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BERETNING OM AARET 1940

D

Cl' med en vis taknemmelig Følelse i Sindet , at
man SCl' tilbage og i Erindringen lader Tankerne
dvæ le ved den svundne Sæson, thi trods alle ydre Forandringer og opstaaede Vanskeligheder, fik vi alligevel
gennemført en udm ærket Sæson i D. S. R. med god Tilgang' af nye Med lenllner·.
Vel maaHe vi give Afkald paa de udenlandske Stævner, der har saa stOl' Betydning saavel for de enkelte
Deltagere som fol' Rosporten i det hele taget, men vi
klarede os helt pænt i de hjemlige Stævner, hvor vi ialt
hentede 16 Sejre h.jem, hvol'iblandt 4 Danmarksmesterskaber og 4 Kredsmestel'skaber·. Og Efteraarskaproningen den 25. August fik sin særlige Betydning derved,
at vor Protektor, Hans k gl. Højhed Kronprins Frederik ,
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deltog som aktiv Roer i det Løb, Københavnskredsen
havde udskrevet for Bestyrelsesmedlemmer fra Klubberne under Kredsen og derved skabte en storstilet Propaganda for dansk Rospod, hvis Betydning næppe kan
overvurderes.
Ligesom vore Kaproere maatte ogsaa vore Langtursroere lade sig nøje med vor'e hjemlige Farvande; det
betød et virkeligt Savn, thi Skæ rgaarclsroning i de norske og svenske Farvande er nu en Gang noget for sig
selv, noget eventyrligt og skønt, som den hjemlige Kystroning i Sunde, Bælter og Fjorde, saa smukt det altsammen kan være, dog ikke formaar at opveje helt.
Det ligger maaske for en Del i, at vore Kyster og
Smaaøer er for »civiliserede«, og Naturen sine Steder
for »kultiveret «, men derfor var det alligevel gavnligt,
II I FOI'hold 'nc tvang de Roere, der ellers gaar i »fast
It II kril ri 1111'111'111 ('11I'isl ian ssand og Oslo til at ro i DanlillIri . Ilvilkc'l rllr dc' II'lclr'(·. ed'm'n Folk be lød en gavnIil' (01'11"1' Il'i ~< " c'I ~H' I r dc'r'.'s P'('Og' I'U I'isk' Bl/l'llcl ærdom
" 1' l" .. d" ,II I'I'C
' "1' II) (' 1"lIlk dCII slOl'll1'1 ·cI • plevelse,
"II I, III'llIr . ""1 1t('~ c'l "Hidl'r, hvor' mali sna at sige
1'11111' dl'! 111'11' rllcd: rm SlIsiden og paa Turene under
I ulldgung, saa man rct kan erfare. hvilket herligt og
skønt Land, der er vort!
Der har ialt været 26 vel gennemførte Langture paa
tilsammen 6880 km, heri endda ikke medregnet en Langtur i Roskilde Fjord med laant Baad fra Roskilde Roklub.
Den almindelige Motionsroning har haft nogenlunde
den samme Tilslutning som de foregaaende Aar, dog
med nogen Tilbagegang for ScnJlerroningen, som i særlig Grad er følsom overfor Vejrliget. Og som det vil
erindres, var Vejret temmelig daarligt, baade regnfuldt,
køligt og blæsende den sidste Halvdel af Sæsonen. Man
undres derfor over, at samtlige Langture (fra 30 km og
opefter) trods alt er naaet op paa ialt 98 Ture (mod 81
i 1939) , men det skyldes Forsæsonens, særlig Juni Måa-

neds gode Vejr I>g en vi:."esentlig øget Brug af NivaahllseL
der' har været godt »belagt« i denne Sæson.
løvrigt hcnvises til de specielle Beretninger for Kaproning og Langture.
[ Løbet af Foraaret blevet nyt tidssvarende Baaclevi:.'edt færdigbygget ved Klubhusets Sydside for private
Midler. men blev f0rst taget i Brug dter sin Bestene-
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Stevns Klint.
Frenzcr fol.

(Fra Fotokonkurrencen).

melse ved Sæsonens SllItnin ..·. Derimocl fllngerede den
ca. 30 m lange Bygning aclskillige Gange som Spisesal
ved festlige Lejligheder. lil hvilk en Anvendelse den
mindst var ligesaa velegnel SOJll lil d ens e{!;entlige FormaaI.
De ved Begivenhederne den 9. ApI'il ska bte FOl'ho.l.cl
medførte heldigvis ku n m id ler! idige og kortvarige
Standsninger i den alm, Roning, og de af Myndighederne udstedte Forbud har ikke JrjnOl'ct Gennemførelsen
af de mange LangtUI'e.
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Derimod har Træningen af vore Kaproere lidt en hel
Del under Savnet af vor Motorbaad »Togo IlI «, der vel
kom paa Vandet, men ikke kunde tages i Brug paa
Gru nd af Benzinrestriktioneme.
Endelig skal nævnes, at Tilgangen af nye Medlemmer har været srcrdeles god i den forløbne Sreson, nemlig ca . 200.
Efter dette Hesllme over Sæsonens Forløb gaar vi
som sa~dvanlig over til at gennemgaa Begivenhederne i
de enkelte Maaneder, idet dog Beretningen vedrørende
Kaproningssæsonen i sin Helhed er omtalt srerskilt.

ligheden til at bringe Medlemmerne sm Tak for den
gode H .jælp.

6

Januar.

Klubben fortsaLte hver Onsdag de Medlemsaftener,
der fra forrige Sæsons Ophør var blevet indledet, og
som hele Efteraaret 1939 havde haft god Ti lslutning.
Og da de Festaftenel' med Foredrag, Film og Dans, der
havde været afholdt i November og December 1939,
havde opmuntret til Fortsættelse i det nye Aar, arrangeredes en lignende Festaften Søndag den 21. Januar,
hvor det atter blev Direktør Ingolf Boisen, der viste
nogle interessante Film, og hvor Aftenen som sædvanlig sluttede med Dans. Ogsaa til denne Aften val' der
fuldt Hus.
Den af Dansk Idrætsforbund startede Finlandsindsamling fik ogsaa stOl' Tilslutning blandt VOl'e Medlemmer. Opfordringen til at yde vort Frændefolk den
størst mulige Hjælp fremsattes indtrængende i »officlelle Meddelelsel'« i Maanederne Januar til April, kraftigst og bedst af Sekr. cand. ,jur. Joh:;. Olsen, som formentlig har sin Andel i , at Resultatet af Indsamlingen
blev saa g'odt, som Tilfældet var, da vi til sidst paa
Grund af ændrede For'hold maatte standse yderligere
Indsamling'. Men da var vi ogsaa naaet op paa ialt
Kr. 1.354,95, hvilket Beløb blev indsendt til D. F. f. R.
til Viderebesørgelse, og Bestyrelsen benytter herved Lej-

7

Februar.

Som sædvanlig gik man straks i Febrllar i Gang med
at planlægge Kaproningssæsonen og hverve nye Kaproere, og der afholdtes et Træningsmøde den 7. Februar.
Der forelaa allerede da Indbydelser til danske Roere
til en Række Stævner i Tyskland, og man regnede . desuden med Stævner i Holland, Sverige og Norge.
Tncnerspørgsmaalet laa endnu i det uvisse. Beg'ivenhederne siden hen gjorde, at Spørgsmaalet 011'1 en lldenlandsk Træner faldt væk, saaledes at det for vod Vedkommende blev Aage Jørgensen, der overtog dette Hverv
og, som det vides, løste sin Opgave ovel'Ol'dentlig tilfredsstillende, i den sidste Del af Sresonen llnderstøttet og hjulpet af Tl'aulsen.
K lnbaftenerne om Onsdagen fortsattes; adskillige
Medlemmer spiste deres Middag i Khlbben den Dag, og
der var ogsaa en Del, der benyttede Lejligheden til a1
tage en rask lille »Rotur « i Robassinet paa disse Klubaftener, del' ellers val' helliget Kortspil, Skakpartier og
sidst, men ikke mindst, Billard.
Den ordinære Generalforsamling fandt Sted den 23.
Februar i Baadehllset. Der var foruden :Hs. kgl. Højhed
Kronprins F/'ede/'ik mødt ca. 80 Medlemmer. Professor
K. Secher udtalte som Indledning nogle smukke Mindeord om afdøde Skolebestyrer Fedel':;piel, del' i sin Tid
havde været Medlem af Klubben, og om Ing. Staunsholt Nielsen, hvis Nekrolog er skrevet i Aal'bogen for
1939.
Efter en kortfattet Beretning af Formanden, tog'
Kronprinsen Ordet og rettede en Tak til Klllbbens Æresmedlem, Prof. K. Secher, for hans uegennyttige og opofrende Arbejde for dansk Studentel'l'oning, hvorefter
han overrakte Professoren D.S.Rs Æ l'estegn. Endvidere
ovenakte Kronprinsen Klubbens Hædersgave til fol'-
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(jente Medlem mer', »Papirkniven « til Langtlll·sL'OC'hefcn.
Tngo .f. Sherf eli! t, og Kaproernes sa~ I'lige Vandrepncm ie.
»Sejrsmasten « blev tildelt. cand. jUl'. TJugo Grumme .
Det j 1939 fremsatte Lovforslag om et Præsidillll1,
der ikke blev gennemfod, var af det nedsatte Lovudvalg
blevet erstattet med et nyt Forslag;, der gik ud paa Oprettelsen af et Repræsentantskab, i hvilket deb tidligere
Formænd, dels en Række g'eneralforsamlingsvalgte Medlemmer skulde have Sæde med lige mange af begge
Kategorie[' va lg·j·e f O[' et Aar ad Gangen. DeslIden fremsattes Forslag til IEndl'ing af Lovenes § H (vedr. G enera Lforsaml i n gel').
for'slagene blev vedtagne med kvalificeret Majoritet,
men da der ikk e val' mHclt tilstrækkelig mange Medlemmer til , ai. Genel'all'OI'sa mlingen var besllltning'sdygtig
med H. t. Lovrl'ndringer, skulde Forslagene forela'gges
paa en ekstr'aol'dinær Generalforsamling.
Af den gamle Bestyrelse afgik Fuldmægtig, cand.
jur. S. I?ywn, der havde V<l'ret Medlem af Bestyrelsen
siden 1934, da han rcor'ganisel'ede Klubbens Langtursadministration, og desud en Assistellt E. Marno. Den nye
Besty l'e1se Fm· 1940- 41 fik følgende Sammensætning:
formand og Kasserer: Grosserer Gwhnund SChåCk.
Matel'ialfol'valtere: Ing. j. ;\lonnan Hi:lnSen og lug.
Delll Frørup (Nyvalg).
Sekl'elær: Assistent, cand. polit. Ejvind Sieverts.
Rochefer: Ing . .f. Sfcerj'eldl, Ing'. K. Nørlyng og stud.
med. P. G /'ege/'sen.
Uden srer ligl' Mandat: Kontorchef, cand . .jur. Axel
Lundqoisl.
'fil Kaproningsudva lget va lgtes : rngo M()gell.~ Hee
(Formand). Desuden St iftsbogholcler Ange Jø/'gensen og
stud. mag. B. Hil/elo/t (Ny valg).
Marts.
Den ekstraordinH'I'e G enemlfOl'samling, paa hvilken
de paa den ()I'clinæ r'e Genemlforsamling ve.djagne Lov-
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ændringer paa ny skulde f()relit~gges Medlemmerne til
Afstemning, fandt Sted den 13. Mads i Klubhuset.
Heller' ikke denne CeneraHon;amling var præget af
større Tilslutning - der var endda færre Medlemmer
til Stede end ved den oulinfl'I'e - vi var ca. 60 og kunde
være paa Verandaen.
Landsretssagfører' .f. Wandel blev ligesom paa den
ol'dinrere ogsaa denne Gang valgt til Dirigent og cand.
polit. Sieverts til Sekretær.
Formanden forelagde paan)' de nævnte Lovændringer liden dog at komme n æ rmere ind pan. Enkeltheder.
da dette var' sket paa den ol'dinrere Generalforsam ling.
Da ingen ønskede Ordet efter Schacks Forelæggelse.
skred man straks til Afstemning. Man vedtog at stemme
om Æ ndringerne i de 2 Paragraffer hver for sig, og Dirigenten bestemte, at Afstemningen om § 7 (Repræsentantskabet) skulde foregaa skriftligt. Der forelaa 38
Fuldmagtel', og Res ultatet af Afstemningen blev, at Forslaget forkast edes (47 Ne.j mod 42 Ja). A~ndringerne til
§ 8 vedtoges d.erimod enstemmigt ved Haandsoprækmng.
Under Dagsordenens Pkt 2 fik Overlæge, Dr. med .
Harald Han8borg Ordet for at fremlægge et Forslag om
Oprettelse af en Skisektion indenfor Klubben, som i lighed med de forskellige lokale Skiklllbber i Landet sku lde staa under det den 23. November 1938 stiftede Dansk
Skiforbund.
Overlæge Hansbor#" der se lv er Bestyrelsesmedlem i
Københavns Skiklub, fortalte om Skispodens Organisation herhjemme og' om den vældige Ud.vikling, denne
Sportsgren d e sidste AnI' val' undergaaet, saaJedes at- der
paa daværende Tidspunkt allerede var t? Lokalklu bber i Landet med ca. 1100 Med lemmer.
Han skitserede herefter nærmere, hvorledes han havde tænkt sig Skisektionen i D. S. R. udformet. Kontingentet til Dansk Skiforbund vilde 11clgøre Kr. 1,50 om
Aaret pr. Med lem. FOl' dette Beløb vi lde hved Medlem
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faa Bladet »Skisport « tilsendt, foruden at de delagtiggjordes i en Række Fordele, f. Eks. billigt arrangerede
Ture i Ind- og Udland. Overl ægen omtalte derefter det
konkurrencemæssige Moments Betydning fol' Skiklubbernes Trivsel og Anseelse, hvorfor man vilde afholde
Mesterskabsstævner og andre Konkurrenceløb. Sluttelig
opfordrede Overl ægen til Indvarsling af en konstituerende Generalforsamling til Oprettelse af en Skisektion i
D . S. R. og haabede, at del' kunde arrangeres en Aften
med Film og Foredrag om Skisporten.
Der var meget kraftigt Bifald og aabenbar Tilslutning blandt Medlemmerne til denne Plan, som Bestyrelsen selv var gaaet ind for, og der indvarsledes til et
stiftende Møde den 10. April. Begivenhederne den 9.
April gav imidlertid Klubbens Ledelse andet at tænke
paa, og Planen om Oprettelsen af en Skisektion blev om
ikke skrinlagt saa dog udskudt paa ubestemt Tid.

Schack mente, at der var en Mulighed for. at vor gode
gamle Træner, MI". Barry, kunde komme i Stedet. Endvidere fremhc'(~ vede Schack Nødvendigheden af, at
Nivaahuset i den kommende Sao'son blev sikret mod den
Fare, der truede fra Søen paa Nordsiden, hvor- Bolværket eller rettere Resterne af det ikke længer-e dannede
el betr-yggende Værn for Huset, der stod i Fare for at
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April.

Standerhejsningen fandt Sted den 7. April Kl. 1i.
Et stort Antal Medlemmer havde g·ivet Møde til Trods
for , at Udsigterne til at komme paa Vandet til en indledende Rotur i Sæsonen var lig o. Der laa nemlig paa
elet Tidspunkt endnu fast, tyk Is over hele Bassinet
foran Klubhuset, og ude i Sundet flød Drivisen, saaledes at det hele endnu virkede ganske vinterligt. Men
Vinteren, der først paa dette Tidspunkt var ved at slippe sit Jsfavntag om VOre Landsdele, havde jo ogsaa været usædvanlig ham·d, og vi følte vist alle en stærk Længsel efter varme, solfyldte Timer paa Terrassen og paa
Vandet i Baadene.
Som sædvanlig holdt Formanden en kort Programtale, forinden Standeren gik til Vejrs og nævnte herunder ogsaa det uløste Spørgsmaal om en Træ ner til vore
Kaproere. Den engelske Træner, Mr. Cordery, med hvem
Bestyrelsen havde ligget i Underhandlinger, turde ikke
under den forhaandenværende Situation rejse hertil, men

Foraar 1940.
Nørlyng lo!.

forsvinde under en kraftig Storm fra den Kant. Et Udbedring·sarbejde maatte derfor snarest paabegyndes, og
et af vore sagkyndige Medlemmer, Ing. Strøm, havde
velvilligst lovet at tage Forholdene i 0 .jesyn, for at man
kunde komme til Klarhed over, hvorledes man bedst og
billigst kunde sikre Huset. Schack opfordrede Langturs roerne til Nivaa til at give en Haand med i dette
Arbejde. Sluttelig appellerede han til Medlemmerne om
at bidrage deres til at skabe en bedre Sæson, end den
tegnede til at blive.
Trænerspørgsmaalet forblev for saa vidt uløst som

12
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de ved Begivenheder'ne den 9. April skabte Forhold naturligvis udelukkede al Tale OlU en engelsk Træner. Da
vi heller ikke kunde faa Benzin til .MotOl'baaden, val'
TJ'fcningsbetingelserne vrcsentlig ringere, end de hidtil
havde været, og det fort,jener derfor den i:itl'lrste Paaskvmnelse, a t d'H eITel' Aage .Jørgensen og 'Frewlsen, der
paatog sig Træningsarhejdet, trods ah løste deres Opgave paa en saa tilfredsstillende Maade, som Tilfældet var.
Besrettelsen af vort Land den 9. April medførte ogsaa Forbud mod al Roning, men dette Forbud lempedes
dog heldigvis den 17. April saa meget, at eler blev givet
Tilladelse til Roning i 1-1 avnen og nordpaa til Rungsted.
Den ls' April udsendte Dansk ldrætsforbllnd en
Henstilling til SpeciaHorbundel1e om, at Idrætsudøvere
fra Udlandet indtil videre ikke skulde have TiIlaelelse
t.il at konkurrere i Danmark, og at der ligeledes indtil
videre ikke blev givet danske Idrætsudøvere Licens til
Konkurrencer i Udlandet, en Henstilling, som straks
blev fulgt, saaledes at alle Sommerens nosb'evner ble\
afholdt med indenlandske DeHagere.
Maj.

Med Maj .M aaneds Indtl'rl'den fulgte elet vanlige Opsving i den daglige Roning, og der val' samtidig en
meget stor Tilgang af nye Medlemmer, som fol' ShlI'stepartens Vedkommende kom under Instruktion og »kærlig Omsorg« af vor Inspektm', Overofficiant C . A. Sjelle ,
med hvem der andetst.eds i Aarbogen er optaget et rnterview.
Da Kristi Himmelfartsdag allerede faldt den 2. Ma,j.
blev F<1~ llestl.lI'en til Skodsborg udsat til den 26. Maj.
Desv<1~lTe kom Meddelelsen om TUl'en Bestyrelsen san
sent i Hænde, at det var komplet umuligt at arrangere
den sædvanlige DeHagelse fra D. S. R .. der kun havde
et Par Baade med.
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Onsdagsaftenerne er fortsat Klubbens »officielle Tidel' «, hvor Rocheferne er travlt optag'ne med Afholdelse
af Styrmandsprøver, Optagelsesprøver til de forskellige
SCllUerklasser, Jnstruktion i Livredni.ng m. v. Selve Scullerinstruktionen fol' nye Scullerroere blev forestaaet af
NØl·lyn.g.
Blandt de »officielle Ansigter« paa disse Onsdagsaftener trmffer man ogsaa paa et »Føl « (ogsaa kaldet
C. B. Bet,jent), der med et Leica-ApparQt dinglende paa
Brystet gaar omkring og giver sig af med at knipse
Folk akkurat som de pro fessionelle Gadefotografer. Det
viser sig ved nærmere Eftersyn at være en af Klubbens dygtigste Amatørfotografer, stud. jur. H. Amelung,
del' her praktiserer en af Rochefen, Ing. Stærfeldts gode
Ideer: Fotokarioteket over D. S. R.s Medlemmer. - Paa
et Bestyrelsesmøde i Marts var det nemlig blevet vedtaget, at enhver, del' indmelder sig i Klubben eller overgaar til aktiv :Roer, skal aflevere sit Fotografi i Størrelsen 3,5 X 3,5 (Polyfoto) , en Bestemmelse, der under Hensyn til det voksende Medlemsantal maaHe anses for at
være af stOl' praktisk Betydning. Og for at give Medlemmerne Lejlighed til at komme nemt og billigt til et
saadant Billede, val' det, at man havde engageret sig
med HI'. Amelung, der beredvilligt stillede sig og sit
Kamera til Disposition.
Den af Justitsministeriet den 9. Ma,j udstedte Bekendtgørelse om midlertidigt Forbud mod Lystsejlads i
Øresund m. v. og om ForanstaHninger til Sikring mod
uberettiget Brug af mindre Fartøjer, undtog med visse
Begrænsninger al Roning' i egtL Kaproningsbaade fra
Forbudet. De Regler for Roning, del' herefter skulde
gælde, publiceredes til samtlige Landets Roklubber ved
et særskilt Cirkulære, del' indeholdt 3 Paabud, nemlig:
1) Roning maa kun finde Sted mellem Solopgang og

Solnedgang.
2) Baadene skal holde sig indenfor 1000 m fra Kysten.
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3) Baadene, saafremt de ikke er under stadigt Opsyn, skal sikres saaledes, at de ikke kan tages i
Brug af uvedkommende Personer.

Sommertidens Indførelse den 15. Ma,j betød faktisk,
at det første Paabucl ikke kom til at spille nogen nævneværdig Rolle; man begyndte om Morgenen paa de vante
Klokkeslet og kunde sna alligevel ro en Time længere

FreDzel fol.

1S

roning af vor Klub yderligere indskrænket med Paablld
om 700 m. , fol' at vi kunde være paa den sikre Side.
Juni.

Juni \1aanecl blev Sresonens bedste saavel pau Grund
af det hnc Ve,jr, der lokkede alle, som kunde krybe og
gaa, til Terrasse, »Sandkasse« og i Baadene, som paa
Grund af tIet uventet smukke Resullat ved Københavns-

Norlyng fol.

Morgenparade i Nivaa.

