
AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

9. AARGANG JANUAR I 1 NR. l 

~ kij.ektionen a ttanjetet: 

Søndag den 12. Januar 

Orienteringstur for alle D. S. R.s 

Medlemmer. 

Afgang fra Hovedbanen Kl. 8,24 til Lille::: 

rød (Dobbeltbillet). 

Start fra Lillerød Station Kl. 9,15. 

Se nærmere inde i Bladet. 
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J<lubslan()er:~ 

Soveposer 
CCe;lte 

CZlOlejning af CCelte etc. 

Gymnasliken. 
Der har glædeligvis været bety

delig større Deltagelse til Gymna

stiktimerne i dette Efteraar end i 
Fjor paa amme Tid. 

Truslen med, at de 1: ugenthge 

Timer vilele blive reduceret til 2. 
hVI der ikke var tilstrækkelig slo[ 

Tilslutning i Forbindel e meel en 
kraftigere Agitation i dette Blad 

har aabenbart gjort sin VIrkning. 

Og vi opfordrer ogsaa denne 

Gang Medlemmerne til i. de kom

mende Vintermaalleder at møde til 

Gymnastik, selvom De i storre 

eller mindre Grac.l hengiver Dem 

til Vintersporten Glæder. og i 
denne Forbindelse skal vi minde 

om. at der baade i cand. mag. E. 

Christensens og i In pektør ~jelles 

Timer vil blive indlagt de ærlige 

kitræningsøvelser. Bestyrelsen for 

D. S. R: Skisektion har anbefalet. 

Hu k altsaa paa, at J..:..lubben ik

ke har Raad til at betale al for f 
Timer om Ugen, hVls der kun 

møder ct Faatal. og omvendt kiln 

det ige'. at Medlemmerne ikke i 
dis e Tider har Raad til at lade 

dis e velanvendte Timer gaa fra 

sig. M.od derfor flittigt i det nye 

Aar og fra Begyndel en, iou n den 

kraftige Juleaffodring har faacl TiJ 

til at ætte sig. 
Der begynde henbolcL vis den 

6. og 7. Januar. og tl!det og Ti
derne er: tatens Gymna_ tikinsti
tut. Nørre Alle. Mandag og TOL

dag Kl. 19-20 og TiL dag og rre
dag KI. 17-18. Altsaa: \'el modt 

t.iJ Gymna tik i 1941 - og godt 

Nytaar! E. 

~\ rot!.\\<.. ~
\\e . \,\~get 

~ 
Erik Kiersgaard 

Livjægergade 23 . Øbro 5152 

Billeder til Aarbogen. 
Aarbogenc; Redaktorer mmdcr 

om Indsendelsen af gode Billeder 

til ilrb g'n for 1940 - Billeder 
fra det dag lige Klubliv. fra Lang

turerne og Kaproningsstævnerne. 
Som \";'tJTki'o!V I OH. MedJ. for 

Nuvember er Bidrag til Aarbogen, 

h aJ enten det er 'er_ (f. Eks. 

N euruppincre) eller Oplevelser i 
Sæsonens Løb dkomne. Vi har 

allereJe m()dt get et enkelt Bidra a 

med gode Billeder af denne rt. 

men kan godt bruge flere. 

om tidligt:re nævnt (OfLl\1eJd. 

for Juni) har VI "tMtet en Foto

konkurrenc~. idet det bedste Bil

lede fil Aarbogen belønne med 

2 [Yldrs. gratis Kontingent - I.!n 

ekstra "Tjans" for dem , der i for
vejen har værd å jour meJ der' 

Kontingent, 1(.1 l.' t man derved evt. 

kan opnaa 4: l\-Llaneders Kontin 

gentfrihed! 

Alle Billederne skal paa Bag 1-

den \ ære mærket med Dere T egn, 

og dette skal ammen med D~re 

Navn lægges I en lukket Kuvert, 

der aflever<~s paa Formanden. Gros

'erer chack. Kontor sammen med 

Billederne. 

Hu k. at Billeu..:rne - at Hen

' yn til Rcprodllk honen - skal 
være kopIeret paa blankt PapIr. 

L lubbens 
rotøj 
r.... ha. 

~I!i: H .G 
le 
oul ohn 

Silkegade 11 • TIE. 3082 

K1Llbben~ PO.l,u.lreS) og Kontor 

Kalflpmanrugade 4 " V. Tlf. Byen 727 
Kl. 13-17, Lørdag Kl. 10-1'1. 

BESTYRELSEN: 

Formanu: Gro:,~t:Ter Gudmund Scha.::k 
Kampmannsg,lde ~ , V nf. c. 6644 

Form.md for Kaproningsudvalgct : luge· 
niør Mogcns !-lee, Up al3g.1de 22. ø 
Tlf Obro 1772 " . 

\\al\.'ri.1Ifor altcre: 'ngenior J Norman
Hansen, Hærens Va.1h",n.'lrsen.ll . • \ma
ger Boulevard S. S. TII 16170. 

Ing<!nior Da.n Fwrup. BeUm.1ns Plad 301, 
. Tlf. RY\';m1; -161 

ckretær l\ si<;tenl, cand. poUl. E. Sie· 
erts. Dr. .\bildgaarJs Alle 9 3 • \ . 

TH. Nora 1869 x. 

Rochd<!r: 

lngcnior 1\.. ,'ocl ng, ·oborgg.1;;1rd 'r. 
-H ,,,b('rg TIL . ohorg 372i 

Ingenlur J Sta:rfeldt Stral\dvej :l D I. 

O. TIC Ryvang 1856 u. 

tud med. Poul Gregersen . Romsogadc 
3 a TI1. 1103,'. 

Uden særligt l\olandat : Kontorchef, cand. 
lur • xd Lundqvisr, C. N PClcrscns\'cj 
49, F. TU Godthaab 4530. 

KAPRONINGSUDVALGET : 

Ingeruor fv10gens !-lee. UpsaJagade 11. 
0. TIL 177~ v . 

tift,!:> .gholder Aage ]'lrgc.nscn, Ingers
levga de 12-1, V. T Jf. C . 11515. 

InspektØ1:: l \'croHi i.rn! C A. Sjelle. 
"J,alsgaue 59. . Tlf. Amage r 3172 v. 



M ed lems listen. 
Indmeldt: 

856: Palle Gøtzsche. 
S -7: I r, C. J ørgen<;en. 

Overgailet til pas-ive: 
2: J. Ileide Jørgensen. 

Udmeldt: 

596: S. Kjærgaard Petersen . 
398: .I. Bur h Madsen. 
7 9: H. L. Knudsen. 

iJ.S.il.' ~ I 
Siden sidst. 

1 Ucr:ember: Ved et Be tyre! e

mode i DANSK SKlFORBU:-1D 
vedtoges det clt optage D. S. R.' 
Skisektion i Kobenh,lvm kredsen. 

der tillige omfatter A. C. 37's Ski
sektion og Kobenhavn Skiklub. 

Vore Medlemmer har allerede nydt 

godt af denne OptageL e,lJet de i 
Begyndelsen af December mudtog 

Dansk Skiforbund . mukke Med
lem blatl "SKI PORr'. 

Il. Decem ber: V ur første KI ub

aften blev en stor Succes. Ca. 125 
l\1.edlemm,"r og andre intere "erede 
Vilr modt og paahørte med :>tor 
Intere se Løjtnant Arne Hoff's in-
trukt1ve og fornøjelige Foredrag 

om Orientering efter Kort og Kom

pas. Lojtnant Hof[ omtalte end

videre. Orienteringssporten. -om 
for. lvor har faaet SIt Gennembrud 
herhjemme i Efteraarct vcd . fhol

del \!11 af 1:11 Række Orientering...
lob overalt i Landet. og- han op
fordrede klsektionen Medlem
mer til ogsaa at deltage i disse Løb. 
Filmen .. Livel i Kobenbavns Ski~ 

klub" samt to smukke Vint('r

sport 111m fra Alperne mindede os 

om, ,H Vintefo;;n st ar for Døren, 

og elter at Forl11,~nden hilYde tor

talt liJt om 'ki ektionen og den 
l\rbejde. benyttede da ogsai1 man

ge Lejligheden til at indmelde sig. 

Pelle Band orgede heretter for 

Re<;ten rlf Underholdningen, og 

fort KI. 2+ hiev man tvunget til 

at pil.1begynde Orientering,løbet 
hjemad med eller uden Kort og 

Kornpa 

15. Decemher.' Tidlig øndag 

Morgen modtes en mor~endllelig 

Flok Onentcrere ved Holte StCltion 

og satte steak KUI'''en mod Høje 

Sanubjerg. Her f1k man genop
fri -ket. hvad man havde lært den 

ll . le per (Sekt1 nens Ka1>, erer) 

h,1\'d~ udarbeJdet tre pgaver med 

forskellige Krav til Onenterings
sanserne, og Je tre HolJ, som del
to~, l:P" sig m~d tor Iver l Lag 
m\!d Orgavcn. Bedst gik. det efter 

Froko<;t, enten fordi man nu var 

blevet 111 re træn 't I Kortlæsningen 
eller fordi m:m var bærlig restitu
eret dter Frokosten I Jægerhytten. 
Efter den heJt igennt!nl vellykkede 
T llr VM der almindelig Enighed 
om, ,ll ~k1"ekfionen 'nare<;t hor 
arrangel e cn Orientering·tur i den 
hdt tore til. 

22, December: ~neen kom tid
ligt l A'H. men med Øjeblik \'ar
sel startede ~ektwncn IO for~te 

~k1tur Søndag Jen 21. December. 
Ca. 10 Mf Medlemmerne VM modt 
op ved ~tatten fra Holte Kl. ~.45. 

I ~koven var Snctvkkdsen tilstræk
kelig og Foret ganke godt. Turen 
gik lil kendte teder: Hojbjerg, 
SanLlbjerg o~ san e-tpaa til Lol

likhus. Efter hllku t delle V1 I 

tre Grupper efter Dygtighedsgrad. 

Begvnderne bugtede "lg llncllem 

og imod Træer med hyppIge \~g 

pludselige Stop. "Det f untlamcn
tale 'cd kilnb er, u lItltalte en af 
dem. "at holde Skll~ne pa 1 , amme 
Side rlf Træerne." 1ellem-GJ'up· 
pen tog Kaarshcr~ sig af - aa de 
har sikkert h;1ft det hyggeligt. 

\:k-, L'1 nd skilte . ig ud og gen-

n~mlob i hurtigt Tempo 
ostover gennem Rudesko 
holm og videre til VIrum. 
\'enter vi paa m re Sne! 

Ruten 
til Ør
Og nu 

Program for Januar. 
"øndag den 11. Januar. nen-

knng. tllren, .om omtale paa For

siden, arrangeres i ~ tore Dyrehave 

for alle D. . R.'s Medlemmer og 

el tænkt tilrettelagt saaledes, ~t de, 

Jer onsker det, kan gennemlobc 

Turen, Re. ten kan" padserc" den. 

For de energl ke Løbere, gøl' i 
opmærk om paa, at der vil blive 

Lejlighed til at skifte Toj i Lille

rod. Alle. der Cl' i Besiddelse af 

.. Silva" Kompa ,mna tage det med. 

Kort I 1:4:0.000 - (Hillerød) vil 
være nyttigt. Det kan bc tille gen
ne-m k1sektionen. Hjemkom t I-Io

vedbanen KJ. 17,-0. 

Onsdag den 15. Januar. Klub
aften 1 Vi modes i P,ub.re tauranten, 

1. .,1. K!. 20,00. Først horer vi et 

underholdende F orcd rag; herefter 

kammeratligt Samvær. 

~ondag den _6. Januar. Orien

tering I Rude Skov. Af ang fra 

flovedbanen 1\:1. 9, I O. DobbeltbIl

let Il oIte. Start fra Holte !',tation 

KJ. 0.4-5 Hjemkomst ca. Kl. 17,00. 

Ture, naar der er 
Skiføre. 

For ar have alt klart. naar det er 
:-,kifore herhjemme. har Sektionen 

nu planlagt neden<;ta,lende Tllfe. 

Jer vil bliv!.'. ben ttet alt efter nl'

mængden de for, kelJige . teder. 

t'-'lan ~ehovt'r blot <It ringe til Byen 
87:.?7 (Lordag mellem 10-2) eller 

til t af Bestyrd en MeJlemmcl' 

for at raLl a t \'lde, hVilken Tur (I 
II, III o. s. v.). der vil bli C! an-



Med lems listen. 
Indmeldt: 

856: Palle Gøtzsche. 
H -7: H . C. J orgen. en. 

Overgallet Iii passive: 
2: J. l feide Je['gen en. 

'time/dt; 

596: Kjærgaard Petersen. 
398: J. Borch MaJsen. 
799: IL L. Knudsen. 

Siden sidst. 
1. lJl!:c:emuer: Ved et Be~tyrel e

møde l DAN K SKIFORBU:--JO 
vedtoges det at opt<!ge D. '. R.' 
Skisektion i KøbenhavnskreJ ' en. 

der tillige omfatter A. C. 37' ki
sektion og Kobenhavn . Skiklub. 

V C)re l\1.eJlemmer har allerede nyd t 

godt af denne Optagt:lse. Idet de i 
Begyndelsen af December modtog 

Dan k kiforbund smukke Med

lem blad .,~KlSPORT". 

11. December: V ur første Klub
aften blev en stor Succe. Ca. 125 

Medlemmer og andre inter~. erede 
var modt og paaherte med ~tur 
Interesse Løjtn nt .Arne Hoff's in· 
truktive og fornøjelige Foredrag 

om Orientering efter Kort og Kom 

pas. L jtnant I Ir ff omtalte end

videre Orienterings porlen, -om 
fOl" Alvor har faaet 'ilt GennembruJ 
herhjemme i Efteraaret ved , fhol 

del en af en Ra~kke Orienkring -
løb overalt I Landet, og han op
fordrede kl . ektionen l\1.eJlcm· 

lIler til og aa at deltLlg~ i disse Lob. 
Filmen "Livet i Kobenbavns Ski · 

klub" S1.mt Io smukke Vinh:r
sportsfIlm fra Alperne mindede 0<; 

om, nt Vintelcn laM for Døren, 

Pg etter at Formanden h/wde for

tillt lidt om ' ki ektionen ug den 
I\rl cJde, benyttede da og_aa man
ge Lejl.igheden til at indll1eltle sig. 

Pelle. Band sørgede herefter for 

RC'lten "f Underholdningen. g 

for. t Kl. 2+ blev man tvunget til 

,~t piLlbegynde Orientcrings!øbet 
hjemad med eller uden Kort og 

Kompa 

15. Df?ccmlwr; Ttdlig )ondag 

Morgell moJtes en morgenduelig 

Flok Oncnterere " tI I I )ltc Station 

og satte straks Kur .. cn mod I løje 

,mdbjerg. l ler fik man :renop
frisket . h ad man havde lært den 

11. l esper ( d .. tlon 11" Kasserer) 

havde udarbcJJet tre Opgavt!r med 

forskellige Krav til Onenterings
'an'ierne, o de tre HoIJ, '>001 del
tog, g.J" ig meJ tor r ver i Lag 

med (lpgavcn. Bed t gik Jet etter 

froko t, enten fordt man nu var 

blevet me.re ti ænd l Kortlæ niJll;cn 
eller forui man var særlig restitu
eret efter Frukosten I Tægerhytten. 
Efl r den helt igennem vellykkede 
Tur v.lr der illminuelig Enighed 
nm, ,1t Ski ektionen 'narl'st bør 
arr,mge[c co Orientering .. !ur i den 
hdt to!"c )til. 

22. Decem ber: !::Ineen kom hU
ligt l Aar, men med Øjebliko:; Var
'lel ~tart ede ~ck tInnen 10 førstl' 
SkItur ~ondag den 22. December. 
~a. 10 <lf Medlemmerne var modt 

0[" ved Statten fra Holte KJ. 9,45. 
r ~koven var nt:tvkkelsen til træk
kehg og Foret gan kt! C7odt. T uren 
gik til kendte teder: Højbjerg, 
S.lnJbjerg Of!! saa \ ' C ' tpaa til Lol

li.khu. Efter Fr lko t delte VI I 

tre Grupper efter D) gtlgheclsgrad. 
Begynderne bugtede 'lIg Imellem 

o~ imod Træer meJ hy ppige og 

pluds(Oligt' Stop ., D 't fumlamen 
tale 'eJ kilnb er," udt alte ('n (lf 
dem . "at holde SkIene pa.l amme 

ide af Træerne." .I\1c1lem-Grup
pen tog Kr1i'1r __ l~erg sig af - aa tIc 

har sikkert h f t det hyggeligt. 
Sek M od skilte sig ud ug- gen-

nemløb 1 hurtigt Tempo 
ostover gennem Rude ko 
hoLm og videre til Virum. 
\enter vi paa mere Sne! 

Ruten 
til 0r
Og nu 

Program for Januar. 
Søndag den 12. janw'lr. Orien

tl!ring turen, som omtale [Jaa F [

siden, arrangere i ~ tore Dyrehave 

for alle D . . R.' Mcdlemmer og 
er tænkt tilrettelagt aalede , at de, 

der on ke.r det, kan gennemløbe 

Turen, Resten kan" ' pad ere" den. 

For de energi ke Løbere, gør vi 

opmærk om paa, at der \ 11 blive. 

Lejlighed til at kifte Toj i Ltlle

rød. lIc, der er i BesiJde! e af 

.,Silva" -Kompas, maa tage de.t med. 

Kort I 1:4:0.000 - (Hill~rød vil 

være nyttigt. Det kan bestilles e.n

nem ktsektionen Hjemkomst Ha

ved banen KJ. 17 JO. 

Onsdag den 15. januar. Klub
aften! Vi mod '. i Parkre tauranten, 

2. Sal. KJ. 20,00. Før t hører vi et 

u nderholJellde F oreJ rag; herefter 

ktlmmeratligt Samvær. 

'ondag den 26. januar. (r] 11-

tering l Rude Skov. Afgang fra 

Hovedbanen Kl. 9,10. Dobbeltbil

let Holte. Start fra Holte ~tation 

Kl. 9,4-) Hjemkomst ca. KL 17,00. 

Ture, naar der er 
Skiføre. 

For at h<1Ve alt klart nitar det l!r 
Skiføre herhJemme . har Sektionen 

nu planlagt Ol!denstaaende Ture, 

der \- il blive ben ttet alt efter ' l1C

mællt-:"den de forskellige teJcr. 

Man behov er blu t (It ringe til Byen 
8727 (Lørdag mellem 10- _) eller 

til et af Bestyrd ens Mc~nemmer 

for at faa at vHle, hvilken Tur (I 

!T , 1110. s . \.). der vil bli e 3n-



vendt, og IwornaaL Klip derfor 

dette ud ell r gem Bladet og an

bring det, :i3a det er til at finde 

hurtigt igen . 

1. S-Tog til Holte. Afgang fra 

Hovedbanen KJ. 9,10 (Dob

beltbillet). 

lI. Afgang fra IloveJban~n KI 

8,24 til Kildeport over Hille
rod. (Dobbeltbillet Hillerød. 

Enkeltbillet Kildeport) . 

III. Afgang Hovedbanen Klo 8,24-
til Ti vildeleje over Hillerød. 
(Dobbeltbillet Hillerød, En

keltbillet Tisvildeleje ) 

IV Afgang Hovedbanen Kl. 8,47. 

Billigbillet Køge. 

V. Afgang fra Hoveclbanen KJ. 
,47 til Lov (S. f. N æ.! tved). 

Billigbi Ilet Lov. 

T-' l. fgang fra Hovedbanen KJ. 
,11 til T ollo-e. (BiUigbillet.) 

VII. A f t e n t LI r (kun Hverdage). 

Afgang fra Hovedbanen med 

S.-Tog KI. 19,15 til Klampen· 

borg. (DLlbbeltbillet) . 

Kredsmesterskaber. 
H v r Vinter paa den anden Ski

søndag afholder .,Dansk Skifor
bund"s Københavnskreds - saa
fremt Forholdene tillader det -

Me ter kolber i Langrend og Sla-
10111. Vi haaber, at vore bed"t!! 

Skiløbere vil være med og forsvare 
D. !:l. R. 1> Farver. m Tid, ted 
etc. læs nærmere j Dag pre "en. 

Rejser til Udlandet. 
Skiforbundet meddeler o ' , at 

man i nær fremtid haaber ilt have 
opnaat!t el) Ordning, sad T uri t

rej:''::T kan foretages i Norge O 

Sverige. Man vil i h crt Fald prove 
i Forbindelse med Danmarksmester-
kaberne, som ventes afholdt i ve

rige i Slutmngen af Februar og Be
gyndel en at Marts, at arrangere en 

F celle rejse . dog i begrænset Om
lang. "kl -ektionen vil naturlig\rlS 
dl!sudcn. naar Ordningen kommer, 
arrangere en ærl.ig Reise for ~ek
tionens Medlemm r. - Nærm re 
Meddele! e vil tilg:l:l Medlemmer
ne, naM man kan ige noget be

stemt. 

Medlemskort. 
For at simplificere Jet for Med

lemmerne har vi efter Aftale med 

Klubben arr, ngeret det aaledes, at 

SeJ.. tionens Medlemmer faM deres 
D .. R.-Medlem ·km·t for 'ynet med 
et ' tempel paa B.lgs1den. Paaro
renJe maa dog nøje med den: 
Kvittering som l."v1edlemskort. 

-

Skigymnastik. 
Den hebudede Sklgymnastik er 

nu begyndt. idet Overofficiant 
C. .4. jC!lle traks paa eget lni tia
tiv lovede at indlægge enkelte 

Øvel er 1 Gymna_ tik under i nin
gen; ligeledes har djunkt, cand, 
mag. E. Christen en elsk ærdig t 

rillet sig til Raadighed , -aa at man 
Mandag. Tirsdag, Torsdag og Fre

dag til de sædvilnllge Tider uden 
Skiene kan faa en Fortræning, sum 
vil komme en tilgode. naar kiforet 
kommer. Selvom 111dn holder sig 
i udmærket Form gennem den alm. 
Gymnastik, saa giver Skigymna-
tikken en "pedt"! TræninK i Be

nene, som er gLimrende at være i 
Beslddelse af, før mall taget Bræd
derne paa. y teruet, der arbejdes 
efter. er udilrbcjJet af den kendte 
ostrigske Skilærer, Helmut lerider, 

som opholdt sig her ifjor. 

D. S. R.'s Skisektion 
tæller nu 5 ledlemmer, men VI 

skal være mang flere endnu l Kon· 

tmgentet er kun Kr. 2,50 aarlig. 
Indmelddse sker lettest ved at ind
betale Beløbet paa D. S. R.'s Glro
hlanket sammen med Maanedskon
tmgeotet til Klubben og udtrykke
lig paa Bagsiden bemærke, at man 
onsker at indmelde ig i ektionen. 

giter for n e Medlemmer! 

l C ~tlllentetioteninirn 
Arrangeret af: Kvik, Skjold og D. S. R. 

Redakw[Lr . Konlon.hd, ;tnd Jur r\ x L I I. u n J tf V" I S t og ASSI$lent, LanJ po],r E I c V ~ r t, 
(f'lf ,klst:ktJOncns \ "dk"lIll1lcndc Slud, jur I L A lU - [ il n g.1 
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AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

9, AARGANG F}.BRUt\R 1941 

lf II< Ai ~ I ~ «j ~ M f) ID IE~. 
Kaproere ~e her! 

Som allerede meddell i .\iL{})f uJkomne .5ænw171mer 

af »off ... "Iedd<c. . afholde Onsdag den 29. Januar 

Kl. 20 et lviøJe j Idrætshusets Lille Cafe (Idrads= 

alle), h~'or Træningen i den kommende .)æson skal 

plan [ægges . Alle, del' har Ly t tit at gaa i Træning, 

anmodes indlræn!;fenJf! cm af give j\1øde, men 'vi op= 

fordrer ogsaa de qamle K ~ndinf{e til at møde fuldtalli!{t 

op, saa VI ,h'ak kan danne s et Skøn Ol'er, Iwar 

mange lHand, l'i !.: .. ln dispollt~re oJler. # Ilt aa ' Vel mødt 

til Trænitl~sl11ødef, - l-'j skal nok laa en hyggelig 

.. lften ud af Jet. 

NR. 2 

afholdes Fredag den 11 r ftbru.'IT 1\(, 20 i H,'L.ldt!llllset I I'anem l1ebugfL n, 
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~ 
Erik Kiersgaard 

Livjægergade 23 - Øbro 51 52 

Hilsener. 
Klubben har modtaget folgende 

I-I ilsen fra Car<lcas, V cnezue la: 

l Anledning al det nye Aar 
ønsker min Hustru og jeg at en

de Danske Sfudenters Roklub og 

vore Venner indenfor denne von' 
bedste HiL ener og Ømker for den 

nre æson. 
Paa Grund af de uuenngspolih

e Forhold er Opholdet ber l ~yd

amerika blevet af noget længere 

Varighed cmI oprindel ig beregnet, 

men vi haaber dog in en længe at 
være med til muntre Klubaftener 

og a t overvære D. . K's Placerin
ger ved Kaproningerne. 

M~d de bedste Hilsener. 

Deres hengivIIe 

sign.: Poul A. Chri ten."en 
u' Hustru. 

Fra tre g,1mle Roere har vi halt 
den Glæde at modtage følgende 
IIil en : 

,.. T re gamle Studenierroere, som 

Tilfældet har bragt sammen i Vene

;:.uela, "ender Klubben og gamle 
Venner de hjeneiJgste Julehil ener 
og Ønsket om fortsat Fremgang I 

Jet nyt: Aar. 
Poul Sørensen. Alfred l"'Iad.sen. 

P. A. Christensen." 

VI har endvidere modtaget en 

Hilsen fra et af vore Medlemmer, 

der for Tiden opholder sig i T ehe

ran I Iran, nemlig rngeniør Ebbe 

Hagernann, der skriver, at han med 

T ak har modtaget arbogen for 
1939. 

I::: l U b bens 
rotøi 
t ..... bo. 

oul HOlm 
Silkegade 11 • Tlf. 30&2 

Husk Gymnastiken. 
Dc faar den I ed te all-round 

Træning 

ki- og 
Klubben 

til Vintersport~n, b,ladc 

køjteløb ved nt Jeltagc i 
Gymnastiklimer, 1 hvilke 

Jer, <;om tidlig-ere meddelt, er 111d
lagt de ærlige af gk u nJ-;J, ... , hen 

anbefaledt: Skitræmng øvcl er, t1.:r 

bl. a. tager ~igte paa en formaaIs

tjenlig Styrkel.;\! af Benmll 'kula

turen . 

Vi genta~t:r Titlerne' 
Mandag og Torsdng Kl. 19-~O 

(Adjunkt, canJ . mag. E . Chn
ten<;en). 

Tirsdag 0!r Fredag Kl. 17-1, 

IOvcwfficiilnt . A. iclle) . 

lndrntddt : 

LI' svangt lvleJlem: l lrektor 
Even Ib en 

38: Bent Rasmus~en. 

O\'ergaaet til passil'e: 
683: 'ven Dahl. 
21:3: P . Kreut=feld t. 

53· Han<, Fugleje 
157: Ole f1øffding. 
197: Bent Hauberg. 
759: \X'erner Ra ·mussen . 

Udmeldt : 
637: A . V. Abel. 

3: r I..:nnmg Kiclga t . 

Kluhbcn~ rO~t.ldrc~se og 1\,)OIM 

Kampmilnnsgade 4 " V. nE. Byen i27 
Kl. !'i-l7. Lordag KL 10-1·1. 

BESTYRELSEN: 

Form.lOu. Gm. ertr GuumunJ chack. 
K.lmpmaons . .Ide -I. \. T di then . "r 

Fonn.1nu f r fupromngsudv.11get: [og
nie)f ~'og n.s Hee. Upsalagade 21, ø 
TIE Obro liil v. 

rvtllCflilHoi"'·"ltcrL. Ingcll!\'r I rman
I Lmscn r I. rcns \',laben:tr!icoJl i\m,l-
er BOlll~\',ml . Tlf. l C!iO. 

lngcnlor Dan I-rorup, BL:llm:tns Plads 30 " 
O. Tlf Ryv.111~ 1161. 

Sl:krctær :\ssistcn t, cand. polit E. le 
\' C!rt~, Dr. .\bHJg.1anh .\llc J 'v 
TIL (Hl l 69 .~. 

RochefLr 
Ingcn!<lr K . "rlyng, oborggaill'J ~r. 
oH. ·,'borg. Til So borg 3721. 

lnt;"nior I. tærfeldt, Strnndvcj -I D l, 
O 1lf. R"vang 1856 u 

';;tud. meJ P('ul Grc.gtr~en, Rl'm ug;;ldc 
3" Tlf. '103 v . 

d~1l ærligt Mandat KUD:orchef, cand 
lur .• ~xd LundqvlS't, C. Petersen vej 
-I~ r. Tlf. Godthaab 4530 

KAPRONINGSUDVALGET : 

Ingcnl'1T .~iOg~D Iiel!, Ups.ll.,g~de !2. 
O . Tli liT! v. 

tlftsboghoh.la • age Jørgensen. Ingers
kvg.lde lH, V T If C. 11525. 

InspcHor: OveroffI':Jlant C .\ . Sjl!llc. 
'\,lfah<gadc -9 S. rIL Amager 32i2 v. 



l: Ftll'n1t1nJens Bcr~tning. 

2 : Forelæggelse .li Regnskabd fur 19+0. 

V",lg (lf Formand. 

4- : Valg af Formand for Kflproningsll h.JIgct. 

~ : Valg af 7 Bestyrel eSl1ledlcmmer, 

n: Valg af 2 j"vlecllemmer til Kilprnnil1~suth;}lgcl. 

7: Valg af 2 Revi<;orer. 

8: Valg af Rep,ræsentanter til Dansk FMel1lng- for 
RL) port (Bestyrel ~en" .\1 cdlemmcr er fndte 
Repræs ntanter 

9: ~ærlige For ' lag. 

lu : bentllclt. 

Ethvert stemmeberettiget Medlem kan · tille Forslag ' aavel 
tiJ de forskellige Valg om til Punkt 9. ~aadannl' Fm la~ ~kal 

for at kunne kræve~ behandlede paa Gener"lfor amlin~en -
kriftlig være Bestyrelsen (Kampmannsgade 4 '1) i Hænde senest 

10 Dage før Genclalfor amlingen, I.)g de , kai de sld,ite 6 Dage 
før General10rsamlingen være fremlal:ft p<l Klul bens Kontor 
(ovennævnte Adre se), ligesom de gennem Klubbens offiwdle 
t 1eddelelser eller -kriftligt til hvert enkdt . tcmmeherettigd h'd· 
lem skal bringe. til disses Kundskab ~en~ · t - Dage før General
for amlingen. 

Bl!st~'rel!>cns For lag til Be"l)' rel en h r 19+1 er folgenJe: 

Formand: Gro serer Gudmund ~chack. 
Formand for Kaproning udv,~lgel: L tiftsh()ghold Cl .\ag\! Jør-

gen en. 
,\Iaterialforvalterc: Ing. I. l ' orman-l!;tn<;cn og Ing. Dan Fmrup. 
Sekretær: .\5, 1 tent . cand, polit. Ejvind Sic erts. 
Kochefer : Ing. J. Stærfeldt. Ing . K • ørl\'ng og tud . iur. J esper 

Mad -en. 
Uden særligt Mandiit: Konton.hd .\xel LUlldqvi t. 

Som Medlemmer af Kaproningsudl'alget fore laas de uden: 
~ekr, cand . jur. Max Sørensen ug stud. polyt KaI [raul-en. 

GLTUMU!'\D CH:\CK . 
Vormand 

Siden sidst. 
Søndag den 12. Januar ' VM for

stt' riguge Onentertngstur skulde 
lob e af tabdt!n . 18 l11orgendueli g-e 

Medlemmer rnudte op , og de for

troJ dctikk(!. T uren blev enSukce -, 

Løjtnanterne T. Fynbo ug l\'arson, 

der begge er Pionerer indenfor 

Orienteringssporh:n , havde tilrette 

lagt Turen for PS med lHlIagt Kun
trolpo ter etc.. lor at alt k.unde bli 
ve efter de samme Retning Linjer. 

, om illl\ ~ndl! i de an lre Klubbet. 
Efter Omklædningen I Lillerød 
Kro blev Deltagerne delt i 4: Hold 

(3 IC'lbenJe Og' l .. "padscrenJe"), 

el ' >m man Ikke ha,'de tænkt .ig 
Turen andet end som Ovclse. ka I 

\'1 dl)g n(l:\lll' R!!;,ultaterne : 

L B, T e.isner, 1-1 . . Kiersgaarcl: 

l Time 31 l\1in. 
2. I e per Ma~L en, Kongstacl Ra -

mu ' "en: l Time '5 Min . 
- Voi ,t, Sivert, Tb Andersen, 

:'-JleIS Lundq\ i t: l Tim 52, 1-
4-. "Gaagæn~ere": 1 Time 28 ]\\111. 

Turen \ a r paa 8 km. o~ Tiderne 

mai'! <;iges at "ære hæderlige, naa r 

man tager i Betragtning, at ingen 

t1f Deltagerne er i Lobetræning. 

U nuer F rOko<;tel1 i LiUcr d Kro 

tliskuteredc~ de indvundne ErfiHm

g r og Oplevel er. ~t,gle ~ ar 

energiske og glk til Rung ted, 

Resten tog hjem og var I Koben, 
ha\' n KI. ~a. 16,00. 

I ForbindeLe med uvenstaAendc 

vil \' i l:1'erne nøje mJprente over for 

ektlonens .\lcJlemmer, at det er 

af Vi~tiE:'hcd i saa høj Grad som 

overhovedet muligt at bolde ig l 

fine te Lohetræning i Je kommen , 

de 1- ') Haln~der. 

Der N Kred me tersk.,her L 

Langrend og lalom at koncen

trere ig om i den .lUer nærme te 

FremtiJ (de<;"ærre m<1a"ke allerede 



111 len dette Blad IHli\!" ud 1), - og i 
h\ trt Fal;:1 maa vi I'rH n tre mange 
hrughartt Ful ,naal Forililrets ('hi

enteringslob staar tor Doren, Det 

l:f ~"kh"m'n - I lensigt om muligt 

allel ede I mJ~\'æl cllLlc Foraar, at 

,1 ran~ef(: aa[,l1c Konkurrencer -

Ol{ VI kulde JI) nødig t be til Del

t 19l.:rc t ra en anJen Klub 1 

lUL dafur up om Sek tionen. 

~kiturc i g andre lTdflugh:r i elld

nu hojere Grad end dd hidtil hilr 
været Tilfæl~let. Og løb hel -t og

Scl.:! nogle TI æningsture paa Cg'l'n 

Haand_ 

Dette ~kal ikke aL klæ\...l..c ~k 

der er mere md hUd pa1 at gaa, 

fri1 at tage med paa Tur"ne. 1\1111 
kan lobl' dIer .. spad en:" gan h 
'om m'll1 folel SUt "fit" td. - Er 

man t)f -t med, fc)! ti) dt:l man ,,1-
drig. al Jel var ood\'cndig-t ilt 11.1 

lidt tl(lltgt op. 

Onsdag den l". januar: D Ilne 

.\ftcn forlnb i LIgheJ md den for

I i~e al ranl!eret af ektionen pa<l 

glimren It: \'i . Eigil knuth' 1'01-
n }jelige fnreJrag ug ln:mragendc 

Gronlandsfilm frembra~te cn 'tem-

11 111!! , ' Olll v,1r~de ,c-d under Uan-

cn lige til KI. 24,00. da \i ~Ic' 

,ærre maatte slutte af. 

ønJ.lg den 19. januar: Den bld
lil tnrstc Til lutnmg ttI (ktiu

mn: I urt! fik vi pa.l denne \c1T t: 

forsk helt rigtige ~ne ... onJ g. l. 

35 al cktioncn ,'\1edl~m!l1(,[ ,' ;tr 

LIde ilt rore Brædderne 

Det l!ik g~nnem g<1ll11l1eH llld! 
f . TI''l 111 , RuJe kO I mej H(lJ~ "and

blerg og Lollikhu - Jet ,I~t'r 

næ ten alt. Kun Ilke lt furet \ H 

{lleget 11. 'f der bcJ"te, man 1:10 
\ ente hCl'hjellunl! .. t lIun1urct oH 

hUJt, og at der hlcv dhulJl l'n 

gem: tlli~ 'kiinstruktlOn p:lLl ~ llld 

bjel~ . 'nrd -lJe. 
,udt til!,i!. \1 'nJte \'1 hjem lidt 

o"er f C III 

Ang. Llsten ()nr .. fure , naar 

der er J.. I hlfC" , hldec; Medlem

Illlrnt tdf )11.'; 

\ -lil t\lg,mg 1111'd '>hngcIlIpb rmcn 

l . ' lH'r.:brn) 1'.1. ':J,15 til \' ær
Ili<;C. (Dobbeltbillet.) 

IX . . \tgang 11 llovedhancn kl 
9.15 mell -Tog td KI ,lmp~n

bmg. (Duhl t'ltbillet.) P.u 
Hjemturen: Enkeltbillet \'ed

b.l:k-klaIn[1l'1l1'Hg. 

Københa ns Skikreds' 
Mester kaber. 

