg har 
været i udlandet i fl ere period er midt i sæsonen, og da Peter 
WiLken rejste til Grønland, har der været lag t et meget Stort 

ekstraarbejde p å formanden og ikke mind st på Ib Christoffer-

sen . BLønd. 
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KAPRONINGSSTATISTIK 1960 

Antal AntJI Anta l Amal 
!i[Jrrcr Se lrt! SCJJ"[CI ~eJre 

---f--- ------
" I all~ Bilde I I J JUschou-Nielsen 7 l 

".,ren Blide l I I\lau:. Skol-Hansen 6 l 

1-.\ ... 11 Christiansen 2 ) Ma1i: SteHcnsen 9 l 

I ici nlan 2 I T orben So birk . .. I I 

! ')IC IT :nJng HCln2c 2 I Em il Sørensen 7 2 

Lrik Jensen 2 I 
!:JlyrnJ.l:lId Nicis. Jørgensell . .. S 2 

Ib I. J...ruse I) 5 h.ben A. Hansen S 3 

'i' lell> jVtiJrn,ln G l Niels Sccher I O 

Per Wlllem~ I 

I 

O Bcm Mær'ik I I 

C hristian Rasmussen I ' 4 

Begynder Junior Sen io r Privat lak 
Start I Sejre c"l .lrl ' ''''<'> Jrc \ran , Se lre Srarr , \)cJrc St.uLI Sejre 

1 - - - I 

I 
O 2 I Otter .... .. . . .. I 

I O 2 l 6 I - - 9 2 Firer meJ sty rlll. · . 
Firer uden styrlll . _ - - - -- - I O - 1 O 

Toer udcn sty rm .... - - - - 3 I - - J 1 

6 3 4 I - - IO 4 Dobbelt-sculler - . · . . - --

l 2 O 6 2 Il 5 - - 19 7 Si ngle-sculler . .. . · . 

Talt· · ·· 1 44
1

Is 

) t :l ITCI S" lrc 

Lub eck 5. juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . J 
Fodrskapro ninge n, Bagsvæt-J sø 11.-12. juni . 5 O 

H jalmsjo regattaen, Sverige 19. juni. _ .. . 4 4 

Sorø regattaen 2.-3. juli . ... . _ ....... .. . 5 O 

Berli n, Grunau 2.-3. juli ... ............... . .. .. ... . 2 
Siml~nges rega ttaen , Sverige 9.-10. juli . . ... .. . 4 2 
Bagsværdregattaen . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 5 O 
Årungen, N .A. M. 23 .-24. juli ..... . ... ..... . . ..... . 3 2 
D.M. Brabrand 31. juli ......... .. . .. . . .... .. . . 3 O 

Efter~rskaproning , Bagsvæ rd sø .... _ .... . . . .. ... . . 3 2 

Malmo, internatio nal regatta 28. august . _ .. 4 3 

» K vik l\ -n1Cltchcn . . . . . . . . . . .. ..... . . 2 O 

Universitetsl1latchen . .. ... ... . . . ... - ... . O 

laIt . . .. 44 15 
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LDBECKER REGATTAEN 

Fredag morgen startede vi i et lejet folkevognsrugb rød mod 
LLibeck med en singlesculler og en dobbeltsculler på tager. 

Helt uden dramatik var turen ikke. Forsikringsselskabet 
havde nemlig glemt a t sende det så kaldte »gule pa s« , så vi 
kunne komme ud af og ind i landet med vognen. Det blev dog 
ordnet, så omtalte papir kunne hentes på afdelingskontoret i 
Nykøbing F. 

Den eneste hage ved dette arrangement var ba re, at man på 
en eller anden måde havde glemt at underrette deae kontor. 
Et p a r telefonopringninger klarede dog sagerne, men vi var 
blevet forsinket ca. 112 tim e og ikke fri for at være lidt nervøse 
men vi nåed e dog rettidigt til Gedser. ' 

Turen Over med »Deutschland« var rolig 00' behao-cli o- liden 
t> t> t> 

særlige hændelser. Ingen af os havde nogensinde været i den 
gamle hansastad og kunne som følge deraf heller ikke vide, 
hvor kaproningsbanen lå. Det gik dog ret nemt - ude n at spørge 
endda . Tyskerne må kunne have set på vore veltrænede kroppe, 
at v i var roere, for hver gang vi var ved at køre forkert, vin
kede de os p å rette vej. 

Vi meldte vo r an komst i »Lubecker Ruderklub « og fik anvist 
soveplads på »]ugendherberge «, som selvfølgelig lå i den anden 
ende af byen. Spisning skulle foregå i »Li.ibecker Rudergesell
schaft«, der lå midt imeJJem, og som senere viste sig at være et 
fremragende spisested . 

Vi riggede bådene og tog den obligatoriske tur på banen _ 
en gravet kanal beregnet for pramdragning og fyldt med store 
bøjer, som dog blev fl y ttet før kaproningen. Banen v a r 1500 m 
lang og havde plads til 4 både. 

Lørdag morgen kl. 9 begy ndte kaproningen med indledende 
heat i drengeløbene, hvor bl. a. fredericia deltoo- i 3 løb 00" 

t> t> 
vandt deres heat. Der var ingen opsamlingsheat, men alligeve l 
va red e det til kl. 12, og allerede kl. 13,30 gik det løs igen til 
kl. 17 - udelukkende drengeløb, hvoraf Fredericia vandt deres 
tre løb. 

Søndag morgen var det vores tur i anden senior dobbelt
sculler; VI var i 1. heat, Maribo og K.R. i andet. H er lærte vi, 
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hvad en hurti g start vil sige. På ordet »sind « startede t ysk~rne , 

vi ventede til der var sagt »Sind Sie bereit «, og vi havde Ikke 
tid til at v'ente på ordet »Ioos «. Til trods for at vi således tyv
startede tykt, var vi allerede i starten en længde bagefter, ved 
500 m havde vi trukket den halve længde op, men da tyskerne 
opdagede, at vi kom tæt på, drejede de bare lidt over m~d ~s 
o'" tvang os ud i en bøje udenfor banen ved ca. 650 m; VI mI-

t> o f. 
stede da et par længder - og modet og kom i mal som en 111 

nr. sjok. . . 
Så gik det betydeligt bedre for l b K ruse I sll1g l ~sculler; han 

vandt sit heat i stor stil på dagens bed ste sculle rtld. I fmalen 
var han lige så si kker vinder, og så var der igen jubel i lej ren. 

2. pinsedag var der igen løb også med indledende heat i senior 
dobbeltsculler. Her deltOg bl. a. et hold fra Ratzeburg med den 
berømte scu llerroer Klaus von Fersen, og vi var indstillet på 

at sælge skind et så dyrt som n:uligt. Her var odet .os, der t yv
startede før st og førte helt op til 750 m, men sa >' g!l« ( v on Fer

sen, og i et tempo på over 40 tag i minuttet strøg d~ let uden~m, 
og det andet tyske hold gled også langso~lt forbi, men matte 
dog kæmpe hele banen igennem for at blive nr. 2 og komme 
med i finalen. 

K.R., som vandt 2 senior om søndagen, blev slået i det andet 
indledende heat. 

Igen var det Kruse, der reddede vore farver. Efter et kolos
sa lt hårdt og spændende løb lykkedes det K ruse og H arzs Smlth 
fra Lauenburg at ryste von Fersen af, da der manglede 300 m~ 
men det havde tage t for hå rdt på Kruse ; H ans Smith sejrede l 

spurten, men den tyske sø lvmedai llev inder fr a Melbourne ~g 
med flere europamesterskaber blev lukket bagud, fuldstændig 
slået. Dette for årsagede en kolossal opstandelse på tilskuerplad
serne - von Fersen slået af en »Dane «! 

Kruses flotte ind sa ts bevirkede, at klubben fik en invitation 
tli en stor regatta i Berlin. 

Man forstår så udmærket, at Tyskland er så dominerende i 
roning, når man har set en ganske almindelig forårskaproni~g, 
hvor bådepladsen var l km lang med både i tre lag over h1L1-
a nden og nogle steder i to rækker. 
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Desuden klappede alting på klokkeslet - intet var overladt 
til tilfældighederne. Et flot arrangement, et hårdt ~elskab at 
færdes i, men samtidig lærerigt. Ib og Chr. 

BERLlNREGATTAEN DEN 2. JULI 1960 

Fredag den l. juli k1. 10,30 startede jeg med tog fra hov ed
banegå rden til Hamburg via Gedser. På færgen fra Gedser til 
Grossenbrode mødte jeg roerne fra Maribo Roklub, som også 
skulle med til Berlinregattaen. Dem fulgtes jeg med til Ham
borg, men da de skulle flyve med en anden maskine, end jeg 
skulle, Fløj jeg fra Hamborg l time Før dem. 

Flyveturen gik fint , og det var meget flot at se Berlin fra 
luften med tusinder af lys og neonreklamer. Maskinen landede 
11.1. 23,00 i Berlins lufthavn; her ventede repræsentanter fra »Det 
tyske Roforbund «, og jeg fik besked på at vente sammen med 
dem, indtil alle udenland ske roere var ankommet. De sid ste ,lf 
dem an kom kl. 1,15, og så kørte vi alle i bus til den poli ti sk ole, 
hvor vi skulle bo. 

Næste morgen (lørdag) 11.1. 9,15 skulle jeg i heat og skulle 
blive nr. l for ar kunne gå videre til finalen. Båden, jeg lånte 
dernede, var meget dårlig, og å rerne var til en damesculler, so m 
jeg dog fik byttet senere. Jeg vandt heatet , som havde 4 del
tagere, og gik således direkte i finalen. Denne blev roet lo rd,\g 
eftermiddag, hvor jeg blev nr. 3 med Schweiz på I.-pladsen og 
Tyskland på 2.-pladsen. Der var mege t dårlige fl)rbindelser 
med politi sko len og bådeplad sen, og busserne gik på de mest 
mærkeli ge tider, så man ikke kunne nå at få spist færdig, og 
derfor måtte både jeg og Maribo-roerne tage en vogn for at nå 
bådepladsen inden starterne. 

Om sø ndagen var der 13 deltagere i der heat, jeg sk ulle ro , 
og kun vinderen gik direkte i finalen. Her blev jeg nr. 3 med 
Tyskland på J .-pladsen og Schweiz på 2.-pladsen . 