Morgen.

om Aftenen , end man ellers vilde have kunnet. Og Pinseturene baade til Nivaa og længere bod var reddet
Bestyrelsen har Indtryk af, at disse Paabud, hvis
Overholdelse var af vital Interesse for Landets Roklubber, ogsaa i det store og hele er blevet strengt overholdt.
I Nivaa blev Aarerne anbragt i Huset samtidig med, at
Bundproppen blev !,jernet, og paa de øvrige Ture rundt
om i Landet sikredes Baadene saaledes under Landgang,
at det var ret udelukket, at Uvedkommende skulde
kunne benytte dem, hvilket da heller ikke er sket i noget
Tilfælde. 1000 m. Grfl'nsen blev i den daglige Motions-

mesierskabcl'llc den 22.- 23. Juni , hvor vi vandi 4 Mesterskaber og en Sejr j Yngste J unior-OUer. (Se næ rmere i Kaproningsbereiningen) .
Pau Klubbens Fødselsdag den 13. Juni fandt »Kaninerne«s Prccsentationsroning Sted, men paa Grund af
de særlige Forhold havde Bestyrelsen vedtaget ikke at
afholde nogen egentlig »Kaninfest «, men i Stedet arrangeredes et fælles Kaffebord med Præmieuddeling efter
Præsentationsroningen. Og til Trods for de beskedne
Former, hvorunder denne Fest blev afholdt. blev den
dog meget vellykket med stor Tilslutning.
~
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daad (se andetsieds i Aarbogen) , nemlig d 'Herrer T.
Plenge Petersen, Kaj Nielsen og Knud Aagaard, der af
Formanden ved samme Lejlighed fik ovelTakt hver en
Gave ha Klubben som Erindring om veludført Daad.
Bagefter var der Dans til Musik af 3 »Gaardsangere «,
som forøvrigt ogsaa »musicerede« ved den Fest, der afholdtes efter FOI'aaI'skaproningen Set. Hans Aften, og
som ligeledes var meget vellykket.

De strenge Dommere
ved Kaninpræsentationen.

E. W. Olsen fol.

Nedad Nilen? Nej, Ferielangtur i Danmark.
(Fra Fotokonkurrencen).

Hanssing fo'.

Selve Pra.'sentationsroningen vis Le atler i AUI" god '
og smukke Resultater. der gjor'de Hr. Sjelles og u\Tige
Tnshuktorers Arbejde A~ re. Pncmietagel'l1c var følgende:
Holdpræmie: N . V. .far/øv, v. Aa. Mathiesen,
.~/ev .Jørgensen og F. Rrei.hmsfein ernstr. Sjelle).

J. R<11-

Enkeltmamlspncmier: E. Jacobsen, H. Langberg,
V. S. Fynboe (alle af Sjelle!> Kuld) samt F. M. PILlm
(Instr. Nøl'lyng).
Men forinden disse Pncmier uddeltes, havd e Medlemmerne haft Lejlighed til at hylde 3 Kammerater, der
i Begyndelsen af Juni havde udfud en smuk Rednings-

Juli.
Juli el' Ferielangtul'enes Maaned og en forholdsvis
stille Maaned, hvad den daglige Roning fra Klubhuset
angaar. I Løbet af Juli forsvandt Størsteparten af vore
2-Aarersbaade paa Langtur rundt omkring i de danske
Farvande. Desvæl'l'e fortsattes det gode Vejr, vi havde
haft i J lilli, ikke I'et langt ind i Juli, men efterfulgtes
af et h)ligere, omskifteligt Vejrlig, der tilmed blev yderligere slet i den følgende Maaned.
Tilrettelæggelsen af Langturene blev atter i 1940
forestnaet af Langtursrochefen, Ing. Stærfeldt, paa udmærket Maade, og som tidligere bemær ket fuldendtes
2
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Middag.

Nørlyng fot.

samtlige Ture uden Uheld. Som en særlig Foranstaltning under de herskende usikre Forhold havde Stæl'felcZt faaet indført, at Langtursroerne under deres Færd
skulde sende Klubben et Par Brevkort om Ugen med
Melding om, h vor de paa det paagældende Tidspunkt
befandt sig, et Krav, som mødte FOI'staaelse hos vore

Aften.

Nørlyng fol.

20
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Langtursroere og blev opfyldt af alle Hold paa een Undtagelse nær.
Danmarksmesterskabsstævnet paa Bagsværd Sø. der
fandt Sted samtidig med Bagsvæ rd-Regattaen den 20.21. Juli, blev en stor Triumf for D. S. R., idet vi ikke
blot vandt 4 Danmarksmesterskaber, men tillige en meget lovende Sejr i Yngste- Junior-Otter over K. R. __ De
øvrige Mesterskaber gik alle til Provinsen, og D. S. R.
var saaledes den eneste københavnske Klub, der opnaaede de attraaværdige Titler.
Efter Bagsværdstævnet var der Fest i Baadehuset.
hvor ogsaa Hans kgl. I-Iø.jhed Kronprins Frederik var til
Stede. Han havde været en særdeles interesseret Tilskuer ved Stævnet og havde forøvrigt i sin Vogn transporteret vore vundne Præmier - ca. en halv Snes Stykker - uel til Baaelehllset. Nu mødtes Kaproerne og en
Hække Gæster ved et Smørrebrødsbord Kl. 21, og For~anden bragte her Kaproerne Klubbens Tak for deres
Bedrifter, og til Aage Jørgensen udtalte Formanden en
Tak of!, Paaskønnelse for det store Arbe.jde, han i AaI'
havde udført som Træner og Træningsledel'.
Aage Jørgensen selv takkede Kaproeme for deres
gode Indsats, og Ole Secher svarede paa Kammeraternes
Vegne.
Der vat', som det vil forstaas , et udmærket Stemni.ng, og det blev en særdeles vellykket Fest. Det var
forøvrigt ved denne Lejlighed, at det nye Baadeværft
første Gang blev taget i Brug som Festlokale, og som
saadant viste sig overmaade praktisk og velegnet, hvilket selv Materialchefen, Ing. Norman-Hansen, maatte
erkende. Men Baadeværftet er nu en Gang bygget til
at gøl'e Fyldest som Baadeværft, og til næste Sæson
maa vi se at klare os som før i selve Baadehuset, der,
saa stort det et', dog faktisk er ved at være fol' lille,
naar der rigtig er Fest og Rykind.
o

1940

21

August.

Hovedbegivenheden i denne Maaned val' utvivbomt
Eftemarskaproningen den 25 .. ved hvilken Lejlighed Hs.
kgl. Høfhed Kronprins Frederik som bekendt deltog som
aktiv Kaproer i det Besiyrelseslob, der var udskrevet
for Besty relsesmedlemmer indenfor K('Jbenhavns-Kredsen.
Som interesseret Tilskuer ved Bagsværd-Regattaen
den 20.- 21. I1.di havde Kronprinsen faaet Lyst til selv
at »lege med «, hvis der bød sig en Lefli ghed, og denne
kom, da Kredsen - for at skabe lidt Propaganda og
f nteresse fol' Efteraarskaproningen - fik det Inclfald
at uclskrive et. Løb o·ver 500 m. for Bestyrelsesmedlemmer i de forskellige Klubber indenfor Kredsen. Man
drømte sao. vist ikke paa det Tidspunkt om, at dette
Løb skulde komme til at samle den altovel'Ve,jende lllteresse og blive af saa stor propagandamæssig Betydning, at det blev en historisk Begivenhed indenfor dansk
Idræt.
Det var nemlig først smaa J4 Dage før Efteraarskaproningen, at det blev kendt udenfor Klubben, at Kronprinsen selv vilde føre en Aare i D. S. R.s Bestyrels~s
baad. Kron prinsen havde forlængst passere t »Kamndadid « og havde allerede været aktiv Roer i flere Am',
o''· i Sommerens Lob havde han paa Grund af sit foJ"ts:tte Ophold i Byen været. en n æsten daglig Gæst i
Kh, bhen og roet overordentlig flittigt.
Derfor faldt det ganske naturligt, at han som Klubbens Protektor fik Lyst til at være med i det Løb. og
derfor kom det ikke som nogen større Overraskelse. at
Kronprinsen, da Tncningen tog sin Begyndelse, yiste
saa god en Form, at hans Indsats var fuldt paa Hojde
med de ovrige Deltageres paa Holdet, del' iøvrigt placeredes saaledes: Ejvind Sieverts, Kronprins Frederik,
Uu.cll1wnd Schilc:k , Dan Frørup, cox: Axel Lundqvist.
Det kneb ellers til at begynde med at faa Holdet
samlet fuldtalligt til Træningen - det var jo endnu
Ferietid, - men da man først for A lvor kom i Gang saa
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sent som den 15. August, blev der ogsaa tnenet energisk og flittigt, trods det alt andet end behag'elige Vejr.
Hver Morgen paa Slag'et 8 mødtes Holdet og sled sig
gennem Banen (og mere till) i Modvind, S0 og Regn.
Ikke en eneste Gang under disse Trreningsture, der til
at begynde med styredes af den erfarne Fl. K. Rasmussen , var der blot Antydning af Solskin: Regn, BI,{'st og

Roklub med saa kendte Folk som »Dittern« og »FaaHansell « (den berømte Sorø-Roer) om Bord var Favorit,
var vi selvfølgelig klar over, men ellers vidste vi ikke
meget om de øvrige 6 Hold (del' var 8 Hold iaH) udover, at K. R. med et Par g'amle Danmarksmestre paa
Holdet maatte være ret stærke.
Medens vi i Baaden laa og ventede paa vort Løb og
fUl og da tog en Prøvestart for at faa rørt os lidt, kom
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Kjel strup fot.

D . S. R.s Beslyrelsesbaad med Kronprinsen ved 2-Aaren.
Teg:n, Lunøe.

Den Baad bli'r ikke let at ro om Kap med,
hvor Kronprinsen la'er et lille Nap med,

Kulde forenede sig i fælles Anstrengelse for at gøre os
kede af Legen, men kun een Mor'gen, den 17., var Vejret os for skrapt, de øvrige 9 Gange ignorerede vi det
ganske.
Og saa skete Miraklet, ing'en af os havde turdet
vente. Paa selve Kaproningsdag'en den 25. blev det et
sfmalende Sensommervejr, der samlede i Tusindvis af
Ti,l skuere omkring Banen, der laa j Tntervallet mellem
Langebro og Knippelsbro med Maal udfor Sukkerfabrikken. ,At Vind og Strøm oven i Købet var med,
var n æsten fol' meget af d et gode! - Vi var forøvrigt ikke rigtig klar over vore Chancer ; at Lyngby

V1 paa Prajehold a f »Kvik «s Baad, del' forekom os at
have et ret ungt Mandskab, (vor egen Gennemsnitsalder var 39 Aar!) »Har I holdt ekstraordinær Cenerulrorsamling? « sp urgte Schack. »Nej «, lød Svaret, »men
vi har vrcrei: forlldseende «! Deres Forudseenhed hjalp
dem dog ikke, endskønt de i Staden gik 1 Baadlæ ngde
ha os. Derimod var Lyngby som 'ventetlll'ørlig, - de
sejrede som bekendt i det haarde LHh, der faktisk var
Spurt fra Start og til MaaI. Men vi vaf' srl'rdeles glade
og tilfredse med den 2. PLads, vi halede hjem.
At Løbet vakte Begejstring blandt Tilskuerne, viste
den stærke Hyldest, der slog bande Sejrherrerne og
vort Hold i Møde, da vi med re.jste Aarer passerede
DommerhiblInen , paa hvilken ogsaa Deres Majest æ /er
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Arbejdet op for at vise, at Roning er en Idnd, der kan
dyrkes ikke blot af den yngste Ungdom, men ogsaa af
den »Iidt mere voksne«. Kronprins Frederik talte vittigt
og levende om den Glæde, han følte ved Rosporten og
udtalte sin Tilfredshed med Dagens gode ReslJ ltat. Den
helt igennem vellykkede Dag sluttede med Dans og fOI'nøjeligt Samvær.
Bestyrelsesløbets Start.

Kongen og Dronningen og Deres kgl. Højheder Kl'on])rinseiise Ingrid, Prins Knud og Prinsesse Cclroline
Mathilde havde Pladser.
Om Aftenen val' del' stor Fest med Middag i Baadehuset, hvO[' foruden Kronprinsen og Kronprinsessen
samtlige Baadehold i Bestyrelsesløbet og desuden en
Række andre Gæster, bl. a. FOJ'm-'mden for D. F . f. R.,
Grosserer A. FiUenborg, deltog. Dommeren, Direktør
DOl'nrmoille de la COUI' uddelte Præmierne i Bestyrelsesløbet, og der' blev naturligvis holdt en Række Taler;
Schack talte foT' Kronprinsessen, og Københavnskredsens Formand, Revisor Crusell, takkede Bestyrelsesl0bets
DelJagel'e for den Interesse, hvormed de havde taget
Kjel.trup fol.

Kongefamilien paa Dommertribunen
under Efteraarskaproningen den 25. August.

September.

»Det var vel nok et Løb!«

Kjel.trup fol.

Den 6. September havde Bestyrelsen arrangeret en
festlig præget Aften for de ny tilmeldte Studenter ved
Danmarks tekniske Højskole, del' val' indbudt med
Damer.
En Undersøgelse af Klubbens Medlemsbestand hanle
godtgjort det ønskelige i, a t man fortrinsvis søgte Tilgangen øget blandt Polyteknikerne, da den ikke i de
sidste Aar er vokset i samme Forhold som Tilgangen
fra de ved Uniyersitetet studerende.
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Kronprins Frederik gjorde ogsaa ved denne Lejlighed Klubben den Ære at komme til Stede og bidrog ved
sin Nærv ærelse til at skabe en festlig Stemning over
denne Aften, hvis Program bl. a . bød paa Frem visning·
af »K. R «s fikse Rofilm, der viser lidt af hvert indenfor Rosporten og Klublivet.
Forinden havde Formanden budt de ca. 125 unge
Gæster, del' med Professor ]. .1 essen som Repræsentant for Højskolen, havde indfundet sig, Velkommen
og fortalt lidt om, hvad D. S. R. byder sine Medlemmer .
Senere blev der i Baadehallen serveret 0 1 og Pølser
- ganske primitivt, men fornøjeligt , - hvorefter Dansen gik lystigt i Salen til Musik a f de 3 »TYl'Olel'e« fra
»Fatty's Kro «. Der indkom virkelig i Aftenens Løb en
Del Indmeldelser, og flere fulgte senere, saaledes at del'
ikke kan være Tvivl om det gavnlige i denne Form fo r
Propaganda, der som hekendi ogsaa hlev praktiseret med
He ld i det gamle Baadehus.
G r'undet paa forskellige FO I'hold , bl. a . Savnet af vor'
Motol'baad, der i h øj Grad er nødvendig til Træning
saa sent paa Aaret, havde Bestyrelsen efter indgaaende
Overve.jelser besluttet at udsætte Aarets »Studentermatch« i Otter til ForaareL 1941 (den vil formentlig
finde Sted i Ma:j). Medvirkende til denne Afgørelse val'
det ogsaa , at vi ikke paa dette Tidspunkt kunde faa
J oy til at udfolde den sædvan lige Festivitas paa Langelinie og under Marchen gennem Byen. Men Bestyrelsen
val' ikke glad ved at maatte aflyse dette Løb, der i
20 Aar har dannet en glan sfuld Afslutning paa Sæsonens Stævner.
Som Repræsentanter fol' D. S. R sendte Klubben
paa Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag, den 26. September, 5 Mand i Klubjakker, nemlig d'Herrer Henry og
1'-'rik Kiel',sgaard, Ole Sechel', Traulsen og Nørlyng, som
sammen med Repræsentanter for de øvrige Foreninger
og Klubber under Dansk Idrætsforbund hyldede vor
gode Konge paa hans 70 Aarsdag.
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Vore Folk mødte med Klubbens Silkestander og repræsenterede derved Klubben paa en smuk og vrcrdig
Maade.
Klubkapl'oningel/ blev afholdt den 29. Septemher
Kl. 10 ved Baadehuset og under mere tilrettelagte Former end sket er j de senere Aar. Del' var iaH 8 velbesatte L 'Jb meel 32 Baade.

Nørlyng lot.

Fra Klubkaproningen den 29. September.

Paa Kongens
Fødselsdag.

Kronprin::; Frederik, der selv skulde have deltaget i
Oldboys -Løb et, hindredes desværre h eri af et »Hold« i
Ryggen, men medvirkede i Stedet for som Dommer og
uddelte Præmierne ved det efterfølgende Frokostbord
i Værftsbygningen.
Vejre t var ellers ikke det beds te, idet en kraftig
østenvind satte en Del So, saaledes at. Banen maatte
forskydes et Stykke ind i Kalkbncnderihavnen , men det'
var h øjt Humør over Løbene og ikke mindst ved Oldboys-Løb et, der blandt sine Deltagere talte et Par Professorer , Aage Bentzen og Knud O. Møller, desuden
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Englænderen Mr. Buckley og den kinesiske Legationsraad Anching Kung, der styrede og nær havde vundet
Løbet med sit Hold.
Angaaende de enkelte Resultater af Løbene henvises
til Kaproningsberetningen.
I Løbet af Sommeren var Arbejdet med Sikringen
af Nivaahuset tilendebragt for saa vidt, SaHl der var
opsat et nyt, solidt Bolværk paa Nordsiden og kørt en
Masse Murbrokker ud til Udfyldning mellem Bolværk
og Hus. Men i Erkendelse af det gavnlige i en yderligere Sikring' af det nye Bolværk mod Søens Angreh
var vi nogle Stykker, der drog derop paa week-end den
21. September (dog ikke pr. Baad) for under Ledelse
af Ing. Stær/eldt at forsøge at slæbe saa mange Sten
som muligt fra Havbunden foran Huset tæt ind til Bolvt'Crket. Det var et trælst Stykke Arbejde og inderhg
køligt for de af os, der efter Tur arbejdede i Vandet
til Bæltestedet. Men ved Hjælp af en laant Stentang og
Taljereb lykkedes det dog i Løbet af Lørdagen og Søndagen at faa slæbt over et halvt Hundrede svære Sten
paa Plads, saa]edes at Bolværket blev væsentlig forstærket. Nu er det blot om Isen ikke, hvis vi fa al' en
Vinter som sidste Aar, fager dem med sig igen.
Oktober.
Gymnastiken begyndte som sædvanlig iOktober under
Ledelse af d'Herrer Adjunkt, cand. mag. E. Christensen
og Inspektør Sjelle. Der var straks fra Starten god Tilslutning til begge Hold og har fortsat været det Aaret ud.
Som Følge af Brændselsrestriktionerne besluttedes
det helt at lukke KluhhllSet efter Sæsonens Afslutning,
idet man dog rent undtagelsesvis opvarmede til Festen
den 16. November.
Lørdag den 12. Oktober afholdtes en meget vellykket Kaproerfest som Afslutning paa den uventet gode
Sæson. De fleste af vore Kaproere var mødt og desuden
en Del Gæster og en Række af de æ ldre, gæve Kap-

Tegn. Lunee.
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At vi har faaet en dejlig Klub,
det mener baade Byrch og Stub,
thi Roning er en herlig Sport,
især naar man kan spille Kort.

roerveteraner. Kronprins Frederik var for første l~ang
med til denne traditionelle Fest, der som Regel er meget
animeret.
Traktementet bestod af en Portion Biksemad og
Osteanretning' skyllet ned med 01 og Snaps og senere
Punch. I Aftenens Løb forlystedes Selskabet af en halv
Snes Studentersangere, der under Ledelse af Tandlæge
Kam'sberg ganske fortræffeligt og til stor Glæde for os
alle og ikke mindst for Kronprinsen sang en Række
Viser og Sange.
Kronprinsen fik senere Lejlighed til i Salen at dirigere Studentersangerne til et Par Vers af : »Vort Hjem,
du danske JOI'd «, og baade Kronprinsen og Sangerne
blev stærkt applauderet for den udmærkede Pncstation.
Kaar'sberg og de (wrige Stlldentersallgere fortjener
Klubbens bedste Tak, 1'ordi de ved deres Sang bidrog
deres til, at dette Aars Kuproerfesl blev en virkelig festlig og vellykket Aften. - Som sfcclvanlig havde Preben
Røjel skrevet en Række fOI'Twjelige Sange, der gjorde
Lykke.
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Standerstrygningen fandt Sted Søndag den '2.7. Oktober i straalende Solskin. Formanden opridsede i en
kort Tale Sæsonens For·løb. Han omtalte de Vanskeligheder, vi havde maattet kæmpe med, men dvælede ogsaa ved de smukke Resultater, Sommerens Stævner
havde bragt. Schack omtalte endvidere det Byggeforetagende, vi maatLe i Gang med i Sydhavnen som Følge

med deres Kontingent og evt. betalte dobbelt eller hø.jere
Kontingent.
Og saa firede NØl' lyng den forblæste Stander ned og
satte Punktum for Sæsonen 1940.
Kronprins Frederik, der paa Grund af Sygdom var
forhindret i at være til Stede, havde sendt et Telegram
med en »1'ak for den dejlige Sæson«.
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Efteraar 1940.
Der slibes Rigge af.
Nørlyng fol.
Frenzel fol.

Ufrivillig" Dukkert efter Standerstrygningen den 27 . Oktober.

af, at K. R til sit nye store Baadehus ogsaa skal bruge
den Plads, vi har haft der i mange Aar. Vi var derfor
tvung'et til at se os om efter en ny Plads , paa hvilken
det var vor Hensigt at opføre et større og bedre Trc"Cning'shus end det gamle nedrevne. Men hertil skulde
der brug'es mange Penge, og en væsentlig Del af det
nødvendige Beløb maatte vi selv skaffe os gennem et
Laan, som Klubben i de kommende Aar kommer til at
forrente og afdrage.
Formanden appellerede derfor sluttelig til Medlemmerne om at h.rælpe Klubben ved bl. a . at være il jour

D. S. Rs Bestyrelse og Med lemmer kan hertil af
Hjertet svare: Tak i lige Maade, og forhaabentlig paa
Gensyn til næste Sæson!
November og December.