D~L1 I. JimI! 11 I · ... Illttel.k Krl.d

' en ,1! fholdc lill' I\ .: Icr. L1bcr i 
Langrend d.:n hil t.: ~nc<;lllldJ. 

(RuJe ,)h.ll\· ) ng' I 'Sled 1111 tIen ill1-

J t.: \1 "nlslJl1~llg (l'rucb]l'rg). VI 

ha,~bt:r, 1t OTe th ~tll.{\: ..,kill)ber~ 

\ il meld.: sig L 's "1cJdeld. ... ernc 

i U.ll{SPI c_" 'Il og lad .\nmeldelse 

tilga. k.ontoret .,l'nc t Lf)rJa~ KJ. 
\1 ,01) \nml"ldc1.:n k, _ t~r J' r. 2.00 
l h\'er klmkunen~e ug kan bdll.:~ 

-..:nr,t \ ~d l' dlevLI ing ,f Starl nLlm-

111C1. - '\ællll~'!(' )ph Ilinger 11m 

RudcT de. ktln f(tls v~d Ilenven 

dd ' l' til F011l1.m 1m, CIt. Obll) 
'i) 52 

Skigymnastik for 
Damer. 

IHI aron 

re r "::l ""kH~ym!1,\stik IIl('J I l-nder

·i"nlllg ... rimt: nm l' ~ Il (On<.;thg 

KJ. Ib.)\.)-17.-;OI. KlIl li et Cl h\.' 
g\'llJt , wcn \ 'Lh Her til dlln 20. 
1-"bru.1r. og 11,,1 nogcn kulJc 

flI1 ... kl' ,u ddt l!j' dl ') GaD~e . der 

1,.Ul \ 'fe --illc om I F bl'llc11, r 

Prien Kr,3,OO \,!Ie" ... e (il. K(lf)-

gC\cj (0-1 I. -

1..,111 filas 111> 

"1"2. 

~Imue Orl '''inin~l'r 
FCHl11l\1den: 0brn 

Program for Februar. 

Klubaften. 

\ TI hai!bcr i r chrudr.1 kunn 

oH a ngerl' n \ften I Klublm,d 

lI1ell Ja der i Ojeblikket (,/lefl T (; ~ 

~lllilll1g~r paa \ 1101ean I.:cEt.:t , og 

liet endnu j ke kan "lges, h \\) fil lU 

de hltHr Ia:rdige. \,il n rmerc.\lcd

..Idel , tih;a,l en 're. 

()ri':T1t erin~.~tllr ~()nd.Jg d"/1 ]'). 
Fd"uar. 

.\lg,lng I fu\'cdh.lncn KJ. .1 I til 

I h 'al"o (Dobhdtl"'illet) 
IfJcmkOlwt kl. j'i -') (llon:d· 

banen ). 

Bill 'trei Kr. 3.10. 

Del'llc T lir "il blive hg! I ~J..~ I 

vel1l.: omkring H v lls". Dl!, dl! 
løbel. il 1.11 Lejlighed hl .1t ~kifte 

Tnj. Dd eT en l'itor Rehag li~hcJ 
.'It klll1lll: 1t(~k1.:e i IQrt Toi dtl'r 

l.ohd, og "j kiln ;Hll: dille .1t L1l!c 

TI æning- dra t og Rotl1i m ·d . .. ~il
\ ,"-Komp. S.!>t'T og Kurt i 1 f() l){ll 

(PInll: T )lJø<;e) m 1.1 medbringl'~ l 

s 1.1 tM t J~trækning om l11uli 'I. 
Illl .. k. o1t Kort l-an bestille", genn.:m 

'~l · ti()llcn \'~d 11 nnge td "nn turet, 

!11rn det sk ,I !>kc i go I Tid. 

!lu. k 

It '>klture ~par f HIlJ 101 andre 

.\rrangcmentcr. Rine; derfor til 

"on t 1 et LørJag (KJ. lO-H) )1~ 

lCI llar l:le,;J,ed. 

lndmt!ltld\" i r.:;l i.\ k/i nt.·lI hn 
... ke pa,l D. ~. R.' Glloblankcr \ e l 
RC1111:rkning herom p". Bag~ldcn. 

I-.llnt!!1gentct er 1,50 Kr. for hele 

_\.11'et. lndmeldeLe nu ge·lder til 
)\) l). 

"\...l'lcktt l1en tællLl IllI 110 J'.\ed 

lemrner. 

R~Jakl/)rCl . "l'J1tnrchct "lud Jur. A" "I L li Il J q i t ('Il 1\' I,ten! anJ p"llt (, I C \ " r l: 
(for ... kl~{;khOltCIl!; \'cdkllmm"nJ" . t~l\l lur. Ii '\ m c 1111\ Il.l 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

Obs! 

SÆRNUMMER - FEBRUAR 1941 

Obs! . 

til Tirsdag den 25. ds. Kl. 20 

og afholdes i Parkrestaurantens 

lille Sal, Østerbrogade 79, ø. 

Der er indkommet Forslag i Hen~ 

hold til Lovenes § 9 on) Indførelse 

af Idrætsmærkeprøver i Klubben 

Obs! 



Klubbens Postadresse og Kontor 

Kampmannsgade 4 " v. Tlf. Byen 727 
Kl. 13- 17, Lørdag KL 10-14. 

BESTYRELSEN: 
Fonnand: Grossuer Gudmund Schack , 

KarnpfllJnn .gadt: + V Telf Byen , 127 

Formand for "-apwOlngsudvalget: Inge· 
niur Mogens Hec, Upsalagadr: 22, ø 
IH Øbro 1772 v 

t>'1atenalf rvalterc: Ingemor J r--: orman
HaM D , Hærens Vaabcnllrsenill Ama-
ger Boulo.:v,uJ S, Tl!. 161 IO 

Ingenior Dan Frorup, Bellmans Plads 30 1 , 

ø, TU Ryvang 3161 

Sekret r A sIsieni. cand. polit. E. Sie· 
verts Dr. Ablldgaards -\lle 9 3 , \ 

Tlf Nora l 69 x, 

Rodlcfer 

I ng~nL,) r K, 
H , Sl,borl;; 

'ri )'ng, ollwrgg l'UU 
TIL Sobl1l'g 3727 

r 

Ingeni, r J Stærtddt, Suand el 1) l 

ø. TIf Ryvang 1856 u 

StuJ. med , P0ul Greger Ul , Rom "goldt:. 
3 3 TH 5lO3 v 

Uden særli~t Mandat · Kontorchef cand 
jur Axel Lundqvist, C. N Petcrsens\'~J 
49 F TIl. Godthaab 4530 

KAPRONINGSUDVALGET : 
lngenll1T M gt:us Hee, Upsalagade 22, 
O TIf 1772 v 

StlftsbogholJer Aage Jorgensen Inger . . 
levgade 12-1, V. T If C tl HS. 

Ln~pektor : Overofficiant C l\ . Sjelle, 
'jal gade 59, . TIL . mageT 3272 \' , 

Husk Orienteringstur 
til Hvalsø Søndag den 
23. Februar. 

.\ lgang lIovedbanen KJ 8.1 l ti l 

Ih Isa (Bill1gbillct) lI jemkolll:-.t 
Kl. 15,33 (llu\'eJbanen) . Billet

pris: Kr, 3,10. Plan t l :+0.000 Tol-
10 e (he. lil i gl J Tid gennem ek· 
tionen J .• \ nmeIJ Delt,lgel il i Tu

ren t il Kontoret enes! Lørdag d 'n 

22. Ft:bruar ( 10-1+). 

klubaftenen i Februar 
har VI des\'ærr~ <;et 0<; nødsaget til 
ilt ;tHyse, IJ\!t V;ul11eanlæget tao 
dig la:gger IIIndrlnger i Vcj~n, ~ 

~lJ Generalfors,1mlingen bnJer ~ ted 
lutningcn al ;\1. <meden , mener 

" i ikk..: at kunne læ,"ge vor Klub· 
aftl'n I ~ælhedl!n f Jen, m~n maa 

\ ente med at -'lrr ng 're en .Vten 

ul engang- i Muh. 

Kredsmesterskaberne 
i Langrend 
den 26. Januar. 

H el till eJe Sektionen med -

;\ lanJ, der placerede . i~ saaledr.: 

I \-Kla"sen b l\!\ H ,Kier. gaard 

, Tr. 12 og j B-KLa ' sen le per Mad-

en Nr. 7 ug O le. kærbo Nr . 12. 

Distancen var for hegge KIa er 

.5 km. 

mme Dag havde ' ektion<!1'l 

Tur til Gandlo e re, hvor man 

fandt et fremragende Terræn, E. 
ievert!: lecledc Turen. Der var 

ca. 20 Dcltag-ere. 

Kredsmesterskaberne 
i Slalom d. 2. Februar. 

1 .\ -Kla . en deltog Jon~en Poul
sen og pl1cerecle "ig "om Nr. 11 
af 22. 

ektionen ha\ de Tut til Grib 

ko": , og man benyttede Leili~he· 
clen ril at se ' la[ommester kaberne . 
Ledet V(\f H Amelung . Der del

?~ tog ca. _) 

Danmarks
mesterskaberne i 
Langrend d. 9. Februar. 

V i h,wde her I Deltagere meJ. 
Ern maalt desværre udgaa paa 

rund af et mJndr Uh Id . R ten 
placerede . jg bl ndt talt -- Dd
tagere aalede,,: 

• r. \ en I l\1aher, 

11: Mogens Hee, 
l!): Frode Bramsnæ 

20 : lav Maher, 

21: H. . Kiersg.1ard, 

26: Jesper Madsen, 

'H: Per TIliclemann. 

Ved en Holdkonkurrence, Jer 

fholdte I fo rbmdel e med M e
"terskabet. p lacerede vi o. hæder· 
ligt , idd vi blev Nr, 2 ai - Hold. 

V i skal i Martsnr. al O. 1. give 

en nærmCl'e Omtale af Re ultater 

ug Tider. 

Og der træne i Kl ub huset h ver TiL dag og Fredag fra Kl. 163\), 

Man kim end nu naa (lt meld t: -ig til H r. Aage ] ørgc: nsen, Tlf, C . 11525. 

Reuaktorcr : Kon!orchd , cand. lur .\ x ~ I l. It n J 4 l ~ l og .\ :.SI"h!nt, cand poll t E • I I: ~ C r t 5 
(for kl'il:ktlOnl:nS \ cdk .... numnJ ud jur Il '\. m e l u n ~.) 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

9. AARGANG MARTS 1941 NR. 3 

r 

Fredag d. 14. Marts KJ. 20 i Baadehuset 

SA\~I~IIE Ilt) SI 
for alle Medlemmer af DSR (med Damer) 

Forfatteren Peter Freuchen taler 

Se nærmere inde i Bladet! 



om .'1edlemmer af Kaproning -
udvalget nyvalgte : Max ørensen 
og K. T rauls en. 

Desuden genvalgte Bankbesty
rer Stig Rønne og Overingeniør 
Ove Peter en om Revisorer. 

Under Pkt. 9 ( ærlige Forslag) 
b,~hrtnd l eJes et Forslag ha Arki
ekt (;corg Andrup, der gik ud paa 

at lette Adgangen til at tage Idræt -
mærket i Klubben, derved at man 
indførte den nødvendige lettere 
Atletik l>g fik autoriseret no~le 
Folk " OlU Kontrolører, saaledes at 
alle Prøverne kunde tage mdenfor 
Klubben, der jo i Forvejen gav Ad
gang til Gymnastik og Svømning 
foruden selve R"sporten . l Til
, lutnmg til ndrups Forelæggelse 
·l f sit For lag oplv"te Schack, at 
:-'agen ble" behandlet paa sidste 
Bestyrelsesmøde. 

Der ud. pand t • ig herefter en 
Diskll sion 0111 Idræt mærket In 
stitution og Betydning mellem 
Prof. Secher, Overlæge Hansborg. 
Fuldm . Ryum og Arkitekt Andrup. 

Derefter tog Kronprin' Fredttrik 
Ordet og rettede en Tak til de to 
Mænd. d r havde tillet sig til Raa
dighed ed Baadehuset Opf0relse, 
nemlig Arkitekt O. Mandrup-Poul-
en og Ing, Dr. techn. Ostenfeld . 

Kronpnn en overrakte uerpaa "Pa
pirkniven" tilOstenfeld (Mandrup
Poul en fik som bekendt Kniven i 
1933) . 

End Idere overrakte Kronprin -en 
., eir masten" til Aage Jørgensen, 
som Tak for hans Arbejde med 
Kapronmgstræningen i 1940. 

Efter nogle afsluttend Bemærk
ninger af ~Schack vedr. det nye 
Træningshus i Sydhavnen , hvor 
man efter mange og lange Fo-rhand-
11Ilger om, ider var naaet saa VIdt, 
at Plad cn var blevet os anvist, 
silalcde at Huset, - hvis intet 
uforudset indtræffer - skulde taa 
færdigt t1l Efteraaret, sluttede LIen
ne fredelige og kortvange Gene · 
ralfor amling. 

Roernes 
Haandboldstævne 
afholdes Søndag den 23 . .'Jarls i 
Idrætshuset Kl. 19 præcis. D.S.R. 
anmelt..!er 2 Bolt..! og desuden er 
der anmeldt Hold fra ,.,Kvlk", 
.. Glimt", Lyngby, Hellerup, Hel-
ingor og "K. R." og fra Dame

rol,Jubberne .. Gefion", ~ kov<;hoved. 
Helsmgor og Damernes RokJub. 

Vi bar kun rc_ ~rveret 50 Billetter 
til Stæ,net, "aa vi beder ,\1.edlem-

mern\.: Ikre sIg Billet i Tide. Bil
letter a Kr. 1,25 og Kr. 2.25 faa 
paa Klubbens Kontor og til Gyro
n,1stik hos Overofficiant jelle 0!'t 
caml. mag. Egil Chri. tensen. 

Gymnastikken. 
Opmærk ' omh den henlede paa, 

at der ogsat\ er Gymnashk l Mart 
Maaned, ogMedlemmerne bør lkke 
svigte Timerne, selvom vi aJle 
stærkt længe efter at komme I 

Roerne "rette Element". 

Medlemslisten. 
Indmeldt: 

43: B. Birkmann. 
~58: Børge Chri",ten:.-en . 

-16: Helge fos.;. 
2 : Frode Bralt1~llæs. 

H o l I:(" e r ad. 

Overgaaet fil pa <;ive: 

I 6. Frit;: .'\nder cn. 
184: I. ~kovgaard-Pctersen. 
688: Tage Chri:ten.en. 
24-8: II. Ai\. HermilI1n. 
525; M . -;tellll1gcr. 
206 : H an Chr. Ove en. 

L'dmeldf' 

758: V. O. Kofoed. 
12: B. Recchia. 

502: M. Meyer. 
736: J. lbak lInon en. 
100: H. ~choll. 
795 : Iørgen B. Kirhgaard . 
47· . Mærsk-Møller. 

Slettet af lrledlernslisten og over
givC!t til Inca~so hos Sagfører: 

tud. art. P. E. Jensen. 
stud. jur. Kay O. Mullit. 
stud. ['olyt. . E . J en en. 
tud . polyt. Ib Hunde.rup-Jensen. 

c<lnd. polit. 1. Griinbaum. 
læge leo Bre'\on. 

Klubbens Posta drllssc og Kontor : 

Kampmannsgade 4 l, V. nf. Byen 8727 
KJ. ]3-17, L~mla~ KI. 10-14. 

BESTYRELSEN: 

FDrmand ' Gros erer Gudmund SChilCk 
KampmannsgaJc -t , \' TeJf l:hcn '727 

,\rmanu for Kaprunlllgsuuv.llgct. nl1S
!:H'ghuld~r A.l!;1.. Jorgen en, Ingerslev. 
~adcl24 \" TH. C IIS25(Kllu- 16J 

.~'l.;Jtcrjalfor\';!1tt:rc : (ngeniar J. Norman
Han},en. Hærens Vaabenarsenal, Arna· 
ger Bouleval'd~ , . TH. lbHO 

lngenior Dan Frorup. Bcllmans Plads 30 1
, 

ø. Tlf Rvv.mg 3161. 

Sekretær istent, cand. polit E. Sie-
verts , Dr. Abildgaarus Alle 9~, '" 
nI NOTa 1 69 x 

Ro~hefer: 

Ingo:mor K. lørlyng, Søborggaaru Nr 
H . -op<.'rg Tlf. øburg 3727 

Ingemør J. Stærfe\dt, S+nml. ej , ~. 
e NL R i "mg 1856 u. O. S. f{. ~ 

;; . Ii ; 7 iO 
,1uJ . Jur. J 6p~r Han~ ~\.a.h n , l Ic!< 
_\nJer~c.nS\·Cj ~1 TIclIerup TII Gcn . 
\() lte 194' 

Uden sæ.rhgt :I'\anu.at: Kontorchd. cand 
Jur . . x I Lundqvlst, C. N. Pctcrsens\"C!j 
49. F Tlf Godthaab 45-0. 

KAPRONINGSUDV ALGEI : 
' tlflsb gholdcr Aage lorgt.:ll n Ingers
I,,"gade IH. \' TIt C. 1l~2, t"\ Il 
- 16) , 

"krctær. <lnd Jill '\1.a: ' oren~.:n 
lrb;m",gade , O Tlf 0bro 769 \ 

'-tud. polyt Ka! Traul~"n , Silkebol"l~-

gade 1\:1 0 Tit bro i'6H. 

Inspektor: O ~roHiciant C. .\. Sjelle, 
Njal,sgade .59, S. TIL Amoolger 3272 \' . 

D.S.il.' SkU~ I 
Siden sidst. 

2, Ff?bmar : Ved Kr~t..!sm > ter
' kabl::rne i Slalom paa fruebjerg 
blev Jorgen Poulsen, der Viii ene 
om at repræsentere Sektionen I 

A-Kia sen, Nr, 10 af 22. Ikke som 
tidligere nævnt Nr . 12. 



om ,'vledlemmer ilf Kaproning -
udvalget nyvalgte : Max øfen en 
og K. T raul en . 

Desuden genvalgtes Bankbe ty
rer Stig Rrmne og Overingeniør 
Ove Petersen som Revisorer. 

LI nder Pkt. 9 (særlige For Lag 
behandledes et For lag fra Arki
tekt Georg Andrllp, der ~ik ud paa 
,lt lette Adgangen til at tage Idræts
mærket i Klubben, derved at man 
lI1dfortc den nødvendige lettere 
Atletik og fik autoriseret nogle 
Folk om Konlrolorer. saalede at 
alle Prøverne kunde tage:. indenfor 
Klubben. der jo i Forvejen ga Ad
gang til Gymnastik og ' vomning 
foruden selve Ro porten. J Til
~lutning til AnJrup Forelæggelse 
<1 f s11 Forslag oplyste Schack, 11 t 
Sagen blev behandlet pan id te 
BestyreLe mode . 

Der ud pandt sig herefter en 
DI. klls IOn om Idrætsmærkets In 
stitution og Betydning mellem 
Prof. echer, Overlæge Han borg, 
Fuldm. Ryum og Arkitekt Andmp. 

Derefter tog Kronprins Frederik 
Ordet og rettede en Tak til de to 
Mænd, der havde stillet sia til Raa
dighed ved Baadehu et Opførelse . 
nemlig Arkitekt O. Mandrup-Poul
sen og Ing. Dr. techn. Ostenfeld. 
Kronprin ' cn overrakte derpaa "Pa
pirkni en" tilOstenfeld (Manurup
PO\llsen fik om bekendt Kniven i 
1933). 

EndYldere o\'errakte Kronprm en 
.• ' ejrsmasten" til Aage Jørgen.i!n, 
som Tak for hans rbejde med 
KJpr ning~trænjngen i 1940. 

Efter nogle af luttende Bemærk
ninger af chack vedr. det nye 
Træningshus, ydhavnen, hvor 
man efter mange Og lange Forhand
linger omSJder var naaet aa vidt, 
at Plad en var blevet os anvi -t, 
saaledes at Huset, - hvi mtet 
llfurud et indtræffer - kulde taa 
færdigt til Efteraaret, sluttede den
ne fredelige og kortvarige Gene
Talforsamling. 

Roernes 
Haandboldstævne 
ilfhold~s Søndag den 23 . • '\larls i 
Idræt huset Kl. 19 præci . D .S. R. 
anmelder 2 Hold og de uden er 
der anmch.lt Hold fra "KVik", 
.. Glimt", Lyngby, Hellerup, Hel
singør og "K. R. " og fra Dame
roklubberne "Gefion " , kovsh ved 
Helsing",r og Damernes Roklub. 

Vi har kun reserveret 50 Billette.r 
til Stævnet, saa vi beder Medlem-

merne ikre sIg Billet I Tide. Bil 
letter a Kr. 1,25 og Kr. 1,25 faas 
paa Klubben~ KontOI og til Gym
nastik ha OverofficIant ~jelle ' Ig 
cand. mag. Egi l Chri ten'icn. 

Gymnastikken. 
Opmærk omheden henlede paa, 

at der ogsaa er Gymn.1stik i Marts 
Maaned . og Medlemmerne b~r ik.ke 
'vigte Timerne, _ eh' om vi aUe 
stærkt længes efter at komme I 

Roernes .. rette Element". 

Medlemslisten. 
'ndmeldt: 

4'): B. Birkmann. 
'"58, Børge Cim . ten _ en. 
4-6: Helge Po s. 

2. Frode Bram næ 
S: Hohter aJo 

Overgaact til pas il'l?: 

Ic 6: Frit: Andersen. 
Ir 4: J. -kovgaard-Peter. en. 
68,. : Tage Ch,; 'ten en. 
248: H . a. []ermann. 
525 . M_ Stcllmger. 
106: Han. Chr. Ove en. 

l 'dmeldt: 

758: V . O. Kofoed . 
12: B. Re~\.hia. 

502: M. }\1eyer. 
736: J. Ulbak lmonsen. 
100: H. Schou. 
795: Jorgen B. KIrk gaard . 
-H: O. Mær:.k-b-løller. 

leUl!t a.f iH eJlemsli ten og over-
givet til Jncasso ha. agfører: 

tud. art. P. E. J en en. 
tud . jur. Kay O. Mullit. 
tud. polyt . . E. J ensen 
tud. polyt. Ib Hunderup-Jen . en. 

cand. polit. 1. ffunbaum . 
Læge Leo Breson. 

Klubhen Posladrcs,",c og Kontor 

Kampmannsgade 4 " V. Tlf. Byen 727 
KJ. 1.3-17, Lørdag KI. 10-14. 

BESTYRELSEN : 

Form.md· Grosserer Cudmund Sthack. 
Kampmann~gad<: -! \ 1 cif (hen -..,727 

Formilnd for K.1prnning ud\·alg.:t uh .. -
b,)gbolda ~\.1ge J lrgensen. Ingers!c\.' · 
g>ldcl2+\' TUe 11'\'25 Kl.lO-Ie\ . 

Hatt ria liorvalterc . ingeniør J Norman
Hansen Hærens VaabcnarsenJll, Ama
[ler Boul!!vJrd . S Tlf l liO. 

IngcnlOr Dan Frorup. Bdlmans Pla<k; 3D" 
' . flf. RvvaD~ -161 

~krctær; .\ si tent, cand. polit. E. Sie· 
verts. Dr t\bildgaards Alle 9 3 , \i. 
Tlf. Nora l 69 x 

Ro.:heler 

lngeulOr K . QTlyng, ohorggaard Nr 
oH Suh(1rg TH. \)borg 3727. 

Ingemør j . Slærfeldt, S+Prd,..j " ~. 
e TH Ry, dug 1856 Ii'. D. S. Ro.. S 

;. -J 7 J ~;o 
~luJ. lur lJ..pcr H.m~ \\.Jd~cn NieL-. 
.-\ndcrsem.\'c) 'il, I-Iellerup TIC ':n 
{(lEt>;! l Cl'; '\ 

Uden ~~rljgl Mandat. Kontorchef, and. 
Jur. Axel Lundqvist, C. N. PCferscns\'cJ 
-19, F Tlf. Godthaab ';530. 

KAPRONlNGSUDVALGET: 
- tiftsbogholJer Aage )ørgen.!>cn Inger> 
le,gaJe 12-i. \' Tlf . C 11'125 (KilO 
-( l . 

daetær. ~,nd lur M .. x nrcnscn 
II rbamg'H.lc - 0 TIf 0br., 769" 

,lUd pC1lyt Kaj Traulsen ilkcbol'g-
~ad~ It>. (,1 TIL Obm 7 H 

In pektør: O\eroffiaant C. A. Sj elle 
Njalsgade 9, S. nr Amager 3272 v 

D.S.il.' S~ I 
Siden sidst. 

2. Fl!'bruar: Ved Kred me tel
skaberne i Slalom paa Fruebjerg 
blev Jørgen Poulsen, Lier val ene 
om at repræsentere Sekti nen , 
.\-Kla ·s.en, ;'\Jr. 10 af 22. Ikke om 
tidllger nævnt Nr. 12. 
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Erik Kiersgaard 

Livjægergade 23 - Øbro 51 52 

Den ordinære Generalforsamling 
fandt i AaI Sted i Parkrestaurantens 
lille al og havde samlet et lille 
Hundrede Medlemmer . 

Hs . kg!. Højhed Kronprin- Fre
derik deltog og desuden a<lS Pro
fessor Seeher, Ingeniør Ree, Arki
tekt Ove Mandrup Poulsen, Dr. 
techn . Ostenfeld, Overlæge Hans
borg og Revisor Crusell blandt de 
fremmødte Medlemmer. 

Efter at Landsretssagfører "X an
del var valgt til Dirigent og cand . 
polil Sieverts t.il Sekretær, fik For 
manden. Grosserer Sdlack. Ordet 
og aflagde en kort Beretning i Til-
lutnmg til den i Aarbogen optagne. 

udforlige Beretning. Formanden 
bad Medlemmerne und kvide, at 
Generalforsaml.ingen ikke 'blev af
holdt i Klubhuset som først annon
ceret, men Grunden hertil ar den, 
at Klubben - Brændsel. beholdnmg 
viste ig at være saa lille. at det va r 
bedre at pare Koksene til Op
vannning af Roba sin og Omklæd
nmgsrum for de trænende Roere, 
og et Par Dages Udsættelse havde 
væIet nødvendigt. for at fila Aar
bogen udsendt ind<.:l1 Generalfor
samlingen. 

Formanden henviste til den ud
førlige Beretning i Aarbogen. der 
nu er kommet alle Medlemmerne i 
Hænde, og omtalte, at ' æsonen 
kom til at forlabe noget anderlede 

nd VI havde tænkt os, da Stan
deren hejstes den 7. April, men 
tiltrods for Begivenhederne den 9. 
Apnl gennemførtes t' n udmærket 
Sæson. selvom vi blev forhindret 
i at engagere udenlandsk Træner 
til Kaproerne. klin kllnd~ deltage 
i Stævner herhjemme og vore Lang
tur roere maatte blive I de hjem
lige Farvande. Formanden oplyste 
endvidere, at Medlem antallet i 
Løbet af 1940 var steget med :1:-, 
idd der indmeldtes 201 og ud
meldte 156 Medlemmer, men al 
ligevel var Baadturenes Antal gaaet 

klubbens 
rotøj 
f ...... h". 

oul HOlm 
Silkegade 11 > Tlf. 3082 

ned fra 7694 l 1939 til 6275 i 1940, 
hvilket ikkert -kylde det Jaar
hge V cj r I Efter,>ommeren. . f 
Ferielangture blev der foretaget 27. 
Imod 21 i 1939. Ved Kaproningerne 
vandt D. ' . R. laIt 17 . t:jrlt. deraf 
Ikke mindre end 4 Danmark
nll!sterskaher. I November MaaneJ 
ble D. . R.' , ~ki ektion stiftet, og 
dlo:D tæller i Dag 123 Medlemmer. 
Til Gymna tIkken, om foregaar 1-
Gange om Ugen, er der stadig St0[ 

Til lutning, og Klubben har end
vldef(~ for ca . -1 ger iden paabe
gyndt Haandboldtræ ninK I Hallen 
i Sundby Idrætspark, og det er 
Meningen at anmelde 2 lIold til 
Roerne Haandboldmesterskaber, 
'iDOl ilfholde ' i Idræt hu et øndag 
den 23. Marts. 

Fnrmanden meddelte ligeledes, 
at Klubben har ansøgt tatens 
Gymn.tstikin titut om Leje af den 
nyopførte Svømmehal. s 1m Jet- er 
Hensigten cl t leje hv er On. dag 
Eftermiddag fra K!. 17- 18, for at 
give Medl mmerne Lejlighed til af 
udvikl\! deres vommefærdighed . 
Hvornaar Hallen aabner afhæ ng r 
af Brændsels ituationen, idet Instl 
tutet i før te Omgang hen faaet 
• fslag paa sin Brænd"dsansøgning . 
Bestyrelsen arbejder i det hele taget 
paa i Fremtiden ogsaa al ' amle 
Medlemmerne I Vinterperioden, g 
D. S. R. til.ler derfor paa Køben
havn ' Kred en - GeneralfoLamlin 

Sven Høgsgoord 
Flinteranden 7 - Sundby 2563 

den 4:. _1\.'1 arts Forslag m Oprd
tel -e af et Vinter.::;portsudvalg_ 

Til lut bcnvttede Formanden 
Lejligheden til' at takke alle de 
,1\ledlemmer, 'om i Løbet af æso
nen 19+0 paa forskellig Vi - hjalp 
Be -tyre Isen I Arbejdet, O IJ uJtrykte 
Haabet o m, at i i Fremtiden maa 
blive kn\'ttet I!ndnu nærmere am
men, og ' at vi alle vil arbejde hl 
G n for vor Klub og Itl lT..r~ for 
vort Land. 

Regn -kabet ble\ derdter fore 
lagt og godkendt . Ligeledes blev 
det nu af luttede Byggelegn. kab 
ior det nye Baadehus forela~t og 
godkendt, og i Tilslutnin" hertil 
oply , te Formanden. at en ting 
Kunstner i OJcblikket \ ar ved at 
lægge Sidste Haand paa I!n Række 

kit -er vedrorende Festsalens Ud
mykning, ." aalede al Udsmyknin

gen Sikkert Vilde være en Realitet 
i Lobet af ~ommcren . 

~1an gik derefter over til de for
skellige Valg. 

Schack le\ med :\kklamation 
gen aIgt som Formand, og som 
Formand for Kaproning ud\'alget 
valgte_ Aage Jørgensen . (Hee on
-kelle Ikk at genvælge .) 

Til den øvrige Bestyrelse valgtes : 
om .'1aterialforvaltere : J. • or

man-Hun. en og Dan Frorup . 
Sekretær' E. leverts. 
Rochefer: J. :tærfeldt, K. ~ør

lyng og le per Madsen. 
Uden særligt .\1andat: .\x I 

Luudqvi t . 

..... "... Kr. 2250 
Træningsdragter ... . 

Hvide 
Landgangsbenklæder . Kr. 1600 2250 

f'nftn,. 
een{ral 9222 

CROME&GOLOSCHMIOT 

-'!-UKI 
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AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

9. AARGANG APRlL 19i1 NR.4 

filld~r Sted Søndag den 13. April KJ. 11 (l. Paaskedag . 

~Pl" hoko.:;t I Klubben dter Stand~rhejsnl1lgen! Hvis De ikke 

'e1v ta~er l\1ad mej, kan Dc kube den i Kokkcnct, ( morre 

brød fr:J. Kr 0,20. hokostbof Kr. 1,50). men hu k ill ringe Besked 

ti! Ra ffius<;cn, Ryvang 48, om Lorcbgen. 

Der bliver dækket baade i \ 'erandun, Spisestuen og- fe.lsalen. 

o~ gorde kan re en er .. ' ho' Rasmu. en . 

CVi venter: ogsaa 0em i Rlubben 1. cpaaskebag f 

FrcJag den 4 .• lpzil Kl. 20 i BaaJehuset: 

Sammenkomst for .,Ile Medlt:mmer af DSR llll. Damer) 

n..:r \ ise.:; Farvelysbilleder fra Lapplands Fjeldverden . 

• ' ... ' nærmerE' ind..: I Bh'der! 

Søndag den 27. lpril: 

"Roernes Orienteringsløb" afholde. vcJ Farum 

af l . F. f. R.', f.,. "bcll havn ·kr..:ds. ['il. kuer!lt \ il man sørge fl r 
paJ $, rlig ,'\l.l,ldc. ~e inde i Bladet' 



Erik Kiersgaard 
LIvlægergade 23 . Øbro 51 52 

Alvorlige og manende 
Ord. 

Paa Gen\!ralior amlingen inden 
for Dansk Forening for Rosport 
aflagde Formanden for Amator- og 
Orden 'udvalget, O erret "_agfarer 
lIan Mad en, Beretning for d~ 
sidste 2 Aar. Det kunde gøres let, 
idet der ikke har været nogen Sag 
til Bedømmebe. lvlen Formanden 
ben ttede Lejligheden til at gøre 
Rocrne opmærksomme paa, hvor 
nødvendigt det er, at alle overhol
der de Be temmcber an~aaende 
Roning. der ud endes fra Myndig
hederne. En Overtrædelse er ikk\C! 
alene en Forbryde! e begaaet al 
den enkelte. men det er en Hand
ling, der ~kader hele ROJdrætten 
og kaber Van -keligheder hl aUe 

ider. Derfor h iler der et ov~r
ordentLgt Ansvar paa hver enkt'lt 
Roer, der i dIsse Tider skal færdes 
i de danske Farvande. - Delte 
!ge med den. tørste Arvor ogsaa 

til alle IHedlemmer inden for D. S. 
R. Overhold . f -tand be temme!
ser. Best mmeiser angaaende til
ladt Farvand m . m. Der maa ikk\! 
fra vor Klub Side ske noget. def 
kan kade vor Idræt. 

Bt rigtigt mattrialtr 
til Ro= og StUbaadtn 

faas I 

Farvehandelen 
LlIgsJBrgade 7 Øhro 4635 J 

Julius Jacobsan. 
Leverand"r III D S . R 

~lubbens 

ro tøj 
f" ... hos 

oul HOhn 
Silkegade 11 ~ Tlf. 3082 

Baademand. 
For den kommende Sæ~on er der 

engilg~ret en f . t Baaclt'man l til 
Klubben. 

Der har indenfor Be<;tvrel en 
været delte Henin~er om el aa
dant Engagement. \nen Ja jeg er 
af den be ·tcmte L'\l\!ntng, at det \ il 
være abso lut nødvendigt for Klub
ben at IUlve en fa tAlt-mulig-Mand 
boende i Klubhu'\et. baade om
mer og Vinter, og at Jenne Mand 
kan "pare Klubben (or lore Ud
gifter , ,\aret: Lob, har Engage
mentet fundet tcd og hans Gaqe 
for denne Sæson Vedkommende 
vLl blive frem kaff t vClI pri\'ate 
Tilskud. 

Engagementet <:I alt'aa mdtll VI-

dere uden dgift for Klubben, o~ 
i kan Ja vcd ~~æsollens Slutnmg 

tag\! agen op Igen. naal vi har set 
Sommerens Resultater, 

Det er Meningen . at Baademan
den. h is Navn er Eklwnd. skal 
ørge for Rengønng af hel~ under
te Etage; OmklæJning,>rum. Kon

tor, Biladehal. pas"e Centralvarme
anlær;ct Pladsen baade foran Hu-
et mod Gaden og Plad..,en mod 

Vandet, vaske og lakere Baadcne, 
pud e Vinduer tIg man!{e andre 
Ting. 

Selvom Hr. og Fru Eklund vil 
gøre deres bed.-te for at holde alt 
i Orden, beder Jeg dog Medlem
merne um stadig at hjælpe til. hvor 
Jet blivt'r nødvendigt. 

Formanden. 

Træningsdragter . ." ... 

Hvide 
LandgangsbenkJæder 

eenlca! 9222 

Sven Høgsgaard 
FIIl1!eronden 7 - Sundby 2563 

s~-
Nye Baade. 

.Bestyre! en har vedtaget at kube 
l nye T O,li1rer~ Inriggere fra ni':or
man'., Værft", Det er ~n pas ~nde 
fonlgdse al \ rt Langtur :materiel, 
Jer herved brinaes op paa i.1lt 1-1. 
"'tk. af denne Baadtypt:: . 

ærlig- i Ferietiden. naar Største
parten ,1f vore T o~ar baade er paa 
Langtar. er der goJ Bru~ fol' den
ne Tilvæk -t, men ugsaa til Son· 
dag-· Ol{ \\'eek-t:nd Ture er det en 
Baadtype, der lægges stærkt Be-
lag paa af vore Medlemmer, Jer 

\.Itvi\'l.somt vil hilse Nverhvcn'cl n 
med Tilfredshed. . 

Gymnastikken. 
Mej edgangen af Marts HJ. 

ophorer Gymnastiktimerne i ta
tens Gymna tikin titut og aenop
ta~e for t hl Oktober. - Sidste 
Time bltver aaltde' Mi'lOdag den 
11. I\lart. Kl. 10-20. 

Klubaftener m. v. 
Sæsonen begynder, om meJ dt 

pad For ideJ'\., Paaskedag Jen 13. 
April. Herefter er det Hensigten 
at .1fholde Klubaften hver Onsdag, 

Kr. 2250 

Kr. 1500 2250 

"nftn CROME &GOLDSCHMIDT 

"PUK I 



_ilaleJes som vi plejer, naa r K lub
huset er aabent. 