Søndag aften kl. 21,30 fløj vi dan skere fra Berlin og var i 
Hamborg k1. ca. 22,30. Der overnattede vi alle på » Hotel Stadt 
H amburg« og fortsa tte rejsen hjem næste morgen kl. 9,35. J eg 
var hjemm e i Københa vn ved ca. 20-tiden, og det havde været 
en dejlig og uforglemmeli g tur for mig. Ib Kruse. 

2-1 

N.A.M. -TUREN TIL ÅRUNGEN, NORGE 

Torsdag den 21. juli sejlede et dansk pigerohold til Norge. Af 
sportslige og praktiske grunde sejlede D .S.R.'s kaproere den 22. 

N AM skulle i år holdes i Norge, og N .s.R. hav de udset 
Arungen til a t danne ramme om den store dyst. Uden at for
nærme svenske roarrangører kan man vist godt sige, al der ikke 
noget sted i Skandinavien findes et rostadion, som er så smukt 

beliggende som Arungen. 
N år man er så glad ved at være til kaproning deroppe, skyl-

des det imidlertid ikke kun den landskabeligt smukke placering, 
men mindst lige så meget den fint anlagte bane. Den er af
mærket for hver 50 m på bedste måde. Starten går fra fast bro, 
og der bliver startet Fra ror. Hele banen er enestående over
skuelig såvel fra bådeplads som fra tilskuerplads. Endvidere 

BJ tene læsses 
til N.A . M. 



ligger fj elde på begge sider, så vinden kan kun angribe på langs 
a f banen. 

Det er et beundringsværdigt initiati v, N.S.R. har lagt fOl" 
dagen ved anlæggelsen af dette rostadiOll. 

Efter at have tilbragt en nat som lig i to red skabskasser på 
taget af øverste dæk var det behageligt at blive godt modtaget 
på Uttstikkeren i O slo. Med hjælp fr a norske studenter fik vi 
hurtigt anbragt vore både på N.5.R.' s specielle båd trailer (et 
glimrende køretøj - noget fo r D.S.R.) , og ca. en time efter var 
vi på vandet i Arun gen for at lære banen at kende. Om afte
nen skull e slaget stå , og optimismen va r stor. Vi f ik dog noge t 
andet at føle. Allerede fra st arten tog det norsk e sværvægtshold 
(i vægt dobbelt så stort som O .5.R.' s letvægtsfirer) førin gen og 
blev der , til målet va r nået. 

Om dette er der kun det gode at sige, at svenskerne blev 
nr. 3. Efter roningen var der middag og præm ieuddel ing på 
landbru gsskolen ca. 5 km f ra banen , en god tu r a t ~å . N æste 
dag skulle den interna tion a le Arunge n- regatta, N orges største, 

finde sted. Vi havde her anmeldt i to bådtyper, singlesculler jun. 
og sen.-I etvægtsfirer - det samme mand skab , som aften en fø r 
roede til N AM. Fina len i sc uller blev meget dramati sk. Da 

N .A.M. På vej III banen ved Anmgen 

N. A. M. L ctV.cgls f ireren vinder, senior lelv.cgts jl rer 

roerne var på vej mod start, blev der pludselig medd elt, at en 
af roerne havde forfri sket sig med et bad, og man mente, at det 
var D.S.R. - roeren, h vilket senere blev bekræftet. Niels j ørgen
sen nåede imidlertid at komme til start og lagde sig straks klart 
i spid sen af fel tet. Ved lOOO-meter var der en fø r ing på 5 
længder, men pludselig så man fr a land, a t feltet gik forbi den 
danske roer , og håbet om dan sk sejr for svandt. Årsagen til 
nederlaget og vandgan gen skyldtes en defekt å regan t; , som be
virkede, at åren sprang ud af riggen. En kedelig hændelse i et 
løb, h vor sejren fra sta rten sy ntes sikker. 

Letvægtsfir eren fik opre jsning for 2.-plad sen aftenen før, idet 
de tog en sejr hjem i senior-Ietvægtsfirerløbet og bl. a. besejrede 
det stærkt roende svenske hold fr a Fa lkenberg, som er svenske 
mestre. D.s.R.'s hold bestod af Emil Sørensen, Niels Mil/man, 
Klaus Skot-Hansen, Jørgen Raaschou-Nielsen, COK: Elpen Aner 

Hansen. 
Om aftenen var roerne til stort bal i N.S.R. Blandt N.S.R.' s 

gæs ter var Lyngbys damehold, som vist også morede sig strå

lend e. 
V ed hjemturen var der 3 båd e, der skulle lastes ombord, da 

vor hjemrejse faldt samm en med L.D.R.'s. - Hjemturen gik 
fint. Niels. 
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POUTIKEN 's vandrepræmie i universitctsmatchcn Aarhus-København 
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En kanin beretter om studentermatchen 
l Århus 

Jeg havde kun roet ca. 3 uger, da jeg blev bedt om at ro med 
på Københavns univ ersitets otter i matchen mod Århus univer
sitet. Aftenen efter var vi ude i en outrigget firer. Her fik jeg 
min første forskrækkelse. Jeg var sat til at ro som et, og id et vi 
lagde ind til pontonen, glemte Per Willems, som var COX, at 
kommandere »sæt i«, og jeg blev smidt udenbords, da min åre 
ramte pontonen. Efter nogen tid var der nogenlunde balance i 
fireren, og I b C hristo f fersen sendte os i Sydhavnen foi' at træne 
l otteren. 

Så kom den lørdag, da vi skulle rejse. Vi mødte i Sydhav
nen og var lige en lille tur ude, ikke mindst for at lære styr
ma nden Kell at kende; det var kun anden gang, han styrede 
for os. Derefter fik vi udleveret en klubjakke hver under mange 
protester; det var især holdets laps, Millman, der ikke mente, 
jakken, der lignede en si med de mange møl huller, passed e. Der 
var imidlertid ingen vej udenom. Vi fik at vide, at nå r de 
jakker bavde været gode nok til de roende for over 25 år siden, 
så var de også gode nok nu. 

K\. 22 mødte v i så ved Århus-båden; da var Strigel alle
rede mødt med ly segrå slips til hele holdet, idet han var klar 
over, at ingen af os mødte med de reglementerede slips. Det 
var blæst godt op om lørdagen, så båden vippede godt, da vi 
kom uden for bavnen. Millman begyndte at tale om, at hans 
mave opførte sig så mærkeligt, og Erling begyndte så at ), trø
ste " ham ved at tale om mad. 5 minutter efter forsvandt Mil/
man op på dækket, hvor han opholdt sig det meste af natten. 
Tidligt næste morgen - for tidligt, syntes Emil - bleV vi væk
ket, og på kajen stod to repræsentanter for Arhus-holdet, som 
lodsede os ind i et par taxaer, som kørte os til Hotel Royal, 
hvor vi fik et hårdt tiltrængt morgenmåltid . Her kom Århus 
Studenter Roklubs form a nd, hl'. Bjerrum, som var meget sejr
sikker, og havde vi ikke haft vor egen formand, hr. Bjørn 
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Møller, med, som ikke var mindre sejrsikker, havde vi helt 
tabt modet. 

Efter morgenm aden tog vi ned i Arhus Roklub, hvor vi 
skulle låne en båd. Vi gik så i gang med at få rigge t den til, og 
da det blæste kraftigt, bes temte Christoffersen, at den sku lle 
rigges højt. Vi skulle så ud at prøve den. Vi havde lige prøvet 
en start, da Erling fangede en kæmpe- }) ugle ,< og med nød og 
næppe undgik at bli ve kastet ud af båden. Efter den første tur 
var der ikke megen optimisme tilbage hos nogen i båden, for 
vi kunne ikke få den til a t glide, desuden hang den så meget i 
styrbord, at vi, der roede i bagbord, dårligt k unne nå ned til 
vandet med vore årer. 

Klokken var nu blevet så mange, at vi må tte tænke p å fro
kosten. Vi fik 10 kr. pr. mand til frokosten. Vi gik SJ a llesam
men op i byen , hvor Ib Chrzstoffersen kendte et godt madsted. 
Efter frokosten tog vi tilbage til roklubben, hvor v i sk ulle gøre 
os klar til matchen. Medens VI klædte om, varmede op og roede 
til start, havde der været et optog, som gik gennem byen, men 
det gik vi desværre glip af. Vi kLt:dte om - vi skulle ro i 
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Fra studentermatchen. 

Formændene for de to k lubber udregn er points 

ved k eglespillet efter froko sten 

Strige l foto 

Propaganda i Arh~,s for studcntcrmatchen 

- bemærk piamsten, der er spændt fast 

hv idt, medens de ,1ndre roede i blåt. Nu lå båden nogenlunde 
i vandet, og vi begyndte så at ro ud af lys tbådehavnen for a t 
komme ind i selve Århus hav n. Li ge idet vi stak spid sen af 
båden ud af lystbådehav nen, slog de første søer ind over os; vi 
turde dårligt vende, for så ville vi få søerne ind fra siden, men 
det gik, uden at vi fik nævneværdigt med vand i båden. Nu 
var århusianerne også kommet ud af lystbådehavnen, og de 
ha vde det samme besvær med a t få vendt. Begge hold var nu 
parat til at starte, men der var ingen til at starte os, og vi var 
så uh eldige, at vi havde fået den bane, der var nærmest ved 
molen, så vi skulle ikke blot passe p å dønningerne, men også 
på de stø rre moddønnin ger, som kom fra molen. 

Endelig kom starterne, men nu var vores båd kvartfuld af 
va nd . Vi lå så lidt og kæmpede for a t få bådene på linie, og så 
gik starten , men på grund af det mege t vand, vi havde i båden, 
lå den meget dybt, og moddø nninge rne fra molen løb lige ind 
i båden, og i løbet af ingen tid var der så meget vand i båden, 
a t riggene lå i vandoverfl aden, og det var umuligt at ro ; for 
så at gøre det helt fuldendt , Strøg den ene af speedbådene så 

tæt forbi os, at båden blev helt fyldt. Styrmanden komman-
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Fra studentrrmatchen I A rhus: 
Pr,1'lnrcuddelrng a f chcfredaktør H. Steph wsen 

-StrigeJ iO l . 

derede nu: »Så står vi af! « og alle forlod den synkende skude, 
og det var alt andet end behageligt, for vandet var kun 8 
varmt. I den anden båd, som nu var blevet halvt fuld af vand, 
så vi styrmanden bruge sin råber som øse. 