Om Forløbet af de restet'ende 2 Maaneder af Aaret
kan vi fatte os i Korthed, især da den Begivenhed, hvorom den altoverve.rende Interesse samlede sig, nemlig
Stiftelsen af D. S. Rs Ski sektion den 29. November udførligter omtalt af Jesper Madsen andet Steds i Aarbogen og derfor ikke behøver n ærmere Omtale hel'.
Derimod skal n æ vnes, at Bestyrelsen for at vedlige-

34

DA lSKE ST UDENTERS ROKLUB

holde Sammenholdet mellem Medlemmerne, nu da Forholdene ikke muligg.rorde noget Klubliv i det lukkede
Rohus, havde arrangeret et Par Vandreture i November
og December.
Den første Tur, der var lagt fra Viksø over Slangerup - hvor Frokosten blev spist - til Lynge, havde
samlet i? Deltagere, der under Ledelse af en »Vandrebevandret« »Sk.rold«-Roer, Kaj C. Jørgensen, fik en storartet Dag ud af det, saa det maa beklages, at der kun
var saa faa med.
Som ovenfor bemærket lod man Baadehuset opvarme
for en enkelt Gangs Skyld i Anledning af den Festaften, der arrangeredes den 16. November for Medlemmer med Damer, hvor Overlæge Hansborg holdt et udmærket Foredrag om en Vandretur i Silvretta-Omraadet
og dertil viste en Række pragtfulde, farvelagte Lysbilleder. Bagefter fremførte Overlægen en fortræffelig"
Ski-Instruktionsfilm og en B.rergfilm med Klatrebilleder,
der fik det til at gibbe i Forsamlingen, og sluttelig opfordrede han paany til Dannelsen af den Skisektion,
der altsaa den 29. blev til Virkelighed.
Den 8. December arrangeredes atter en Vandretur,
der denne Gang gik fra Ballerup over Frederiksdal,
hvor der holdtes Frokosthvil, til Lyngby, og denne Tur
havde samlet en Del flere Deltagere end den foregaaende.
Og hermed er Beretningen om Aarets Begivenheder
til Ende. Sammenholdt med Kapronings- og Langtursberetningen og andet officielt Stof i det følgende skulde
den danne et temmelig udtømmende Billede af Klubbens Virksomhed i det svundne Aar. Det forløb bedre,
end de fleste af os havde turdet vente, og vi har kun
Grund til at være tilfredse med Sæsonen 1940.
Lad os haabe, at vi i den kommende Sæson fortsat
kan faa Lov til frit at dyrke vor Idræt og hævde vorsmukke Position indenfor de danske Idrætsklubber til
Ære for vort Land.
E. S.
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Traulsen i Junior-Sculler.

KAPRONINGEN 1940

D

et var ikke mange Roere, der mødte paa Klubbens
Opfordring til at gaa i Træning til Sæsonens Kaproninger, og som aldrig før i Klubbens Historie har
Træningen været saa handicappet som i 1940. Krigen,
den lange Isvinter, den 9. April, ingen Kul, ingen Motorbaad og, for første Gang i 10 Aar, ingen professionel
Træner.
Da det viste sig umulig·t at faa nogen engelsk Træner - der havde været forhandlet baade med Mr. Cordery og Mr. Barry - maaHe Kaproningsudvalget, støttet af de to Styrmænd Sioerlsen og Christiansen, lede
Træningen og havde Sommeren igennem de største Anstrengelser med at holde blot 8 Mand sammen til en
y ngste- Junior-Otter.
Naar det trods alt, i Sammenligning med andre danske Klubber, blev en rigtig pæn Swsoo for D. S. R. (vi
var den Klub, der vandt flest Sejre paa Kaproningsbanen) , skylcles det først og fremmest vore fire Seniorer,
3"
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som, troels det sene Tidspunkt de gik i Træning, v(ste sig at være i Særklasse hel'h,remme allerede fra
deres først e Start ved Foraarskaproningen, Selvom
Fireren renL teknisk endnu ikke var paa }{ø,rde med,
hvad den var i 1938 og 1939, var den dog det eneste

Nørlyng 101,

Seniorfireren med
Grumme, Teglers, Secher og Tmulsen ,

Hold, der visLe virkelig god Roning ved dunskeRegattaer
i Aar, og' man maa haabe, at de fir'e Roere vil holde sammen nogle Sæsonel' endnu, saa de forhaabentlig inden
alt for mange Aar kan faa Le,jlighed til at prøve KræfteJ' med 1ste Klasses udenlandske Hold. 3 og 4 fra Senior
Fireren, Secher og Trcwlsen, forsøgte sig des'u den i Dobbeltscllller, en Baadtypei hvilken de vilde have en stor
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Fremticl, hvis de udelukkende helligede sig den; i deres
første Srcson vandt de baade Københavns- og Danmarksmestcrskabei , men Firer'en kommer sikkert til at lægge
Beslag pau alle d eres Kr'ælter, saa det er' tvivlsomt, om
de kan forfølge Succes'en til næste Am'.
Scullerroningen blev fMuden af 'J'raulsen, del' vandt
alt, hvad han stadede i af Y ngste- Junior' og Junior Lob,
varetaget af Hl erner Rasmussen. Rasmussen vandt Københavnsmester~kabet , men hans Fysik er ikke saa
kraftig, at han kan gør'e Viggo Olsen fra Sorø noget,
der maa mange og store Bøffer til, før det kan blive
til et Danmarksmester'skab, f M hans Teknik er rigtig
god. Begynderløbet ved Efteraal'skaproningen blev VUIldet af D. S. R. ved K. Packness, men del' mna flere Emner til, før det kan blive som i de Tider, da D. S. R.
dominerede indenfor dansk Scullerroning.
Juniorerne var vort slø.reste Kort i Aar, først en halv
Snes Dage før Foraarskaproningen gik 4 Mand i Træ11 ingo, og trods gode fysiske Anlæg blev de slaaet ud
i indledende Heat i Havnen. Det var sikkert en Fejl
at lade dem stade saa tidligt, men Kaproningsuelvalget
antog, det vilde stimulere deres Lyst til Træningen, at de
kom til Stad og ikke skulde staa paa Kajen og se der'es
Kammer'ater ro mod andre Klubber, men det kom de
alt~aa Lil alligevel. Efter Foraarskapl'oning"en rejste en
af Junio!'eme paa Ferie, og med en Begynde!' paa StrokePladsen startede de saa Ugen efter For'aarskaproningen
i FaaboJ'g og klarede sig hæderligt. Fireren blev derefter opløst, og efter en Uges Ferie genoptog de ]~este
rende to, Brdr. KiersgC1i:1rd, Trrcningen. og paa Bagsværd
Sø tog de Hevanche fol' Sæsonens fOl'smæclelige Nederlag ved at vinde Danmal'ksmeslerskabe! i Toer med
Styrmand.
Der' var ikke noget stort Udvalg i Begyndere og
Yngste- Junior'er', men del' blev dog stablel en Otter paa
Benene, som gik i Træning med Tver og Lys t (og lielt
Anlæg) , og tmds Udskiftning af Mandskab efter hver
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vandtæt

ET

tJUR

/o,. ROSPORTS IUÆND
Naar Søen viser Tænder,
kommer der som bekendt let
en Spand Vand indenbords.
Almindelige Uhre dør af
Skræk, hvis de faar Vand . . .
men et TISSOT - Uhr gaar
videre uden at ænse det,
for det er vandtæt!

. _ - - _. - - - - - ' -'-."'<:

Danmarksmestrene
i Toer m. Stm., Brødr.
Erik og H enry Kiersgaard.
Nørlyng fol.

Flog
Vimpler
Y.thlna:;

KlulJsland erc

•

Flagknapl)er

Flaglin er
Ha.ep.ro soll er
So.eposer

J. S.V. Weilbach
K:;I. Holl everondor

Niels Juelsgade 6 . Tlf. 1:.1 220 -7990

All i Telte samt Lejrudstyr af enhver Art

Kaproning paa Grund af Ferie etc. roede de nogle
smukke Løb og viste sig at være Aarets bedste YngsteJunior-Otter. Af Otteren blev d esuden dannet en Firer,
som ikke naaede at vinde nogen Sejr (ogsaa denne startede i ny Sammensætning hver Gang), men dog roede
nydelige Løb, som lover godt fol' n æste Sæson. Firerroningen var nærmest lagt an paa at give Begyndere
Startrutine, og forhaabentlig vil den b ære Frugt i kommende Sæsoner. Man maa haabe, at deres første Sæsons
Genvordigheder ikke har betaget dem Lysten til at ro
Kaproning, men at de møder mandstærkt op igen, for der
var flere af dem, der havde Anlæg til at blive virkelig
gode Roere.
Til Efteraarskaproningen, hvor Traulsen foruden at
ro Sculler ledede Træningen, var det lykkedes ham at faa
en Mængde Folk i Træning. Denne Kaproning plejer ikke
at være nogen stOl' Kaproning for D. S. R. , da de fleste
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af vore Medlemmel' først kommer fra Ferie i Slutningen
af August; i Aar var den blevet fastsat allerede til den
25. August, fordi Medlemmel'lle af Langelinieklubberne
skulde forlade disse før Mørklægningstid, saa der bley
ikke megen Tid for d e m at træne j , hvorfor de vilde
have Kaproningen saa tidlig paa Aaret som muligt.
Trods den kode Tid, der var til Træningen , klarede vi
os pænt og fik mange ny KapL'Oningsemner.
Alt i alt har D. S. ll. haft en fin Kaproningssæson.
og man maa haabe, at alle de, der' har' stadet i Aar, attervil møde op tiHig'emed lnange Begyndere, naar den ny
Sæson begynder; ikke Jnange Stede[' findes et saa godt
Kammeratskab og Sammenhold, som i en Kaproningsbaad, hvor hver enkelts Indsats er afgørende for Resultatet; hvis blot een Mand svig,ter, eT' alle de andres Anstrengelser forgæves; og i vore Rationeringstider skulde
Afsavnet af Tobak og Spir-itus jo være let at b æ re. Hvordan n æste Sæson vil hlive, er ,jo svært at spaa om paa
nuværende Tidspllnkt; vort Trænings1ms i · Sydhavnen
el' revet ned, og endnu er der ikke fundet en passe nde
• Grund, hvoL'paa et nyL kan opføres, men trods alt tror
jeg, at de færreste vil fortryde at gaa i Træning, og
hal' man en Gang siddet i en rigtig Baad, f. Eks. en
Otter i Kamp med Kammerater fra anche Khlbber og
roet et godt Løb, saa glemmer man de sure Stunder,
naar Træneren shcldte lid, ell er' Vand og' Ve,jr var daal'ligt og møder op igen , nanr D. S. R. kalder paa Kaproerne. Saa vel mødt til n æs te Sæson!
De enkelte Løb hal' været udfødigt omlalt i Klubhens
»OHicieUe Meddelelser«, hvorfor her klin vil hlive n ævnt
de vig,tigste Begivenheder:

.Jubilæumskaproningen i Horsens den 16. Juni. Efter
indtrængende Indbydelser fra Horsens og for at give
vore Begyndere Lejlighed til at starte en Gang før Foraarskaproningen hlev de anmeldt i Junior-Otter og Yngste- JllniOI'-Firer, Fireren var i første Løb, og da de efter
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en daarlig Start saa, at de var uden Vinderchancer, holdt
de op at ro til for at spare sig til Otteren. I JuniorOtter førte D. S. R. før Aarhus fra Starten til ca. 100 m
før Maal , hvor en K æmpeu gle satte Holdet ud af Spillet. Tri.1ulsen reddede dog AI ren for os ved at vinde
J u niol'-Sculler i Tiden 3.25,4, føL' Aabenraa og Kvik.

Foraarskaproningen i Havnen den 22. og 23, .Juni.
Som sædvanlig' hl ev det en god Kaproning fOl' D. S. R. ,
der tog 4 Mesterskaber foruden Yngste- J llnior-Otter.
Dobbelt-Sculler Københavnsrnesterskt-lb (O. Secher, K.
Traulsen) D, S. R. vandt i Tiden 7.02,8 over sidste Aars
Mestre, D.F.D. S., 7.08,3 og Skjold. Firer uden Styrmand,
Københavnsmeslerskab (H. Grmume, O. Teglers, O.
Secher, K. Trau lsen) D. S. R. 6.41 ,4, Nr. 2 K. R. 6.47,6.
EHer at Løbet i første Omgang var blevet skudi af paa
Grund af Kollision kort før Langebro, lagde D. S. R.
s ig efter Omstarten straks i Spidsen og beholdt For'ingen
under hele Løbet. Yngste-]unicr-Oiter (F. Hedin , H.
FlIglede, P. Thielemann, J. K. Jacobsen, H. p, Ricmann,
M:. Madsen , .J. Fuglede, J. Reiff, cox: P. Siver/sen) nS,R.
6.34,2, Nr. 2 K. R. 6.34,8. Det var et ualmindeligt spændende Løb, hvor K. R . førte indtil 1000 nl , men saa kom
D. S. n. op paa Siden af dem, og' den sidste Halvdel af
Banen var der hidsig Kamp med vekslcnde Føring, vore
ha vde dog det bedste Samarbejde og vandt med en Spids.
Single-S('uller, K(l)b enhaonsmesierskab , vV, Rasmussen
føde fra Start til Maal og vandt atter Mesterskabet for
D. S. R. j Tiden 8.02,6, føl' K. n. 8.08,6 og D. F. D . S.
Firer 1ned Styrmand, Københao/LslIl,esterskab (SeniorFireren) D. S. R. lagde sig straks fra Staden i Spidsen
og vandt i Tiden 6.41 ,2, før K, 11 , 6.47,2,
Den 30, Juni startede vi som tidligere omtalt i Faaborg med Juniorerne i J1JTlior-Firer og blev henholdsvis Nr. 4, og N r. 2. Fik vi ikke andet ud af det, gjorde
vi dog den Erfaring, at det er fol' farligt at rejse saa
lang en Ve,j og risikere kostbare Baade ved at stade
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omtrent paa det aabne Hav. Stævnet sluttede, efter godt
Vejr ved Regattaens Begyndelse, med at 3 Ottere sank
paa Grund af det oprørte Vand og Roerne maaHe svømme i Land.

Bagsværd-Regatteten 20.-21. Juli, Danrnarksmesferskaberne. Med 4 Danmarksmesterskaber og 1 YngsteJunior-Otter satte vi en Rekord, som vil blive vanskelig at slaa, og som sædvanlig var det de 4 Seniorer, der
reddede Dagen for D. S. R. Senior-Firer med Styrmand,
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c\,orø den 1. Juli . Det blev atter en meget blæsende
Reg'atta, men vi besatte dog 2 Førs1epladser og 4 Andenpladser. Senior-Firer med Styrmand (Senior-Fireren)
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Senior-Fireren paa Bagsværd.

Nr. 1 D. S. R. 6.42, Nr.2 Hoskilde 6.57. Junior -Sculler
(K. Traulsen) 4.05,4, Nr. 2 Kvik 4.07,4, Nr. 3 Fredensborg. Desuden startede Begynderne i Begynder-Firer og
Yllgste- Junior-Firer og blev begge Steder Nr. 2 efter
henholdsvis Holbæk og Skjold , et godt Resultat, naar
man tænker paa, at vore Roere hovedsagelig trænede j
Otter, medens de andre Hold specialtrænede i Firer.
De to Seniorer, Teglers og Grumme, st.artede i Toer
uden Styrmand, men med den korte Træning og i det
nrolige Vand kunde de ikke klare de to Soranere.
Endelig roede Werner Rasmussen et glimrende Løb
mod Vig"go Olsen fra Sorø, men han havde for lidt »Kød «
i Baaden og blev slaaet med 5 Sek.

Nørlyng (ol.

Kronprinsen og Schack ser paa Træningen
i Bagsværd.

Danmarkslnesterskab (H. Grumme, O. Teglers, O. Seeher,
K. Traulsen, eox: Fr. Christiansen) D. S. R. lagde sig
straks i Spidsen for Feltet og vandt uden at være truet
i Tiden 8.00, Nr. 2 Aarhus 8.06,7 , Nr. 3 Køge, K. R. opgav.
.)'enior-Firer uden Styrmand, Danmarksmesterskab (Senior·-Fireren). Efter nogen Kamp paa de første 500 Meter
gik D. S. R. fra Aarhus og vandt efter Behag i Tiden
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Kaj TraIlIsen.
Danmarksmester
i Firer m. og u. Sim.

saml Dabb. Sculler .

Ole Secher.
Danmarksmester
i Firer m. og u. Stm.
saml Dabb. Sculler .

Orla Teglers .
Danmarksme s ter
i Firer m. og u. Slm.

6.52,4, Aarhus 7.07,4. Senior-Dobbelt-Sculler, Danmarksmesferskab
(O. Secller, K. Trau lsen) D. S. R
Nr. 1 (7.45,2) før D. F. D. S. (7.50,2),
der kæmpede tappert, men hverken
fysisk eller teknisk klmde staa Maal
med Studenterne. Senior-Toer med
5;tyrmand, Danmarksmesterslcab (E.
Kiersgaard, H. Kiersgaard, cox: Fr.
Christiansen) . I
Frederikssunds
Baad, som vi havde laant (vor egen
ligger stadig i Holland) havde de to
Brødre udført et energisk Trænillgsarbejde, og Belønningen kom
i For-m af et Mesterskab, som de
vandt efter en -virkelig' fin og behersket Roning, uden at Jade sig bringe
fm Koncepterne af Konkurrente rnes Spurter.
1'. 1 D. S. R. (9.04),
Nr.2 K. R (9.15,2) , Nr.3 Roskilde
(9.20). Yngste-J unior-Oiter (P. Thielemann, B. Reccia, O. Wewer, E. Stnb
Ch"istensen, H. P. Riemann, M.
Madsen, J. Fuglede, J. Reiff, cox:
P. Sivertsen). Til Trods for , at 3 nye
Roe re var kommet paa Otteren 3
Uger tidligere, sejrede D. S. R atter
over K.R, og denne Gang mere overhevisende end ved Foraarskaproningen, i Fin Stil i Tiden 7.02, K. R.
7.13,7. Samme Otter startede i Jllnior-Otter og blev Nr. 2 eHer K. Rs
Jnniorer, der Dagen efter slog deres
egne Seniorer i Løbet om Danmarksmesterskabet. Nr. 1 K. R 6.57, Nr. 2
D. S. R 7.05,2, Nr. 3 Kvik 7.06,2.
Ogsaa vi startede i Danmarksme-
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sterskabet i Otter med et Hold sammensat af Seniorerne, 2 Juniorer og
2 Begyndere, men maaHe lldgaa
straks efter Starten, fordi en af Roerne faldt af Sædet og ødelagde det
fuldstændigt , saa det var umuligt at
fortsætte. Det var sikkert en stor
Skuffelse for alle, at vort femte Mesterskabshaab døede saa hurtigt ud,
og Holdet havde sikkert haft Placeringschance, hvis det var blevet forskaanet for Uheld som ovennævnte,
men med den meget lille Uges Træning i Otter, der laa bag ved, havde
man sikkert ikke Lov at vente sig et.
Mesterskab.
Efteraarskaproningen, Havnen d.
25. August. Det var som tidligere
nævnt lykkedes at fremskaffe en
Mængde Begyndere, og vi startede i
8 Løb og vandt de 3 (heraf Traulsen
selv det ene). Gig-Otter for Begyndere (F. Byrch, J. Madsen, O. Thamsen, Ib Freuchen, N. Klint, 0. MagDlIssen, K. Nørlyng, A. Fischer, cox:
F. Christiansen). Det blev en rasende Kamp over hele Banen mellem
D. S. R og K. R, men vore fik »Næsen « først over Maal og vandt i Tiden 6.47,6, Nr. 2 K. R 6.48,3, Nr. 3
Kvik 6.57,4. Junior-Sculler (K.Traulsen). I et ikke særligt spændende
Løb sejrede D. S. R. i Tiden 7.40, før
Skjold (7.46) og D. F. D. S. (7.54,2).
Endelig vandt vi Begynder-Sculler
(K. Paclmess i 4.07,4, før Kvik (4.11,8)
og Glimt (4.16,4).
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Hugo Grumme.
Dan mar ks me ster
i Fi r e r m. og li. Sim.

Edle Kiersgaard.
Danmarksmester
i Toer m. Still.

Henry Kiersgam-d.
Danmarksmester
i Toer m. Stm.
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4-Aarel's Inrigger for Motionsroere: N. Frandsen,
Beckett, M. Funck, M. Madsen.

4-Aal'ers Inrigger, Klubm.estel'skab: H. Grumme, O.
Teglers, O. Secher, K. Traulsen, cox: Fr. Christiansen.

A. }.
Frode Christiansen .
Danmarksmester i Firer og Toer m. Sim.

Kvik-Matchen, Den ny Lystbaadehavn, den 8. Septem.ber. Paa Grund af det ved Aarets Kaproninger
obligatoriske Stormvejr maatte Banen lægges fra Tuborg
Havn langs Shandpromenaden til den ny Lystbaadehavn. Am'ets 4 tungeste Begyndere gjorde os alle den
Sorg at overlade »Spejlet« til Kvik efter en noget uglepræget Roning. »Standerpokalen« forblev i vor Ejendom
efter en overlegen Sejr for vort Mandskab (Tharnsen,
Freuchen, K. NØl'lyng, Johs. Nielsen, cox: P. Sivertsen).
Klubkaproningen, den 29. September. Resultatet af
Klubkaproningen, der iøvrigt er skildret i Beretningen,
blev, at følgende Hold vandt:
Fakultetsløb for Universitetet: Medicinerne O. Teglers, O. Secher, Bruhn-Petersen og cox: P. Sivertsen.
Fakultetsløb for Polyteknisk Læreanstalt: A. J.
Secher, S. Barfoed, r. Christensen, O. Wewer, cox: Bjørn
Møller.
»Kaninløb «: F. Langhede, B. Nielsen, Tillisch, Buchwald, cox: E. W. Olsen.
2-Aarers Klubmesterskab: 1: E. Kiersgaard, O.
Secher, cox: F. Christiansen, 2: A. Fiseher, K. Traulsen.
cox: Danø.
Old boys: G. Schack, F. Hvass, Buckley , O . Flamand
Christensen. cox: Norman-Hansen.
Klubmesterskab i Single-Sculler: 1: E. Kiersgaard~
2: H. Kielgast.

H.nss ing fat.

Klubbens Præmieskab.
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KAPRONINGSSTATISTIK 1940
Antal

IStarter
G I. IVI,, "t

2,

I Sejre I

Adolphsen, F.
3
Bastrup-Birk, E.
:1 7
Christensen, E. Stub l 3
Fischer, A . . . . . .
3
Freuchen, E .. . . .
3
Fuglede, H . . . . .
3
10
Fuglede, J .
Glahn, M ..
1
7
Grumme, H ..
Hanssing, P . .
:\ 1
Hedin, F. M . .
1
Heslet, H.
1
2
Jacobsen, I. K.
Kielgast, H.
1
Kiersgaard, E.
9
Kiersgaard, H.
8
Klint, T . Naur .
2
Madsen, F. Byrck
3
Madsen, J. .
:1 2

O
O
1
1
2
1
2
O
5
O
1
O
1
O
1
1
1
1
1

København K.

Begyn·
dere

Junior

TeleIo n 2860

St. I Sj . S!. I Sj.

K., bel1h.v n K.

SPOÅt.s~~

Philip son' S
SELER . BÆL TER
smmEHOLDERE

I

Antal Antal
Starte r Sejre

Antal

I
Madsen, M.
Magnussen, E . .
Magnussen, ø ..
Munck, D . .
Nielsen , Johs.
Nielsen, V. Westerg.
Nørlyng, K.
Packness, K . .
Rasmussen, W ..
Recchia, B..
Reiff, Johs ..
Riemann, P.
Ring,K.
Secher, O .
Teglers, O ..
Thielemann , P ..
Thamsen, O ..
Traulsen, K. .
Wewer, O . .