AngL1aende ~ tyrmc1ntl rrovcrne 
og Proverne for nye Scullerroere , 
der ædvanligvis ogsaa afvikle. om 
On dilgen, bedes man rette Hen
\'endels~ ti l Rucheferne Stærfeldt 
ug NiCJrlyng; og i denl1 Fllrbm
del<;~ erindres man om, at aBe An
:>ognmger og Henvendelser til Be-
t~ rel en 5i..al nedlægges i den der

til be temte Bok ved l ournalpulten, 
og at man ved disse Henvendel er 
ikkt! maa anvende Bagsiden af vore 
T nd meldeise. blank ' tter. 

Træningen. 
TLæningcn i R ub.ls inet har som 

bekendt- varet i hild Gang hv<:'r 
TIT dag o~ Fredag i den .,!dste J1:J 
;'vI-nnetl under udmærket Til lut
ning. L"ær har Begynderne meldt 
Slg I tort Antal. lIgesom og- aa 
1 Lmiorerne er nwdt omtrent f~tld
tGllligt op. ~eniorerne har de vært 
\"æret utlsat for l'held, iJet Grum
me har brækket en Arm 0 0 H. 
Kler<;~a ud et Ben, men furhaahent
iJg bliver dl: begge i Ord n til at 
deJtal{f i hver t Fald 1 ~ æSL'Ot:.n 

"id te Kaproninger. 
Havnen er nu omtrent Isfri og 

den udendors Træning kan snart 
begynJe, det maa anbdale de 
Roere , Jer hat melJt <;1 0 til Træ-. ~ 

nmgen, ,ll de moder h\ er Gang. 
for Konkurrencen i Aar bli er 
haarJ , Ikke ,lene rc:la Kapromog -
hanen, men g aa for i det hele 
1get at komme paa et Hold 

Kaproninger i 1941. 
l UUl 11-.-15.: Furrlar kaproning 

Kobenhavn. 
I uni 22.: Fredt:n. borg 
r u ni 29. ; \' ejle ug Maribo (D. F. 

f. R:. ]ubilæumspokal I Ju· 
llior-Ftrer). 

I ul! 6.: om, Odense og Viborg. 
lull 19.-20.' Intern.1til nale Bag

,>v:crd-Reg-alta. 
August 3. !':>orø. Danmark 'mester

skaber 
De uden afholde ' anhgdi en 

Kilproning l :\arhu. Mandag den 
28. Juli i FDrbinde lse meJ Idræts
ugen i Anledn. af By jubilæet. 

Skabskort 
~or den kommende Sæson kan fra 
den 1-. April lø es ho In pektor 
Sjelle, Inaenlor St-ærfeldt og PJ.iI 

Kontoret. 2 Kr. pr. Stk. 

Køkkenet. 
Paa Grund al Pr stIgningen har 

d ·t været nodvendigt at ændre Pn
serne nnget, o~ mdtil \>idere gælder 
folTende Pri li5tt:'. 

Middag .... .......... . ", •. 
Froko t . ........ .... .. fn 
':>morr'bmd ...... ..... ha 

Kr. 1,65 
0, 5 
0,20 

liden P.lalæg (Rug--
brod) .... . 
uden P.lalæg 
(Fran kbrod) . 

1 Rund _ tykke m . mør t, 

Krvddcr mell Smør ... . 
\X' lcnerhrod ._ .... ..... ,. 
Kaffe p<l .l Killide ..... .. 

.. pr. Kop .... .. . , .. ,. 
l e pal Kande ..... ........ . 
" pi Kop .. .. . ... ... .. 

Hof eller Gl. C.1Tlsber~ .. 
Lr~ Pil ner ... . . . .. , ... . 
Dllnhdtol ....... .. .... . ... . 
HV1Jtol .. ................. .. 
~klbsol .. . ............. " .. 

ppt'lsmv,ll1d L .. 
Dan k \';lIld ug . itrQn\. 

Medlemslisten. 
InJmdJt: 

0.10 

0,20 
0,24 
0,20 
0.18 
0,35 
0,25 
0,35 
0,25 
0,55 
0,30 
oy~ 
0,25 
0,25 
0,30 
0,25 

t7: l v ril1gcnior RiLh. ~ kpheru. n 
\. Erik ~ebl 'lov . 
2l): Erik V agn Jensen . 
2i ' E. F. ~10th ,\nder<;ell. 
J . K.ul Vibech Rii gaard. 
)1. ~tdfen J llhansen. 
)4: '\Ilcls Jacob~eo. 
~7: Hennk Cu ten llo\'mand 

Overga.aet til pas ipe : 

768: A. Rit'i-L.ar · ten en. 
I LH K!'Id K)into~ 

Ol'ag.Jaet til livsvarif(e 
,\lad/emmer: 

randlil!!::l'e Dr. med. dent . Ulf Po:-,
~clt 

Udmeldt: 

787: Erik ~('hlei ner. 
56: Pallt: G('jt::~che. 

4:3: B. Birkmann. 
.~5+: T. Bok J en. en. 

4~6: K. ornclius Lilr "en. 
107· Poul Schramm. 

i). S.iV Ski.seJdioo.l 

Siden sidst. 
Son a~ d . 9 . .\1arts: Pa;:!. Oricn

tenng turen til Skovene } d for 
H valst} oplevede Deltagerne 110 et 
nær det e.xtreme I ' aa godt om 
alle Retnmger. . Hidt.il tidlig te 
Start, Jyreste Btlletpn - , længste 
TogreJse, mærkeligste Garderohe, 
skanne te T crralll, vaade te Tu. De 
Ol{ "ene k Hjemkomst. fkke un
"krligt ,1t der ikke \ilr flere . som 
paa Forha l11J f"lte sig fri tede til 
:ll tage med. • len alligevel - , 
seks Ddtat=;cle, det er tor povert . 
Sd om der var en Del Ulemper 
ved ~uren. :>aa opvejede . elv Ori
corenllgsh,bel alt. Som en af o 
bcmærke~\.' ude l T errainct · "J eg 
h 1r Ikke lundet cn eneste Post enu
nu, men her er pragtfuldt!" aa
uan ... kal A loden være. 

LIJbet (ov [ 9,6 km) var tilrette
lagt af B. T Cl ner; Nr. 1 ble\ J e 'per 
.1\Ltd.:en,.2.01, :--Jr. 2 _\melung 2,57. 

r. -' . lel" Luodqvi. t. T o Lobere 
fuldforte Ikke 

frt?dag d. H. -'lad: FO l forste 
Gang i Aar blev Baadchu "et taget 
i Brug- til en .\ftenfe t . De nyin
"tlllere..:le Varmekedler \ Istc ig 
Jere - Opgwer vok ne, der \ 'af tle]
lig h:nt Ved \ftenens Beg~rn
del e Indløb den !>orgeliqe 0-1edde
I ... lse , at ~el..lIo11ens Formand Hen
rv Kier gaarJ, net p havde 'bræk
ket Benet ved Iiaandboldtrænin
gen. men bort et fra dette Mark
punk.t - J ' r jo. iovrigt er .1h vrIigt 
nok for Kapr nll1gen -, forIob Af
tenen pa.=t bedste og fornojeligste 
Vi ' . 

Pet~r Fre-u..:hen forta lte om SP_l
g fulJ ... Eplsod\!r og aJvorlige Td
dragelser fra ine R'cjser paa Grøn
laud og I .\Ia ka -, og blandede 
saaledes Latteren med eftertænk· 
som Tavshed . Der var bragend\! 
Bifald . 

g <;aa dan edes Jer til 24. 

S0ndi1~ d . 16 .'fart : !)ektlOnen 
hav le inviteret de andre Roklub
bers Ski ekboner med paa rien
teringstur i Rudeskov. Paa denne 
Maade er der indledt et amarbej 
de, eler tjener til en bedre dnyt
t l e af .\rrangeruent t ved Lob .... ne, 
hvilket er nødvendigt, i h en Fald 
naar Foraars. aic;nnt'n er aa kort 
. om I ar. Tillige opnaas. at K1ub-



berne kan lære noget af hinanden. 
D. ~. R. skulde i Sonda~s agere 
Læremester for Hellerup og Kvik. 
Men det \ ar ikke nodvendigt 111. 

II. t. denLle ~id'ite. "Kvik" be atte 
de ., første PI cl er, og v udt a
ledes haadc den individuelle o 
T foldk, nkurrencen. Deltagernc fra 
H ellerup gik T L1rell Igel1n cm un
dcr In trllktion al Fynb0 (Kvik). 
Baade Vejret og l uren T ilrettc
l æ ggcl~e var udmærkel, den eneste 
Anke, man kuode komme med, 
kulJa ,·ære den, at nogle af Punk

terne ar il.nglvet ved I Ijælp afGra
der. Dette var de fleste fremmed ; 
saaledes spildte undertegnede en 
halv Time Tid paa tlen Kont . 

l . L 

Løber, der val ~a . km langt, 
var tilrettelagt af J esper Maj -en; 
, rinder blev Ivarssun I)g Hcnuan 
Olsen, "Kvik" 1,38,0; Nr. Z og 3 
"K ik"; 01r. t VClIgt 1.50,0; Nr. 'i 
Amelung. Vor Fa Olit. B. Tei nel, 
der havde Startnull1ll1er 7, k m tu 
de tre før te Poster StJ nl henh\-. Nr. 
2, 2 og 3, men ~qldt iden ' tærkt 
tilba.;e . MJn vil mart ke hen ~e en 
Berettietel e af Anken ang. Rd
nim~ 'angivdsen i ,rader. Men da 
alle tre iorste Punkt~r hclVde Grau
be -tetnl1lelse, mens af de to siJ te 
klin Po t 5 havde dd, maa Nvind
fureben an el:> at have været 'uden 

kvit! i Td ner · TilfælJc . Tvært
imod fremgik det af Disku Ionen 
ved Frokosten, il! Gradbe -lemmd
sen gj\'er Arrangnrcll friere Hæn
d r, og dermed sikrer et \llere !ipæn
Jcnue g afvckslendc Løb 

Furuuen de l Løbere deltog ca. 
la Gaaende. 

Program for April: 
ondag den :Hl I .. ; (allaa ,""'tut .. ' ): 

Onenteringslob iSkovene ved Breg
nerod ... Kvik" lægger Lohet h\Or
ved So1matbcjdet fra cl. Iii ,. fort
sættes. Mode ted: Brcgno.:roJ Kro 
Kl. 9,30. T og fra Norrebro med 
~ langcrupbanell KJ. &,")0. T ' R. Fa
r um. Kort: 1:1-0.000 HilkroJ (J~ t 
<;ædvanlige) kan bestJlIe ' hl)" Sek
tiunen • iogle faa ek tra Kllmpa. 
"er mar til Raadt!.;hed Kom tal
rig-t, d<!r er længe til næst\:. Tur! 

fredil~ den 4. Arril kf 20,00: 
[(1ubaften j BaaJelmsei. Dette 

Qhvcr den sidste Fe~t -om - I,,~ek
ti nen i Aar arrangerer for li" D . 

. R. s Tvledlemmcr med Daml:r. 
Der bliver rorevi -nill~ ClI Farvdy"-

biUcJer fra Lal plaJld Højfjeld
verden, -clavel Vintel'- som OJll

merbllleder. Kontorchef N vholm
Poulsen beretter om sin Igg!o'- Færd, 
ug le~per Mad -en taler In Fjdll
vandringer )g KlatrIIlger ved Kel
nekll · emlS~lvct. 

Eftel F.uvebill 'Jerne t'r der 
Dan., til Kl. li-. 

Entrc~n l'r Kr. 1.00 [llU per na. 
Garderohen gratl" , 

',;mdag den ]0. April: Orien
teringsloh ved TnkkekQb Hegn . 
1\\øde td LIllerød Km KJ. 9, I -. 
Tog fra Ilovedbanen KI. 8,24. T 'R. 
LillerøJ. Kort : 11 illeL",dbladet, 
l :·1-0.000. P",a denne Træningstur 
kaI Vl naa Toptormen, "a,1 \ i kan 

yde en fin Ind ts den 27. 

Sond.2g den 17 . • lptil: D.F.f.R.'_ 
Københa 'n skred afhulder" Roer
ne, Orientering -løb'· , u\?r er tænkt 
om 0.::11 to Gan ~ aarligt hIb ge
~.cndeode Konkurrence, L aJben for 
Ile Skisektlonerne under Kred!>.en. 

l)er er udsat Præmier tor de Ire 
bed'i\l: Plad er, samt en Vandre
præmie til den }o...lub, der vinder 
[Ioldkonkurr~l1cen. D.~. R. skal 
nels! være den forste ti.l at tage 
denne Pra:ml~ hj 111. 

, Ile, Jer har lmere se fOl at deJ
tag~ . bede ' rekvirere ProposLtJ.o
neme paJ. Klubhen - Kontor, Byen 
8727, KI n-17 (Loldag KJ. IO 
-14:). 

;"Iød€~tt.d: Filrlll11 HtJtd KI.Y,lj. 
T og fra Norrcbro lUcd _ Langerup
banen KI. 8.30. T R, famm. 

Ogs.la hrllcnuuo.::r, Jer i kk e er 
aktIve Labere opfordre til at tage 
med denne ondag. Lcdelsen .,til
ler en kyndig .1I,.1and til Raadighed 
fnr Til kuerne, om pa,l denne 
~laadc undgaar a l genere Lobel, 
allltldi~ nlt·d at de fa.M den bed

... te U dsigt over de enkdte Fa. er 
af Konku-ncnccn. [ el er glimrende 
UnLlerholJning p,nAfstand c1t lill{t
tlge Lobene, del I!l1keltvi .. , ellel 
flt'rl d kr h1l1<lnJell, "trvgcr g-en
nem fcrraind, pa~ hg! mOll den 
n 1!~t\; Kontr llpo t. 

Om . l f tI.? 11 t:n 1\.1. 20 Cllhvldel Kll

L,ellh iJ l nskr >d.;en I D.S.R 's HaaJe
hu ' til Fe.sl vcd hvilken Præmi
t!Tnt.' \'!l l live oven ,71"t. Der er klin 
Ad!;.w1; fllr "-kel/emmer af af! del
ta ~ nde "'k! 'i!kt it'ner, LnC!d Damer 

Entrei."n 1: 1' I I. 1.0) pru pcr ~Ol1a. 

Fra ':~ e n . ka OrienteringsHirbun
Jet henter \ .j !dgend~ l\lottn 

Orientcrin~ år \.11 il\ vag i okanJ 
mark, tankens karpa vid kropp
"hg mo..la, snabba l e'ilut lind 'r 
sp:lllllande tavlin~. 

OrH?ntf!ring l juder dadf ,Ud k.l1l1P 
mot god:t kammerater, en <lm 
.. trId mot markerncl hinder, vil
'iam \ Jxling med vardagen . 
avla n. -

Oril'ntermg karar ett gladlynt och 
fnmodlgl s liikLe. en hardaJ stam 
med langtan till avent . r och du,t, 
karlek till natmen - kållall fi}r 
li\'<;lu"t lKh levnad!ookrall. 

Vi glJr opmærk om pad Jen i 
.. Ski . port"' flmt ;lIte Ori~ntcLing
aften d . ~'1 I eller :' , .; . jagmA tarc 
l" iel B . H 11lS0n og Red. Go. Id 

\X ijkroann taler. ~e iovrigt Dag -
['re ' en . 

H LI" k . 
a t l1llldt: Dem Ul1derrd et om ~ck-
tlOnens Arrangementer 'ennem 
Kontoret T elefon, B\Cn P,T!.7, 
L rdag KI. IO-It. . 

InJmelJclse i ~hsektIunen kI.'l 

l>tte t paa D. . R.' · ,iroblanket 
vej Bemærknin herom paa Bag· 
"iuen. Kontingent er Kr. 2.50 ror 
heil! .\aret. Indmcldebe nu gæl
der til liI ' ". ektionen har nu 1-
Medlemmer. 

SKISEKIlONEN BESTYRELSE 
BdraE:"h:r ri ~ n r \ ~ K I ~ t . il ~ r I 

L I\·]. g"r ';1 ,k 11, LI ,"'Ihr, ~ 1'2 IF r 
l!lmd! 

tud . lur T ~ P I.: r '1\ a cl t Il , II! ' 

\n,l~r ~n ':1 ;; l , l !t!lc rul' Ln:n l" t ~ 
Iq~, 

·. ud lUI . 11 n n lng \m"lulI g !{ ... , 

nd ie", IO, F. (tl1 bO , ,,, 

Redakt 'rer " nklfl:h d ... anJ lUr. J "l I u n d lJ \ J t tl 1 SI S1i;,n t c..Ind . pol n E S I <! \ (: r I s 
I f f k1~ ktw n" n" \' ,dl, mnlc:n u... 'lU l jur J ... P t' \ .1 J, ( Il I 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

SÆRNUMMER - Al~RlL 1941 

var ved en Fejltagelse berammet til 1. Paaske::: 

dag, men er n u ændret ti 

Skærtorsdag den l ( . ~ 1pril 

Træning- konkurr~l1ce i Rude ~kO\ for de Medlemmer. der ø-n . ker at deltage j 

Foraaret Orient nng~løb. Mødested »LoIlikhus« Kl. 10. 

Kon 'mr\!ncen tarteJ' 1\:1. l ),1 - præ i. 

Der benyttes Kort 1:40.000 (Hiller<~ J. Ru..,k Ur og K )mpa . i\.l~dlemmer. dl::r 
ikke tidilgcn.: har deltagd, kan faa ejligbed l il at --Ii e in. -ruer~l i Brug af 

Kort og KOl"npa". 



Roch fern~ og Materiall:f rvalkrnl:: anmod r l\1.cdlemmern on at 

hjælpe med dlægning af anton og meJ t1t gør Baadene og 

Baadehuset klar inden tand ['h i ningcn . 

Der bliver sikkert nok at gøre. 

Københavnskred -en Langtur udvalg arranger r . D. S. 

i Dagene 2 ' . 23. , 21. og ?8 .. 29., 30. Apri l et Kursu for 

tyrmænd. Kur Ll_, d~r staar aabent for alle Kr sens 

Klubber, vil komm til at omfatt ; Forho ld paa Langtur , 

Langtur reglementet, Søfartsregler, Kompasb krom Iser, 

Strøm~ og Vejrforhold, Forhold v cl Kæntring, Baadtrans~ 

port, Tovværksarb~jder, Reparation af Baad . Planlæggels 

af Langture, Li r\!dning m. m. 

De Medlemmer, der har Ly t til at deltage bedes melde 

SIg til In!.!eniør )/ærfeldt. Nærmere Program f r Kursus 

vil blive op laat!t i K lu bben. 

Reclaktorer : KOnTorchef. cand. Jur. A x l I L li n J. q v I S l og Slslcnf. Clod poht. E i te V e r t ~ 
(for Skisektionens edkommcn I ;,tuu Jur J c ~ p e r !"vi.1 d .. c n.) 

, r 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

9. AARGANG MAJ 1941 NR. 5 

Medlemmerne vil paa det Tid. punkt, da dette Numm(?r af Officielle Meddelelser er dem 
i Hænde , allerede have modtaget et direkte Bre, , hvori der gøres Rede for de nye Bestem
melser. der af Myndighederne er truffet angaaenJe ~ eJ)ads med Kaproning baade, og hvi 
Hovedpaabud er, at enhver Roer fremtidig :kaI være legiflmeref ved et af Politiet udstedt Legi
timationskort forsynet med Foto. 

l Henhold hertil anmoder Be tyreIsen derfor de Medlemmer, der ikke allerede har faad 
ordnet dd med Ansøgning og Potografler, om rngaaende at udfylde den dem tilsendte Ansøg
ning 'blanket og afle ere den til vedkommende Politimyndighcd tilligemed de udkrævede Foto . 
idet Forholdet er det. at intet Medlem maa benytte Klubben Matenel uden at være forsynet 
med nævnte Legitimationskort. 

Der er dog 'at følgende Tidsfri ter for Roning utIen Legitimation; 

T i log /TI e d 4. " l a I kan der roe om hlcltll haacle i lJg udenfor Havnen, men fra 
den 5. Maj k u n l Havnen (altsaa ' arllede<; i k k e Ture til Hellerup m. v.). 

F r a o g m e d d e n 15. M a i kan tIer overhovedet ikke roe uden LegitImationskort, 
og dette kai altsaa lil enhver Tid medbringes at vedkommcnJe Roer. 

Det tilføje, Jt ældre, aktive Roere, der endnu ikke har afleverel dere" Foto til Klubbens 
Kartotek. nu maa gøre dette hurtigst muligt, da Jet nu el' nødvenJigt at have et Billede nf hvert 
enkelt Mejlem i Klubben. 

Matchen, der blev udskudt i September lfjor, finder . ted S ø n d a g d e n 25. M a j 
K l. l 5 paa den traditionelle Bane i Havnen med Opløb ved Lystbaauehavnen ed Lange
linie Efter Studentermatchen, hvorom nærmere Me.ddelel e vil fremkomme ved Opslag l Klub
ben . .:r der Aftenfest med Dans i Klubhuset. 



----;:\ 
~ors\~J\ ~
\\e. ' r.ge( 

~ 
Erik Kiersgaard 

livjægergade 23 - Øbro 51 52 

Standerhejsningen. 
2. Paa kedag d. H. Apr1! Kl. l t 

hejste St(lnderen for Sæsonen 1941 
i Overværelse af H . . kgl. Højhed 
Kronprins Frederik, der ogsaa del
tog i den efterfølgende Froko t. 
Der var modt mange 1\1edlemmer 
med Paarørende. og Vejret var. 
-kønt tærkt blæ. ende, dog for
aarsmildt og lokkede en Del af 
Medlemmerne ud pa a Aarets for
ste Rotur. 

I sin Tale forud for ~ tanderhe is
ningen meddelte Formanden bl. a .. 
at der allerede i A ar var indmeldt 
50 nye Medlemmer. hvilket aldng 
tidligere ar sket før en æ onaab
ning. løvrigt henstillede han ind
trængende til Medlemmerne , at de 
rettede sig punktligt cfter Myndig
hedernes Paabud om Roningen, 
idet et enkelt llold Overtrædelse 
heraf kunde have de al\lorliO'ste 
Følger for den samlede Ro p~rt i 
Landet. Ligeledes bad han Med
lemmern om at omgaas l\1ateriel
let og Klubbens ervice med Omhu 
og henviste til, at der i idstl.' Sæ-
an var gaaet alt for meget i Skaar 

- endog Theskeer var blevet vre
det j Proptrækkerfacon. 

Om det ny T rt.Cl1il1gsbus i yd
havnen agde Form nden, at det 
efter Planen skulde staa færdigt til 
August, og i Mellemtiden havde 
vi faaet Lov til at laane Burmeister 
&. Wain 's Plad, aalede at T ræ
ningen intet Afbræk vilde lide . 

Be tyrelsen havde faae! Tand
læge Kaarsberg til at møde med en 

De ri9tlg~ matulaltr 
tit Ro- og Stllbaadtn 

laas I 

Fa rvehandelen 
Løgsiørgade 7 8bro 4635 J 

Julius Jacobsen. 
Leverandør til D. S. R. 

I klubbens 
ro tøj 
f:33' n.o ~ 

ou! HOhn 
SiIIc-egade 11 • Tlf 3082 

nc. Studenter ilngcre, der ledede 
af Redaktor Stig Mervild, og un
der tanderhejsningen havdt: taget 
Opsrilling paa Trappen bl den 
ond.r T, rra o:; t , hvorfra de ang 

A xci J u els "Flaget", da Flag og 
~ tander gled til Vejrs. 

Senere ved Frokostbordet. der 
omfattt:d velvok ne flakkeboffer, 
ang de en Række Vi er og ~ ange, 

der gjorde tor Lykke o~ forhojede 
den gode Stemning bl ndt Je man
ge Medlemmer. dl.!r deltog l Fro
ko - t ~n. 

Kaproningen. 
om bekendt er vort gamle Baa

dehus i Sydha\nen revet ned, g 
OpforeL en af et nyt er endnu ikke 
paabegyndt. Da det er umuligt at 
træne i Outrigger fra Klubhuset i 

vanemollebugtell, har miln for øgt 
at . kaffe cn anden Træl1lng ba is, 
og ved A ·' . Burmei. ter L~ Wains 
"tore Imodekommenbed har VI 

faaet et Lokale ved Sll'andgac.le
værftet tillet til vor DlSpositi n, 
indtil vort ny Baadehu!. l Sydhav
nen er færdigt. Fe rholdene vil -e1v
følgelig blive noget primitive i am 
menligning med de i Nordhavnen, 
men Kaproerne maa tro te sig meJ . 
at de til Efteraaret vil faa et nvt 
Træning. hus, og vi haaber. at alle 
Vanskelight!Jer vil blive taget med 
godt Humør. aa \'1 bn faa det 
mest mulige ud af Kapronings
"æ<;onen. 

Sven Høgsgoord 
Flinlerenden 7 - Sundby 2563 

Da B. &. \'l . ellers ikke tillader 
' vedkommende at færde. paa Fa

brikken Grund er folgende Regle
ment efter Direktionen Ooske 
sendt den lil Godkendel e . 

,.Naar AS Burmei ter &. \Vain 's 
Direktion har ist s Jen Venlig
hed a t tiLl et Lokale, J er lig
ger indenfor selve Virk. omhedens 
Port. td vor Disposition nl Træ
ning, er det s elvfolgelig -k et under 
Forbehold af. at Roerne iagttager 
\ ' 1-- e Hen yn. 

Klubberu Bestvrelsc har lovet 
Jette, o~ det he~stille derfor til 
hver enkelt at overhollle folgende 
Rt:!der: 

l . AI Tobak rygning og Brug <1f 

<l ab n Ild paa Virk ømhedens 
Grund er forbudt. 

2 .. \1 Færd el ti! og fra Baadehu-
et kalke direkte oC" uden at 

der VI. es Nysgerrighed for,hvad 
der finde. og hvad der fore· 
gaar paa Fabrikken Grund . 

). Det er forbuJt af medtage 
Gæ<;ter. 

I se tre Punkter skal ubetin .~et 
overholde, men iovngt bor det 
under alle Forhold erindres at vi 
er Gæstet, og at vi kun har faaet 
. dgang til Virk om heden for at 
[(l, aalede at alt andet er o uved
kommende. 

Bestyrelsen. 

'" ftn CROME & GOLDSCHMIDT 
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Til Medlemmerne! 
Be tyrel en anmoder indtræn

gende Medlemmerne om at be
handle :vIateriellet aa hensyn fuldt 
som muhgt, idet det under den for
haandenv'ærende Situation er van
skeligt og ko!':tbart at er tatte øde
lagt eller udslidt Materiel. 

Man vil ' ikkcrt ikke finde denne 
Henstdling overflødig. naar man 
hører, at en ny are af bed. te Kva
litet i Dag koster 98 Kr.! 

ldvi derfor Forsigligbetl med 
tv\ateriellet. saalede at det kun bli
ver de uundgaaelige 'maaskader. 
som kan behandles afl l amme.r, me
den de store og alvorlige undgaas: 
og det kan de godt, naar Med lem
merne har Forstaaelscn af. at Klub
ben og den~ Materid er deres (lg 

Ikke bare nogle Baade, h.vortil 
Brugsretten lejes for - Kr. pr. Md. 

r Tilslutning hertil opfordrer Be
-tvreben og aa ti! hen \'nsfuld Be
båmlling ai Klubben.'> ervice_ Det
te med at laa" Po telinef' itu og 
vnde Theskeerne om i piralfacun 
er absolut en uheldig Form for 
Tidsfordriv, om ikke bor finde 
Sted . I Følg~ den Overenskom t, 
der nu er truffet med Rasmussen. 
kai han betale In Andel af itll

::.Iaaet Porcelæn og Gla-, og derfor 
maa Medlemmerne regne med for 
Fremtiden at .ku!le betale det er
vice, dl: kommer til at slaa itu til 
Kokkenet. 

s~-
"Man" lever endnu ! 

Forleden Onsdag, d. 23. April, 
dukkede .. Man" op igen i Klubben 
efter Vinterens Dvale . Han havde 
været ude at ro og efter T uren tomt 
Baaden for \' and paa Slisken og 
havde herefter baarel Baaden paa 
Plad , men glemt at _ krue Bund
proppen i Igen. Den fandte enere 
nede paa "lisken lige til at sparke 
ud i Søen. 

Fotokonkurrencen 1941 
Allerede nu maa der tænke PM\ 

Aarbogen 1941, idet de Billeder, 
der skal anvende heri , maa opta
O'es i ommerens Løb. 

For at ammere lYledlemmerne til 
at tage Fotografiapparatet med i 

Klubben ud "kriver Klubben igen i 
. ar en Futokonkurrence med en 
første Præmie paa 3 MaaneJer!>. og 
en anden Pr 'mie paa 2 Ma;meuers. 
. amt en tredie Præmie pili'l I Maa
neus Kontingcntfrltagclse. 

BIllederne samle o~ bedømme 
HU r\arets Slutning. 

Men begynd nu! Klubben:; cd
ste Tid er Maj og J um Maaned, 
<;aa her er rige t LejhghcJ Lil at 
faa de rigtige Billeder frCl Livet i 
Klubben . 

.\lotivl?r til ,,"la;: 

l) Kaniom. uul-.tion. 

2) Fælle-;tur n til kodsborg. 

3) LIvet i Klubben og I Ba.ldene. 

-1-) Og aa det helt rigtige Ro~ Bil -
ll'de. 

Fællestur til Skodsborg 
Kri ti Himmdfart dRg (TI.1n,daf{ 

d. 22. Maj) arrangerer K~,benhavn ' 
Kred en den aarl.ige Fælle. tur for 
alle KreJ ens Klubber. 

Turen gilar i Aar til Skodsborg, 
hvor man ::ipiser den medbragte 
Frokost p.1a ' kod borg obad. 
Derefter er der Idræt lege ved Bøl
lemosen og en lille Dans paa So
badet. Afgang fra Skod borg KJ. 
ca. 17-1 . 

Bestvrel"en anbdaler Turen tJl 
Klubben yngre og yngste Aar· 
gilnge. C nge Baadehold. for h\em 
det kan knib~ meJ at -kaffe en 
med 'tyrmand ret, kan henvende 
. ig til Rochef Stærfeldt, eler erTur
leder for D. _ . R. - Anmeldelses
f ri ten for Deltagelse lu tter nogle 
Dtlge fur ( e occrmer paa Op la
get i Klu bbcn) ug Bestyrelsel1 
reserverer alt lnriggermateriel til 
denne Tur. 

I-hIS man indenfor Klubbens 
mraaJe træffer fremmede Perso

ner, der L Eks. gaar og sælger 
Brevpapir o. 1., beder Be t) re Isen 
ethvert Medlem om -;traks ~t vise 
Vedkommende udenfor. Der er 
nemlig sidste Efteraar konstateret 
Tyveri af Iler Ure og Fyldepenne 
"amme Aften, om \ll <ln havde 
staaet og ' agt N ej Tak ul Brev
papiret. 

Lad os i det hele taget i Aar 
holcJe alle Yderdørene laaset hele 
Dognet rundt. MccUemmerne kan 
saa - mod l Kr. i Depositum -
erhverve ig cn :-..Jn~le til Klubben . 

Skabskort 
kai være furnyet inden d. 15. Maj. 

Efter denne Dato vil - kabene bhve 
brudt op og udlejet til andre. etter
k!anden som der blIver Bm for 
Jem. 

' kabskort (il 2 Kr.) (.las paa 
Kontoret. bo Insp~ktor - ,elle amt 
hos Rochef Stærfcldt. 

I denne Forbindelse beder Be
p;rcl ' en Medlemmerne om at r 'k
k~ _ammen til 2 pr. Skab. 

... " l eget tyder paa, a t i I Arte faar 
en meget tor Tilgang af nye Med
lemmeT, aledes at det hen paa 

ommeren vil knibe med al skaffe 
' kabl? til dem . 

O-ha! 
I pril-:".h. af O. l\l. læ te man 

noget om, at den nye Baademand 
kulde vn "ke ( glakeren Baadene. 

For at undgaa enhver 5Mdlg For
tolknin .lf dette gor Rochcferne 
orrnærk::.om paa, at Medlemmerne 
sel\' ska l va. kl! o~ spule Baadene 
og a f terre Aarerne fter hver Week
end . "ondag tur og LangtlIr - om 
sædvanlig . 

Vi paatænker i . ar at forlange, 
at Ogsilil cullernt: tage meJ ind 
under øndag_ sja'ikeri~t. De træn
ger fælt til Jet. 

On dag d. 7. -'laj Kl. h og fol· 
gende On -Ung Aftener uæffes Ro
cheferne I Klubben for ~tvrmand -
prØ\ er, .::ull~rrr()ver o. L. ~ nu 
- efter Jet lige af IUltede .- t,,'[
mand kursu - maa Jet da være 
en let Sag for l'vledlemmcrn at 
tage tyrmanc.L pro en. Vi faar se! 

Medlemslisten. 
Indmeldt: 

67: Herbert MarCLL'i. 
77: Peer Pærr~gaard. 
, l; Olaf Gravesen. 
~3; Børge .. v. Han en_ 

5: Vagn lensen. 
86: Jens Frost. 
89: Arne Juul Arn . ko\'. 
92: 1:-hlmM Herman en. 
95· Ejnar Fade. 
C)9: O. r. mi t-

103: Magen P. Winther. 
10 : Gajus Trier. 
109; Otto Holm. 
115: Hul~er M.eycr. 
123: G. rI. chtlumburg. 
129: Frederik Grun ltvig. 



134 : Henrik J e persen. 
135: FroJe Rii . 
1·1O: Palle Højer. 
IH: Poul Wehrneyer. 
H7: P. , . Hoy. 
149: vend Erik Jen en. 
152: Bengt Christiansen. 
163: ven Bjerre . 
163: Ole Howitz. 
174: Pelle Kof ed-Jen en. 
17R: Poul Hagcn. 
l 7: Poul Bjørholm. 
204: Mogens Nielsen. 
2 - : Otto Dethlefsen. 
260: Erik Holm. 
263: H. Luders Nielsen. 
167: Han' Keiser-Nielsen. 

Overgaaet fil passive: 
114: Henning Værnø. 
719: G. Biering. 
738: John Kai Niel. en. 

Udmeldt: 
780: Eigil Bak. 
143: F. L. A. Jacob en. 
38· Bent Rasmussen. 
55: Ove Timmermann. 

811: Niel Egede Glahn . 
848: Knud Erik Stocklund. 
674-: J. Castberg. 
-t 1 : M. H ertel \X' ulff. 

~lubbcns Postaurcs:.<! og Kontor 
D. S. R., SvancmøUc.bugten. ø., ru. 
Ryvang 250 og <1-8. Kontortid: 13-17 
tillige Mandas. Onsdag og Fredag KJ. 
17-'20. 

BESTYRELSEN: 
Formand' Gro serer Gudmund Schack 

K,lmpm,mnsgaJc -t. 'v. T If Byen 8727 

fOl'manJ for Kaprolllngsud\'alge!: Srifts
bogholder Aage Jorgcn~cn, Jngcr~le -
gade IH, V, TH. C 1l~25 (KJ. 10-16). 

Malcrialforv.1.1tere: Ingemor I. Norman
Hansen, Hærens Vaaben.lrsenaI, Ama
ger Boulevard ~,S Tit 16HO. 

IngenlØr Dan Ftorup, BcUmans Plads 30\ 
ø. Til Ryvang 3161 

ekretær: Assistent. canJ. poht. E. Sie
verts, Dr Abildgaards All': 9 3 , V 
TIL Nora l 69 x. 

Rochefcr: 

Slud. jur Jesper Hans 'v\ d~cn, NIel 
AnJcrscnwcl "l, Hellerup Tlf. Gt.' n
wfte 19~5 

Udcn særlIgt Mandat: Kontorchef, cand 
jur . xel Lundq\lst C ;\l. Pctcr cns\'cj 
-19. F TIL G\Hlihaab -1530. 

KAPRONLNOSUDV ALGET: 

'tlftsbo~hold r .\a/{c JnrgellSLl\, Llll'Cr

kv!;aJc 114, \ ' TH. 115:'.5 I Kl. 10 
- ·16). 

Sc:krL~'l.'r , <. and. lur ,\'\a' S\)r.:n,,,ll. 
Urhansgat,k '. O. nf 001'\.1 'i76lJ \. 

~t\ld polvr Kaj Traulscn ilkeborg-
1'1"Je Ih. O. ri Ohr{ 7624. 

Inspektør: OVl!mH!ci,tnt C A Sjc.uc 
N '.1I~g,~de 5':1, . Til. ·\m.lgcr 3272 v 

D.S.R.6~1 
Siden sidst. 

30 . . ''1ar/,: Ori\!'ntering løb veJ 
Bregnerod. Hol tein-R.lthlau fra 
K. S. andt den llldlviduelle Kon
kurrence, vi selv. d. v .. rree, Erik 
Ki~r gaard, VOlgt og 'ie l Lund
qVlst vanJt Holdkonkurrencen. 

.J. ,,1 prit: . yhlllm- Poul "n og 
J e- per Jvlad:>cn VI tc luteressante 
farvebilleder fra Lappland. 

10. "Jpril: O[lenterin~slob i Ru
deskov. Hee vanJ Løbd (oran 
\X ' eVI!r \ g ~echer. 

