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BERETNING OM AA.RET 1941 

V-ed Klubbens Stander'strygning d. 26. Oktober med
delt e 1- OI'manden bl. a .. at det trod. alle Re:triktionel' 

val' den shn 'Ie . æ:jon. D. S . R. endllll havde halL Han 
sigtede hel'med lil 2 Ting. nemlig dels MedleJl~santallet , 
del' naaede op paa 850 ilkUr>€ Medlemmer, og del::; Fer'ie
langt urene der mUlede op plla inll 3L Ture, det højeste 
Antal , de l' endnu hal' været {tf den Slags Ture. 

Man kan ellers ikke paastaa , at Vanskelighederne 
ved Udøvelsen a f vor [dræt va l' blevet lettere - tvært
imod! De.I' val' fol' det første Pllahlld Om el Legi timations
kort, som af hver enkelt Roer skulde mecll'øl'e' pan h~'er 
eneste Tur og senere de skærpede BestemlUel ~ 'I' fol' 
Roningen, hvorefter bl. a. Landgang kun maalte forcglll'l 
i Havnene paa 'hækningen Køhenhavn- l-Tnucksted, 
h vilket naturli o'vis val' til s tor Gene for SAnclu"'sllII'cnc, 

Week-end 'fmene og enkelte af Fel'iela ngtli I'<.'IW . 
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Men vore Medle m mer tog overvejende a ll e Besva,~dig
heder m ed god t. H lImnr - d mg' paf! ·Wee k-e ll.<l T ur' tiJ 
N ivaa , saaledes al. H il set vat fuLdt belagi hele Som me
I'en igennem, og ,ønda u's turene og den daglige ROllioo' 
fra Klubb uset trivedes llIld cr den :->h ' rke Ti Iga ng' a f 
nye Med lemmer san godt som i AIlI'en e forud for K.r'i ge n, 

Der va l' i Sæsone ns Løb ia H 7531 Baa cHure, hv il ket 
va l' 1256 nete end i S,,"Csonen 1940, og' Talle t. fOl' 19M 
oyel'gaas ku n a f Sæ o llen 19-- i hvilket Aa r Anta ll e t 
a f Baadtur'e u Igjol'Cle 7741. O g d e t vm' ikke ford i Vejret 
i 'æsonen var ,' all sær lig ovenu d ; J uni Maaned V al' 

'·od. rne n Ju li og' nav ul io' A llg u ' t val' ikke særlig stl'aa 
\(- lId " D , -l Fer'iela ngiure for delte si" over a ne 3 Som-
1IH'I'IIl tHl II Cd c l', 0°' den t.ilbagelagte D is tance udgjorde 
illll ( III~{) klll Il er 29- km i Gennemsnit p l'. T ill'. h,ilket 
1I' .. I. 'd. '" ( 'I ' ('II v I's ntlj o' ' t igning' fra sids te Sæson, 

c ' I' 1111 I IJlI'ollirl"'ssn ~soncn f or'lø b godt, idet der ia ll 
"1'11 0 11 ' d, t ""11" \ "'Drll f d, ~ vm: Danr n.C1 l'ksmester 
, 1 ,.1 " 1 1., \ 11., 1 1II ' II, i ..., ., ~ lil 11 (, s",digc Be l'ctnin o'c l' fol' 

l U ll " " 1' 01 11111' " p I " 11I'll llill ll i ~tt'l'on ' Il 1941. Angaa 
.,,, .1. d, II .1 " , 1'1 ' 11" 111 11' Inl \ i 111 ' 1' > dr:..Jig' ·' (" fremsætte 
\'1 1' /1 1 I . 1111 " 'lill i' " , I .III" I II i III' Iii den Illlclets ted s i 
A/l dll .I ' II III ' ,1,1, l" 111 11 ' d 11 \ . ' 1 I 1111.111'11:; Vir ksom hed . 
I)d • I 1111 II I . In,. ~I. igning fra 

T ul' 1'01' ""11111 111 " 1.11 
baadc IIlI' ' \ III. I 

henholdl'ivi" IO 

./, I \ II I 10h Sc ulledur'e 
' 1.11 '" , ' \ ,. 101 IlIl' ip:g' I' ha r en 
II I lid i' I,. IH I 11, ,1'( ' 'l' III'C, medens 
I l .. , I \ ,, " 1'"I .d ( 'IH', Ganske in

" I • 'It" I II li d "Ilt" a f km pr . 
d I I 11111111 SOIll i 1940 

na ttll'ligv is 1"1'111" III' II ' 

lu, " ('11Ilere nemlig 
(. Vlll1 rn n itte t p r. 

,., hnjL s ky ldes de t 
I, p l IH ri alJene, Det 
, 1'""1 fra F'erie la ng
I III )II', T il l' fo l' disse 

II I I l" , ,tie blev iøvrigt 

v iser sig da \I' , /III III J. \ I 11 ' .11 

turene, falller C"III1' 'II 111 111 I 

Ba aele. Det s lill '" 11,, 1111 \ 1"1 
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tidlig t paa Sæsonen imødekommet ved Anska ffelsen af 
2 n ye Baade, saaledes at vi JlU ia H hm' 14 Stk, a f lenne 
Ty ,;e, Det pa atæ nkes dog a l fOl'ø U'e delte J\"I at.el'i el yder
ligere i den kQll1m en clt, Sæso n, 

Vintersæsonen behe r' kes nu - bor tset fra Gymoa
s tikken, Haandbold og Bok niJrg - ellers helt af S kisek
i iorwn, del' lU ed A r'l'tHlgernen ie t a f Ski lure, O r icnie l'ings
løh og selskabel ige alD me nkom:' ter med Foredrag og 
l< ilm bvder s ine MecUem mer og SOUl o ftes t ogsaa de 
ud eILl'ot: Skisektion en staaend e Medle mmer a f D, S. R. 
e n d o' L ejlig'hed til af. d y r ke K lllblivet i del undel' d e 
nuværende vanskelig'e Forhold ellers san beg ivenheds
løse Vil1terha lva ul'. Ande tst.eds i Aarbogeu vil ma n ku n
ne l.ese BerdniuO'cn om k isektionens ,virksomhed og 
Hes ulta t.el' i Sæsonen 1940- 41. 

Det sædv anlige T l' roningsmø le for Kaproere a rhold
tes den 29, Ja nu a r ; tidLigt mM Planerne lægges for 
Træ ningen til d e Løb man øn sk er at deltage, i, og' d el' 
Ulatt kUl} ue skølloes over , hvo,rmange ,Mtwd, Ka p['onings
udva lget ka.n regne meel. Derfor el' Kaproernes 1 1'æ 
ningsmøde a ltid d en fØl'ste l' odøher for den nye Sæson. 

[ Begyn.delsen a f Au re t modt.og K lubben flere H ilse
ner fra ga ml e JVl:e(He mm er, som fj ern t fra D aIlDHll'k i 
Venezuel a og i h a n tæ nkte paa deres gamle Kluh og 
sen dte os g;od · / nskel' om fort aL F I' mgnng. De paa
gæ ldeud ·' Medl rmlle)' ·ta r': Poul A , 'hristensen, Por,d 
Sørensen o'" A lfred MlIdsen, (lcr a lle opholdt s ig i Vene
zuela og e nd v ider' Ebbe li [ //Y-' III li IItI. cl r' befinde r: sig i 
Tehera n i L)'a n. 

Den ord in a.: I' C C Ile ra Horsa ml i lig ra ndt SLeel den 
25. Februar i PUl'hcstaul'(1I1Lenl' Iill :)H l og havde sa m
let e t lille H undr'ed e ·Medle rn mer. Bla nd t de h'em møclte 
V ll l' E s, k·gl. H øjhed Kron prins Frederik, Ingeniør Ree, 
Professor SedLer; C ivil.inge ni ør Dl', t chn. CIII', Osten feld, 
Arki tek t O. M/l,nd,.up-Poltlse~t, R evi Ol' Cl'usell og Over
læge D l', med., li. f/ tl1l,sborg. E Het' a t La udsretssagføre[' 
Wandel var blevet va lo,t til D irigent og cand. polit. 
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Sieoerl ,~ til. 'ekl'et,cl', fik Formanden. Gl'osseJ'er G.Sduu.: k , 
Orde t on' aflagde en kod Berellung i Tils lutning til dcn 
i Aarhog'en meddelte ud førlio'e Beret ning. 

l' ormanden bekla gede. at man i AaI" llutatLc afholde 
Genendfor's i1l11lingen uden for Klubhuset, men Klubhens 
Bnc ndselsb eholduil1g va J" san ring·e. at ma n havde fOI'e
h:ukket at forbeholde de spar,-'()IllJne Koks til Opvarm
Iling af Robassin og Omklæd ningsrum fOl' de t.nrncncle 
Roere. - Han minded e om , hvorl edes Smsone n 1940 val' 
1'0 ri nb ' t noget a n.derledes end mali havde tao'nU cl t. 
da ,la nd ere n h ej.-tes d. 7, Ap r'il. _ Dage føl' B esætlelscn 
af vod Land . E Her at Formande n havde omtalt d et sti
o'ende Med l 'msanjalog meddelt andec statistisk e Op
lysning I' Olll Kluhbe ns Virksomhed, ble v H egJlskabe t 
fOl'e1 ad ()()' !!:odkcudL Ot>.·SlHl d e t afsluttede BV"'o'ereo '11-

\... ' \. Cl • .. bO to-

s kab fOl' d e l nye l3aad e hlls hl '\" forela gi og godkendt. 
00' j 1iJ...dutning Itcl'jil oplysk F'OI'J\lilrHle n. al eo lIlIg 
Kurrlner uu var ved td la'g~c sidslc H aand paa en 
Ha::kk e Skitsel' lil F es tsal'lIs Udsm Ykning. :;aa lede;~ al 
denn e silked vikle va' r'c II Itcu likj' i Lllbe i af ,Olllme

I' n. (Af forskellige Grunde kom Ar'" jdel mccl lJdslllyk
ninge n dog ikke i G ang i 1941. og d el C L' d e ... ,"("'IT ' (vLvl
sornL Ol\l d e n kLIn fuld føre -o i den knll1ll1 'nel - J ubil wlI/Us
Sil'SOll) . 

Man gik derefter over !il de forske llige Va lg, ScIlUd.: 
bl·v lH ed Akklamation genvalg/ som rOL'ruand. og til 
Formnnd fol' Kapro))ings lld valo·et. vaIgle~ Ange ]øl'gen
Sl'n, id 't Mop,ens [fee ikke (-m s k ed e at g>lIvælge,., Til 
den. '-)vri.,· , Bost.)' r' ·Ise valgi.es : . • 

Materinlfol'vi\1te I'C: ./ ,Norm.an-TlilllSen og DM? Frorllp. 

Sek r'e iæl': Ej/Jjml ~';ev ' rI ... , 

Rocbe fer: ). SLt-erfeldl, k' , Nørlyng og Jasper Ma cl!;en. 

Uden særligt Mandat: Asel Lnn.dqlJi ·t, 

Som Medlemmer af Kapt'OniLwsudvalget valgie 
it/ax S",,'ensen og K. Tl'lwlsen. 
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S I)' l B kl t. ('t; ·, 1~/AII.I' f' 'OJll \.eVlsorer genvu gtes: all· )CS y r e l' V. V ~.-/ .'" 

og O\1eringeniø.r Ooa Petersen. 
r Begyndelsen af Sæ--oncn 1941 ::-aa VØ/·lyng s ig lIud

saget. til at necUægge s iL M.andat. som RocheL da han 
havde fanet Sti lling paa POl'celainfabriken »NOI'dcn« og 
dedor ikke LUre IlRvde T id til at d e ltage i Bestyrel
seo: Arbejde. D e t. val' med Bek lagelse, at man i Be
s t.yrelsen O'UV Afkald paa Nørlyng, der' som Roche f 
havde Udl"ØI' t el stort. og J'odje ns j fuldt. Arbejde ikke 
minclsi. ved AO'itatiollell fol' og dl)l'eclelscn af Kendska
bet til Livr'cdning' indc nfOl' D. S. R. - I 'l edet for Nør
I"no' iodir'aadte Dnn Frørup som Rochel' , og Bestyrelsen • Co 
allsa8 det foreløbig ikke fol' nødvend igt at opt.age et nyt 
Be ·tvrebesmedlern, JVl:en tilbage til General{or·samlin gen . 
Und~l' Punkt l) ( rerlige fol' lag) behandledes cl F OI:s lag 
rl'a Arkilekt Georg Andrll/>, d er gik ud pau ai le Lte 
Adgang'en til at lag Iclræt m æ rke t i Klllbb II d erved. 
at JIIO)) ind f{)J'i e d e n nød vCl1dige leltcr'e Atletik 00' ri k 
an taget nogle a f Klubbens Folk som Kontrollører , 
sanledes at alle P I'~)VCI"DC knnde tu"'CS indenfor K lub
ben. del' jo i FOI'vejen gu Adgang til Gy mna tik og 
,'v(1I1luin o ' fOJ'lIden selve !tosporfen. - Forslage t ga\' 
Anledning' til en D isk lI ssion om [dn:cismæ rke ls Tnstilll
lion og Bet.ydning mellem PrOrestiol' Sech el' , Over'hq;'e 
Hansbol'g fllldma~glig HYllIn o'" Arkitekt Anrullp. -
Besty re lsU"1 loved e at tage Ideen op lil n ærmere Ovel'
ve.reJse. 

Dere fter tog K/"{Jnpl'il1s Frederik O l.'de! og rettede en 
Tak til de to Mænd der' havde s tillet s ig ti l Haadigheu 
ved Baadehllsets Opfør'else, ne mlig Arkiiekt O. Man
drup-Poulsen og Civi li ngenif:H' Dr. techn. C hr.Ostenfeld. 
Kr'onpl'insen ovel'l'akte d el' paa Klllbbens Hæderstegn, 
»Papirkui ven « Ul sidstnævnte, (Det vil erindres, at Man
drllp-Poulsen allerede i 1933 havde fanet Sølvkl1iven lil
delt.) Endvidere overrakte Kronprinsen » Sejl.'~J\lasten « 
til Aage }øl'f!,ensen som Tak for hallS Arbejde 0°' gode 
Re~ ultal med Kaproning<dræ ningen i 1940. 



8 D A NSKE TUDEN TEns ROKLUB 

Sluttelig fremsaUe Formanden nogle Opl Ylining 'l' 
vedrOl'cnde de t nye T n eningshus i Sydbavnen, h vor ma n 
e Her' mllnge og la ng;e F orhandlinger omsider var na net 
saa vid!. a t P lad ' en va l' blevet o ' allvi t, saa lcdes al 
Huset, hvis in le t uforuds i skete, sku lde kutme blive 
I' t I'(ugt li! E Heraar'eL 

Træningen a f vore Kap roere fOl'lJd for . æsonen for
løb progra mm c'Cssig t ; især' va r det g'lædeligt, al Begyn
derne ha vde meld t s ig i stod Antal , men ogsaa vore 
Juniorer' mødte omtrent fuldtalligt op, To af SeniorCl'n 
havde i~nidlel'tid væ re t ude fol' Uhe ld i Vinterens øbo 
den ene ha vde saaledes bræ kke t en Ar'm under ~kiI01; 
og den anden Ank elen under Haundbolltræuing, men 
ly kke li o'vis kom de hegge i Orden f øl' SOIlUllel'ens Stæ v
ner og Løb, 

Stllndel'hejsningen fand t S ted 2, Paask edag d. 14. 
April K I. 1 t i O vervæ relse af Hs, kgl, Højhed Kron
prin ' Fred erik, del' on'saa delta"· i den ef tetfølgend 
l"r'okost. Der var cles udenmødt mange Medl emmer med 
SI,, · .. ·1 og V nn ' I': men i 7\'[od s,, ~ tnin ()' lil Aul' t for' II ri , hvor 
VllI g o'" S/ullder' "'l -'d til Top~ i el vini '1'Ii" /, Landska b 
IH ,d Iyk. sv (' r b i Bassin L 1'01'[111 KI"hhIlSt' t, (l .. ud -
I" kk ,d l' III 11 <l t'rll I III'>; Boning. liElIl val' Vejr· ·1 cl 'line Gang 
fOHUlI'SllIildt. o '" s litId rid hl~ndl ' :-'/ ,l'I'l t. I om dog en
k '\L' a f' d, t'1'I ' IllIllClllk rvkdl e lllrll('\ ' "d pIIa Am' j·s førs te 
'J'u r', - /3t)1/,(11I ,'1"1111(' OP; IIl1dc'I'lPP; II (·dl· hl :V a f Lu.ndquist 
SI.Yl'ct t)v ' r' til Sa"dol''', h v",. S " ~OIH'IIS fmsi noget for
I'l'isk nde Bud bIl' lI ydt, I kl Il' fCll' :-; t · , ·C onbad« e r 
nemlig i Tid'J1li 1,111, ))11' pi '1'I'IIdliill/J fol' nkelte af os, 

T sin Tal ved ~(and\'l'h ( '.i :-' Ilill "{',, opl YliLe For'manden 
a t der a llerede Vllr blevet i rlll \lII,ld t 'lO Il yeMedlemruer , 
hvilke!. a lcll' ig' tidlig }" VUl' :-.I, d 1'111' 11 æ onaahning. 
løyrigt hens tillede han ind/r'wlI "('lId ' t il M,edlcU1 merne. 
at de punktlig re ttede sig I·fk,' M IIdighed el'ne Paabud 
om Roningen , idet el IIkdt Ilold l'( () 'd l'ædelse beraf 
kunde have de alyorli <O's t, 1"")"'I'r' foL' den samlede Ro
idræt i Landet. FormandelI Ollltlll/" paany Opførels en 
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a f del. nye T ræ ningshus i ~ydhavnen og medd elte. at vi 
ved A/S Burmeistet' &. "Vain 's stor Tmødekommenhed 
havde fa net Lov lil allaa ne t Loka le og en Plads inden
for Virk omheden' G r'und, saa ledes a t Træ ningen intet 
Afbrc>kvilde lide, - DeL va l' lykk<:.dcs Bestyrelsen al 
forman Ki'wrsberg iiI a L mød.e med en hah '. nes 'tuden
tersangere der under Redaktør Sli~ Mervilcl's Ledelse 
fra T ra ppen lil den søncU'c Terra 'se 'ang Axel luel's 
»Flaget«, medens F lag og S ta nder gled i.ilV ejrs. Under 
den paa følg·ende F rokost sang de desuden en R æ kke 
Vi er' og . a ng'e, de r KTorde stor Lykke, og . om o'a v Dagen 
d et fes llige P ræ"', Be ty r'elsen ha "de Lilsio'tet, Klu b b e1\. 
b['ino'er der for ogsaa h el' i Aa.rbogen Kaarsberg, Redak
tør Mel' vilcl og de øvrige allg re sin bedste Tak for 
det smukke Bidrag til Sæson ens fes tlige Aa bning, 

Ko.rt Tid efter S tanderhejsniogen kom der en D el 
nye Hes t mmelser vedrørende ejlads med Kapronings
baad , herunder og.'na Paa budet om, a enhvel' Roer 

En To-Aarers hentes hjem 
fra forbudne Veje. -

Godt Hum0r trods alt, 
Breh-Søronscn fot o 
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fl'emtidiO' skulde væ re legitimeret ved et af Poli.t iet ud
stedt LegiLimationskod forsyne t med Foto. 