2
10
1 1I O
O
2
2
O
2
1
O
1
2
3
1
1
3
1
1
3
2
9
2
11
O
1
7
9
7
5
2
4
2
3
12
10
1
3

I

Sine Forsikring er tegner man

NORDISK

Liv & Ulykke
Grønninge n 17

Baade-Transport

~

og al anden Flytning besø rges
med Garanti. Reference: D S R

BY~EXPRESSEN
Pilestræde
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Central

3626

/

Byen 7676

Single Sculler.
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Horsens, 16. Juni. . . . . . . . . .
Foraarskaproning i Havnen, 22. Juni
Faaborg, 30. Juni . . . . . . . . . .
Sorø, 7. Juli , , . . . , , . , . , .
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Danmarksmesterskaber og Bagsværdkapr, 20. -21. Juli
Efteraarskaproning i Havnen, 25. August
Kvikmatchen, 8. September . , , , , , , ,
laIt.
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Lillebæltsbroen.
(Fra Fotokonkurrencen),

Thyge Jacobsen fol,

LANGTURENE 1940

P

aa to Maader satte Srcson 1940 saa afgjort Rekord.
Den ene var, som det maaske ikke er bemæ rket
tydeligt nok andet Steds i Am'bogen , at Medlemsantallet steg helt op til 770 aktive Medlemmer (i September
Maaned), Det er det højeste Medlemstal, der er noteret
i Klubbens Flistorie, og Tallet er ca. 60 højere end i
Fjor.
D en anden Hekord falder paa Langtursroningen, idet
der af egentlige Sommerferielangture har været 26! H e l'i
er ikke medregnet den Tur, som tre af vore Roere foretog paa Roskilde F,joT'd , idet de roede i en Baad fra
Roskilde Roklub, og saa ledes h ører de ikke til i vor
Statistik, da de ikke har beny ttet yort Materiel.
laIt har 89 Roere været paa Langture eller en ca.
12 pet. af K lu bbens Medlemmer. Baadene har tilsammen været ude i 327 Dage og h ar tilsammen gaaet 6880
km, eller en Distance, del' er længere end Jordklodens
Radius.
4·
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Saa godt blev det, og vi har god Grund til at være
lilfredse.
Man spurgte mig paa S tanderhej sningsdagen (7.
April), hvordan jeg troede, Sæsonen fol' Langturene vilde
forme sig, og ærlig talt, jeg val' ikke synderlig optimis tisk; og to Dage efter ved vi jo alle, at det regnede
neel over os med Forbud og Bestemmelser. Roning kun
indenfor Havnens Bølgebrydere, det vilde altsaa blive
et sørgeligt let Job at administrere Aarets Ture. Men
en Maaned efter, den 9. Maj, kom del' fra J lIstitsministeriet den Bekendtg",relse, som l'eddede det hele for os:
Roning tilladt overalt i Danmark paa nærmere fastsatte Betingelser. Disse Betingelser blev saa udfor'met ti l
en længere Spiseseddel, del' endte i en K vitteri ngsk llpon
for , at man havde læst den.
Til selve 'furene er d er ikke meget at bemærke, D e
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el' jo alle foretaget j de danske Farvand e, som det fremgaar af Kortet.
Transportforholdene hal' været meget. dyre og vanskelige, idet de eneste af D . F. D. S: Ruter, der medførte
Passagerer, var Baadene til Aarhu s og Aalborg. Som
Følge hemf val' en meget fast Plan for Langturene nødvendig, og jeg hor a ldrig, det føl' er lykkedes at kæde
saa mange 'fure sammen som netop i Aar. »Hugin« var
saaledes v<"'ek fra Klubben paa 4 T ure i Træk, fra den
20. Juni ti l 7. AlIgust.
Angaaende særlige T ure, der el' foretaget, hal' jeg li ge
lovet at n æv ne, at Ka81'sbel'g atter j Aar satte »Rekord«.
Han val' saaledes ca. 5 Uger om at tage Sjællancl rundt!

54

DA l SKE STUDEN T ER S RO KLUB

AARBOG F OR 1940

Men ifølge de Kod han sendte hjem, skal det ogsaa
have regnet og stormet det meste af Turen .
N æh, skal man have godt Vejr, saa h vorfor ikke
prøve at lægge Langturen i Juni Maaned (hvis man er
i Stand til det), for de to sidste Aar har i hvert Fald
opvist det b edste n etop i denne Maaned, og d et vil sikkert gentag'e sig. Paa denne Maade kan vi faa Langturssæsonen spredt, saa vi ikke b eh øver at tidsbegrænse
mange af Turene, som Tilfæ ldet desvæ rre var i Aar.
Husk altsaa

Ju~ni .

s.
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FERIELANGTURE 1940
T ype

Baad

»Munin «
"Leif« .. . .............
" Freja« ...... . .. . ....
"Elektra« .... . ........
" Cimbria« .... . .......
»Rolf« ....... ........
"Rune« . .... . . . . .. ....
»Hugin « ...... ... . . . ..
"Helge« .... . .........
Udøbt .... ... ....... . .
o

Toaarers-Inrigger

Fireaarers-Inrigger

I

•

••••••••

•

••

»Saga« .. . ..... ... ....
»Dan « .............. . .
»Viking« ..... . ... . .. .

SamtlIge Baade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

km

Sj ell e [o!.

Ford elt
paa

Ture

580
290
490
710
840
650
580
980
500
130

3
1
2
4
2
2
1
4
2
1

5750

22

290
550
290

1
1
2

1130

4

I 6880

26

Turenes gennemsnitlige Længde: 265 km.

Der er Bid!
Langturs ulken Kaarsberg
i fuld Krigsmaling.

I
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AARETS GAVER

1\ f

Hans kgl. Fløjhed Kronprinsen har vi som Gave
modtaget en ganske fortrinlig Søkikkert. - Den
har været stærkt benyttet og gjort megen Gavn. Bestyrelsen har f. Eks. brugt den til at kontrollere, om
»MAN« under Badning holdt sig inden for de foreskrevne Koste; men den kan heldigvis ogsaa benyttes til andet.
Nogle hal' været stærkt optaget af at studere Badelivet paa de forskellige Badeanstalter op langs Kyslen
- og dog holeLt sig over' 100 m fra Badeanstalten, som
skrevet staar.
Kikkerten har dog ogsaa været Aarsag til et enkelt
Opgør, idet der val' en, som opdagede, at hans Pige
promenerede med en anden paa Tuborghavnens Mole. Jo, den Kikkert el' vi skam glade for!

n

Nørlyng 101.

Norman gnider sig i Hænderne og siger:
»Det bedste Mat'riel vi har, er Jesper Madsens Billard".
(Billardet er laant til Klubben af Overretssagf. Hans Madsen ,
og har ikke været ledigt mange Timer i Sæsonen).

MATERIELLET

D

er blev i 1940 ikke anskaffet nye Baade af nogen Art,
- dels af økonomiske Gru nele, men mest fordi alt
maa sættes ind paa hurtigst mu ligt at faa rejst d et nye
Kaproningshus i Sydhavnen.
Det eneste fly dende Materiel , der er anskaffet, er
Scullerpontonen, der' har gjort god Fyldest i de travle
Timer.

,

Jesper Madsen fol.
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Af Læge Axel Mathiesen - populært kaldet »Mathis «
- i Faarevejle har vi faaet omstaaende smu kke Maleri.
.
som er ophængt i Spisestuen.

D. S. R.s VIRKSOMHED 1936-1940

58

Aar

I

Antal
aktive
Medlemmer

1936
1937
1938
1939
1940

Jesper Madsen fot.

Fra Grev Eigil Knuth har vi modtaget ovenstaaende
Maleri af Johan Behrens; det har smukt og dekorativt
fundet sin Plads i Læsestuen.
Klubben takker herved Giverne paa det hjerteligste.

K. N.

I

725
710
715
725
770

I forAntal
km
samtlige

Antal
Baadture

Antal
Medlems·
ture

Medlemmer

Sæsonens
Varighed
i Uger

7200
6653
6531
7694
6275

19682
17533
16822
20739
16651

151285
135638
143994
161823
143078

30
28
30
28
29

Aar

Antal
km ialt

Antal
Baadture

Antal
km pr. Tur

1936
1937
1938
1939
1940

49347
45874
48778
54310
48044

7200
6653
6531
7694
6275

6,9
6,9
7,5
7,1
7,7

I

Antal Baadture
30 km og
derover

95
64
90
81
98

OVERSIGT
OVER KLUBBENS VIRKSOMHED I 1940
Antal
Ture for samtlige
Medlemmer

Gennemsnitligt
Antal Ture pr.
roende og Sly·
rende Medlem

Antal km
for samtlige
Medlemmer

16651

21,6

143078

Antal Personkm .
roet og styret
pan Langtur

35489
heraf egl. Ferieture

22900

AAR BOG F OB.
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Transport .

BAADENES BENYTTELSE I 1940

I
FireaarersInrigger

T ype

km

Baad
I

I

"Delphinen« . . .
"Blue boy« .. ..
" Ca-ira« .. .. .
" Ormen« .. .. .

Otter

Firer m. St.

" Moa« · . ... .
"Odd« . . . . . . .
Udøbt . . . . . . .
eng.Letvægtsfirer

)}Jar1« .

Fire r u. St.

· . . ...
.. . ..

Udøbt. ·

660
48
335

88
8
45

1043

141

111.

St.

I Frederikssund
Laanl I:l ,ad fra
I
Roklub

I Udøbt . . .. .. .
Dobbelt-Sculler I "Minerva« . . . . I
Toer u. St.

Single-Sculler
cravelbygget

»p« . .... ....

6,2
6,0
4,5
6,4

744

124

6,0

53
259

10
35

5,3
7,4

Halvoutrigger
Firer m. St.

I Udøbt .

.. . ..

·1

"Olsen « . . . . . .
»Avanti « . . . . .

Transport . . .

I

I
I

45

102

12

168

21

130

20

740

Klinkb. Kaproningsscu Iler

7,4

63
35
12
14

584
156

» ({« . . . • . . . . .

I

I

I

73
22
95

302

53

646
399

106
43

1045

I

149

4586

I

660

I
I
I
I
I

6,9

1390
"Roar« . . . . ..
1653
»Helge« . . . .. .
1721
"Hugin«, , . , ..
»Munin « , . . . ,
1054
1270
" Freja« , ... ..
»Tj<.tlfe« . . . . , . , 2691
"Lelf« . , , .. , . 1 955
»Loke« , , . , , .
2097
»Rolf« , , , . . . .
1471
2796
" Rune« , .. , ..
1568
"Cimbria« .. . .
»Elektra«, , , . .
1138
Udøbt. , , , . , .
300
1

I
I

ToaarersInrigger

-

I

I
I

20104

I

I

1350
1580
»Tuto « . . . . . .
1452
"U no « . . . . . . . I 1049
762
»(! «. . . . . . . . . I
1250
"AIf«, , . , , . . ,
»Ran« . . . . . . .
1029
»Svip«, , , ..
1869
»lon «
"Daphne«. , .
»Cito« . . .. .. .

" Atom « .. . . . .

I
I

8,0
6,5
8,0
7,1

I

I

5,7

I

218
70
230
332
63
95

.
.
.
.

9472

8,5

7,8

I
I

1668
885
1811
21 32
1210
1185
500
81

"Hjalte«. . . ..
"Viking« .. . .
"Thor« .. .. .
" Bjarke« . . ..

'I

I

6,1
9,3
7,0

I

I

Single-Sculler
klinkbygget

I

»Svava « . . ..

I

"Svante« , .
"Privat « . . . . . .

1

1

lait for samtlige Baade :

Antal km Antal Tupr. Tur re 30 km
og m e re
I

1
7,7
12,6
7,9
I 6,4
19,2
I 12,5
10,0
13,5

5
4

3
4
6
4

5~ l
1 1064-r~9
151
165
109
58
106
375
77
259
100
317
78

I

I

4~ I

I 1850 I
252
323
249
215
139
255

I

9,2
10,0
15,8
18,2
12,0
7,2
12,4
8,1
14,7
8,8
20,1
23,7
43,0
10,8
5,4
4,9
5,8
4,9
5,5
4,9
4,7
5,1
5,3
7,0
5,1
4,7

1203
90

217
369
95
94
214
258
21

13882

2701

5,1

48044

6275

7,7

:.· l l~1

I

I
I

Ture

660

"Saga« .. .. . .
"Jyden« . . . . . ,
L øgstørbaaden

7,5
6,0
7,4

390
210
54
90

312

Toer

Ture

61

. · 1 4586

» l)an « . . . . . . .

Antal T uIAntalkm re 30 km
pr. Tur
og- mere

940

km

Baad

Type

j

,

4

30

I

5
5
6
4

5
6
4

10
3
5

6
6
2

I

67

I

I

I
I
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D. S. R.s KLUBHUS
Regnskabsoversigt.

for 1. Januar 1940 - 31. December 1940.
Kr.
Kr.

Øre

INDTÆGT
Kassebeholdning fra forrige Aar. . . . .
Kontingent (aktive og passive Medlemmer)
Tilskud fra Universitetet og Polyteknisk
Læreanstalt . . . . . . . . . . . .
Tilskud fra Danske Studenters ldrætsraad
D. S. R.s Venner . . . . .
Gaver og andre Indtægter

o
32.150

00
75

880
905
1.072
4.658

00
00
50
76

39.667

01

Kr.

Øre

12.094
3.962
3.621

83
51
27

7.550
4.142
4.984
1.542
1.119
500

59
60
14
50
48
00

149

09

39.667

01

UDGIFT
Skatter og Afgifter, Baadehus, Telefon m.m . .
Administration, Tryksager, Porto m. m ..
Aarsberetning, Propaganda m. m .
Fester, Gymnastik, Brændsel, Ipspektør og
andre Klubforanstaltninger etc.
Vedligeholdelse af Baade og Aarer
Kaproningsudgifter .
Kontingent til D. F. f. R . .
Tilbagebetalt Laan.
D. S. R.s Jubilæumsfond 1942
Kassebeholdning pr. 31. December 1940

INDTÆGTER
Rest af Byggekontoen fra det gamle Baadehu s
Salg af det gamle Baadehus . . . . . . . . .
Salg af Møbler fra det gamle Baadehus . . .
Indgaaede Bidrag . . . . . . . . . . . . . .
Ny Carlsbergfonden til Ændringer ved Salen .
Prioritetslaan i Klubhuset . . . . . . . .
Overført fra Klubbens Driftsregnskab 1939
Indgaaede Renter . . . . . . . . . . . . . .

Øre

12.758
15.000
733
105.255
2.100
150.000
5.000
1.135

37
00
00
56
00
00
00
56

291.982

49

Kr.

Ø re

26.062
94.279
24.582
38.812
10.943
2.015
7.461
4.168
6.659
17.531
10.438
2.518
870
5.494
2.071
3.381
14.533
17.745
459
483
1.470

30
37
59
79
74
20
35
00
52
34
86
25
00
97
18
06
27
87
00
68
15

UDGIFTER
Fundering, Kloaker og Betongul~ i Stueetagen
Murer- og Betonarbejde . . . . .
Tømrerarbejde . . . . . . . . . .
Snedkerarbejde . . . . . . . . . .
Blikkenslager- og Sanitetsarbejde .
Glarmesterarbejde
Malerarbejde . . . . .
Smedearbejde . . . .
Elektrikerarbejde . . .
Varme og Ventilation
Belægning af Gulve og Terrasser.
Foranstaltninger mod Frosten under Byggea rbejdet
Klubnavn paa Facaderne . .
Anlæg af Plads, Have og Hegn . .
Slæbesteder og Slisk . . . . . . . . .
Montering af Baadehal, Robassin e tc. .
Inventar til Klublokaler og Køkk en .
Arkitekten s og Ingeniørens Udl æg .
Tinglysning af Pantebrev . . . . . .
Diverse Udgifter . . . . . . . . . .
Hensat til Betaling af Bygnin gsattest

----291.982

49

København, den 23. Januar 1941.

H. Ree,
Forma nd fo r Byg ll"e udva lget.

Gudmund Schack,
Kasserer.
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» PAPIRKNIVEN «

D

S. H..'s Hæder'sgave til særlig
• fortj ente Medlemmer, en Papir'kniv af Sølv, smykket med Klubbens Stunder og forsynet med lnskr'ipLionen »Fort,jent«, blev i 1933
som Bryllupsgave overrakt Kluhben~ Pmtekto)':
lis. kgl. Højhed Kronprin:; Frederik.
Desuden indehaves » Papil'kniven«
af f'olge nde Medlemrner af Klubben:

Ci,·iling·e ni<ll' O ve Pdnse n . . .
1925
Civiting·(·n.iøl' J. NOI'IllHn-J1llnsell .
19211
Grosserer G. Se ha e k
1926
( 'jviling"eniol' H. B. Fogl t l 92?
Civil i Ilgell i.HI' O. !-fa lIin
1')28
Cand. pharm. Axel [[f'rtz
1928
Ci,· itin g ('lIi<l1' fl.lllle g n,asllll1 ssl' n
1929
Konlol'elH'f AXI'I I .ulldqvi sl . . .
J930
Ci,·iling( ' lIiul' II . 11 0e
... . ..
1931
Prof .. (hl ' rlit'g"( ', DI'. lI1ed. K. Sl'eher
1932
ArkilPkt OV (' ivlandrnp-POI!lsC'1l
1933
Fllldll1a'g"tig H. K. Haol1lllss(' n .
193-1.
La~gc K.R.Melgalll'd
. . . . .
1935
Sti ft s hogholdcl" AHgI' JIH ge llsen
1936
Ci,·ilin ge lliør Mogens Hel' . . . . .
1937
.193:ll<ljl'sk reis sag r 01'('1" O. Bondo S yane
F'uldmcl'gtig, cHnd. jul'. Stell 11nll11 . . 1938
Assistent. ca nd. polit. Ejvind S·il'\'e l"ts. 1939
Ci vi lin gl' niol" JI","g"I ' 1l Sta'l"reldt . . . 1940

»

SEJRSMASTEN «

7\ f D.S.R skænket Ingeniør, cand .
A polyt. H. Ree paa Generalforsamlingen 1934 som en Erindring
om D. S. R's indtil da største Kaproningssæson (36 Sejre) og S3 mme
Aar a f Ingeniør H.ee udsat som evigt
vandrende Præmie indenfor D.S.R
»Sejrsmasten« gives af D. S. R's
Bestyrelse for et Aar ad Gangen til
et Medlem, der i den forløbne Sæson lull' ndført et særligt fortjenstfuldt Arbejde for Kaproningen i
Klubben.

*W. '.
..

-

\ii
Ing. Ii. Rcc .

»Sejrsmasten « er
tildelt :

Fol' 1934:
Gudmund Schack.

For 1935:
Mogens liee.
For 1936:

NI C1X Sørensen.
For 1937:

Frode Christiansen.
For 1938:
K. Kolnu1n.

C
.
;
~
'
.
·
.
·
, .:.J
Civiling-cniør
J. Sl;crfeldt

For 1939:

H ugo Grumme.
For 1940:
Aage Jørgensen.
Aage Jørgensen.
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[ ALFRED CHRISTENSEN '" co. A/S

I

~~O~SJ ~nders
"- "---

Central

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS
ÆRESMEDLEMMER

2O

gederiksberggade

Overlæ ge, Professor, Dr, med, Knud Secher ,.
Ingeniør, cand, polyt. H. Ree .... ... , .. .. ...
Direk'lør Harald Simon .~en . .. .. . ....... . . .
Overretssagfører 1-1. Sleinthal .. . . . . ... ... ..

l

1916
1917
192/
19'37

Wildersg.de 56

ADOLPH

Central 1655 -11665
Postkonto 26180

HOLSTEBROE
& Co:s EFTF. Als

ISENKRAM

I

I BAADEBESLAG I

VÆRKTØJ

Tilslut Dem Kooperationen. -

Bliv Medlem af

..tB,

L

Hovedstadens Brugsforening
Andelsselskab med begrænset Ansv ar

Afdel;nge, ; .11. Byd. l.

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS
LIVSVARIGE MEDLEMMER

Indskud l Kmn.

1

clm<l. phil. P. f.'. Bruun
stud. jur. Th. Fulcl'-Hansen
Pastor P. Garde
Vekseler er F. Haeckmann
Direktør Helge Jacobsen
Læge Esben Kirk
Adjunkt Hans Kure
Profes~or J. T. Lundbye
T andlæ ge Ove Lange
()v ering eniør Ove Petersen
Ingeniør H. Høeg Hasrnussen
Ingeniør C. Høeg Rasmussen
Sa{!,!ører Erik Rec ker

stud. jur. Søren Rasmussen
Ingeniør ehr. Jeppesen
stud. polyt. Mogens Schmidt
Ingeniør Mogens Hee
Fabrikant Bjørn Møller
s/u.d . jur. Henning Amelung
Professor Anker Engelund
Overingeniør Edvard Lyngbeck
Kontrollør Nic. Holten
slud. Poul Boeg
l ngeniør, Dr. techn. Christen
Ostenfeld

Gas- og Vand-Installatør
Sani/et og Centra lvarme

c. E. PEDERSEN
Højde vangs All e 5 -

Alt Tagarbejde udføres Hurtigt. solidt -

Blikkenslager
Tele fon Amage r 8864

Gas,- Vand ,- Sa nite t- og C e ntra lva rm ean i g

Forlang Tilbud!
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DANSKE
STUDENTERS ROKLUBS VENNER
UNDER PROTEKTION
AF

HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINSEN

I

Kontingent fra »Vennerne« er i Aaret 1940 indgaaet
_ Kr. 1072.50, hvilket Beløb man hal' anvendt til Opførelse af et nyt Bolværk til Sikring af Grund og Hus
i Nivaa. Klubben bringer »Vennerne« sin Tak for deres
stadige Trofasthed og OffervilJe overfor deres Idræt.

