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'\mdunt;. (v\ . 

Lad os hejse vod: Flag! 

se, det aa bner vor Dag 

med at vlnke o ' ud til vor I cl som ti I Fest! 

Det e" l'ødt, det el' Il\'idt, 

det eJ" mit" det e " di t, 

og det' level' i' KclJnp mej den stridige Blæst, 

Lad vod' Blod st-rømme rundt 

gennem Aar'et'ne sundt 

som det Røde i Danncbl'ogs 'u-artige Sndm! 

lad vod' Sind uden Svig 

staa med JV\ ø l'ket i K,'ig 

som Jet sllcbvide KOl's mod det ~;J('ytlJnge 1\1 ulm ! 

Og lad MoJsta nden stiv 

l(lln O~ fy Id· f1l'd l iv. 

'an vi s pæ nd '" vo,' Vilje, VO I' K,'aFt uden OJ"d. 

t kke løss luppent f,'i 

og dog fri e skal vi, 

mens vi l'æld{e ,' mod HimLen. '{-aa faste paa JOl'd, 

Kaj /Jlllllk, 

Fra 'Digt ';'\mJ ingc L\ : . S\·u:,rg det, Drenge .. .. 

~Slucl('nl c"for('nin.g<:n s. t.h,n skc BibJiOlclt: . 19,n} 



AAHnOG fOR 1943 s 

BERETNING OM AARET 1943 

San 'I' alkl' ej Ani' "'aae 1. e ll Sceson forløbet den fjerde 
fulde Sil'SOII IIlld l' den store Krig. Vanskelighederne 

"iar ikke bl ,'v ' t l1Ii"dl" sid n den fonige , IVc ,'dimod: 
men trod s alt hal' vi lilli (;l'lIlId lil al v' ' I" takn'lJIlJl · 
lige for og lilfl'cdsc ID'cI Scr-SIIIl L' I I 19·n, Det blev en st.or 
Sæson ja, om Helhed beh,t1 o 'ld ullddn n udpræget lle
korclsæ!'OoJl id , t vi lDed Hensy" iiI !'\'Icdl em,~a ntal, Antal 
Baadtul'e, KUoruetel' og Lang·ture Jlullede langt ud OVet' 

In'ad vi hidtil hal' pra'stcr'eL Og det lil Trods for at Sæ
sonen pau Grund af Undtagelses/ils/anJen,' Lncltræden 
den _9. Aug'lIst blev aflmHH og afkortet med ca, 6 Ugers 
Stil 'Land id '1 al Roning val' forbudt i Tidsrummet. fra 
den 29. Aug'lIst til deu 8, Oktober, Det er nalurligvis lidt 
vanskeligt Cl I udtale sig om, hvor meget denne » Kal'an
i 'Ile« betyder i Rosinlistikken, men det er sikkert ikke 
Smaating, da Vejl'et i September Matmed gennemg'aaen-
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de Vell' finI. ril alt Held \"(u de allerfleste Ferielangtm'e 
OVC1'Slaad og kun et Pat enkelte T ure maa{le afbrydes, 
Derimod gik Ef terna I'ds Kap 1'0 Il ingsprogmD1 fløj ten, 
Angaaende den øvrige Del af Kapronlngssæsonen, hvor
om henvises lil den særlige BereLning, skal 11er blot 
nævnes, at selv 001 vi havde \'OI'e Skuffelser, saa vist> 
det. 'ig' dog, at de Forventning'cr vi havde nærd til Re
sultaterne af Træneren Siegfred Sørensens Arbejde med 
de unge Roere, i let Store og Hele blev indfJ'iet. hvilket 
Si digt "Viste sig ved Foraarskaproningt'.n, 

Og' om vor Senjol'-Fil'el' k~lll det sige-, al de atler 
hævdede sig' uverænt pan Kapl'oningsbanen, SluHacil 
af Kaproning;ssæsonen viser. at vi i 1943 lun haft 42 
Sbll'lel' IDed 25 Sejre, olCdens vi i 1942 havde 51 Star
ter med hUl 19 Se.fl'c, Af de 25 :::ie,fl'e vnl' de :; Dan
mm:ksmesterskabcl' og de 2 Sejre i Landskampen mod 
Sverige. 