Der blev herved sat 2 Tidsf"jsle,' til OI'(lniug'ens en
de lige Iværk æ itelsc; ind/il d . 5. Maj kund e man saa
ledes ro Ilden Leg itimationskort baade i og udenfo.r Hav. 
neomrandet, men fra 5.-15. Maj kunde man kun ro i 
HavneoInI'aadet uden Kod , .. aaledes al d tte var nød
vendigt for TII.l' til H eller II p 0 0 ' v idere .. (W fra d, 15, Ma j 
var al Roning uden Legitimatjonskor forbudt , og det 
kræ vede. trcng t 1:1 f 'Mynclighederne (. øpoliti e t). at Kor
tet medf0l'(es af hver enkelt Hoer pau hvel' cncste Tul', 

elv om det natw'ligv i, tog' sin Tid, inden alle Med
lemmet havde faflet udstedt Kod , tog' de dog S ituationen 
med »Fatlliog« og FOI':,;taaelse i Bevidstheden om, at 
I r ovedsa gcn: Ti Ilncl e ls 'll t i I a t ro d e va Il Til re . val' 
blevet b eva re t. 

r Tid Il 2~,-30, A pril ufholdl es , j af K"lbe))havl1s, 
Kred.'ens Lan"·tlll' -'udval'" a rl'ungcl'c l /{un;u.s for S/.yr
lIuxmd i Baadehuset. Dcll - Ktll'fills, d " l' L 'ded es Cl r L(II~g
tursroc:h - fen. C ivilingelli("I' ]. Sfc-erfeldl. s /od aabont: 1'01' 
alle Kr'e Isen Klubbe r' 0'" omfattede: l'orhold paa aug
I lire. Langtul'1;l'cgleme lll, ø fa d f.; l'egle l', Kornpu 'bes tem
melser', S innn- o'" Vejr'forhold, Forhold under Ki: 'nL1:ing, 
Baa dtransporL, Tovvccl'k 'arbejder, Repa rn (iOIl a f Baade, 
Planlæggelse af LaoO'[III'e, Livredning lll, m, 

DCI' Val' gno TiI'lutning, ide t d er val' 163 anmeldte 
Deltagere i dette Kurs us. og Mødeproccnien val' 0' el'
OI'dentlig stor: saaledes Velr' der' ikke mindre end 92 p t. 
ar Deliagcrne, der mødte til hvert eneste Foredrag under 
Km'set. Bland La~ l'erkræ ftern e og I' O1'ecll'agsholderlle 
kan vi næ vne Obers Uøj uani Bolger N ieLsen, der holdt 
et udm æ r'k t Foredrag om Livredning og kunstigt Aande
dræt efter' egen Metode: desuden taUe Ovcl'officiant 
Heilbo og; Ingeniør Tscherning Christensen, 

Af .BegiveuJle Icme i den første Del uf Sæ onen man 
næv nes Fællesluren tj\ Skodsborg Kr'. Himmelfartsdag' 
d. 22. Maj, der Som sædvanlig' lurvde D eltagel e fra vor 
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Klub med mange Baadehold. Denne Tu,r r saa he lt de 
unges T 11 r. Efter en festlig' F edles Frokos t paa . kodsbol'g 
Søba.d, flll gte det traditione lle Pl'ogrnm med fOJ'sk e lligc 
Id.ri:c1 skoukul'rencel' ved Bøllcmosen, og del' sinttedes af 
med en lille DallS paa S0badet, inden man stal·tede 
H jemturen. Vt.jrcl var det l)edst ta'Tlkelio'e he le Dagen, 

Lyo~~nard L",sen rol. 
Fra Studente.rrnaLchen, 

E ndvidel'e var del ' den fra E l't ' l'RH ret udsatte SIu
denlenll.i:llch, d el' I lev afholdt. (-mda~ d . _-o -Maj, lige· 
ledes linde!' gUllstjge Vejl,forhold. Som Dommer'e fun
gerede Pro-Hektor. Professor Dr, KnlLd j ent;en, nive r', 
sitetei og Professor Anker EntJelnl/.d, Pro-R ektor ved 
Danmal'ks teklliske l-løj. kole, F'or'llden disse medvirke
de som Bunedommcre: Professor Dr. med. E. Lunr!$
g,na,.d, Universitetet , og Professor DI'. Bø,.g,e jet;sen, Dan
marks tekniske Højskole. Stur·ter vur Feltingeniør j. Nol" 
man-f-{ El nse n, 

Universitetsholdet var' ble et h'æ n t af Aage .Iø/'/J,ell
~en og Polyt eknikerhold et af /I, K, H tlSlnllssel1.. Navnene 
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paa de deltn"'end Rocl'e pau begge Hold , Matchens For
løb Of!: Resultat el' omtalt i KapI'oningsbel·etningen. Hel' 
,'kal kun yderlig'el'e be,'cHes at del' eHel' Løbel blev 
holdt Ta le/' af begge DOlIunel'lle sa m l Klubbens Fol'
~l:lIld de~' udbragte et Le\ e fOl' de 10 lærd > Højskoler. 
Efter al :. Pal'llplyslalivet « var bleve l ovel'givet til d.e 
ejl'end e Alma mater-Sønner, blev det teuunelig prosai .k 

l1[lbragi o ven paa Tag'et a f en Taxn(! ) og paa den ne lidt 
usædvunlige Maadc transporteret iiI F /'lIe Plads. Naar 
vi d enne Gang manHe renoncere paa Triumfto"'et g'cn
nem Byen IInde/' el " sc'dvanlige Former, VIH' det, om 
bekendl paa Grund af det gældende Forbud mod Optoo'. 

Demonsh'a tioner o, L - Ved Festen om Aftenen i Baa
dehuset overrakte Generallæo'e Em .. 'c,'tHl.gmllrtn, der selv 
i sin Tid var en frem ragende stToke fOl' Akademisk 
H .. oklub og bl. a. J'eprt'Csentc l'ed Danmm'k ved de olym
pi 'ke Lege i AlllCll 1.906, Pncmiel'Oe Ul Sej/'herI'ern e. 
.. røvrig t ga v 't lld n/ crma tchcn Anledning til. nt vi 
hk en Gave, Nu afdode Professor', Rekt ol' P. O. Pedersens 
ft't.ue ha vde Il ' mlig bemiL'l'ke t, at tyrll1andcn pan det 
sejrende S I.I)(I 'n/ erhold. p, i\7e l'!sen bavde sit Mas med 
at holde den s toJ'e S ilke-S tauder i den krnflige Blæst. 
Hun fik cia cl n Tanke, nt vi \lHlnorl ed e el Bandoler. 00' 
\logen 'rid efter havde vi den Clæde at modtage c~ 
Ball_doler :om Ga ve fra pJ'ofessoren og' hans Frue. 

Den aadig'c Præsen.Lnlioll,sroning for »Ka.niner« faudt 
S ted d. 12. Juui med lige san stOl' Oellagelse som i 1940. 
Del' startede ialt l~ Baadehold hvoraf de 9 Vell' ins true
ret af Sjelle. 1 af Siær/elelL og 3 af Jesper Madsen. SOIll 

Dommere rllng'ered e Professor Secher og Dan Frørup. 
Ogsaa i AilI' var d el' adskillige pæne Pr'æs tntioncr. 

PJ'cclllier;ne uddeltes den følgende Dug ved ~ Kanin
fes{eu« af Professor Secher, Holdpr'æmicn til del bedst 
sammellJ'oede Hold gik iii et af Jesper Madsens Hold 
bestaaende af E, Boeck, 1i. RllCkmiiz, Bjørn Olsen og 
Brl'wll, De 4 EnkeltmandsprærnieJ' for den smukkeste 
Roning tilfaldt Alban Hansen (1ns ll'. J espel" Madsen) K. 
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El ' (T t .;:. Ile) U Ilms 'in d (SJ' elle) Ol!" liskild ' .wssen ns l'. o...>Je -'. , - l- :; o ~ 

Ffollby (Sjelle). E nd, idel'e tilfaldt lmdl'lIktOl'pl'æmi e ll 
J esper Madsen. 

»Kan.intalen« blev deHe Aur l oldl. 11 f PI'O fes '01' , Dr. 
med. Knu.d O, Møller, og del' var op imod et Par Hun
drede DeHagel'e i Fes ten , ,"om fik el vellykk >1 Forl",b, 

Et Pfi/' DeV'" fori nden denne [<es/. d. 9, .JuuL ha vde 

. .. det er Mad 
C. O. H.ouiog lot. 

D. '. R.s Venner fl/'r'angel'et en fOl'nøjeli<r Sammenkomst 
i Kluhben, hvor Hs. kgl. Højhed Kronprins Frederik 
ogsaa. var tiJ ted e , Man indtog Hr. Rasffill 'sens daglige 
Middag og tilbragte derpaa nogle hyggelige T imer sa m
lllen. 

Som et Led i Bestyrelsens Bestræ belser for at sætte 
Klubbens yngste Aargano'e i Sving arrangerede Laug
llll'sl'ochefen, j. Stærfeldl en week-end TUl' til N ivaa
huset d. 14.-15. J II ni fOL' 11 n g-e Roere, der a lUl.'ig idli
gere havde været i Nivaahuset. Betingelserne fol' at 
kunne deltage i T IIren val' desuden. at Svømmeprøve og 
Leo'Him.ationskOJ,t vur i Orden. T lIl'en bJev tI:ods regnfuldt b 

Vejr meget veUykkeL - Det hal' vist sig at nye Med-
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lemmel' .of~e hal' Udi \Tu nskelig t ved al danne Hold og 
komme I Ga n u

' Ill ed Roningen, nflat de el" fæ rdig ins ll"llc
~'et - oUest pau Grllnd af manglelJd tYl'lIlnUdsr'l - og 
BeslYl"elsen seL' d el som sin Opgave at hj æ lpe :'Lln man O'e 

som ml/lig t af d e nye Medlemmet' til at raa S /YI'Il1t\Ilc1 s-

Gryden gi.k saa længe 
til Vands -
Bech S"rens en fot o 

I'el og lil i det hel e lag t at komme i Gang, og hertil vil 
hl. a .. og;saa en Fællesllll' som denne kunne hjæ lpe, 

Ellel' d. 2_, Juni 1941, da der, om bekendt illdtraadte 
K,'igstils land mellem Tyskland og SovjdllniOlleu hlev 
Kontroll en med Roning'en yderligere skæ rpet. Men alle
l:ede h~l 'æsoncns Begy ndelse var d er Forbud mod pan 
Sh'ælu~lIlgen Røberu\avn- Hundested al lægge ind til 
aabeu Kyst el.lel' Baadebroel', idet del' kun Ulaalte fOl'e
tages Landgang i selve .Havnene hvor Roerne na skulde 
liImeld(~ sig KYSlpoliliet hande ved Ankoms t 0 0 ' S tart. 
D e tte Paabud kunde nuturligvis ikke uudgaa i nOO'en 
Grad at virke (il Gene fol' de T U1'e, det' gik ud ()\1er

b 

de 
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daglige Smaa lute, altsua Søndn gstu t:ene, N iVnallll'ene og 
Lnngturcne Ilordpaa , - H vael n1l S(:mdal!.'sl lll'cne anO·'1(1I'. 
saa har f. Eks. Str'Onclrnøllekl'oen og lrunden. ved ' l' ods
borg 'øbad altid været e t ynd el Maa l for S<:l ndag'sf uren, 
Ved S tTdndmollen findes en Baadebro. hvor Bandene 
I an betI'Y"'gend e Maade kau f'orLojes, og h ·ngel'e I1ord
pan '\'ed Badehotellet hal ec; Bandene som ol'lesl pan Lan.d. 
Disse Laudingssteder VHr dcl' ultsaa ingen MlIlio'hed f()J' 
at benytte, og Resultatet val', al Turene enten maatfc 
afkodes til Taarbæk Ha\'1l ellcr fodsætte til de næ rmes t 
følgende Havn> i Vedbl:c k e llt:.l' RllugRted, TIIren til Taal'
bæ k ble v linder di 'se Om tændighedel' del hyppig -te 
Maal fol' Søndag tUl'en, og paa Sondage, hvol' Vejl'et val' 
godt, var det ofte en anseelig Mæ ngde Baade fra de k ø
benha,'nske Klubber der i Taarbæk Havn hobede sig 
op paa Havnearealet l'Und om Bassiuerne. - Noget 
lignende gjaldt Sletten Havn, h 'ol'til vore ·week -end. Ro
ere val' henvi s t paa T m ene til Nivaahu scL Men det af
skr, 'kkede heldigvis ikke vore Medlem.mer, at de maal le 
ro det lille St-ykkc læ ugere. Uheldigt - og som det 
synes os - lInø ligt bes væ rligt, vilr det derimod at det 
end ikke vaJ' tilladt vore week-end Hoel'e at lægge til ved 
Nivaahusei for at Im;se Bagagen. '"' OlU Følge her'af val' 
de henvist til at slæbe den det temmelig lange StYKke 
Vej fra le tten Havn og ud til Huset og eHer endt 
Ophold den modsnLte Vej. Det val" saaledes na.vn.lig 
D. S, R. og ~ Skjold « , del' ~om bekendt ogsaa hal' et week
end H li S ikke I'et lan<>·t fra vor!, det gik ud over, men 
og'saa Medlemmer fra Hellerup Roklub og Damernes 
Roklub, del' i mange Anr: haj' haft week-end Hu. i 
Sletten, maa Ue sI, ·be Bagage fra Havnen til deres L'e
spektive Kvarterer, 

'made Fiskel'dl'enge i SI.eHen øjnede dog hurtig t en 
f o l'l'e t n i ngschu nce og etablerede sig som )}Dragere« med 
00' uden Kø['e tøJ·er. - Vi fol' vort Vedkommende havde b . 

jo først og fremme, t Ferdinand, del' som :ædvanlig 
mødte paa Pletten, naar D, ',R,s week-end Roet'e vi ·te 
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Ferdinand ordner ogsaa 
Resterne af I-Iavregroden. 

Norlyng fo l. 
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sig. - Lørdag Aften i \-[Hjsæsonen, naa r' de sidst.e Baa
Jehold V /lI' naaet ineL laa del' o fte op imorl. 30 Bande i 

letten Havn Side om ide. aa ledes ogsaa d . _2. Ju ni. 
da Krigen udJ)rød mellem 'Tyskla nd og ovje ll' lIslancl. 
og' a lle de mange Bande maa tLe blive liggend e d a del 
mjeUertidige For'hu d mod Boning samtidig llds t.edt es. Vi 
havde 2 Fireaarersbaa.de der oppe. som først kom hjem 
d en følgende L ørd ag. 

Som meddelt lIoder Omtalen a f Generalforsamli.ngen 
var der s tille t F orslag om InclfØl'else af Idræ tsmæ rke
prøver i Kluhhen. og Bestyrelsen havd e (lerefter bes lut
te t at ned 'æ tte e t. Uclvalg, del' 'kulde till'e ttehl'gge diss-e 
Prøver for hvilke der hav de vist s i,,' en Del In teresse 
blandt Medlem merne. D elte Ud valg k om til bestaa af 
følgende : Arkitekt , stud. polyt. G. Anc/mp, Assistent 
E. M llm ø og C ivi lingeniør ). SLcu/'feldl. Endvidere hcwde 
Klubbens Inspektør og Gymnas ti.kl f(' [·e. ,,, Overofficiaut 
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C. A. Sjelle beredvjjligl stillet sig Lil RUlulighed som 
Træner og' Kontrollant. 

Udvalget indledede sit Arbejde med en kraftig Agita
tion i »OfricieUe MecldelelseJ'({, og da Træningen log 
sin Begynclel.·e j Augu ,·1. Maaned, havde ad -killig'e meldt 
sig' ogsaa af de æld['e Aar')'ange med Fonnanden i Spid
sen. Sandkel. ,en fik nu pludselig et helt andetFOl'
mnal end det. sædvanlige; dels val' del' foran ved Græs
rabaUen anhl'a ... ·t et Par pl'imitive ~/Springs t.øtter « med 
tilhørende 'nol'. saaledes at Medlemmerne kunde ove 
sig i Højdespring (og falde blødt!) og dels havde mali 
med et Par Pinde i Sandkassen angivet de 4 Meter som 
val' Kravet fol' Prøven i Længdespring. Ti lløbet, der 
foregik fy'a MUl'en ved nordre Tel'l'assetrappe, Val' gan
,ke 'Vist lige kOrl nok, men dog tilsh'æ kkeligt til at der 
kunde træ nes i Spring'et og det lUaa -iges, al de hæ
nende Medlemmer og muligvis ogs1la en Del an<.!J>e baade 
havde Gavll og FOl'r\øjeJse af deHe lille inter'imistiske 
»Salldkasse-Staclion «. del' jo i Forvejen el' forsynet med 
Vægtløft ni ngs-lllven tal'. 

Sæ ollens l?orløb paa Kapronillg'sbanell er berørt i 

»Træning« i Sandkassen, Kuglestød. Nørlyng 101. 
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J. Modscn lot. 

D. S. R. vinder Danmarksmesterskabet i Otter paa Sorø Sø. 

IncUedllingen og er udrøl'ligt omt.alt i Kapron.ing-beret
ll.ingen. Hel' skal blot nævnes at selvom vi i Anr maaHe 
nøjes med et Danmark~mesterskab mindre end i 1940, 
idet. vi 1> klln« fik de 3 aa val' til Gengæld det ene 
af disse 3 det fornemste, nemlig' Danmarksmesterskabet 
i Otter. Bco·ivenheden. fandt Sted i SOl'Ø d. 3. August. 
DestIden gernrH nd Lvi Mesterskabet i Fi I'er med t yr
maud og i Toel' med Styrmand. Ikke mindre end 6 af 
vore Roere plus Styrmanden Frode C/zrisLii:lnsen blev 
altsua Dobheltmestre ; de 6 Roet'e val': Erik Kiers l1 lulI·d, 
Henry Kier.r;gllilrd Hugo Grumme, Orlcl Tegl!?rs .. Ole 
Secher og Kaj TwuZsen. 