Efter at de i speedbåden havde fået tag i båden, begyndte vi 
at svømme hen mod nogle jernrrin i den 4 m høje mole; her 
blev vi hjulpet op af politiet, som var komm et til hjælp. Vi 
blev så i bil kørt til målet, hvor vi lige nåede at se Århus-båden 
passere stregen. Hr. Bjerrum foreslog nu, at vi løb ned til ro
klubben for at få varmen. Vi løb så de ca. 3 km til roklubben, 
og det var sikkert grunden tiL at ingen af os blev syge. Vi fik 
et bad , og vi ærgrede os godt over, at vi ikke havde fået vi st, 
hvad vi kunne - ud over at svømme. Klokken var nu blevet 
16, og vi skulle først være på universitetet k1. 18, så vi havde 
2 timer til at kigge på byen i. Vi var ude at se »den gamle by". 
Derefter kørte vi til universitetet, hvor der var dækket lallK(' 
borde. 

Under middagen blev der holdt taler af begge universitw.: rs 
rektorer , formændene for de to roklubber, hold kaptajnerne p_ 
de to hold samt af chefredaktør Stephensen, som også udd ·I l· 
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1\1' .\'I11icrne. Hver af os fra København fik en bog, på hvilken 
de r stod: »Arhus uni versitets svømmeprøve 1960,,; desuden fik 
I{ c// ell flaske rom »mod forkølelse «. Vi blev iøvrigt beskyldt 
( Ol' at have trænet i at »stå af«, men professor Dich reddede os, 
id et han sagde, at vi umuligt kunne have øvet os, for han havde 
.ddrig set noget lignende, f. eks. var der en, der havde rejst sig 
op i båden og la vet et perfekt udspring på hovedet, desuden 
V .II· der trådt to huller i båden under »udstigningen«. 

Efter middagen v ar der bal. Der blev dog ikke danset meget, 
dc r var for få piger, men det gik udmærket alligevel, og stem
nin gen var meget, meget høj, da vi måtte bryde op for at nå 
b:ldt' l1. Vi kørte alle ned til båden, med orkester og det hele. 
l )c r var liv og glade dage i Århus havn den aften, og det var 
mcget sent, før vi kom til køjs. Næste morgen måtte vi tidligt 
op > for nogen skulle på arbejde. Igen var det Emil, det kneb 
Ill ed at få op, og da vi kom for at vække ham, hørte vi ham 
ll1umle i søvne: »Ro til! De har kun en længde - åh nej, det går 
ikke, vi går ned. « Den dag kunne man uden på "Politiken « 
Lne : »Århusianerne vandt i roning og københavnerne i svøm-

II 111 g {' . Det var lidt flo v t. Kaninen. 

Faklen overrækkes l amfiteatret 
eft er sw dentermatchen l Arhus 



Materiellet 
I 1960 solgtes d en kli nkb yggede singlesculler ,> Svante« og d e 
tO 2-~re r s inriggere »Leif« og »Rolf«. 

Der anskaffedes en klinkbygget singlesculler og en cravel
bygget dobbel tsculler. Disse tO båd e har fåe t navnene» Daphne « 
og »M inerva «. 

D.S.R. ha r derefter ialt 54 både, nemlig 13 2-~rers inriggere, 
6 4-å rers inr iggere, 15 klinkbyggede singlesc ullere, 1 plas ric
singlescull er, l klinkbygget dobbeltscull er m. stm., J gigfirere, 
l gigotter , l cra ve lb ygget singlesculler, 2 cra velbyggede dob
beltscullere, 2 toere u. stm., l tOer m. stm. , 3 firere u. stOl., J 
firere 111. stm . og 2 ottere. 

j. Norman-Hansen . 

N ørLyng , GalSIer og Norman-Hansen 
Harde .. (Ot. 

ved afgangen tiL Gall-borg 21,15, 15. juli 1960 

VINOLlA AiS F. " 1002 
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"Joh - ser du - nu har VI la sal SIgnal -
så stand.ler J(ragen.rstoget osse nok". 

Egholm "banegård« 7 aHg. 1960 (tvtrcn Fa/sIa rundt) 

Nordkysten af Vlgsø 
(fra lHren Falster ntndt aug. 1960) 

· I-!:u'der fot 

Håndbold-afdelingen 
Så lykkedes det endelig håndboldafdelingen a t bevise, at de til 
denne gren af roklubben forbrugte midler ikke forgæves er 
givet ud. Thi i det Herrens år 1960 hjemførte afdelingen en 
pokal, der siden april 1960 har kunnet beskues i trofæskabet. 

Pokalen blev vundet i roernes årlige håndboldturnering den 
20. marts 1960. Som sæd vanlig havde vi anmeldt 2 hold, et i 
mesterskabsrækken og et i 2. holds-rækken . 

I mesterskabsrækken spillede foruden sidste års vinder Skjold, 
Lyngby, D.S.R. samt det nyoprykkede hold fra D.F.D.S. Sidst
nævnte spillede først mod D.s.R., og i denne kamp var der 
ingen tvivl om udfaldet, idet D.S.R. vandt 1. halvleg med 5-0, 
hvorefter holdet slappede af i 2. halvleg, hvor det blev 5-5. 
Det endelige resultat blev således 10- 5, og D.S.R.'s finaleplads 
og forbliven i mesterrækken var denned sikret. Skjold vandt 
sin kamp over Lyngby med 11-7 og sikrede sig den anden 
finaleplads. Som vort holdt havde spillet i den første kamp, 
havde man regnet med en ret sikker se jr i finalen, og 1. halvleg 
vandt vi da også med 6-4. Men al denne medgang var lidt for 
meget for spillerne, der i 2. halvleg syntes at gå i stå, således at 
Skjold kom op på 8-8. Dette var stillingen til ca. 1/ 2 minut før 
tid. Så endelig besluttede man sig til at hjemføre pokalen ved 
at score det afgørende mål, og med cifrene 9- 8 til D.S.R. var 
sejren sikret. Under megen jubel - i hvert fald Fra vor side -
fik vi overrakt den af Skjold udsatte pokal. Pokalen skal vin
des 3 gange for at blive ejendom, så nu mangler vi altså blot at 
vinde 2 gange til. Imidlertid har de andre klubber jo også et 
ord at skulle have sagt i denne sag, og uden sværdslag får vi 
den næppe. l den anden mesterskabsfinale vandt Lyngby over 
D.F.D.S. med 4-7, og det blev sll.1edes D.F.D.S., der rykkede 
ned, medens Ø.K. rykkede op fra A-rækken. 

Også 2.-holdet gjorde sin skyldighed og sogar langt mere 
overbevisende. I den første kamp vandt holdet over D.F.D.S. 
med 10-5 efter 6-3 ved hal v leg og gik derefter til fi nalen mod 
K.R. For ikke at lade nogen i tvivl om holdets formidable 
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evner vandt det 1. halvleg med 7-0, hvorefter man tog det 
med ro, således at 2. halvleg kun blev vundet med 7-1. Slut
resultatet blev altså 14- 1 samt diplom til hver spiller. 

Som sædvanlig var ingen af roklubbens koryfæer til stede ved 
aftenens kampe, men mærkværdigvis gik det altså godt nok 
alligevel. I år, d. v .s. 1961 , skal D.s.R. arrangere turneringen, 
og lidt medvirken med eller uden interesse fra højere sted 
imødeses, om ikke af gavn så i hvert fald af navn. 

Som tidligere år har afdelingen deltaget i Københavns Hånd
bold forbunds mesterskabsturnering i nederste række. I sæsonen 
1959/60 har vare hold spillet følgende kampe: 

11110 1959: 
25/ 10 1959: 
15/11 1959: 
29/11 1959: 

6/12 1959: 
10/1 1960: 
17/ 1 1960: 
24/ 1 1960: 
28/2 1960: 

4/ 10 1959: 
25/10 1959: 
15/ 11 J 959: 
6/12 1959: 

10/ 1 1960: 
7/2 1960: 
6/3 1960: 

l. HOLD. 

D.S.R .- Standard ......... ... . ..... ....... . 
D.S.R.-Valby K.F.U.M ................... . 
D.S.R.-Heimdal .. . .... ........... . 
D.S.R.-Fællesforeningen for Danmarks Brugs-

foreningers Idrætsforening F.D.fl.I. 
D.S.R.-Arbejdernes Idrætsklub A.l.K ....... . 
D.S.R.-Roklubben Skjold . . ......... . 
D.S.R.- Laurits Knudsen L.K. . . .... .... .. . . 
D.S.IC-Søborg .. . ... . . . . 
D.S.R.-Steno .... . . . .... ........ . ....... . . 

II . HOLD. 

4- 7 
12- 3 
4- 4 

6-13 
12- 3 
13- 5 
5- 6 
7-14 

11- 8 

D.S.R.-Stadion .......... . . . . . . . . . . . . . . 2- 9 
D.S.R.-F.D.l3.I. ............ . ... .... ...... . 8- 8 
D.S.R.-K bhvns. Håndboldklub K.H. (5. hold) 1- 8 
D.S.R.-Heimdal ............ .... .......... 6- 2 
D.S.R.-L.K. ....... . .. ....... . ... ....... . . 5- 9 
D.S.R.-Standard ................ . ..... . ... 6- 7 
D.S.R.- Østre Borgerdyd Ø.B. ......... . .... 3- O 

L-holdet har således spillet 9 kampe, hvoraf 4 blev vundet, 
uafgjort og 4 tabt. Imidlertid udgik Valby K.F.U.M., som vi 

havde vundet over, og slutresultatet blev derfor, at vi i 8 kampe 
opnåede 7 points, hvilket gaven sjetteplads af 9 deltagende 
hold. VOrt hold scorede i de 8 kampe 63 mål og lod kun 60 
gå ind. 

ll. -holdet spillede ialt 7 kampe, hvoraf 2 blev vundet og en 
spillet uafgjort, medens resten tabtes. Med 5 points blev holdet 
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111'. 5 af 8 deltagende hold. Vi scorede 31 mål, men Jod de andre 
få lov at score 42. 