9.-15. ApIlI: Dansk hlrætsh.>r
bund afholdt Insuuktorkursu l 

Orienteringsidræt pola Jægersborg 
Ka erne. fra . ektionen delt()~ 
J esper MaJsen. og iel- Bræ trup 
Je1tog om Repræ<;entilnt for A.1. 

13. April: Trænmg.løh I Takke
kolliegn. fur Deltagerne til /\l's 
Løb Sondagl'll efter. 

20. lpri/: Banen l Tokkt!kob 
Ilcgn ble\ udnyttet af Medlemmer, 
. om Ikke havde provct Jen d. t3. 
April. 

27. ~lpnl: "K mpa labet", Ruer
ne før te tore Onentering lob, 
arrangeredes af KobenhavnskreJ-
en Vinter'port udvalg i Skovene 

Vest for Farum. I Betragtnmg af 
den korte Levetid Orien tenngen 
har haft indenfor Roernes \. erden , 
var Tilslutningen stor. ialt 3'). - Iv 
modte VI med 17 Deltagere. De
uJen Vilr "Kvik". Hellerup, K. R. 
og Rungsted repræsenterede. Lo
bet var 11 km i Luftlinie, og bod 
paa alle tænkeligt: Pinesscr. Det 
val' et righgt Orienteringslo~ . om 
Fvnbo flel "Kvik " havde "tor 
Ære af. 

Den individue.lle Konkurrence 
vandtes af Niel Bræ trup l en Tid 
af l.22.4" ; Nr. 2 blev .le per llal1~ 
Mad en i 1.4:3.04; Nogen - Hee 
blev Nr. 1 I 1.:1:4.23. og Henning 
i\melung , r. 4 i 1.46.55. DermeJ 
o[maaede VI en amlet Tid af 
6.37.07, og sikrede aalede:. D.S.R. 
Beslddel 'en af Vandrepræmit:n et 
Aar lid i Fremtiden. H()ldktmkur
rensens Nr. 2 ble " Kvik" I TiJen 
8.1 .+8. 

Ved Kobenha\'n kred:::.en:. Fe t 
om Aftenen i Baadehuset ble\ Præ
mierne delt ud. Den hojtiddige 
HanJling foretoges f D. F. f. K's 
Formand, Gro seret Andre Filten
borg, som i sin Tale tolk >de F, r
bundet· Glæde over, at Roerne nu 
havde fumI..:t saa god en Idræt at 
Jmles om l \ intersæsonen. 

Vi gor opmærksom P;13, at den 
i .. ki"port" omtalte Orientering-
aften, finder ted i Haandværker
forcningen tore Sal. LordaJ'!; den 
3. Mai Kl. 20,00. Billdter å 1 Kr. 
faa hos \! ilhelm H<lJLen og i B. 
T.- .entralen. Det er som næ~rnt 
N æstformanden i Sven ka rien
tenng-forbunJet. Uinsjagmast.lre 
Niels B. H,1ns",on og OFr In
struktor, Redaktør Go ta \\'ijk
man, der taler. 

Og hermed at -lutter D . R._ 
' kisektion SIt Arbejde for denne 

20. April: A.l.·s Orientenngslob 'Jn~. Dt'r er I den forløbne Tid 
l l1are -kovenc . Vi Jeltog med 9 blevet .urangl!fct 10 kiture, 9 ri
Mand. r. 1 blev Etik Ki'er gaarJ, enteringslob og (, Medlemsaftent't. 

In/leniør K. Norlyng. ob0rgg.1.1rd r. 1.17.30: Ole Secher blev Nr. 3. Vi har pr. 211/, DS M edlcm 111 I:r. 
H. obors. Tlf . Soborg 3727 1.25.23, og Voigt besatte 7.-Plad- Til Efteralret, mor Rosæsonen er 

sen. Dermed ble" vi Vinder af forbi og tanderen stryges. over-
Ingeniør J Stærfe.ldt, D. R., SV.lnl!- Holdkonkurrencen i en "amlet Tid tager 'klsek tio!1cn atter sin Del af 
moU~bugtcn, ø .. TLf. Ryv.lng 250 og 48. af 4.13.0, foran A.I., Jer blev Nr. 2. Vinterarbejdet. 

Redaktører: Kontorchef. cand. Jur x <: I l u n II q v i t og ssiHent, cand. polit E i e \' c r t s 
(for Sklseklionens Vedkommende: stud JUr. J e p l! r M a cl s n.) 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

9. AARGANG 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

Der afholdes 

JUNI 1941 NR. 6 

) t t· · tæ.Un il Wnjto-nLnff 
for " Kanin er" Torsd. 12. Juni Kl. 18,30 

Alle "Kaniner" bedes tegne sig paa Listen 

1 Baadehuset 

// . j " 
og ,,1<"""antnDe;d for Medlemmer m. 

Damer paa Klubbens Fødselsdag 'Fredag 

d. 13. Juni Kl. 19,30 

Kanintaler: Professor, Dr. med. K n u d O. M ø Il e r. 

Tegningslisten i Baadehuset nedtages, 

naar 200 Deltagere har meldt sig. 

Se iøvrigt nærmere i Klubhuset, hvor Plakater og Opslag 

vil give detaillerede Oplysninger 



----::\ l-OfS\~ ~
\\e , ~\I"\ge( 

~ 
Erik Kiersgaard 

Livjægergade 23 . Øbro 5152 

Sludentermalchen. 
Den fra idste Efteraar udsatte 

Studentermatch for 1940 afholdtes 
Søndag den 25, Maj. Vejret var 
godt; der var mange Menn<:skcr 
paa Langehme ; L' niver.;;i tetsholdet 
vandt med l Sekund i et meget 
spændende Opløb, og der er ingen 
Tvivl om, at Løbet blev en stor
artet Propaganda, ikke blot for 
D. S. R., men for Rosporten l Al
mindelighed. 

Dommere: Pro-Rektor. Profe
sor. Dr. Knud Jessen, Universite· 
tet og Pro-Rektor, Profe sor Anker 
Engelund, Danmarks tekni ke I Iøj
skole. 

Banedommere : Professor, Dr. 
med. E. Lundsgaard , Umver Itetd 
og Professor, Dr. Børge Jessen, 
Danmarks tekniske Hojskole. 

Starter: Felt-Ingenior I.Norman
lIan en. 

U niver itdet Hold: · tud. jur. 
Ole Thom en, stud. jur. Palle Til
lisch, stud. jur. Jorgen Fuglede, 
stud. med. Peer Pærregaard, stud. 
mag. C. F. lott Ander 'en, tud. 
jur. xel Fi cher, stud. med. Ole 
Secher, stud. med. Bent augman 
(stroke), stud . med . Poul Sived-
en (cox.). 

Danmark tekniske Høj koles 
Hold: stud. polytterne Per Thiele
mann, Chr. Kongsted, Svend Mal
ver, Ove Niel en, Ole \X' ever, Niel 
Bræstmp, Erik Vagn Jensen, Kaj 
Traulsen ( troke) , H. K. Ra mus
seo (cox.). 

D~ rlgtlg~ mat~rlaltr 

til Ro- og S~ilbaadtn 
faas I 

Farvehandelen 
LtJgst8rgade 7 Øbro 4635)' 

Julius Jacobsen. 
Lev/:lrand"r til D S R 

• 

~lubbens 

rotøj 
f...u bo> 1 • .. 

Silkegade 11 • Tlf. 3082 

T ræ ner for Umvc[ itetet: Aage 
førgen I.:n. 

T ræner for Danmark ' tekniske 
Højskole: I I. K. Ra mu ' en. 

Der medes i Gig-Ottere og baa
de Vind og ::-'tTO!U var med. Vm· 
versltetet brugte IO Min. 8 ekun
der, PoLyt~knikerne IO Min. 9 :ek. 
Distancen var den samme som i 
tidligere Aar, fra Langt!hro til Lyst
baadehavnen paa L.:mgelinil:. ialt 
3100 Meter. 

Polyteknikerne havde Banen pad 
Amagersiden ; de lagde sig trak s 
i Spid en og førte under Knippels
bro med ca. en halv Længde. I 
Svinget ved Nyhavn, hvor Univer
sitetet havde Fordelen af Inderba
nen, naacde Univef itet holdet op 
paa Linje med Mod. tanderne. Der 
fulgte nu en haard Kamp ide om 
Side, indtil ntversitetsholdet mel
lem Kvæsthusbroen og T oldboJ
bommen i gentagn Sp~rt r sikrede 
ig en Længdes Forspring. Ved 

Toldboden syntc Labet afgjort . 
men Polyteknikerne kom igen i en 
mægtig Fini ' h og trak ig paany 
saa meget op, at V niver«itetet · ejr 
kun bl\lv paa nogle faa Meter. 

Efter Matchen talte begge Dom
merne . amt Klubben Formand, 
der udbragte et Le <: for de to 
lærde lløjskoler. aa overga Po
lyteknikerne Paraplystativet til 

ejrherrerne. der denne Gang- ll1t1at
te renoncere paa Triumftoget "'en 
nem Byen. Det havde vi ikke kun· 
net faa Tilladel e til at gennem
føre. P <uaplystatl vel blev pflil T a-

Køb 
Kamera'et paa 
Konto hos 

F~% 
FREDERIKSBORGGADE 7 
Y . Nerrepod. TIl C. 3410 

get af en Bil transporteret til Frue 
Plads. Der hllse det nu, til der i 
Eftcraaret skal roes om det igen. 

Matchen forleden gav det bed t 
tænkelige Grundlag for en Revan
che. 

Ved Festen om Aftenen i Klub
ben overrakte Generallæge Em . 
Saugman, der selv i sin Tid var en 
fremragende troke for Akademisk 
Roklub og bl. a. repræsenterede 
Danmark ved de olympiske Lege 
i Athen i 1906. Præmierne til Sejr· 
herrerne. 

Nivaa-Tur. 
Som et Led i Re tyrelsen_ Be

. træbelser for at sætte Klubben 
vngste Aargange i ving arrangcrct5 
en wee/;:-end Tur den !J.-I5. Juni 
III Klubbens Hus i Ni\'aa (ca. 25 
km.). . 

Betinge! erne for at komme med 
paa Turen er, at man aldrig har 
været i N l\'(la- H uset før og yder

(fortsæties SIJl! -! ' 

" "n CROME &GOLDSCHMIDT 

" 



lilD II< A\. "( § ~I A\. II< I{ IE"( 
~om det vII enndres bl<:v der paa leneralfor.:;amllOgen den 2). Feblllar L94:1 frem at 

Fodag om Afholdelse af IrJrætsmærkeprover I D.~. R. Efter a.t for 'kdhge Medlemmer havde 
luftet decennicrgamle Vittigheder .1ngaaende , pørgsmaalet, luvede Be tyre l en, da der trods alt 
l1lærkeues en væ:entlig Inttresse fOl Ideen, at tage den under nærmere Overvejelse. 

Et l Tdvalg blev enere ned at g har nu afgi\i?t neden taaende for lag, der een ' temmigt 
er blevet godkendt af Bestyrel ' en. 

Proverne vil med tTndt.1gclse af Gyrnnastikproven (Gruppe 1) finde ~ted i den idste 
II alvdel af August ~1aaned, for at Ferier og Langture kan være o ers trlact lig dette Tidspunkt 
tillige maa fonnode. at være det relte for Ud(l\corne ' bcd te Form. (Gymna tikproven afholde 
i lobet af Vinteren) 

Proverne i Augu t \'11 omiatte: 
Gruppe TI: l HOJde pring 1.25 m. 

2. Længde prmg ·U)O m. 
3. 100 m. Løh 1+ ek . 

For i"ledlemmrr, der ~r fvldt 40 ..-\ar er KnIvene ned at til: 
I. Hø;desprin~ l.l - m. 
2. Længdespring 3.80 m. 
3. 100 m. Lob ! 'i ek . 

• ruppe 11 I: Enten 100 m. fri vømning:2 Min. 
eller Ka.:;t. Retlinet Tillob . Gen tand 0.45 kg. Vægt 
60 m. (Begge Hænder Kast ::.ammenlagt.) 

Gruppe IV : Roning: Entcn 2000 m. mglr culler g Min 45 ek. 
eller 2000 m · 2-Aarers Inrigger 9 Min . 50 ek. 

.. 1000 m · -t-.. .. S.. 35 .. 
Gruppe V; Roning; Enten 20 km . 2-Aarer l nngger :2 Tirn. 30 Min. 

.. 20 km· 4-.. .. 1 .. 
Ovenstaaencle Prøver er obligatoriske, saafremt Medlemmerne øll~ker alle Prøver kontrol

lerede af D .. R., men det slaar naturligvi~ enhver frit, at aflægge andre end de for 1941 al 
Bestyrelsen autoriserede Prover, bh t maa de san elv henvende sig til vedkommende Idræts
organisation for at træffe Aftale om Tid punkt og Kontrol. 

De udførlige .. Bestemmelser for Idrætsmærket" kan rekvireres hos "Idrætsmærke-Be ty · 
relsen", GJorslevveJ 6, Vanlo, e, Tlf. Damso 3123. Pns 1 Krone. 

Proveskemaer rekvirere" amme..'iteus eller paa Dall"k I Iræts-Forbunds ~ ekretariat. O"ter
brogade 79 ( cd Cykleforretningen ,. tadion") . 

Dette Skema, der ko ter l Krone. betale. af IJrætsudøveren o~ . kill medbringes \ eJ alle 
Prøver. 

Det paahvder iøvngt Idrætsudøveren sel \' al forvi c sig om at kemaet efter hver Pro\"c 
bliver behorigt udfyldt og underskrevet. 

H VIS et l\1edlem efter bestilaet Prø\'erække on. ker nt erholde ~elve Idrætsmærket, er 
Pri en følgende: i Bron(e Kr. 3,00. l Solv Kr. 'i ,00 og i uuld Kr. 6,00. 

Opmærks mhedcn henledes paa, at kun 11 døvere over -lO ar f<lal' Gu!dmærket efter 
1. Prøverække, alle øvnge begynder med Broncemærket. 

Det burde være gan ke overflodigt at dnvc Propaganda for en Sag. h"is fremragende 
FormaaI er "at vække Lysten hos den danske Ungclom ti! at øve Idræt, . om fører ti! en al idig
Udvikling af legemet og til at vedligeholde de <.:n~an~ vundne Færtbftheder". Da det Idræt '
mærke-Udvalg , der er gaaet II1d ior denne Sag ImidlertId ærdele ... godt kender den Stilling, 
.. Man" vil indtage, saa nart Talen alJer paa I. M., skal vi blot her pomtere, at "Man" hurtigst 
bør blive et histari k Fænomen: thi eet er givet; Heller ikke fremtidig vil der være Brug for 
Folk med Mottoer om;" Vi gider Ikke" eller .. Vor meJfoJte Magelighed forbvder o.!>" eller 
lignende smukke lind kyldmnl{cr for manglend Energi og VIlje. 

i ('r her I Klubben <;aa lykkeltge at drive en af de bedste og undeste Idrætter, der 
findes, ml'n lad os prove at blive hdt 1I1cre alSIdige. Det il vise sig Uleiiighec.len værd . 

Tilmeldml-t td Prøverne sker paa Klubbens Kontur i Baadehuset. llvalget henstiller til 
de interesserede snarest at melde ~i~ for bedre af kunne tilrettelægge det videre Arbejde. 

Træmng vil kun blive arrangeret i begræn et Omfang i cIe forst l;ger af August, hvor
for Deltagerne i Tide paa egen I laand maa begynde en Fortræning. (Træningsprogram "tl 
fremkomme i "Officielle Medddelser" _ Jult Nr). 

Alle yderJi~ere Oply ninger kan i"vn~t fans ha!> D. 'S. R.s Idr .. -etsmærk 'udvalg; 
Arkitekt, stud. polyt. G. Andrup, 27 B. Ad Igdlk K. . Tlf. Palæ 1607 "., 
As i_ tent E. Marna, 15, Ole Niels n ' Vej , O., T!f. Ryvang - -30 x., 
Ingemar, cand. polyt. }. Stærfeldt . D . • R., Svanemøllebugten , 0., Tlf. Rnang ..f c .... 250 , 

S1mt ho Tn ' pektor C. A. Sjellc . Njalsgade 59 S. Tlf. l\mager 1272 \ .. , der har stillet ig til 
Raadighed som Kontrollant. 



ligere kræves. at Svommeprove og 
Legi hmationskort er i Orden. 

Vi regner meJ, at mindst en 20-
2) Roere vil tegne. sIg paa Li .~ten i 
det store Omklædningsrum . (Man 
kan godt tegne sig enkeltvi ). 

Huset har kun 10 Køjepladser, 
men vi tager Klubbens Telte med 
Oi{ indretter o - paa medbragt T Gr

kost baade Lørdag og ondag. 
tart amlet fra K lubben Lørdag 

Eftermiddag Kl. l~. Sovepo-e og 
Tæpper tager man selv med. De 
75 Øre, som man plejer at hetale 
for en Koje l Nivaahusct, vil ikke 
blive afkrævet. Baad~ bliver reSer
veret af Turens Leder, Rochef J. 

tærfeldt. YderIJgere Oply nmger 
um T uren faa . paa Kontoret i 
Klubben. 

s~-
Ny Roche'. 

Da Ingenior K. Norlyng nu har 
Llpnaaet en Stilling h s Bing &. 
Grøndahl, som ",il kræve det meste 
af hans Tid, har han et ig nød
-aget til a t træde ud af BestyreL en 
og opgive sit Hver\' som RocheL 

ørlyng bar i den Række Aar, 
hvori han som Rochef har ueltaget 
i Klubben Ledelse, udiart et stort 
og fortjenstfuldt Arbejde ikke 
mind t ved Agitationen for og l.1 J
brcuel en "f Kend kabet til Livred
nmg indenfor D. . R. - Det er 
derfor med Beklagelse . at Be t. rel-
en maa give Slip paa Nørlyng, 0g 

det er vort l-hab, <It han senere 
kan fa a Tid til at virke til Gavn 
for Klubben igen. -

om Rochef I Stedet for N ør!. ng 
er hidtilværende l'vlaterialforvalter 
Ing. Dan Frønrp nu indtraadt. 

Advarsel 
til Medlemmerne ! 

Da T yvenerne I OmklæJnmg ·· 
rummene l Løbet af clen siJste 
Maaneds Tid har \'æret i uh. gge
li~ Stigning, har clet været nødven
digt at op æUe JOjnefaldenue Pla
kater, der advarer Medlemmerne 
mod denne eller disse "Roer-Rot 
ter". der ransager Medlemmernes 
Tøj for VærdigenstanJ~. 

Indenfor Bestyrelsen er 'li fuldt 
klare over, at del' dre;er sig om en 
elle!' flere fra vor egen Krcd ' , Jer 
paa denne værdige laade beriger 
sig paa Kammeraternes Bekostning. 

PolitIet øn k~r meget gerne, at et
hvert TY\'eritilfælle omga.aende 
bbver anmeldt. IwJiket kan ske 
ved, at l11an nnger td C. 10207 eller 
0bro ~81 O, men n.:lturligvis onsker 
BesfvreJ -en o\!,saa at kende th\'ert 
ril1ælde, der Lrnaatte IndtJæffe. 

Det gælder imitllcrtiJ fremfor alt 
at kOll~ml! i \' ,me meJ at tomme 
ine Lommer ikke bl t fur Penge, 

men for ailI! værdifulde ager, om 
i. Ek . CigaretetLuer, FylJepenne 
o. l. og faa det lIllder LilaS i : ka
bene, mens man t:r ucle nt ru . 

S- Ører til Telefon
automaten. 

Paa given ForanleJmng gares 
opmærk om paj. at nye) ører. der 
:"om bekendt i.kke J...an ,1D\:endes til 
TelefLlnautomaten, til enhver Tid 
k.an vd.:~le. med O'amlc, gedIgne 
'i Orcr enien paa Kontoret eller 
ho Ra. mussen. 

Medlemslisten. 
Indmeld/' 

2iS: OtW Dethlefsen. 
260: Erik Ilolm. 
263 : H. L. NIelsen. 
267 · H . Kejser~Nlel$en . 
276: Kn. Mortensen. 
278: Ha.1L 'IX lOdill~. 
282 . Ic OrDerg J ohan'len. 
28+: Eg-on Bak-Jensen. 
285: Torben H omemann K.1rs t. 
"5 J): Palle inding. 
'»)5: J. chw<1rt: Peter -en. 
32+: Henrik Johan:en. 
332: Han" Erik Palm. 
342: C. C. Bechgaard. 
347: Per J \,lhan Lars on. 
351: K. V. Samer. 
355 : Carl-Erik ørcl1sen . 
371: ven Rye Peter en. 
37+: Bør e Kjærulff-Knudsell. 
176: KnuJ Eliasen. 
-90: E_ kllti Houbv. 
393 . Greger Torg~n Jensen . 
394: Palle O,' re . 
-96 .. rnc I en ·en. 

Fotokonkurrencen 39 : Patrick Schult:. 

I. Pr.: 3 lvlaancclcr" 
fritagel:e. 

Kontmgent- -il l: Børge Clemlnen ell . 
430: Henrik Haarlov . 
-i35: Han Chr. teffensen . n. Pr. : 2 l\-laaneJers 

frit agelse 
Kontmgent- 437: KnuJ Gericke. 

+39: Ilu~o Rabcn. 
III. Pr.: l Ma,lned Konting-ent- ·HO: Bernt Ander cn. 

frittl1{el~c. -.1:52: NI Rahr. 

Motiver til Juni= 
l) K l u b l i v e t (det uJfolder Ig 

stærkest I JUni). f. Eks. SclI1J
kas e. TerTils. er. puling, On
uag: provel, Klubaften, In truk
hun, Ture I Hel\ nen u . S . v. 

2) P i 11 S e f II r (' n o~ de oVlig-e 
\onda gsture. 

3) Og :-.an Jet helt rigtige Ro-Bil
lcd· til Aarhogen 1941! 

+61 Hans Thyge ell Krdcn~cn. 
·-I:6-i. Erik R. Hegnhøj. 
467· lahan GodtfreJ en . 
471: ~ven Koch-Ol en . 
,:1-. 4· E. Alban I Tan en. 
+~7. Poul Tou Jeng. 
511 . Hennmg PaUud 'lO-Nici en. 
512 : Mogt:l1s -010111 en . 
)13: Poul Erik Milbøj. 
)'\7· Ca.r1 førn Mathic en. 
522 : K . • \ . . . Birkm( se. 
528: Peer llolm Mort~nsen . 
531: \'{'ilham Storm. 
536: Knud MecklenbllC~ Peter en. 

" ManUs Fo rsyndelser. "19: :\age O tergaard Peder ' en. 
541 : Aage Le . er. 

"bl nl< tage r 2 ~tyrmandspuder 
m e J l Baaden o Indretter il{ en 
~o fa pa.1 St\' nmmJ ædd uuen .1t 
bekymre ~Ig om, at Jer ved dcnne 
T r(!fik Il1gen Puuer bltvcr tilover 
til de Ba,'1de, Jer kommer s enere 
ud! 

"Man" laJer cndvidere ,\arerne 
h~gc g flvde paa Pontonen ffil 
Morg-en til . hen, og endelig skIi-

er "Man" daarhge Vittigheder 
paa Je af B~styrel en opsatte Pla
kater, alts mmen Ting, Jer bOl 
undgaas i Fremtiden, hVIS "Man" 
vil unclgaa t risikere en Bøde. 

H9; T ohannes Skok. 
5.,0: Poul I md. 
)'52 : c. B. Eiken. 
56-: ~te.n Madsen. 
570: Arne . \aJerup. 
571: Ole Ef en. 
~73: Kre -ten Fogd. 
593· Toh ,1.n Knud ~n. 
') 6 : Torgen Ravn. 
600: Hcll{~ NIelsen. 
605: O. Busch J en en. 
607: Henning Svend en 
610: Rich. [-Tan. en. 
6U: Hall!': Chr. Ove en. 
626: Lyngfeld t Larsen. 

(Fortsættdse følger i Juli l'<ummercl). 

Rcdakiorcr . Kontorchef, ..:and jur " .' e l L u n d q V' i . t og A ssistent, c..mJ poHI E. I e v c r ! ~ 
r •• 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

9. AARGANG JUU 1941 NR. 7 

• Iz.LtlwJel . l 

Bestyrelsen erindrer indtrængende Medlemmerne om 

deres Pligt til at læse de Meddelelser, der frem::: 

kon1mer paa Klubbens Opslagstavle ved Pulten og 

de Plakateri der af Ledelsen anbringes paa iøjnefal:: 

dende Steder i Omklædningsrunlog BaadehaI. 

Sonl Forholdene ligger i Øjeblikket, hvor cl n givne 

Rotilladelse kan ændre fra Dag til Dag1 er det ind:: 

lysende, at det er af største Vigtighed for os, at vi 

nøje er paa det rene n1ed, hvor vi maa ro, og hvor 

det er forbudt. 

Enhver ved, at Overtrædelse af de af Myndighederne 

givne Paabud kan blive skæbnesvangre for den sam::: 

lede Roidræt. Derfor: Læs, før I gaar ud med 

Baadene. 



----;: 
~

\\e . rte{ 
\'v-{lt"I", 

ror~ 
e~ 

\e9t"1 

Erik Kiersgaard 
LIvlægergade 23 - Øbro 51 52 

Reserveringen af 
Baade. 

m det ikkert vil være Lle ,1Uer
fle _ te af Medlemmerne bekendt, el 

de ved Ba.1deuc · Pladser l Baade

ballen anbragte Tavler beregnet hl 
Re crvering af de enkelte BJaJc, 
~aalede at man kan sikre _lg den 

Baad, man 1))) ker, til en be temt 

Dag og Klokke let. Og naturlig

vi ' er det i''1edlemmerne uaIvi_ e

ltge Pligt at mærke sig eventuelle 

:'\I otater pai"! T aden, forinden Baa

uen tage~ i Brug o~ ganske særligt 

paa Lørdage g Søndage (W' t!ek
end Ture), til hvilke Dage Baa

dene fortrin vis vil være reser

verede . 

Naar dette Reglement omtales 

her, er Grunden en nylig "tedfun

.. len Overtrædelse heraf, idet der 

Lordag d_ 21. Juni ble\ taget en 

4-Ailrers Baad, der \ (lI reserveret 

til en \VI eek-end T ur til Nivaa, 
h,,.orved de paagældendeRoere, der 

skulde paa denne Tur, bIc\' for-

sinket i dere tart. 

'anset om I1HIO VIl hævde, at 

den ene BaaJ kan være li~e saa god 
som den anden (hvad Jen nu ikke 
altid er.), maa det v,'l:?rt" ab~olut 

sikkert . at Reser cringsnotaternc: -

for aa vidt Baaden overhovedet 

kan reerveres - bli er r~spekteTet. 

og. Bestyre\. en har til HenSIgt <lI 

gaa haardt frem mod de Folk, . om 

uberetti et tager en Baad, (kr er 

lesen'eret af et andet Hold, .13-

ledes at den ikke er til Stede paa 

Klokke let. 

En anden Tin~ er. at BaJdcn 

I~lubbens 
rotøj 
f"" . bo 

Silke~ade Il Tlf. 308:! 

bln kiln betragte som r('saveret i 
indtil et K varter efter den Tid , cl r 

el" angivet piia T aden . 
Efter delte TIdspunkt en den ril 

fri Di . po . i tion. 

Idrætsprøver. 
~u er Jd TIJ 11 melde . 1R III 

Ddtage.Le j Klub!: ens IdræL pw
ver. Der er uphængt T(!gnll1!': "

li ter I cl 't tore Omklædning!>rum, 

da lun et mindre Antal .'vledlem
mer har mdmeldt sig til Kontoret. 

Imidlertid skylde det relati t be-

kedne Antal tilmeldte DeItiu;ere 
silkert ikke manglende lntercs e: 

men aal:>enbart folks medfødte 

Uvilje mod at tegne sig for Del

tagel ·l' aa lalii{ T Id i F rvejen . 

Idræt! mærkeuJvalget pror IrN 

derfor atter bledlemmerne td at 

melde ~ lg, da det "il lette Jet vitle 

re Arbejde meget, om man i god 
Tid er nogenlunde lIar over .\n
tallet af Deltager. 

psæt ikke til l i\l()rg~n, h\, .1d 

Dc akkurat ligesaa godt kan gure 

i Dag. Tag T dcfonen, n ng til 
Kontoret (Ryvang i8), meld Dem 

til eller skriv Dem \ eJ førsk L\!I-

Køb 
Kameraet paa 
Konto hos 

FO~% 
FREDERIKSBORGGADE 7 
y N .. rreport. Til. C. 34 10 

hg-h~ l paa l ':.!lTIin~ · 1t -ten l m
klædmng"rummet. 

Di! dskillll:;e j\ledlemmer hJ.T 

rej t rndHnding imod fhold.:be 
af Prøve l ' id" (' Halvdel at \ugu t, 

hvor hverken l l l11ver itetet eller 

Lærean "talt n endnu er begynJt, 

har l dvalget skonnet det rigtig t 

at lldsk~ de PWHrne ni de forste 

l' ger df eptembcr. 

I .\ugu t • baned m )des \'1 -aa 

ved Baadehu "et hvcr Onsda Af

tt!n KI. 19. for under betryg~ende 

Kontrol at kunne ge.nnt>In~aa et 

mindre Trænin spro~ram; men tro 

nu bar.: ikh, en det er tilstrække

ligt at træne nogle enkelte ange 

lOden :eh e ['reven. Det har under 

d~ f r:te For 01{ vist, h\ r \ anske

ligt mange Medlemmer \II taa ed 

f. Ek:" lt klare ll)t) Ul Lohet paa 

~ n 
CROME &GOlDSCHMIOT 

PUK 



14: ~eJ.... ellcr deruoder, Of{ det vil 
. ikkert \i c SIg, at Prøvernt! næppe 
er ad lette "om nogle .l\1edlemmer 
med et oyt!rbærenae 'md s ne' at 

lUenl'. Gaa derfor elv l Gang met.! 
TrænIngen og taJ os l eptemhcr 

hh\"l.' en .\.1.35se J\1edlemmer, der 
b~r bevist hvor < l'ldige V! er i 
Idræt. .. \1 L 11.1, mme Herrer, til

meld Dem nu. 

l dræt lllærkeudvillr.:et. 

Præsentations roningen 
f K · " ør" anlner . 

Den ailrlig tiJhagevenJendt' l~ræ

sentati,m"roning fur "Kanmer" 
fandt Sted d. 12. Juni med li~e 

saa tor Del ta~else som i 19+0. 

Der ~tartcde 13 Baadehold, hvor
af 9 var !O trucret a Sjelle, l af 

tærfeld t Ol-{ 3 af r esper Madsen. 
Dommere var Profc or ~echer og 
Frorup . 

Præmiemt.: udde lte:; af Prnfe ' ar 

• ceher ved "Kaninfc ten" O"gen 
efter. 

Holdpræmien til det bedst sam
menroede Hold gik til l't af Jesper 

j\hd ens Hold bcstaaende af Boeck, 

Rackwit:. Bjorn Olsen o Braun. 

De t Enkeltman d spræmier for 
den mukh te R oning tilfaldt .\ 1-
han Han en (J 'per j'vlad.en), Eli
assen ( ie1Je) , U. Han ing ( jell e) 
og Houby (Sjelle). 

l nstruktorpræmien tilfaldt J espe.r 
!Vladsen. 

Fr. 

s~-
Gave til Klubben . 

ed ~tudentermatchen bemær
kede Fru Pro fe. Dr, Rt!ktor P. O. 
Peder 'en, at SI\ ertsen havde "ært 

l\.lubbcn a~ter til Efteraalet ilt afslutte ::læ ... lien mej ~n 
F 1.''> t, da gerne ."kuIlle blive n goet uJ 0\ er det sæd\·dnligc:. 
Der ag-tes bl. a. opfolt en Re\'\'-Foreslilling, Og' hertIl SO?~ 
nu l'i 'efor{-a.1tl!rt!, .)lwespillere, Fulk med Ir e Idtf .. r m. 111 .. 

k lrt ag-t Ftllk, der pa1 en dIer emden .\laade kan medvirke 

til flt Eforc d\:DIiC • hen aa flHllD] hg _om mulig. 
HcnvenJd"L nan' muhgr (og hel t "knfdigt I hi: 

"tltll. jur. Ht~nin~ Amdung Rem ttevej 10. F. Gofh.1506..J 

\ ed at holde tnndere.l1 moJ Vin
den. huen ilk da d n Tanke. ,H 

Klubben man~ll.'de et Hilndokr. 
forlejen I),lg bavde Klubbl.'ll 

Jen Glæd at moJ!, ge et Bandoler 
"om Gave fra Profe .... oren og F fULn. 

D. S. R.s Venner 
var samlede i Klubhu et den 9. 
Jum om ,\ltc.nen m~d Klubben<; 

Protektt r I L. kg!. Hojhed Kron

pnn<;en. V t:nl1ernc pi~te f Ir. Ras
mussens dagltge MIddag og havde 
en hyggelig og fornojelil'.{ Aften . 

Foraarskaproningen 

1 Havnen tandt Sted d n 21. o~ 

~2 . .luni. VI vandt Krcd mes!er-

kt1berne l Firer m cl og uden St} r
Oland. Toer med tyrOl.InJ og 
Single- culler. lldforla;w.! Referat 

kommer l 1 uh-o uml1l r t. 

Kaproninger. 

Den 29. l U\1J tarter \ CIre K ~r
rOt:fe I rejle og /\rlaribo. LIg Jen 

6. J uJl I )or Oi! l' i bor . O.1it tI.1 af 
dl<;se Kaproninger \ il der senere 

komme Reterilt. 

Medlemslisten. 
Indmeldt: 

29. K. BOl'ck-Haru en. 
631: K 11 Fnedenchsen. 
635 Flemmmg Langgaanl 
hiS: \lern r Therkelsen. 
6-3 : Ut!nnin ' ordb\ 1 lansen. 
b57: Gunnar undlen. 
6:\1: :\ ger Pedersen. 
667: Leif B. Peter en . 
668: . iets Gjcrsoe. 

76: A. teen Myrhøj. 
93: Palle Taa rnhøj. 

697: Erik Slebsager. 
701' H. Brink GammclgaarJ. 
706: Henrik Fogh. 
;08: K. Kaalund-J orgensen. 
7l9: J. Heid J ('Dsen. 
710: A. C. Løbner·Ol en. 
711: .A:id Des au. 
716 Niel Laub. 
720 Amol l Rothenborg. 
730. K nuel Blrkum Petersen. 
739: Fr,mt:: Riemer. 
750: Cllei han Malling. 
7H: )orgl'll Peder. en . 
764-: Erik Rasmus n. 
765 r.:.nud K. Enksen. 
772: J rge! Hoy. 
7;-: r ørg n ind balle. 
776· 1-1. F R. bnJeLle\. 
792: H. ~ 'ibroe Han en . 
794-' Jørgen u .'lrOC. 

799: John R.lith . 
802: T rueL Krino-e1bach. 
~03: lorcren elsmg. 
<'O): POl! I Chnsten en. 
')06: \\;'dly Ole en. 
813: Ivar Hellborn. 
"l-i: øren tamer. 



15: Bent ~ j erts~n. 

816: Chn ti"lIl GalschlOt. 
19: finn Iversen. 

8 -l: Herluf Rai:.k,vlt:: 
,60; Erik Bock . 
• 61; Helmer . almark. 
,62: A . Carsten. 
~63: Poul Bjørn Olsen. 

64:: Svend Volkersen. 
• 6- : Niels. lsi Ol{ .\ndersen. 
866: Ole Pl.1tou Jørgen en . 

~Iels tnl{d. 

NieL Fid. 
Ander Chr. Bram~en . 
Børge Palm. 
Halfdan Lefevre. 

, 72: Jacob L. la Com. 
~73' Ott Verner RclSLnU sen . 
, 74-: W' alt Rosenberg. 

75. Lau FabrlClu. 
, 76: Henrung \X dcken. 
877: Palle Arendrup Bruun. 
878: Nlt:,ls Bjørn Forchhammcr. 
~ 79: Folmer \'erner Fauring. 
S80: E bern \'Iskinge Jensen. 

81: Ole Helweg. 
8 '2: Jorgen Kay er. 
8~: Aage Gec<;oe. 

884: Ander~ Møen. 
- Niel KnuJ Bendixen. 
6: Torgen Bud t:: J ørgen 'en. 

887: C. P. K. Albrechtsen. 
,88: \X/al femar Foght Nielsen. 

89: Magen Koppelhu .. 
890: Mm~'en' K. '\V"ith. 
891: Han. E. Bjerregaard. 

92: Bent Gniner- iel. en. 
'93: Ragnar Johan en. 
94: Vilhelm Bør Lind 

8C)~: Joh.1nne. Voldum. 
89 : Hilmar Batt Jan<;en. 
897: Christian F abriciu Møller. 
898: Poul l\langor. 

99. ,\llonrad I-lansen. 
900: Per Mohr. 
901 John Gerhardsen. 
g02: ~nd Rejsler. 
:>03: Borge Richard ,\nder.en. 
CJO+: Tage i liclsen. 
90S: '-Stel Gunnar Tensen . 
CJ06: Peer Hedeman \.'{'estli. 

gll7. Birger Gre\ tad. 
90 : Ib Thykier. 
909: I\.arl N 'gaard Chri toffer"en. 
910: Mogen" Bertram. 