Tl'ærungshusd i . 'ydhaYllcn naaede ikke at blive fæ r
digt til EfterauL'et 1941. Al'hejdet med Hnse{ val' blevet 
fOl'sinket, 'læ ·entl.igsl pau Grllnd af Vanskeligheclen 
,' ed at skaffe Fyld til Pladsen. Lørdag d. 27. Sept.ember' 
val' del' Rejseg'ilde pan. Huset, der uu stunt' fæ r'di g·t op; 
rede til al lllodtag'e vore Kaproere i den komm 'oele 
Sæson. Det er et flot Træningshus, Klubben h " hlll' 

faaet , en væl'(lig Pendant til Huset i Svallernøllcb ll~' j('II: 

JO 
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det e r fei t b Jiggelld' med en g lil.nrendc Uds igt over 
Havnen. Men d et e l" klin ved vejv illig Im ødekommenhed 
(W Hjæ lp - først og fremmes/. ha Købellhavns I-favll e
væsen og Københ a vns Kommllne - a l de l Cl' h ikkedes 
os at faa an vis t Plads Il og hyg"'ei dell e H us. og Klub
b en er derfor begg c1iss ·· I nstitulioJl.CI' Tak skyldig fol' 
denoe god e Hjæ lp . - Rejseg ildet foel l',b i0\'l'ig l fOI'nøj e-

Fra Rejsegildet. 
J, M~d •• n fot. 

ligt og braml'eit, sll ftl edes som Rejsegilder bør forløbe: en 
s tor Del a f de fl'emlll ~lCHe Medle mmer havde valg t at ro 
Turen derned fra K I"bhuset, d el' iblandt ogsaa lis, kgl. 
Højhed Kronprinsen, der ankom p r, Gig-OHet sammen 
med Schack, Norman-H ullsen og en Del af vore Kap
m ere, CiviliJlgenjør, Dr', t.echn. Osten/rAd og Arkitekt 
O, Jlllndl'll p-Pou.lsen Il n k Olli lig'elede' /il R ejseg'ildet pI'. 

RobIlOd og' til . ' lede val' d esud en C ivilingenior Nee og 
Pl'ofessor Se 'her, Del' sen 'ercdes Polser og Øl , og Ta lerne 
holdtes af Arkite kt Mnndrup-Pou.lsen, (7Ol'Ula nden, Gros~. 
Sch.''lCk sam l Tømrerm ester en, HI', AlDll j øt'tJ,enfien , 

Del' er ingen Tv ivL om, at vi nok ska l faa Glæd e af 
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dette store og lidssvar'cnde T n cningshus, de l' som det 
jo stl a smukt, hedder , har »alle mod el'll e Bek veI1l111elig
hedcl'« - bl. ll . ogS811 en dejlig lille Veranda pafl ø t 
s iden, In 01'1'1'8 Tnc ningslurene let vil kllnn.e følges, 

Klubbl])l'oningen fandt ' ted i krnftig Øs tenvind øn
dag den 28, September med s tOl' Deltagcl.'e til all e Lø
bene, 'Re. ulta terne fra de e nk elte Løb er meddelt i Kap
roningsbel'elningen, Lige om s id:; te An I' foregik Hol<l-

Fra Oldboys-Løbet. 

dannelse n til Oldboys Løbet ved Lodtræ kning blandt 
d e anmeldte D eltag'el'c , Kronprin s Frederik' d eltog i 
de tte Lob, og hans Hold kom ind som Nl'. ~ af d e 4 
Baa(le. del' staded e, - Efter Løbene VHr del' Frokos t, 
unde r' hvilken d e fOl'skelli ge Præ mi er blev uddelt Cl f 
Dommeren .. agfører Erik' Beck er. Og i EHel'mjddag, 
tim eJ'n e d eJ'e ftm' spilled e ' der op Lil en lille Dans, 

l I a be t a l' Septembe r' afvikled es de 2 Hopl'0ver til 
ldra:;bm æ rket fol' den ov ervej'end e D el a f de 4!:) Med 
lem me l:; d el' ha vd e n n meld I Deltage\. e, D et- drejede 'ig 
om Prø ve n i 20 km Roning og i 2 km Roning, Ptøvcn 
over' de 20 km forl",b o'la t fol' u Ile l-folden e. mede ns 2 
km Pn-Jven vi:;te s ig sværere ut tage. end de fi es! · pan 
J'orhaund h avd e h'od og del' 'VM adskilli ge »Skred ,( i 
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førs te Omga ng. Det viste sig nemlig, at denne Prøve 
krævede væ:ellUig mete Træning, end deo a lmindelige 
MotionsroninO' kan give; del' sktllde virkelig bes tilles 
noget ved Aal"er'oe, men saa meget mere tilfredse vat 
J'foldene, naar det lykkedes at klcH'e Ptøven. Denne tak
se res iønigt saa højt i Prøverækken. at den æqvivalerer 
Fenl.kampeu paa S tadion, del' evL kan tl'æde i Stedet 
fOl'. P['overne pan . ' tad ion blev ligeledes fOl' de flestes 
Vedkommende tan'el. i Løbet af September. D et drejede 
s ig he r om lOO In Løb (eller 400 U1 Løb) Hø,rde- og Læng
despl'ing ,'11 ml Kast med Haancln'eanal , hvilket sidste i 
el. Par Tjlfælde erstauedes med KlI"lestød. D en 14, og' 
15, D ecember afholcltes Prøver i Gy mnastik henholdsvis 
hos Adjunkt Christensen og Inspe'ldør Sjelle. 

Med Am'els Udgang havde ialt 2 l af de 48 anmeldte 
D eltag'el'e bes taaet alle de krævede 5 Prøvegrupper og 
dermed erhvervet Idn:clsmærkeL ~ Medlemmel' af di 'se 
21, nemlig Slub Chri:;!ensell 0 0 ' Sduwntburg fnar Kro
nen pan Mærket forsølvel, idet d e tidligere har erhver
vet Mæ rke t i Bronce, og Gud,nund Scha'k- 00' Ejvind 
Sieoerts faar bego'e Mærket tildelt i Guld, da de hal' 
passeret 40-Aal's Alderen, De øvrige t 7 faal' Mærket 
tildeH i Bronce, De resterende 27 anmeldte Deltao'ere, 
del' altsaa ikke Jluaede at blive f rc rdigc med Ud "ung'en 
nf Aaret, vil f 0l'1'lI el1tli g blive færdige dels ved de næste 
Gymnastikpr(.'),Tel' og dejs i Løbet af den. komm ende Sæ
son s<tmtidig' med , Ilt ny-anmeldie gaar i Gang m.ed 
Prover< kken. ide t det natlltligvi: er HeJ! ' igtcn at fort
sæLle dis' Prøvel', saalæng'e MedlemmcL'l.Ic huJ' [nier
e 'se fol' dem, 

Stfl12dershygningen fandt. . led :::lol.ldag d, 26, Okto
ber KI. t 1. Det var en lIsæclvaItli o· rankold Dag med 
stærk Paalandsblæst, og deL' var kUli gfln~ke enkelte, der 
vovede sig ud paa . æsonens sid te TUl', Blandt diss " 
VlU' dog o"saa B()Jfdo Sv{w,e, del' T raditionen il'o trod
sede Kulde og Sø og' med en SClIllel' ltll: t.iL Saudøen med 
efterfølgende Bad der afsluttede sin yderst aktive. æso.n, 
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Kod før Standerstl'y"'ningen blev »Togo« halet paa I ,II Ild 
e ftcr en knap saa aktiv Sæson og ude paa den sim\.' 
Ponton arbejdede nog'le haal'dføre Medlemmer' linder 
Fl'ørups Ledelse f1ilti,,'1 med at demontere den og brine>' 
de enkelte Dele pau Land. Under delte Al'bej(Le el' det 
lIndet,lid en hæ ndt, at en 'kruenøglc e l' blevet tabt i 
Vandet ; det skele ogsaa i Aar men medens de t. denne 
Ga ng' mæ rkvæ J'di o ' hurtigt lykkedes den dykkende l'Ilske 
Mand at faa fat paa Nøg'len V8r' uudedegued e knap saa 
heldig da jeg fOl' nogle AaI' tilbage og. aa fOl' øgte mig 
som Dykker ved en Ponton-Optagel 'e ved de( gamLe 
Baadehus ; j eg troed e nemlig i Mudderet a t Jlave fun et 
Tng i den tabte Skruenøgle og dukkede triumferende op 
med - CI1 01 flaske! 

T sin Tale ved Standel'SII'ygning;en ved hvilken 
Kronprin s Frederik: ogsaa var mødt. genJlemgik For-· 
munden i kode Træk den fOl'løbne Sreson, Som bemæ r
ket i [udledningen til denne Beretning havde d et været 
en Hekordsæso n med Hensyn til Langture 0°' Medlems
antal som Schack ventede vilde komme op pua de 1000 
aktive i Jubilæums æ'nuen, Del' havde været stOl' Del
lagelse i Honillgen h'ods alle Vanskelighed er, , 

Om Kaproningen udtalte han , a t. de t særli o' val' Se
niorerne, del' ha vde gjort :;jg gældencle, medcns yore 
Yllgste- Juniorer havde haft d en kt'anke kæbne at blive 
NI', 2 i del e ne I0b e fter de t und t, idet en ham'd Kcm
kUrreJll staclig havde vccrct mecl i d e forskellige Løb. 
H,an opfol'drede dog Y llgste-J unjol'erne til a.1 komme 
igen til næs t.e :::li. 'son og ikke lade 'ig gnn paa af de 
lidte Nederlag. Tneningen var hele :::>æsonen Joregaae l 
fl'a den Plads BUl'lne i, t.cr & Waill velviUigs t ha'\de ·· til
let til vor Disposit.ion, og h'ods de lidt uvan te Forhold 
maaHe lnan "ige, at det som Helhed havde v<eteL eu 
god Sæson 1'01' KaprOllino'en. 

F ornll1uden omt.alte clldvjdel'e KlU/,.sberg's vellykke
d e Pl'opagandaiuJ' fra AI1I'I11.1. Syd om Fyn og Nord Oul 

Sjællal~d Lil København , en TUl" i hvilken 9 Stndeutel'-



24 

Lejr paa Fænø. 

1941 

DAN KE STUDENTER:::; RO KLUB 

Middagshvil. 

1:~
~ 

Ka>r.ber~ fo to 

sangere deltog', og sorn ha vd e Deltage lse a f 3 Baadehold 
1",.1'\ Aa,",1Us, hvor/il kom d fj erde fra Fred ericia. 

luttelig; opforch'ecles Medlemmerne til D eltagelse 
i V int erhalvaare ts Gymnas tik. H aandbold. Boksning og 
Orie nterin gsløb fOl' at de kunde holde sig i Form til 
n<-es ie . 'æson. 

Af Begivenheder efte r Sæsonens Afs lu tning e l' dtw 
G rund til al omtale Revyen, som havde Prellli ere l ørdag 
d. 29. Nove mber i Klllbhu set i O verv LC I"clse af et fes t
kl æd t Pu.blikulll lUed lis. kgl. Højh ed Kronprins Fre
derik i S pidsen. F ores tilling'cn blev endvid ere give t d en 
-o. Noven ... b er salUL d. 6. og 7. D ecember, alle Aftener 
for fuld e Huse. 1-l"ovedforfa tl erne tillenne særdel es 
velly kked e Re vy , som gjOl'de . . tor Lykke, val' Preben 
Høje! og Il erwing Scheller, de l' val' s luppet godt fra 
de tte F Ol'søg paa al. skrive Revy for D.:::;. n.s Medlem
mer. Sch eJle l' ll avde ogsaa male t d e flotte Dekoratione r 
sammen med ]Ja1le Lunøe. Re vyen. de l.' va r kaldt »Heirns
kringla -Bragesnak med indlag t G n y « bes tod af 5 Bil-
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leder , og Handlingen , der vil være d e fl este af Medlem
merne bek endt log sin Begyndelse paa Raad.huspladsen 
hvor d e to L urblæsel'e (Jørgen R øj el og' O. H. Nielsen) 
raar T iden r y kket 1000 Aar lilbage og kalder Sagn
kongen og Langhu'sroeren R egnar Lodbrog frem paa 
Arenaen . (K. Ter ·lev.) Han mød er senere sin K ra ka 
(T o,re Sv endsen) paa en Lang tur sammen med sine K æ rn
per, de nævnte »Lur-Ka'le « samt AJgangtyt· (K. Skov
gant·cl ørensen). Og Hamlet, som ogsna dukker op meJ 
Kranium i Haanden, møde .. na turlig vi s s ill Ophelia (1-1 . 
Heel.'in g og P. R oje L) . Pall Jomsbotg, le t kendelig som 
Klubhuset Ill.ød er de gi;> ve Kt-empe l.' forske llige kendte 
figurer , saaledes j .. h ·. »Ma n « (P . R øj el) , en Kalun (N. 
Buchwald) , Rasmus 0 1kæ r (B. F oss), F eldsecher G uld
salt (en 'Medicinmand udført af Kaarsbcl'g) samt S tæ l'
slikkeren, en kendt Rochef (P . Uøjel). Højel opt m 'a dl.e 
ogsan, som Skjald og havde i det hel e ta O'el nok a t 
gøre j sine fOI'skellige Roll er, alle m orso mt udfØJ·/. Men 
ogsaa de øvrige rollehave nde Medl emmer klarede sig; 
p æ nt. Og »the whispel'ing gid« (Suffløsen FI·k. Lili 
Kier~g'aa rd) var dem sikkert en god Hj ælp. D er ~var ad
skillige aktuelle Viser og gode I ndfa ld , og man mored e 
sig storartet. I seenesæ Uelsen var fortræ ffelig t va re/aget 
af D r . H. Lef iwl'e, der selv medvirkede og i det skjulte 
mesterligt udfør/ e lmita tioner a f en kendt Professor med 
et Foredl'ag om »Modersmaalet«. og senere hør te man 
GUIlnar Nu-Hansen, der til Pr'essens Haclioa vi' giver en 
Hep odage fra Regnar Lodbrogs og K rakas Hjem.koms/. 
fra L ang turen. øs ters gades Gy mna ium havde velvil
ligs t overladt os koJe ns Teat er , og: der var i det hele 
lage t lag t e t ~ IOI't Arbejde i d enne R evy af alle de med
virkende, og fOl'bna bentlig vil den da nne I ndledningen 
til en Hæ kke gode He\ryer' i d e kommend e AnI' . 

Vi nærmer o· n u Jubilæ umssæsonen. Of!: fru Besty 
J'e lsen s Side imodesel' vi Sa.~sonen med stOl' FOl'v · ntnin
gel' og ha a ber-. at Aar-e t vil bring> os mange nye Med
lemmer , mange. ej re. mange o'od La ng ture og iø vrigt 



D.S. R.s 1941 
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stor Tilslutning til den daglig'e Motionsroning og det 
øvrige Klubliv. Det skulde jo gerne blive en stor Sæson, 
om ikke Rekordsæson igen. - Men det er jo paa den 
anden Side alvorlige og usikre Tider, og der er intet, der 
tyder paa, at de Vanskeligheder, vi har mødt under 
Udøvelsen af vor Idræt i de sidste Sæsoner, vil blive 
mindre i den kommende Sæson. 

Paa D. F. f. R.s Generalforsamling i Mads 1941 ret
tede Formanden for Amatør- og Ordensudvalget, Over
retssagfører Hans Madsen en ind~rængende Appel til 
alle Landets Roere om at overholde de Bestemmelser 
vedr. Roningen, der blev truffet af Myndighederne, og 
han gjorde opmærksom paa, hvor nødvendigt det val', 
at disse Bestemmelser blev overholdt, idet en Overtræ
delse ikke blot var en Forseelse begaaet af den enkelte, 
men en Handling, der vilde skade hele Roidl'ætten og 
skabe Vanskeligheder til alle Sider: Meget alvorligt un
derstregede Overretssagføreren deL overordentlige An
svar, der paahviler hver enkelt Roer. 

Naar Standerne he.jses, og Flagene glider til Vejrs i 
D. S. R. og de andre Klubber Landet over til Foraaret, 
bør vi alle huske disse advarende Ord, som jo desværre 
efter alt at dømme vil faa fornyet Aktualitet, naar Ro
ningen igen begynder. Bestyrelsen el' dog overbevist om, 
at alle Medlemmer i D. S. R. vil overholde alle Paabud 
og' Bestemmelser og i det hele taget gøre deres bedste 
til, at Jubilæumssæsonen kan forløbe paa en værdig og 
smuk Maade, som det sømmer sig' for vor' Klub. Vel mødt 
til Standerhejsningen 1942! E. S. 

C l. M ønt 2 , København K . T elefon 88 58 
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Danmarksmeslrene i Otter 1941. J. M,d.en 101. 

AARllOG FOR \94\ 31 

KAPRONINGEN 1941 

S æ 'onen 194 t tegnede i kke bed re end t 940' del va [. 
ikke de bedste Træningsforhold der blev budt Kap

roerne. Til fOl'rige 'æsons Mangler kom yderligere, at 
vod Træningshus i SycUluvnen var revet ned, fordi 
K. R.s nye Baadehus skulde ligge pau vor tidligere 
Gl'uncl. Dog fik vi paa Strandgadeværftet ved A/S 
BUl'tneister & Wain ImødekOlnlllenhed stillel Plads til 
Baadene og et ganske godt Omklædnj~lgsrum til Raa
djghed , hvad del' var til overordentlig stOl' Gavn fol' os 
del det som bekendt el' umuligt at træne i Outrigger fra 
J3aodehu:et j NOl'dhavnen. 

Trods aUe Besværlig'heder blev del. dog en hæderlig 
Sæson for os, 0°' som sædvanlig var Seniorerne vort 
store Aktiv og reddede Sæsonen for os aH D. S. R. aUer 
i 1941 staar som Danmarks førende Kaproningsklub. 

Seniol'fireren vandt samtlige Løb, de startede i, paa 
nær Firer uden Styrmand ved Bagsværd Stævnet, hvor 
de blev slaaet aJ Sorø. Maaske havde de ogsaa vun
det delte Løb, hvis de ikke kort før Løbet - an
tagelig paa Gl'Und af Varmen, - havde sut Riggene op 
i Bagbord, saa kun den. ene Side a f Baaden kunde fan 
Træk paa Aarerne. Med Senior-Otteren blev der eksperi
menteret, inden den fandt sin endelige Sammensætning, 
og først efter Bagsvæ.rdregaHaen blev Holdet sat, og en 
egentlig Tl'ælljng .i Otter paabegyndt til Danmal'ks
mesterskaberne. Efter 'være Overvejelser og megen 
Talen blev det da Ligeledes besluttet at ofre Firer uden 
Styrmand og kun starte i Firer med Styrmand og Otler, 
en BesluLnino' som Hesultatet ogsaa retfærdiggjo.rde. 
Brødreu.e Kiersgaal'd siadede igen i Aar i Toer med 
Styrmand og ble,,' ikke besejret i denne Baadtype; de 
forsøgte sig ogsaa ved Foraarskapl'oningen i Toel' uden 
Styrmand, men det viste sig, at denne Baadlype ikke 
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laa for dem, Il vOl"efter de helligede sig Toer' med I) 1'

OlHud og' OUo)', 
Heller ikke i Aur havde vi meget Held med vore 

Juniore/', der ikke kunde komme j Gang med Træniu
g-en paa Gru nd a f l' ksamens læsniug og C. R-T,jene 'te, 

Yng'ste Juniorerne beo'yndte svært godt, og \ I i havde 
ventet ()~ mange Sejr'e af dem men \ ort Haab gik ikke 
i Opfylde!. e: de 1'0 de dog mange o'ode Løb og bley 
flere Gange kun slaaet med en Baadspicls af Konkur'
renterne, og gjorde fol' saa vidt ikke vor gode Tro til 
• kamme, men fol' Roer'ne egen kyl.d havde vi dog 
ger'ne set dem med et PHl' Medaljer, Otteren og ikke 
mindst Fireren el' de pæIle ~t roende Beg'yndere, vi har 
hafl i flere Anr, og man lllaa haabe, at de trods Sæ
sonens mange Nederlag møder' op igen i 1942 1'0/' at faa 
Revance og vise Tvivlerne al de alligevel Cl' 1. Klasses 
Roere. 

l Scullerløbene havde D, 5. R ikke nogen stor Sæ
son og der sa vnes ·tadig Emner, fol' at vi atler kan 
indtage den dominerende Plad , vi tidligere hav(le in
den for Scullel'roningen i Danmark, hvad man 1Skulde 
iro, vi havd.e de bed.ste Forudsætninger for paa Grund 
af vort SlOl'e Medlemstal og det i I< ol'hold Lil andre Klub
ber sua stOJ'e Scu Herma let'ieJ. 