I indeværende sæson har vi i den samme turnering spillet 
følgende kampe: 

I HOLD. 

2/10 1960: D.S.R.- A.I.K. ............ ... ... .. .. ... 14- 10 
9/ 10 1960: D.S.R.-Valby K.F.U.M. . .. . .... .. . . ....... 7- 9 

23/10 1960: D.S.R.-F.D.F. Brønshoj ..... .... . .. ........ 5- 4 
13/ 11 1960: D.S.R.-Søborg ........ ...... .. . .... . ..... 10-14 
27/11 1960: D.5.R.-Lyngby Roklub.... . .... . . . ....... 12- 9 
11/12 1960: D.S.R.-Steno.................... 9-14 

8/1 1961: D.S.R.-L.K. ................... . ..... 9- 15 

2110 1960: 
16/ [0 1960: 
6111 1960: 

20/11 1960: 

l!. HOLD. 

D.S.R.-Akademisk Idrætsklub 
D.S.R.-Posten .................... . 
D.S.R.-Standard ... ..... . 
D .S.R.-Brønshøj GYlllna stik- & Håndboldklub 

B.G.H ........... ... ........ . 
27/11 1960: D.S.R.- Christianshavns Idrætsklub 
11/12 1960: D.S.R.-L.K .............. .. 

4- 9 
11- O 

6- 5 

4- 5 
7- 9 
6- 9 

15/1 1961: D.S.R.- Valby K.F.U.M. . .. . .. . . ... ....... 5- 4 

Som det vil fremgå af ovenstående resultater, har vi ikke 
ligefrem brilleret. I.-holdet har vundet 3 kampe og tabt 4. Der 
resterer endnu 2 kampe, hvoraf den ene er mod rækkens fø
rende hold og den anden mod Skjold . Sidstnævnte kamp vil 
sandsynligvis give et fingerpeg om roernes turnering, og der
igennem har den jo en særlig interesse for os. ll.-holdet har 
også vundet 3 og tabt 4 kampe, men holdet har endnu 3 kampe 
tilbage, så chancerne for en pæn placering ligger indenfor det 
muliges rammer. 

I det store og hele har sæsonen, specielt på grund af roernes 
turnering, absolut måttet betegnes som god og afdelingens fort
satte eksistens bevist sin berettigelse. 

Træningsforholdene har været uændrede, d.v.s. vi har spillet 
i Otto Mønsted-hallen hver onsdag fra kl. 18,15-19 i tiden 
september-maj og i Idrætshallen fra kI. 17-18, ligeledes om 
onsdagen i tiden oktober-april. John Ludwig fra studenter
gymnastikken er fortsat vor træner, så vi har ingen grund til 
beklagelse. 
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Igen i år har afdelingens medlemstal været 30, hvoraf de 
fleste er gengangere fra tidligere år, men nyt blod er dog også 
blevet tilført til gavn for spiller. Og det synes, som om de nye 
går fint i spænd med de gamle, idet den ellers indenfor mange 
klubber særdeles velkendte overbassementalitet aldria ha r fun-

t> 

det indpas i håndboldafdelingen, hvilket uden tvivl er med-
virkende til den venlige og fornøjelige tone, der ganske be
hersker afdelingen, såvel under træningen som under - og også 
efter - kampene. 
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S. E. ALBERTUS 
GL. KONGEVEJ 76 

KØBENHAVN V. 

*HI 1892 

M-J 

»Hugin«s besætning I Livorno 
rrorup for. 

"Hugin)' på Middelhavet 
Uddrag af logbogen 

30/5. Ved togets indkørsel til Genova ses et glimt af havnen 
med D.F.D.S .'s "Bastholm «. Det betyder, at "Hugin « allerede 
må være udskibet i Li vorno dagen før. Vi indføres i den italien
ske stemning i overhedet og fuldt besat tog Genova - Livorno, 
hvor vi trods gardiner, der er nedrullede for solen, får glimt af 
et blåt og roligt Middelhav imellem tunnellerne. 

Da vi med hver en køjesæk på nakken træder ud på den 
palmebevoksede banegårdsplad s i Livorno, vil alle taxafolk 
køre os til havnen omgående, men vi afværger det og finder et 
lille hyggeligt hotel. Værten, der virker affældig, liver op og 
bliver kåd, da han af passene konstaterer, at han kun er eet år 
ældre end holdets ældste. 

Madrasserne er ujævne, så Norman vågner næS"Le morgen 
med en knæskade, der gør ham halt og dårlig til bens resten af 
turen, men heldigvis er der ikke noget i vejen med evnen til 
at ro. 
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31/5. Taxa til mæglerfirmaet Trump y's kontorer. Fejltagelse 
mellem Via di Carabinieri og Via di Cavallieri bringer os i 
kontakt med mange mennesker. Efter nogen ventetid p~ kon

toret kommer den rigtige mand, der først ledsager os til »la 
capitaneria«. et stort flot kontor med udsigt over havnen, ma
rinevagt ved indgan gen og uniformeret personale. Stilig havne
kaptajn byder os velkommen og spørger, om vi øn sker at tale 

engelsk , fran sk, tysk eller italiensk. Vi siger uden at fortrækk e 
en min e ·, itali ano« og klarer det også helt godt med undtagelse 
a f floden Arno, der skal udtales Arrrrrno med nydelse af r 'et. 

Alt er i orden og klapper efter forud gående korrespond ance 
over det italienske konsulat i København. Sagen ligger fr emme, 
og havn ekapta jnen overrækker et stort dokument med anbefa
lin ger til andre havnem yndigheder, vi måtte henvende os til, 
og spørger iøvrigt, om der er andre tin g, han kan bistå med. 

Efter hjertelig afsked med havnekontoret inspicerer vi Trum
p y's pakhus, hvor »Hugin « er blødt anbragt på dan; ke kalve

skind. D erefter går turen til »Kommissa riatet for sikkerhed <" 
hvor Norman som holdets led er får foretræde for en hø jere 

embedsmand. Så går turen til den dan ske konsul, en italiensk 
forretnin gsmand, hvem vi takker for en meddelelse over kon

sula tet i København angående depositum til toldv æsenet. 

D ereft er tilbage ti! Trumpy's kontor og indbetalin g af 50.000 
Lire til nævnte depositum. 

Efter frokost er vi med Trumpy 's mand 1 time på hov ed

toldkontoret og 1 time på et toldkontor ved havnen. Hagerup 
lider af tiltagende utå lmodighed, men ben ytter tiden til at 

tegne et billede af en toer i søen til lettelse af forhandlin gerne, 
der foregå r på italiensk. 

1/6. Mødes med Trumpy's mand ved Scarra lino toldkontor 
k1. 8. Vi kommer i taxa iført træningsdragter og alt pakket, 
men d et bliver ikke til tid lig start. Forhandlingerne trækker i 
lan gdrag. Told væsenet kan ikke finde ud af det. D er aflægges 
besøg i pakhuset og drøftes frem og tibage om rubrikker, båd
type, værdi og størrelse af depositum. 

H ageru p mener, vi skal true med diplomatiske forviklinger 
mellem Da nm ark og Italien. Trumpy's mand bliver nervøs ved 
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LLVomo. Der ven tes på told pa ptrc r 
rrørup fot. 

han s opførsel og får os anbragt af vejen ved pakhuset. Det pas
ser os godt, at vi nu endelig kan aflæsse bagagen og sende 

taxaen hjem. 
H . står på hovedet (Yoga) og maler derefter ak vare! af hav

nen. Begge dele til d e forbip asserendes store interesse. Frørup 
går til byen efter fru gt for dog at sikre en slags frokost. 

En politipatrulje efterser vore pas. Vi få r lov til med havne
arbejderhjælp at tage båden ud af pakhuse t og sætte den i van
det. Vi konstaterer med lettelse, at den er tæt efter si n 4 uge rs 
rejse via Nordafrika og Sicilien. 

Imens har Trumpy-manden styrtet rundt mellem forskelli ge 
kontorer, og k1. ca. 11 112 er papirerne i orden. Imidlertid er de 
50.000 Lire nok nævnt i told papirerne, men kun en del af 
dem er depositum til toldvæsenet. Supplerende kvittering fra 
Trumpy for depositum til hans udlæg kommer med cykelbud 
k1. 12,35, og så starter vi. Marinevagten ved havnekontoret gør 
honnør. D et er i mellemtiden blevet blæseve jr. Bortset fra noge t 
besværlig sø lan gs de lange ydermoler gå r det fint, men lan g
somt. Efter 4112 time er vi nået de 18 km til Marina di Pi sa . 
Hele vejen er langs sandstrand, først med olietanke og d er-

,-13 



" H ugm « med jastsnøret pressen/ung 

i Manna dl Pisa 

r'rørup for. 

efter forstrand, små klitter og plantage med tættere og tættere 

liggende hoteller og badeetablissementer, det meste endnu ikke 
lukket op. 

Marina di Pisa er en lang tarm af en by, foran hvis kystlinie 

der er anbragt læmoler til at holde på badestedets sand. Først 
efter at have slæbt o~ udenom det hele når vi en lille havn ved 

Arno-flodens udløb. Vi går i land på en badestrand i havnen 
tæt ved hotellet. Portieren henter bagage og stiller årerne i 
garage. 

2/6. En planlagt tidlig start opgives på grund af uroligt vejr 

med tordenbyger og modvind. Det bliver øsende regnvejr, og 
hotel værten gi vel' varebiltranspon til Pisa. Turistliv i Pisa og 
smukt vejr igen. 

3/6. Start kl. 6112. Skønt vejr med lidt dis og skiftende lette 

vinde. Passerer nord for Arno's udløb en øde skovstrækning. 
Landskabet minder om strækningen Tisvildeleje-Liseleje med 
klitter og skov, men farverne er mere dystre. 

{~4 

Efter skoven kommer der spredte badeetablissementer, og vi 

nærmer os havnen i Viareggio med kraner og fabrikker. Efter 
havnen bymæssig bebyggelse langs strandvejen og nogle paral

lelveje. Udenfor vejen badekabiner, parasoller og liggestole i 
stærke farver. Kilometer efter kilometer lige til Can'ara, hvor 

vi først kommer den følgende dag. De mange badende syner 
ikke af meget i disse omgivelser, hvor hotellerne kun til dels 

er åbne. Appeninerne, der gennem disen viser sig i dæmpede 
grønne og blå farver med hvide skyformationer, giver sceneriet 
en pragtfuld baggrund. Går i land på åben strandbred ud for 

et hotel efter 5 X l times roning + skiftetider. 