Overgitaef til aktive: 

424' Knud-Erik Værno. 
)76· Poul Bastrup-Mad"en. 
617: lav chroder. 

1 ndmeldt [la sh'e: 
Fru Anna LnUl:e tage. 
Fru . Ric!. 
Kommunelærer Em. Eklund. 
Jan lp. en. 
Klaus Bjerre. 

Overgaaet til passive: 

24: Th. Pugftod-Nielsen. 
5 I: P. A. Chrl. terucn. 
70: Jen: Koch. 

121: Poul Harder. 
271: E. e\'enn:en. 
42 : Kaj ;\!ygaard. 
378: Svend • lehls n 
7H: Anker Jorgt!1l en 
621: Ilenning K f ed. 
584: IlaraId Hansborg. 
369: vend Bnnt ,'icl en, 
597: Armantl IIonore. 
85 : BMge Chl'l kn en. 
343: Borge Rasmu:;;. en . 

66: Ole Platou Jorgcnsen. 
465: Chr. I lan <:ted. 
391; Jørgen \X'ohIL 
01: Herbert Rn"enher 

[ 'dmddt: 
-l14 : Mogen K. \X'ith. 
150: lIan F. J.\ly~ind, 

40 : L. B. Fabnciu<;. 
-9- : Sven Ilarboe . 
'H I: Troels Bredkjær. 
6-: Poul Rubæl... 
71: J f. Klell!r. 

66 : !\:ieL Gjer oe. 
2)0; Elvm .. \hd \.:11. 

Adresseliste. 
Klubb ru Po,tadr ' " Ig K,mtnr 

D. S. R., Svanemollebugten. O., Tlf. 
Ryv.lng 250 og 48. Kontortid: 13-17 
tillige Mandag, On dag og Freda!! K!. 
19-20 . 

BESTYRELSEN: 

Founand' Gro erer Gudmund chack . 
kampmilnn caJe 4, \ Telf Hven 7:'7. 

Form nd f(>r k.lpronm~:'lId .lIget · bh .. 
boglh\lckr .\agt: Jorgen 'cn , L1n\!chro· 
gauc :!'i, k. TIL C Il ~2) (1'1 hl- I l. 

l>1atcnalf"n altere: Ingenior J. Norman
Han. en, Hærens \'aabenarscnal. Arna-
~t:r Boulevard, TIL I ,Iol . 

Sekretær: As l ' lent, cand. polit, E, Sle, 
ven.. Dr o\blldgaards . Ili: 9 3 , \

Tlf Nora 1869 x 

Rochder' 

Ingenior U.lIl I rorup, Lidlm:m.! Piad. 
30 I, Tlf Rvvan" ') 161. 

lngcnwr J. 
ffioUebugten. 

tærfddl, D . . R.. vane
., TIL Ryvang 250 elg.{ . 

~tud. jur. J per Hans Maj en, Ids 
.\nder ens\'ej ") Hd! rup TIf. G"n· 
loh~ 19H. 

Uden ~ærllgl Mandat: Konlorehd. <:dnd. 
jur. ,\xd Lundqvi.st. C N. Pch:r en vej 
-t9, F TIL Godthaab 4530 

KAPRONJNGSUDV ALGET: 

~tlfl~l;.ogholdcT Ailg !llTgc:n en, Inger . 
h:vgauc 12-1. \' Tlf. C. 1152' (KI IO 
-16). 

ckrel:\:r, (.1nd jur Max oren cn 
I 'rb:mSf;;'ldc , O. Tlf bro i69 v 

stuU. polv1 kai Tl'Julsen, Silkchnr~ 

!'auc 16. O. TU Obw 7 24. 

Inspektor: Overofhclant C .\. Sjdl. 
:-':jaLg.1uc 59, . Tlf. Amager 3172 " , 

Rcdaklora K \nhlfchef, GUld . lur A. c I L u Il d q \' I t og ' \5 I tenl, ond. pulit I C \ ... r t s 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

9. AARGANG AUGUST 1941 NR. 8 

Allerede Søndag den 31. Augu t afholdes København kredsens Efter
aarskaproning. der ligesom Københavnsmesterskaberne i Foraaret er henlagt 
til Københavns Havn. 

For o ' j D. S. R. ligger Efteraar kapwningen yderst uheldigt. iJet mange 
Medlemmer endnu er paa Ferie i ugust Maaned og derfor er afskaaret 
fra at gaa i Træning; men dels paa Grund af Mørkelægningsbestemmel" 
seme. der gør det umuligt for mange af de andre Klubbers Medlemmer 
at træne før Mørkets Frembrud. dels paa Grund af at mange Roere begyn
der Arbejdet paa Aftenskolerne omkring 1. eptember. har Københa .... ns. 
kredsen ikke kunnet fa tI ægge dette Stævne til nogen senere Dato. 

D. . R. bør imidlertid repræ enteres saa godt som muligt ogsaa ved 
denne Leilighed; vi har i fur saa decideret været Danmarks førende Klub 
paa Kaproningsbanerne. og denne FøererstiIling forpligter. 

Ogsaa Medlemmer fra i Aar er velkomne til Træningl 

Eftl:!raar"kapromngcn er l for te Række et Stæ\'ne for Begyndere og 
Juniorer. 

Enhver. de r har Lyst til at være med. kan tegne sig paa Listen. der er 
sat op i Baadehallen. 



~\ rO("'\~ ~
\\e . r\nge< 

~ 
Erik Kiersgaard 

Liviægergode 23 - Øbro s l 52 

Københavnsmester
skaberne i Københavns 
Havn den 21. og 22. 
Juni 1941. 

Kobenhavnsmesterskaberne blev 
en llcces for D. S. R.' farver. 
Vore Seniorer viste sIg atter en 
Kia se over deres Konkurrenter, 
og vi andt Me terskaberne i 
Single-Sculler. Toer med tyr
mand . Firer med Styrmand og fi
rer uden tyrmand. I Toer uden 
Stvnnantl maafte vi derimod se 
" kjold" løbe af med ~eJren og i 
Dobbelt- cuBer maatte vi cratche . 
fordI Ole Secher var yg i U gen 
forinden tævnet g det derfor 
ikke vilde have været rigtigt at 
lade ham ro mere end et Løb hver 
Dag. 

f Begynderne viste Fireren tg 
bed t. Den naaede ganske vi. t ik
ke nogen Sejr. men deo ar t begge 
ine tarter lige iHælene paaLyng

by. hvi Hold iden har vist sig 
tærkest i Y ngste-] unior- og l u

niorklassen ommeren igennem . -
Kjeld Packness [epræ ente rede os 
i culler, men havde ved foraar _
kaproningen enunu lovlig kort 
Tids Træning bag sig. 

Begynder-Firer: Lilder -Nielsen. 
Axel Fiseher. C. F. Slott Ander
sen, Bent Saugmann, cox. Frode 
Christian en gav L ngby vældig 
Kamp, men tabte med 2.S ekun
der. 

l: Lyngby 7,05. 2. D .S.R. 7,07,8. 
3: Htd lerup 7.28.3. 

Junior-Firer : H. P. Riemann. 
Mogen Madsen , J. Fuglede. J. 
Reiff . cox. P. Sivertsen indfriede 
ikke de Forventninger, vi havde 
hUet ti I dem. 

l: .. kjold" 7.00,2. 2: Hellerup 
7,09,8 . 3: .. Kvik" 7,11,4.4: : D .S.R. 
7,1+,1. 

Senior-Toer med tyrmand, Kø
benhavnsmesferskab: Erik og I l en
ry Kier gaard. cox. frode Chri ti
ansen vandt en sikker ejr. 

l: D .. R. ',03.9,2: K. R. 8.07.7. 

,klubbens 
rotøj 
fa .. hQ' 

oul HOlm 
Silkegade 11 , Tlf. 3082 

enior-Dobbelt-Sculler, Købifn
havnsmc ter 'kab: Ole Secher og 
Kaj Traulsen maatte opgive at 
tarte . D . F. D. . vandt uden 

Kamp. 
Begynder- 'ingle-Sculler· Pack

ne _ blev Nr. 2 af 6 Mand. en pæn 
Placenng i Forhold til den korte 
Træning tld, han havde bag ig. 

l : "Skjold ·' (HennlOg Han.sen) 
3.55,2, 2: D. . R. +.02.7. 3: Nak
skov 4,05,2. 

Begynder - Letl'ægts - Firer: H. 
kjoldborg, Da~ Munch. J. Pit:

ner, Je per Mad ·en. cox. Reister 
kunde ikke klare .. kjold", men 
blev Jog Nr. 2. 

l; .. kjeld" 7,26. 2; D . -. R. 
7,36.7. 3 · Hellerup 7.42.1 . 

'enior-PiC"f>r uden Styrmand. Kø
benhllvllsme-ter'kab: Hugo Grum
me. Orla Teglers, Ole Secher, Kaj 
Traul- en. Vore eniorer vanJt 
overlegent over K. R. 

l: D. . R. 7.00.8. 2· K. R. 7.1-:1:.3 . 
Yngste-Junior-Otf~: C. Tham

sen, Jnhs. Nielsen. 0. Ma~nu sen, 
P. Tilli ch . Luder -I 'H,:I en, A. Fi
scher. C. F. Slott ndersen. B. 

augman . cox. Fr Chri"tiansen be
atte Andenpladsen . 

l; .. K ik" 6.35,3 , 2: D. S. R. 
6,41,2. 3: K. R. 6 .57.3. 

}"ng te-Junior-Firer· Li.1Jers-Kiel
sen, A. Pi cher . C. F. lott Ander
sen. B. Sau man. c x. Pr. Chnstl
ansen leverede atter Lyncrby en 

ældig Kamp. men maatte Il; e n 
nøje med Andenplad en . 

l. Lyngby 7.-3. . 2: D. S. R. 

Køb 
Kameraet paa 
Konto hos 

fO~4/.f 
FREDERIK.SBORGGADE 7 
v NQlrreøorl. Til. C. 3410 

7,34 l, ): .. ~kJ ld' 7.s-. -1-. D. F. 
D .. . 7,-7. 

eniar - Single - Scull~, Koben
havnsme ter kab: Kaj Traul"cn 
,·andl. o~ kom nemt til Sejren. ic.Id 
han enc_lc Modstander, ValLI. 
Zllschla fra D. F. D. .. kæntreue 
ved l 00 .\ Ieter. 

l: D . . R. 9,15. 
Senior- Let\'æ~ts-Firl!.r. Koben-

havn mesterskab: Vore Begyndere 
H. SkjoldborI{, Dag l 111l1ch, l. Pit:
ner. J c_ per Madso.::n . cox. P. lvert
sen kunde ikke klare .. K,·ik" e
l11 re. r . 

1: "K ,'ik" 7,+7,2. 2: D. ' . R . 
8.00.1. 

enior- T er uden 'fnmand , Kø
b nhi/.\'nsm«sfer"kab: Enk og H n
ry Kier garlrd nltliltte finde tg l et 

euerlag til "Skjold". 
I: .. ' kjold·· ',07,4, 2: D. . R . 

g,IS, 3: .. K,ik" 8.35,1. 
(; n ior-Firer. Københavnsmester

skab: I r. Gnlmme. O. Teglers, Ole 
S~~her, Kaj TriluLen, co -. rr.Chn
st!.1n.;,en '· ilOJt attel en stor Sejr. 

~ " CROME &GOlDSCHMIDT 

~p IC 



l: D.S.R. 7.19,3. 2:" kjold" 
7.29,6, 3: Køge 7,29.9. {: K. R. 
7,37.2. 

junior-Otter: E. ' tub Chn ten · 
sen. P. Thielemann . E. Vagn Jen-
en. P. Pærregard. H. P. Riemann. 

M. Maq en. J. Fu~ lede . J. Reiff. 
cox. P. iv ertsen maatte noje med 
en Tredjeplads. 

1: "Kvik" 6.4 . 2: K. R. 6.H.2. 
3: D. S. R. 6.5~,9. 

Vejle Roklubs 
Jubilæumskaproning. 

r Vejle Roklubs hlbilæumskap
roning den 29. Juni, der tilliac var 

lester kabskaproning for sydjv-
• ke Kreds, del fog \'i i tre Løb. 
Paa Grund ai stærk Blæst og kraf
tig o paa den første Dej af Banen 
blev Lobenes Udfald i nogen Grad 
præget af Tilfældigheder. 

r T unior-Otter blev Thamsen, 
Johs'- Niel en. Magnussen, Tilli .. ch. 
Liider ·Nielsen, Fiseher, Rlemann 
og augmann med Frode Chri ti
aMen som cox Nr. 3 i Tiden 7.09 
efter Nyborg (7.0-1:4 1.-,) og Fred -
ricia (7,06). Aarhu og kive blev 
.lr. 4 og 5. 

Tham ~n. Fi cher. Li.i.der -Niel
sen. Sallgmann og Frode Chri ti
an en (cox) startede i Begynder
Firer mod Fredericia 0(7 '\arhll". 
Vort Hold forte hele Løbet, men 
havde i lut pUTten for meget Vand 
i Baaclen til at kunne bolde Frede
ricia, der vandt med '2 ;, -ekund 
i Tiden 7,45. amme Hold tar
tede i Yngste-] IInior-Firer mod 5 
andre Ihade, men blev af det 
ovrige Felt presset ud af Banen og 
kolliderede med en Boje, hvorefter 
dd lldgik af Løbet. 

Sorø-Regattaen 
den 6. Juli 1941. 

Fra dette tævne hjem forte 1."1 

cen !:.ejr, Brodrene Kjersgaard i 
Toer med tyrmand : men Begyn
derfir ren leverede atter en udmær
ket Ind at. , selvom det igen kun 
ble\" til to Andenplad er efter 
Lyngby. 

Yngste - Junior - Single Sculler: 
Kjeld Packness maatte nøje med 
en T redjeplad i Kamp me l 7 
.\tod_ tandere. 

1: " kjold" (Henning Han en) 
+,02. 2: Næstved tO , 3: D .. R. 
+.10, 4: Holbæk 4.11. 5: Hel"mgor 
4,33.4. 

Begyndcr--Firer: H . Liiders-N lel-
en, . Fischer. . F. lott Andt!r-

sen, B. Saugman, eox. P. Si\>ertsen. 

: Lyngby 7.04.2. 2: D. S. R. 
7,06.2, 3: Sorø 7.1LI:, +: Hel Ingor 
7.21, 5: Frederik værk 7,36,6. 

junior-Sculler: Kjeld Packne 
havde her ikke L, kken med Ig 
og endte paa Fjerdeplad en. 

l: "Kvik" Tb tengade Rasmus
en) ·1-,00, 2: Helsingør -± ,Ol.l. 3: 

.. ' kjold" 4.01.1, 4: D.::' . R . 4.15, 
5; Frederik sund 4,21. 

Yngste-junior-Firer: 1: Lyn~by 
7,03.2. 2: D .. R. 7.05.4, 3: Hel
singor 7,07,-1:, 4: • Tæ -tved 7.11,4, 
~: Sc>ro 7.16,2. 

~enior- To(Jr med tyrmand: Erik 
o I renry Kier gaard. (ox. G. Rei· 
Jer andt overlegent. 

1: D .. R. 8.05. 2 : FreJeriks
sund ,30. 

Viborgregattaen 6. Juli 
Klubben JeltoR her i 3 Lob. 

neml ig en ior-Ottcr. . emor-flrer 
og JUnior-Otter 

I det . tærkt urolige Vand kunde 
vor mlxede Scnior-OttlCr ikke l-.lare 
Ig verfor Danmark mestrcn~ fra 
~arhus. og VI maattc e o .laaet 
med Il !! Længde. 

I: \arhus 7.09.5. 2: D. - . R. 
7,20.5. 3: :\alborg, 4: ')kive. 

l de eftcrfolgende 2 Lob ha\,Je 
Vinden lagt sig t.>n hel Dt'1, og VI 

andt 2 meget overlegne ' ejre . 
enior-Firer: \ . D. S. R. (H. 

Grumme. . T\:gkr, O . ' eeher. 
K. Tl'aulsen. cox. Fr. Chnstiansen) 
7.H.l, 2: Aarhus 7.58. ) ; Frede
ricia. 4 : klve. 

Junior- Her: 1: D. S. R. lO. 
Thamscn. P. Tilli-.ch, Vtlgn Jen
sen. P. Pærrcgaard. H. P. Riema nn. 
M . Mad en, l. Fuglede. J. ReifE. 
cox. Fr. Chri tjansen) 7,04, 2: 
~ klVC 7.19.+, 3: :\arhus 7,20. 

Vi "ar fOHlvrigt her lige om I 

,'Vlaribo privat indkv.1rtt>ret, og der 
\' istt!s os OgSt13 her en enestaaende 
Gæ tfrihed . K T. 

Bagsværd-Regattaen 
den 19. og 20. Juli 1941. 

Jævn byrdi ghed prægede dette 
tæ\'Dt!" Kampe. Ol{ in~en Klub 

gik bjem med mer end to Sire. 
D. ~. R. \'andt emoe- loer med 
St rmand og enlOr-Facr med tyr
manJ . l Senior-Firer uJt:n tyr
mand tAbte \f re ~eniorer til - oro 
1 et Løb. hvor Lykken helt havde 
'iVlgkt dem. De kom ud al Kurs 
Og kolliderede baade med el :\t
~ærkning flag og ro J et Par af 
.-\fmærkningsbCl)crne. 

Begynder-Fireren mailttc Igen 

indkassere et Par N ederlag og SYl1-

te at være mde i en vaghed-
periode. Eller havde den "jkkert 
ikke nojedes med en Fjerdeplads i 
Yngste-Junior-Firer. 

'enior-Dobbelt-Sculler: Ole e
cher og Kaj Tranlsen havde ikke 
Træning nok bag sig i denne Baad
type. Baaden ar og. aa lovlio lille 
til d",m. 

l: D. F. D. S. 7.1-.. 2: D . . R. 
7,17.+. 

Begynder-Firer: Liiclers-J'\iel en, 
. Fi cher. C. F. Slott Ander. en. 

B. augman, cox. Fr. Chri ha nsen. 
l: Lyngby 7.0 J. 2: D. . R. 

7.13, . 3: Aarhus 7.15,4. 
Begynder- culler: Kjeld Pack

ne 's roe1e et godt Løb o s\'n!es 
allerede _ ikker p;ta eiren. da d et 
lykkede kjolderen TIenning lIa n
sen at pre e sig foran i en sid ·te 

purt. 
1: " ... kJ Id" 3.--,4:, 2: D. ' . R. 

3, -7,4-, 3 : Lyngby 3.575 . 4 : RuJ
kobing- 4.01.4. 

'eniar-Firer uden St\'rmand: H. 
Grumme. O. Teglers. · l , eeher, 
Kilj TralILen. Il Idet havde td
". ndadende faaet det forkene Ben 
først ud af Sengen og tabte til Soro, 
men Løbet ga~' intet \'irkeligt Ud
tryk for Je to H lus lOJt rdc 
t~·rke. ' 
L . oro 6,36. , 2: D. . R. 6.4: .' . 

3 : Aarhu 7.03.8. 
Senior- Toer med tyrmand : Enk 

ug Henry Kiersgaard. cox. Fr. 
Chn:stH\n en vandt endnu en over
legen ejr. 

l; D. S. R. -5.02, 2: K R. 8.1 '. 
3: Rosktlde 8,22. 

]uniol".Ofter: H. P . Riemann. l . 
Reifr. r. Fugll!de. P. Tilli . ch. II. 
Luder -~icl en. A. Fi ' cher, E. F. 

Iolt Andersen, B augman, eox. 
P . Siverlsen maiJtte nojes med en 
Tredieplad . 

1: K. R. 6,l6. 2: "Kvik" 6.21,-1, 
3: D. . R. 6,23.2. 

)'ngste-Junior-Otter: O. Tham · 
s~n. r ohs. Nielsen. ø. Magnussen , 
P. TiIIi ·d1. Liiders- ie! en, .. Fi

cher. C. F. ':;1 tt .'\.ndersen, B. 
'il ugman. c x. P . ~:)\vert en n.'laede 
her en A . .ndenplad_. 

l: "J..::vik" 6.22. 1 · D . •. R. 6.32. 
3: K. R. 6,3 . . 

'enior-Firl?r: f l. Grumme. O. 
Tegler .. , O. _ l'Lher. K. Traulsen, 
eox. Fr. Christiansen fik her R e
\' ilnche verfor -orø Roklub I et 
ha,'Il'dt og pændende Race. 

t: D. . R. 7.03.'-1:, 2: oro /.06.-1. 
3: Koge 7.16,+ , ol: Lyngby 7.19.4 , 

. Ro kilde 7.21,4. 
junior-Firer uden tyrmand: H. 



P. Rlemann. P. Tillisch. J. Fuglede, 
J. Rejff startede, men havde Uheld 
og, maatt~ opgive, 

l: Hellerup 7,Ot.8, 2: K. R . 
7,H,2. 

Yngste-junior-Firer: Luder -Niel
sen, A. Fiseher. C. F. Slott ndcr
sen. B. Saugman, cox. P. Sivert.:>en 
var ikke sig selv i dette Løb og 
endte paa Fjerdepladsen. 

1: Lyngby 7,18.4:, 2: Hel ing@r 
7,22,8. 3: Silkeborg 7.27,4, 4: D. 

. R. 7,35,4, 5: D. F. D. ~ . 7.38. ' 
Senior-Otter : II. r. Rtcm,lnn. J. 

Reiff. Henry Kiersgaard. Erik 
Kiersgaard. H ugo Grumme . Orla 
T eglers, Ole echer. Kaj T raulsen, 
cox. P. Sivert en roede her et ud
mærket Lob. der gav gode Lofter 
(or Danmarksmesterskabet. Holdet 
havde kun Iaa Træningsture bag 
sig i Otteren og var alligevel med 
j Kampen til det idste. 

I: Aarhus 6.20.4-. 2: " kjold" 
6.22,2. 3: D. S. R. 6.23.4. 4: K. R. 
6,36.4. 

Maribo, den 29. J Ulli 19t l. 

Kaproningen paa 
Maribo Sø 
foregik. lige om de fle te dan ke 
Ka.proninger i Aar, i stærk Blæ t 
og Regnvejr. D. . R . startede l 3 
Løb og andt dem alle . 

Senior- Toer med Styrmand' D. 
S. R. (H. Kiersgaard, E. KH~r'
gaard . cox. P. Si.vertsen) Nr 1, 
mange Længder før Nakskov, 
Toeren førte fra Starten og vandt 
efter Behag. 

Senior-Firer med Styrmand: D , 
S. R. (H . Grumme, O. Teglers, O . 

echer, K. T raulsen. CO.K. P. ~lvHt
sen) . r. l l Tiden 8,21.6, MØ 

8,l2,i:, "Skjold" 8,33, , Køge 8,4 . 
D. S. R. havde lidt svært ved at 

komme i Gang i det daarlige \ and . 
Sorø og ,,~kj Id" kom bedst fra 
Start og med Som i Spidsen kæm
pede Baadene sig frem gennem 
Bølgerne og Regnen, men paa de 
sidste 500 m samlede vor Firer sig 
sammen og efter et pændenJe 
Oplob, gi.k D .S.R. forst over Maal
stregen en Luftkasse for orø. 

Senior-OUer: D. S. R. (H.Kler -
gaard, E. Kiersgaard, E. Vagn J en-
en, P. Pærregaard, H . Grumme. 

O. Teglers, O. Secher, K. Traul
sen, cox. P . Sivertsen) Nr. 1 i Ti
den 7,38.8, "Skjold" 7,39,4, Maribo 
(mange længder efter). 

Otteren forløb nøjagtig som fi
reren, D. S. R. bag efter i tarten, 

" kJold" førte ved la o m med 
PS Længde. men saa fandt vort 
Hold den rigtige Rytmo.::. arbejdede 
ig ind pa kjl)lc.l ernc og pa -

,;erede dem lig.: for .\laa1. 

Danmarks
mesterskaberne i Sorø 
den 3. August 1941. 

Det var svært for Kaproning:.
udvalget at be "temme Ig til, hvilke 
Lob vi "kulde anmelde i \'ed dette 
Stævne. Paa den ene ~ide \·dde 
der \'ær\: rart at mode om til en 
R\:vanche i Flfer uJen - tvrmand, 
paa den anelen SuJe VIlde dl:nne 
._ lad forringe vore Chancer l Otte
ren. 

Enden paa Overvejelserne blev, 
at vi tarter i fol~ende Mester-
skaber: • 

T øer med l)'rmand, hvor Erik 
og Henry Kiersgaard er torfavorit
ter ,verfor Ro kilde. 

Firer med Styrmand. hvor e-
nior-Fireren bar de bedste Kort paa 
Haanden overfor oro, Koge og 
Odense. 

Otter, hvor ,'or el11or-Otter ab
olut ikke er uden Chancer over

for Aarhus, K. R., der møder med 
baade sine Juniorer og ine eni

l'er. "Kvik", ,, "kjl Id" og Nyborg. 

Efteraarskaproningen. 
Kobenba\'nskred -ens Efteraars

kaproning afholde:, den ,L August 
i Kobenhavns Havn. Ved denne 
Lejlighed [aar Aaret Begyndere 
Lov at prove Kræfterne. Vi plejer 
tit starte i m.mge Lob ved dette 
Stævne og har og a.a i Sinde at gore 
det i Aar. 

1 len for at kunne starte ma~ vi 
haH Mandskaber, og derfor op
fordrer vi herved Medlemmerne til 
<It melde sig til Træning. Vi skal 
bruge 25-30 l'>1and. og vi "kai 
bruge dem narest. 

Har du Ly t til at prove, hvad 
Træning og Kaproning er, _ aa 
meld Jig omgaaende til Klubbens 
Kontor eiler paa den opslaaeclo.! 
T egningsh "te. 

s~-
Idrætsprøver. 

I Til lutnlng til tidligere ~1ed
delel er skal vi oply e, at den al 

l dvalget organiserede In truktion 
til Prøverne i Begyndelsen af Sep
tember 1941 vil finde Sted On -
dagene d. 6 .. 13., 20. og 27. Augu "t 
KJ. 19 præcis. Idet vi benytter Lej
ligheden til endnu engang at poil1-
tere, at Deltagerne pda egen Haand 
maa udfore det egentlige T r~ruI.lgs
arbejde. De saakaldte Idrætsafte
ner om Onsdagen er, om Navnet 
!>iger, kun tænkt som teknisk VeJ
ledning og Instruktion i de Di 
s ipliner, Roere normalt taar uden 
særlIgt Kend kab til. 

I dræt smær keudvalget. 

Telefonen 

er blc\' et flyttet ud i Baadehallen 
(\ ed RobaS'sinet) i Haab om, at 
clen der vil bliv bes aret bedre. 

Et Armbaandsur er fundet. Kan 
ved Legitimation fa as paa Kon
toret. 

Efter Opfordringen I Id te ~r. af Officielle Meddelelser 
har n Del allerede meldt sig lil Hedvirkning i D. R.'" 
Efteraar --R~vy. 

Men der -kai bruge- mange flere endnLl, for at \') kan 
præstere noget LI æd\'anllg godt. K ort sagt: Alle. der har 
et tidligere fast 'laaet eller mener at have et endnu uopdaget 
kun. tneri k Talent, om kan komme Revyen til Gode i 
en eller anden Retning, bedes snarest muligt henvende sIg 
til tud. jur. H . Amelung. Reinettevej IO, F . Tlf. Got
haJ.b 6069. 

Redaktører: Kontorchef, cand jur x It I L u n cl q v i s t og Assistent. cand polit. E. S i e v e r ! s 
,.., I' .\ )<_ "'d. 



P. Rlemann, P . Tilli ch, J. Fuglede, 
J. Reiff startede, men havde Uheld 
og. maatte opg-ive. 

l: Hellerup 7,0-:1:,8, 2: K. R. 
7,14.2. 

Yngste-junior-Firer: Luder -l\id
.en, A. Fischer, C. F. Slott Ander
sen . B. -augman, cox. P. Sjvert~t!Il 
var ikke sig selv I dette Lob og 
endte paa Fjerdepladsen. 

l: Lyngby 7,18 ,-l, 2~ Hel ingør 
7,22,8, 3: Silkeborg 7,27,i, 4: D . 
S. R. 7,35,4 , 5: D. F. D. S. 7,38, , 

enior-Otter : r I. P. RIernann , J. 
Reiff, Henry Kiersgaard. Erik 
Kiersgaard. Hugo Grumme . Orla 
Teglt:rs, Ole Secher, Kaj Traulsen. 
cox. P. S1vert "en roede her et ud
mærket Løb, ler gav gode Lofter 
for Danmarksmesterskabet. Holdet 
havde kUD faa Træningsture bag 
Slg i Otteren og var alligevel meJ 
i Kampen til det idste. 

l: arhus 6,20.4-, 2: " kjold" 
6,22,2, 3: D. S. R. 6.23,4, 4: K R. 
6.36,4. 

Maribo, den 29. JU l1l 141. 

Kaproningen paa 
Maribo Sø 
foregik, lIge om de fle te datrke 
Kaproninger i Aar, i stærk Blæ t 
og Regnvejr. D. . R. tartede i 3 
Lob og andt dem alle . 

Senior- Toer med tyrmand: D. 
S. R. (H. Kier -gaard, E. Kier "
gaard. cox. P. iv ertsen) Nr l, 
mange Længder for Naksko\ I 

T ofre n førte fril Starten og vandt 
efter Behag. 

Senior-Firer med Styrmand: D . 
S. R. (H . Grumme, O. Tegl er~, O. 

echer, K. Traul en, cox. P. Siv~rt
sen) :'-Jr. 1 I Tiden 8 ,21 ,6 , orø 
8,22,4, "Skjold" 8,33" , Koge 8,4 . 

D. _ R. havde lidt svært ved at 
komme i Gang i det Jaarlige Vand. 
Sorø og " kjold" kom bedst fra 
Start og med ~oro i Spid en kæm
pede Baadene sig frem at:nnem 
Bølgerne og Regnen, men paa de 
sidste -00 m samlede vor Firer sig 
sammen og efter et pændend~ 
Opløb, gik D .S.R. først over Maal
stregen en Luftkasse for Sorø. 

Senior-Otter.' D. S. R. (H. Klers 
gaard, E. Kiersgaard, E. Vagn Jen 
sen, P. Pærregaard , H. Grumme. 
O. Teglers, O. Sechcr, K. Traul
sen, cox. P. Sivertsen) Nr. l i Ti
den 7.38 ,8, "Skjold" 7,39,4, Maribo 
(mange Længder efter). 

Otteren forløb nøjagtig som Fi
reren, D. S. R. bag efter i tarten , 

"SkJold" førte ved 1000 m med 
11,:.: Længde, men saa fandt ..... ort 
Hold den rigtige Rytme, arbejdede 
ig ind paa Skjulderne og p -

::ierede dem lige for _'lilaL 

Danmarks
mesterskaberne i Sorø 
den 3. August 1941. 

Det ar s\ ært for Kaproning -
udvalget at bestemme tg til, hvilke 
Lob VI "kulde anmelde i ved dette 

tæ\'ne . Paa den enc Side vilde 
det være rart af mode oro til en 
Revanche i Firer uden tvrmand. 
pai deo anden SIde vilde denne 
Start forringe \' ore Chancer l Otte
ren. 

Enden pa.,1 vervejcl ern~ blev, 
at vi tarter i folgcnde Mester
kaber: 

T uer med fyrmand, hvor Erik 
og Henry Kiersgaard er Storfavorit
ter I verfor Roskilde. 

Firer med Styrmand, hvor e-
nior-fo'irel'cn har de bedste Kort paa 
HaanJen overfor ara, Koge og 
Odense. 

Otter, hvor .. 'or enlOr-Otter ab
solut lkke er uden Chancer over
for Aarhus, K. R., der moder med 
baade ine Juniorer og sine Seni
orer, "Kvik", "kjoIJ" Ol'{ Nyburg. 

Efteraarskaproningen. 
Københa \'Jl kredsen ' Efteraars

kaproning Cl fholdc~ den - l. Augu t 
i Kohenbavns Havn. \'o.!d denne 
Lejlighed (ar Aaret Begyndere 
Lov at prnve Kræfterne. Vi plejer 
at starte i rn,mge Lob ved dette 
St~vne og har og- aa i ' inde at gør 
det I Aar. 

j len for at kunne . tarte maa \·i 
haye Mandskaber, o~ derfor op
fordrer vi hen ed Medlemmerne til 
al melde ig til Træning. Vi kai 
bruge 25-30 Mand, og vi skal 
bruge dem snarest. 

Har du Ly.t til at pro\e, hvad 
Træning g Kaproning er, _ila 
meld dig omgaaende til Klubben ' 
Kontor eller paa den ops!aaedl! 
T egningsh te. 

s~-
Idrætsprøver. 

I Til lutning tll tidligere Med
delel er skal vi oplyse, at den af 
li dvalge t organiserede Instruktion 
til Prøverne i Begyndel -en af Sep
tember 19f1 ~'il finde ~ ted On -
dagene d. 6., 13 .. 20. og 27. AUffu t 
Kl. 19 præei . I det VI benytter Lej, 
ligheden til endnu engang at poin
tere. at Deltagerne plla egen Haand 
ma(l udføre det egentligeTræmng -
arbejde. De saakaldte IdrætsaIte
ner om Onsdagen cr, som N,lVnet 
iger. kun tænkt som teknisk \' eJ

ledning og ln.truktioll i de D i
scipliner, Roere normalt -taal' uden 
ærligt Kend kab til. 

[ drætsmærkeudvalget . 

Telefonen 

er blevet flyttet ud i Baadchallen 
(veJ Roba;sinet) i Haab om, at 
den der vil bliv besvaret bedre. 

Ef Armbaand ur el' fundet, Kan 
ved Legitimation faas paa K n
toret. 

Efter Opfordringen I 'Id_ te Nr. af Officielle Meddelelser 
bar CD Del allerede meldt sig til Medvirkning i D. R.", 
Efteruar --Revy. 

Men der kaI bruge mange flere endnu, for a l \'1 kan 
præstere noget li æd anlig god t. Kort agt: Alle , der har 
et tIdlIgere fa t laaet eller mener at have et endnu uopdaget 
kun ' tneri k Talent, om kan komme Revyen til Gode i 
en eller anden R etni.ng, bede snarest muligt henvende sig 
ttl stud. jur. H. Amelung, Remette\' ej IO, F . Tlf. Got
haab 6069. 

Redakiorer: Kontorchef canu. jur A x e l L u n cl q \. i s t og AssiStent. cand polit. E. i e v c r t s 
~ .- Nita. 
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7~ deh Z. {Jki:of,u ~ 
Som sædvanlig begynder Gymna tiktimerne paa talen - Gymnastikmstitut i . orre l\lle 

igen til Oktober under Ledelse af d'Herrer Overofficiant. I nspektor C. A. Sielle og Adjunkt, 
cand. mag. Eigil Christensen. 

Tiderne er tadig: Mandag og Torsda KL 19- 20 under Hr. Chri tensen Ledelse O T 

Tir dag og Fredag Kl. 17-18 under Hr. j Iles Ledelse. 

Medlemmerne plejer altid meget ivrigt at deltage i Timerne I de første IV1aaned~r, Senere 
ben er Interessen knap saa levende, aalede at Deltagerantallet kan svinge meget fra Gang 
til Gang. 

Som Helhed betragtet mila Deltagerantallet siges at være alt for ringe i Forhold til Klub
bens Størrelse, hvad saa Aarsagen hertil I:nd kan 'ære. 

AI Hen yn Lil de mange nye Medlemmer, der er kommet til i denne ' æ:mn. skal vi 
gentage, hvad vi hev i eptembe -Nummeret ifjor: 

Der lIndervi es j almindelig Motionsgymna fik. (frit taaenle Ovel -er,
Ribbeøvelser. Redsk.1b oveiser m. m., indledet el. afsluHet med en rask Omgang HaandbolJ) 
og ti! di e 0veLer kan alle uan. et Alder være med, - ogsaa de, der Ikke tidligere har deltaget 
I Gymnastik siden Skoletiden, er velkomne, og de behover ikke t være bange for , at de ikke 
kan folge med: tværtimod, kommer de ved æsonens Begyndelse, il de selv forbav e. O er, 
hvor hurtigt det gaar med at falde i Trit med de mere "hJemmevante" paa Holdene_ 

Gymnastikl'lvel -erne til Idrætsmærkeprøven indgaar som Lej i ,ymnastikunJer\'i nlOgen. 

Det tilføjes. at det ikke er nogen Betingelse for D eltagel e, at man mØLler til hver al 

H Idet Timer; man moder, naar man har Tid og Ly t. og Lysten skal nok komme, hVL- m n 
kommer regelmæ igt. Dg • aa har man ogsaa tørst fornojelse al Timerne. 

Der startes al aa: Tor dag den 2. Oktober KJ. 19-20 (Hr. Christensen) og 

Fredag den 3. Oktober Kl. 17-1 (Hr. Sj elle) 



<lubbens 
rotøj 
r ••• hot 

oul HObn 
Silkegade 11 • III. 3082 

Danmarks
mesterskaberne 1941. 

Danmark mester kaberne afhold
tes paa Sorø Sø den 3. August. Vi 
deltog j Mesterskaberne i T aer med 
Styrmand, Firer med tyrmand og 
Otter og vandt alle disse tre Me
sterskaber. Finere kunde det ikke 
være. 