Den Omstæncliglled, al. al Honing' standsede del! 29. 
Augu_ ·t. maaUe nodvendigvis virke lammende paa KLub
livet i Baadehuset og det gik ogsaa Ild over Restauran
tens Omsætning, del' daled til el Minimum, 'Men hvol' 
kedeligt o'" uheldigt def end VM for os al Sæsonen fik 
denne lI"velkoIDne Afbrydel c, ,aa man del erindre: , al 
vi pau det Tidsplmkt do/>' havde haft de vigtig8fe Del 
af Sæsonen ubeskaaret bag os, 00' nt langt værre Ting 
bmde være hændt. 

Idet vi iøvl'igt henviser /il de statistiske Ovel'sigis
tabeller andetsteds i AIlI'bogen , skal vi. sonl vi plejer, 
næ vne nog'le af de vigtig ·te Tal til Belysrling af 'æ
sonens Statistik. Antallet ar nnad/ul' ~ sleg fra 8361 i 
1942 til 9493 i 1943, og del sarnlede Antal km steg ha 
58,802 i 1942 lil ?'3.262 i 1943. Dc til svllt'cnde Anial Med
lems lll'e og Medlernskilomdcl' st ·g fra 22.,lT TllI'c til 
26.432 Ture 00' fra 171,25- km til 225.881 km, Dernæ t 
el' del' Turene ovel' 30 km. del' i 1942 udgjorde ialt J 13. 
m n i 194~ naaede op paa iall 169 Ture, en Stigning' paa 

E,. SommersoIelI 
all for ~Iem, 

elel hjælper godt 
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ea. 33 pet Heraf udgjorde de egenllige Ferieture ~9 
mod 32 i 1942. Anl'sag'eu til alle disse Rekordtal Cl' na
turligvis først og fremmest selve Medlemsantallet som 
Cl' s/eget Shl'l'ki Aal' fol' AnI', siden vi i 1939 fik vod nye, 
st.ore Kluhhus, j<.cvn:icles m·d at 1Ialcriellc/ og~aa er 
blev 'I bol. ti -·1 ig fOl'c-,g 'I i cl iss An 1'. Den "!lIg ,'lil' vi 
dog' ild"l' nog('1I hcH lill, Klllb. id('1 vi lwvde OV ' I' -00 
aktive -M dl-nlrner. llIen i rl > 1lIl'lIcmli 'Il'ende Aal' Cl' 

Klubben vobel SiW shnld , al , -j IIU hal' over LOO ak
live Medlemmer. Og Jrwdens vi tidligere ofrede eo hel 
Del Tid og' Arbejde paa vOJ' Pl'opa"'l:\lJda 1'01' at hverve 
nye Medlemmet' hal' d eUe ikke været Jlød\'elldigt i de 
senere Aal', og vi har endda med Beklagelse set os nød
saget til at maaU.e holde ig-ell paa Agitationen af Plads
hensyn, At dette VHl' llholllial'l. i Længden , fOI'st.od man 
lil F~tlcle indenfor Besiyrelsen , som allerede i EHel'Cll:u'e -
1942 syslede med Planer om en Udvidelse af Baade
h-uset med et HYl. OmklædningsrullI, saaledes al \'i 
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kunde skaffe Plads til de nye Medlemmer, som strøm
mede til i :sall stort Tal. Det lykkedes vore mangeaarige 
Medlemmet, Arkitekt Ove Mandru.p-Poulsen og' Civil
ingenior Dr. techn, ehr.Osten/elcl, at finele en Løsning. 
der uudel" de for Haamlen\ ær'ende Omstændio'heder 
var saa vel den mest pmktiske som den bill igste, og som 
derfol' har "'uIldet Bifnld bos den overvejende .Del af 
vore Med Ic 1l1Jll er. Det nye Omklædningsrum, der ble\' 
taget i Btug i Slutnillgen af 'Maj, hnr Plads til godt 400 
Skabe. Omkoshlingel'J\c ved denne Udvidelse, der be
løb sig lil ca. 26.000 Kr .. vil bli~/e forsøgt dækket ed 
priva te Ga,vel' saaledcs a t KIII hbens Økonomi ikke be
I'øt'e ' deraf. 

Trods det store Medlemstal el' det egentlig (ol'bavsell
cleo saa lidt der gennem,snitlig bliver roet af Medlem
meme. Det gemleIllsnitlige Antal Ture pl'. I'oende og 

Middel mod So/slik, 

GUlIl'lllr PtICPH"U f HI. 