4/6. Start k1. 711'!.. Ud gennem lidt brænding og derefter 
roning på lange og velvillige dønninger og i stille vejr. Etapens 

2det skift forlænges fra den normale fulde time till time og 

40 min. Vi skal over en fjord med udskibningsstederne ved 
marmorbruddene i Can'ara, og det store forbjerg Punta Bianca, 
vi har holdt på, er længere væk, end vi troede. Her. holder vi 

et godt hvil i strålende sol med behagelig rulning på det blå 

hav foran de maleriske klipper. 
Der er flere lystsejlere, og vi får en passiar med et af far

tøjerne. Det næste skift, der også bliver på l time og 40 min., 

fører os over La Spezia bugten med udsigt til bjergbyen Lerici 

og La Spezia med flådehavnen, hvorfra en deling helikoptere 
holder øvelse forbi os. Det blæser op med modvind, og vi kom

mer langt om længe til Portovenere i noget soltræt og rotræt 
tilstand. Vi lægger ind til en høj anløbsbro før havnen for at 

gå i land og se nærmere på forholdene. Under opstigningen på 
de forvredne og rustne jernkonstruktioner falder N. i vandet. 
Efter en kort rådslagning sendes F. som den yngste i land for 

at finde et bedre anløbssted for båden og hente øl. 
Begge dele lykkes, og efter øllet har man det ligesom lidt 

bedre. 
Båden oplægges i havnen, og man er nu rigtige turister på 

hotel »San Pietro«, hvor maden køres på vogne, og brødet 
tages med tang. Ponovenere er Romernes gamle flådehavn og 

vel turistmæssigr turens højdepunkt. 
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Landgang l POrl()vcnere J rorup tor. 

Vi går i vandet fra »Byrons Grotter « mellem voldsomme 
klippeformationer og dasker rundt i byen, hvor parallelgaden 
langs havnen går i 2. sals højde og ikke er bredere end et stort 
fortov, skønt det faktisk er hovedgaden. 

Vi oplever et fantastisk regnskyl og nyder derpå en varm 
sommeraften på hotelterrassen med lysene fra Lerici i det fjerne 
og nærmere lysene fra en nærliggende ø og fra fiskere, der 
bl usser. 

5/ 6. Starten udsættes på grund af en regnbyge. En fisker 
forklarer, at vi vil få en masse regn, men rolig sø. Der er kraf
tig blæst fra øst, d .v.s. vi vil få læ af land, når vi først er blæst 
ud af det sund, vi ligger i. Vi starter og slipper iøvrigt for 
mere regn. 

Der er kommet flere både i havnen, og vi får velvillig hjælp 
fra omkringstående til at få båden ud og klare alle fortøjnin
ger. Så glider vi for medvinden ud på den store dønning, mens 
mowrbådsmanden med udflugter til den lokale blå grotte kip
per med flaget fra sin bådebro. 

Så er vi ude på turens mest øde stræk. Den kraftige vind 
tvinger til at holde tæt i læ af kysten, hvor hver lille bugt giver 
modvind ved indsejlingen og medvind ved udsejlingen. Døn
ningen udefra buldrer mod klipperne, men vi ser et par Iyst
fiskerjoller og forstår, at man roligt kan gå tæt til land. 

Øde khppekysl 
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Vi er så nær ved de noget uhyggeligt udseende klipper, at vi 
ikke ser det øverste. Over det næsten lodrette første stykke ser 
vi vinmarkernes trappetrin med enkelte redskabsskure. Ikke et 
menneske. Men et sted, hvor vinden kommer farende ned fra 
en spalte i fjeldet, kommer også lyden af kirkeklokker. 

På 2det skift kommer vi til en noget venligere strækning 
med byer, hvor jernbanen et øjeblik kommer ud af sin tunnel, 
og hvor vi med kikkert kan læse stationsnavnene. 

Efter 3 timers roning går vi til land og åben strand ved 
Monterosso al Mare. Landingen var uventet voldsom, så båden 
blev halvfuld af vand. H vor stranden består af sten, kommer 
der kun en enkelt brændingsbølge, men den er til gengæld 
skrap og kan ikke bedømmes udefra. Vi havde hidtil kun haft 
at gøre med virkeligt sand, hvor der ikke så hurtigt bliver dybt. 

Da vi først kan få hotel plads l km væk, rekvireres en dra
ger med trækvogn til bagagen. Vi indkvarteres i et højt hus i 
6 m afstand fra kirketårnet og i højde mellem uret og klok
kerne. Næste dag var der besvær med at få alt det vat, vi 
ha vde kommet i ørerne, ud igen. 

Vi nød aftenen på »rådhuspladsen", h vor der var folkeliv 
og legende børn, mens man hørte cikaderne synge. 

6/6. Da vi sætter os til morgenkaffen, møder der <lJ sig selv 
en mand med trækvogn. Han venter, til vi er færdige, og klarer 
så bagagen. 

Brændingen var som foregående dag. Båden sættes ud med 
stævnen forrest, og inden den skubbes helt ud, lægges al bagagen 
i. Norman leder foretagendet. Sådan gjorde han også i J ugo
slavien i 1929. Han svømmer forrest med fangelinen og vi andre 
hver på sin side af båden. Da vi er klar af brændingen, stiger 
vi op og har nu for os en rodag med varmt vejr og lette briser 
og dønninger, der er os gunstige. Passerer sidst på denne etape 
(ca. 3 timer) nogle ejendommelige klipper med lodret lagdeling 
og lander kort efter foran et stort hotel i Sestri Levante. Der 
sidder hotelgæster i liggestole og ser til. En gammel englænder 
i shorts og pibe byder velkommen til »the vikings«. 

N orman, der har styret sidste time og går i land på bare 
ben, danser krigsdans i det brændende sand. 
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Landgang i Porrofino 
Frnrup fot. 

Og så kom der en ejendommelig oplevelse. Hørt robukser og 
køjesæk på nakken træder vi ind i en elevator! Usandsynligt, 
men virkeligt! Varm eftermiddag i Sestri Levante, byen med 
de flotte palmer. 

7/6. Ingen vanskeligheder med brænding. Stille vejr, hvor 
vi holder os godt til søs på grund af varmen og går udenom 
Rapallo og Santa Margherita ret på Portofino. Vi har set 
badestrande nok og tænker kun på det idylliske Portofino. 
Efter 21/2 time, hvor det det sidste stykke vej blæser op til 
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noget, som alligevel ingenting bliver, når vi havnen og VIser 

flaget ved siden af en række store lystbåde fra England, 

Frankrig, Italien, Belgien, Monaco, Israel og Ægypten. 

Her slår vi os ned i 2 dage. 

8/6. Hviledag i Portofino med busudflugt til Santa Marghe

ri ta og badestedet Parraggi. 

9/6. Start fra Portofino kl. 9. Efter Ih time kommer vi til 

yderkysten og har nu solskin og urolig sidesø resten af vejen. 
Bortset fra et skift efter 1. time må vi blive ved i een køre. 

De første par timer nydes med den smukke og afvekslende 
kyst og synet af byen Camogli, men efterhånden har man mest 

af air lyst til at lægge sig ned og sove på stedet. Dog vanens 

magt er stof, og H. og F., der begge på grund af forbigående 

maveonde har startet etapen på en kop the og et stykke ristet 
franskbrød, har en enestående lejlighed til at gå ned i vægt. 

Der er iøvrigt heller ingen, der har lyst til at blive hængende 
på et eller andet stykke flad strand omgivet af stejle klipper, 
og heller ikke havnene vil v.-cre til at slippe ud af igen. 

Efter 5 timer, der føles som en uendelighed, fordi det var 
umuligt at bedømme, hvor langt der var tilbage, har man nået 

først havnen i Genova, så indløbet og til sidst havnens nord

ende. Vi spørger nogle havnearbejdere ud angående Trumpy'5 

kontor, henvises til nyt landgangssted, og F. begiver sig i land 
og antræffer efter at have talt med flere formænd og kontor

folk en mand fra firmaet. Vedkommende, der har sat sig til at 

sove i sin bil, sætter sig i forbindelse med hovedkontOret, og 

båden dirigeres nu tilbage tll havnens sydende, idet man ønsker 
den oplagt i roklubben "Elfis «. F. ser sit snit til at drikke vand 

ved en post, inden han vender tilbage til båden. 

Da "Hugin« er kommet på land, er alle tre godt indsovsede 

i olie fra det første anløbssted, hvor båden havde sejlet i det 

rene fedtelse. Den påfølgende nødvendige afvaskning føles irri

terende, fordi vandet i bruserne ikke er drikkeligt. Det var 

indvortes, man trængte mest til det. 

Med venlig hjælp fra klubbens ledelse oplægges "Hugin« og 

forlades for godt. 
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Parll fra Camogll 

lO/6. Afsluttende forhandlinger med Trumpy's Genova

kontor, hvis leder er den danske konsul Boesgaard. Det virker 
hjemligt i konsulatet at blive tiltalt både på dansk, norsk og 
finsk-svensk. En italiener fra firmaet kører os blændende dyg

tigt gennem snævre gader i det gamle kvarter til havnekon
toret, der i humør og forretningsgang ikke står tilbage for 

havnekontoret i Livorno. 
Langturen afsluttes med, at den danske konsul overtager, 

hvad der endnu er at gøre med båd og told væsen. 

11 /6. Turens festlige punktum er en udflugt med jernbane 

tilbage til Camogli, hustruernes by, hvor alle mænd er på 
havet. Den havde vind og sø tvunget os til at gå udenom med 

båden. 
Afslutningsmiddagen nydes med udsigt til solnedgangen over 

det blå Middelhav. Den elegante restaurants vigtige tjenere 
bringes til ærbødighed ved, at H. sender et par retter tilbage 
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til køkkenet, og vi skilles fra disse dygtige fagfolk med gen
sidig agtelse. 