T aer med Styrmand: Erik og 
Henry Kiersgaard genvandt over
legent deres Mesterskab med Frode 
Christiansen ved ROret. Ro kilde 
var eneste Modstander, men var 
slet ikke i Klasse med vort M.lnd-
kab. Tider: 8,29 og 8,35,9. 

Firer med Styrmand: Der var i 
dette Løb ventet ualmin elig haard 
Kamp mellem vor beromte Firer 
og Soranerne. men are gjorde dis
se Forventninger til Skamme. Skont 
de i det urolige Vand ved ca. 700 
Meter paa Grund af en U gie kom 
over en Længde bagefter Soranerne , 
gik de dog hurtigt igen forbi dem 
og havde Resten af Løbet i dere 
hule I-laand. De behøvede end 
ikke at be vare Soranerne sidste 
vældi e Spurt for at ikre sig Sej
ren, men kunde gemme Kræfterne 
tilOtterløbet. 

Nr. 1: D. S . R. ved H. Grumme, 
O. Teglers, O. Secher, K. Trau[ en, 
cOx. P. Sivertsen i 7,04,2. Nr. 2: 

oro i 7,06,2, Nr. 3: Køge i 7,16,6. 
Nr. 4: Oden e i 7,54,2. 

OUer: Vi repræsenteredes af H . 
P. Riemann, }. Reiff, H. Kiers
gaard, E. Kiersgaard, H. Grumme, 

(fortsættes Sid, -l) . 

p..\\e . (\~ger ~~ p..r\e
r 

\ 
rO(<;\\t 

~ 
Erik Kiersgaard 

Livjægergade 23 - Øbro 5152 

Som mange Medlemmer nu vil have kon taterel, er 
T rænmgen til Idrætsmærket i fuld Gang . Til lutningen til 
T ræning aftenerne i Klubhuset om On dagen har æret 
uumærket, og Intere sen f r Sagen ' tærkt tigende. Udval
get har med Glæde konstateret, at flere af de ikke helt unge 
Medlemmer og-aa har meldt sig til aktiv Deltagelse. Med 
Hensyn til de opnailede Resultater har det vi t ig. at stør
ste Parten af U cl verne er i god Form, me en enkelte 
endnu mangler .. finish", der dog sikkert vil kunde opnaas 

ed ihærdig Træning i den tilbageværende Tid. 

Onsdag d . J. September Kl. 19 præcis er der Træning 
paa Stadion, Østerbrogade. Vi mødes ud nfor Idrætshuset, 
hvorefter i samlet begiver o til det anviste Omklædnings
lokale. Deltagerne medbringer'elv Træningstøj. Denne 
Aften paa tauion er arrangeret for at vænne [dræts
udøverne til 100 m Banen, hvor Prøven enere vil finde Sted. 

lovrigt r Proverne fast at som neden for angivet: 

Torsdag d. 4. September afholdes 20 km Roprøve med 
tart fra Baadehuset i vanemollebugten. Deltagerne 

moder K l . 17,30. 
Mandag d . 8. September Kl. 19 prc. afholdes Prover i 

Højdespring, Længdespring og Kast. Alle tre Øvelser 
udføres i Klubhuset som paa Træningsaftenerne. 

Tirsdag d. 9. September Kl. 19 prc. afholdes Prøve i 100 m 
Løb paa tadion. Ligesom ved Træningen d. 3 / S mødes 
illle udenfor Idrætsbu et. 

Tirsdag d. 16 September Kl . 19 prc. afholdes ved Baade
huset l Svanemøllebugten RO"prøve over 2 km, og her
efter re terer kun Gymnastikprøven, der efter nærmere 
Bekendtgørelse vil blive afholdt hen paa Vinteren, idet 
Opmærksomheden henlede paa, at Gymnastikøvelserne 

il blive gennemgaaet a f begge de Herrer Gymna tik
lærere. 

Det paahviler iovrigt Deltagerne ved hver Pf{'Jve at 
medb~inge el Pr~)I'eskema, der formedel t 1 Kr. kan kobe 
paa Klubben Kontor. 

Angaaende Prøvernes Omfang og de krævede Tider 
henvise Medlemmerne til den udførlige Redegørelse i 
"Officielle Meddelelser" Juni-Nummer. 

Idræt mærkeudvalget. 

"nI' ,. 
CROME & GOLDSCHMIDT 

"PU I 



Propositioner for 

Danske Studenters Roklubs 

• 
l 

Søndag den 28. September 1941 KI. 10. 

Løb l: Fakultet lob for Univer itetet . 

Løb 2: Fakultetslob for Polytekni k Læreanstalt. 

Lob 3: "Kiminløb". Kun aabent for R(lere. ler er indmeldt i 
Klubben efter l. Januar 1941. 

Løb:1: Klubmester kab i _-Aarers Inngger. 

Lftb 5: -1--. arets Inrigger for old boys. Kun aahent for Roere 
over 32 Aar. (500 m.) 

Løb 6: J..Jubmester kab i mgle- culler. 

Løb 7· 4-Aarer fnrigg r for Roere . der ikke har deltage t 
Kaproning 1941. 

Løb 8: Klubme terskab i f-Aarers Inrigger. 

Banen er 1000 In I.wg (undtagen i Lob 5) . Der roes efter 
D . F. f. R.s Kaproning reglement. 

I Klubme. ter kaberne modtager de vindende R oere og 
Styrmænd D. S. R .s S01vmedailler, i de ovrige Lob D. S. R. 
Broncemedailler. I Lob, hvori der er mere end 5 deltagende 
Baade, gives desuden BroncemedaIller til Nr. 2'erne. 

Opmærksomheden henlede paa, at Lobene starte præcis , 
og at ingen kan deltage i to umiddelbart paa hinanden føl
gende Løb. 

A n m e l d e l e kan . ke paa Tegningslister, ophængt paa 
sæd anligt Sted i Baad.ehu et, og 

Anmeldelsesfristen udløber Mandag den 
22. September Kl. 12. 

Efter Klubkaproningen er Je t om sædvanlig Frokost -
enten med!: rag t eller bestilt Dagen i Forvejen ho Rasmussen 
- og Præmieuddeling, hvorefter der vil blive Lejlighed til en 
" vingom " i - alen om Eftermiddagen. 

I 



O . Teglers, O. Secher og K. Traul
sen med frode Christiansen sum 

tyrmand. 
lait startede 5 Ottere, nemlig for

uden D. S. R. J Aarhus, " kjold", 
K. R . og Nyborg. Der stod en me
get haard Kamp mellem aThu . 
sidste Aars i\1ester, "Skjold" og 0 - , 

meden K. R. og Nyborg maatte 
nøjes med Stati tro Iler. I purten 
var vi de bedste, og D. S. R. vandt 
for tredje Gang i Klllbben Hi~torie 
Danmarksme terskabet i Otter. 

Nr. l: D. S. R. i 6,30,2, l\;r. 2: 
" kjold" i 6,32, Nr. 3: Aarhus I 

6.34,2, Nr. 4: Københavns Roklub 
i 6.42,2, t'\r. 5: Nyborg i 6,51.7. 

De Dvrige Danmarksmesterska
ber fik følgende Vindere: 

Single-Sculler: Viggo Olsen. or0. 

Dobbelt- culler: D.F.D.S. Idræts-
klub. 

Firer uden Styrmand: Soro Roklub. 

Toer uden Styrmand: Sorø Roklub. 

Letvægtsfirer : H ellerup Roklub. 

Damefirer: Damernes Roklub, Hel-
lerup. 

2-Aarers Inrigger: Lindenborg Ro
klub. 

4-Aarers Inrigger: Faaborg Ro
klub. 

Ikke mindre end 6 af vore Roere 
plus tyrmand Frode Christiansen 
blev altsaa Dobbeltmestre ; de s ks 
var Erik Kz'ersgaard, Henry Kiers
gaard, Hugo Grumme, Orla Teg
lers. Ole Secher og Kaj Traulsen. 

En Draabe Malurt skal der jo 
imidlertid altid være i et Bæg~; 
det var der og aa her. Vor Firer 
fik ikke Lejlighed til at møde ara 
i den Revanchekamp i Firer uden 
Styrmand. som den har tØf tet 
efter iden Bagsværd-Regattaen. 
Det kunde ikke nytte at 'prede 
Kræfterne alt for meget, og Kap
roningsudvalget foretrak at lade 
vore Roere starte i Firer-med og 
Otter i tedet for i begge Firerne, 
et Valg som givet var de rigtigste 
under de forhaandenværende For
hold . Otteren er og bliver jo det 
fornemste a f alle Mester -kaber. 

Nu fik orø praktisk talt Dan
marksmesterskabet i Firer uden 

tvrmand forærende. Havde vor 
Firer været med. havde den efter 
alt at dømme genvundet it Mester
skab i denne Baadtype - og faaet 
den Revanche. den saa gerne hav
de villet have. 

s~-
Efteraarskaproningen. 
afholdes i Kobenhavn H<1vn Søn
dag den 31. August Kl I.J.. Vi 
deitager om ædvanlig i en Ræk
ke Løb . 

Studentermatchen. 
Be !yrelsen be luttede paa sit 

Møde forleden ikke at afholde 
nogen Studentermatch i Efteraaret, 
men ligesom i Fjor ud~kyde den til 
Foraaret. 

Haandbold og Svømning 
Foruden Gyna tikken har Besty

relsen truffet det Arrangement med 
Staten ' Gymnastikinstitut, at den 
nrl.' Haandboldhal ved Instituttet 
er til vor Di position hver Onsdag 
Kl. 17-18 fra l. Oktober. DeMed
lemmer, der øn ker at deltage i 
di ' c Haandboldtirner, maa rette 
HenvendeLe herom til Kontoret i 
Lobet af eptember Maaned . 

Om vi ogsaa kan komme til at 
-vomme i Instituttets Svommehal, 
afhænger hdt og holdent af Brænd
'elssituationen . 

Faar Institutte t tildelt hl træk
keligt Brændsel, er der aabnet os 
Adgang ligelede hver Onsdag 
KI. 17-18; men der kan paa nær
værende Tidspunkt mtet sige 
om Muligheden for at delte kan 
ke, da Instituttet endnu intet ved 

berom. 

Medle ms listen. 
Indmeldt: 

772: lorgen HOJ. 
911: Jørgen Rasmus 'en. 
912: igurd Ven Chn ten en. 
g 13: Viggo Dyrberg. 
914: \'Valther Knud en . 
915: ~veDd Aage Nleh~n. 

916: Knud Peter Lind. 
917: Tage Jørgen en. 
918: Børge Schw;trt::lose. 
919: Viggo Bruun. 
920: Eri k Bredah l. 
921; Jorgen Foght. 

912: Carl tejno. 
923: Ko BastTlJp Birk. 
924: P. Frii Berg. 
915: Ole Roo . 
926: Bent Rasmussen. 
927: Hans Kay er. 
928: Jørgen Scavenius. 
929: Knud Agbo. 
930: Kay O. Mullit. 
931: '\ "riberg Tonson. 
932: Erik JuhL 
933 : Niel ' Nørgaard N lel"en . 
934: : Axel Holmgreen-Olsen. 
935: Friedrich Gløde. 
936 : Villy O. rensen_ 
937: Torben J. ' mith. 
938: Joraen ~. mith. 
939: ] ørgen Bech. 
94:0: Kristian A. Nielsen. 
941: Anton M. Juulsen . 
9-l-2: Karlo Emil Hansen . 
9403: Erik R. Iv f'en. 
944: Børge -;\liel en. 
94 -: Helge Peter en. 

±6: Han Ove Jepsen. 

Overg.aaet fra pa sive til aktive : 

597 : Armand le Fevre Honorc. 

O, ·erga.aet t il passi ve: 

4:69: Bent Alsted. 
136: K. Aagaard. 
289: B. Højlund Ra mussen . 
821: V agn Aage Mathie en. 
SI! : . I-lansen. 
1 9: [nr;vard Chn ten en. 

18. Erik ebbelov . 
306: Knud Sehested. 
691: K. Chievitz. 

Udmeldt; 

4-97: Mal< Hansen. 
798. Mogens Funck. 
797· Morit: Hansen. 
588: Preben Gamst. 

68: Johan Poul Nielsen. 
200: Bjørn Krarup . 

19: StangegaarJ Niel ' en. 
430; Henrik Haarløv. 
50 t : Thorkild Roepstorff. 
826: Erik C. ørensen. 
H l : Erik Eriksen. 
252: Ole Leerbeck . 
4:58: Knud Norsker. 

Redaktører: Kontorchef, cand. jur A x e l L u n d q "l S t og AsSistent , cand polit. E S I e" e r t 
'f<JIt ,A ... 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

9. AARGANG OKTOBER 1941 NR. 10 

indkalder herved tilordmær 

«JIE~IEII<A\IIF()II<SA\~ ILII~«J 
Fredag den 17. Oktober 1941 Kl. 20 i Parkrestaurantens Lokale paa 2. Sal 

DAGSORDE ": 
1. Valg af Dirigent. 
2. Beretning om Skisektiunen Virk omhed i det forloboe i\ar. 
3. Forelæggelse af det revIderede Regn kab . 
. 1-. Lovændnnger, se inde i Bladet. 
5. Behandling af indsendte Forslag. 
6. Valg af Bestyrelse. 
7. Eventuelt. 

B e s t y r e [ en. 

Standerst • ygn ng 
S ø n d a g d e n 26. O k t o b e r K ,. l l stryges tanderen for Sæ onen 194-1. - Med

lemmerne anmode . om ilt møde talrigt op og bidrage til. at Afslutningen paa den gode æ on 

kan faa et værdigt og mukt Forløb. 

Vi 'piser vor Froko. t bagefter, men husk at be. hlle Froko ten hos Rasmus. en Dagen 

forud, der om man ikke foretrækker at tage Froko. tpakken med sclv. 



~lubbens 

ro tøj 
Lus hQS 

oul HOlJn 
Silkegade 11 = Tlf. 3082 

Københavnskredsens 
Efteraarskaproning 
den 31. August 1941. 

Efteraar kaproningen har altid 
ar D. S. R. \'æret et .. van keligt" 
tævne. fordi dem afholde. saa kort 

Tid Her, ommerferiens .\fslnt
nlng. Vore Hold har derfor van
"kehgt \'cd at blive til trækkehr; 
~amm\!nroed~. l\:aar vi aJlige\"d 
denne Gang tog to ejre og en 
Andenplads hj m l ~ Starter har \ i 
folgebg kun Grund til at være til
fred e med vor Indsat. 

Læge Hans Kei er-Xielsen. der 
tillige er kendt som en fremragende 

klløber - han har været Dan
mark me 'ter I ~ t~ [ti Jb og 1<l10m 
- startedt! for D. '. R . i Begynder
Sculler og sejrede i 4.15,2 fl)mn 
Ebbe Ve<;termann Petersen, D. F. 
D .. ~ , (f,18) og Kjeld Fl",n ' bor o , 

"K ik" (+,18.3). r Forvejen v~r 
Børge Brygger ... Ghmt'·, og Char
le:, \,X'dhlm en, "Skjold" laaet ud 
I ue Indledende heat, 

I BegY17der-Letvægts firer taT
tede for DSR. Bent E eIuod, Jor
gen ~ ynoe, Poul Breddal og Vagn 
!V1ø 11 e r meJ Frode Christiansen 
"Om ~ tymland . De <;ejrede I 8,01,4 
uver" k}old" (8,11,4 . 

Endellg startede vi I Begynder
Gig-Otter meJ Holdet Herberl 
;\larcul', Olaf Malver, Birger KopL 
.Iørgen W allin. Frant:: Rlemcr, Val
demar Nielsen, Tnrgcn Hov. Erik 
Hansen, cox. P. Ivcrt. t'Il. "Kvik" 
blev 0:'r. l j 7.19,1, D . R. Nr. 2 
1 7,25.1 og K. R. Nr. ') I 7,27.2. 

Kvik-Matchen, 
7. September 1941. 

K ikn411Chen, der \ ar mdlagt i 
.. K\'lk"~ Kll1bkapronin~ paa Ba'nen 
I TIa\ nen, fik samme rorlob om 
sId -te Alr, ide t "Kvik" beholdt 
,, ~ peilet" og vi "Bnlcheglasset". 

.. ~pt:jlm(ltchen" ble" \ LIndet klart 
~f "K \;k "5 Hold. en god Længde 
tor D. ~ , R .. VOrt Hold var ilsyn('-

----::\ ~o(S\~S\ ~
\\e .. "gel' 

~ 
Erik Kiersgaard 

livjægergade 23 - Øbro 51 52 

ladende ikke rigtigt <;ammenrner, 
og "K \'Ik" forte fIa taft til Mlal. 

.. Bolch~gla matchen" ble vlIn-
det af D . . . R . i Tiden 4,:% ... Kvik .. 
-iS . Vort Hold (B. Egelunu, H. 
MarCLI , J. '~'h'boC', Vagn MoUer, 
cox. P. S1\'cnsen) var paa 1-, a ren 
nær Ud l>8mme, om vandt Begyn
dd-Letvægt \'..-:u Efteraar kaprvnln
gen; de roede nydeligt \ g Lohet \-tlT 

det rnc"t spændende ved Kapro
nll1g~n. 

Hermed er "'æl>OMn slut for Kap
J()erne i AJr og Kapromng ' udval
get t.lkker samthge Roere g Styr
mænd for deres \rbejde i æ 0-

nen Lol:. og paa Gen. 'n i Ba:,-
ind til Foraalet . . 

Gymnastikken. 
Vi 111mder m. at t 'in tergymna

. tIkken 'om 'ædvanlig tager SII1 

Begyndel e Tor dag d. 2. kt0ber 
KI. 19-20 l 'itaten- Gymnashk
Jn~ hhl! i Norre AII~ - Tiderne er 
IOvngt: 

.l'Iandag og Torsdag Kl. 19-20 
linder Lfdelse af Adjunk t Egil 
C,hristen en og Tir dag o~ Fredag 
Kl. 17-18 under LedeL,c af Klub
bens In pcktor.Ovcrofficl<lnt C. ~i.. 
Sid /e. 

Der underVises l aimindeliF: l'1l

tionsgrmnastik, s,laldes ilt alle kan 
\ ære med, elv Om de ikke har Jd
taget i Gymna tik gennem flere 

. ar. (Se iO\ligt Officielle ,\ledd. 
f r ' eptember f'.hl.). 

Ddtagernc maa dog dter al 
SanJsvnligheu - i Lighed med 
liidste' G~rmnc1 - tik æS\)fi' - \ ære 
inustiJlet raa at klare -i~ med koldt 
Bru~ebad efter TImerne, da ~)et 
næppe er muligt for Instituttet at 
kunne fa<l tildelt tibtrækkeligt 
Brændsel til, .H der kt\11 yde!> varmt 
eller blot tempereret \"clnu 

.'lCD denne Om tænuigheJ ' kul · 
de Jog nodigt afskrækkl' \'ore ,:'1.ed
lemmer fn ,11 delt.:lge i di~ e Timer. 
Jer bdyd r SJiI l1Ieget for de af o , 
der 00 ker <l t vedhgeholde den 
godt.: J..:.ondlhon. der er Re,;ultatet 
,1f ommeren Roture o~ Træning, 

Derfol \ el mødt td Vinterhal~'
auets sunde og iornojtlige G"II1-
nl tik.t1ml'r! 

Haandbold og Svømning 
Som I11Ldddt i siJste :-.Juml11t:r 

,~j Bladet t:r der IUTuJen G\mna
~tlkken truIJet Arrangement meJ 
~ tatcn~ C,ymna. tikin_ titut i\lU;ail

cm!1: L~je af den n . e J-f<1.1ndbold
hal veu In tituttet. 

fra l. Oktober er denne l Iaand
loldh,11 til \or Dispo Ition hver 
On dag fra KJ. r7-18, og de ,'vh!J
lemmer. d~r ..-:vt. kan tænke , Ig' ,lt 
\'ære mej til dIsse Timer. maa -
der" m de Ikke aUl.'fcdc h.u fulgt 

pfnrJringen hertil-narC!st hen
vt:nde ~ig hd'om paa Klubben 
Kontor. 

Hvorvidt vi ogsaa bn faa ~'\d
~allg ul at benvtte Instituttet n' 
S~'ommehaI. 0:1: p,la næn ærende 
Tid pllnkt umuligt c, t Igl! noget 
om; det afhænger, <;om det \'lI for 
staas. lldelukk~nde af BrændseL-
ituationen. lH~ Jen gi\'er j(l Ikk~ 
'[LIod til tørre Optmu~ m~ for 

O jebltkket. 
Klubben har do . SOUl meddelt . 

i gi\ d Tilfælde faaet Ad~<lOg til 
'.vommehallul1 ligd~db hver On.
dag fra KJ. 17-18. 

-
\ E . ' I{ BIRK. oripnal ::.and~tr,'m 

med regulcrh.1r 1{,c!CT 

Bmdin~, lait .... Kr. 38,00 

~n"n,. 
CROME & GOLOSCHMIOT ".-UK. 



s~-
Tøm Skabene. 

D:l Lcjemaale t af ~kabent: op
hor~r med tander:trygningen -kaI 
In n tømme it Skab for Vinteren 
ved æ amos SIL1 tn ing. kabet 
skJl \'ære aaben t og tilgængeligt 
for Rengøring. 

Onsker man at beholde Jet am~ 
me _kab næ, te Aar, kan man reser
vere dd ve l at .:.mække L'l<l n , 
Døren a lene og med en ~ educl paa 
SbbsJøren tydeligt tilkendegive. 
a t Skabet er reserveret for 19-t2. 

Efter den l. December - alLa3 
l ."laaned eftel Stander, tr\'gnin~\;!n 
- bli,'er eventIlelie I.'l-l de ~kabe 
aabllN af Bestvrel en. Det T 0l, 
der eventllelt finues , disponerer 
Se t ·rel .. tm over, men \ i haaber 
Ikke det bliver mange tvkker. dct 
komme r ti l at Jreje ~g ~m. Tojet 
er dvrt for Tiden . • 11 t oS il a t ø m 
'l k,1bene! 

Det er snart forbi 
meu Ro æ :men. En U~e for ~ tan 

derstr . gningen tager vi cullerpon
tonen op. Kom ud l K'lubben øn
dag den 19. Oktober K l. 10 tl1t.!d 
• \rbl:jds toj Og' !\ll(\c1pakke o'" tag 
et :\ap med. 

Lige ledes ' ø ndag den 26. Okto
ber. Denne Dag el der Bnlg for 
A s istance fra 15- 20 Med lemmer. 
IJet Jen · tore Ponton skal tage or. 
Flagstænger skal ned, Cvkle "ta
hver bæres inu m. Ul. m. 

Kaj Traulsen Amatør
Instruktør for D.F.f.R. 

\ 'or dobbel te Danmarksmt.! ter 
Kaj Traulsen har Ikke vist si I 

Klubben I den farløb ne i\1aam·d . 
Han har nemlig virket m Ama
tor- To , truktor , u usenJt al Dan<:k 
Foremng for Ro. port I en Række 
Klubber paa ~jælbnu, Lolland-
1-]\ t r og Fyen. 

T raul en har sat Ji . e Klubber~ 
K lproere og Trænere ind l en Ræk
ke flf Kapr,mmgens Problemer, og 
hans Arbt:jde vil fl1rholol[,enrhg alle
reJe hl ~ ;",ltncr Vbe g at have 
h, ft 13et\'Jmn~ for Pro\'ln:en . R)-
p~rt. 

D. S. R.s Boksning. 
I Il. t. tid ligere Aftale med 

.\kadenusk Bak e Oub lOdtager 
D. ~ . R .::. l\ l cdlcmmer den privilt
~e rede -; tdli ng I " A. B. c.' , a t cle 
kan bo kse der for 1 Kr. pr. l'Yl aa
ned. meden Kontingentet ellers I!I 

-l: Kr. 
Onsdag J 1. Oktober Kl. l L) ~o 

tarte . et' nyt Begvnclerh111J f r D . 
. R.'s Medlemmer ho .. Malle" 

(Emanuel I acobsen), !\Jorregade H . 
med InstrllktJun b , ~r Onsda~ K J. 
l '>,30-20,30. Vi kan trygt anbe
lale \'ore Medl~mmer at deltage l 

denne udmærkede Form for \' inter. 
træning. 

For Langtursroere. 
Indenfol' Kobenhil\ n. ' "n:d \:0'; 

LlIl ~tur ud , alg \'tI man I \'int~rl:n 
Lob' _'I mle Langtursroere til rore
dr.1 g og Film. Dis e ,\ flt:ner arno· 
g-cres s.laledes. at de Klubber , Jer 
~ r repræ~CDkret I l ' J \' 1!2'~t, fore
staa l cen Aften h\ er. 

FOl,te j'\loJe,'lfteo an ngen~s af 
He l lerup Roklub i Park
restauranten .'·landa~ d. ll. Ok/u
bL'r Kl. 20. hvor l Ir~ Poul l--l even 
dorff \il fortælle om en T ur ·ja:.!
land rundt i 2-.\an"rs og vIse Lys
[,illeder. Efter !-;'orc\ 1 ' ningen er der 
Kaifebaru. Pn en er Kr~ 1.65 alt 
Iberegnet. 

Kontingentindbetaling. 
Fllr lt lette Kontorarbcidet og 

undga.il Fon ekslm er mellem l\led· 
lemmer af "i1Inme ~.1 ' o , redes 
,\ lcdlcmmcrne altid . kl'l\'e ,'1cd
Icmsnumret paa Girnblanketten , 
naar r..nntmgent mJbctale, til Klub
bens Gir \...unro, fr>rudeu tyJeligt 
:'-lavn og .\ dreso.;~. kn\ 01;",,;) for 
hvilken J1aaned Kon tIngen tet be-
tale . 

K I ubkaproningen. 
Rl::.ultaterne Ira KlubJ..al"ronm

gen komm'[ l næ te !'\l\l111l1t:r af 
"O.M." 

Kontoret flytter! 
Forst l Okto[,el ih·tler Klubben,; 

Kontor atter md til ' Ih en . .\ dl es
sen er K3mpm,'lnn"ga ... h~ t, \' . (For
manden Kont r) Tclcltln: Byen 
S727 fra KJ 13-17. Lord.lg Kl. 
10- 1·t 

Medlem slisten. 

9-+7 : 
9+8: 
<.){9: 

<.)50: 
\.) 51 : 
9"1: 
9)) : 

954: 
'155 : 
956: 
',)-7 : 
Y-8: 
959: 
'-J60: 
961: 
I:.b2: 
96- : 
964: 
9(-,5: 
\.}66 : 
967: 
%: 
{J6q: 

Indmeldt: 
Erling Ga latius-J en en . 
Frode Galatius-J ensen . 
Flemmtn a Andersen . 
Ole Tillge . 
Enk ..,. Kri tiawen . 

\'cn-Georg Krause. 
$ \ end Aage Hennksen . 
"'end Erik J orgen<;en. 
B\!Jl t Mo e, 
1'1emming '. Glødesen . 
K . Grundtmann. 
Aage D.1msager. 
E. Amni t:boll lensen. 
l ens Knudsen. 
Ion ebelien . 
01e l vel', en. 
Kaj pohr. 
O le \\7 eber. 
Rolf Lembckc. 
Richard Han "en . 
K"v Pen son . 
V . . ' tahlschm idt. 
L C. l uel . 

Indmeldt ra!.> iVe: 
,1\lurcrme. tcr frit=. G . Ei,;ensoe . 

O\·t!! gaiif;lf til passiv /!: 
~2{: . T. L. l:aaborg. 
734: H. P. R iemann. 
54-1' Aage Leser. 
-45:. \ I. Liitken . 
-121: C. rm chlel -. . 

97: l algen Knucen. 
7 2: Holger Iørgen en . 
656. ,\ . Ager borg-. 

Cdmeldt : 
20S: Hes ' Thay en . 
..j. 38: J. S. Petersen. 
-06: P . . \ . Koch. 
242 · Tørgen Peter en. 

9'): Ejnar Pade. 
-2: Steffen Johnnsen . 

fll: Knud Eldan. 
'90: J'\1ogen. \X' ith. 

2')'5: J. Dtrck lJ1ck I Illlmteld t. 

Adresseliste. 
KlubbLns P l'~!.,dress<l og Ko nLc\r : 

D. S. R .• Ka-mpmannsgau c " 't V., ru. 
By,-'lI 8727. Kontortid ; 13-17. LØf' 
dOl~ lO-H. 

BESTYRElSEN : 
Formand Grosserer GudmunJ chack , 

K.lmpmann I!:ad~ ... V. Tdf Bvtn , - 2-

f lmn"ml lur K:tPT' nmgsIlJv.1 lgu . SUfb-
bu~h(l IJ"r Jg.: l<Jn~\:n~l!n. I..mgdHo, 

c1J~ 2", K Tlf C I l '25 (1\1 h1-16) , 



Materi'lllorvaltere: Ingenior J. :-Jorman
Hansen, Hærens 'a.lbenarscn.1I, Am.1-
gcr Boule".ud ,S T IE. 101+0. 

Sekretær: .sistent , cand. poht. E. Sie· 
verts, Dr Abildgaards .\lh: 9:) V. 
Tlf. 'ora 1869 x. 

Rochcfer: 

Ingenior Dan Frorup, Bdlmans Plads 
30', D. Tlf. Ryvang 3161-

Ingenililr J. tærfeidt. D, S R., Svane
molkbugten, O., Tlf. Ryvang 250 og :IS. 

stud jur. Jesper Hall MaJ»cn, Park 
vJ:ngct 33. Char!. Tif Hd!. 42-.2 

Uden særligt Mandat: Kontorchef, cand. 
jUl" Axel Lundqvist. C. N. Petersens\"cj 
49, F. TIL Godthaab 4530. 

KAPRONINGS UDVALGET : 

Stiftsbogholder al<" JNgen~t:n Lmg(. 
brogaJe 2~. K. TH. C. 1152'i (KI. IO 
-16). 

ckretær, c,md. jur \1ax S"rc.n";tn. 
UrhansgaJe 5, O. Tlf. 0bro i69 v. 

stud. polyt. Kaj Tr .. ulscn, SilkehMg
gade 16. O. TIL Obro 762-1 

Inspektør : Overofficiant C. A. Sjclle. 
jaisgade 59, S. TIL Amager 3272 v. 

D.S.il.' S~I 
Siden sidst 
- nærmere betegnet iden sidste 
Sæson, med den festlige Af lutning 
"Kompasløbet" , den 27, April, h.ar 
der været stille om Ski ektionen. 
Men alle vi, der kender Sektionen" 
hyggelige Ture, har dog ofte i Som
merens Løb, naar Varmen \ ar paa 
s it højeste, drøftet gamle Vinter
minder og talt om, at det kulde 
bli e rart igen at komme paa Tur 
med "ki eller Kort og Kompas, 
eller alle tre Dele. Og nu nærmer 
Tiden for Orienteringen sIg. Ski
forbundets Kobenhavn kred har i 
Foraaret be luttet for Fremtiden at 
benytte Kort i Maalestok 1: 1 00000, 
det er interessante re og i Overen_
stemmeise med dlandet. Det bli
ver for Sektionen f\'1edlenunc-r 
noget helt nyt, - vi bliver paa en 
Maade Begyndere igen allesammen. 
Ingen skal derfor lade sig af kræk -

ke af dette nye, tværtimod: lad os 
bli\ e endnu flere. der flokke om 
Orienteringen . l\1aaIet cr, at det 
Ry, som knytter sig til D. S. R, 
paa Klproning ballen , ogso,'J "kal 
gælde, naar VI stiller op til kilob 
e11l;:[ Orienleri.n~. :I.,. Maall!t kan 
klin naas ,'eJ ihæn.llg og formaal -
tjenlig Træning, - der og aa ved 
Orientering er det bedste ved det 
heil. Derfor: Kom flittigt til Ture 
og Gymna tik; den store Ind nis 
skal yde den 16. og 30. Novem
ber, e nedenfor. 

Program for Oktober: 
Tor d. d. 2. Okt.: Gymnastikken 

begynd.:r I Nene ,\lle (se andel 
"ted i Bladet). Ligesom id ' te Aar 
bliver der og aa O\'elsc.r i 'kigym
na tik. 

Sønd. d. 5 akt: Orienteringslur 
til Terr-ainel omkring Lillerød, Tog 
fra IIovedbanen KI. ,21. Møde
sted: Lillerod Kro Kl. 9,15 . (T/R 
Lillerod). Kort: Helsingor-Bladet 
I : l 00000 kan købes hos Sektionen 
vcd .. 'Vløde_ t,'del. Hu k Kompa. 
(og for Lobernes Vcdkommencl~: 
Skiftetoj) og MadpakkL. Hjem
kom;;t ca . Kl. t7. 

Sønd. d. 12. Okt.: Travetur gen
n~m Val borup Sk( v td Skjoldnæs
holm ogGyldenlo \' e.shoj ( jælland_ 
højeste Punkt). Tog fra II o\'edba
nen KJ. 8 ,08. Billigbillet Hvalsø. 
Turens Længde ca. l km . Denne 
Tm til en af Midt jælland muk
keste Egne bli\"\~r en alm . Fodtur 
ærlig nnlagt for ~ ektionens orien

teringsukyndigeMedlemmer. Hu k 
l\1adpakke og solidt Fodtøj, 

Fredilg d. 17. Okt. ; Generalfor
samling KJ. 20 1 Parkre muranten 
Lokale, 2, 1'11. 

Sønd. d , 19, Okt .: Onentering -
tur ti l Rude Sko\' , arrangeret af 
Vintersportsud \'alget ul1ller D, F . 
f. R. . Kobenhavnskreds. Tog fra 
Hovedbanen KJ. 9,10 til Holte. 
l\1()d~o:;ted: Lollikhu- KJ. 10,1-. 
Korte er det amme. 0111 d. ~ r 10' 

Hu k Kompa!l Pall denne o:;om 
paa Jen forega.lendc Tur bliver der 
!ri et indgaaende l nsh·ukfion. Nye 
Folk maa ~orge f r at ,ælC med 
fra Beg ndclsen. 

Sønd. d. 26. akt. : Aabent Orien
teringslob, arrangeret af Kbbvn 
Sktklub. Kort, Helsingor 1:100000, 
Der løbes efter D;msk Idrætsfo r
bund Orienteringsreglement. Der 
bliver Enkelhnands- saavel som 
Holdkonkurrence_ Holdene løber 

om K . . s Vandrepokal foeste Gc1n~ 
ullsat l Fjor. • n11leldclse~geb~ r 
Kr. 1,00 II1dbetaks inden 22. Okt. 
til 'ektionen. hvor Lobet ' Propo-
itioner faas. YJerligere Oply nin

ger hos Amelllllg , Go . 6069. 
16,11: "KortIobet" , arrangeret af 

Vinter_ portsuth'alget under D. F. f. 
R. Kbhvl15-Kred_. For alle Roere 
i _ torkobenbavn. En Pendant til 
Foraaret " Kompasløb". 

30, l t; Dansk kiforbuod. Kn
benhavnsme~terskaber i OIi~nte
nn . 

En Aften i lutningen af Novl.'m
ber arrangerer Ski ektioncn Vinte
ren første Klubaften. T'\ærmere I 

Novembernummeret. 

Forslag til Lovændring: 
Som FoIg-e af en Be lutnin) paa 

Dansk ':.kiforbund Generalfor
samling I December 1940, <;tillel 
Be. I vfel - en fnl gende Lovændring.;: 
fod~g: 
1. D . ~. R:~ SklsektlOl1 ... Lo\'e af 

_Hj ' ll 1940, ' -t. 1. Stk. lyder: 
..Medlemskontingentet, _ m ;n-
luderer Bidraget til Dansk ~l'd

forbund, -kai betale ' ved 1 nd
meldclsen og i sene[(~ Regn
skabsa r inden 15 ll . • \arskon
tingentet er Kr . 2,50 . Paarorcn
de faar ikke tilsendt eknonen ... 
Publikationer." 

Kr. 2,50 fore"laa- forhojet lil 
Kr, 3,00. 

2. ~ 4 , 2. 'tk. lyder: Der om 
Kontingentet ikke indbetale:. 
veJ lndmeldd~en eller al æltlre 
Medlemmer inden l:i , li, tilkom 
merOpkrævmngsgebyr, idet der 
da først udsendes en Giroblan
ket, clerpaa den l 1:1 en PO-5top
kræ"l1Jng og derefter anbefalet 
Brev, t. s. \'. Beløbet ikke er 
indgaaet tidligere . 

Ordene .. . .. Potopkrævning 
og deref ter anbefalet Brev.,." 
foreslaas ændret til: "skriftli~ 
Paamindel~e fra Kassereren " . 

lndmeldcle 1 kiscktwncn ker paa 
Rl'klubbcn .. KOntor, pr Girobbnkct ellcr 
ho~ kspcr MaJ'LIl. 

Ski ktionens Bestyrelse : 
fktragter Henry S. Kiersg,larJ , Lrv)ægcr

golde 23, O. Obro 51 -2 (formand) 
lud. jur. k,-per -"'\aJen, P.lrkvængc! j'S, 

Charl. Iiellt!rup +21:2. 
StuJ. lur Il nning Amelung, Rdndtt:\ el 

IO. F. Gothaab 6069. 