( 

\ 
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styrende Medlem er snaledes kun 21,5 Tu.,.e, In ilket og
saa vat Tilfældet i æsonen 1942. 

Den ordinl'€re Generalforsamling fand Sted den _3. 
Fell'ual' i Pnrkt>estaurant.en med omkring 150 Deltagere. 
Vm> Protektor, Hs. kgl. Fløjhed Kronprins Frederik, over
værede Generalforsamlingen og endvidere Formanden 
fol' D. F. f. R. , Grosserer FiUeJ).l>org. Landsretssagfører 
Ca.rlo [,fII'sen blev valgt til Dirigent. Generalforsamlin
gen blev indledet med, at Krollprinsen ovel'l'llkte Anrei.s 
Papirkniv til Gu.nna1' I1i tlndel og »Sejrsmasten « til Ole 
Secher. Wtmdel modtog Sølvkniven som Tak for sin fo1'
/jenstfulde Virksomhed som Al·kival' gennem mange Aa)' 
i Klubben og specielt fol' sin dygtige Tilrettelæggelse af 
Billedmaterialet til Jubilælln'lsbogen. At Ole Se cher fik 

ejr·smast.en, var en naturlig Anerkendelse af hans strtla
lellde Indsats paa Kaproning'shanen gennem acl'killige 

re (lner. 
Gl'os~erel' Fdtenborg fjk dernæst Ordet. Elan holdl 

en smuk Tale for vor dygtige Arki-tekt, Ove Mandrup
PalL/sen, hvori han frernJlævede hall"' Fodjenester iJldell
fOl' Dansk Rospod idel han altid lunde været villig til 
nL stille sig til Disposition med Planer og Teo'llinger til 
nye 13aadehuse og ofret megen Tid til Rosporten:s Gavn. 
Det Vflr som Tak herfor. at GrosseJ' l' Filfenoo/'B slutte
lig overrakte IH-lill Dallsk I"ol'cnini!' for Rospods Hæder -
teg'u , en !Ercsb · vi~nillg. som J'ol':-amhngeo hilste Illecl 
varmt Bifald. 

Derpaa fik Formanden Gndmu.nd Schi:u;k ,. Ordet og 
aflagde sin Beretning om iuuel. 1942. Han opri lsede Sæ
sonens Forløb og bragt'e Dil'ekl'ol' Jensen og Frue fra 
Park-restaurallten og det Personale, del' havde medvir
ket i Klu.bbens Mal'keteuderi en hjertelig Tak og nævnte, 
al Oms~ filingen VI1I' steget /'t'a 20.000 Kr. i 1941 til 
34.000 Kr. i .1942, - (De væne scr vi ikke Direktør .I en
sen i Sæsonen /944, da HI'.JeT/sen har ment, det vilde være 
umulig,t - gl'lllldet paa Vanskelighederne med at fl'em-
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skaffe de fors kellige Vare r og paa Gmnd a f den lille 
Kødtildeling', K lubben kan fan i den kommende Sæson 
- at drive Køkkenet paa en fol' Mecllem merllc tilheds
s tillende Maade. Naal' v i faut nonnale Tider igen, haa
hel' \7i, at Samarbejdet IDed Direktø'l' jew'!en kan gen
op tages, og vi br:inge!' hm'ved Klubbens Tak for de to 
sids te Sæsoner) , - Endvider ha vd 49 Medlemmer 
IDodtaget- D, S, R.'s Polytekaikerlegat i 1942, Formanden 
sluttede med en Tak til Professor 'echer og hans Med
arbejdere for A I'be,rdet med Udgivelsen af Jubilæu ms
bogen, 

Professor Sedler fik derefter Or·det og fremkOlu med 
en r'e l kraftig' Kritik af VOl'e Kaproning forhold foran
lediget a f den ub eldige Sæson for vore J uniol'er. Naar 
de ung'e ikke lHncle kUDnet klare sig, , kyldtes det efter 
ha ns Mening 2 Ting', nemlig- daarJig' Teknik og' daadi'" 
KOlldjLion, og han 'men/ e, al. Kapronin )'tmdvalget bRt' en 
væ en/lig ( I a f . k , ld Il fol' delt - llheldige FOl'hold. 
Han e fte l'l ys /e ny ['olk i Klipl'oninu'sIId .. nl,,' , 