Vi går tilbage til stationen venlig stemt mod hele verden. 
H. vinker til et tog med feriebørn. En bunke sorthårede drenge
hoveder råber »onkel « i forbifarten, og så forsvinder vi i ube
mærketheden som almindelige turister. 

Dan Frørup. 

Ria MagglOre set fra »Hugin « 
Frørup for. 
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TUREN - SET FRA EN MENIGS SYNSPUNKT 

Porto/mo, 7.6.1960. 

Skipperen og næstkommanderende har besluttet, at vi skal 
»Iigge over <- i denne vidunderlige by, så hvorfor ikke begynde 
denne beretning allerede nu, hvor turen nærmer sig sin afslut
ning, kun en rodag fra Genua. 

Vi skal altså sove længe i morgen - mindst til kl. 7 - og 
skønt det er en sen nattetime - kirkeuret slog just 221 / ~ - kan 
der vel forsvares at starte disse betragtninger. 

Lad det være sagt straks: det er dejligt at være ganske al
mindelig menig. Ingen bekymringer, intet ansvar, intet at be
tale, ingen sprogvanskeligheder. Alt varetages af højere mag
ter, der har tænkt på alt og ordner alt til det bedste, blot man 
holder kæft, takt og retning - det sidste, når man styrer, det 
næstsidste, når man ror, og det første, når det passer en og 
stundom lidt til. 

Det var en Holstebro-skipper, der foruden sin bedstemand 
kun havde >'e n skide klat dreng på en 7-28 ar', - så han var 
ilde faren. Ligesådan her, hvor kaptajn og næstkommanderende 
kun har en i langtursroning uerfaren grønskolling på 7-68, der 
følgelig må finde sig i at blive betragtet som lettere åndssvag, 
og af hvem man stadig kan vente det forfærdeligste. Som da 
han f. eks. den første dag var lige ved at sprøjte sand i skippe
rens sko! - Og får en uventet sø båden til at vippe, hedder det: 
»Hva' Fa'n er det nu, du laver? Du ~ka' sidde stille i en båd! ,< 

Det er altsammen i sin orden. Og at vente er som bekendt 
soldatens første pligt, og denne blev opøvet i Livorno, hvor 
det tog toldvæsenet 11/ 2 dag at bestemme, hvad art fartøj det 
drejede sig om. At gå ned i pakhuset og bese tingen lå dem 
fjernt. Det var dog ganske godt, for det gav mange gode vente
timeI' i forkontorer, hvor skibsofficererne i ro kunne få lejlig
hed til at repetere hal1- og hunkønsord og disses endelser og 
udtale - under alle forhold. Og italiensk er jo et vanskeligt 
sprog. Lettere går det jo for en simpel menig, der til tj eneren 
bare behøver, som fynboen, at sige ), Dø'bi'er ", så kommer der 
straks to glas øl. J a, man har det let som menig. 
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Og kommer man i havn, bliver alt straks ordnet, altså bort
set fra båden, der ingenlunde ordner sig selv. 

Næstkommanderende går straks i land for at se, om befolk
ningen er venligsindet, d.v.s., om de har et ordentligt hotel og 
er villige til at leje os et par værelser. Han tager kikkert på -
for at styrke tilliden, da han jo ser noget sørøverisk ud. 

Og det lykkes hver gang. l den henseende er han helt prima -
som også i enhver anden. Hævet over enhver kritik ~elvfølge
lig! Som Cæsar's hustru. Sans comparaison. 

Da man som sagt må være forberedt på alt fra mandskabets 
side, og der som regel kun er dobbelt værelser at få, er det be
sluttet, at mandskabet sikkert snorker mest og derfor bør have 
et dobbelt værelse alene, mens skibsofficererne delei· k varter. 
Det er også helt i sin orden, og mandskabet protesterer ikke. 

T egning ai Hagcrup 
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Stranden ved 

MonIelosso 

al Mare 

h-ørup foto 

Dog i Monterosso al Mare svigtede systemet, for det bedste 
hotel var optaget, og vi fik værelser 87 trin op - lige overfor 
tårnuret. Og enkeltværelset var for en gangs skyld ikke dob
belt, men et omlavet køkken. Men forværelse og altan var fæl
les, så alt var såre godt, og tårnuret underholdt os alle hver 

halve time natten igen. 
Så vi var vågne før den fastsatte tid næste morgen og kunne 

i god tid bevæge os ned ad marmortrappen til "Ristoranten«, 

hvor kaffen var bestilt til kl. 7. 

Mandskabet sad gabende og nød den pragtfulde udsigt over 
klipperne og det blå Middelhav, men kom til bevidsthed ved 
at høre skipperen sige: " Det smager sgu godt!« - Og der sad 
han og bed i et tørt rundstykke - uden smør. 

»Hvorfor bestiller du ikke smør? « sagde mandskabet. 



»Nej, det bruger de altså ikke her - og skik følge eller land 
fly - så kil du bare på. « 

N å, der blev en lille pause, så gled en tyk kærring forbi med 
et rundstykke og en stor klat smør. 

Så gik den ikke længere, og mandskabet, der ikke gerne måtte 
udtale sig udadtil på andet end italiensk, sagde: »Ja, ganske 
vist er jeg under kommando, men mistet mæl et har jeg ikke, 
og nu bestiller jeg smør,« hvorpå han til en tjenende ånd sagde: 
»Avez vous bura? « - og så et par håndbevægelser. 

»Si si, signore, e marmellata? « 
»Si si - hi h i - «, og begge dele kom som et lyn . 
N æstkommanderende sagd e, at da vi nu havde det og skulle 

betale alligevel o .s.v., så måtte han jo nok hellere tage lidt -
og skipperen sagde, at for at vi ikke sk ulle sige, at han var 
stædig, så måtte han jo nok også hellere - - o.S. v. 

Og så fik vi en ny kande kaffe og begy ndte forfra på mor
genmad en. 

Ja, sådan er der så meget. 

Men ellers må man sige, at der sørges godt fo r alle! Skipper 
og næstkommanderende bestiller maden i land på næsten fl y
dende ita lien sk og med rigtige endelser - og den er god, og den 
meni ge kan være ubekymret. 4 retter og vin af bedste slags og 
rigelig. Og samme ration over hele linien! Og så IC1ffe selv
føl ge lig - og så efter nogen rømmen siger næstkom manderende : 
»Synes l ikke, der mangler noget til dette?« O g efter lidt skæ
ven og betænkning får kap tajnen en ly s ide og siger: "Hm, ja, 
måske en Slrega({ - og så får vi det. 

Og så sidder vi igen en tid. Og tænker. O g så siger kaptaj
nen igen noget. Han siger: "Synes I ikke , at dette var så godt, 
at det fortjener en gentagelse ?« 

Jo, det synes vi . 
Og så sidder vi Igen. 

O g månen, der også er næsten fuld , lyser over cypresserne 
på bjergets top, og lysene spejler sig i havnens blanke vand, 
og blomster hænger i meterl ange klaser og ranker over murene, 
og så siger skipperen Igen: 
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Tegning ai Hagerup 

»Ja, det er et dejligt liv at være roer - bare man ikke ha vde 

den forbandede båd! « 

Ja, det er dejligt - ! Den menige . 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER 

I 1960 har Vennern e haft fornøjel sen at modtage indmel
delse fra nedennæv nte: 

Direktør \\'1. van Aller 
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Direktør Børge Andersen 
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REGNSKAB FOR 1960 

Indt,egrcr Udgif<cr 

kr. kr. 

Kassebeholdning pr. l / J. 1960 . . .......... . 11.938,3 4 
Medlemskontingenter i 1960 ..... . ....... . 4.360,00 
Renter ............. ..... .. ...... . . . .. . . 312,91 

Nye forsatsvind uer i verandaen . .... .. ... . . 1.580,00 
Bogtrykker, porto, gi roblanketter . .. .. .. . .. . 108,28 

Kassebeholdning pr. 31/ [2. [960 .......... . 14.922,97 

16.611,25 16.611,25 

Bestyrelsen for Vennerne takker for medlemmernes bidrag i 
årets løb, og da vi nu har samlet så stort et beløb, har vi mu
lighed for at give D.S.R.'s bes ty relse en virkelig hån dsrækning 
i den kommende sæson. 

Erik Becker Gudmund Schack 
form:md kasserer 
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DANMARK 

56 

IMPROVISA TrON VED VENNERNE'S GULE ÆRTER 

26. f ebruar 1960 

Til gule Ærters og Vennernes Pris 
min H arpe v il jeg røre, 
det blive r jo nok paa Jævlevis, 
thi smaat jeg kun kan køre. 
56 er d er mødt i Aar 
af dem med de smaa Konting en ter
ag deres Besparelse Vennerne faar, 
saa de med en lille Glorie stå,.! 
D et er Roklubbens bedste Klien ter! 

Se, dette var mest til Vennernes Pris, 
nu kommer de gule Ærter! 
J eg prise dem vil paa Vennevis 
og tænder mit Hjertes K ærter. 

V el har jeg ofte Ærter spist, 
som godt en Pris kunde bære; 
men bedst dog smager Ærterne h e r, 
det synes vi alle, een og hver! 
Og hvorled es kan deUe være? 
Det er, fordi vi nyder is,e r 
to Tin g, som er os besynderlig kær: 
en gemy tlig og prægtig Bes tyrelse 
samt en god og behagelig 
M a n d f o l k e a t m o s f æ re. 

Sv Hp 
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»PAPIRKNIVEN« 

D.S.R.'s hædersgave til særlig fortj ente 
medlemmer, en papirkniv af sølv, smyk
ket med klubbens stander og for synet med 
in skriptionen »Fortjent«, blev i 1935 som 
br yllupsgave overrakt klubbens protektor: 

H ans Majestæt Kong FredeYik IX. 

Desuden indehaves »papirkniven « af 
føl gende medlemmer : 
Ove Peterst' 1l .. .. " .... .......... .......... .. .. .... .. .... . .. 
I. NOrl1U n- I-l.l n<.;cn 
Glldrn unu S( ha..: k 
H. B. I' ogh .. 
O. I-blh n 
Ax el H t.: rl '/. 
]!. H øe h l\;l ~IllUSSt' Jl 

1915 
1926 
1926 
1927 
19?" 
1')28 

Ax el Lllnclqui::,.t .... .... o .. .. . • .. .. .. .. 