Til EHeraarskapromngens Træning havde del' meldt 
sig en Del, men da denne Kaproning efterhaanden er 
lagt saa tidligt pHa Aal'et at vi ikke kan nan at træne 
ordeuiligt til dell maaUe vi nøjes med at stade i 3 Løb, 
heraf et i Sculler', men da ~vi vandt de _ Løb og ble" 
Nr. 2 i del tredie kan He1Sultatet kun. siges at være til
fredsstillende. Den korte Træning gør imidlertid at 
Holdene sjældent naar at lære en Outrigger al kende, 
og ul vi derfor man nøjes m.ed at starte i Gigbaade 
(Kaproning'en var i det hele fra alle Klubber præget 
al' megen uskøn HOlling) , Man lllaa huabe, al Forhol
dene snart ændrer' sig saa EHeraarskapronjllgen bliver' 
afholdt pau sit sædvanlige Tidspuukt. De øvrige køben-

, AltBOG fon 19~1 

ha vnske Klubbel' med professionel
le Trfcnere begy nder og:aa pau Træ
ningen til EHeraal' kaproningen al
lel'ede paa Ba"'s v L~l'd Sø, men dettc 
Cl' vi afskaarel fra , da vore Med
lemmcr pau del Le Tidspunkt som 
Regel hal' Ferie, og 'aa Ireng'e cl , t 
er Kapronjng lIdvalo·.t. der l der 
Træningen er' de l begræn:'et hvor 
megen Tid delte kau afse herpaa, 

Det, der ilr)\ ,'i"t pncger SresoneJ) 
og er det mest opmuntrende, el' de 
mange Senior:lob og Mester'skn bor 
(4 Kreds- og :; Danmarksmester· 
skaber) i hal' vundet. Mester'skabet 
i Otter pan 501'0 I'J var Kr'onen paa 
Værket, og selvom det er forblevet 
ret upaaagtet af de fleste Medlem
mer, maa man haabe, at det trods 
alt hat' givet en og Hnden Lyst til 
at gaa i Tr'( 'ning. saa han maaske 
selv engang kan vinde el OlLer
meste,'skab for ' Kil! bben, l 1923 o~ 
1933 vandt D, '. R, ligeledes Mestel'
skabet i Otter. det [ol'llclI)sle Løb 
indenfor dansk Rospo.'t. Forbaa
ben llig skal del' for fremtiden ikke 
gaa saa lanj;!,'I et Aarcmaal mellem, 
at Oltel'en gaflt' til D. " R.. men 
det opnaal' vi kun ved , at de, deJ' 
trænede i 1941. tillig'emed nye EIlI
nel' m("der op til '1'n'C'ning i den 
komm ende tesoO til hvilken Tid 
vod nye Tn('.niTlgshll~ i Gasvær'ks
havnen vil staa færdigt til at mod
tage dem. 

Anret· Kaproninger er blevet lId-

[<nj TraII/sen, 

D3.nm n.rksme~lcr 

i FirC!: r m. Styrmn_nd 
og Otter . 

O/e Sedler. 
Danm arks.mester 

i Firer m. Styrm tmd 
og Oli er, 

Orln Teolers. 
Danm • .uksmostc r 

; Firer m. $lyrQ1:\J\d 

og Olier. 

\I 
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førligt omtnh i »Officielle Meddelelsel'«. og del' skal hel' 
kun n ævnes de "igiig:te Begivenheder, 

F'o1"i![1/'skaproningen i Havnen den 2/. og 22 . . Ttmi. 
D. S. H.. vtludL 4 Københavnsmesterskaher Flrcr uden 
,'tYl'mand (El. Gl'wnme .. O. Teglers, O. Secller , K, Traul
sen) j Tiden 7.00,8, K. R. 7.143, Firer .med Stynnaod 
(SeniOl'-Fil'eren med Fr. Christiansen som Styrmand) 
7.19,3 Skjold 7.29,6, Køge 7.~9 ,9 , K. R. 7.37,2, Toer med 
Styrmand (Brødrene Kiersgewrd cox: Fl'. C h,.is"litmsen) 
R.03,9, K. R. 8.077 og endelig' Senior-SellDer ved Kaj 
Tral/Isen i 915 (hans eneste Konkurrent kæntrede ved 
1000 111 .). 

Mtl.1'ibo den 29 . .Juni. D. S. R. s tartede i :; Løb og 
vandt dem alle. Senior-Toer med S I yrJUand (Brødrene 
K iersgiwrd, cox : P. Siver/sen) vanclt ovedegent med 
flere Lrcngder over NakskO\ Roklub. Senior-FiJ'er med 
Styrmand (Grumme, O . TegleT'!;, O. ,)'echer, K. T1'lw.lsen, 
cox: P. Siverisen) vandt efte r en spændende Kamp i 
Tjden 8.21 6 Sorø 8.~2 ,4 Skjold ,:;- 8, Køge 8 48 Se
nior-Otler' (Fl. K/:ersg fUl rd, E. Kiersgatml, E. V llgn Jen
sen, P. Pi-fll'regttl:ln!, H. Gnunme, O. '/'eglers, O. Secher, 
K. Tnwlsell , cox: P. Sinertsen) 7.388, haarclt prt,sset af 
Skjold i 7.39,4. Sanune Dag stadede Begynderne ved 
Vejle Roklubs Jubilæumskapl'oning, og maatle med Re
serve paa Holdei se sig slaaet i Junior-Otter af Nyborg 
(JO' Fredericia i Be"'vndel'-Firel' tabte de med "/" Sek. Lil ti - " b. 

F'/'eelel'i cia , og i Yngste- JuniOl'-Firer blev de presset lid 
af Banen 00' maaHe 0pf··ive. 

Viborg den 6, juli. Her startede vi i Senior-OUer i 
ny Sammensætning, men blev slanet af Aarhus med u/~ 
L ængde, Senior'-l' ireren med Fl'. Christian sen "om Styr
mand va.udt i 7.44,1 over Aarhus 7,58, Frederic ia og 
Skive Roklub. J uoiol'-OUel' (O. Tha.Tnsen, P. Tillisch" 
Vngn Jen '·en,. P. Pærreglll1rd, U. P. R,:emann M. MllC!sen, 
.f. Fuglede . ./. !leiff, cox: F,.. Christitmsen) blev v1.ITldet 
megel overLegent i 704 før Skive 7.19,4 og Aarhus 7,20. 

AAR130G rOR 1941 

Sorø d. 6 . .J ILIi.. Ved dette Stævne 
va ndt vi kun cen SeJr, Bl'ØcIT'ene 
K iel'ijgutl1'd med G. Reisler vcd Ro
,·et i ToeT' med SjYl'mand "<uld, i 
Tiden 8,05 over F·['edeT·iksSlJll.d 8.30. 

Bi~gsoæ,.d-RegCltt{'/ell den 19. og 
20 . .lilli. D et blev klin til to Sejr'c 
1'0[' D. S. R. og' vor eneste Trøst var, 
at ino'en anden Kluh fik flere Sejre 
end vi. Senior-Fireren (ll. Dru.mme, 
O. Teglel's, O. Secher, K. TrilIlJ~en, 
cox: Fl'. ChristitliLsen) vu ueLl efter' et 
meg ' l 'pamdende Løb i T id ,n. 7.03,4-
ove}' Sm'o 7.06,4. Køg'e 7. t 6.4. ] ,yo"'
by og Roskilde. Toer med Styr
mand (Brøehene Kiersga<1/'d, cox: 
Fr, Chri.stimtsen) 8,02, K. R. , iS. 
.Roskilde 822, Endelig' startede vj i 
Senior-Otter, bvor "Ol' t Hold, del' 
kUl} havde el Pal' Tl'it'ning. tUI't~ bag 
sig, I'oede et nyd eligt Løb. Ilten blev 
slaaet af Aarhus 6.20,4, Skjold 
6.22,2, D . S. H. 6.23,40, K. R 6.-6,4. 

Dc1n mi'll'k:smesiersk:i:lberne pnil 
Sorø Sø den J. Au.gu.st. Vi st.artede 
i Mestel'ska bernc i Toer' III ··d S ly J'

manel, Fir'cr med ~tyrl1land og Oi
tcr og vandt alle tre Meslerskaber. 
Toer med Stynnand (Brødrene Kiel's
gil{!1'll, cox: P. Sioerlsen) blev et let 
MesLeJ'skab fol' D. S. R .. del' vandt. 
j ,29 føJ' Roskilde i 8.35,9 eHer al 
have fød hele Løbet. Firer" med 
Styrmand (li. Grumme, O. Teglers, 
O. Secher .. K. Tl'lIulsen, cox: 1,1'. 
Chrisl.itHlSen) blev en haard D) si 

HU(Jo Grumme. 
Dn,umarkSn'l,cster 

i Firer m. Styrmand 
o~ OUor. 

3S 

Hellrj) KierSIJ1Wr(/. 

D3nm<lrksmC".~I(!:r 

j To~r Jj:'I. Stynnand 

og Oll". 

Eri!. Kiersgaarcl . 
D,,"nmark~r.nesteI 

i Toer m. St)'mI31id 

oll Olier. 
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m ed Sor·o. de l" fle re Ca ng'e i Løbet af Srcsonen havd e 
væl'et sie nlIn e ved vor Firet' men efter en god S tud log 
D, S . R. r<'øl·ingen. og fOl'Sl ved 1000 111 l y kked c~ det Sorø 
at komm e 0l paa S iden af D ... R .. del" :saa !'ut/e ind 
med " pu d og gjorde : i o' [ri fOl" S())"a ne m e. og stadig 
w"cnd e de l'e - For pring gi k D, S . n. førslover MaaJ. 
Ilden at bes,al'e OI'OS Slut p llL"l, men kloo'( sparende 
Knl?flerne tilOtIeren. D , S, It 7,04 ~. 0 1"1:1 7,06.2. Koge 
7.26.6, Od ense 7.'54.2. 

OUel'en (H, P. Rieml1nn, .f. /?eill, II. 1( iel'S lfiWrd, E. 
f,: iel'sga i1l'd, TI. Grumme O. Teglers, O. ,<:"e("l1el', K, Trfl Lll
.~en 'oX: F,., C hristiansen) blev Dagens og mange Ai.lI's 
rJoU es{e Mesterskab 'løb , Der var anmeldt ikke mind re 
end 7 Hold fnen heldigv is afmelcltes K. H .. s Jllniorer og . 
Kviks Yngste-Juuiorer. saa lede' at d L hl e \' lI11dgaaet 
at ['0 jndledende Heat 

D e l'esLcl"ende 5 Baade kom godt h'n 'bHt en og 
s plll'!ed e stærkl for 11.1 faa t<'"n'i.ngen, lIlen Laad e D,S.H. .. 
Skjold og Aal'llllS laa pua Linie d c forsk 800 "Meter af 
Løbet. , aa sucu 't en Uaa d fOl"søg t , al splII·te, besval'ed e 
de anch'e lo ol11 o'aa encLe Spud en (K. R.s , 'e lliOl·bold o''· 
Ny boro- fald! lUII·ti o·! tilhage) . og fol's! e Her j 000 II) ly k
kedes del An dIlIs al komme en Anelse foran, men P.I.'es
se j fJ'a de lo Konkul'L'enter var, iadig ha/udt. og ved 
1600 m "HI' de tre Baade nUer p an Lillie. Aa rhus, der 
havde (aget fol' haa l'dt fat , begyndte at sa kk lidt bagud. 
medens 'kjold og D. S . It s ladig s lo"'es pna Livet lø: : 
men i den afs luttende S PUl't gik D, S, IL kInd i ,' picl sen 
og vandt med knap e n La:ngdc, D. ',R. 6.30,2. , 'kjold 
6.3~ , Aa rhll s 6,34~. K. R. 6.42,2. Nybol'g' 6.51.7, 

Ellel'llill'skilproningen den 'JI. A ugust. Som !idlio'el'c 
omtaH s tar lede 'vi bIll i - Løb, hvora f vi va ndt de 2. 
Beo'y nclcl"-Letvfcgts-F il'er (B, Egelulld,]. N yboe, P. Bred
dal. V. Møller, eox : Fr, C hris/inl1sen) va ndt 'fi er p æn 
Honing i .05,4 over S kjold 8.11,4, Begyndel.'- c ulle l' 
(N. Keise/'-Nielsen) bl v vunclet i 4.1-,2 før D, F , D, S . 
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4,18 og Kvik 4,1 3. Ende lig s tar'tede 
vi i Begynd ~r-Cig-Otte l.' og' blev N l', 
~ eft er Kvik, men før K. R. 

K oikllw{ehen den 1. Se ptember, 
Vi !)lauH ovedade pejlet t il Kv ik , 
men behold i Bolcheglasset, da vort 
Hold (B, Egelund. H. Marcu .. s, j, 1\ y
boe, V, Møller, cox: r. S,:oerLsen) 
e ftel' e smukt og spændeJ de Løb i 
Tiden 4.56 slog Kvik 4.5 , 

Si udenlel'lnfdch en, 1-1,"I onen den 
25, M <'1.j. i"l nich en, d el' ikke blev a f
hold l i 1940, blev Som bekendt I'oe t 
i Gig'-Oliere da Jllan var ban ge fOl' 

aL e n a lmindel.ig OlLlI' iggcr ikke 
kllnde holde s i,,' fl. d eude over he le 
Banen. Del' \ IH' eu fatal Mangel pan 
trællencle Polyteknikel'e og man 
manUe gøre s ig s/ore Ans{t'enu'elser 
fOl' at finde de 8 Sl ud . poly Le l" til at 
danne Holdet. Allige ve l blev det et 
godt Løb og en udnue l'keL Propa
ganda fOL' D. S, It o'" HOspOl'ten i 
AJmindel.ighed. U ni vel'sjte tel va ndt 
eft.er en haa rd Kamp; over hele 
Banen havde Holdene sk.iftev is Fø
ring' og først ved Toldboden kllnd e 
Universitetet g'øre sig h'j 00' for te 
m ed 1 Længde; men Polytekniker'
ne kom igen med en mægt ig "' lut
spur-t, og Forskellen i Maal V8t' kun 
1 Sek. T iden fol' U niversitetet va l' 
IO fin. 8 Sek., fOl' Pol yLekni1-eme 
10 i\1:in. 9 .~ek. fOl' Univcl'sitelet 
roede: si ud, jlll'.erne O . Tlliunsen , 
r, Tillisch, j. Fugled e, ;~ tu I. med. 

J . Reifl: 
Dnnmarksme$t~r 

i Olier. 

H, P. Riemmlll. 
Onnmarksme$fcl'" 

i Otter . 

37 

Frode Cllris/;{I/"Ise" , 

D;"nmark" Il1(" ~ l cr 

j Toer, f'lrcr n'l .StyrmnruJ 
o~ Ollor. 
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P. ['æ r/'egtlfl/'d, stud. mag. C. F . . '10th Andersen, stud. 
med.erne O. Sedler, B. StHtgmilnn, cox: P. Sioerlse/l. 

FOl' Danmarks tekniske Højskole roede: sllLd. po
l yLerne P. Thielelnann, C. Kongsted, S. Malver , O. Niel
sen , O. Werner N . Bræstrup, E. Vagn J ensen K. 'j'l't1Id

sen , cox: 11. K. Rasm.ussen. 

K lubk f.l prnningen elen 28. September. 50111 ved næs ten 
nile Kaproninger fandt ogsaa denne Sted i slæ t·k Blæsl 
og høj Sø. men det blev alligevel en forn øjelig FOl'lnid
dag med mange morsomme Løb og af luUet med den 
h'aditionelle fæ Bes frokost og eHcrf01gcnde Dan '. 

n.esultatel'1le af Roningen blev iø'nio·t: 

Fakultets løb fol' Universileiel:Meclicioeme O. Teg
lers, }. fløj el, l. Bje/'rehuus, O. Secher, cox: P. S ioerl sen, 

Faku Helsløb for Danmark' tekniske Højskok: O. 
Wemer, J. O. N ielsen, A . J. Sedler, i . Bræsfr/LjJ cox: 
B jørn M øller . 

Kanin-Løbet : li. MMCUS, H. C. S tellen sen , C. E. '0 -

rensen , li. H li ben, cox: O. H . N ielsen. 

Klubm.esler. ·knb i ",-Al1 rers Inrigger: c, F. S lo/h A n
d el'sen. O. Secher cox: Fr. Cllrislinn:;ell. 

Klnbmes/ers J..: 8b i Sculler: Q. Kri1rup, 

Old Boys-Løbe': G. Wandel, 1. Rørdam, E, V. Ha/'
dram, D. Frørup, cox: j-l. K. RtlSlrwssen. 

4-A<H"el's in rigge/' lor Mo/iol/sroe/'e: 0, I-iormily. , E. fl . 
j el/:;en , .l. Højel F. P'lH/ sing, cox: .J, Høy. 

l elv<:eg(s-Fire1': 13 . Egelll nd , H. Mi/l'Cu s, ./ . IV yboe, 

V. Møller .. cox: P. S iver/ sen. 

Klubmesleri>kab i ,J-A i'!I·er.~ Inr igger: H. Gnunm ', 
Q. L'eg/ers. O. Sedler, K. Trmtl sen .. cox: F. C hrisi ilHlS€lI. 

A, J. 
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KAPRONINGSSTATISTIK 1941 

I 
~~nlal I ~ n.lal 
,,,Ia rrer Sej re I 

Anta\ I An.131 
laner cJre 

Andersen, Slot h 9 
Breddal, P. . . .. .\ 
Chris tensen, E. Stub "I 
Egelund, B. . .. 2 
Fiseher, A. . 12 
Fuglede, J. . . 5 
Gmmrne, li. . 11 
Hansen. E. Alban 2 
Høy, J. . . . . . 2 
Jensen, E. Vagn. 4 
Keiser-Nielsen, H . 1 
Kiersgaard, E, .. 9 
Kiersgall.rd, H . 9 
Kopp, B.. 2 
Madsen, Jesper . . 2 
Madsen. Mogens. 3 
Magnussen, ø. . 3 
Malver, O. . 1 
Marcus, Ti .. 2 
MUIlCk, D. . 2 

IlcKyn · 
derc 

s,.1 Sj . 