Hs. kg/. Højhed Kronprinsen
Læge P. J . Bertelsen
Josias Bille
Landsretssagfører N. BorupSvendsen
Landsretssagf. S. A. M. Bugel
Ingeniør Th. Carstensen
llevisor K.]. C l"Us ell
Kontorchef Jørg en S. Dich
Ingeniør Th. Eberth
Grosserer A. Filtenborg
Professor J ul. l-J ariman
Direktør V. Hjort
Fru A. Hvass
Direktør Ii elgoe Jacobsen
Overretssagfører K. Kjær
Ingeniør K. V. Koch
Politiadvokat Il. Kudsk
Direktør B. Ludvigsen

Kontorchef Axel Lundqvist
Tandlæge K . Machold
Overretssagfører Ha.ns Ma.dsen
Overingeniør A. Munkebo
Overlæge Jens Nielsen
Overingeniør Ove Petersen
Befrugter l-J. K. l?asmussen
Direktør G. l?iemllnn
FrI/. J'.:. Rosenberg
Direktør Per llønberg
Bankbestyrer Stig Rønne
Generallæge E. Saugmann
Grosserer Gudmund Schack
Fabrikant Holger Sebbe lov
Professor K. SeclLer
Direktør Harald Simonsen
Professor E. Suenson
Læge Thorup-Petersen
Laboratorieforst. E. F. Voigt
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PASSIVE MEDLEMMER
Dr. med. Otto C. Aagaard
Fru Dr. med. Otto C. Augaard
Assistent]. C. Aalsøe
Direktør W. v. Aller
stud. polyt. A. H. Andersson
Landsretssagfører H. Bache
Landsretssagfører Lennard Bech
stud. polyt. C. Bechgallrd
Civilingeniør Henning Berg
CiIJilingeniør Arne Binzer
Kaptajn O. Bjerregaard
Stalsaut. Revisor Otto Bjerrum
Fru Anina Bjømebo
Civilingeniør, Frk. L. Bjømebo
Assistent M. Boesen
Fru HøjesteretsSllø.f. O. Bondo
Svane
Landsretssagfører N. Bontp
Svendsen
Civilingeniør E. A . Boserup
Læge Harry Brock s
Redaktør Ralf Buclt
stud. polyt. K. Børri/d
cand. mag. Egil Christensen
stud. jur. K. Christoffersen
Dyrlæge Leif Correl
slud. med. Sven Dahl
Civ ilingeniør I. P . Danø
Købmand Volmer Degn
Landinspektør Co V. vEm Deurs
slud. polyt. Leif Erichsen
stud. med. Bent Eriksen
Læge J . Eschen
Tandlæge L. Fabricius
J . Falster
Ib Femerling
Læge Niels Fiil
Assislent E. Ginger-Mortensen
CirJi lingeniør P. Grønlund

Civilingeniør S. Gundesen
Professor ]. Gunner
Civilingeniør Ebbe Hagemann
Civilingeniør O. Hal/in
Civ ilingeniør C. F. Halse
Baadebygger Thordal Hammer
slud. jur. E. Fogh Hansen
Direktør Kaj Hansen
Lcmdsretssagfører Sv. Har/lls
Allan Kunr HIlssager
stud. pharm. H. Hennings
Læge Gunnar Hey
cand. jur. H. H. Holm
Læge N. P. Holm
stud. art. Ib Hommel
Dyrlæge H . C. Hovmand
clmd. jur. V. Høgsgaard
Overlæge Dr.med.PoltIIversen
Henning Jensen
cand. jur. H. Jensen
slud. polyt. J. Heide Jensen
ccmd. jur. Thøger Jensen
Ta.ndlæge Ole Jørgensen
Ekspedient A . Jørgensen
Dr. H. Kalck'ar
Civilingeniør ll. Kjelnæs
mag. art. E. Knr.dh
Civ ilingeniør, Dr. techn. jørgen
Koch
cand. pharm. C. Korsgaar'd
Prokurist K . Lagergren
slrul. polyl. Emil Lamp
Revisor Lemvig-Fogh
stud. jnr. Bent Lemvig-Fogh
Dr. Johs . Lind
Instruktør Peter Lind
Overinspektør T. Lohse
Frk. Birte Lundqvist
Arkitekt Chr. E. Lyllhans
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Arkitekt Kaj LytthEIns
Assistent Tido Løroenhøj
Overretssagfører HeinS Madsen
Assistent Th. Malling
Arkitekt O. Mandrup-Poulsen
Læge A. Mathiesen
Cioilingeniør A . S. Mathisen
J~rik Mathiesen
Civilingeniør G. Meng-Lund
Fru. Mizzi Me1'lg-Lund
Politiinspektør E. MeI/eru.p
Fm Karen Melchior
Legationssekretær Mogens
Melchior
Landsretssagf. H . T. MoslHPk
C ioilingeniør }. M ii Iler
Civilingeniør Axel M ii Iler
l'olitij'uld/llæglig H. Møhrin{jAndersen
Dr. m.ed. E. Møller-Christensen
iuiiingeniør orben ' eslJy
Professor, Dr. phil.} . N ielsen
s/ud. jur. 11. C. Blinkenber{!
Nielsen
Cioilingeniør ]. Oskar N iels en
tæge C. Nørgi:wrd
Sekretær, cand. jnr. (J. Pullllhm
Direktør K. Ptlrko/J
Civilingeniør]. Hos/rup Petersen
Læge Wolmer Petersen
Civilingeniør G. Hemien
Torben Riellwnn
Troels Hiellwnn
Claus Riemann
Civilingeniør P. Riel1li:llln
('and. lili/g. 1'. ROikjer

Civilingeniør V. C. D. Hømer
Mogens Nølf/er
Esben Højel
F/eminp. Schllck
Tage Schack
Gudmund Schack jun.
s/ud. jul'. Ole Sd,ierbeck
Bogholder Palle Schiø/z
Fabrikant Holger S'ebbeloo
Fru Yrsa Secher
Uffe Secher
Ooerofficicm./ C. A. Sje"e
stud. poli/ . Knud Sk'vvllland
Læge Aug. Sonne
Bogtrykker Uich. Steenbeck
Ci/Jilingeniør V. Stenstrup
Sagj'ører Erik Stubgaa.rd
Civilingeniør M. Th. SørenselI
Fru. Bodil Ter/lle/nsen
Ma.lerlltes/er ). Thaarup
Professor T h. I~ . '/,holllsen
Læge N. B. Thorborg
Læge Mogens Trier
lnspek·tør G. U/rid,
stud. polyl. Leif U lzol1
Frk. BilLen Walbolll
Fru. Sonja Wandel
l'rk.Karen Bolette /Vundel
Lars Ulrik IV lIndel
Professor I'; . HI lirburg
Læge ./. Veje
Optiker AI/ge 1J!illrup
Preben Vin!! e
Dommer S. Volkersell
slud. med. Knud /irik V æ nw
Cand. polit. M. (J. 0stergaard
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jeg ror!

ra mine tidligste Dl.'engeaaI' har' jeg plasket
omkL'ing i en Jolle enten
paa AaI'hus Bugten , Lyngby Sø eller ved Skagen.
hvo!' jeg havde min egen
Kano, men del' skulde gaa
ove!' 30 Aal', {Ol' jeg som
aktiv Deltager stiftede Bekendtskab med Hosporten.
0 , herlige ROSpOL·t!
Hvilke Rigdomme hal'
Du ikke skccnket af DH
Overflødighedshorn.
Kjelslrup 101.
K an man tiCn
. k' t:. sIg
Hs.kgl.Højhed Kronprins Frederi1~.
noget skønnere end en
Sommer'morg'en at konune ud i D. S. H. og tage sig en
Tul' paa Svanemøllebugteu, mens Byen vaagner: ellel'
seneL'e paa Eft:ermiddagen, naar Brostenene gløder', da
at komme ud og faa lidt Kølighed pan Sundet? Nej afg.jod ikke!
Jeg; maa paa det indstændigste opfordre alle unge
Studenter' til at blive Medlemmer' af D.S.R., og jeg garanterer' samtidig fOl' , at de ikke vil foJ'tl'yde det.
At melde s ig' ind i en Roklub er ikke ensbetydende
med, al man :-;kal væl'e Kaproer; det- er' ganske overladt
til en selv, og desuden er del' jo mange, som af L
-lensyn til Studiel'ne ikke hal' 'fid til at passe Tncningen ,
men saa el' del' MotionsI'oningen, og i den kan alle vær'e
med, hoste Sundhed og Velvære liden at skulle tænke
paa A~ndl'ingeri den daglige Livsføl'else, og til Motionsroning' kan man altid faa Tid. For' Resien vil jeg lige
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knytte en lille Bemærkning til denne sidste Form for
Roning: Den er' den sikre Vej til Kapronings-Banen! Saadan er det gaaet mig' selv, hvilket Efteraarsroningen
i Havnen beviser.
Træ ningen til Kaproningen har ogsaa sin Charme,
selvom der maa slides bravt, men saa høster man Lønnen for sine Anstrengelsel' og smaa Ærgrelser, naar det
afgørende Løb er forbi , og man ved en pæn Placering har
skænket sin Klub en ny, lille Stander eHeri det mindste
en smuk Omtale.
Den tredie Kategori er Langtursroning; den siges at
være den bedste Form for Roning. Personlig kender
jeg ikke noget til den, men af de forskellige Udtalelser
og Beretninger fra Deltagerne i en saadan Tur, bliver
man hurtig klar over een Ting: Langtursroer eller overhovedet ikke Roer!
Eet dækker imidlertid aBe 3 Former for Roning, nemlig: Klublivet. I Klubben møder man en Mængde unge
Mennesker, som alle er bes.rælede af den samme Tanke:
Gennem den friske og sunde Sport at træne Legeme og
Sjæl til de Opgaver, der stilles den unge danske Mand,
som vil dygtiggøre sig til Gavn og Ære for vort gamle
Danmark.

Emeritus.
an er blev en Emeritus. M~ndi~heden og ikke mindst
Ansvaret er blevet overgivet l andre Hænder, allerede trænede Hænder, der skal føre Arbejdet for D. S. R
videre. En anden en kan nu glæde sig over at være
bleven Tilskuer til Arbe.jdet og vil snart være ukendt
for det store Antal af de mange, der kommer og gaal'

M

D.S.R
Hvad bragte saa Aarene?
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En Skoledreng i Nykøbing F. maa nødvendigvis blive interesseret i Roning. Om Aftenen samledes vi ved Baadehuset og
fulgte Livet der og Træningen med glad Interesse.
Vi haabede med vore Helte og fulgte deres Kampe
og' led og glædede os ved
Nederlag og Sejre.
En ondskabsfuld Blindtarm forhindrede mig i at
ro selv. Først efter en blodig Afsked med Dyret
kunde jeg søge ned i Ro- Prof., Overlæge, Dr. med. K. Secher',
klubben. Det var i 1910 i
Akademisk Roklub, der boede i de underjordiske Huler
ved Lystbaadehavnen.
Det var dengang en lille Klub paa ca. 40 Medlemmer. Efter en glansfuld Periode under Ledelse af nuværende Generallæge Saugmann var den sunket ned i
en dyb Bølgedal.
Men Arbejdet blev taget op, og Klubben kom frem
igen. Aldrig vil jeg glemme den Dag paa Guldborgsund,
hvor jeg strokede os Sejr til i Guldborgsundløbet. Styrmand var nuværende Stabslæge Brun-Pedersen, den kyndige og beregnende paa en Kaproningsbane. Han gav
os Ordre til den sidste Spurt i det psykologiske Øjeblik.
Vi vandt ikke alene Løbet; men vi vendte Stemningen
til Fordel for A. R, saa vi kunde arbejde videre med
Held paa Klubbens Fremtid.
Saa kom den lykkelige Sammenslutning med Polyteknisk Roklub for snart 25 Aar siden, hvor alle Kræfter
kunde samles til Gavn for Studenterne. Ogsaa der fik
jeg i en Del Aar Lov til at deltage i Ledelsen. Men nu
er det forbi , yngre skal trække det Læs, del' er hlevet
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større og større med Am'ene; hvormange indenfor en
Klub som D, S, R. aner, hvad de Kammemtel' paatager
sig, der har det daglige Arbejde med Ledelse, Instruktion, Træning og meget mere?
Min Roel'tid ligger foran mig som en lang, lys Dag,
Der har været mange Kampe, meget Vrøvl - naturligvis, Men det kommer i Baggrunden for de Værdier', del'
skabtes gennem Livet i Klubben, Turene i Baadene ved
Træning', ved Shevner, ved daglig Roning,
Hvormange Mennesket' er del' ikke passeret gennem
Klubben gennen1. disse Aar, Nogle kom og forsvandt
hllrtigt igen. Andre holdt ud til Eksamen; »saa havde
de ikke Tid«. Andre blev ved en Række Aal'. Saa kom
Forflyttelser eller andet, der forhindrede dem j at for'isætte. Man mødes igen og veksler' glade Minder om
Aarene i Klubben.
Men der er ogsaa andre, del' ligesom en selv ble,bundet af Klubben, blev holdt fast af alt det ubestemte_
der møder en der. Vennerne gennem de mange Aar. Op:
naa r vi sam les, saa tales der ROJl i ng - ubegribeligt
igennem Timer kr'edser DisklIssionen om Emnet: vi
bliver aldrig færdige.
Naa., Vinteren el' for'bi , naar' Apl'ilsolen skinnel' over
Landet, maaske afbrudt af en lille rask Snebyge, saa
Faal' en gammel Roer Uro i Blodet: man maa ned i Baadehuset, mærke den særlige LuH og Stemning i BaadeItalien. Og saa sætter man Band i VandeL i Forventning
om mange Maaneders Roning, hvor alt det gamle opfriskes: r y den i Baaden, Vinden mod Huden, Stemningen paa Vandet. Man mærker de vintedrætte Mllskler
komme i Træning, og' man mærker VelViCl'et ved at
komme i virkelig Kondition.
Og saa forstaar man ikke, at saa mange forsvandt
ud af Klubben, at de »ikke fik Tid«. Har vi ikke alle
Tid til at ruste os til vort Arbejde gennem den Reheation, som Legemsøvelserne giver. St uden/·en har Tid sel"
i de travleste Tider, de ældre hal' 'rid, før Ne r'vel' og

Mave og anden Gebræklighed melder sig. Eller hal' de
saa meget mere at gøre end en anden en?
Man el' bleven Emeritus, men ikke som Roer. Endnu
level' Længslen efter Foraaret, efter Aarens TI'yk i
Haanden, efter Belysningen over Vandet. Hvormange
Kilometer Kølvand venter endnu paa en gammel Fyr?
Lad det blive mange.

H

vis \logen spkH'ger mig-_ hvorfor jeg ror, saa vil mit
ædigste Svar: være: Fordi jeg kan lide det! Jeg hal'
altid holdt af Vand - baade til udvortes og indvOl.' tes
Brug, og altsaa ogsaa af at være pai] Vandet. Hvoraf
man ikke hør slutte, at jeg el' absolut søstælk Men altsaa: Jeg synes godt om deL derfor begyndte jeg paa deL
om end i en noget sen Alder',
og der:for er jeg blevet ved_
Og jeg haaber, at jeg skal
kunne blive ved mindst lige
saa længe som Dl', ,,",' ()fine.
Naar ,jeg siger, at jeg
kan lide dei , er det nahlrligvis ogsaa a f den snusfol'nnftin'e
Grund'at
J'eg' kan
b
. \,.)
Imc rke, at jeg hat' godt af
det. Jeg hal' været raskel'e
i Tiaaret 1930- 40 end for',
Og jeg er med Jesper Ridefoged »i min Samvittighed
overbevist« om, at det bl. a,
e l', fordi jeg har været Hoer
i det '['iaar. Saa kan ma Il
for mig gerne diskutere til
Prof., Dr. theo!. Aage Ben/zen.
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Vel·dens Ende, om det videnskabeligt kan bevises, at det
er sundt at ro.
Men endvidere: Jeg ror ikke blot, fordi jeg befinder
mig vel ved det som Sport betragtet. J eg befinder mig
ogsaa vel i Danske Studenters Roklub. Jeg synes, det
er af Vigtighed, at Universitetets Personale fra den anden Side Eksamensbordene træffer Studenterne paa anden Maade end som Elever. Og jeg tror, at der ikke findes noget Sted, hvor dette »uvidenskabelige« Fællesskab
kan dyrkes saa tilfredsstillende som i Sportens Fællesskab, naar man bogstavelig talt er i samme Baad. Jeg
kan ikke nægte, at jeg vilde ønske, at flere Kolleger saa
den Mulighed for at blive bedre Professorer, som ligger
heri. Jeg tror, at her er en Bane frem for Arbejdet for
at undgaa det omsiggribende »Fagidioti«, fordi man ad
denne Vej lærer hinanden menneskeligt at kende paa en
hel anden Maade end g'ennem Laboratorieøvelser.

J~
H

vorfor .jeg el' aktiv Roer? Tja, . skal jeg svare som
almindeligt Menneske, saa vil jeg ganske enkelt
svare, at det er, fordi jeg befinder mig særdeles vel derved. Det er da indlysende, at det er dejligt at komme
ud og faa frisk Luft og Sol paa Kroppen, faa rørt sig
lidt og faa et Bad, saa hiskt som det nu kan blive. Jeg
føler mig ganske overbevist om, at jeg' føler mig mere
»fit « i den Periode af Aaret, hvor jeg ror.
Hvis man spørger mig som Professor udi Fysiologien,
om det ikke el' voldsomt snndt at dyrke Rosport, saa vil
jeg begynde med at dække mig bag et Mod-Spørgsmaal.
og spørge om, hvad det vil sige, at noget el' sundt. Kan
noget være sundt for den, som ikke er syg, - som altsaa
er sund? Spørger man, om man ved at dyrke den ædle
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Rosport kan helbrede Sygdomme eller bare gardere
sig mod Sygdomme og
skaffe sig et længere Liv,
saa bliver jeg desværre
nødt til at svare, at det er
meget problematisk. Naal'
jeg sigel' desværre, er det ,
fordi jeg jo alligevel tror
paa, at det ikke el' ganske ligegyldigt, om mall
el' Roer eller ej. Men lad
os nu se bort fra del.
strenge Bevis, der skulde
bestaa i en sikker statistisk Dokumentation af, Prof., Dr. med. Ejnar Lundsgaard.
at Roere har en længere gennemsnitlig' Levealder end Ikke-Roere og et
mindre Antal aarlige Sygedag'e end Ikke-Roere. At man
kan bringe sig i en bedre fysisk Kondition ved at drive
en Sport som Rospoden, del' giver en udmærket allround Træning af Musklerne, og hvis Tempo kan afpasses fuldkommen efter Ønske, saaledes at man netop
hver Dag' kan drive sine Kredsløbs- og Aandedrætsorganer op til en kort Tid at præstere lige akkurat det
yderste, det er der for mig ikke nogen somhelst Tvivl
om. Det at være i en bedre fysisk Kondition, det vil sige
at sidde inde med en større Reservekraft, og det vil igen
sige at have et videre Spillerum og en større Frihed.
Om den trænede Roer lever længere end den, der altid
hyller sig i Vat og lever Livet saa skærmet og sikkert
som muligi, det kan være et Spørgsmaal, men hvem,
der har mest ud af Tilværelsen, det kan del' - og saa
bandede han - ikke være Tvivl om.
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K

lubben spørger mig.
hvorfor jeg el' aktiv
Roer? - Fordi jeg simpelthen ikke ved, hvorledes det sku lde være muligt fol' mig at g'ennemfore det store og krævende Arbejde, der paahviler
mig, uden i det mindste i
Halvdelen af Aaret at faa
rigelig Motion, Sol og frisk
L uft.
- Men hvorfor da specielt Roning?
- Fordi jeg har erfaret.
Prof., Dr. med. Knud O. Møller.
at del' ikke findes nogen
Form fol' Motion, der, uden at kræve en urimelig Tid,
foruden selve Motionen skænker sin Udøver en saadan
aandelig Hvile og Afslapning som Roning. Den daglige
Tur paa Sund et i skiftende Vejr og Vind, hvor Farver
og Belysninger næsten hver Dag er nye, hetyder en
fuldstændig Løsrivelse fra Byen og Larmen og fra det
forcerede Arbejde. Solhadet paa »Pontonen« , paa »Sandøen«, i Baaden, med den fjerne durende Lyd af Byen
eller den sagte Bølgeklll kken mod Baaden som Akkompagnement til en Pihe Tobak og en hyggelig Passiar
med Kammeraterne, understreger Følelsen af Frihed.
Fornemmelsen af, at den daglige Roning holder ens
Muskler fri for Stivhed og brugelige til en haard Tørn,
hvis det kræves, giver en gavnlig Modvægt mod den
uhehagelige Følelse af, at man er pau Vej hen mod de
50 Aar.
- Den mest fuldkomne Frigørelse et moderne Bymenneske overhovedet kan opleve er vel »Langtllren«,
hvor den spinkle Baad, rummende alle ens jordiske Fornødenheder, hver Aften trækkes op paa en ny Strandhred, hvor Landet opleves paa en helt ny Maade ved
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~t ses fra Vandet tæt ind undel' Kysten, hvor alle Livsfornødenheder reduceres til et elementært Minimum.
Hvorfor jeg ror? Fordi jeg ikke kan lIndvære deL
og fordi jeg i denne mørke og kolde Vinter som mang~
Gange føl' med Længsel ser hen til den Da o ' i April
Maaned , hvor jeg' aite!" skal trække i Aaren. t>

Den 26. Januar 1941.

arbejdet ved Klubhuset
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et er nu snart syv Aar siden.