Redaktører: Konlorchef, cand_ Jur. A x c I L u n cl q v 1 S I og Assistent, cand. polit. p , S i l! V C r t 
R.:daktor for klscktioncn' llcnnmg Amdung. 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

9. AARGANG 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

NOVEMBER 1941 NR. 11 

Skisektionen indbyder NI Vintersæsonens første 

Lørdag d. 8. November Kl. 20 i Baadehuset, d~r i Dagens Anled:: 

ning vil være opvarmet. 

1. Forevisning af en helt ny Tonefilm fra Sommeren i Alperne. 

2. Forevisning af to Vintersportsfilm. 

J. Dans til 1\.'7. 24. 

99][ (()) Ir ~ il (0) lbJ ce ~ 66 

Roernes Efteraars~Orienteringsløb 
finder Sted Søndag den 16. November ved Kværkeby 

Anmeldelse sent.: t Onsdag den 12. ovcmber til Skisektionen, 
s nærmere inde i Bladet. 



!<!{Jubbens 
rotøj 
fus hø, 

It H o ul ohn 
Silkegade tI . Tlf. 3082 

Klubkapr oninge n 
fandt ted - øndag den 28. Septem

ber. Der roede 9 Løb og Re ul

taterne blev følgende: 

Løb 1. Fakultetsløb for UnIver

sitetet vandtes af Medicinerne og 
roede af Ole Secher, Orla Te ler . 

Jørgen Reje1 og Ib Bjerrehl1lL 

cox. P. Sivert en. 

Lob 2. Fakultetsløb for Dan

mark tekni ke Højskole vandte 

af Bygning tekmkerne og roede. 

af Ole \X.'ewer. J. O. Nielsen, A.. J. 
echer og N . Bræ trup. cox . Bjorn 

Noller. 

Løb 3. var .. Kanin"·Løbet. Det 

vandtes af H. Marni. , H . C. tef

fen en, C. E. Søren en og H. Raben . 
cox. . H. Nielsen. 

Løb 4. Klubmesterskab i 2-Aa· 
rers Inrigger : Nr. t blev E. F. 

10th Ander en, Ole ccher, cox. 

Frode Christiansen. Nr. 2: . Kra· 

rup, A. J. Secher, cox. Søren Fre

deriksen. 

Løb Nr. 5. Old-boys Lobet vand

tes af Gunnar ~'andel, l. Rordam. 

E. V. Bardram og Dan Frørup. 

cox. H. K . Rasmussen. 

Løb 6. Klubmester kab i Sm le 

~cuUcr vandtes af O . Krarup. 

Lob 7. 4-Aarer Inrigger for 

Motionsroere. Nr. I: Ole Horwit::, 
E. V. Jensen, J. Rojel og F. Fau

ring. cox. J. Høy. Nr.2: H. Meyer, 

. Illum, 1. Rordam og E. Gun t. 

cox. Frd. Grundtvig , 

Løb 8 . Letvægt firer. Nr. 1 ble 

Bent Egelund, II. Marcus, J. Ny· 
boe og Vagn Møller. cox. P. ivert

sen . 

~\ 
rO(!>\\t ~
\\e (\t\ge( 

~ 
Erik Kiersgaard 

LIvjægergade 23 . Øbro 51 52 

Løb 9. Klubmester ' kab i4-Aarers 

lnngger. Nr. l: Orla Teglers, Ole 

~echer . H . Grumme o Kaj Traul · 

sen . cox . Frode hns tJan -en. 

Efter Lobene var Jer fælles F ro

ko<;tborJ i Klubben og om Efta

middagen blev Jer Lejlighed til en 

lille Dan . 

For vore Langtursroere 
~om det sikkert er bek nut hM 

Dansk Forening f r Rosport ud-

tationeret nogle LanghlTsbnade 

for,kellige teJeT i Lanjet, c;om 
Langtursroere kan leje Ior :; Kr. pr. 

t"'lanJ pr. I ,!!, og lerveJ pare de 

dyre Tran ' portudgtfter ved For

-endelse <lf Baaden . Da der :>ik· 

kert bliver ,tor Rlit om ti! e BaJ

de. er det klogt I Jod TId at ikre 

' Jg Lejeret over en af Jem hl en 

Langtur næste ,\ar. Baadene er 

~tationeret 1 fol 'ende Byer: Svend· 

borg, Vejle, ilkeb r~ g ved Lim

fjorden (Log tør). IO\flgt kan 

intere<;serede faa all~ Oplysmnger 

paa Kontoret vedrorenue An og

ning til Dall:>k Foremng for Ru

sport om Ben ' ttelse af Langturs· 
baatlene. 

s~-
Tøm Skabene. 

VI gcntaO'er MeJdele!"en fra SId· 
te Nummer om, at kabene skal 

værE: tømt den l. Deceml: er. kil
bet "kai være aabent Ol{ til~ængc
ligt t lr Rengøring-. 

J)n ker man at beholde samme 
Skab næ te Aar. kan man reservere 
det veJ: 

l) at smække Laasen i Dør n 
alene og 

2) meJ en Seddel paa kabet ilt 
tilkendegive, at det er re er
vcret for 19-1:2. 

Det T oj. der findes l Skabene 
dter I. December, \ 11 Be -t\felsen 
I.lge. om ti(,I1igcr Aar J. ponere 
over Muligvi ' vil elet gJa til Auk· 
tit>n næste . ar. 

Idrætsmærke
Prøverne 
er blevet en tor Succc. vt:r 
. led lemmer har taget de ne. te a f 
Provcrne og mangler nu kun Gym· 
na.;tikprO\cn, som vil blive .ur.1n
gerd midt i December ~l aancJ. 
Det er derfor nødvendigt al være 
med til Gymna tikken fra Be<ryn
del en. 

Nye Deltagere til Idræt ' mærke
pro\'crne kan el\'følgelig begynde 
med Gymna tikprøven iDecem· 
ber og' saa næ te æ. on tage de 
øvrige Prøver. 

kemi'! tLl Prøverne f la paa 
Kontoret og ko:ter t Kr. 

Gymnastik og 
Haandbold 

er nu i fuld Gan i alen paa Dan
marks IIøjskole for Legemsø\'eL er 
(Gymnastikin titutet) hver 1'11 n
dag og- Tor dag KJ. 19-20 ( d-

-
RIGl l ' ALF N R ' KE 

Birger Ruud Lt:tVi\:h'tS 

, lu .. ...... ... Kr. 65,00 

"nftn,. 
C~OME&GOLOSCH""fDT 

""UKI 
ConlTal 9222 



jlmkt Egll Christen en) og Tir -
tlag og Fredag KI. 17-18 tOver
officiant C. t\. Sjelle). - Haand
bold pilles j den lire Hal ved 
Skolen hver Onsdag Kl. 17-18. 

KontingenHritagelse i 
November og December 

Vi gør opmærksom paa. at hm 
de Mc IIcmmer, der rettidig har 
indbetalt Kontingent for A are l's 
forste IO i~laaneder er fritaget for 
at b~lale Kontingent i November 
og December. 

Rettidig Indbetaling \Td 1ge 
inden Maancden Udgang. 

Hu k at anføre l''ledlemsnummer 
ved Indbetaling af Kontingent og 
for hvilken Martned Kontingent\:!t 
betales. 

Medlemslisten. 
Indmeldte: 

970: Eivin Ha ner. 
q71: Erik Holm-Nielsen. 
972: . Gjessing . 
973: Kaj \""{!agner 'ørensen. 
974: Chr. Vinten . 

OVf>rgaaet tiT pa si\'e: 
575: I. Ring. 
364-: P. J. J. Harder. 
270: tig Thaysen. 
366: Emmerik Tensen . 
538: Jan W'eber. 

Udmeldte: 
l± ': H. He let. 
12+: FrL:derik Hansen. 
215: H. H. Jensen . 
112: H. Tl'etow-Loof. 
17+: Kofoed-Jensen. 
827: r. -. Petersen . 
131: O. Haugaard Jensen. 
272: Bakmann Christensen. 
Il Kj . Laursen. 
47: Bent Christensen . 

8 18: Erik Munter. 

Indmeldt i D. S. R.s Venner: 
Prokuri t Mogens Bredfeldt. 
Disponent Preben 0Jellemann. 

Adresseliste. 
Klubb",ns Pos!auressc ng Kontor: 

D. S. R., Kampmannsgade + I, V .• Tlf. 
Byen 8727. Kontortid: 13-17. Lør
dag 10-14. 

BESTYRELSEN: 
Formand: Gro sere.r Gudmund Schack. 

Kampmannsg:tue -1-, V. Tel!. Byen 8727. 

formand {'lr K.lpr.1nin~uJ ~lg~t llfts-
bo~holJcr A.l!:(C l orgenscn , Lmgcbro
gade 2~. K Tlf. C. 11121 (KI. 1\) 16). 

Materialforvaltere: Ingcni'lr l Norman
H,lnsen, Hærens Vaabcn;u'cnal, Arna-
er Boulevard o • TU 16140. 

Sekretær: AS~lstcnt. cand polit. E ie-
v.:rts, Dr Abildgaards Alle 9 3 , V. 
TIL 'lora I 69 x. 

Ro.:hde.r 
In/,:cnlor n.1U Frorup, Bdlrnans P!.-I(b 
30 '. ø Tlf. K '.mg 3161 

Ingcnlor J. lærfeldl. D " R., Sv,lne
mollebugtcn. O., TIL R yv mg 250 og -I-!s 

slud. lur. J~spcr ll.lll~ i"\"Hhen. Park
væn u 13. r harl TIf lIell -1-242.. 

Uden særligt lv\andat; Kontorchd, canJ. 
lur Axel Lundqvist C N. Pctcrscnsvej 
.f<) F. Tlf Godth.lab -1530. 

KAPRONINGSUDV ALGEr: 
Stitts.hoghoh.lcf .\age J\lrycns n, Llngc 
brog,ldc 25. K nf ( 11~2~ fK[ 10 

I ) 

SekrlOtær. cand lur \1".: ,(lrcnscn. 
UrbJn~ga-Je 5. O. Tlf bro h769 v. 

~tud. pc) t. Kaj Tr.lul n. Silhbc\rg
gilde lb, «l TIL Obm In24. 

Inspektør; vcroffician! C. Æ. SJetle, 
0Jjalsgaue '\9, Tlf. Amolgc:r 3272 v. 

D.S.il.' S~I 
Orientering er 

\ alg af Vej gennem ukendt Ter

ræn. 
Evn~ at \ ,de RetllJng og . ted. 
Vilje at vinde frem til Maal. 

Orientering kræver 
Snarhed og Snedighed i Tanke 
og fod, 
udholdende tyrke mod haar de 
Strabad 'c[, 

kl~gtig nille, naar Træthed 
kommer. 

Orientering gil1er 
Kend~kab og Kærlighed til [ri 
Natur, 
spændende Kamp mod gode 
Kammerater. 

Livsmod og Llvskraft til kærne
und lægt. 

K(lm med ud og lær den n op
tagne r dræt at kende, og Du dyr
ker cleo med Bcgej!>tring i Frem
tiden. R ningen er slut for i ar, 
Orienteringslobet er en glimrende 
Afvekslmg til at bevare Kondici -
nen i Vinteihalvaaret. 

Enhver kan "ære med; Jer kræ
\'e Kend kab til Kan og Kompa~. 

g det lærer Du hurtigt: Re teo 
kommer af i~ selv . naar Du laber 
ude i ko en. Tag SkiftetoJ med. 
Træl11ngstoJ eller gammelt Toj, .. ler 
kan taale noget. og Du har den 
h~rli~ste Fornemmelse, naar Du 
efter Lohet. vasket og Q\11klædt, 
nyder den medbrag te Froku t. 

Noter Tid og ted for de kom
mende Ture og _ tila tidligt op 'øn
dag Morgen; Du faar en pragtfuld 
Da!{ I "ko\ en, ligegyldigt om det 
regner eller neer. 

For hver TUf tilrettelæ~ge Lo
bet omhyggeligt for at ~o[e det 
mteres aot og pændende. og om 
det fremgaar af Referaterne. har" i 
allerede haft flere udmærk de on
dag-ture. Du kan ogsaa nyde godt 
af det tore Arbejde. der udfore ; 
mod næste Gang og faa en rigtig 
Dag ud af det. 

Og tag Kone. Kæreste eller Pige 
med, hvorfor skal hun idde hjem
me, me ens Du lober Iundt i Sko
ven? Lær o "aa hen.de at d ke den 
danske l 'atm. faa hende med ud 
til en ra~k ~ pad eretur. medens 
Løbet Volrer, og I mødes til en hyg
adig og munter Frokost. 

Orienteringsidrætten præge af 
en egen Aand, der vel kommer af 
den nære Tilknytmng til den fri 
og uberørte Natur, og der hef'ker 
det allerbedte Kammerat kab mel
lem Orienteringslobere . alle Lob og 
Konkurrencer afvikles paa bedste 
M4ade. Vær Du ogsaa lUed til at 
fortsætte den begyndte l" dvikling. 
saa vi faar fIere og bedre Orien
teringsløbere af den rette Slags. 

E. F. V. 



S iden sidst 
5, 10: Orientering lflbet ved Lille

rod (tilrettelagt af Je per Mad cn) 
havde 14 Deltagere, som i straa
lende Veir aabnede æson n med 
et hurtigt Strejf gennem Tokkckøb 
Hegn. At Jet ar en Træning;,tur 
uden for megen Alvor fremgik hl. a. 
ilf. at Max Sørensen gaaende uden
for Konkurrencen naaedl! ind paa 
en Tid, der ar under Gennem-
nittet . 

12110: Til Traveturen til Hvalsø
Skovene (ledet af I l enning Ame
lung) havde kun 12 af kls\!kti
onens mange Medlemmer indfLm
det sig. Dette kyldes mulig\ is 
det uforskammet tidlige Tidspunkt 
(Kl. 8,08 og næ te T ur, der er fa st 
LIgt til ondag den l~. December, 
vil da ogsaa forsogsvis blive hen
lagt til et lidt senere Tid punkt. 

17110: Til Generalfor amlingen 
i Parkre5tauranten var mødt 17. 
Til Dirigent valgtes Axel Lund
qvist. - ' kisektionens Formand, 
I renry . Kiersgaard meddelte i ' In 

Beretning. at i den korte Tid, ek
tionen har ek_isterd. var der blevet 
arrangeret 10 Sklture, 9 Oriente
ring·døb og 6 Medlem. aftener. for
uden at nere af vore Lobere med 
pæne Resultater havde deltaget i 
for kellige kikonkmrencer og 
Orientering lob. Det i sid- tc Nr. 
af O. M. nævnte Lovændri n~sf f-

lag vedtoge<; enstemmigt . aaledes 
at A :nskontingentel herefter er 3 
Kr. Henry Kier gaard. der med 
n"gtighed og Energi har ledet ~ ki-
ektlOnen gennem det før te Aar . 

{In kede p. G. a. manglende Tid 
at trække sig tilbage. I h(\n Sted 
valgtes Ejnar Voigt . Ovri~e Valg 
var Genvalg. Unc.ler "Evt." drof
tedes ' porgsmaalel om et Ærme
emblem. 

19/ 10 : K0benhavn~kred en Vin
krsportsudvalg havde stor ucces 
med in 111.. truktion tur til Rude 
Skov, som gennem forte. tro d ' 
Regnvejr og Land kamp. Roere 
fra adskillige københavnske Klub
ber, deriblal1.dt de to Dameroklub
ber. deltog i det lille TrænIOgslob. 

der var lagt af Henry S. Kier gaard 
os; ] age F ' l1.bo fra .. Kvik". Vi be
satte de for te fir~ Plad . er med 
1\1ax Sørensen, v r nye Pavont, 
om NI'. 1. 

26 /10: l Kobcllhil ns Sklklllb 
aabne Orienrcnngslob I Grib Sko. 
de r ialt samlede 92 Deltagere, del
tog VI med ll. Vor bed te Mand 
blev Mogen_ Hee. Jer placerede 
ig som N r. -1. mdcns f esper Mad
en blev N r. 13 og Erik og Henry 

Kiersgaard henholJ.:;vls ~r. 16 og 
28. 1101Jk n\...urrencen \'anJte af 

kademisk Idræt:forcninl.{. Nr. 2 
blev Kobenhavns kiklub og O. , . 
R.' Ski ' ck t ion beo;attc T redieplaJ
sen i en amlet TId a f 7.-4.2, . 

Program 
for November: 

Lordag 8. Nov. Kl. 20: Film 
aften i Baadehuset, e Forsiden . -
Entre l Kr. fur Medlemmer af D . 
- . R . og 1,50 pr. Par. 

Son dag 9. Nov.: Orientering
træning i Ganløse Ore. Afg. lal1-
geruphanen Kl. 9,1 -.• \nk. Farum 
Kl. 10.05. Dobbeltbillet Farum 

'tode ted : G)cJdeva ' cgaard KJ. 
10,2 . In<;truktlOn for Begyndere, 
Konku.rrenc~ for Viderekomne. ~ 
Medbring Kort (Hclsingor-Bladet 
1 :lOo.oeO) , Kompa og (ior Lober
ne Vedkommende) kiftdoj. Kort 
kan kobe ha: Sektll)nen. Iljem· 
kolU, t ca. KJ. 16. 

Sondag 16 . .\' av.: Rocrne~ Ef ter
aar ' i}rientenngsloh arrnngerct af 
Kobenh<1\ 11 _ kred ' en Vmterspurt-
udvalg. Afg. Kbh. H. Kl. ~.OO. 
Billigbillet Kværkeb\ (Kr. 1.6 ) . 
Løbet bltver p:\a ca . lO km og for
uden EnkeltmanJ konkurrencen 
arrangere en HoIdk nl-.urrence, i 
hvi.lken den Klub bliver Vinder, 
h\' i fire hurtig te Deltagere har 
opnaaet den sammenlagt korte<;tc 
Tid. Der amendcs Kort 1:100.000 
:-J r. 48 RlLlg teJ p.la Hamppaplf 
med Hojdekurver, l:'om kan kobe 
ho Ledel ~n før Starten. Paaklæcl
ningen er valgfri, men Træning· 
uragt anbefale. Husk klftetoj og 

TOIlet ager. Anmddel ' csafgift Kr. 
1.00. Hjemkom t Kl. 18.00. Der 
lobe" efter Dan k I dræt Forbund 

rie n term g "reglement. Anmelde! e 
enest Onsdag J. 12. TOV. til KILlb · 

hens Kontor (Byen 8727) . 

Søndag 2J. ,av.: rientenn~" -
træning vd Lillerod. fg. Kbh. 
H . R,ll. Modestcd: Lillerød KLO. 
Kort l: I 00.000 Helsingør. [lIr Be
gyndere og Viderekomne. Iljen 
ca. Kl. 16. 

Søndag JO. Nov.: Dan k kifar
bund Kohenhavn. -Mester kaber i 
Orientering. Enkeltmand. - og Hold
kan klIrrenee. Anmeldelse enes t 
Onsdag 26. Nov. til H . Al11clung 
Goth. 6069) ho hvem nærme re 

Oplysninger kan faas. 

Fredag 12. Dec.: Den kendtt: 
Grøruan:1 farer Jette Bang \ il for
tælle om Grønland og vi ' L-;. -bil
leder og Film. ~ærmeH~ i D~ccm · 

ber Nr. 

Søndag N . Dec.: Travetur. I ær
mere i December-Nr. 

Vi minder om 
Gymna tikken med vel er i Ski
gymnastik Mandag o T or dag 
KJ. 19-20 og Tirsdag og Fredag 
KJ. 17-1 I Danmarks Haj kole 
for Legem øvelser ( tat n ' ymna
stikin titut) i Ørre .\Ile. 

Indmeldelse 
i Skisektionen 
og Betaling af Kontingent for 
194142 -hr lette t ed at mdbe
tale 3 Kr. paa D. ~ . R.' Po tgiro · 
blanket og udtrykkeIii{ paa Bag· 
siden bemærke, <lt de tre Kr_ ~r til 
tænkt Ch.tlOnen . 

Skisektionens Bestyrelse; 

Laboratondof:r EJoilr r \·\ligt . Baan 
gaard. vcj 2 Gentoftl: T clI GLnt 
1231, (formand) 

stud Jur J spef M.ad.sen Park, Xl1 f!c r ' . 
Charl . II.:Uerup H ·E lK'~'$crl!r) 

~tuJ lur lI. Amelung. R LlI1dtC\'C) lu, F .. 
otha.ab 6009. 

Redaktorer . Kontorchef. cand Jur A x e l L u n i q v i s t og sistent. cand pollt. E. i c y f.! r t 
For kl.l!ktionl!n - H :\mcJung . 

.. 
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(AKADE/lUSK OG POLYTEKNISK ROKLUB) 

PROTEKTOR: HA S KGL. HØJHED KRONPRINS FREDERIK 

Københ avn V. i December 1941. 
Kampmannsgade 4. Tlf. Byen 8727. 

om meddelt i December Nummeret af .. Officielle Meddeleher" 
udsend er Klu bben i A nledning af J ubilæet næste Aar n Bog om D ansk 
Studen te rroning gennem 75 Aar. Bogen bliver paa ca . 350 Sider og rigt 
iLlustreret. 

For at lette M edlemmerne nskaffel en af denne Jubilæumsbog 
følger hermed et Kort med 20 Kupons a 50 Ø re, som uden T vivI let vil 
kunne sælges til Familie og Venner. Naar Mærkerne er solgt, maa 
Hoved kuponen returneres til Klubbens Kontor tillige med IO Kroner. 
hvo refter De har Ret til et Eksemplar af Bogen og til en grati Bill et t i] 

Ju bilæumsfesten, som tænkes afholdt i K. B.-Hallen med Middag og Bal. 

T rykningen af J ubilæumsbogen vil koste ca . 8000 Kr. og Medlem· 
merne bede derfo r saa hurtigt som muligt og i n d e n l. M a r t s l 9 4 2 
indbetale Beløbet for Kuponern e. 10 Kr. , og returnere Hovedkuponen, aa 
VI kan danne os et Skøn over, hvor mange Ek emplaret , der skal trykkes. 

Indbetaling sker lettes t paa Klubben Postgiro, Kto. Nr. 3466. 

I-l vis De kan ælge me.re end et Kort , kan D e faa fle.re tilsendt ved 
Henvendelse til Klubbens Kontor. 

Med Hi lsen . 

D NSKE STUDENTERS RO KL B 

Forma.nd . 



DANSE::E STUDENTERS ROKLUB 

(Al:ademisk og Polytelmisk ROklub) 

København V, d . 7. Novbr . 1941. 

Kamp manns gad e 4, 

Byen 8727 . 

Lørdag den 29 . November 

Kl. 20 pro . 

er der Præmiere i D. S .R. s Klubhus paa et dramat i sk Arbejde : II Heimskringla" 

De ender "Macbeth" , Dc kender "Aksel og Valborg " , ' a~ De kender maaslre 

endda li Den lille napoleon " , men II Heimskringla ll kender De ikke, og det er 

meget natu l igt, for den er lige bagt . 

IIBeimskringla II med den fOl klarende Under titel "Bragesnak med ind-

:::"agt GYl~r ll er et Drama, som nærmest hører til den Genre man turde maatte 

kunne være nø t at l~alde Student errevuekomedi espexer, da det ikke er no

gen af Delene og alle Delene paa samme Tid . 

Efter de dlamatiske Voldsomheder paa Scenen vil vi denne Aften 

sørge for, at De restitueres v ed 4 Snitter og en øl~ samt Dans . Husk 

altsaa at medføre Deres Husmø . 

Prisen er pro persona alt inkluderet Kr . 5 , 00 . 

Da der i Salen kun er Plads til 150 Personer, har vi til Premie

ren forbeho l dt Billetterne til de ældre Medlemmer og Klubbens Venner. 

De bedes derfor venligst omgaaende tilbagesende medfølgende Svarkort i 

udfyldt Stand . 

Man bedes bemærke: Da det er en Gallaførstepremiereopførelse 

skulde Paaklædningen vel have været Jubel- og Festdragt, men paa Grufh': 

af de vanskelige Kørselsforhold vil vi ikke forlange, at ~amerne skal 
komme i lange Kjoler men He rrerne bedes venligst omme i Smoking eller 

mørkt Tøj, endvi dere anmodes man om at have indtaget sine Pladser 
senest 5 Minutter før Kl . 20 . 

Ærbø digst 

H. i l d e t a n d 

Spaamand og Sandsiger. 
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()t! 
(Af Professor B. Riks). 

Hovedpersonen i det Festspil, De i Aften 
skal overvære, er trods Spillets noget friskbagte 
og velduftende Navn ikke Bager, men Sagn", 
konge og Langtursroer. 

[ians Navn er Regnar Lodbrog, hvilket burde 
sige Dem alt. Da De imidlertid sikkert for= 
længst har glemt, hvad De muligvis aldrig har 
vidst om denne fortræffelige Mand, skal der 
her gives en kort Beskrivelse af hans glorvære 
dige Levnedsløb. 

Om Regnar Lodbrogs Barndom og tidligste 
Ungdom har mal1 kun meget predfe Oplysnin rJ 

ger, og disse er fortrinsvis af negah'v Karakter. 
Man ved saaledes bestemt, at han ikke startede 
sin Karriere som Avisdreng eller Tallerkenvasker 
paa en Oceandamper, og at han selv ikke i sin 
pureste Barndom har vogtet Faar paa sin Fa= 
ders lYlark. 

Derimod ved man, at han i sin Ungdom ned: 
lagde den fæle Lindorm omkring en vis Frøken 
Thora Borgarhjorts Bolig og den'ed vandt Pigen, 
Land og, som det dengang hed, klingende Mønt. 
Ganske vist var han beskyttet af et Par lodne tjæ= 
rede Bukser - hvoraf Navnet - men alligevel: -
havde der ikke i disse banket et varmt Hjerte, 
var Daaden sikkert ikke kommet til Udførelse. 

Stykket omtaler iøvrigt ingen af hans store 
He/tege rn inge r, da man har villet skildre ham i 
Morgensko, eller som def ogsaa hedder: in puris 
nahrralibus- Desaarsag er medtaget det saa kend= 
te Møde paa Stranden med Kraka - omend dig.: 
{erisk bearbejdet og behørigt sublimeret. Som til:; 
hørende Privatlivets Fred er derimod ikke med" 
taget den paaf'ølgende Formæling hos Gretna 
Green=Smediens lokale Filial Smedemester Kro!!; i 
Nivaa. (Det maa tilføjes, at hans første Kone, 
l Borgarhjort, paa dette Tidspunkt for længst 
var afgaaet ved en nahlrlig Død, og Fællesboet 
skiftet). 

.' , 

Mest er der lagt Vægt paa han Færden med 
andre fri ke Søgutter, en Side, som man hidtil 
ikke har hæftet sig synderlig ved, men som de 
seneste Kildestlldier har ka tet nyt Lys over. 

Lodbrog paatog sig ogsaa det tilsyneladende 
vanskelige Hverv' af erobre store Dele af Enge 
land. Først efter mange Aars Forløb fik de 
daværende, langsomme Britter Bugt med ham . 
Ilan var overn;odigt taget derover med kun laa 
J1and, blev efter et drabeligt Slag klemt mel= 
lem Skjolde og endelig smidt i en O rrnegrav, 

For at lette hans Ophold der, adopterede 
Kraka omgaaende den giftigste af Ormene og 
tilvirkede en dejlig varm Panserskjorte til Reg= 
nar der da ogsaa til at begynde med befandt 
sig storartet i det noget slibrige elskab. Da 
man imidlertid fiemede saavel Adoptivbarn som 
Panserskjorte, blev Opholdet mindre behagelifEt 
og til sidst hallS Død. [Ian afled med de kendte 
Ord: '>JGrynte vilde Grisene, om de kendte 
Galtens Nød«. 

Sønnerne hævnede ham da ogsaa enere paa. 
det frygteligste. 

Litteratur: 

Q. R. V . Olsen: file Regnar figure ID northern poetTY. 
Howbrow (Hobro). 1927 

Jacob rveJegaard: Gr 'nte vilde Gnsene - , Land
brllgsokonomisk Over igt. \pril 
1940. 

Farmaceut: Et nyt Middel mod Orm. Kbhvn. 194:1. 



~IL 
Bragesnak med indlagt Gny. 

Historisk l\:utiusdram a i 5 Billeder . Efter !">Være Studier forfattet 

af P. R ø j e l ,~ C o. 

TIEl TELISTE 
Ol'ergaaet til aktive : 

Regnar Lodbrog, agnk nge og Langtur roer .................... . ......... Knud Terslev . 
Kraka . Ungn'lO .... ...... .. . ..... ....... .... . ............................ Tove Svendsen. 

Tor f Lurkarle ............... .. .. ............... .. ...... ...... ..................... Ole Henning Nid 'ell. 
Tyr \ ,. . ................................................................ . Jorgen Røjcl 
Hamlet"), stud. med. .. .. . .. . ............... ... .... ..... ..................... Ha.ns Heering . 
Algangtyr, kg!. Sendebuu og Bers-ærk ......... .. ........ ..... ...... .... ...... K . Skol'gaard Sørensen. 
Stær tikkeren, Rochef .. . .................... .............. ................ . Preben Reje/. 
Feld echcr Guld alt , Mcdicinm nd ..... .. .... . ..... " ............ . ........ Ulf Kaar berg. 
Rasmus 0lkær. Mund. kænk og l'orskærel ................................. Helge Foss. 

Herr Man , Pædagog .. .. .... ......... ... ............ ........ ....... Preb6n Rojel. 
En Skiald ........... ................................................................... Preben Rojel. 

3 Gnldenkker ........... , ............. . ............................. .. .... ........... 1 f;i:kæ~~~:-Knudsen. 
Nid Jacobsen. 

Roere - Svngende Bersæt ker . 

• ) .I'Iled I'ortattereru; "el- dUge TlIlad<.lse udl.~ilnt fra LI kuespd oli ~ammc .lYn 

l" Y e 1'1 e d l e m Dl e r: 

En Kanin ........ ........ .. ........ .......... ........... ....... .. .. ................... . .1 iel Buc/nvald. 
Claus .... . ....................................................... ...... .. ............... En Græshoppe. 

enmncr . ...... ... ...... . .................. . ... .................................. ........ En Gris. 
I Log .. ...................... .... .......... .... ............................... .. . ...... ... . Kr. 0.67. 

Be tyreise : 

Nu ik: Mo::art, Wagner, Kromann og teen Lund m. fl. 
Orkesterledel<.e. Jørgen Il artmann. 
I cene 'ættelse : H. Lefevre. 
DekoratIOner: Palle Lunøe og Henning Scheller. 
Rcgie. Ole echer og ~ten Thor 'el1 . 

Akkompagnator: teen Lund. 
The whi<;pering gid: Lili Kiersgaard. 
Uden ærligt Mandat: Den storf! Stemme 

IIandlmgen foregaat: l . Bdled~: Over Raadhu pladsen. 
? En Sal rad ol] om ·borg" . 
3. I Snel-.kehavnen _ amme. ted 
·L Et ~ted paa Danmarks Kr t. 

5. Sl'Immcsted - "om 3. Billcde 2 O<1gc senere . 

Ret fil Kæntringer i Program m I?t forbeholdes. 



MANGFOLDIGE Lande maa nu for en Tid 

undvære den verdensberømte danske likør 

Heering's Cherry Brandy, - Herhjemme søger 

Firmaet Peter F. Heering imid-

lertid i videst muligt Omfang 

trods alle Vanskeligheder at 

tilfredsstille Efterspørgslen efter 

Likører af virkelig Kvalitet ... 

H ER 
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han. Møde med den skønne Kraka . Og ikke 

nok med det. - Omkring dis e fylker . ig 

en udsøgt Skare af Tidens mest fremtrædende 

Bersærker og Roere - sære Fyre, der dog 

( iler maaske snarere derfor) har en Mas e 

Lighedspunkter med vore egne Mandariner. 

De har sikkert længe vidst, at der i Klub:: Fe tspillet faar sin Urpremiere Lørdag den 

ben findes en Masse gode Roere, Skiløbere, 29. N o ve m b e r Kl. 20 ved en Opførel e, 

Dansere , Billardspillere og Øldrikkere, men hvortil en tor Del af Billetterne all rede 

har De ogsaa vidst, at der iblandt Medlem~ 

roerne findes Folk, der hver for sig er i Be:: 

siddelse af et - maaske særpræget, men dog 

utvivlsomt - Talent? Der findes Digtere og 

Forfattere, Malere og Komponister, 

ja saagar Skuespillere:. Disse Herrer 

har nu rottet ig sammen, de har 

lagt H ovedet i Blød. spyttet I N æ:: 

verne og efter svær Trængsler og 

Forfrysninger i Baadehu et og andre 

Steder produceret Festspillet 

,,}!!e;Htjkt;,4.! fa" 
Bragesnak med indlagt Gny. 

Al Respekt for Grundtvig, Ingemann, Thit 

Jensen og Kaj Munk, som smukt og gri:: 

bende og til en vis Grad korrekt har kil:: 

dret vor Histories fremtrædende Skikkel er 

- ingen af dem har dog formaad at give 

et Billede af Regnar Lodbrog og hans Fær~ 

den blandt ligestillede og ~ indede Samtidige. 

Men det er gjort nu. »I-Ieimskringla«s Ho .. 

ved person er netop bem ldte Regnar. Man 

ser hans djærve Frimandsfærd, og vi oplever 

paa Forhaand er forudbestilt. og det opføres 

endvidere Søndag den 30. November, Lørdag 

den 6. og Søndag den 7. Dec~ll1ber alle 

Dage Kl. 20 præcis. 

Der er mgen Tvivl om, at der 

bliver mægtigt run til Forestillin~ 

gerne, der alle 4: Dage slutter med 

Bal, og vi anbefaler derfor ethvert 

kunstelskende Medlem at sikre sig 

og sin forhaabentlig lig\.:saa kunst:: 

el kende Kone, respektive Forlovede Iler 

»Kusine« Billetter i god Tid. 

Pri en er: til Førsteopførelsen Kr. 5,00, til 

de øvrige forestillinger Kr. 2,00, og BiIleb 

ter faas ved Henvendelse til Klubbens Kan" 

tor Kampmann gade -1 (daglig Kl. 9-17). 

B styrel en. 

Paaklædning: Smoking eller mørkt Tøj. 

Redaktører: Kontorchef, cand jur. A x e l L u n d q 1 S t og Assistent, cand. polit. E. S i c v r! s 

1" I li " n ...... ..,.I. f'\øø AV 
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Stor Nytaarsfest i Studenterforeningen 

Billetter Cl 3 Kr. pro persona 

Nærmere Oplysninger fremkommer se

nere til Medlemmerne 

~ at sikre Dem Billetter til RevMur. til Lør

dag eller Søndag, Telefon B yen 8727, 

- der er ikke mange Billetter tilbage! 



l"'J ubbens 
rotøj 
u.u hos 

li; H ~ul olm 
Silkegade 11 • TIf. 3082 

"Heimskringla"en. 
Den meel aa megen "forventning 

imøde ete Revv havde msider 
Premiere Lørdag d. 29. November 
KI. 20. Forfatteren, eller Forfat
terne, Preben Rojel L7,. CO. havde 
kaldt Værket .. Heimskringla". Bra
gesnak mej indlagt Gn y. og I scene
sættel en var foretaget af Dr. H. 
Lefevre, der el kværdlgt havde stil
let sig ril Di position, og som lOV

rigt elv medVIrkede med for kel
lige kendte temmer. 

Lad det være 'agt traks: Det 
blev en yder t fornøjelig ,\ften. og 
Revyen fik afgjort Sukees. Hand
lingen er i kurte T ræk aaledes: De 
to Lurblæsere paa Raadhuspladsen 
(Ole Henning Nielsen og Jørgen 
RøjeJ) bliver trætte af Opholdet 
paa øjlen. støder i Luren~ og 
fremmaner Regnar LocIbrog og 
Æga.n<Ttyr samt Hamlet med it 
Kranium (Knud Terslev. K. Sko 
~aard Sørensen og Han Ileering). 
hvorefter Tiden tandses og gaar 
1000Aar tilbage . Vi folger de gæve 
Kæmper Færd hl J omsborg - let 
kendelig for Publikum - 0g her 
mødt:r vi forskellige intete sante. 
Fremtoninger, forst en lærevillig 
Kanin med baade Øren og Hale 
(Niels Buchwald), om i en meget 
morsom Scene ind ies i Klllblivd 
af Pædagogen , Herr Man (Preben 
Røje1) , der lader et lille Rohold 
(de 3 Gniderikker) frem V! e for
skellige lattervækkende ø eL er.
Scenen er Jomsborgs Verand3 med 
Udsigt over Sundet til ., enners 
Lyst". Medicinmanden Feldsecher 
Guldsalf (Kaarsberg) vækker J llbeI. 
da han viser sig. De foromtalte 
Kæmper gør nu deres Entre paa 
J omsborg, hvorfra de i næste. Bil
lede drager paa Langtur. Ved, tar
ten faar de Hjælp af Stærsfikkeren 
(P_ Røjel), der udleverer Øsekar 
m. m., alt mens han har travlt med 
at save Brænde til Jorn borgs O n. 
Han har en mistænkelig Lighed 
med en kendt Rochef i Klubben. 
Saa er vi paa en LejrpIa Is paa 

----;:\ 
~o"~\\(S\ ~
~\e. 'f\get 

~ 
Erik Kiepsgaard 

Livjægergode 23 - Øbro 51 52 

Kysten, og Regnar Lodbrog faar 
-111 Kra ka (Tove vend en). m e
dens Hamlet genforenes med en 
herli~ ma keret Ophelia (P Røjel) . 
I sidste Billede er VI igen paa For
pladsen til J om:borg, hvor Regnar 
og hans Kraka' Hjemkorn t cn
tes, og hvis festlige Indtog. forst 
hore gennem RadiotransmissIon. 
hvorefter Regnar med Kraka og 
Kæmperne {{aM i Land og mod
tages med Velkomstbæger. S.lilg 
af Studenter angere og Tale af 
Skjalden (P. Rajd). - aa er 
Fri ten udlobet - Kæl)lperne syn
ker igen i dere Grav llll-der stort 
Bulder, der dog overdøve .:tf den 
Bifald larm. Jer lød ved Tæppet 
Fald og under de følgende Frem· 
kaldelser. 