Single Sculler. 3 1 
Dobb. Sculler . 
Toer u. Se 
Toer m. S I. 
Firer u. S t. 
Firer m. SI. ti O 
Otter. 1 O 
lnrigger . 

lait . 81 l 

o Møller, V. . . .. 2 
1 Nielsen, Jobs. . .. 3 
O Nielsen, H. LUders, 12 
2 N ielsen, V. F. . "I 
O Nyboe, J. . . 2 
1 Packness. K . . . 4 
8 Pitzner, J. . . . 2 
O Pærregaa.rd, P. . 4 
O Rciff, Johs.. . . 8 
2 RieIllaOll, H. P.. <) 
1 Riemer, f.. . 2 
7 Saugmann, B. 12 
7' Sedler, O.. . . 12 
O Skjoldborg, H, . 2 
O Teglers, O.. . . H 
1 Tharnsen O.. . 6 
O Thielemann, P.. 1 
O Tillisch, P.. . 6 
') Traulsen. IC . 13 
O Wallin. J. 1 

Yn gslc 
Junior Scnio r 

l)rh'.u 
Junior 

Lel" , gi 
Kapr. 

St . I Sj. SI. 1 Sj. SI. 1 Sj. SI. l Sj. sr.I Sj. 

1 O 1 O l [ 

"1 O 
1 O 
5 S 

1 O 2 1 

" O 1 O 5 S 3 1 
2 O 4 1 4 2 

2 1 

71 0 7 1 19 114 3 I 1 2 11 

2 
O 
O 
O 
2 
O 
O 
2 
2 
2 
O 
O 
8 
O 
8 
1 
O 
l 
9 
O 

l all 

SI. Sj . 

6 2 
1 O 
1 O 
S 5 
3 1 

17 6 
11 3 

2 1 

46
1

18 

tF orts",He, n",.te Side). 
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Foraarskaproning i Havnen , 21. - 22. Juni 
Vejle, 29. jun; . 
Mari.bo, 29. juni 
Sorø, 6. juli . . 
Viborg, 6. juli . 
Bagsværdkaproning, 19. - 20. juli 
Sorø, Danma rksmes terskaber, 3. August . 
Efteraarskaproning i Havnen, 31. August 
Kvikmatchen, 7. September ...... . 

laIt . 

Staner 

13 
3 
3 
5 
3 

11 
3 
3 
2 

·1 4.6 

Sej re 

'I 
O 
3 
'1 
2 
2 
3 
2 
1 

18 

AARHOG FOR 1941 

Forllllr.,knprollingen , 21.- 22. JUlli. 

1 
9 
4 
l 

11 

nior-Fir'cr' II . SI. >Maagepokalenc, Ild ~at 1941 af Københavns 
Kr'dsen, skal vi ndes 5 Gange. Løbe t vnndet ar D. S. H. 1938- 39-
40-4.1. 

Senior-F irer. ' Pete r 'l'rolle Pokal 11 <. IId ~at 19·H (lf Dir. Oll' 
Arboe. 'kal vind es '5 Gange. lolw[ VIllIdet af D .. R. pr - -9-
40-41. 

Mllri/JO Sø. den 29, JI/ni. 
cn ior-Toer !li. 't. Ær · spræm ie. 

::>enjor-Firc r. >Lolland ::>pare- og Laallebanks Pokalc ska l vin 
des '5 Gan"e. D.S.H. I Gang, Nykøbing r. - Gnll ge og SOl'''' 2 Gange. 

Senior-Ottct'. , Mnr'ibo Roklubs Juhilæ uIU . Pokal c ska l vindes '5 
Gauge. D. ~ . It I Gall g, Mari bo :; Gange og Nykøbing F. 2 Gange. 

Viborg NQrreso, den 6. Juli. 
Senio r-F irer. > I~. B. M.-Pokalell c skal vi.udes 3 Gang i Træ k 

eller'" Gange iall. D. S. R. 1 Gang, An lborg 2 Gange. Aarhus I Gang 
og S ilkeborg' 1 Gang. 

] Imior-Otlcl'. :t' iborg Byraads Rega l la Pokal" skal vindes 3 
Gan!;'c j Træ k ellc l''' Ga nge ial\. D . S. R. I Galll;, Aa rhu s Ga ng' 
og K. R. I Go ng. 

Sorø Sø. den ti . .II/h 
."(·uior-Tocr lU . '1. »lkrtel-Pokalcll c, udsat 19~7, ' kai vindes :; 
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Gange i Tnt:k eller: 5 Gange iali. D ... H. 2 Gange, I"ricsc n l Ga ng 
og Ros kilde l GaJlg. 

Bn"suærd Sø, 19. - 20. Juli. 
SeniOI'-Toer 111,::;1. Ær 'sJjJ'IT~ mi(', 
·('nior-Firer. ) Daumarks Løbe O)]) ~ Leda-Pokalcn < ka i vindes 

5 Ca llg~ . D. S. H. 3 G allge. Lyngby l GauS' og Wannsr t Ga ng, 

DlJnl1u,rksmesler.~kflber - Sorø - J. Augu,.I. 
Sen ior-Toer ITI. SI. ) AJI(ln~ Fillenborg Pokalen<: .Vand repukal 

uel sat 1937. D. S. R. 193 -39- tjO- 41. 

Senior-Firer. ) Marioemini t >r iets Va lldrcpræmicc. ud"a t 1911. 
D .. H. 19-8- 40- 41. 

Senior-Otter, >118, M,1 je.~lGcl Kong ChrisliuJl den :('.~ VlIIulre
prælllie«, IUI SIl I 1936, D. S, R. 1941. Aarbus Roklub 1940 og K. R. 
19-6- 39. 

KviklllEllchel/, 
4-Aa ,.(')' ~ - T n riggl'I', »l3olchcglasscl <. Va nd rep'ræ111 i('. 

ET vandtæl 

lJHBfor 
U.OSPOltTS~ljEND 

Naar Søen viser Tænder, 
kommer der som bekendt let 
en Spand Vand indenbords. 
Almindelige Uhre dør a f 
Skræk, hvis de raar Vand ... 
men er TISSOT - UI-lR gaar 

I 
videre uden ar æ nse det, 
for del er vandIæt! -
Ethvert TISSOT - UHR er 
Tempus-plomberet og fnas 
klin hos Uhnnagerlorenin-
gernes Medlemmer. 

Bomærket er Deres Garanti. 

» 
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A I K b l J . Mad_eu 101 .. Fra Fælles-Langturen ar lUS - ø en laVIl. 

LANGTURENE 1941 

Redu .ktionen ::;Juiter snad, og VI skt~ l da i Aar
bO"'cn ha ' Ta llene fra Langturene. Ikke :undt?« 

;) Ja . s -l vfol ''''lig ska l v i cld «. 
H/lI'd pUll.I' al i Papil' o'" Pen, og i !:-Iast noterer j eg 

mia: fl.1 I l! C' l II k Ilo\"(·dplInl ter til l .ungtul·sa diklen: 

nI IJlin Opl'ol'lh'illl! i sidst.l' Aarbog' til al b ·-nytte Juni 
MaanecL iii Il Lun:.::i lll' Llcv ful,,·t Hf fJ e r > J-fold. og 
at d e ikke 1..0111 til at fol'iryd c cl 'Hc T idspllnkt : hvad 
Vejret a ll/!'ik , 

fil del' i 1941 i D. S. It blev forcragcl '31 (lgenlli"e 80m
m erferielilnglllre i Klllbbens Bande. og 

ni d >Uc C l' Hekul'd! ( e Kurven). 

t1I der i A.ar ikk \'en cen 4-Anl'cl's Baacl pna Langt IlI" 
klin ..... -crc. og 

ill del som FI"}o'c deraf Cl' Id al reg ne ud, al del' har 
vferel min chd 31 X ') = Vi Roere paa Fnrten, og 
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eli de til ammen hal' vccrel pau Ferie i 415 Dnge, 

al de tilsammen lilli.' roeL 9080 km (Baadkilometer) , 

al all e Turene forløb uden væsenWg'c llu:\lel'ieBe Skader. 

al Kyslpolitiei. har gjod. de t ualmindelig vanskeligt og, 
set fra vod Standpunkt, unødigt SVC'C l'l aL L:erdes paa 
Strækningen Rungsted-Hllnde teeL 

lit Hoeme rortsa t i Aar har været pnapasselige med at 
'ende D. S. R. de 2 ugentlige Brevkort. SIHl vi hjemme 
kan føl.ge Slagets Gan"', 

al. Kaarsbel'g roede Eskadre,roning fra Anl'bus til Kø
ben]wvn. Del m este af Vejen val' del' fir 2-Aarers 
Baade bemandet med Roere d el' for de flestes Ved
komulencle opfyldte den Betingelse. at de var aktive 
Medlemmer hande af D. S. H. og af SLllclentersang·fOl·
eningen. DeL V1H' en "irkelig god Reklame for D.S.R. 

- Endvidere: 

flt vi mnalte udrangere 2 Telte, som vi desvt'rre ikke 
kan raa el'sl.a/tei. fOl'eløbig. 

ni vi i sidste Hnlvde1 af Langhnssæsoilen fik :2 nye 2-
Aal'cl's Baade (K 377 og K 405) 

ni vi i /942 skal se at benytte D. F. f. R.s udstationerede 
Bande fol' at aflaste vort eget meget ·tæ rkt belas tede 
Ma teriel ideL D. S. R. \III Cl' en af de Kluhber i Dan
mark, de l' hal' mindst Materiel i Forhold lil Medlems
tallet, 

Ilt mon i Juli Mnulled ikke kan regne med ai disponere 
ovel' en Band j mere end 14 Dage, selvom vi i 1942 
yderligere vil faa fOl'oo'ei Antallet nI' 2-Aarel's Baade, 
del' i Ø jeblikke t udgør 14 Stykkc l', 

at Petl"OletUllsmangel i Primussel'Oc ikke føltes san 
!;l<-cI'kL lv[an fik en Spl'itbrændel' al paa, og selvom 
Br. nd._ Loffct var d yd, saa klarede vi den , 

at - øh - at jeg selv val' pan LaogilJr, 6 Dage i Midten 
nI' August. Hcgn , StOl'Ol og Kulde, 
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Synge.nde Tallerkenvasket'C. J . Madsen 101. 

al d el' paa Bes iYI.·clsesmodei Cl' tnll 01J1. at A<lI'bogen i 
AnI' skal indskrænkes m e .. t muligt paa Grllnd ar 
]ubilæ ulllsbogen. hvorfor jco' ikke f Hier Trang Lil at 
fy ld e Tekst pan ovenstaaencle PlInkter. Altsaa Fri-
mærke piW - A fgnllg. s. 
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FERIELANGTURE 1941 

km 

»Helge« . . _ . . . . . . . . . . . 860 
»Elekt ra« . . . . . . . . . . . . . 690 
»Rolf« .. . . . .... ..... . 590 
"Cim bria« . . . . . . . . . . . . 1070 
"Rune«. . . . . . . . . . . . . . . 850 
»Hugin« . . . . . . . . . . . . . . 920 

Toaarers-Inrigger »Munio« . . .... . . . . . . . 780 
»Loke« . ...... . . . .. . . . 750 
»Roar«.. .. ... .... . . . . 120 
»Freja« . .. .. ... . . . . . . 1125 
»Leif«..... . ...... . ... 675 

I 
»Tjalfe" . ... . . . . . . . . . . '3181°0 
Udøbt K 405 .. , .... , . 

- K 377 ........ . 160 

Samtlige Baade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 9080 

Turenes gennemsni tlige Længde: 293 km. 

I 
Fordelt 

paa 
Ture 

4. 
3 
3 
4. 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

31 
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/ \~J~/ 17 17 
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Iø. 35 
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9b 
I " 

........ .-, /' 
I , " ' .... 1---- , .-

/ '" 1-- ...... , " / 
, 

/' \ ", 
f--- __ 

~ 
", 

80 

V :----- i'J "1. 
I--

knr,.~ t----.. l' 
I I 4 . 

J 

hIt -J2 -J3 "3. -.Il '\J6 -J'f -.J4 -J9 -il:) -+,. 

Langture 1932 - 41. 

arbejdet ved Klubhuset 

1/ . _. ./ r _I l Byen 7071 

~ ~IJ<..e Taga 5664 x 
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Fra Baadeværftet. 

MATERIELLET 

I 1941 blev VOI' f[nigger-FI ande forøget med :2 Stk, 2-
Aal'e l'S Langtul'sbaade. Som det v il ses a[ Stati, /ikken. 

var' der st æ rk Brug for Bandene, idet del' ble,' I'oet ovel: 
3300 km i disse Baade i Løbet af Sæsonen . 

E ndvidere blev del' ansknffet 30 Stk. Kapronings
ani'e t' og - ~æ t SClIll er'aal'eJ', 
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D, S. R.s VIRKSOMHED 1937-1941 

Antal Antal 

I 
Anl:.l 

I 
Antal km I Sæsonens 

Aar aktive Daadture Medl~Jn.- for samtlige Varighed 
Medlemmer lUre Medlemmer i Uger 

1937 710 6653 17533 135638 28 
1938 715 6531 16822 143994 30 
1939 725 7694 20739 161823 28 
1940 

I 

170 6275 16651 143078 29 
1941 850 7531 19684 154330 28 

Antal Baadtuce 
AlItal km Geonem: Antal Ant:!1 Amal 30 km og derover 

Aar km Ihad- km pr. roet og snidig 
jalt tw:e Tur I Hcrafegl. 

s tyret I':ln Længde af 
lait ferieIUre ferielangt, ferietur 

1937 45874 6653 6,9 64 13 5700 433 
1938 48718 6531 7,5 90 22 9025 410 
1939 54310 7694 7,1 81 21 7435 354 
1940 48044 6275 7,7 98 26 6880 265 
1941 54166 7531 7,2 86 31 9080 293 

OVERSIGT 
OVER KLUBBENS VIRKSOMHED I 1941 

Antal Gennemsnitligt Antal km Antal Personkm, 
Ture for san\tJige Antal Ture pr, for samtlige roet og s tyret ro ende og sty' Medlemmer rende Medle m Medlemmer paa L:lngtur 

19684 23,2 154330 37834 
herar cgl. ferieture 

27240 

•• 
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BAADENES BENYTTELSE I 1941 

Type 
I n<ta d 

I »l3Iue bo)'«. , .. 
Otter ») Ca-ira« . .. .. 

"Ormen « .. . . . 

»iVroa« .. . ... 
»Odd« .. . . ... 

Firer \11 . S I, Udøbt ... , . .. 
eng.Lervægtsf:irer 

»Jarl( ... 
Fi re r Il . $1. Udøbt .... .. . 

Toer m . SI. "The Twin$« . 

Toer u. SI. I "Sans« .. . ... I 
Dobbelt-Sculler 1 ,,]Vlinerva« ... · 1 

Single-Sculler .,a« I 
cravelbygget »{J" . ..• .•. .. 

Single-Sculler ! I 
klinkbygget Udøbt ...... . 

Ha IvoUl rigger 
Firer In. SI. 

"Olsen« ..... . 
)} f\ vnnti( . . .. . 

km 

409 
207 
370 

986 

251 
105 
2B3 
117 

756 

66 
282 

348 

553 

171 

81 

201 

375 

643 
254 

897 

I 

I 

\ 

I 

I 
I 

Ture 

62 
38 
58 

158 

40 
23 
41 
24 

128 

14 
52 

66 

66 

94 
40 

134 

Transporl ... 1 4368 683 

!Antal km I "",al1'u-
pI'". Tr r re JO ku\ 

J oS n'Cre 

I 

I 

I 
I 
I 

6,6 
5,4 
6,4 

6,2 

6,3 
4,6 
6,9 
4,9 

5,9 

4,7 
5,4 

5,3 

B,4 

6,8 
6,4 

6,7 

I 

AARI30G FOR 19~1 

---

Baad krn 

Transport . . \ 4368 

I "Hjalte« . . \ 2086 
1043 

Fireaarers
lnrigger 

Toaarers-
inrigger 

Single-Sculler 
klinkbygget 

»Viking« . 
"Thor« : l 2067 
»Bjarke« 1772 
)lDan«. 944 
))Saga{( 958 
»Jyden« . 318 

9188 I 
" Roar« 1488 
"l-Ielge« . 2294 
»I-Iugin«. 1867 
»i\1unin« 1255 
"Freja« 1657 
"Tjalfe« .. 2298 
"Leif« ... 1561 
"Loke « 2228 
"Rolf". 1139 
" Rune« 2710 
.. Cimbria« 1463 
"ElekITa« . 943 
Udøbt: K 377. . 918 

K 405. . \ 1434 

23255 

"Cito«. '\250 
" Atotn« . 1672 
»Tutol< 1856 
))UnQ « . 1365 
»(J«. 8Bl 
"Alf«. 8BO 
"Ran«. 1490 
»Svip«. 1975 
.,lon« 92B 
"Daphne«. 958 
»)Svava« . 1577 
»Svante« 2156 
vrivat : "Svip". 84 

- » Jil)1'« 283 

1 

51 

"{"UI'C' 

\ 

-"nIaIT", 
Anl:;I)"'\ re 30 km 

I}r. l ur o~ n)crc 

683 I \ 
290 7,2 
149 7,0 
313 6,6 
301 5,9 

96 9,8 
112 8,6 

33 9.6 

'1294 7,1 

212 7,0 
2'17 10,6 
146 12,8 

63 19,9 
68 24,4 

34'1 6,7 
119 13,1 
232 9,6 

77 14,8 
30B 8,8 

4B 30,S 
28 33,7 

115 8,0 
173 8,3 

21'47 I 10,8 

252 5,0 
353 4,7 
326 5,7 
249 5,5 
174 5,0 
198 4,4 
326 4,6 
408 4,8 
169 5,5 
159 6,0 
332 4,8 
394 5,5 

24 3,5 
43 6,6 

I 

1 

3 
3 
2 
S 
5 

" 
22 

3 
7 
3 
1. 
4 
1. 
5 
S 
S 
S 
8 
4 
'l 
2 

63 

1 

5,1 \ 17355 \ 34.07 1 1 

7,2 \ lah for samtJige Baade: 1 54166 I 7531 I 86 

~. 
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Kr. Øre 

~ fNDTÆGT -t'"" Kassebeholdning fra forrige Aar . 149 09 
O 
~ Kontingent (aktive og passive Medlemmer) 36.851 00 

t1j Tilskud fra Universitetet og Danmarks ..., 
tr:l 

tekniske Højskole 880 00 

:;o Tilskud fra Danske Studenters ldrælsraad 90S 00 

'i:l D. S. R.s Venner 1.220 00 

~ Gaver og andre Indtægter 8.009 98 

C 
ø 

48.015 07 

tr:l 
...... 