Danske Studenters Roklu b knyttede Overofficiant Sjelle til sig som
".
,:"
Instruktør og Inspektør, idet han
I.<~','(
første
Gang' gik paa Vandet med et
, '
l-Told Kaniner ved Sæsonens Begyndelse i 1934.
Siden da hal' Sjelle færdedes i
Inspektør, OverKlubben Dag ud og Dag ind. Faa
officiant C, A. Sjelle.
kender Medlemmerne, som han gør
det. Ligegyldigt hvad der foregaar, om det el' Hverdag
eller' Fest, el' Tnspektør Sjelle med, og det er ikke meget,
del' undgaar' hans Opmærksomhed.
Aarbogens Redaktion hal' bedt Sjelle fortælle lidt om,
hvad han gMt' og lægger Mærke til i D. S. R., og paa
den Maade el' nedenstaaende »pinlige FOJ'hor'« blevet ti l.
- Hvad faal' en lnspektøl' egentlig' Tiden til at gna
med? begynder Intervieweren .
'
Og' Inspektør S,jelle mobiliseret C limtet i Ø,jeLidel
han tørt svarer :
- Det er ikke slet saa svært, som man skulde tro,
I Sæsonens 6-7 Maaneder el' jeg i Aktivitet 5-6 Timer
om Dagen. Det el' selvfølgelig Instruktionen af de nye
Medlemmer, der taget' den meste Tid, men der er mange
andre daglige Smaating ogsaa. Jeg behøver aldrig at
være ledig.
- Og Om Vinter'en har De Gymnastikken.
- Ja, i de sidste 7 Vintre hal' ,jeg ledet det ene af
Klubbens Gymnastikhold .
- Er der egentl ig' nogen videl'e Deltagelse i Gymnastikken?
,
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Jeg' synes ikke, man kan sige, den er stor nok,
naar man ser paa Klubbens Medlemstal.
- Er det fordi , den er kedelig? E Ile I' er der noget
andet i Vejen?
- Kedelig,t tror ,jeg i hvert Fald ikke nogen af Dellagerne synes, det er at gøre Gymnastik. Nej, det er
noget andet, der gør sig gtddende. Jeg har spurgt mange
af de Medlemmet, jeg' ikke træffer ved Gymnastikken.
hvorfor de ikke er lnetl, og jeg har faaet mange forskellige Svar. Nogle mener, de er blevet for gamle, andr'e bar aldrig gjort Gymnastik, siden de forlod Skolen
og bar ikke følt Trang til at begynde igen. Saa er der
endeljg dem, der generer sig, fordi de følet sig kejtede
og underlegne, naar de skal udføre Øvelserne.
- Men alle de Fyre maa vel kunne »omvendes «.
- Gid det var saa vel. De skulde blot komme ud
og kigge pau Gymnastikken en Aften, saa skulde de
snart blive klar over', at det hele ikke er saa vanskeligt endda, og at vi lægger mete Vægt paa Viljen til at
være med end paa, 0111 Deltagerne er »Pnemiegymnaster«.
- Hvor-dan e[' Begynderne a t arbe,jde med?
- StOl'adede, og det el' ligegyldigt. om Talen el: om
de ganske unge Mennesker eller om Folk, der er blevet,
skal vi sige mere voksne, før de opdagede Roningen.
Kaninerne er friske og naturlige i Tankegang og Optrccden og fyldt med godt ~Tumø['. Selvfølgelig komm.er
vi nu og da ud fOl' enkelte, der tager lidt Fejl af Situationen, men det varer ,a ldrig ret længe. Og naar de
først er anbragt i det rette Plan, føler de sig ogsaa selv
bedst tilpas. Kammemterne skal nok »tage sig af dem «,
til de el' kommet ind paa den rigtige Bolgelængde.
- Er det lettere at lære de ganske unge at ro end
de lidt ælch-e?
- De unge kommer ligesom lettere til det hele, men
til Gengre1d gør de ældre sig mere Umage for ikke at
komme bagefter. Men jeg t['m, jeg kan sige, at Ingen
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Ifu:t r forladt D. S. R. endnu, fordi han ikke fik lært at
ro, saa han kunde have fuldt Udbytte af det.
- Hvor mange »Kaniner« har De »udklækket « i
Aarcnes Løb?
- Jeg har vel insl['ue['et saadan noget som smaa 600
Mand; det vil sige ca. 140 Instruktionshold, og da hvert
Hold roer ca, 50 Kilometer under Instruktion, maa jeg
have tilbagelagt en 7000 Kilometer paa Styrmandssædet.
- De kender Aanden og Tonen i D. S. R. ?
- J a, og den er vel hverken der eller noget Steds
helt ideel; Menneskene er jo nu engang ikke saa gode,
som de burde være. Hvis ,jeg skulde sige min Mening
om et specielt Punkt, maatte det blive det, at det nu
og da i, - skal vi sige misforstaaet Selvstændighedsfølelse , - skoder lidt paa Disciplin og Ordenssans. Der
er undertiden Medlemmer, der ikke har det med at respektere de Bestemmelser og Regulativer, Klubbens Ledelse fastsætter. Disse Medlemmer maa lære, at den gaar
ikke med Ræson nell1cn lei : Det her' Cl' vel nok en Roklub, og ]ler maa ,jeg have Lov al vær'e mig selv. I
hvert Fald maa de bibl'illg-es FOI'slaads 'Il af, cd det at
vc:el'e sig selv ikke betyder', al man skal have Lov til ,
r. Eks. paa uva['som Maade at omgaas Klubbens Mnjcriel
og Inventar.
- Oplever De ald['ig noget pudsigt som Instl'llkløl'?
- Jo, det hænder, Jeg ringede for Eksempel en Gang
til et nyt Medlem for at aftale Instruktionstid o. s. v. Da
han taalmodig havde hort paa mig et Stykke Tid, afbrød han mig med en Bemærkning om, at han havde
claarlig Tid til at møde til Instruktion i Klubben, og om
han ikke dedor kunde taa den pr. Telefon. Jeg fik
ham dog til at fOl'staa, at Instruktion hverken paa denne
Maade eller for Eksempel i Form af et Korrespondancekm'sus vilde være praktisk , og saa fandt han alligevel
et Tiospllllkl, der passede,
f~ n anden Gang blev jeg ringel op ude i Baaclehuset
af et nyt Medlem , der selvfølgelig fik stillet de sæd-
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vanlige Spørgsmaal om Instruktionstid, hvorefter han
med tilpas overlegent Tonefald erklærede:
- Min Tid er meget knap, men ,jeg har tænkt mig
først at begynde at ro, saa kan jeg jo altid blive instrueret senere.
Naa, han kom ogsaa paa andre Tanker.
- Selve Instruktionsarbejdet maa vel ogsaa kunne
give Anledning til muntre Oplevelser.
- J eg kom engang med et Hold Kaniner og vilde
gennem Broen ved Benzinøen og havde Kurs mod det
ene af de to Gennemsejlingshuller i den styrbords Side.
Mod det samme Hul styrede samtidig en anden af vore
Baade, men fra den modsatte Side. Jeg havde selvfølgelig »Forkørselsret «, men for at undgaa en Kollision
maatte jeg holde tilbage. J eg gav ondt af mig, og stroken
j den anden Baad - det var ham, der havde Styrmandsretten - gav da følgende FOl'klaring:
- Jeg havde udtrykkelig givet Styrmanden Besked
om at gaa gennem det midterste Hul.
Saa saa jeg paa ham og pegede paa Broen, der har
fire Gennemsejlingshuller, og' bad ham vise mig det
midterste. Der blev ingen yderligere Diskussion ved
den Lejlighed.
- Har De noget Ønske for D. S. R. i de kommende
Aar?
- J eg vil ønske, at Klubben ogsaa i Fremtiden maa
blive ledet af Mænd, der maalbevidst vil føre D. S. R.
fremad, saa Klubben som hidtil kan hævde sig som en
af Landets førende Roklubber, saavel paa Kaproningsbanen, som naar vore Langtursroere viser den blaa
Stander langs Danmarks Kyster.
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de sidste Aargange af Aarbogen har der været en
Opsats om Redning' af druknende, og om hvad der
fra Bestyrelsens Side har været gjort for at udbrede
Kendskabet hertil.
Oplysningsarbe,jdet har været fortsat som sædvanlig, men det, der i Aar særlig maa lægge Beslag paa
Opmærksomheden, er nogle Medlemmers Indsats paa
dette Omraade. Disse Medlemmer er: Torben PlengePetersen, Kaj Nielsen og Knud Aagaard, som i Juni
Maaned paa en Rotur reddede en Mand fra Druknedøden. Klubben modtog en Politirapport, som indeholdt
megen Anerkendelse af de tre Roeres Gerning, og af
Rapporten fremgaar endvidere, at en Fisker, som ikke
kunde svømme, var faldet i iO-m-Bassinet i Frihavnen.
Baaden, der befandt sig Nærheden, blev tilkaldt af
Folk paa Kajen, der enten ikke kunde eller turde springe
ud og svømme ham til Hjælp. Selvom Baaclen hurtigt
kom til Stede, var Manden dog gaaet neel. Ka,j Nielsen
og Plenge-Petersen sprang ud, medens Aagaard balancerede og manøvrerede Baadell, og' det lykkedes PlengePetersen ved at dykke at faa fat i den druknende, og
med Kaj Nielsen som Hjælper, lykkedes det ham at
bjerge ham ind.
Det var et hurtigt og korrekt Redningsarbejde, der
her blev gennemført, og det betød i dette Tilfælde Redning af et Menneskeliv.
Ved Kaninfesten den i3. Juni paaskønnede Klubben
disse tre Roeres Gerning, idet Formanden under Festen
overrakte dem hver en Gave med Klubbens Emblem
til Erindring.
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Men ogsaa tre andre af Klubbens Medlemmer fortjener Tak for den Hjælp, som de under meget YcUlskelige Forhold ydede en nødstedt Kajakroer.
Herom beretter »Off. Medd. «:
Efter at »K vik «-Matcherne var overstaaet paa de,Il
meget stormfulde Søndag' (den 1/9), kom en 2-Aarets
.
I
Baad roet af Møller-Andersen, KongstEld-Rasmussen og
som Styrmand Skjoldborg ind til Pontonen med en
meget forkommen Kajakroer, der i den urolige Sø var
kæntret med sin Kajak ved Bølgebryderen i Havnen.
En Sejlbaad, der kom tæt forbi ham, kunde intet
udrette af Frygt for at blive knust mod Bølgebryderen.
Vor Baad, der kom fra Langelinie, blev fra Land
gjort opmærksom paa Kajakroeren, der holdt sig ved
sit Fartøj og var ude af Stand til at bjerge sig i Land.
Det lykkedes vort Mandskab at faa Manden bragt
om Bord og at faa ham - siddende mellem StYl'lnanden
og 2-Aaren - roet hjem til Klubben.
Efter en Kop Kaffe med Cognac og en Times Tid til
Køjs i varme Tæpper var han heldigvis helt kvik igen.
Kajakken var det umuligt at b,jerge, - den tog
Storm og Sø.
Dette viser - foruden at vort Materiel i Sødygtighed er Kajakkerne langt overlegent - ogsaa, at vi har
raske Folk om Bord i Baadene i D. S, R.
K. N.

Det er sket!

- og efter forgæves Forsøg
paa at komme op
fra den gale Ende -

træder Stær{eldt
med Bugserbaaden , Svava <
til Assistance.

Hanssing og Nørlyng fol.
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Aar. (Bortset fra Løb for Kreds-Begyndere og
Roere under 17 Aar).

Kreds-Junior: Roer, der ikke har vundet et Kredsmesterskab eller tre andre Kredsløb (bortset
fra Løb for Kreds-Yngste- Juniorer, Kredsbegyndere og Roere under 17 Aar) før 1. Jan.
det paagældende Aar.
Dansk Forening for Rosporf' (D.F.f.R.): Sammenslutning
af Roklubber i Danmark (godt 100). D.F. f.H. er
del t i 6 Kredse:
Københavns kredsen,
Sjællandskredsen,
LoIl.-Falster Kredsen,
Fyens-Kredsen,
Nordjydske Kreds,
Sydjydske Kreds.

Kredsløb: Løb, der kun er aablle for KLubber fra den
paagældendc Kl'ed1:i.
Aabne Løb: Løb, hvortil samtlige Klubber under D.F.f.R.
har Adgang·.
Internationale Løb: Løb, hvortil Klubber fra to eller
flere Lande har Adgang.
Klassificering: Der sondres mellem Kredsløb og andre
Løb.
A. Kredsløb:
Kreds-Begynder: Roer, der ikke har startet før
1. Januar det paagældellde Aar. (Bortset fra
evt. Starter for Løb for Roere under 17 Aar).
Kreds Yngste-Junior: Roer, der ikke har vundet
noget Kredsløb før 1. Januar det paagældende

Kreds-Senior: Roer, der før 1. Januar det paagældende Aar har vundet et Kredsmesterskab
eller tre Kredsløb (bortset fra Løb for KredsYngste- Juniorer, Kreds-Begyndere eller Roere
under 17 Aar).

B. Andre Løb:
Begynder: Roer, der ikke har startet i aabne
eller internationale Løb før 1. Januar det paagældende Aar og som ikke er Kreds- Junior.
(Der ses bort fra evt. Starter i Løb for Roere
under 17 Aar).
Yngste-Junior: Roer, der ikke før 1. Januar del
paagældende Aar har vundet noget aabent eller
internationalt Løb. (Dog tæller Sejre i Løb for
Begyndere og Roere under 17 Aar ikke). Enhver
Kreds- Junior, der ikke tillige er Junior i aabne
eller internationale Løb, er Yngste- Junior.
Junior: Roer, der ikke før 1. Januar det paagældende Aar har vundet et Danmarksmesterskab eller tre aabne eller internationale Løb;
dog tæller Sejre i Løb for Yngste- Juniorer, Begyndere eller Roere under 17 Aar ikke. Enhver
Kreds-Senior, der ikke tillige er Senior i aabne
eller internationale Løb, er Junior.
Senior: Roer, der før 1. Januar det paagældende
Aar har vundet et Danmarksmesterskab eller
tre aabne eller internationale Løb, dog tæller

90

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Sejre i Løb fol' Yngste- Juniorer, Begyndere og'
Roere under 17 Aar ikke.

Sammenspil mellem Bestemmelserne om Kredsløb og
andre Løb.
a) I Kredsløb indtræder enhver Roer i samme
Klasse, som han tilhører i aabne eller internationale Løb.
b) En Kreds-Senior, der ikke tillige er Senior i
aabne eller internationale Løb el' Junior i saadanne Løb; paa tilsvarende Maade er en KredsJ unior Yngste~ Junior i aabne eller internationale Løb.

Vigtig

Undtagelse

fra

Klassificeringsbestemmelserne:

Hvis der a fholdes mere end een Kredskaproning i en Kreds og denne anden Kaproning finder Sted mellem 15. August og 31. December,
gælder for' Løb, der udskrives for Roere, der
ikke har startet cller vundet ved. Kaproning før
15. August samme AaI", den Bestemmelse, at en
Sejr i saadanne Løb regnes, som om den var
vundet efter 1. . Januar næste Aar.
Dette vil med andre Ord sige, at en Roer, selv
om han ved Københavns-Kredsens Efteraarskaproning har startet i et Løb, der kun har været aabent for Roere, der aldrig før har startet
i eller vundet noget Løb, i hele den følgende
Sæson kan stade i Begynderklassen.

Old-boys-Løb: Løb for Roere, der paa Kaproningsdagen er fyldt 32 Aar, og som ikke samme Aar
har startet i andre aabne eller internationale
Løb end Old-boys-Løb.
Letvægtsløb: Roernes Gennemsnitsvægt maa ikke overstige 65 kg, og ingen enkelt Roer maa veje mere
end 70 kg. I Single-Sculler maa H.oeren ikke
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veje over 65 kg. Letvægtsløb kan udskrives i
alle de ovenfor nævnte Klasser (Begynder,
Kreds- Junior o. s. v.).

Klassificering og Baadtyper: Der skelnes ved Klassificeringen kun mellem to Arter Baade:
Sculls-Baade, hvor hver Roer fører 2 Aarer og
allc andre Baade. En Roer, der vinder et Danmarksmesterskab i Inrigger, er scwledes cndomatisk Senior i alle andre Baade end Scullsbande.
Oprykning: Der finder Oprykning Sted ved hvert Aars
1. Januar. Er en Roer Junior den 1. Januar
1941, kan han følgelig starte i Juniorklassen ved
alle dette Aars Stævner.
Kaproningsbanen: Banen skal overalt være mindst 2 m.
dyb og mindst 12 m. bred fol' hver deltagende
Baad. Dog maa den aldrig være mere end 90 m.
bred, og mere .end 6 Baade maa ikke starte
samtidig. Den normale Distance er 2000 m.
Indledende heats og Opsamlingsheats: Samtlige Deltagere skal indfinde sig ved Startstedet paa
Klokkeslettet for det første af heatene i det
paagældende Løb.
Banedommel'en: Banedommeren el' fra 1/2 Minut efter
Starten og; til Maal el' naaet øverste Myndighed. Det første halve Minut er Starteren øverste Myndighed.
Kollision: Som Kollision betragtes enhver Berøring mellem en Baad eller en af dens Aarer med en anden Baad eller en af dens Aarer.
Diskvalifikation el' Straffen for en Baad, der
har foranlediget Kollision udenfor sit eget Farvand (sin egen Bane).
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Diskvalifikation: Banedommeren kan diskvalificere en
Baad, der har forladt sin Bane og generer en
Konkurrent. I styrmandsløse Baade skal der dog
foreligge Kollision, for at Diskvalifikation kan
finde Sted.
Omstart: I Mesterskabsløb altid over fuld Distance. I
andre Løb over halv Distance, hvis Afbrydelse
er sket paa sidste Halvdel af Banen, ellers over
f uld Distance.
Protest: Nedlægges under Løbet ved, at Styrmanden
strækker en Arm i Vejret, mens Holdet fortsætter Roningen. H'7is Banedommeren ikke inden 1 Minut har standset Løbet, er Protesten
afvist.
Brud paa Ma.leriel: Der tages ikke Hensyn til de en
Baad mulig tilstødende Uheld saasom Brud paa
Aarer, Ror eller lignende.
Dødt Løb : Dømmes, TlaRr Dommeren ikkc med Sikkerhed kan afgmc, hvern dcl' CL' Vinder.
Banens A/mærkning: All· Ballcl!~ Afmærkninger skal
passcrcs pua d C I! iIld vcndige Side; .i modsat
Fald finder :I iskvnlifil at.ion Sted.
Banernes Numre : Banc l Cl' allid den yderste Plads i
Banens højre Side ~ct frn Start mod MaaI.
Styrmænd: For Styrmænd gælder ingen Klassificering.

Aage Jørgensen inspicerer.

S

Nørlyng 101.

pørgsmaalet hvem del' skulde være Træner j D. S. R.
i 1940 stod aabent i Aarets første Maaneder. Daniel
Kollmel' forlod Danmark i Efteraaret 1939 uden at have
faaet sin Kontrakt fornyet. Bestyrelsen talte paa Knapperne; val' der i det hele taget Raad til at holde Træner
i 1940? Resultatet af Overvejelserne blev, at der maatte
og skulde være Raad.
Og saa kom Meddelelsen om Engagementet af den
verdensberømte, engelske Træner Mr. Cordery, som
havde opgivet sin Beskæftigelse i Tyskland og gerne
vilde til Danmark. Engagementet af COl'del'Y var en
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Sensation paa Højde med den, Klubben i sin Tid præsterede ved at knytte Eksverdensmester Ernest Barry
til sig.
Men ak, Mr. Cordery meldte fra; han vilde alligevel
ikke forlade England. Haabet voksede paany, da det
viste sig, .at Mr. Ba.rry's Job som Rigstræner i England
var Slut, og at. han var parat til alter at vende tilbage
til D. S. R.
Dog - Begivenhederne medførte, at lleller ikke Ban'Y
kom, og nu var gode Raad dyre. Med Bekymring imødesaa vi .Kaproningssæsonen; der var nok blevet trænet
i Ro-Bassinet under Kaproningsudvalgets Ledelse, men
deJ~ var ikke rigtig Samling paa Tropperne. Der var
ikke større Udsigter til, at vi med større Held skulde
kunne forsvare vor Position i Toppen [lf Danmarks Konkurreneeroning.
Men da traadte Aage .Jørgensen, selv gammel Danmarksmester og Repræsentant for D.F.f.R. ved Europamesterskaberne, til og tog Haand i Hanke mcd Tingene.
Gennem Aal' har Aage Jørgensen været i Brændpunk-

Det gamle
Træningshus
i Sydhavnen.
Nørlyn~

, Trulle « stiller Rigge.
.rlyng fo l.
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tet af dansk Konklln'enceroning; intet Stævne af størrc
Betydning herhjemme har han svigtet, og han har vær'cL
med næsten In'er Gang, der har staaet et eller andel
større paa Spil i Udlandet, hvor Danmark har yæret
med.
Og llll fik han pludselig Bmg fOL' alle sine Erfaringer.
Han føde vore Begynde['e frem til smukke Sejre først og" fremmest i Otter, og' vore Seniorer gik, støttet
til hans Haad og Erfaringer', uhesejrei gennem Sæsonen og gjorde med 4 Danmarksmesterskaber D. S. R. til
Danmarks absolut rørende Roklub paLl Kaproningsommadet.
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Efteraarskaproningen plejer at være et svagt Punkt
i D. S. R:s Sæson; den ligger alt fol' hurtigt efter Sommerferiens Slutning. Men i Aar val' vi fint kørende.
Efter selv at have roet Kaproning hele Sommeren og
bl. a. være blevet Danmarksmester i Dobbelt-Sculler og
i Firer med og Firer uden Styrmand var Kaj Traulsen, nom de g'uerre »Trulle« - ikke mere træt af Kaproning,
end at han sumlede en Flok Begyndere saa stor, som
vi vist aldrig har mønstret føl'. Og Resultatet blev en
Indsats ved Efteraarskaproningen, der satte et flot Punkhun for en Kaproningssæson, der ikke tegnede alt for
lys, men som, takket være vore Kaproeres og vore to
Amatørtræneres energiske og maalbevidste Indsats,
skaffede os Pladsen som Nr. 1 pau dansk Ronings Rang'liste.

"BIDRAG TIL AARBOGEN"

Største Udvalg i danske Hatte og Huer
foruden allc førende Kvalitets·Mærker
Rel'aralloner udføres.