1929 
1930 
1931 H. R ~(' .. .. .. . .. . .. ... ... 0 ' 0 .. . . 

Knud Scc her ............................... . .. .. .................. .. " 
Ove Mandrup-Pou lsen 
H . K. R:\ :>musst'n 
K. R. Mclgaard 
A ahc J or~cn~('n 
Mogen" Hce 
O. BOlld o Svane " 
S t en Ryum .......... .. 
E jv ind Sieverts 
Jorgen Stxrfelde 
Ch r. O ::,.tenfdd .... 
U lf Klars berg .. 
Gun nar Wa ll d!.,d .......... .. .. . .. .. .. .... .. .. . .. . . . . . . . 
Kr. No rl yng .. .. . . ...... . . .. 
D <ll1 Frø rup 
Ejn<tr F. VOi~l.. .." .. ..... . 
Gunn:lr Nyhegn 
Frode Ch ri sri:ln sc n 
E rik Kiersgaard . . 
E rik llecker ... 
H . Moh rin g-A ndC:fscn 
Axel Ma thj esc n 
BJorn Mo ll e r •. . . .. • . .. ... . . . . ...• . 
Cut S jdlc ......... .. . .. . ... . 
l'v\ogcll s Blach 
A,~c B,ng .. 
Wribor~ Jf'\J1so n 
K n\ll.1 () :Vløll c r 

N 0 H S"'gel 
Rud Molle r J "Hg~ lhcn 

J932 
1933 
1934 
1935 
19,")() 

1937 
1937 
1938 

. .. 1939 
1940 
1941 
1942 
1 ')4) 

1944 
1945 
19·11, 
1946 
1948 
1949 
1950 
195 1 
1952 
1952 
1952 
1955 
1957 
1958 
19')9 
1960 
1960 

N 0.1-1 I/ngel Rud Mol/cr- jor.r;ell)crl 

»SEjRSMASTEN« 

D.S.R. skænk ede på genera lforsamlingen i 193 4 
"Sej rsmas ten « til civilingeniør H. Rce til erin
dring om klubbens indtil da største kapronings
sæson , der havde resulteret i 36 sej re. 

Ingeniør Ree udsa tte samme år Sejrsmasten 
som ev igt vandrende præmie i D .S.R. 

Sejrsmasten gives af klubbens bestyrel se for et 
år ad gangen t il et eller flere medlemmer, som 
i den forløbne sæson har udført særligt for
tjensduldt arbejde for kaproningen i D.S.R. 

N edenståend e liste angiver, fo r hvilke å r tro
fæet er tildelt de pågældende: 

1934 . .. . Gudmund Schack 
1935. Mn gc ns Hce 
1936. . Mt\x Sø ren se n 
19J7, Fro t.lc C hri st ia n:ic n 
1938.. K. Ko lman 

Hugo Grumme 
Aa~c Jo rgcnscl1 
K:tj Triluhcn 
O le Seche r 

19.19. 
1940 .. 
1941 . 
1942. 
1943. 
1944 .. 
1945 . 
1946 .. 
1947 . 
1948. 
1949. 
1950. 
1951. 
1952 .. 
1953 .. 
1954 . . 
1955. 
i 956 . . 
1957 .. 
195B. 

1-1 . Ree. 

Paul Sivc ft scn 
ikke uddele 
H. 1< . R.1. :> nlU SSl·1l 

Erik Kicrsp,aa rd 
ikk e uddelt 
ikke uddelt 
Axel J~. Mathi<':scIl 
Juni or-ottere n 
J ø rgen K ra use 
ikk e uddele 
Poul E. Jakobsen 
fiegynder -ottcre n 
ikke uddelt 
Moge lls Hall [ og Kurt Nielsen 
ikk e "dde lt 
roc( m . stm. : Kell Da hl , Thorkil Llln d, 
co'\:· O le Nic l"cn 
PcrCI \X' dk Lll 
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r----------------------
I -------

I Rith. S'eenl"cks Bog"ykke,i 

GOIIlCrsgadr 9.'i ------ C 10879 UY 8250 

----~ 

Oi8plltnt8er 

K •• taloger 

Pl'ospek tcr 

Brochur.'r 

Urevark 

Kon,'ollltt..-r 

Visitkort 

Dl. lU. 

. . .. ~~.- --- .-

Ebbe Christo\\'ersen + Co. 

»R ød po > Kell og Kurt ' Il!'-cuclc"ggcr« 
det sidst c før et løb 

Ski- og orienteringssektionen 1960 
Agitation . 

Srngel lor. 

Sektionens hovedpine er atter, at der i årets løb ikke er sket 
den forventede øgede tilgang af unge, der har mod på orien
tering og tilstrækkelig tålmodighed. - Vi vil derfor ikke und
lade at agitere lidt for orientering som en hyggelig og fornøje
lig SpOrt for alle, der gider bevæge sig. Naturligvis er vi så 
selviske, at vi kan indse, at det blev triste orienteringsløb, hvis 
næsten hele Danmarks befolkning styrtede rundt i skovene hver 
søndag, men vi er alligevel ikke bange for at agitere, også fordi 
vi har indset og ved, at de, som har kræfter til at følge opfor
dringen og prøve, er få, og de, som bliver ved, er endnu færre. 

Der kræves ingen forkundskaber eller løbefærdigheder i star
ten. Vi er en del, der nok skal støtte jer i de første skridt på 
orienteringsbanerne, og vi garanterer, at I efter 3 års løben med 
ret stor sikkerhed kan finde rundt i skoven, i hvert fald i 
Ravnsholt, hvor vores udmærkede hytte »Gåsehuset« ligger og 
venter som udgangspunkt for oplevelser. 
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Økonomisk er det sådan, at startafgiften pr. løb er 4-5 kr. 
Transport kommer hertil, men i mange tilfælde klares den ved 
»lift" med nogle af vore selvbefordrende deltagere. Vi har 75 
medlemmer, heraf ca. 25 aktive, kontingent 5 kr. årlig. Alle er 
velkomne, hV:1d enten det bliver en gang om året eller hver 
søndag! 

Beretning. 

A t orientering er :1fvekslende frem går af nedenstående over
sigt ove r årets løb: 

Vordingborg .. . . . . . ..... . 

Hillerød ....... . . .. . . . .. . 
Hescd e 
Romel eåse n ........ . . . . . . 

Limfjord sløbet .. . . . . 
F rostavalJen ........ ... . 
H va lsø (s tifinderløb) 
Ti svilde (stafct) ...... . 

N yvang (ko mpasløbec) . .. . 

Teglsuup (bymatcb 
Kb.-Bern) ........... .. 

20/3 

27/3 
3/4 

10/4 
17/4 

24 / 4 

1/ 5 
8/5 

13 /5 

2717 

Djurslan dsløbcr (internat.) .. 
Nyruph egn (nJ.t!øb) 
Gribskov .......... . 

N.A.M.-Norrkopin g 

Margreterorp 
R av nsho lt (kred slll ., na tlø b) 
Nak skov 
Frostav a lIen (kredsm.) .. . . 

Nymind ega b (DM) 
Maribo . . .......... .. . .. . 

11 /9 
14/9 
18/9 
25/9 

25/9 

1110 
12/ 10 
16110 

23/10 
14/11 

Af de ca. 21 storløb, vi har haft deltagere med i, afholdtes 
de 9 p å Sjælland, de 3 på Lolland-Fal ster, de 5 i Sverige, her
ibland t nordiske akademiske mesterskaber, samt 3 i J y lland, 
herunder årets DM. Antallet af topplaceringer blev som sidste 
år ca. 25 - 8 lste, 8 2den, 7 3die plad se r samt en 5te plads i 
DA til Hanne ved DM. Vi deltog her med hold for første gang 
i flere å r . Bedste placering blev nr. 14 ved Svend Nielsen, der 
jo er vendt tilbage efter ophold i Århus. 

Klubløbene samled e som de øvrige år et pænt anta l deltagere; 
på de gode søndage op til 20. Et par løb blev til fiasko på 
grund af ve jret. 

For vore mere konkurrencemindede løbere var det de åbne 
løb, der samlede opmærksomheden om sig, især løbene i Sverige, 
der altid hører til årets bedste oplevelser, samt Djurslandsløbet. 

l årets 3 første løb her på Sjælland havde vi en række pæne 
placeringer, medens vi kun havde ganske få med i de påføl
gende 2 svenske løb. 

Stifinderløbet: Årets først e stOre begivenhed for sektionen var 
jo som altid Stifinderløbet - i år det 16de - i Hvalsø-skovene. 
Det var jo en overgang på tale at reducere det til hvert andet 
år; protesterne var mange, men det v igtigste var, at vi fik til
sag n om støtte ved banelægningen, således at næste års sti
finderløb atter (iflg. traditionerne) bliver afholdt i Sverige. 
Dette års løb blev lagt af Ejnar V oigt med assistance af j( ell 
Christiansen. H øeg Rasmussen måtte fratræde på grund af syg
dom kort tid forinden. Forarbejdet var som a ltid stort og bl ev 
udført omhyggeligt af Voigt, der ikke overlod noget til til fæl 
dighederne. Arrangementet klappede, banerne viste sig at være 
sværere end ventet, vindertid ca. 2 timer på HA, HI3 og DA, 
men nogle af posterne var også virkelig fine, trods vanskelig
heden ved at lægge løb i en skov, der er så mege t benyttet. 

K ompasløbet blev i år en succes, idet vi vandt 1 ste og 2den 

plads samt hold et i herreklassen. 

Efterårets første begivenhed, Djuyslandsløbet, var et plan
tageløb uden højder, men som altid i dejli gt terræn. Vi gentog 
succes'en fr a sidste år, cyklede til Hundested samt fik lste og 
3die plads i HB. Ved de nordiske akademiske mesterskaber 

Stm tstedet 
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ved Norrkoping var Kell med, uden at gøre sig bemærket i det 
fine selskab. Banen - på 13,5 km - blev vundet på 1,39 af en 
finn e. 

r september stod vi for først e gang i mange år atter med hold 
i H erre A, nemlig » Røde«, Kell og Svend. Yderligere skal be
mærkes, at »Røde« blev kredsmesrer i natorientering, samt at 

vi også fik en 3die-plads her. 