~ 
~ 

Kr. Ø r" 

~ UDGIFT 
...... 
~ 

Skatter og Afgifter, Baadehus, Telefon m.m . . 12.991 87 

>D Administra tion, Tryksager, Porto m. m . . 3.691 92 
~ 
~ 

~ 
Aarsberetning, Propaganda m. m. 4.477 75 

s:>l 
Fester, Gymnastik, Brændsel, Inspektør og 

"O andre Klubforanst.altninge l' etc. 9.053 86 
'"I o Vedligeholdelse af Baade og Aarcr 6:181 01 
::s 
5' Indkøb af Aarer . 2.232 00 

0'Cl 

s:: 
Kaproningsudgifter . 7.116 12 

::s Kontingent lil D. F. f. R . . 1.725 00 
O-.... D. S. R.s Jubilæumsfond 1942 500 00 
s:>l 

0'Cl 
(l) Kassebeholdning pr. 31. December 1941 45 54 
.... 

y 
48.015 07 

I ~ .. c\ 
",' 



S'! ()ANSKI~ ST DF:NTUtS HOKI, ' n 

»PAPIRKNIVEN« 

D. s, R. 's rTædel'sgnve til ~ærlig 
fortjente Medlennnel'. en Pa

piJ'kniv af Sølv. smykket med Klub
he lls Standet' og r;mrynet Ol cl 1n
~ktiptionel.l »Forqenl «: blev i 1935 
~Olll 13J'yllupsg-a ve ovcl'l'akt Klub
bens Pl'otektol': 
Ih J..:gl. Højlu>d l:..:.rQTlpl';n::; Frederik, 

Desuden illdelw ves »Pn pirkn i ven « 
af følgende MedlemrneJ' af Klllbhell: 
('iv il i ns'clI ier Ove Pe!e l'S('1I , " 19_5 
ei v i lillg'cniøl' J, Norma.n-H 8nsp n , 1.926 
Gr(lsse!'('I' G, Schack , , 1926 
Cil'ilingcn iClr H, B, Fogh 1927 
C i viljng-t'lliC'Jr O, I-I <11 I i I; ! 92$ 
Cand, pharlll, Axel II . l't z I <)2~ 
CiI' ilillgelliHr IT HnCI; RII S JIl1JS, en 1929 

KontorchefA x('ILlIlldq\'i ~ t 1930 
( 'i vi lillgi.' lli,.,,' H, H.ec . " ", 193 1 

1'1'0 1' .. On,'r l,cflT', Dr. !lIcd, K, cchr r 193_ 
A rk ifcoki Chce 1'1alldrll p·l'ulll ~(' 11 193-
Fuld lIl(ef:' llg' H, K, HaSlJ1l1 sscn , 19-4 

La::gc K, n '-Mclgaard " , , , 1935 

Stiftsbog- holr!(-r Aa'e J IIl'g'(' ''SCII 1936 
Civilillgcn iul' Mogens Hc'e , , , 19-? 

l-JHj e~:tl'I'Cl$Silgfol'(,1' O, Bondo "unc 1937 
i"uldllltt'g(jg, ca nd, j u l'. Sten n V llnl , , 193::; 
Ass i ~ i e lJt. ca nd. pnlil. E,jl' ind S'i eve rf s, 193') 

C iviling ' lIif.lr J ergl'1'I SI ;:erfcldl ' , , 1940 
Civilillg'l' lIiør, DI', lcehll,Chl'.()slell /' eltl 1941 

Civi1in~~ni ø r. Dr. teChn . 

Chr,OSlellfd,1 

AA HBOG FOR 1941 

»SEJRSMASTEN« 

1\ f D. S, 11, 1Ska'nket C ivilingeniot, 
n H, ilee paa. Genera lforsa mlin
gen 1934 SOIll en El'indring om 
D, S , H.'s indtil da s lt,H's te Kapl'o
ningsstl'sOIl (36 Sejre) Ol'!: S<1111111e Aili' 
a f r ngeniøI' Ree udsat som e vigt 
vandl'ende Pncmie indenrOl' D,S, R, 

»Sejl','lI1lls(e n« gives af D, ',n.'s 
Bes tyrelse for el. Aar ad Gan gen til 
et Medlem, der i den fodøbne S,c
son ha t' l1dfød et sæl'ligt [;ol' tj en:,d

fuldt ihbejclc fol' Kllpl'oniog;en i 
Klubben. 

»Sejl'srnasi ' 1'1« Cl' 

tild elt: 
I'O !' 193.}: 

(.'1I.(/1II/11i([ Selll/I'k, 

1')33 : 
Mogens /l ee, 

193b: 
'Ai li X S{j,.e//.~ell, 

1937 : 
/-'I' od e C hri.sli i'lII se/l. 

1935: 
},: , K.O lIIW II , 

I'y;q: 

1'111 #0 anI/il III e, 

19-1,U: 

" L-J}!e .l or{!.en sen . 

1941 : 

Kilj [rau ls!!/I , 

' lild, polyl. K:.j T""lIlsc n, 

ss 



Cinzano Vermouth 

Bois Likør & Køsters Bitter 

ADOLPH 

HOLSTEBROE 
& Co.'s EFTF. A/S 

I ISENKRAM I I VÆ.RKTØJ I 

Wild ... g.d. 56 

Central 16SS - t H45 

Po<l~onlo 26 180 

I BAADEBESLAG ! 

Tilslut Dem Kooperationen. - Bliv Medlem al 

.. " B, 
Hovedstadens Brugsforen'ing 

Andelsseltd,(ab med bogrænset Ansva, 

Aldeling., i ~II. Bydelo 

(Buddingovoj. M •• kin."od~e,i) 

I nd"od t K,o". 

BUODI NGEVEJ 80 

LYNGBY 1212 

AARBOG FOR 1941 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS 
ÆRESMEDLEMMER 

Brygger Cflrl }acob.~eTl t 
Professor H.}. Hannover t 
Overlæge H. S. Køster t 
Ingeniør, clwd. polyL. [j . Ree 
Ooerlæge. Professor, Dr. med. Kllltd Sec/ler 
Direktør Harald Sim.onsen 
Overretssagfører fl . Steinthal 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS 
LIVSVARIGE MEDLEMMER 

57 

sind. jltr. Hellning A lIl elung 
Sagfører Erik Becker 
slud. jur . Poul Boeg 
cand. phil. P. E. Bru.un. 

T/ml/læge Ove L1Itge 
Professor } . 1'. Lnlldbye 
Overingeniar Edvarel Lyngbeck 
A rkiteklOve MllIulrup-

Rektor. Professor A nker ElIge-
lund 

slud. jill'. Th. F<llck'-lilll/sen 
Pastor P. Gnrtle 
Vekselerer F. TI neckman.n 
C ivilill.geTliør Mogens Her!. 
Kontrollør Nic. Hollen 
Direktør EDen Ibsen 
Direklør Helge J acobsen 
Civilingeniør Cllr. J eppesen 
Læge Esben K irk 
Grosserer POLlI Korsl101m 
Adjunkt Hans Kure 

Poulsen 
Fabrik'anl Bjørn Møller 
Civilingeniør, Dr. techn. 

Chrislen Oslenfeld 
Overingeniør Ove Petersen 
Tmullæge, Dr. m ed . dent. Ulf 

Posself 
Civilingeniør C.l/oeg Ras

mlls.~ell 

Civilingeniør H. f-lfleg RiJ$
mll SSC!II 

slud. jur. Søren Rasmussen 
slud. polyl. Mogen.s Schm.idt 



58 DA l S KI~ STUDENTERS HOKLUB 

DANSKE 
STUDENTERS ROKLUBS VENNER 

UNDER PROTEKTION 
.\F 

liANS KONGELfGE I-J0JI-mD KRONPRINSEN 

I I(onlingcnl /'r'a VCllne nlC« el' i Am'e( 1941 iod"'aact 
v o 

- .&.1' .. 1.220,00, der er' anvendt til Hjælp til Opførelse af 
e l n t I'I'i'l: nin'J'shu s i : ' ydhavllen, Klubben bring'er »Ven
nel'ne« .. in hj ertelio'c Tak fOl' der'cs stadi"'e T,'ofasthed 
og: Offervilje overfor de r'es Idl'æ L 

/-I s. J..·Bl. Højbed Kronprinsen 
ø,.eiEe~e p,]. Bertelsen 
J osias Bille 

Prokurist Mot,!en~ Bredfeldl 
Lalld.~relssagf. S. A . M. Bii .4el 
('ilJilingeniør Th. Cnr .• fellsell 
Hevisor 1<..]. C rl/sell 
K an/orelle! jO/'gen S . Dich 
C i oilillt,!enifl r Th. l~berlh 
(;ras.~erer A . I'i /I eil.bor d 

1'1'0 f e.~.'{)J' j ul. /-/ il r/III fil I II 

Direktør V. lJ jorl 
Fru A. lIvi/sS 
Direktør li el de j lJeob,~el! 
Cioilin/Jelll:or Joh s. P . .J olliln .~ell 
OoerTelsslltj f ører l(. Kiff>r 
Cioilill~elliør K. V. Koch 
Politiadvoka t II . "-llllsk 
Direktør B. LIldvigsem 
KOI/./orehe! Ax el LUlldljvi./ 
TNllll1l12ge K. M {l c!lold 

Ooen 'ehsElgfor er I-lan.~ Mndsell 

J e.~p"r l1an.~ iV ,/(h ell 
Virek/or, C ivilin/fenior 

A. MunJ..-ebo 
Disponent Preven Nel/ell/i/nn 
Overlæge J ens N iel sen 
Fellill.,4enior./. NOr/llil n-

II lln.sen 
Vi,.ek/o ,. l\. /loy Pele,., el/. 

O veringeniør Ove Pel er sen 
Be fragter N. K. l?aSlnllssen 
Direktør G. RielIlann 
Direklør Per IloTll.lerg 
Bankb >sfyre,. S lig Jl{mn e 
GenerJ:lllæf!e E. f/llglll a ll 
Grosserer GIldmund Sclrn ck 
Fl1vriki/nt Holger Sebbelov 
Professor K. Seeher 
Direktør I-I arald Simonsen 
Professor E. Saen son 
Dæge Th orup-Pe lersen 
[,iibornlotieforsl. E. F. Voigt 

AA IlBOG Fon 19~1 S9 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS 
PASSIVE MEDLEMMER 

Dr. med. 0/10 C. Angallrd 
l'ru Dr. med. Ollo C. Aaganrd 
slud. m ed. Knud Allgtwrd 
Direklor W . D. Aller 
Civilin{!elliHr Bel/df A lsled 
C ivilingeniør Fri/z A ndersen 
C ivilingeniflr Ib A ndersen 
Civilingeniør Ll.. 1-1. A ndersson 
Landsretssagfører H. Baehe 
Læge ]. 11. Ballg 
"fICd. m ed . p, Bas/rup-Madsen 
Li/nd .• retssng fører Lenn.nrd Bech 
Assisfenl G. BieriT/,!! 
C ivilingeniør A rne Billzer 
K lUll S Bjerre 
Kaplajn O. Bjerregilllrrl 
SLcl/SfWf. Neoisor Ol/o Bjernr.m 
Fru AnilUl Bjørnevo 
Civilingeniør, Frk. L Bjørn ebo 
Assis/elif M . Boe~efl 

Civilingeniør E. II. Boserup 
Talldltl'.!!e 11 . Brinlc-r.nllllllel-

~<liIrd 
"Itul. merl. Svend I3rilli-N i e h~ ell 

Læge n arry Brocks 
Redakfør Ralf BlLch 
slLld. polyt. K. Børl'ild 
.~ IU(I. med. KIIIUS Cltievilz 
A e/junkt, Cilnd. If/ a{!.. Egil 

C hri..t ' lIsell 
slud. polyl.1 n,!!vlml Clrri ~/ell :;en 

C ivilill gelliør P. A . C hris/el/ sen 
T /l lldlw{!. ' 'J'{I{!,e 'Itri .~ / ensell 

C ioilingenior 13. Cltrisfillll_~en 

C ivilingeniør l. P. Dl/llo 
Købmmul Vo lllter Degn 
Li:llHlinspe/dør C. 17. Oll/I Det/l'S 
Mllre/'llf(!s /er fri/z C. bsensøe 

Kom III. II lI e/ærer E.l::/dILlld 

sluel. m ed, Belli E rikselI 

Læge ) . Eschen 
ProklIriM V. L. Faltborg 
Lte{!e A x el Ftl hrenJ..Tu,; 
C ioili/l.{!eni.JI' ]. Fi·Ii~ / er 

Ib Femerlin g 
/l EII11< Fu.;)ede 
Civilingeniør S, G llndesell 
Professor j, GI/T/Iler 
Civilingellior Ebbe HElgemann 
-'iIJilill/feniør Tyge 7J n/l 

Ci.viJ.ingeniør O, Hal/in 
BUiIIlebygger ThorrJlll Hmllm.er 
Overlæ/fe, Dr. m ed. fJ. l -I ilIL.-

vorg 
sllld. jnr. E. Fogh l-j fl n.~ elL 

DireJ..·lllr Kaj Hall,;en 
Læge ('lrr. Hems/ed 
C iv ilill!4eniør Pal/I I . [-{ areler 
C ioi/in{telliør P. j. j. NlIrrler 
LtlnclsreLssllgfører SO. I1 ll.n ns 
('illilint!errior Ih,r/rllww Pe-

tersen 
AlIHn K,wI' 11;HsElger 
Civili,l gellior Belll /J tlllverg 
sil/d. {Joly/ . I-I II II$ i lll ge Herm nnn 
cane/. JILl'. /-/. II . l-101m 
Læne N. P. flolm 

,~tud. Ml. Ib HOlllm el 
C ivilin{!ellior ./ . /I os/rrrp-Pe-

ler.~en. 

slud. jll/'. Ole /-Jøffdillg 
caT/ d . ju/' . V. HØ"sga.frrd 
.,Iud. po/iI.Peler IIslJe 
.l IW Jpsen 
Ovedæge Dr./IIetl.Pollllverse/l 
DireJ.:I1Jf H . ./i/cobsen 
7~/II/1lerik '/ ellsen 
lI emling ./ensell 
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Cemt!. jur. 11, Jensen 
S/e ffen Johansen 
Ekspeflient A. JørBensen 

.~ lud,ln.ed. Anker Jørgensen 
sind. polyt. Holger J ørgensen 
Tandllege O le Jørgensen 
Dr. N. Kalcker 
K up/Eljn F. S. Kiersgallrd 
Fru. Greth e K iersgallrd 
I' rk. Birle Kiersg;wrd 
Frk. Ulli K ie/" sgaa./"d 
sllld.m.ed . P. K':rkegium.J 
C ivilingeniør R. Kjelllæs 
Cil) i/in,gelLi(~r Kjeld Klin/øe 
mllg. arI. E. K nnlh 
~flul. jur. j ørgen Knu/zell 

slud. jnr. J ens Koch 
Civilingeni.ør, Dr. techn. JørBen 

Koch 
emul. plul rm. Henning Kofoed 

cand. pharm. C. Korsgallrd 
slud. med. P. K. reutz feldl 
Civilingeniør Jørgen Kærn 
Prokurist K. Dagergren 
slud. poIN/. Emil L.<lIIIP 
Lm"e Joh s. Und 
Overinspektør T. Lohse 
Læge Erik H. Lorenzen 
FrI:. Bir/e L1JIIIi<]I)i,~1 

Landssekre/ær A. j. L/Jiken 
Assis/ent Tido LøroellllØj 
Overretssagfører Hans Madsen 
Assistent TI;. Malling 
Læ ge !l. Malhiesen 
Erik Mathiesen 

Vagn Aage M n.lhiesen 
Civilingeniør A. S. MflIhis en 
"ind. m ed, Sven MejLIsen 
Civi!inBeniør G. Meng-l.ulld 
Fru Mini Meng-Lu.rul 
Fru K aren il! elchior 
Polilii.nspek/ør E. Mellernp 
CioilinBelliør Hll/ph MOf!ensen 

L{j/ulsre'.~s'lgfører M. Moll.ke-
Lelh 

Civilingeniør A x el M iWer 
Civilingeniør j . Miiller 
Politiflc./dmæg/ig /:l. Møhring-

Andersen 
Dr. med. E. Møller-Christensen 
""ud. polyt. Erik ('ari Nielsen 
slud. jur. Erik N. K. Nielsen 
st/ul. ju.r. H. C. B/inkenberg 

Nielsen 
Professor, Dr. phil. j. Nielsen 
Cir)ilingeniØT J. OsJ.:llr Niel'en 
s/I~d . polyt. John Kai Niels/iII 
slud. m.ed. Th. PuMlod Nielsen 
.~/ud. polyt. KElj N y gllMrl 
(;l;l1ld. jnr. Viggo Nørby 
Dæ"e C. Nør"l:Iard 
BallkCls si.~fel!/ Kjeld Pnckness 
Direktør K. ParkoD 
cand. jllr. Ar/"ur Pelle 
sind. polyl . ./. SkOD "iw.rd 

Petersen 
Læge Wolmer Petersen 

O fficer saspirall/ O. Pinlol/
jørgensen 

Civilingeniør l~. Høj/und R l/S

In.u,%cn 

Uepræsell/ ani .Iørgen Ras-
1/t1.Lssen 

Civ iliTl !!en iør fJ em er Rns
Inlls!!en 

Civilingeniør G. Uemzelt 
LClJ'l.d srets.wgfører Erik' Ueps-

dorph 
CiviUngeniør P. RiemCIIlll 
.,tud. m ed. Del. N . P. Niem all n 
Claus Rielllll1l/1. 
Torben lliem i'lIln 
Troels Riel!wnn 
slud. !I.rch, A. rWs-Cn rslellsen 
ccllld. jnr. Ingolf Iling 
Adjunkt. Cfllld. m tlg. F. {[oikjæ r 
Dr. phil. Herberl Nosenberg 
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F /"Il g N osen berg 
Fm C. Højel 
Esben I?øjel 
Søren Røjel 
Civilingeniur V. C. D. Rømer 
.Mogens D. Røm.er 
{i'leming Schack 
Gudmu.nd Sclwck ju.n. 
Tage Sclwck 
sfud. jnr . Ole Scllierbeck 
Bogholder Palle Schiøfz 
TrllldlæBe Gorm Schlei.l;.~ 

FubrikaTlt HolBer Sebbe/OD 
Fru Yrsil Secher 
Uffe Secher 
Civilingeniør Knud Sehesled 
Ooerofficianf C, A. SjeUe 
Assis/enl B. S/.:oIJgfJMd-jeTlSen 
stud. polit. Krwd Skovm.and . 
Læge A ug. Sonne 
frit Anna Louise SIllge 
Bog/rykker Rich. S/eenbeck 

-----------------

Drif/sinspeklør N. Sleenberg 
Civilingeniør V, Stenstrup 
LæBe V llgn Stæ nnose 
Fm fløjes/eret ssllgf. O. Bondo 

Svane 
cmuJ. jltr . E .. Bolldo SDfJn€ 
Landsretssagfører N. Bomp 

Svendsen 
Civilingeniør M. Th. Sørensen. 
Fru Bodil Tennansen 
Malermester J. Thaaru.p 
Professor Th. K Thom.sell 
Læge N. B. Tho/'borg 
Læge Mogens Trier 
Inspek-lor G, Ulrich 
Fru. Son),l rJl andel 
frk. Karen Bolet/eJ·f! findel 
1~llrs U lrikW lUl. del 
Professor E. Wllrbu.rg 
S/lUl. med. j I1n HI eber 
Kon/orc~ssis.lellt jørgen W 011.11.: 
emu/. polit. M. O. østergaard 

HUSK AT TAGE 

WIEDEMANNS PØLSER 1/ 
MED I BAADEN O 

• Slnlskonlrol No. 21Hl. • 



Studenterhuer 

L. L. Thranes Elff. Klareboderne 6 

FI . ~ 

Vi mpler 

Ya r-hl flaA 

1II,,1I>llI lI/l r'l'o 

rta~~ " " ,,p cr 
F)l1~Jinl'r 

"",n,,,,,,,,ollor 
SU\cf' IHlsrr 

Byen 5306 Y 

Eneste Specialforretning 

~ 
J. S.V. Weilbach 
Niels ,11I(:lsgnd .. 6 . TI r. C. 1220 -7990 

Jllllm c/d Dc'" i: 

DE STUDERENDES 
SYGEKASSE 
All o Oplysningc ,' m cddd es af 
De SIud.reMI"" yyekcos$e : 

SKIl\'IH,:n4 .. ,\n.,; "O 

t b". : d:lg1i ~ 10- 3, Mandag liIlige 5- 6'/, 
L o rd a!; 10- 1 'fd f. JJYP.II M 1S 

Dct cr hrllSI 

at. købe .l2eiea hos 1 
Okll0l'll FOTO l; OPTIK I 

VESTErlllllO GAIJE GI TLF. VE 6565 

AA n P,OG r O R 19 .J.1 63 

[hlmme r arb >jcle r ... 