C. fi· rB'?~i~f'(fh.s'BørgeSCn & c().)
Pilestræde 19 , Telefon : Byen 3188

ytaarsdag er en travl Dag. Den samvittighedsfll~de
gør Status over Aaret, der svandt, modtager venlIge
Hilsener fra Kreditorerne og fatter g'ode Forsætter fol'
det nye Aar, mange Forsætter, for det er godt at have
et Hamsterlager at tage af.
Under disse mine Overvejelser indløb gennem Postvæsenet »Officielle Meddelelser«, og Tankerne vendte
sig mod Klubben. »0. M. « er en Tryksag, jeg altid modtager med en vis lEngstelsc. Den indeholder »morsomt«
opsatte Henstillinger om rettidig Kontingentbetaling, endvidere regelmæssige Opfordringer om at indsende Billeder til Aarbogen - kopieret pun blankt Papir; men
endelig bliver man næsten hver Gang i aldeles utilslørede Vendinger anmodet om at stille sig selv det SpørgsmaaI: Er du en »man«, en af disse her o. s. v. , De ved.
Dennc evimleli ge Beskyldning har fremkaldt noget 'nigende over 111 in Ad ftcrd i Klubben, faktisk tør jeg' ikke
mere se Be tyrcJscsrn 'dlcmmerne i øjnene, end ikke
Lundqvist, ham uden sa~ rligt Mandat. Er jeg en »man«?
Men nu tog jeg mig sammen, [aUede i Hast forskellige Beslutninger, hvoraf jeg ønsker at fremhæve mit
urokkelige Forsæt om heller ikke fremtidig at staa
tidligt op om Morgenen. Jeg vil ikke mere risikere Beskyldninger for at være den »man«, del' lader sin Sculler ligge og flyde Kl. 8 om Morgenen.
Jeg bestemte ogsaa med det samme at udarhejde en
Beretning til Aarbogen om sidste Aars Langtur. Der er
nemlig noget irriterende ved dette med at sende Fotografier ind. Ens Billeder er for det første meget pænere
paa mat Papir, der er nohlere og' i hvert Fald nemmere
at skjule Fejlene paa. Men naar man saa ogsaa ved, hvorledes Redaktionen snor sig over Udgifterne ved Klicheer
til de nødtørftigste Billeder, som derefter med overraskende dekorativ Fantasi anbringes ganske forkert for
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Teksten, saa henfalder Læseren i berettiget Undren over
en saadan Opfordring.
Ogsaa .jeg har taget mange og meget smukke Billeder i det svundne Aar - selvfølgelig; men kaste dem i
Grams for en ukvalificeret Bedømmelse - aldrig. Desuden ønsker .jeg ikke at gense mine Billeder fra Aarets
Langtur. Den varede i 6 Dage, h voraf de 3 tilbragtes
med at tørre Tøj over en Primus i et surt Telt fra de
tre andre Regnvejrsdage. Det er for bitre Minder. Endelig er der for det følsomme Sind noget vulgært over
Konkurrencer; en fri Mand og Kunstnernatur præsterer sit yderste uden at skele til Sidemanden! Den skarpsindige Læser vil maaske ogsaa have opdaget, at kun det
bedste Billede honoreres, saa Chancerne er jo smaa.
Herefter besluttede jeg at lade nn'e med at sende
Billeder, men hellere lave en (virkelig god) Artikel om en
fin, soldrukken Langtur. Da den heller ikke kunde have
fundet Sted i 1940, var ,jeg i Stand til at udstyre den med
autentiske Billeder, som vilde pynte overalt i Aarbogen.
De færreste er: klar over, hvorledes en Langiursberetning skrives. Først tænker man over det, d . v. s.
man konstaterer for sig selv, at Evnerne absolut ikke
mangler. Dernæst er der to Ve,je at gaa, enten begynder
man simpelthen at skrive, eller ogsaa forkynder man i
forblommede , men beslutsomme Vendinger for sine
nærmeste, at man har til Hensigt at vise, hvorledes den
helt rigtige Beretning skal skrives. Den første Metode
har den Fordel, at det ret hurtigt konstateres, om Artiklen bliver færdig eller ej. I sidste Tilfælde skaber
man det Tryk paa sin Forfatterpersonlighed, som andres mere eller mindre berettigede Forventning giver.
Da det ret hu digt viser sig, at Aandsarbejdet indskrænker sig til at tygge paa Penneskaftet, maa man
samle Materiale, dels for Inspirationens Skyld og dels
i misforstaaet Tro paa, at Artiklen skal være mættet
med positive Oplysninger, saaledes at Klubbens unge
Medlemmer ikke blot kan smittes af Forfatterens lldhu ,

men ogsaa virkelig lære noget. Saa ringer man op til Lidelsesfællerne fra Turen og spørger, om de vil komme
og genopfriske Minder ved en 01. Det vil de gerne. 0llet
bliver drukket, og de to andre begynder at opfdske Morsomheder fra tidligere Ture, hvor man ikke selv var med.
Naar det er slaaet Fejl, gaar man op paa Pulterkamret og betragter Langtursudstyret. Som sædvanlig er
Primussen og Grydesættet ikke gjort rene fra den sidste
Tur. Man gTunder forgæves over, hvem der har laant
Steg·epanden. Rystende af Kulde sætter den nødlidende
Forfatter sig til at kigge Billedalbumet igennem. hitter
Solskinsbilleder, der aldeles ikke passe!" til den nuværende Stemning; desuden er det kun de to andre, der
optræder paa Billederne. Det er umuligt at lave en ordentlig Begyndelse under saadanne Forhold. Man blader hastigt, de sidste Numre af Aarbogen igennem og
skriver enten en Artikel Mage til de andre - eller
opgiver Ævrd.
Til næste Aar skal det helt rigtige nok komme.
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Eftermiddagshvil paa Stranden .
(Fra Fotokonkurrencen).
7·
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Naar S tyrmanden synger,
straks mindre han tynger!

Frenzel 101.

Dan-mar

bedste

Det er bedst
at køhe .J2.ei..ea hos

Okholm
VESTERBHOGADE 61 TLF. VE 6363
En Primus trives bedst i Læ .

FOTO & OPTIH
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Nogle kan li' at lave Mad.

I det friske Vej r.

Ved Isefjord.

-

og alle kan li' at slaa Lejr.
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kommet herop fol' at faa noget ArbeJde fra Haanden.
Der er ingen Grænser for, hvor mange og glimrende
Forklaringer vi kan servere.
Hva' skal I lave? Han vil have alt at vide . . Og saa
maa vi forklare fra Lørdag Eftermiddag til Søndag Aften, at det el' Bolværket, der skal sikres, at vi skal slæbe
Sten ind foran det, at vi først skal hente en Baa~l ·
o. s. v. i en Uendelighed.

Jesper Madsen 101.

NioEla i

September.

KENDER DE FERDINAND ikke Ferdinand the bull dinand, Stedets Mascot?

men alle Nivaaroeres Fer-

Ingen Roer kan komme til Nivaa uden at træffe paa
Ferdinand; med Hænderne dybt begravet i Bukselommerne staar han og kigger paa, spørger i det uendelige
og :gør alt, hvad han kan for at være til nogen Nytte.
Saaledes ogsaa en Dag her paa Tærskelen til Efteraaret. Vi mødte Ferdinand ude ved Huset - i dybt forarget Stemning - : Hvoffor kommer I ikke herop i Robaad? spør' han, - Ve.jret er jo fint.
Og Ret har han; med blikstille Vand, en skyfri Himmel og efter, at Septembersolen hele Eftermiddagen hal'
gjort sit til at lune op, saa maa det nødvendigvis ærgre
en, at vi ikke er roet herop. Men alligevel - det gaar
nu engang hurtigere paa Cykle - og vi er jo ogsaa

Sagen er den, al Klubben til Værn mod en fuldstændig Bortskyllen af Huset heroppe har været saa . forudseende at sætte Penge i et fint nyt Bolværk af Tømmer.
] )et vil om et Aars Tid kunne tilfredsstille ethvert Krav
til førsteklasses Br'æ nde, (er altsaa af samme Kvalitet
som det gamle Bolværk). Derfor gælder det om at beskytte det godt nu, saa ikke Vinterens Storme skal føre
fol' meget af det bort til ingen Nytte. For det bliver nok
endnu svæ rere at skaffe Brænde til næste Aar end i Aar.
I Aar klarer vi os med, hvad der er af tørre Grene
i Trækronerne inde i Land.
Henunder Aften kommer der Ild i Pejsen - nogle
Timers Arbe,jde er lagt bagud, det el' blevet fol' mørkt
og koldt til at fortsætte med Vandbygningsarbejdet, og
de nødvendige Indkøb hos Helgestrup er ogsaa skaffet
fra Haanden; - nu gælder det de sultne Maver og en
hyggelig Aften. Begge Dele indgaar som meget væsentlige Led i Livet i Nivaa. Hver enkelt kommer frem med
de Lækkerier - fugtige eller tørre, mest fugtige, - som
nu han har set sit Snit til at faa med. Og saa sænker
den helt rigtige Nivaastemning sig over os - Indendørs:
hedt, mørkt og tilrøget, Sigtbarhed lig Nul, - udenfor:
Sundet med Sølvkaskader fra Sveriges forjættende Lyshav; som en Række af tusinde Perler ligger den svenske
K yst ikke mere end et Stenkast borte, med Maanen stor
og rød, svævende over Helsingborg som en løsreven
Spærreballon. Man keder sig ikke udenfor, end ikke
naar man sidder der alene paa Bolværket i Nattens
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Men det var Fyren Ferdinand, jeg kom bort fra. Han
havde flere Gange været en Fortvivlelse nær over ikke
at knnne hjælpe til med noget; saa da han hen paa Eftermiddagen endelig saa en Chance fol' at vaske op, blev
han ovenud lykkelig. Men ak! Det var kun en stakket
Fornøjelse for ham. I Løbet af et Øjeblik hørte vi sagte
Hulk fra Anløbsbroen og saa Ferdinand snige sig slukøret ind mod Land, Han var fuldkommen gennemblødt.
Frygtende en Moders Vrede vilde han nu hjem for at
skifte Tøj, Men det Ragnarok slap han dog for. Hurtigt
blev Skjorte og Bukser hejst op i Flag'stangen - hvad
har man ellers en Flagstang til - og for en let Brise
vajede de nu til A~re fol' Stedets mest stadige »Beboer«.
Smutter den?
Jesper Madsen fol.

Mulm og Mørke. Ogs[la Skorstenen paa Huset gør sit
til at trodse Mørklægningen; med Mellemrum staar der
et »Springvand« af Gnister op af den - som Sprø.jtet
fra en Sporve,jsarbejders Svejseflamme. Men det varer
kun et Øjeblik, det er kun lidt af Brændet, der er saa
tørt. Og længe varer det heller ikke, før Maanen er
kommet højere op; den bliver h vid og almindelig - saa sniger vi os ind i det Lumre igen og gaar til Kø,js.
Søndagen startes med et Slag Billard paa Sletten
Kro. Det gaar imidlertid, som om ingen af os havde set
et Billard før, og vi bliver ganske stille til Grin for et
Par af de lokale Indvaanere, som netop faar deres Morgenbajer. Den egentlige Anledning til Udflugten er dog
Morgenmaden, saa efter at den el' lykkeligt konsumeret,
og Piberne er blevet tændt, drager vi tilbage til H uset
og Dagens Arbejde.
Det gaar med Slid og Slæb, Stenene er tunge, og
Taljen med Jernkloen vil hellere smutte af end blive
siddende. Alligevel lykkedes det dog inden Aften at faa
slæbt godt et halvt Hundrede Sten paa Plads foran Bolv a'rket ,

Tilb[lge ved Flagstangens Fod sad Ferdinand hjælpeløs og mut; - men sine Sko maatte han absolut
dufte til. Tvivlsomt er det dog', om de hal' glædet ham
lige saa meget, som Blomsterne glædede Ferdinand the
buH.
III. M.

Jesper Mads en fol.

Ferdinand fra Nivaa,

Jesper Madsen fol.

I

"Man" strø'r sin Aske med Nonchalance
og røber derved sin Dekadence.

--11
Telefonen kimer, hvad rager
det "Man "
godt , ikke alle tænker
som han!

---~~~:

J

~'"
Om Sculleren er aldrig saa fuld af Vand.
Tid til at tømme, - det har ej "Man".
Var der nogen, der kaldte?
" Man" gider ikke
hjælpe med Sculleren
- den kan s'gu ligge!

"Man " ror og styrer med skødesløst Sind
skidt, om vi ryger i Bolværket ind.

Det Billard man ej vil forløfte sig paa hvad gør " Man": - "Man" lader det staa!
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Brnchurer
IJjpcer

(Et forsinket Il-Produkt)

Arh8ndlill ~ fr

IIrcvork
faklura.r
I\egllingl>r
Cirkulært'!'
tilfil j{'~

er ogsan glnd
for el Vi~iLknrl

Aarhogen
er trykt hos

Richard Steenheck
GOlh e rS~Dde

Tl'lcI'on Cl I' IOB7CJ

CJ5

København I;'

Uyen B'2!iO

Forlang Tilhlld, Ilden Forbindende rul' Dem

HUKOlVIMELSES EXTRAKT AF
LANGTUREN 1940
Baad:
.RUNE,

Mandskab: P. Kangs/ad Rasmussen,
Slig Biilaw og
Ulr Kaarsberg

- Vi forbereder i Hast og Jag de s idste Ting paa Startens Dag. Vi sparer
ikke Spor paa Kraften og staner førs t hen under Aften. Denne Dags Devise var:
.. Ingcn Tid til Spise!« Den fik vi Ly s l at trodse, og det gjorde vi da osse : Af Sult
vi læ nge handede, saa det var godt vi landede og mættede os glade ved store
Labs kovs- I"ade, s om "Lumskebuglen « ydede. Vi dette ej fonrydede, for vi ku' sideneftc r Kj ' In c rc Gas og Kræfter! - -- Himlen er saa sort som Ravnen, - Modvind
er (I cr' "CIIII ~ lll Ilavnen, - Slusen lukket! - Den er hamber; men vi tuder som cn
Dampe r : :ilII s e n aabner sig omsider. R /S nRune«( roligt glider - (for Gud maa vide
hvilkml (: nll l{) 1Ic1 mellem grønne Øer a f Tang, der driver dovent d æ mp ~ nde mod
13ølgekamlJl' k.'·'"pende. - - (Kun 1000 Meter ude maa vores s kønn~ Skude
færdes
,kil Bestemmelse er ej til fartens fremmeise). - Naar der kun e r een
fod Vall<l, 01\ I{"h'n gaar mod Sand og Aarer ej skal brækkes, ja, saa maa llaaden
trækkes !: I M"d,k r fremad plumrede - - og ved Avedøre slumrede d e n Nat d,'
tre Pirale r - III1'd Røg fra Pibers Krater. - D e n MII,I<le"\O,,"<1 l Køges Bavn gør sikken Skade mer end Gavn: Tilbunds gik
BilIows Armha,,,,,I , -Ur. - (Bvis Ur staa r n æste Gang for Tur???) - - Og det var
»waterproof((, JlH."d ~trop, - - Nu blir det s væ rt at )}trække oP (~ l!! - Paa faa Kv: .. h ,,,rod Ø rentviste, lidt Græs og Sien og krumme Kvistt>, ej langt
fra Gjorslcv 13('i\.".kov - - der s log vi Tehe t op og sov. (Men Søvnen er urolig - :
mons tro man c,' lidt "u' lig ? ? - for Huden brænder og prikker hvordan man saa
end ligger). - IIv,,,1 sj æ lde nt før er h æ ndt o s : Den megen Sol har brændt os : Solfeber har vi alle, (.Iet kali ilian »otllr« kalde ) .. OR vi maa friste Lykken m e d 40 o i
Skyggen. - - Vor Stillillg blir nu broge t : e n nidkær Skovens foge d de solfebrile
Helte forbyder h e r at tc \l ~ - c,,,hige da at blunde - - -. Da laled' jeg s a alunde:
"Lidt u-gæstmild t der Sl' " CS her, (hvad temmelig tydeligt jeg ser) - her ved den
danske Strand, mcns i .vcrt fre mmed l.a nd, hvorhen vor Længsel drog os, helt
venligl man modtog o s . - O~ kllll fra d e nne Plads kan vi bevogle "Rune« . . .
Hvorfor saa slet et Lun .. , oh SkovclI ' vre d e V o~ tc r? ;' - - Paa slige store Togler
gror Skægget langt og I. '1, - s c ha re hll rl fra del I ! Læs paa de Køjesække, d e r
udenfor ved Teltet, - (dclI cnc c ,' vi" 1'.<'iIt·I )
- : ,k' frc mgaar af dem begge , al
vi er ikke Bisser, fordi vi lian er Ni ... ~ \ ·f·. 1\1 1,'"J," r t f \,1 'l )l ~e, og Plutos lange Byge
forhindre r os i Farten - - - hnurHl ' 1! I . ' . \ I ~ 1t1l·1I · 1I . I Nat, imens vi sover, g a ar
Feb're n sikkert over. - - Ja , giv 11'. d"II III ~ 1 :11 11111 , .
eller send en Ambu·
lance .. . Se, Vejen staar Deln aab clI,
' I , \\111 k llll ""' V rlaben ~( , , - - - Men
Manden va r saa sur og tvær. ar Vre d. I III h I II III " " I 11,1 ''': - ) Ta' [ lert Telt o g
saa Jer Baad, - ded æ' .nit allcrs id ~ lI \ 1' ~ H l d " " l ' I I ' II " I skrnbber a' - - - ,
)- - - « )l Den gæ veste blandt KluhlH,' 1 I l '
H I ,I , 11", ,/ om dens Lelnmer, og:
- inden j e g det glemnlcr - jeg n æ vlI". I I"
t i,, ' d. i II , !t er) - ; Vor høje Kronprins, - vor Beskytter.« - - - Det N ti " \ t " "11 , . , I I ( .,. Manden, han fjerned e
sig strax fra Stranden med l-Ijulbe n :11' , I 1' 1111 . .. ,I " " " d I nespir, samt harkende.
- - - Nu var vel Sejren vundet, -.. IIII ~ II " , \ I I. I , h t'l lul(let os Hdt og sct paa
Vejret - - o~ Fiskergarn, der henlaa fl.," ,'I I I I "., It" 'd,,, stille Regn, - - s a"
started' vi )l i Kækheds Teg n«. - Den stejle Stevns Klint er stolt al Nklll' . 111"11 di ,. I tm Ili an ikke til Lanclg;a ng'
bruge. D e n er sine 20 Km, lang, og dl'lIl IIl. n , 111 111. '" p:. \ cen eneste Gang: til
Rødvig Havn, (man bør kunne naa d e Tl ),
VI IiIIII dl l , Ild II I ' II Bundvand i Baad e n.
H ~ r fandt vi en frejdig Havnemestcl', li 'r III!)dIOH \ 1 )11 gt H i' vaade Gæstcr. H an
p':lssed' paa ))Rune«s Aarer og Ror, og vist c ON hvuI h... lInal .. l eTl bor, Han s Skipperlabskovs "ar ikke ilde, skønt den ble v 1'1 cll 'i v ,1.'1 1J.\· f lI11k saa Ilde. Vi var den D a S!
blevel dygtig Irætte. Ved Midnalslid gik vi nl:"ll ';11 ", .,·Ile ,II Teltet ved !;avnen
blandt Spaane r og Smuld - - og faldl ar S nvlligl,,·" - : I I" sk - - omkrin g ·
kuld!!! - Ved Daggry starter vi paany, men Æ olus s Cllrl e . Sky p I Sky. Han tvinger o s
tilsids t til Landgan g. - Den foregik ikke ude n Va"dgang .
Lidt ø st for f.x ~ 
Ladepla d s opslog vi atter vorl Telt-Palads. Vi la ve <l' \laal o g ' Brød paa Pind« - o g g assed e os i Sol og Vind .
Mod Rone Klint langs Præstø fed gled »Run e« ned med • as ke fjed. lier telted'
vi helt s cnl om Nal bag høje Tidsler, Si v og Krat.
Saa gled vi Degneholm forbi, - lidt langsoml , og det v ~ , fordi vi havde Vinden
Slik i S tævn , ~ - sligt gør jo altid f a nen jævn. l Læ af Ny",,1 maa vi hoppe igen
(I

Robert VY.

Tlcyruth'S h\iehru\1s ta1t
I

Cen I ral 14 700

Rute:
Møen og Sj ællaml
rundt
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fraborde - ud a t soppe: Tre Kilom e te r vader vi til Grin for Strandens mange
Skader .. Et Stykke 'længer borte' aner vi 26 vilde Svaner. - Ulvs hale hed d e t hulde Sted, hvor en Orkan tog Baaden m e d - : til Søs vi drev,
endsknnt vi ro ed e lan g t mere ta ppe rt e nd nogen tro' de. Tils ids t var der kun eet at
gøre: al slæ be " Rune« paa det tørre, s aa ud i Ballen alle s pran g og sopped' indad
mod Skum og Tang. - -- M e ns Regnen pisked', Vinden hv e n, opslog vi Telt blandt
SIraIldens Sten . Vi lag d e Aarerne i Skjul og fik os slegt el Slykke Sul og drev den
ganske , Dag i " Posen " med Piberøg og anden Osen. Og Tim e rne listed' langsomt
bort, imens vi s an g o g spilled e KOrt . Vi aad hvad Køk..kenkassen rummede, mens
Tordenstorrnen peb og trommede ... : Det buldrede den hele Dag ustandseligt paa
Teltets Tag a f Regn i Slraaler stride , lætte, saa vi tils idst fik skride trætte i Morphei
Arme
(trods hve m s Ovale vi aldrig glemmer helt Ulvshale.)!!! - - - Ved Daggry
var det o s en Li se at aandc i den blide Brise , der lufte d' om vort lumre Telt. Vi
sprang med S a n g i b lanken Bæ lt , - Sol skinned' over Hav og Land - , vi slubred'
ned vort H a vre-Vand tils at lidt Sukker og Citron - (hve r mixed s in Privat-Portion)
- og gjorde s iden klar til Sta rt og s kød ret s nart en Fandens Fart .
Lan gs Marker, Sa nd s tra nd , g rønne En ge gled "Run e" m e d de danske Drenge .
Snart kom der Klint med Kløfte r dybe, hvor kold e Kilder klukke nde krybe, mens
Skove n m e d de stolte Sta mmer sig fast med
krumme Rødder krammer. Den gule Klint helt
s n a rt for s vinder - - - : s nehvid den stiger med
s tolte Tind e r fra Havets klare Grønligt-Blaa - som vil den helt til Himlen naa!!! - - - Vorl
Splitflag her mod Møen s Kridt, den røde Dug
med Korset hvidt mod Havets Blaa, mod Skovens
Grønt - - - del er s aa dansk, - saa drømmeskønt!!!
- - Vel var det vakkert; fjerne Lande langs Lithauens, Letlands sandede Strande, ved
ESllands og Finla nds s kumslagne Skær og Sveri g es Klipper med Bæ r og Træer - al se vort
Flag saa frejdigt føl g e vor friske Fremfærd i
Bræ nding og Bølge. Vel var der vakkert i fremm e de Rige r - - , men, dan ske Kridt-Klint, hvor
stolt Du sliger!!! - - - Ja, nRunc« gled langs omt lan g s Klinten s Fod I - O g S olen skinnede
I\"avmild o g g od. Vi fort sætte r Fæ rden , - det
Sommerspir s pejler sin s kinnende Skønhed, men snart vi sejl e r mod Klintholm I-Javn, hvor
vi Sulte n s tille de ve d Hj æ lp af lidt Kød og Kartofler - (pillede ). - (Min Snadde forlagt!! - Ret
læng'e led e r j eg , - mens Landligg' re lumsk gaar
rundt og- keder sig). - Et skummende 01krus
lidt før Starten, og s aa er " Rune« igen paa
Farten! - - Et Rullesæde er ikke iSland; det
rOr vi ind og ordner paa Land. Ved Solnedgang
na a r vi til Falsters Kyst m e d skønne Indtryk,
- - en herlig rløst!! Vi telte r paa Græs mellem
Møens Klint,
vilde Ros er, der svarer til Sprogets skønneste
Gloser. Resøg paa N æs gaard Dagen efter gi'r
Gulerødder o g friske Kræft e r. - Op gennem
Sundet " Rune (( staar. V ed Kv æld vj naar til Vordin g borg. l Roklubbens Hus tog man
s mukt imod, - (den Skik er ligesaa ga mmel som god li. Trods Mørket fandt vi op
i Byen og gjorde Indhug p a " Me nu'en . At det var sent gjorde ikkc et rlak, for vi
fik Bøfs tcg, Øl og Tobak. Paa Klubbens Gulv sov vi re t længe, - (det kostede jo
inge n Penge). - - - Valnødder købe r vi : Uhm! det s mag-c r, - og en stedlig Roer
gav Kallc o g Ka g er. Her traf vi no g le andre Roere , s om kom i en af vor Roklubs
Toere. J G aas eta arnet aad vi N øddern e; - De andre s tjal af Gulerødde rne, som laa
ved vore Sovesække - - : da vi kom ne d, var de alle væ kke. (Vi hævner os ved at
b ytte Stand e r. D e andre st ar ter - , men s iden band e r de s ikkert, s aasnart de ser, at
vore s Stande r hal' Bræk med m e r'). - - - 1 Gaase taarn e t va r s torartet Stemning-:
Vi sang Terz et ud e n Stemmeklemning). O!( femten Spejde rpi'e r o g -Drenge applauderede temm e lig læ n ge. Saa bad vi :Spejderne se rvere en Sa n g for os: de var jo
fl ere! Men en af Pi g erne spra ng frem: " Vi synger ikke eftcr Dem I - Den Duft af
dyster Middelalder forsvinder blot ve d VOrt Rabalder! - Nej, I Pirater, syng ig"en,
saa sætter vi o s stille h e n - - - Uh! de t he r er llvirk'ligr n æs ten!! h( (Det samme
syntes vi forresten ).
Jeg tryllede for en Bunke Børn , som havde samlet s ig ne de ved Døren: Her
var jeg jo fremmed - med m æ rkelig Dragt, som godt ku ' gi' Skær af "Mystisk
Magt«. Men mith i det h~le kom de r en Kone, som lO g mig ned fra min Trold1nands-Trone - - : ~) De er da e n af Kaat"sb e rg-Sønn e rne -??! Den gamle han
kurered' Bønd e rne paa Sorø-E gn e n , j a , o g han var o ss e s aad ' o e n mærk'lig Mand. Og Uro ha ' de han i Blod e t . . . Menh, s ikken en Hat, De har p a a Ho' det, - mæ'
Fjer paa - li ' s om Ro bin Hood s - - den li ' n er h a n s li 'e pa a en Studs! « - Min