"f/tersna/e '< .*) 

N år en orienterer skuer tilba ge på sæsonens sejre og nederlag 
og på de store og små oplevelser i årets løb, er det atter med 
den let ironiske forn em melse, som altid må kendetegn~ en ærlig 
opsummerin g - og nok i særlig grad betragtning af resultater 
indenfor orientering. 

Under et løb sker der ofte det, at i samme øjeblik man begyn
der at glæde sig over erhvervet dygtighed - over at have klaret 
et særligt svært delstræk - og tror, at nu kan man, dukker straks 
en ny situation op, et irriterende skovpani distraherer. Man 
ind ser det relativt form ålsløse i at analogise re fra det just pas
serede delstræk, hvilket forstærker lysten til at pri se indtryk
ket af den anden side a f orientering: fornøj elsen ved a t komme 
til nye steder, komme lzdt ud i frisk luft under hyggelige for
mer, og man opfatter da mere konkurrencemomentet som den 
inciterende ingrediens j orienteringssporten, en ind stilling, som 
giver fornøjelse ved alle løb. - Er man en dag i toppen, har 
man naturligvis været i »konkurrencehumør«; er man i bunden, 
har man indset formålsløsheden i hurtigst muligt at nå tilbage 
til det sted, man startede fra, men bar benyttet den mest ind
viklede vej. Man har, synes man, da hævet sig lidt over tidens 
typiske fartid ioti og har - under større eller mind re protest -
valgt sin egen (endnu mere naturskønne og interessan te vej) og 
sikkert bevæget sig mod målet. 

Det fremgår heraf, at orientering spænder vidt - fra præget 
af søndagsskovtur til energisk konkurrencesport og indeholder 
alle grader, ikke blot fra mand til mand, men tit også hos den 
enkelte, skiftende fra søndag til søndag. En søndag fortsætter 

,,) '1Eftersn:lk " er den mere e ll er mindre jorn/le/ige fo rklaring, som cn orient ere r, cher er lo b, 

giver sig )c-Iv og andre på, at h;ln har op lort sig, som han h,lr under lobet. (Redakrionel nOte) . 
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Skovparti fra Ravnsholt 

man bagefter med kortøvelser, løber i tankerne, øver kortlæs
ning, som skulle man til nordi ske mesterskaber næste søndag 
(og erkender sine fejl i det overståede løb, d.v.s. glæder sig over 
egen dygtighed). Den påfølgende uge slår man så op i botanik 
for viderekomne eller læser forstmandsbøger - glæden over na
turen vælder uimodståeligt frem. Der er jo det sjove ved orien-
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tering, at samme fremgangsm åde i tilsyneladende ens situatio
ner aldrig giver samme resultat. Man erkender klogt efter ca. 
3 års løben, at forskellige terræner er forskellige. 

Orientering er hjemmefra - og på papirer - en uhyre logisk 
og entydig sPOrt, som dog i praksis giver både logiske som ulo
giske resultater. Heldet, trOr og siger man de første 3 år, er 
næsten alene afgørende for resulta tet. Først herefte r opdager 
man , at der kan reguleres lidt p å udfaldet til egen ford el p å 
fo runderlig vis, fordi man måske er begyndt at tænke sig lidt 
om, hvilket man i begyndelsen tror er helt unødvendigt. 

f( onstituering. 

P å generalforsamlingen den 26. oktober konstituerede besty
relsen sig selv igen, så led es at den fremdeles består af de samme, 
men med følgende hverv: 

P. E. Birle Jacobsen, »Rød e« , formand og kasserer; Knud 
MikIeelsen, »Mikkel «, næs tformand; K ell Christiansen, redak-
tør; Mo gens Haut. 
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.---_ .. -______ 0 . 

ALVA JØRGENSEN 
TØMflEHMESTEll - ENTI\EPf\EN0fl 

ROSBN0RNSALLE 27 

TLF. NORA 66A5 KØB E N HAVN V. 

DROST & RYE PETERSEN 
INGENiØRER 

HEIMDALSGADE 6 C. 7370 KØBENHAVN N 

.~mll;t'1llif. 
SELER . BÆLTER . SOKl'iE HOLDEHE 

Blikkensl.ger 

Gas- og vand-installatør 

saniiet og centralvarme 

c. E. PEDERSEN 
HøjdevolIgs Alle 5 . Tlf. Amg. 8864 

f 

\, 

Alt togorbejde 
udføres. 
Gas,- vand,

sanitet- og 

centralvarme

anlæg. 

Hurtigt, solidt 

Forlang tilbud I 
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K onlingenler, .lkri;e. 
passive 

TiLskud og gaver.-

INDTÆGTER 

Jngcnior ,Ree's Mindelegat 
Polytekniker Legattt. 
D. S. I. 
Københavns Universitet. 
Ti lskud til klubjak.ker 

Salg af b. de . 
S::l lg af skabe, try ksager m. v. 
lndvundne renre r . . .. . ..... 
Udlejning af lo kaler . 

Balance _ 

Klubbens pamcgæld: 

Klubhuset i Sva nemøllebugten : kr. 148.987,50 
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KAS S E RE G N SKAB 

kr. o re kr. " re 

34. 120 96 
2.530 00 36.650 96 

26.677 37 
2.000 00 
6. 160 00 
3. 180 00 

200 00 38.2 17 37 

2. 14 2 00 
407 65 

40 83 
3.704 69 6.295 17 

3.579 37 

84.742 I 87 

FOR 1960 

I il1t lc.>r!-kud fra fo rrige å r 

AJI/I,IJltsec: 
Leje af ~rundcn 
--'- ref. af bådeværftet 

Skatter og afgihcl" 
Assurance 
V,lIld og w. c. 

UDGIFTER 

Nyanskaffel ser og vedligeholdelse 
---:- rtf. ai vennerne 

Telefon 
Renholdelse 
Reneer og afdrag Rec's legat 

/I,l dc ne: 
Nyanskaffelser Jf både- og 3rcr 
Ved.ligeholdelse af både og årer. 

lJoIg lig duft .. 
Inspektion 
Opvarmning. 
~ rei. "i D_ F. f. R. 

Belysning 
-7- ref. af bådeværftet 
....:... ref. gJSauromal 

r remme af k/ubiivet.' 
l:ællesrure 
Cymnastik, håndbold, svumning 
Skisekrionen, tilskud. 
Officielle meddelelser 
Andre udgifter 
-- leje for telte 

Fester. 
Restaurationen 

..t dministration.' 
hOrHormedhjælp 
Kontorartikler 
Andre udgifter 

J\ cp r,cs entati on: 
Å rbogen 
-=- annoncer .. 

Andre udgifter 

A aproningHldgijler,' 
Driften Jf bådehuset i Sydhavnen . 
Reparat ion af tag 
Nyanskaffel se af *rcr 
Vedligeholdelse af både og åre r 
l ndskud , transport . rejser m . \' . 
Gravering, præmier .... _ . 
Motorh~d vedligeholdelse 

Trx~~r 
benz in 

Uni versir('tsmatc h, udgih . 
Tilskud " Po litiken " 

".Huingent Lil D. F. f. R. 
"ont ingenc til Kobenhavnskredsen 

( ;~sehu s('t : Vedligeholdelse In , v. 
-=- lejeind tægt 

N ivåhuse t : Vedligeho ldelse Ill . v. 
-:- Jcjelodtxgr 

643,58 

3.065 ,83 

~~.?.~. 

6.040,92 
1.580,00 
------

4. 9 18,47 
2.200,00 

2.802, 13 

598,00 1.241 ,58 _._-_._----

83,50 
48,75 

6_376,25 
1. 586,25 

1.796,50 
1.000,00 

1.I48,48 
120,00 

98,68 
205,00 ----

kr. 

2.875 

7.001 
1.253 

743 

4.460 

1.388 
1. 871 

675 

1.325 
10.656 

-----

4.503 

2.71 S 

1.560 

770 
3.3 14 

350 
2.073 

34 

3 12 
67 

------

4.5 15 
1.982 

234 

4.790 

73 1 

2.055 
2_05 1 

720 
883 

4.566 
140 
72 

623 
4. 800 

796 

LC2 S 

J06 

ø re 

83 

35 
63 
23 

92 

34 
93 
00 

00 
93 
--

37 

47 

55 

70 
50 
00 
61 

75 

11 
24 _.-

8S 
09 
00 

00 

04 

65 
00 
00 
~5 
00 
00 
IO 
29 
00 

50 

4S 

32 

k r. 

4.548 

20.270 

11.98 I 

8.732 

6.922 

6.73 I 

5.52 1 

16.708 
).307 
1.046 

922 

84.742 

A:øue"havlI) den /4. febrlfar /96 /. 

B. llOESEN, 
kasserer. 

ERIK HAAMANN, OVE PETE RSEN, 
rev iso rer. 
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øre 

25 

2J 

93 

39 

9 1 

97 

04 

49 

50 
00 

16 
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HEMPEL'S 
er søstærke 

~.r~ 

BÅDLAJ( Hempel's BADLAK NO. 10 giver 
træværket en blank, knaldhård men dog 

elastisk overflade, som hverken revner, 
skaller eller bliver hvid af fugtighed. 

,"" 10 

HEMPALlN Lakfarve er en slidstærk, 
hurtigtørrende slutstrygningsfarve, der er let 

at påstryge. Den giver en blank, hård, elastisk 
overflade og leveres i en lang række nuancer. 

Hempel's ABSENTA er den hurtigste 
og mest effektive lak- og farvefjerner. 

ABSENTA er ikke brandfarlig og 
angriber hverken træ eller metal. 

AMALIEGADE 8 • KØBENHAVN K • (0154) MINERVA 3842 



DET ER BLEVET MODERNE 

AT BLANDE MED 

Vod b er i de senere lr kommet 
st.wk t p.l lllode i U .S.I\. 

og Illange andre steder 
i udlandet. 

Også herhjelllllle finder lllan 
det 111 orso rnt :lt give sill\.' 

drinks styrke med en vodka; 
lllen den skal vJ:re af 

udsøgt kvalitet: 

VODKA 

CLOC SCREWDRIVER: 

I lll,il C LOe VODKI\ 

i ",cIlclllstort glas Illed is, 

fyld es "I' med orange juice 

og rores godt I 

CLOC VODKA til CLOCtails . 
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