1. ':pJtæm.i.e.: J/ '; PEN. i'v/AI)SE~' 

2. ':pJtæm.i.e.: JE 'PER M A D 'E,\ l (Po rtrær se rie" rra R ",' \,en .) .../ 

Uden fol' Konkurren 'en havde Fotog l'af Erik PeLer
sen indsend t Billede t af SCllllel'l'oel'en paa Aarbogcns 

s ids te Sid e. D ette Billede el' et decideret I. Præmie-Bil
lede, og Inis Fofogl'a fen ha vde V OC I·et Medl em a f D. S.IL 

'vilde han have I'aaet de n. 
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IDRÆTSMÆRKET 1941 

E Her spredte Forsøg paa at faa indfød [dræ tsmærke
prøver og aa i vor Klub, lykkedes det. først i AaI' 

at fan org'anlseret Prøverne i faste Rammer. 
Deltagelsen val' r~ t lovende, og' ef

te,' nogle indJedende Trmningsøvel
ser i Løb, Spring og Kast, arrangel'et 
i og omkring Klubben, blev Trænin
gen og Ptøveflle henlagt Lil Stadion. 
hvor der i Aftentimerne udfoldede sig 
et myldrende Liv af Idrætsfolk fra 
alle Grene, 

20 km Roningen foregik lued Start ved Tuborg, Ven
depunkt ved Slusen i Sydhavnen og Opløb ved Benzin
øen og 2 km RoprHven blev dels foretaget paa saOlme 
Bane der h enyttes t il Klubkaproningerne, dels fra en 
Kost nord for T uborg Havn og ind til det sædvanlige 
Mani i Kalkbrænderibavnen. 

Gymunslikprøve el' a fIagt pau begge Gymnastik
holdene. 

Alle PI'over val' godt arrangeret, og den eneste P,'øve, 
der voldte virkeligt Besvær var 2 km Prøven, hvilket 
overraskede mange. Den krævede af flere Hold et Par 
Omstader, før den blev klaret. 

Følgende Grupper skulde bestaa:': 

Højdespring (1 ,25 m), 100 LU Løb (14 Sek.) Længde
sp,'ing (4 m), Kas t med Haandgrannt (60 m) , 20 km. Ro
ning (2 T. 4-Aa. - 2112 T. 2-Aa.), 2 km Roning (8,35, 4-
All. - 9,50 Z-Aa.) samt Gymnastik (laveste Kvotjent 
6,00). 

Idrætsmærket i Guld (Delt. over 40 Anr) blev taget 
af Schack og' SielJerts, endvidere fik G. H. Sch8U1nburg 
og SLub Christensen KI'ODen paa Mærket forsølvet (Prø-
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ven taget 2. Gang), medens de 
Mærket i Bronce (1. Gang). 

D eltagere rik øvrige ~ 

Broncemærket erhvervedes af 
følgende Medlemmer: 

;lilan JohlIsen 

Bjørn Møller 
r, G. Hendriksen 

J.: risl ian N ørlYllg 
Jø/'gen Slærfelcll 

.1 Ol' gen Ro je/ 

Rirp.er Kopp 
Johannes Heiff 

c, G. H'll/'mill" 

Ole Sk-terbo 

p. Kra f:l 
Jørgen C, Bech 

Paul Siver/sen 

.Iørgen Jensen 
Mogens Poul, Mild~ell 

Flemming ~ng"ailrd 
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K. Lynggnard Lars .n fol. 

AARETS PORTRÆT 

Umiddelbar( f <-:II' d CIl l. februar' fik ,)'lælleldl tilbudt 
e n S tillin g; som Ill geniHr ed Jy:;k. Telefonselskab. 

og naa .. disse Liniel' kOlllmer pan Try k ... idde l' ban /"0["

læ ngs t i Aalhc)J'o' og SC'II'gc r fOl'. at· de nordj"yske Te le fon
linier vil'ke l', som de skal. 

Hermed el' endnu ell a f D. S, H.'s Læ rende Kra:~ fj e l' 
[Ol'S VlI nclet fru KIII bben SOIll saa mange a nd re i Tidens 
LHb. eh f<;jlgel ig gla~Je l' d e l os alle, at -'iædeldis reni 
per onlig'c Karrie re følo'cr en opadsiigt'nde KtlJ've, men 
d et kan ikke nægtes, At vi for K 1.lIbhen· ,' kyld he llere 
havde , e t, at denne :::ilig'niJlg V UI' fald et he t' i København. 

~tæd'eldt Val' et af de mes t aktive BesLYI'elsesl.lled
lemmer, v i hal' baH i cl · senere Aal': tidlj ,,' og silde va l' 
han i Klubben og' aldl' ig liden nt I'ive i e t e ller alldel. 

En Hochefs Job er ikke misund c lsesvæ rdig t i en 
KllIb af D. S. n:5 StølTel e og blandt cl saa r'espek tløs t 
Folkefæ l'd , som SllIden/ er ofte el'. Men S tEl'deldt ha vde 
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sin egen Maade at klal'e alle opstaaecle KoniTOVel'. er' 
paa; han fik f olk til al JOl'st.aa, at det ikke var fol' sin 
egen persordio'e Morskabs Skyld, han 1111 og da ophaadte 
som Bussemand , mell fOl' Klubbens, hvilkel vil sige for 
»vOl'es all esamrnens «. Der Cl' adskillige, SOUl hal' maaUel 
op lUed en Bøde unde r' Stædeldts n.egime, men del' C l' 

vis t ikke en af de paagæklendc, som ikk derfor VIn 

lige gode Venncr med ham. 00' bedre Bevis fol'. al han 
vm' sin Plads voksen kan lllan ikk f aa , 

00' hans rn te l'e~ 'er spændte udover Klubbens sna:'v
I'ere Rammer: han havdc Blik fOl: hele den danske 110-
spo)"t 0 0 ' fOl'. hvad eler lj c nk den. Det viste han blandt 
andet i ["j Ol', da ha n paa forlr'inlig Vis led "cl · Koben
ha vn skl'edsc ns StYl'mandskursIIs i vort Baadehus. La ng
tur's t'oningen ha v'de l'laJls s/cl·lige lnt -'resse, men han 
fulgte ikke del'fol' rnillc!t'e godt med paa de OIOl'aad "I' 
af D. S . R 's Liv der hedder Motions- og Kaproning. 

Tam' b.·' l'felrlt nu - s ikkert I.ned blødend H.rerle 
- s ~' ig' jel" os til f ordel for Hovedlandet. vil vi iii Af
sked hl'inge ham en Ta k ror' lUlHS A rbejde indenfor 
Klubben, Alle v i, de l" læ r te ham rig ti g at kende, sætt e r 
Pris paa h a m fol' han,. Initiativ og aldr'ig sv igiende ln
ier'esse, EgenskH bel' der gjol'de, al v i respek ter'ede hans 
J"Ienin~cr . selvom d e ikke altid faldL sa mmen med V()f'C . 

Han har s ine Menjngers Mod i aa høj G ra.d , at andre 
stundom kan fr istes iii at kalde d e t Stædighed. m eD "i. 
dej" ke nd e l' ham , ved. at denne ht'Clighecl blot el' et Ud
lf'yk for. ut. han virkelig har dannet sig e lt U"L' lIndig og 
seivl'l c"lIdi g Opfattell'e af de T ing, det, drøn es. 

D. S, R, mistet nu Stærfeldts Arbejdskraft i b vel't 
Fald indtil videre. men fOl' dansk Roning e r den ikke 
tabt ; de fa a t' nok Brug for ham i Aal.boL'g· .Roklub, 

.\' 
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Orie.llleringsløb. .r. Madsen 101. 

D. S. R,s SKISEKTION 

Kau du hus ke, du du j din Barndom hesle '()opers 
Romaner? Kan du huske C hingnchook og StifindeJ'. 

og hvad de hed I1llesammen, disse J æger- e ller lndianer
b~lte, bvis Bedr'iftct· du fulu'Le med en gysende Spæn
dm!!:, del' ikke ble v m indre. fordi du vidsl,e, a t d el' hang 
et Par ras ke øretæver klar til dig, bvi din Far ovre 
fra sin Sid af 'pi 'cbol'det - for' og'san den Gano ' val' 
det jo ,'paJ'elider. i h,?iJkc FamiHen samledes O~l en 
enkelt lille Lampe - opdagede, at del s let ikke val' 
Blochs Verdenshistorie: men den i sanllue snildt ind
lagte LædeJ'slt·(.ollllpe. del' fik dig til at stønu under 
.Læsningen. 

Har' dll nogen Sincl siden rølt den :amme opløf
tende Spænding'? I:-la!' du nogen ' Sinde siden med alle 
Sanser' vaagne sneg·et di,,' frem gennem Krauet eller 
d a·' kket dig langs 'kovkanlen , til du fandt del. rette 
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Øjeblik at smutte over Engen for al gemme dig i del 
Illodsa tte , kovbl'Yll, 

Det hal' du sikkert ikke. For du er' blevet voksen 
og gammelklog O'" for stOl' lil al: lege. Kort sagt du el' 
bleve t noget saa gebommer'lig kedelig. Og' i dine æl'li"'ste 
~ . D 
~(undel' kan du g'odt mærke det selv, men du ved ikke. 
h,'ad der er at gøre ved det. Du konstatere.r' Savnet , 
maaske J'et ube~' id t. men du ved ikke, hvordan du 'kal 
afhjælpe det. 

Jeg'kal ige dig, hvad du skal o'ore, for igen en 
Gang at opleve dine Dl'engeaars Spænding. fol' igen at 
blive den Stifinder, del' med alle San:er spændt sne" 
sig langs Bækken i din Barndoms Krat. 

Ko,n med /HUI, en af Skisekiionens 01'ienleting:>iure, 
Pr'ov at V~ 're med i Kampen over de 10-12 Kilometer 
Skov. Mark, Eng og Mose, og du vii opdage, at du ',. 
blevet Dreng panny, Prøv at fimle Vej gennem ko\
tyknjngen med Kod og Kompa i Haanden, og du vil 
fole dig som StiJindet' mere endnu end i dine I)rcno'c
dage; for 1lI1 el' »Stifinder'iel « sat i System. 1111 <.'1' del' 

fv(ening Kamp. ikk > bio! Len' i de l. . 

Alle Ft"lcls l' vil besja~ lc dig: 1II1dcl' el ()ri('lIt('l'ill 1"~ 
løb: du star'Lct' fri~k og ktl'k ol!: opt illli l'd i~", .III jIlIIII'!' 
indv ndig-, IItUII' dll filldc'/' '11 PII~( 1I1h-1I Spild d' I. .. od 

bare l'vtinuUcl'. dll ""idl'I' di~ i Sjll'll'" VIII. 1111111' dll hlll' 
t.osset r'undi i ('II TilIII' f/t!, Ilt lilld., .. t Mw!,I",o .1.'1 11111 

sølle 25 M·t 'l' !.t'IIg'I'I·(' iii "1'11 , h'I' I Ild .III 111111 1111 

»sejler« iind,l'dl fod i, Id 11'/1'1111'.1 . 1111111 .III 111.11' 

leder efter en fOl·IHllldl'i PlIsi , 1111'11' 11111'( 11111' II 1111 j 

numre rask va·k pnSSI' I'C.'I' .lil' 11/' .III 1, ,\ 1'1 "p p l lllll' 

rafl[' din »unden 1.111' t . 1111111' .III 'lili 1111"'1 ' \11 1111.1'1 

sidste Post j en FUI,t og- 11111,';('/' pllll III 1111" I II ' It, I 1"1 

ai indhenle lidI. af d '1\ spildtt- Ild II/III III ti dl l .1 

Og du oplever I'ig(i~ NUjlll'l'l" 11/1/11 .III 111 1111 1 \ /1 I 

geJJJlem Skovtykoil1g 'II. over' illd I 1'1.1.'1 'I lilli III \I" , I 

Jag et Par af Ganløs Ol'!\{'ds Ihl' 11(1 i, II I \ lilli ' " 

du [anI' set "il'keli"" Vildtl)'l'. i""I' .111\111' II ,,11 1\ , 
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hjorte. ell e t· sla nds et Øjeblik og se pall to EgCl"L1S El
skovsleg op og ned ad en ·rn-cstamTll c. 

Du vil jo ikke være tyk og stiv og ga mmel, vel? I)u 
vil gerne opleve paao.y med Dreno'csindets Friskhed, 
ikke sa ndt? Kære. du kan nan. de l allsammen en Gang 
~Tlclnu. selvom du skuldc være nanet langt ovcr de 
fyn c ~g ha ve faad baade tynde og graa Haar, 

p['øv det e n Gang - lad Os se dig paa vor næste 
Orient eringsitu'. aa kommer du med paa mange. 

AARSBERETNING 1941 

D s, R."s 'kisektion hal' med Uc1 n 'angcn af 1941 afslll t
. • te t sit førs te Aal', ~ektio(len st iftede" 29, November 

1940 og a r'l'lwgcl'ed > allerede i Decem bel' 1940 t.o Tme 
og en Forcdrag"a Hen I'or' s ine MccUemmct'. 

Men flH:St 1941 ha l' vist hvad del' en'enHig er Sek
tionens Arbejdsfelt og hvilke Opga ver de l el' muligt 
med H.eld 00' Berettigelse al tage op. Skønt k a lde t en 
»Ski «-sektio;, rumm e dog meget mer'e end netop 'kiløb 
indcn[ol' dens Rammcr. Der hal' ga n 'ke vi, i vvret hele 
IO Skitur'e i. 1941 mcn desuden IHU' \ 'cktionen buc\l paa 
Vandretul'c, In ' Tllktionsa ft encr, for·ed.ragsnftener' og 
'ndeli~ frem for' alt: Orientering ·løb. Disse staa r som 
det d~l' hal' , 'æ ret - og i fremtiden ikkert i stadig 
s tio:ende Gr'ud vil blive - Sektionens Hovedbeskæf
tig~lse. lkke saalede: al fOl'staa, at Skiløbet. ska l sIøjl:es 
t il I' ordel for Orienteringen - nej, naaI' del' el' Mulr g
hed fol' Skiløb vil dette altid g,aa (mild for etbved 
andet AJ'rangclJlent, - roen i Erkendelse af de Faktiske 
forhold: at Vol' bedste Sæson ligger mellem Slancler
stryo'nino'en 00' Jul. altsaa i hele Efteraa l'e t, hvor Skiløh 

• t:> t;> b . 1·1' O· t . dog er umllligt, jn, Sf Hl mafl det ne top ) \ve nen el'lIl-
gens Opgave at udfy lde dett Tid. ruUl. 

januar-Febr'lIar' clel'irnod, el' de l se t rra et , SPOL:ts
li o'j S ,rnspunkL alles Haab man blive clen vll'kehge 
'Lløh~sæson. med rigelig \ ne, klart Vejr og bidende 
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Fra en Skitur. 
Arnclllng [Ol. 

F r'os t, med t'ig Lejlio'hed iiI at fæ rd es paa 'ki i de nOI'c\
sj æ llaudske Skov e. O g dette Hanb opfy ldt.es i hvert 
Fald i 1941 . Vi havde mange herlige TUl'c - til Rud e
skov G "ibskoy, Ga nløse. Tisvilde o .. v. AUe med stOl' 
Deltagelse enkelte Gange op over 30 Deltag'er·e. Fø r·e( 
var' /ilsh'ækkelig stabilt og' godt t il , al del' kunde op
naas en forsva r·lig Træning til Deltao'else i de forskel
lige Skikonkuucncer', og de FOI'venlninger, vi i førte 
Omgang kllllcle s tille til R eslIltate l'llc ved Deltagelse i 
Slalom og Langt'end, blev da ogSlHl ]Jcl'nt indfriet La l.l g
"end lod til at være den Disciplin, hvor vi lettest havde 
Mulighed for at gøre O ' g,"lcleode. (Se iøv rig'l Re tll
laLerne uedcIlJor) . Og med F'ebl'l18t' Maaned ebbede saa 

k isa'sOll en ud. 

Del' ful g te 
de Vejrlig fik 
for' meget til 

en Periode hvor cl t ' tadig sk i ften.
Bestyt'el 'en til at 1'0['1 vivIe. Det toede 
kiløb og for lidt t il at skaffe Sneen 
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af Vejen, - Muligheder'ne for med Ud bytte at færdes 
i Tenæne t val' lig' Nul. Men omsider klarede det allige
vel op, og vi kunde beg) nde Orieuteriog'ssæsonen, Fra 
førs te Færd val' det klart , at vi skulde lægge an paa 
at naa den bedst mulige form tiJ »Kompnsløbet «, Roer
nes Foraar'sol'ientel'ing'sløb, der' vjlde blive afholdt som 
den sids te, store Begivenhed, før Roningen satte Punk
tum fol' vor Vit'ksomlled, 

Kun fna af kisektionens Medlemmer ha vde tid
liget e heskæftiget s ig med Kod og Kompas, og de af 
os, del' havde Helt Forhaandskendskah, maltHe derfor 
træ kke Læ' 'et et Stykke Tid , indtil Interessen havde 
vundet ti IshækkeJ ig·t. Fodfæs te, 0°' Udviklingen val' 
kommet ind i faste Spor, Tilslutningen til Søndagenes 
Løb naaede hUl,tigt at blive s labiliser:ct pan ca. 15 Del
tagere, De mest energ'iske mødt.e saa godt som h ver 
Gang og udviklede efterhaanden en saadan Orien te
ringsevne, at v i .....:... pau Trods af minche gode E vner sOm 
Løbere - nlLi o'evel kllnde gøre os al vorligt bemærkede 
i s tøTI'e KonkurJ'encer'. Paa Baggrund af det hurtigt op
naaede, s t.OI'e MecUemstal (122) og den fine Indsats pua 
Ol'ientel'iu"'sbanel'ne ly kkedes det os at vinde Indpas i 
D, F, f. R:s K0ben.havnskl'C" Vinter 'pol'tsudvalg' og i 
Dansk Skifor'bullds Ledelse og de rm ed komme til at 
væl'e s tæ l'kt medvirkende ved Udarbejdelsen af de Het
ningslinier som berfra el' blevet givet Ol'ient.eringss pol'
len Landet over. 