Troldmand s-Tid var te m ' li g kort. Vi s nakked' lidt, - o g' gik s aa bort til Borg ruinen s røde Mllr, hvor n e re Firben laa paa Lur og vild e Ros er efter Regnen
sødt dufte de ud over Egnen . Rundt om trak Tordenskyer op, og Blæsten rev i
Træe rs Top. Igen en Nat i Roklubs-liu s, saa started ' vi mod Bølge rs Brus. Ved Oringe vi
rund e d ' Pynte n, - nu næ rm e d' sig den Torden-Grynten , vi hele Dagen havde hørt,
dog· e ndnu havde vi d e t t ø rt. - lVIen det blev Uvejr : - Bl æst o g Regn fo'r over Huse,
Haver, H egn, og B ø lgers Bra ad gik ind i "Rune«, og Lyn og Torden blev helt
truende. Afsted vi fo'r m e d mægtig' Fart, (vel 8 Knob jeg " skyder« paa - - og
mere kan man n æ ppe naa). - Lidt Vest for Skydebanen lander da "Rune« (med
sin ny e Stander). I Hast vi tømmer den for Vandet og sætter den godt op paa
Sandet. - Sa a s tr ø mmer Regnen ned i Bække! Vi griber Aarer, Ror og Sække
og far e r m e llem Lyn, der nammer - (forbistret hvis et af dem rammer!) - af·
<led mod Skydebane-Skuret, der lig"ger revnet, raaddent, furet, forladt og u t'et
Tu s ind Fj e d fra vores g ode Landingssted. Her su ser Stormen mellem Planker; vi
guml e r Brød m e d skumle Tanker - : Kun en Stump Tag er nu tilbage fra skønne,
svundne Fortid sda g-e. Pressenningen paa Jord udbreder vi, det svale Natteleje reder
vi . - Men Regnen trænger has tigt ind: Dryp, dryp og Plask mod Knæ og Kind den genllem væder Fj seposel'oe, der snart kan vrides H'som Hoserne. - Her frøs vi,
g an ske s tille spj æ ttende. - og det vaI Juli, just den 13de!!! I tvende Døgn vi "krøb
i Ly «, saa trak vi " Run e « til Knudsby. - - - Ved Kvæld til Dybsø Fjord vi naar,
p aa Svinøland vi Teltc t sla a r. - Langs Enø og til Karrebæksminde var det helt le t
vor Vej a t finde. Vi provi a nterer og- gaar videre ret "fro « - for nu er Vejret blidere:
Sol skinner fra sin Somm e rhimmel paa Græs og Tusind Blomsters Vrimmel. Den g ul e Klint ved Gumperup ta' r s mukt mod Bølgers Svup og Skrub . Og her er
Vandet re nt o g kl a rt. Vi ror o g har det rigtig rart. - Vi entrede i Ro og Mag den
samme Dag et gamm e lt Vrag, men det var næsten smuldret bort, san VOf Visit var
nok s aa kort. - - Ved Stigs næs gik en Torsk med Smæk paa Pilken, - men vi
gav den væ k: En Dreng· blev nemlig ganske glad ved at faa frisk »Sørøvermad« ! Ved Kobæ k ble v der " broget Aften« ; vi sang - og brugte Trylle-Krafte n, fik Frikadeller, Rød g rø d , Ka lTe - (den Gang ku' slige Ting man skaffe) - og da vi att e r
bort skulet' fare, s aa fulgte med en Drengeskare, som spurgt e ud 0111 "Kamp og
Rov, men s Godtfolk laa i Seng og s ov« - - (og de var ganske sikre paa, det var
Pirater her de s aa). - - - Den Lystskov ved Kors ør er herlig, - og Landgang
ikke Spor bes væ rlig : H e r lagde vi da Baaden ind o g te ltede iMa aneskin. - - Da
Solen ki gged ' ned til Telt e t, s prang alle Mand strax ud til Bæltet: En lille, has tig
Svø mmetur g av Friskhed e fter d e n lange Lur. Vi lave de Baal og Havreg rød , drak
s iden Th e o g aad lidt Brød . Sa a kom d e r en Betjent, s om s pør ' om vi var " Morderen fr a Kors ør« - (Vi saa jo no ' et saa skumle ud med Fuldskæg rundt om Mund
og Tud ). - "Nej , - mit Visitkort staar paa Sæ kken, nu s kal jeg noget n æ rmere
lrækk' 'e n.« - - - »Studenter - - - Ro-klub, Køb e nhavn . . . og saa e r det ve l
Deres Navn ?? Det e r som Carl sbergs Etikette r, d ed li ' n e r majet derhen-etter. « - " De ma a ve l hellere læse Brevet, som Klubbe n s Styrelse har skre vet?! .. « - - nTre ~1and - o g ) RUNE« - - ja, saa tror je', at j e' si' e r undskyld - - o g nu
g oer je ' . Di had ' vel ncppe ve ntet sligt, men je' goer rondt aa gør min Pligt! !« Vi slap for Fæ n l\"sel denne Gang, og s tancd' med e n Morgensang og standsede slet
ikke fø r vi vel var naaet til Korsør. Vi proviantcred' og skrev Brev - - og laa
s nart Nord for li a lskov Rev. Vi naae de den Dag Stilling-e S trand. I-Jer blev vi inviteret
i Land. En Ined b ragt K ød lun s, Ind c rlaarel - fik vi i tre nde Skiver skaaret - og stegt i
Køkk ' ne t hos en R e ctor. (Saavel sorn K o k var j c ~' Pros ector). "Sørøverne« on1 Natten b oede hos en, s om selv - i sill Tid - roede. l' ris k Luft ku ' vi jo alle lide: Et
Halvtag tillod Vinde blide at fæ rd es frit o m k ring vo rt L eje - samt nyfødt Sol at
dejligt s tege. En S vø m1ne lUl', en lVl o fj..{ clI san g, OK saa er vi igen i Gang! ! ! - D e t er e n hcrli g Sols kill sdag-. - For lall g"c s cjg-e Aareslag gaar ) RUNE ,e op i
Mu s holm Bu g t, hvor altin g spejle r s ig" s aa s mukt: D e rø de Tage, d e hvide Iluse - ,
og Tø se n i s in hvid e Ulusc, hUIl s idder Inidt paa liavnemolen og fryder s ig i
Somm e rsolen . - - - Men s tadiJ;' fremad ),J~une (( s krid e r, og Sulten stiger, m e n s
man s lider; )) D e f ligger J~eers0 nle d ::. in Kro
- d e r ku ' nlan sidde nok saa
rro!! « - - Vi holder ))Ve l ro e lee o g slaar Raad: 001 vi b ø r styre ind vor naarl, for
nluligvi s at gø re Kaal p aa Landet s mesL bcrø rllte Aal .. . De to er for - og en
ilnod : ) Samvitti g heden er kun god , n;lar vi har ta'et et større Stræk«. Saa lyder
(jet igen : }) Ro væ k!! « . - - Tre G ange g-cnta' r tlette sig, og hver Gang ror vi dog
vor Vej : Nu e r en for, o g to imod, det hd e e r c t ræd somt Rod - - - og altim e ns
har vores Roen ført os, forfærdelig lang-t fra Kroen ... Paa Reers øs Nordkys t gaa s
i1and . . . : Mod Kroen for hver slunken l\IIalld , m e ll d e r var INGENTING at faa:
- - - D e t var for lntet langt at gaa!!
Af Æ: rg- rc lsc h e rover nød vi et af Bag erens
tørre Brø d .- o g roede videre tnod vort Maal . . .
(D e t var vel nok en go' Gang
AAL! !I - - Mod Nord det g ik i Jarnmcrland 8 11111\"1, hvor Tangen laver en s vovl e t
Lugt, her gik et Rulle sæde itu - - vi I",' e rt "' d e t, saa det ku' du. Ved Havnemark,
hvor P)' nten læer, op slog vi Telt ved høje T r:cc r, o g h e r lidt Afte n s mad vi aad o g
trak saa højt paa Tang vor Baad . - - - I K a ltlllllb o r ~ traf vi Bekendte, langt flere
e nd man kllnd e vente. Trods Bølgegang Ol\" Stell paa Stranden, kom vi den Kv æld
til Ookwrmanden, som bor i " Nobis" paa en lIakkc. Vi v il ham her for Teltplads
takke o g gæs tfri Godbed ude n Ende : Vi dvæled' dl' r i nage trende , hvor Storm og Bølge r

113

114

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

gjorde Støj - - tOg' saa med
Baad paa Bil til Vrøj. - - Vor Ankomst til liavn sø var
sen: Vi kom tilfods blandt
store Sten. Vi vaagnede i
Mølleren s tIave, (hvad kan
man ej i Mørket lave???) Imod Drags holm bar Vinden
go d, ved Arten snart paa
Grund vi s tod: Bagage, Baad
- langt alt maa bæres, Ua,
d er er m eget, der m aa læ res!
- og Æ olus slo g paa Gongong, og T e ltet ligned' en
Ballon. I tO Døgn Tordenstor rn e n rullede, imens vi
rundt i La nd e t tulle de : Vi
vandrede til Vejrhoj - Vjsit
V ed Dragsholm .
paa Slouet: (Sa n g og "Spøj« !! )
Saa plud s'li' St.~rt: - rundt
Ordntp Næs , iland paa Strandens grø nne Græs og ind :-Il sy nge Serenade for Venner, der os b1jvc b a d e. - Vi
gaa .. om Artenen iland i Regnvejr udfor Stenstrup Strand . - - Her, i et lilJe Sommerhu s, er Ly ror Stormens Brus og Sus. (Og U n gers g lad e øjne runkler mod ~'ar mand
og de to ny "Onk ler«). l 8 D øgn vi Hvilen nød, mens Vinden voldsomt peb og tød.
- - Ved Sjælland s Onde vi "Vel roet« ta'r og bruger her vort Øsekar. (l ved, Kammera te r, til hvilken Brug sli g Genstand allerbed s t kan du'). Soldater såa fr a Fort i
Kikkert, (at de såa alt, er ikke s ikkert). Ved Vesterlyng h ,,,'d c vi en Landing, der
rorm ede sig som en " ordnet Stranding«: En badehotelagtig Villas Eje r gav
gæstfrit Middag, Snaps og Bajer. fra Teltplad se n h e r i Læ paa Lyngen sta rted e vi
før Daggry med Syngen; i Havblik til Rørvig - og vi blev ved, indtil vi havned' i
Hundes ted, hvor Solen bagte pa" Skuder tjærede: en stille Bajer vi her rortærede.
Vi ror og bader os frem til Tis vilde Dg telte r ved Solnedgang - ikke ilde . (Den
n æs te Teltplad s ved Kattegat har j eg s vedt ud rorl e den Nat). I Hornbæk gæste d' vi
gode Venner, ol;' h e r var I-loldet i gode Hænder. En Aftensang ved H avne n vi
sy nger, og ertcr e n god og su nd Søvn gynger vi g'e nnem e n Minespærring langt
ude, hvor Vov er g i'r Vand og hvor Modvind e tude. Og Strømmen? - h elt sk rapt
m aa vi s tride mod den - - og saa har vi Kronborg om Styrbord igen!! - Visit i
Havnen i Hel singø r: Lidt Froko s t, saa vid're ror ublid Bør, til sultne vi opraller
Primussuset rra Sjelle s Middag i Nivaahuset. Du store Kineser , hvor dette smagte!!
(- som skri ftligt I-Iaandtryk man deue betragte !). Ved Vedhæk f-Iavn, blandt Bundgarnspæle, o~slog vi Telt blandt Stene fæle. Selv h e r, saa tæt ved Hovedbyen, var
Gæstrrihed - og Sang mod Skyen. Saa kom da Turens sid ste Da l;': Smukt skinned'
Sol paa Baad og Flal;'. I f-Iavblik g lider "Rune« hen, ført a r tre m ægtig- brune Mænd,
langs Villahaver og Badebroer og Fiskerlejer og- kaade Kroer, (der led er Tanken hen
paa Mad »endski o ndt man n yli g foer fra Fadt< , - del er fordi (so m man ge nor)
man er en rigtig Langtul's roer ). Strandmøllekroen paa sin Skrænt kan sagtens være
sin Ud s igt bekendt; den nød vi sa mt et Froko s troer (vor Sult var som sædvanlig
Stor). Karikaturer en Kunstner tegnede ror 40 Øre pr. Stk. - - vi blegned e ! Saa gik
det syd paa mod Svanemøllebugten, man kan let finde Vej , hlot m a n rOr erter LUl;'ten.
- Til Slut en Tak til de Kvit"l er og Mænn er, s om pulted' o s no ge t imellem Tænder! Tak, ane l, som med Raad encr Daan var gode mod os og vor spinkle
Baad!!! - - -
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11. Dec. 1940.

D.S.R.'s SKISEKTION
ft~r at. det f~rste Forsøg paa at faa dannet en SkisektIOn mdenfor Roklubben i Foraaret var strandetfuldkommen forsvundet ud i det blaa - som Folge af
9. April, skulde der gaa kun 7 Maaneder, fol' den Spire,
der dengang blev knækket i sin Væk st, atter dukkede
frem; og det skulde snart vise sig, at der val' god Grobund for den!
Efter Overlæge H ansborgs Foredrag Lørdag den 16.
November havde ca. 40 af Roklubbens Medlemmer erklæret sig for Stiftelsen af D. S. R.'s Skisektion. Og allerede den 29. ovember afholdtes den stiftende Generalforsamling i Parkrestauranten. Paa denne blev til Sektionens første Bestyrelse valgt, som Formand: Henry
Kiersgaal'd, og desuden jesper Madsen og Henning
Amelung.
Man gik dernæst over til at vedtage Love, og Formanden skitserede de kommende Arrangementer, saasom Medlemsaftener, Orienteringsture, Skire.jser etc.
Det blev besluttet at søge Optagelse i Dansk Skiforbund fol' at kunne b yde Medlemmerne paa de dermed
forbundne Fordele, bl. a. Tilsendelsen af Skiforbundets
Blad »Skispol't «, som udkommer med 7- 8 Eksemplarer
aarlig. Kontingentet vedtog man at sætte ti] 2,50 Kr.
aarlig.
Fra Roklubbens Side fik Sektionen i Starten al mulig Støtte, saaledes bl. a. ved et Tilsagn om rigelig Plads
i »Off. Medd, «s Spalter. Under Vintersæsonen kan det
jo ellers nok knibe lidt med at faa tilstrækkeligt Stof,
saa ogsaa paa dette Omraade vil Sektionen paa gunstig
Maade kunne supplere Roklubbens Arbejde. En Forpligtelse overfor Roklubben paatog man sig til Gengæld
ved Løftet om kun at være virksom i Tiden fra Standerstrygning til Standerhejsning' ; naar der tages behø-
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rigt Hensyn til Klubbens Sammenkomstaftener, vil der
saaledes aldrig blive nogen Kollision mellem Roklubbens
og Skisektionens Arbejde.
Paa denne Aften - den 29. November - var Skisekhanen al tsaa blevet Virkelighed. De stolte Planer skulde
nu ft1res ud i Livet. I Starten havde kun 17 Medlemmer
betalt deres Kontingent, saa man blev hurtigt klar over,
at der maatte gmes nogd eHektivt for at vække Interessen hos Roklubbens øvrige Medlemmer. (by the ,,,ay:
af Lovenes § 3, 1. Pkt. , fremgaar Generalforsamlingens
Beslutning om, at ogsaa Paarørende af Sektionens Medlemmer kan optages i denne). Alle Kr'ælter blev sat ind,
og' i Løbet af kort Tid var :Forhandlingerne til alle Sider naaet saa langt, at Sektionen paa sin 12. Levedag
kunde invitere Roklll bbens Medlemmer - med Damer
- til en interessant Aften i Parkrestaurantens Store Sal.
For et Publikum, der talte 124 Deltagere, holdt
Løjtnant Arne Hoff et instruktivt Foredrag om Orientering, og der vistes bagefter hele 3 Vintersportsfilm.
Siden hen spillede Pelle til Kl. 24. Det viste sig at blive
en meg'et vellykket Aften ikke blot for Gæsterne, men
ogsaa for Sektionen, idet Mødets Hensigt: at virke som
Propaganda, besvaredes med en kraftig' Tilstrømning i
Medlemsantallet, der nu naaede op over de 60.
Trods det, at Formanden om Onsdagen havde gjort
de 124 opmærksom paa, at den følgende Søndags Or1 el1teringstur ogsaa var for Ikke-Medlemmer af Sektionen,
var Tilslutningen til denne Tur absolut ikke imponerende. Hvad der har været Aarsagen, - om Starten laa for
tidligt, eller om F'olk Lørdag Nat var kommet eksceptionelt sent hjem, hvad ved jeg, - Faktum er: der var kun
mødt 12 Deltagere frem ved Starten fra l-Iolte Kl. 9,45.
Og hvor vi maatte beklage de mange, der var udeblevet;
sjældent har der været Lejlighed til at gaa Glip af saa
pragtfuld en Tm. Fra Klokken var lidt over 10 og til
vi vendte hjem, var Himmelen en stor, vinterlig blaa

Jesp er Madsen fol.

Jesper Madsen og Henry ]{iersgaard.

Kuppel, del' hvælvede sig over os, uden at saa meget
som en Anelse af en Brise gik over Landet. Solen havde,
saa lavt den end stod, Magt til at varme igennem paa
den ene Side - og Søer og Damme, alle val' de overtru kket med en glask lar og spejlb lank Flade, stæ rk nok
til aL bære et Menneske. Særlig Agersø havde, set højt
oppe fra , en slaaende Lighed med Højf.jeldets dybe,
jadegrønne Bjergsoer. TlUen gik over Sandbjerg - med
et Kik udover Øresund - og herfra et Stik ind gennem
Hudeskov og videre op over Markerne imod Hørsholm.
r Skov og Mark var Deltagerne delt op i Grupper med
hver sit Kompas, og med Maalet angivet paa en Kalke
banede de sig Ve.j frem ad forskellige Veje for atter at
mødes efter en halv eller trekvart Times March.

Det el' da ogsaa tænld som et af Skisektionens væsentligste Arbejdsfelter at I'o ranstalte Orienteringsture
og med Tiden ogsaa Or·j ('lderings10b. Selvfølgelig er
Skitnre (og cllgang . nanr (!to I h ljH~ I' Illuligt, Skirejser til
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Post scriptum.

Orienteringsøvelsen.
Decbr. 1940.

Et Aarsskri H skal svare til sit Navn, det hele maa
med. Og dedor skal det lige nævnes, at det pludselige
Snefald lige for .J ul kaldte Sektionen frem paa dens
egentlige Arena, idet der Søndag den 22. Decbr. vaT op
imod 30 af Sekl ionens Medlemmer, der tumlede sig paa
Ski i Rudeskov fra aarIe Morgen til hen under Aften.
Og for alle, der var med, baade Begyndere og mere
drevne Løbere, blev det. en storartet Dag ; og selvom
Snelaget i . kovcn i.k ke var til den rigtige Flugt og Fart,
saa var d eL dog tilstrækkeligt til, aL man kunde faa
Fornøjelse og Udbytte af Turen.

J es per Madsen fo\.

Udlandet) vor første og fornemste Opgave, og saa længe
Føret eg'ner sig til Skiløb, vil andre Arrangementer blive
skudt til Side.
Men Vintersæsonen herhjemme er jo nu engang for
Størstedelen snefti, ja, vi kunde risikere overhovedet
ikke at faa noget at bestille, hvis vi altid først skulde
afvente Sneens Komme. Derfor: Orientering. Det er en
Sport, som alle Hoklubbens Medlemmer, der har blot
den ringeste Interesse for Naturen, bør slutte op om.
Det skulde gerne i Løbet af et Aars Tid være kommet
saa vidt, at D. S. R.'s Ski.sektion i Orienteringskonkurrencer nævnes med samme Respekt, som Studenterroerne indenfor Kaproningen.
Sektionen har Plads for alle fra Roklubben , yngre
som ældre, Løbere saavel som Vandrere; Turene bliver
lagt, saa alle kan faa Fornøjelse af dem. Har den ærede
Læser ikke meldt sig endnu, saa gør det straks, det er
endnu ikke for sent.
Vel mødt i D. S. R.'s Skisektion!

Jesper.

Skitur.

Jesper Madsen fol.
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S~!
Indmeld Dem

l:

De Studerendes Sygekasse
Den er:

Statsanerkendt
god og

billig!

Alle Oplysninger m eddeles
al De Studerendes Sygekasse,

Werner Rasmussen vinder
Københavns-Mesterskabet i Sculler
ved Foraarskaproningen.

SIONDEltGADE 40
Jo:kspcdilionSlid: D a g-lig K J. 10 - 3.
M;'HtdaJ..{ KJ. 10 - -3 o~ 5 - 6' /~ .
bl[[l"~

lO- l.

Tdernn lIy e n 65 18.

AALBORG
AKVAVIT.