Det val' vi.rkelig en mor om og 
aktuel Revv med fler gode Viser, 
og Preben RojeL har Ære af sit 
Arbejde. Han var ru ~et morsom I 

ine f()Tskellige Ma- keringer, og 
det er svært at ige. hvilken Rolle. 
der klædte ham bedst. - Og aa 
Lefevre var god; hans Indledning 
med Foredraget om Moder maalet 
i lløjttaleren, hvor han kopierede 
en kendt Professor. Vil[ aaleJe~ 
aldeles fortræffelig og morede me
gd. ligesom han. enere Radio
tran mission (Gunnar Nu-Hansen) 
fra Lodbrog og Krakas _ Indtog 
paa J omsborg. Men iovngt maa 
det siges. at all\:! de optrædende 

larede sig pænt, og Aktørerne for
tjener f ulJt H LIS til de sid te Or-

forel er. Rojd kan tro-t! t gila I 

Gang med dka t og Rammer om 
næste Aar Revy, for tiet er givet. 
at VI igen til næ. te Efteraar maa 
have Revy; vi bør i saa Henseentie 
ikke taa tilbage for K. R. og de 
andre Klubber. 0stersogadesGym
na ium havde velvillig t ov~rladt 
o Skolens Teater. om optager 
næsten Halvdelen af vor Fests.al. 
og der er derfor nouvendigvis kun 
Pladser til Ca. J ~O Til kuere ~1d 
Gangen . 

Den festlige Aften luttede med 
Smorrebrød og Dans. 

Revyen genopfortes Sønd,lg ,\f
ten med fulJt TIu som pa.'l Pre
miereJagen, og ukccs en ble atter 
fa:"t laflet. 

Der spilles atter Lordag u.6. o 
;::,ønda<> J. 7 . December, og ti .'leo
lemmer, tier endnu ikke har set 
Revven. bor ile med at -Ikre sIg 
Billetter ti! dis e Dage, la der maa 
forvente stærk Rift om Billetter 
til dis e Forestillinger. 

Jubilæet 1942. 
Som det sikkert vir \'ære tør te

delen af Medlemmerne bck~ndt. 
kan VI næ te Aar iejre I.hlll -k tl!' 

dentcrronings 75 Aar Jubilæum, 
iJet den forste tudenterroklub , 
Medicinernes Roklub, blev tiftet 
I l 67. Og samtidig kan VI fejr 
25 ,\ars lubllæum for ammenslut
ningen meJlem Akademi k Roklub 
<,g Polvtekni_ k med Dannelsen af 
D .. R. 

om led i de festligheder, som 
Bi!stvrelsen i den Anlednm~ har 
planiagt, indgaar L dsendeLen af 
en Bog om Dansk Studenterroning 

g Afholdcls n ;:If cn -tor fodsel,,
dagsfe t (eventuelt i K_ B.-Hallen). 

Den omtalte. Bog vil komme til 
at Indeholde følgende Afsnit: 

Genr!rallægc Saugman: Mediciner
ne og J uris terne Roklubber. 

-
BIRGER RUUD SKI 
Onginale norske Asketræ ', 

ki, pnm" Kv"litet .. . Kr_ 65.-

~n" ... CROME &GOLOSCHMIDT ""UK. 
Centr..! 922Z 



tudenterforemngens og tu-
denter amfundeL Roklubber og 
Akademi k Roklub. 

Ingeniør Ree: Polyteknit;k Roklub. 

Prof~ or Secher: Danske tud en
ters Roklub. 

Kontorchef Lundq\-ist: Kaproning 
indenfor D. S. R. 

cand . polit. ievert: Langtlirsro
ning indenfor D. S. R. 

Ingenior Nørlyng : • tatistik. 

Kun thandlcr w/ andel: BIUetlredr'lk
tian. 

Fortegnelse over de i .\arbogerne 
udgivne ærlige • \fhandlin~er 
(Langtursberctninger Ill. m.) 

Da vi er klare over. a t Medlem
merne ikke alene gerne vil eje den 
ri!!t illustrerede Bo~. der blIver paa 
Cl1 . 350 Sider, men ogsaa gerne vil 
med til Festen, der med Damer for
mentltg vil komme op paa ca. 20 O 
Deltagere. vil vi allerede nu fore
lægge følgende Forslag: 

Klubben udsender i Lobet af 
.. \1aaneden 1 Kort til h ert enkelt 
Medlem lydende paa 20 Mærker 
a 50 øre. og de Medlemmer, der 
iOllen 1. Maris bar solgt JisseMær
ker (til Onkel Peter og andre) og 
returneret Resten af Kortet samt 
Kroner 10,00. har herved SIkret sig 
Ikke alene Ret til d Ek. emplar af 
Bogen. men ogsaa en Billet til Fød-
elsdagsfesten (Middag og Bal. 

Da der bliver mange og tore 
Udgifter i den kommende æson 
beder Bl' tne! en herved indtræn
gende hvert eneste Medlem i Klub
ben om at være med hl at lose 
denne Opgave. 

Siden sidst 
8/11: Sek60nens forsie Klubaften 

havde en god Tilslutning, der Love
de godt for den nye Sæ on. Ca. 
150 Medlemmer blev ved et Par 
smukke Ski film mindet om den 
nærforestaaffide Vinter. 

9/1 1: Orienteringstræning i Gan
løse Ore (tilrettelagt af Mogens Hee 
og N iels Lu ndqvist): T uren havde 

Idrætsmærket. 
Omkring 40 M~dlemmcr be tod 

I Efter ommeren Je i "Klubben og 
paa tadion (1Irettelag!~ Prover for 
at erhverve Idrætsmærket. Eor disse 
Medlemmer arrangeres Mandag d. 
15. og Tirsdag d. 16. December 
d. A. den ilfslutt...:nd.: Tymna_tik 
prow paa Danmarks Hoj ko le fur 
Le~emsoveh,er (Gymnastikin titu
tet), Norre . \l1e. 

Medlemmer, der ikke (lgter at 
deltage i Idrætsmærkeprøverne. vil 
1Vlandag Jen 15. December kun 
kunne paaregnc ca. l:! Times Gvm
nastik, (Frit !,laenJe Øvelse.) 

Det henstilles td Pdøveren at 
aflægge Prøve bo den Gymnastik
lærer, de "ædvanli '·1 benytter, 
lige<;om UJvalget anbefaler at mo
de til Gymnastik nogle Gange for 
Prøven, da næppe enhver kan be
.:;taa uden lidt Træning . Det skal 
f. Ek ". nok vise . ig, at forlæns p
s\mg i Bom er el, Ovel e, om vil 
volde ~n Del Besvær. 

Opmærksomheden benl~des paa, 
at nye Deltagere knn paabegynde 
en Provetække med Gvmna tik
prøven. der vd hlive arrangeret i 
J al1L1ar 1942 og fortsætte med de 
øvrige Dicipliner ti! ommer. 

Idrætsmærkeudva.lget . 

9",,[.;/('1" d rd J Æ/. 

Øbro TRE - NUL - NI 

Alle Reparationer Kn ... klcede SkI 

Nye Spidser paa5,","~ . 

Bulc no ng al Spid.er 
BIndinger · Ski-Stave 

udføres med Garanti 

c5?eclale: Tjærebrænding 
Slalom-Kanter 

s~-
Branden 
i 1936 odelagdl: Klubbens Foto
~ra[jillbum. Medlemmer. Jer L'r I 

Besiddel"e af Fotografie-r fra Klub
livet for 1936. anm des vcnligst om 
at overlade Klubben Aftryk ul et 
nvt Album. 

Gamle Roere, der har Billeder 
etc. fra de gamle Klubber (Aka
Jcmisk, Polyteknisk, tud-.:nterfor
'nin~en m. f1) bedes owrlade 
' lubben, hvad der kan have l nter-

e se veJ L' darbcj Ielsen af J 1I1'i !æ
ums ' knftet. 

G. \-x: andel. olvgade:3 (Byen 
6\)60) modtager gerne alt af 1nter
I:<:<;e [IH Klubben .\rkiv. 

Passive Medlemmer 
bedes hu. ke at indbetale Kontin
gentet for 19:11 snare_ t, idet Med
lemmer, der ikke har bet ,'\tt. slettes 
ved Aarets Udgang. 

Koldinggade 26 

0bro 309 

SKISEKTION 
mange Deltagere, hvoriblandt flere 
Cæ ter fra Kajakklubben "Palo". 
Løbet Nr. 1 blev I I. Amelllng. 
dernæst J esper Madsen, og Frode 
"Bram næs blev Nr. 3. Vejr.et var 
pragtfuldt, og paa Gjeddevasegaard 
nød vi godt af et veritabelt Damp
bad efter Løbet. 

12/11 afhold te en Orientering -
iD truktionsaften . b ar Voigt gen-

nemgik Orientering idrætten - My
terier. 

16, 11: .. Kortløbet", arrf\ngeret af 
D.r.f.R.'s København kreds' Vio
tersportsudvillg havde 56 Deltagere 
fra prakti k taget alle større køben
havn -ke Roklubber. Over km 
gennem fortrinligt Terræn blev det 
fuldført af Mogens Hee i Tiden 
1,1 1,55. Nr. 2 blev H. C. Rasmus-



en, "Kvik- 1,12,10, Nr. 3 Frode 
Bramsnæs 1.1 ),21, NrA Erik Kier'
gaard 1,16,30 og Nr. 5 E. Voi/{t 
1,18.55. Herved lykkedes det os 
og"aa i dette Løb at hjemfore Hold
prænllen - et mdrall1met Kort over 
Valpladsen. (Vil snarest bli Io: or
hængt i lvnge! tuen). 

2}ill: Orientering træning vej 
Ldlerod (efter Arne Hof L tilrette
lagt af Jesper Majsen). L bet var 
ca. 8 km i Luftlinie, og af en vær
hedsgrad, som over teg de sædvan
lige Lob. Af 21 Deltagere fuldforte 
Il. og Tiderne var fra E. \ oigt: 
2,01. Mogens H ee: 2,13 hge fiP til 
Nr. IO-Il, der brugte f til 4- 1 :! 

Time. De<;værrc havde vi ikke 
faaet lokket nogle tletikfolk med 
paa Ruten. . 

Kassereren meddeler: 
~æ$ nen 194:0 141 varede -t 1\ha

nedcr o~ bod paa 25 Arrangemen
ter. hvad Sektionen Okonomi kun 
lige akkurat kunde bære, - ug til
med fik vi en Dd Rabat p~ Kon
tmg-entet til Skiforbundet. Sæso
ne; 1941 14-2 kommer til at var 6 
Mdr. [Okt.-. pril), Jer bliver ingen 
Afkortning i Forbundskontingen
let, og det amme Belol:> som sid3te 
Aar. l Kr. pr. MdL, -taar til Ski
sektJOnens Raadighed; (Knntin
gentforhojeben ~aOlr til Bladet). 

I dl.' tre Efteraarsma<lneder er 
Jer pla.nhg-L llArran~el11cntcr, hId
til har der yæret ,men en furud
sætnin' for. at StanJ.udcn kan hol
Jes er det, at alle Metllemmer 1:>0-
taler Konti n~en tet naresi, ): Illden 
Ud~ang'en al Decemher. Betil.lin~ 
sker 111 Klubben!'> K mtor: K.1tnp
mann;gauc 4- 1, V. Postkonto: 3-166 
Kontl>fel rnodtager ogsaa l\:nnd 
melde!"er. 

Danmarks
mesterskaberne 1942 
i Styrtløb - Slalom. 

'aafremr Cdrejsetilladebe be\'ll
ge, afholder Dan k SkltlHbund 
Danm rksmesterskaber I Bvdalen 
pr. Mattmar. pimti.and, i Tiden fra 
d. 1.-15. Marts 19-1-2. Dl:r afholde 
Konkurrencer l 3 adskilte Di clph
nel' lor Damer og Herrer: 

1. Styrtløb. Mindst :1-00 m lløj
defor kel fra Start til Maal. 

2. Slalom. Mind ' t 125 m I-lei
deforskel fra, tart til Maal. 

3. Kombineret Stvrtlob- la1om , 
Paa samme Baner om l. og 2. 

Beregning efter Intt'rnatiull It 
J...iforbllI1J:; Reglement. 

Iltneldel c bn ske til enkelte 
eller sanlthge Konkurrencer. 

Da Udrcj etilladelse kun kan 
forventes gIvet f r et ret begrænset 

ntal Deltagere, uJtage af de 
ann,leldh: kun -;aadanne, der kan 
godtgofc, .11 de ved tidligere Præ
stationer i alpine Di'i..:ipliner har 
vi t Evne 0g Færdighed, som ma.l 
formenes ilt berettige dem til ,lt 
konkurrere om et Danmark!>tnester
skah. 

Anmeldelse kai ske gtnne1\1 ki
. ektiol'H'll o'" skal være Bl' t 're l. en 
l Hænd..: sene t d. 12. December. 
Paa Anmeldelsen ::.1 al n~1',1g1igt 
anf 'res' Fulde l (lYn, Fod e1:dilg 
lIg -aar, ~tiJllI1g, .\ul'c,>.e, Telefon
nummer, samt i hVilke Konkurren
cer Anmelderen øn ker at ddtage. 
Til Veilcdnin~ mila ,\n.ogclcn ~il
bgt> !><ltl rylde tgorende 'W1l1 lUldigt 
gme ReJe for tidligere lldfortePræ
.,nhollcr \'ed Konkurrencer, paa 
Standard-Styrtlobsbanet m. m. 

Ef terll nm dd/!lser modtages ikke. 
F, r D. !'>. R.'_ klsektion. 

Ej/lilr F ~'oi~t. 

Program 
for December. 

Fredag /2. Ve...-. Kl. 20: GrOI1-
landsalten. Fotogrlfen Jdk Bang 
VII holde· FIHedr<lg Hl) Gronbnd 
og dertil \l1"e L, bilJ~der og Film. 
Herdter DallS td Kl. }4. Entre I 
Kr. pro pers., Il:! Kr. fol' Par. 

Søndag 1-1: Dec.: -l [(}Vdur til 
~k()v 'Ile \ ej Kogl.'-I-l.1rilldstl.'d Aas. 
AJg. Kbh. H. KJ. 9,Ol). , nk. Borup 
KI. lO,IO. BilligbiUet BOlUP 
(ca. ") Kr.). T llfl.'nS LængJI.' l km. 
Turen" FmmJ l 'r ul'l ... lt gøre "~k 
linnens fl1 ... Jlemmer bekendt med 
et ~trkke fortrinligt Skilerræn. del 
at giV!.' Medlemmer, ~ler endnu ikke 
dyrker Ollentering"iJr~I, Ll.'jltg
hej td en [CI"k :::'nnJaltstur. Hu<;k 
l\Lldpilkke og- suhdt r DdtOl_ f I jem
k Il 111 't Kbh. H l--: l. 18 Ol) 

'\ll'llem ]ul (l~ NJr ta.1T: MlIlig
bederne fpr UdenlambreJser kan I 

l\ ,r - bprtset fra lige næ ilte Rejse 
for Konkurrencelobere - ikke en
gJU O' di kuteres; I ma.l prøve no~el 
andet. '>kisl'ktionen har følgende 
Pl:ll1er linder l darr-eIJel-e: 
l, En 4-5 I c1ge Vinter-Langtur 

p,la ... kl md R yg:>æk og T el t 
gellnem t\1idt iæ/bnd ukendte 
Egne til tlen billige PriS af ca. 
I 'Kr.. ~ paa ct Tldsp~tnkt, der 
el direkte afhængig af tilstræk-

kebgt kifore. Turen, der vil 
stille store Krav til KonditIOn 
o~ li drusming, vd forme sIg pa", 
-;lIntr\~ primitive VI: "om" m
mer~n . Langtursroning med 
1Vla<.lIa\ I1l!1g ug Overnatning 
under aabcn Himmel. lnt 're-
'erede maol snarest melde sig til 
Arnelung (Goth . 60 9), d.1 det 
cr for -enl at begvnde med nt 
t['æH!: Forberedelser. Il aar Sneen 
er faldet. 

2. En .,am/et "Rej ' c" til Møen med 
fast Ophold paa en eller anden 
Kro eUer Hotel. Turen kan, um 
Vejret og Sneen arter !Si~, . ur
pleres med Ski~port. 

3. En 2· [)a~e. T ur til et T erra:n, 
der er velegnet til Orienterings
lob, med l fhCllddse af Stafet-
·iltorienteril1g.,lø~ for IO ti! re '

lierede og tdstrækl ellg dn tige, 
- Re ten kan hygge sig paa 
~roen og med en mere alminde
lig Vlndretur i Terrænet. Denne 
Tur \",ln lillcledes uppleres med 
Ski. 
Eventuelt IIltt're 'sen'dc be fe: lor 

de to SIdstnævnte Ture Vedkom
mende henvende .. Ig ni le<;pcr,l\.bJ-
en (Tlf. lidI. ~U2) snare"l mu

ligt og enesr Lordag 6. December. 
VI vil <;a.1 kalde S.1mmen til et .'\ll
de l Jen fulgellde Ul'{e lal nærmere 
at drøft\! Planerne. Turene k,1l1 
elv((}lgeh~ variere.;; og kombinere ; 

og er der nugen, som har gode 
Ideer, maa de endelig komllle tr~m 
m d Jem. 

'øndag ll. jamrar 19:12: kitur 
eller Orienteringshlr. - Kontoret 
(Bven '727) gwcr Be "-ej Lørd 19 
KI lO-H. 

I Tilfælde af Skiføre 
har cktH'II1en ltid særltge Ar
r.mgemt:ntcr. 'a.asom øndag. t~lre, 
\v eel...-end - Ture, i \ftenture, In
struktion, I--:onkurrencer ctc Ma.n 
hOl J 'dur 'itadig holJe -Ig under
rettet 0111 di -"e vcd ,lt rin~c hl Kon
toret (Bven ,~727) da~lig Kl. n-
17, LorJa!f 1'.1. 10-1-1:, 

Indmeldelse 
i Skisektionen 
og Bet1lin~ af Kontll1l{ent f r 
19.f.l 12 sker lettest ved at mJbe
tale 3 Kr. P,1.l D, . R. PostgIro
blanket og udtrykkelig paa Bag
siden bemærke, at de tre Kr. er td
tænkt Sektionen. 

Red.1ktorLr. KOnlorchef, cand lur A X e l J u n d q v I .. [ og ,'b I knl, cand polit. 1:.. S l e v .: r t s 
for kl~<!kllllnlln; H. Amclung . 



en, "Kvik" 1,12.10, Nr. 3 Frode 
Bramc;næs 1.15,21, r\r.4 Erik Kiers
gaard 1.16,30 og Nr. 5 E. Voigt 
1,1855. H erved lykkedes det os 
ogsaa i dette Løb at hjernfore Hold
præmlcn - eJ IIldrammct Kort over 
Valplad en. (Vil snarest blive op
hængt i Slyngd tuen). 

23, 11: rientcnngstræning eJ 
Lillerød (efter Arne HoH, tilrette
lagt .li J esper Madsen). Løbet var 
ca. 8 km i Luftlinie. 0R af en ~vær
hedsgrad, som o\'ersteg de sædvan
lige Loh. Af 21 Deltagere fllldforte 
11, ag Tiderne var fra E. Voigt: 
2,01. Magen" H ce: 2,13 lige op til 
l r., 10-12, d er brugte 4, til ,P/:,! 

Time. Desvælll! ha\ de VI ikke 
faaet lokket nogle. Atletikrulk med 
paa R li ten. 

Kassereren meddeler: 
-æsonen 1940;41 varede -t l\ '1.1a

neJer og bød p3.1 25 Arrangemen
ter, hvad ekbonen' Okonoml kun 
li~e akkurat kunde bære, - og til
med fik vi ",o Del Rabat plla Kon
hngentet til "kitlHbund 't ,æ_ll
nen l Y:1:1 '-i2 kommer til at vare 6 
Mdr. (Okt.-Apnl), der bliver lUgen 
.\fknrtning i Forbundskontingen
tet, og det <lmme BeJnb som sid",te 
Aal', l Kr. p!. Mdl., staar td Ski-
ektioncn Raadighed; (Kontin-

gentforhø]elsen ga:n- til Bladet). 
l le tre Efteraal5milaned"'r er 

der planlagt 12 AnangcOlenkr, hlJ
Id har der \'æret ,\llen en Forud
sætning for, at Standarden kan hol
des er det, at atle Medlemmer be
tilkr 1- ontillgcntet l1aresf, J: 111Jcn 
Udgangen ai December. BctallO oY 

hr tIl Klubbell~ Kontor: Kamp
mann,~ade 4- -1-, V. Postkonto: H66. 
KontMd 111DJrager ngS.l l" ind 
meldel"er. ' . 

Danmarks
me~\e~skabepne \942 
\ ~~ øb - Slalom. 

<11 frCfIl I LTdrl';s-etdlaJelse l \ 11-
~e, afholder Dansk 'kJforbund 
LJanmarksmt>_-t",r'k,<tber I Bydalen 
pr. Mattmar, lamtlanJ, i Tiden fl.l 
cl 1.-15. lart 1942.DI!!afboIJe 
Konkuneocer i 3 ad kilte Di'icipli
ner for Damer og l lerrer. 

1. fyrfløb. 4 'lincIst 400 m IToI-
ddar kel fra Start tIl 1\\aal 

2. laTom. Mind -t- 12'1 m Hoj-
deforskel fra rart til Maal. 

3 Kombineret Styrflob-S/alom. 
Paa a01m.:: Baner som l . og 2. 

Beregning- efter Internationalt 
.)kl t rblll1cL ReglclOcl1 t. 

AnmelJelse kan ske til enkelte 
ellcr .. amtlige Konkurrencer. 

Da drej 'cti lladelse kun kan 
forventes giv t fe r et r·t begrænset 
Ant I Deltagere, udtage af de 
anmddte kun s-iladmne, der kan 
!Zodtgurt~. ilt de ved tidligl!re Præ-

tali na i alpine Di -(Ipliner har 
vi'H Evne og PærcligheJ, om m1a 
formelles at berettige Jem til aL 
konkllrrel'e om et Danmarksme ter
-bh. 

Anmelde! e skal ke gennem 'kl
c;ektionen og skal være Bcstyrelsen 
i Hænde senest d. Il. December, 
Paa AmnelJeben skal nøjagtigt 
anføre: FulJe Navn, FU\helsJ"g 
og -aar, <;tilling, Adre~ c, Telefon
nUlI1mer, s1ml i hvilke Konkurren
cer Anmdder~n nnsker ilt delta e 
Til Vejledning maa .\nsogen:n Iil
ltge aa fylJc · tgorende om muligt 
gøre Red' før tidligere udførte Præ
sntlOner ved Konkurrencer, paa 
Still1uard-S rtlobshaner m. m. 

Efteranmelde/ser m dtage il<ke. 
For D. . R. ° <;kisckhan. 

Ejnar F. \ 'oigt 

Program 
for December. 

frdag 12. Dec. Kl. 20. Gron
bnd 'aften . f()t ')graft:n T ctte Baug 
VIL holde· fl}J'cdrag I m ;wnland 
og dertil vise Ly billeder og Film. 
Herefter Dans til 1-:.1. 2·L Entre I 
Kr. pro pas., II:! KI. for Par. 

Sønd;H~ H. DtTc.· Tlwetur til 
'ko ene \eJ Kogc-Har,llu.;;(edA<, 
.\f~. Kbh. H. KJ. <.J,on . . \nk. Borup 
KJ. 10,10 B,lligbdlet Borup 
(ca. '3 Kr.) Turen!> l.ængde IS km. 
Tll[en~ fl rmnal ~r uel at gøre ek
honens ,1\;1 .... dlemmer bekenJt med 
et ~tykke fortnnhgt Skitcrræn, ...td -
at gi c Medlemmer d"T endnu ikke 
dyrker Oflllllterlllg- Idræt . Lejlig· 
heJ til en r,lsk onc.lal{~tUl. I lu k 
~\ \r, kklo: ~ g ohdt tOJ Hl m 
korn I Kbh. H KIl. . 

.\'lellem ] ul o~ • yta.:lr: Mulig
hederne for l'denl.1l1~lsrejs r kan l 

, ~r - bortset fr.1 li~e nævnte Rl1,>e 
f r KlJnkurren.;eloberc - Ikke en
gang diskutaes: VI mda PWVl' noget 
andet. ~kisektioncn hM fol g nue 
PI met unJer LO darbeJdel~e : 
J. Fn -t-'i Dagc~ Villter-Lmgiur 

pa.1 ki med Ryg °æk og Telt 
gennem MIdtsJælland ukendte 
E!,T[\t! til .. len billige Pr! af c . 
18 Kr., og raa et Tid 'punkt , Jl:r 
er direkte afhængig af til 'træk-

keli,gt Skiføre. Turen, del vil 
tiUe tor f..:.ra\.' til Kondition 

og LI urllstning, vil forme sig paa 
samme primitive Vi som ~ om
m ren-Langtur roning med 
i"ladLn nIng og vernatning 
under aab~n Himmel. lnt~rc!s -
erede maa snare t mel,le -ig til 
mcll..lng (Goth. 6(69), da det 

er hlr sent at begvnde med at 
træffe Forberedelser. Il ar ~ ncen 
er faldet. 

2. En samlet .,Rcj e" til Møen meJ 
fast Orhold paa en eller anden 
Kro ellt'r Hotel. T uren kan, m 
Vejret ~)g neen .uter ig, sur
pleres med kispOl·t. 

3. En 2-Dage_ Tur til et Terræn, 
ler cr velegnet til Orientt>rings-

lob, med fho ldelse af ,tafet-
Tatonentering-Iob for inten~s

serede og- tiL trækkelig dristige, 
- Resten bn h\'g~e i~ ["lJ 
Krot'n Jg meJ en mer almi.nJe
ltg J.ndretllT i Terrænet. Denne 
Tur kan hgcledcs supplere med 
"ki. 
Eventuelt interc ereJe bede. fur 

de to <;Id"tnævntc T1.!re Vl:dk()n1-
mende henvende Ig til Il:sper ,1\bd
sen (Tlf. Heil. 4242) sn,nc t mu
ligt og senest Lurdag 6. December. 
Vi vil 5a.1 kalde ammen til et • lo
de I den folgcnJe L' gc for nærmere 
at drøfte Planerne. Turene kan 
selvFølgelig yariere:. og kombineres; 
og- Cl der n~Jgel1, om har gode 
r J~er, maa de endelig kllmll1c t rem 
ll1~d dem. 

SLJlldrJg 11. Januar 1942: ~ kitur 
ell 'r OricnlcringsllIr. - KQnt~ ret 
(Byen S727) g-iver Besked Lord g 
Kl. 10-14. 

I Tilfælde af Skiføre 

Indmeldelse 
i Skisektionen 
O<T Beralmg af Kontingent for 
19H .1±2 sker lettest ved at indbt,
tale') Kr . pola D. S. R:s Postgir )
blanket H~ uJtrykkehg paa Bag
Siden bemærke, at de tre Kr. er til
tænkt cktionen_ 

Redak!orer' Klln!Orch f. cand jur. A x e I L u n cl q \ 15 og Assis!cnl. c.md. pold. E. i c \ C r l s 
For SklsekHoncn H. Amdung 
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AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

9. AARGANG D. S. R SKISEKTION - SÆRNUMMER - DECEMBER 1941 

Fredag d. 12. December Kl. 20 prc. 
holder Foredrag med Lvsbilleder Ol{ Film. 

Bagefter Dan:; til Kl. 24:. Entre l Kr. for 

alle M~Jlcmme[ af D R (Kr. 1,50 pr Par). 



Siden sidst 
Søndag d. 30/11 41: kiforbuo-

det Køoenhavnskreds <1fholdt Ori
entering mesterskab r I Grib:kov 
Lad det være sagt med det samme: 
Løbet var ikke en Mesterskabstitel 
værdigt! Herom var der Enighed 
blandt Deltagerne. N ok skal et 
Mester kabsloh have en lignende 
~værhedsgIad, Olen den skal op
na"L veJ Indsats paa andre Punk
ter end de , den \ar sat ind overfor 
I Søndag ' . Det er og bliver Orien
tering banens Formaal, pnncipalt 
at tille Løberne o erfar \' ,m~k~hg
heder undervejs fra POgt til Post, 
og kun sekundært at gøre 'dv' 
Po -ten van kelig at e. N a;u vder
mere Po terne er defineret I 'Strid 
med OTlenteringsreglementct og cn 
enk.dt Post ligger dbsolut forkert, 

Jil , ' .. 1a er det ikke læng-ere mu
lIgt at finde nogen U nd i... ~ IJIlIng 
for RJl1elæggeren , Men forb 1:10ent
hg tn!!er Fl)rbur\dd sig li'i e Erfa 
ringer grunJigt ad notam. 

\'I!lJ~r blev Nid Bræ. trup, \ . 
1. i rid~n l ,H,34. D . . . R: 4: hur
lig~k blev Nr. - E. \'lllgt 1,58,'\5, 
, 'r. B. Saugman 2.2~.59 .. ' r. l3 
E. Kicrsgaard 2,38,55 og :"l'r. 15 
Jc per Madsen 2,49,38, tilsammen 
9,56.27. tilstrækkeligt til at ikre 
2.-Plad \:11 l(1ran K. S. (10,10.+7). 
men eft~r A . r. 8,07,2 .. \f amtlige 
57 Deltagere gennemførte klin 14 

Je~per Jbdsen. 
Program 
for December. 

Fredag 12. Dee Kl. 20· Grøn
lal1d~aften. se ForSlden. 

0ndag 14. Dec.: Travetur til 
kovcne ved Koge-Harald ted 1\a5. 

Af~. Kbh. H. KI. 9,00. Ank. Borup 
KJ. 10, 10. B i li i g billet Borup 
(ca.3 Kr.). TLlren~ LængJe 18 km. 
Turens F( rmaal er del. (It gøre ~k
uonen Medlemmer bekendt med 
et S~ykke fortrinligt Skiterræn, dels 
at give Medlemmer, der endnu ikke 
dyrker Orientering idræt, Lejlig
hed til en ra'k ondag tUL Hu k 
Madpakke og soljdt Fodtøj. Hjem· 
komst Kbh. H. Kl 18,00. 

Ang. Juleferien - "aa har der 
siden Dec.-Nummeret gik 1 Tryk
ken meldt sig enJnll en Multghed. 
Det er ved privat Velvilje Ivkked(L 

kisektionen at opnaa følgende Ar
rangement, L om skulde have -tore 
Chancer for ucce. : 

fVgang Fredag d. 26/12 Kl. 8,21 

SK][SEKTION 
fra Kbhvn. (-I. til FLværk. Vandring 
td .. SanJhllset", - en tor l3onJe
gaard i A erbo, umiddelbart ved 
Pluntc1~en. Grahs (phold bel' I 3 
Dage med egen .~adlt1vning, Gaa
ture j Omegnen <.len før -te g 
anJen Dag - alt ll1H~m Banen 
til et l KIa ' e Natori~ntf.!ringslub 
bhver lagt. Dernæ~t ~ ektionmL 
før ' tI! Natorientering, N atten l11el
lem 17. g 2 . og Hjemrejse !:Ion
dag d. _8 ' 12 KJ. 17,20. Ankomst 
Kbhvn. H. 19.3-1:, 

T gbilJetten ko ter Kr. 6,+" g 
de o\'nge UdgIfter bliver m Illi
malt: og ka n for t opgMes, 11(1(lr vi 
lwrer. hvor llIan~e der VII ueltiH{f.! . 
Og:.U:1 kVll1Jeligc Deltagere er vel 
knmot:. T ur 'o kræver Sovepn"e 
elI. lign. og \ armt \'il1lerud tyr. 
lntereso;crede hede!. snilH' ' t ( Cllest 
d. l ) /12) opgive . ' ,1\ n og Tdf.-. Tf. 

til D S. R.' Kontur dia fll1<f1! til 
J {''''r~r ,1I,1au Cll, 

Ang. Orientering 
--ila hil r Sek tion<1o til Brug for 
inlcrcs-..ercJ..: ,\ll!dkllll11eL' d Por 
Fk emplJn'r .11 Jen "\ en~ke .. Ban
Ij~garb(Jkcn" og .. Orientefllll{l.'nS 
.\ Re" JI(~'!,:ende l)lssl kan banes 
\eJ T1en\.'lndd~ ' td le rel.~l Jsen. 

Ærmeemblemet. 
om kort nævnt her l Blajet har 

ki ektion~n taget lde~n om et 
.l~nll\.:cmblem for D. S. R. IIp til 
Behc;1nJling, ~ag n er nLl naad saa 
\ idt, ' t Emblemet er tegnet og sat 
i .\rbcJde: det \ il efter alt at dom
me l-.ulHle ælge til Medlemmerne 
lra Begynuel en af Januar. Pn en 
buver ca. 150 Kr. 

I Tilfælde af Skiføre 
har 'ektionen altid . ærlige Ar
rangementer. -aasorn Søndagsture, 
\'\, eek-end - Ture, Aftenture, In-
truktion, Konkurrencer etc. Man 

bør derfor stadig hQlde sig under
rettet om disse ved at ringe til Kon
toret (Byen 8727) dagli~ Kl. 13-
17, LørJag Kl. 10-14. 

Dansk Skiforbund 
har nu ind_ tiltet et .... kimærke, der 
kan erhverve af Medlemmer af 
Klubber unda Forhundet. De-t fin
de i tre Grader: Bronze, Sølv o~ 
Guld, og B ,tingd eme for dets 
Erhvervelse er fQlgende: 

Til Bronzemærket kræves del 

Red'lklor : [l Ameluug . 
ti r ( p rnn I,,". I ,n 

FænligheJ I Sl-.iteknik (Diagonal
gang, !:>iclerut<;chning, Stem:. ving. 
t{'m-Kn~tla1lla, 40-80 IH lang. ed

fart med Clfluttendc top · vin~). 
del:. Lll1grend (lO km under 1 Ti
me 05 l\.lil1. paa sporet Bane i ku
peret Terræn med ~Iart og ,\loa l i 
'amme Hojde). 

'oll'mærket er delt i to, ect for 
L.lngr od (IO km under 52 01in. 
cl. 30 km unJer '3 TIlller 10 ,\lln.) 
l)~ eet for Styrtløb (llllnJ!'1 15L\ m 
~ r ojddor kel under en \is Tid 
Færdil!hed i P.1rallel- Kri:.t L.,1 nia. 
Tværnl p og [l'Trænhop). 

GuIJm ,wket· er ligelcde . delt i 
to ' L1ngrend (lOkm ' lInder ·HL\lin. 
d, O km under .2 11m. 'i5 .\lin . l 
"11 Sh rtl Ib (min,-bt 400 m HujJe
fllrskd undl:r en \'i~ ,enrH."m!SOlt
ha,>hghed) . 

'-tkIseklloneo hM "trak optagct 
Erll' ' f\ e J... en lf Sl-.imæd ... er pola 
Programmet ug Intcre'i.:;ercd h u c 
c;ni\re~t hcn\'.:.ndt sig tIl I L .\m.:
lung- (Gorh. 606)) for Træning og-
1 n::.trukhun, 'i J .1 il t "i - f lrha l l~t!n t. 
lig- - kr Il na J ue I,l[ te Re"l\It ,l kt 
,111erede 1 'imer . 

Danmarks
mesterskaberne 1942 
i L.111i;rencl \ il lmll.1.1bcntlig- attc l 
i .\rH kunn~ afhold\: I \flre h.Jem
lIgt' ~ko\c, medens Dansk Skifor
bund lfholder Mester:>kaberne i de 
alpine DJ~ciplincl t verige 1 l\1art · 
)1.)42. ~e iovrigt i Decembcl Kr. 
herom. 

Dette var en lille Del 
al alt ~Id, Skhekti"nen hM at hvue 
paJ. "J .1 - men l1olk . (ve r f ~ ,u 
komme til lt betale det latterlig lille 
Konhngent af ') I'.r . er jo og ,1.1 

enorm", vil man inJvcnde. Ja. g cl 
Morgen - - -! Af D. . R. " ca. 
900 Medkmmer er kun de 130Med
lemmer af :;ektionen. og - hvad 
der er \'ælr~ - : Af disse 130 har 
kun 40 (fyrretYl'e) fornyet derI? 
Kontingent fol' 194Id,2! Kan \ i 
være det bekendt? 

Indmeldelse 
i Skisektionen 
og BetalJng af Kontingent for 
1941 /42 ker lettest ved at indbe
tale 3 Kr. paa D. S. R.' Postgiro
blanket og udtrykkelig paa Bag-
,den bemærke, at de tre Kr. er til

tænkt Sektionen_ 
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