»Kompasløbe/.« den ",,7. April hleven gla ns fuld Af
slufning paa Sæsonen. D , S, R. 's Skisektion besatte de 
4 førs te Plad 'e t' og' hjemførte den af ons. ,Hans Madsen 
ind~ tiftedc Vnndrepoklll - et j)'amme.lt eug:elsk Skibs
kompas, - h e 'temt Lil at udsættes i kOJ11Inende »Kom
pasløh «, der ska l afholdes een Gang om Aaret 

Det el' Sbsek/.ionens Huab med AtHene at komme 
lil at betyd e noget mere fOt, Roklubben end blof' en 
Løsnin o' af Problemet: Stilsta nd om Vinteren , Nærmere 
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betegnet glli.lI' dette Ø nsk lid paa i Fremtiden paa af
gørende Mnnde at Viere medvirkende til \?OI'e Kaproeres 
Succes, gennelu en ralionelog effektiv FortJ:ærung, gjort 
sa;~r}jg effektiv derved, at Ol'ientel'ingeu kan blive en 
gavnlig og næsten uundvæ rlig Afveksling i den ellers 
for> ensidige Træning, som en Kaproel' udsættes for, l 
denne Forbindelse ka n det have [nieresse at citere en 
Udtalelse, 'Olll vor tidligere Træner, El'1lesl BlIrry, fr'em
kom med i Aal'bogen fol' 1933. Han sh ev : 

»Rowing and sculUng is ns we all know a summer 
spod, and in guite a lot ol' ins tances men let Lhcm selves 
go out ol' t r>aining' during the winler so tha t wh~n J'o\\,
ing' sen son comes nlong, it is very difficLJlt to get them
selves in eondition fol' a hard raee. 'fbe best men I have 
always fOllnd have been willing workers men who Gome 
and wOl'k wjthout h eing told lo do so. 'Vinter time 
pel'ha ps iee may put a stop to boating, then there is 
l'un,n,:ng, one of Liw /'ines! 1Vays of keeping /Ile body in 
condi,l.ion, RUllning in rnoderntioll , I m,ean T'unning fol' 
hea lth sake li all exerci se, it is not n eeeSStl l'Y to race 
ever y tim e one go es running, Go for a long easy paddle 
as one lUay say when l'owing, Study deep breathing, 
breatbe as mueh /'r'esh ail' iuto YOII!' lungs as pos. ible 
wllile taking your exercise«. 

Dis 'e Ord vi "e r' Lydeligt, h'vilken V æ r'di en saa er
faren 1and , om M I'. Barry 
tillægge!' Løbningen. Og 
OrienteriJlg 'løbet pass 'r saa 
fuldkommen/, sammeu med 
huns llldsiiJling' : Hovedpar
ten af T urene er Tr, nings
løh, hvo r' enhver kan nyde 
godt af )H I long easy paddle«, 

MaaUe Skisektiouen der
for her fan eLs tuhHt og aner
kcndtAr'bejdsfelt - til Gavn 
for alle i D, S. R, Posten findes. J,Mndsen 101. 
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Anden Del a f Aal'e l 19M begy ndte fo\' D, S, R.'s 
S kise klioll den ,Oktober, Orienic l'in o's løhenes Tid val' 
atle r inde, De tilstundende Konkllnencel' \rilde blive 
haa I'dere end. før, vore Mod ' (undere ha vde hal ( længere 
Tid end vi Ul t.n-c nc i; (dej dr'ej e l' s ig i første Rrc kke 
om Ailetikfolkene. hvis Hojsreson klin li ge e l' a fslll ttet) , 
AllcI'eJe d et 3. Løb blev e n aa be l) Konkurrence. R es ul
ta lej VeU tildels d ere fter. vi blev meget s pL'cdt placeret 
pau Res ul tatlis jen. klin Mogens l-Iee JHwcdc helt frem 
og blcv N I ', 4. 

I Oktohe r afholdt.e· ki :;eklio nens Cenc ra)forsamlinu ' 

i Parkre-·ia uT'anten. Henry K iersgai:ll'd, der med Dyg
tig hed og E nc r'g i ledede. kisek tionen i S tarten, øns kt,de 
ikke Gen valg, og i ha ns Sted va lgtes Ejncl 1' Vo igf, Ski se k
tionen brlnger' hermed Henry Kiersgaal'd s in bedste Ta k 
fol' fodj enstfuldt AI'be,jde, 

Med e t e llkeU rn ellemlig"'ende Trl:l:' nin gs løb kom saa 
j) Kodløbet « - en Pendant iiI F'oraards l,Kompasløb «, 
men clenne G ang et forholdsvis let L",b - , hvor vi med 
l l-: l'e fo)'s vared e vor Pos ition hlnndt de køb enhavns ke 
Roere, Endnu en Træl.lings hll' o'" e n Konkurren 'e. og 
PI'ogTammet udadtil va l' afslllt.leL Der ha vde væl'et fOI'
skelljge Bris t ved d, afholdt e KonkuJ'J'ence l', saBl edes a t 
T ilfæ ldig'heder paa sæ..Jig uguns tig' Mnade havde spillet 
ind , og de opnftllede H es ultate l' s tocl derfor e fte r vor 
Mening ikke i Forhold til Ll-lbel' nes virkelige t YI'ke.
ud en <lI vi af den G l'und ~ka l være utilfredse med 
Sæsonen. 

E ndl\ll cl 'ports lig i A rrangement s jocl paa S kisek
Uonens Pl'ogl'am i 1941. Det va l' JlIlei llrcn med til
hen'ende atoJ' icJllcl'ing. I Dagene .... 6.-2 . December 
boede 18 Medlenun el' pua egen Ko t i e l tomt Bondehus 
i Asserbo, Vi ha vde megen Fornøje lse af T uren h vis 
C lou val' Sektionens første Natorientering, Naiten til 
clen ~R, Decemher. Det V[ll' bidende 17I'OS1, me rl heldigvis 
n a:~sten vindslille den paaga'ldende Nat. Af IO Stad
nUIJlI'e linnede kun de 5 ai. genneul.føre Løbet, og Tide/'-
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H. Kiersgaar.d starter 
J. M ,d. en 101. 

ved København 'meS ler kaberne i Langrend. 

ne val' nO"'ej for' ~ig c lv: hlldig·l.eMa nd - Tim e l' 50 
MinuHCI', langsomste 6 Timer, Re~lI11ater , ' OJJl man i.,lv
rigl ikk , sku l lade sig afs kr'æ kke af, - Hovedaal'sagen 
va r nemlig' de n, at fl ere a f LøbeJ'n ·' al(!J'ig tidligere 
havd e deltaget i Orienteringsløb. Fol' alle de l' \ ar med. 
blev den ne Nat i Skoven en Oplevelse: i SæJ'de lesbed 
da Belysningen - de va r f llldmaa ne - gjorde 1 isvilclc 
Heg'u til e t fuldkomment Evenl"ynige. 'neen .va l' faldet 
og laa blaa hvid (lg knitrende pM G l'aner og 'kovbund , 
og fra Højcl t~dragene snu m a n ud over et v in terli g t bl fHl
sm t Kattega t, ,om j d en h ys talklul'e F ro.: t kWllunecle 
s ig 1l0rdOVel', m æ rkelig n em t og uvirkelig t. 
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Det blev en Becrivenhed, eler værdigt afsluHede 
D. S. R. 's Skisektions første Aat. 

Foruden d e ovenfor kort omtalte, sportslig'e A1'l'ange
menter, har SkisektioJ)ell i 1941 budt pa1.1 adskillige 
aftelllige Samlnenkomster med udmærkede Foreell'ags
holdere, SOUl vi hermed hringer vor bedste Tak. Af 
fremmede FOl'edmg'sho,lclel'c har vi haft Besøg af: Arne 
flotf, Eigil KnuLh, PeLer Preu,chen og lefle Bang. Ende
lig hal' N yholm-Poulsen og' Jespef' Madsen laget sig af 
en Aften, ligesom Henning A melu.ng hal' sørget fOl" Film. 

fait har Skisektiollen arrangeret e lle r d elta ge t i 3 Voudreiure. 
8 aftclIli g(' Sammenkomster. ~ Skitllre. 3 • kikonkurrenccl' , 12 OriCJl
l erings-TramjJlg~ (lIre . 5 Orienterings-Konkurrc llcer, I Flerdngstur 
og 2 fn s lrnkliollsnftclle r. 

Borhc t fr n Klllba fteu e rne omfatte r de n aktive D eltagelse i 
S 'klioll eus A rrallgenlen tcr O\'e r 70 Medlemmer. For Oricntel'iugcns 
Vedkomm end.e e r det mulig t al give n stat.is tis k Ovcl'sig t : 

ORIENTERINGSSTATISTIK 1941 

Antal Løb Poinrs Polot pr. Løb 

Ejnar Voig t ..... . ... . . . .. 15 24 1,60 
Erik Kie q ,l'aard ... . . .. .. . 14 14 1,00 
Mogeus J-lee .. ... .... .. .. . 12 32 2,67 
Jesper Madsen o • • ••• • •• • 10 21 2,10 
lIen njJl g Amelung . .. .. .. . 9 14 1,56 
Frode Bramsnæ . . ~ ....... 8 9 1,13 
Henry K iCJ'sgaard . . . . .... 8 9 1,13 
Nicis Lundqvist ... . .... . . 8 7 0,88 
Ax ,I Luudqvisi .. .... .... 7 
Jørg n "V resch Ile r o • • ••• • • S 
Olc Sechcr ... . .... , .. ... 4 S 1,25 
B. Teisner ... ....... . . . . . . 4 5 1,25 
Beni Saugmau .. . ... ... . . . 4 4 1,00 
Max Søreusen . . . , .. .. .. .. 4 4 1,00 
POIlI GregersclI . . . ..... . . 4 
l-Ians Jacobsen o ••• •••••• 4 
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Foruden diss ' J6 Meulemrnc r hal' 30 ilndn: d eltaget fra 1- 3 
Gange. 

Po.inlbcrcguin geu: Oc r C l' give t 4. 3. _. I Poini fo l' de fin: 
heds te Placeringer blundt D. S. ll. 's D eltagere i et hvilke t som 
helst Lob, ~()m vi hur delt aget i , - uanscl om vi har vundet 
Løbe t. 

Til S ta ti s tikkcn skal kort bemærkes. ut SammelJlignings<Yr uIHI 
Ii:lgel me llem Folk. Ikr har løbe t fau Gang<'. og 11 n fire. dN har 
lølp t mange Gall ge, hulkr lidl, og at derfor den Række følge. SOUl 

Kvotient rækkell gh'('[' Udlrv k for , ikk "1' he lt I·etfæ rdig. /lIen 
inde n for de e nhllL' Gl'Ilpper gi"e r Stalis tikken el lIu og meget 
klar! Billede. 

Ocr hRJ' 19~1 "tt' ret a fh oldt 17 Løb, In gi af fHl gclldl' Bal1l'-
li:.t.~ gg-crc : 

Je,;p(' r Madsen .. .. ... . ..... . . .. . 5 
llellnill b' \mclllng .......... .. . . 
MU;::f'Il:< Jle~' .......... . ...... . . . 
B. ,(,c is ne l' . . . ........ .. . . .. . .. . . 
111'lIr y KiCl'sganrcl. T. F ynbo 2 
!\>IOgI'I1S J-lee. Niels Llllldq"is l . .. . 
T. Fyn ho . ... .. ..... .. ....... .. .. 2 
S('vc'rin sC' 1I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ 
K. V. StJI'C IISt'lI . . .. ... ... .. .. . . . . 

Agg'C'rheck 

j7 

A .l.'s lIlt/me Orienlerill~.~kOllkllrrell (;e, 20. A pril 1941 i J:lareskor>ene. 

D. '. R. Nr. I i IloldkoJlkurrrucclI ved: 

Nr. I I<rik Ki (' r~ " nard ...... 1.l?30 
Nr. - Oll' . ·cchn .... ...... 1.25,13 
Nr. ? 1';jIWI' "uigt ... . .. .... I.3L54 

ia II ~ . l 4,54 
foran A. L ( .. ·.3_.04) of!' A. S. (4.59.07) . 

, KompNslobel «. den -1. A pr i! i (; l1 lLlo~e (Jre . 

D. S. R. Nr. l i l\oldkollkllrt'I'II(CII \' ('d: 

Nr. I 
Nr. 2 
Nr. -; 
N r. ~ 

Ni<·I.< BI' l' :;1 1'11 P . . ... . 
J l'spe !' Mtld l'c n 
M"gl'lI ~ I kr 
1 le n nill ': ,\ 1l1dulq; 

1.22,45 
1.43.04 
1.44.23 
1.46.55 

inll 6.- 7,07 
N r. _ >KVIK" i ~.I S.48 . 
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J:. S. WJ vn e O,.ien/e,.inj!sJov. den _6. ()J.:love,. i r; ,.ib.,kol) ( Mi/Clr'III I). 

O. S. H. N I". ; i Iloldkonkllrreuccn vpd: 

:-.ir . .j M"gC' us 1-1 c{' . . . . . . . . Ul.-O 

Nr. I; J ('); per Madsen . ... .. 1.59.-; 

N I". 16 Er ik Kit 'n;g'aard 
N r. 28 11 ('lIr y Kie rsgaard 

E ft c r A. I. (6.33,24) . og K. S. (7 .-1 ,3 1). 
in l! 

~ KorIJ(}be/ < . den /6. November ved Kværkeby . 

O. '. n. Nr. i 1-lnldkon kIlIT('II ("cn \ 'ccl : 

N r. Mogl.'us I-Icl' 
:-.ir. - I' rod(' 13 1'11 lll S II æ. 
Nr. 4 j·;I·i k Ki (' rs~aa rd 

Nr. :> [ junI' Yo ig t .... ..... . 

1.11.55 
1.1 5._1 
1.16.-0 

I. PS.55 
-----

N r. 2 ~ 1\ V I K. i 3. 1 ~,27 . 
in It :>.02.41 

K"l>eIlJW I)Il.· SJ.:iJ.:red ." O riellleringsm /? s! e,.sJ.: il b. d en ] 0. Voveml>er 
i G ril>s/wl} (J1iJ/l'rod ). 

D .. H. Nr. 2 i Holdkollk ll l'l"l'IlCt'lI "pcl : 

Nr. 3 
Nr. 9 
Nr. 13 
N r. 15 

Ejnar V!l ig t . .. .. .. . 
Benl Sa ll g"ma ll . . . .. . 
I·: ,.i k Kier,.;gaanl 
J ('!'per Mnds('u 

---

1.5 55 
.2 .2 5 9 
2.-8,5'; 
_. 49.38 

jal! 9 .56._7 

Ef lcr N I". I A. r. (t-:.07.2t;) ug f<lra n K .. '. (10. 1 O.·m. 

SKIKONKURRENCER 
KM Lunp;rc lld. ~u klll . 

KM i 

DM i 

A· Klassen : Henr y Kicrsgaard . ... Nr. I_ 
B-K lassen : J c~ pl' r \1ad ";('1I Nr. 7 

Olr . ka' rbo .. .. . . . ... r. 1_ 
Slalom: J ", rg(,1I Pa \l I s(' II ! r. IO 

La ng'reml. 9 km. D. S. 11 . i r. 2 i H oldkonkurrcnce n wd: 
Nr. S \"C'nd Malvt'r 1.00.47.8 
NI'. II Mon'e lis H ee 1.02, 4.6 
:-.ir. 18 I"l"o t! r Bra m s næ ' . . 1..04.08,6 
!\r. _o Olaf Mal vCl' .... . . 1.04.3 U i 

ia It 4. 1 1.52.8 
Ut >r K. S . I 3.45. 11.2. tJ~ fora n F yen ~ Skikreds. S j æ ll a nd s 

' k ikreds ug K. n. 
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REGNSKAB 
fo r T iden 29. November 1940 - 30. S e ptemb er '1941 . 

J NDT.tEGTE R 
Kr. Ø re 

Konli ngcni c r .. .... ... . . . ... . ..... . . . .. .... . .. . 302 50 
"'(' ~ t e r . . .. ... .. ...... . .. ...... . .. ...... . .. . .. . 351 25 
:::inlg a f Kor!. Kumpal'ser og Bøger .... . .. . .. . . '118 10 
Rpntcr .. .. ....... ... ...... . .. ....... ...... ... . O 60 

772 45 

DGTF TEIt 
Kr. Ø re 

Konlingrnt lil Dansk S ki- Forbun d . .. .. .. .. .. . 106 93 
Fester . . . . .... ...... . ........... . .. . .. .. ... . . . 262 60 
Indkøh a f Kn rl . Kompas~er og Bøger etc .. .. . . . 242 35 
OriclI fnillgs]«lb .. .. ........ ... ..... .. .... . . ... . 42 45 
K,·)henhav nsmcstcrska bel' (LalI g rend . :S lalom) . , . . 16 27 

dsendcIsc a f k isp ort ... .. . . . . ..... . . .. .... . . 23 58 
Adminis tra ti on (Du plike rin g. Papir. Po rto 

S tCll1pl C' r eje.) . ... .. , . ....... . ..... .. . . . . . . . . . 66 82 

743 00 

Kasselwholdnill " pr. 30. Sepie mher 1941 . . . .. . . . 29 4S 

772 45 

Beholdning : 

:> Korn p a.'iser. l s l.) ITe Kompa,.; . Sk iva llel' e tc .. 5 A tlashl ade ng 
_ E k 'pm p larc l' ar Hanlii ggllrbokt' n. 

O. S. R.'s Skisektion pr pr. 30. September 194t ikke bchaJtrt 

med Gæld. sign . .le.·per Madsen. 

F ornnsiaacndc Regnskab rev ide re! af mi g "cd KOllfe rence med 
fMt:'\tlgle Bilag. Kassebeholdning funde l tii s ied e. 

K.,bellh av lJ. den II. Oktobc r 1941. sign. S lig Rønne. 

, 'Oln D .. R.' , SkisektiollS l3es tYI'clsc har i c1 en for
løbn.e T id fllngeret, som F'ormand: ('(-II'st Henry Kie/'s
gt/ard, d el' enere. den t 7. Okiobel', afløs tes af Ejfltll' 
Voigf, .·um t Henning Amelung o'" .lesper Ma dsen. 

). Fl. M. 
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