Se/wc/..' b 'SVU l' ,dc P,'oI'CSSOl' 'os Udta leise!' 0°' el,klæ l'e
de, at Hes t)" Is II alle" ,(1, ho vdc cngag l' t d ' Il gam le 
K, n,-Mest J', S;('~f1'ed ,V pWel1 Se ll, som T !'æ ll l' i den !wm
rnemlc Sæson, 

Axel Lu,ndqvi ,/ f'1"ll'llagde eJe l'næst RcgJlskabet for 
1942, E f/ el' 1\ Diskussion im ellern Mogens Hee, Forrnnn
dcn og Lundq/Jisl hlev Hegnskabet godkendt. Man g ik 
sall over til de I'ol'skellig'e Vnlg, og BestyteJ. eo for 1943 
fik følo'ende Sammellsæt niu O' : FOl'mand: Grosserer Glld
nuuuL Sclwc:k, Formnnd fol' Kaproningsudvalget: Fuld
mægtig' H, K, Rasmussen (Nyvalg') Mn1erialfoI'valLeJ': 

iviling'c lli øl' .f. N01'1rwn-Hansen. Kasseret' : Pianofabl'i
knot I~jørn Møller ( yvalg) Sekretær: Assi '{en! ca lle\. 
poliL E. Sievert.', H.o 'befer: Civilingeniør Dan Frøntp, 
s hul. merc, J esper Hven (tidl. Madsen) o f,' s lud, polyt. 
C . G, Jfln.1'I1I;ng 0konomiud va lgs medlem : KontOl'cbef. 
ca nd, jUl', A,x'el LWlllq/Jist. Som Medlemmer af Kap-
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roningsudvalget "alo·i.es Stiftsbogholder AEI.ge jorgensen 
og Sekretær, cand, jUl', Hngo Grumme (Nyv,)("') , End
videre genvalg,te o vm e to HevisOI'er: Bankbestyrer S'tig 
l?ønne og Overino'eD-iør G/Je Petersen. Endelig valgtes 
23 Repl'æ. en/anter li] D.f, f. R. 's Cenel'a)fOl'SCl Ul li ug i 

Tilbygningen III' d >1 nye 0ll7 1dædl1;ll g ,mun bleu godt mod/atJ.el fif 
Medl ' II/II/ e n te , ivr' l dl' slrfl./ .. :S beslnglll gde li lie Skl.lbell e j de nye, 
(IJM! O JII I! ;II" /S /' /' , 

Ovcl'enssiclllll1clsc med den a f Bcsi Yl'el :· ~. n f OJ'CS I attede 
Lisie. 

'Man drøftede derefter Besty relsens ovenfor omtalte 
Plan om en Ud vide lse af BaadehlIse / med et Il\T!. Om
klæ dnin ()' '1'11111 , og selvom de r fra enkelte 'ide~' frem
kom en Del Be tæ nkeligheder og en Kl'ilik af, a t llHlIl 

pan dav i: 'rende Tidspunkt al oppor/llnell(:~ C I'unde alle
I'ede havde fOl'et.ao·ci de indledende Sk,·jdttil d ette 
Byg ... ·c/:lI'bejde. val' der dog overvejende S telwling for ar 
føl'c de fremsa tt e Planer ud i Live t. 
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Fol' at den forme lle Side af Sagen kunde komme h elL 
i Orden, afholdtes imidlertid den 22. Mads en ek. t1'll
orcLiJll:"(!)' Genera lf rll'samling, saa at Udvidelsen kunde 
blive lovformelig t vedtaget af M.edlcJlllllc l'Uc, FOl'holdet 
va r nemlin' dell e, at ma n paa d en o\'dillæl'e Gcncralfol'
~ a ll1ling klin havde' Udvide lsen opført paa D agsordenen 
som en »Drø/lelse af f illa nc ie ring af ev t. Udv idelse af 
Omklædnjng ('UIlH , J1\ iJken 1.' ormulerin g ikke hjeml de 
Cencralf()I':amlingen nogen , Ret til at v<:,dlage Udvidel
sen, D erfor lød DagsOl'dcnen den _2, Mart s : »UdYidelse 
af D, S. R. ' Banclehus«. O gsua paa denn e G enel'alfor
sumlinn' va r der livlig D isku ssion om Sagen, og forskel
lige afvig'end Opfatt elser og F ors lag' blev frem sat: men 
slut te lig vec!ioges dog' Bes tyr Isens F ors lag om Ud vide l- ' 
'en med over'v, 'Idcnde MajOl·it e t. 

S tandel'hejsniugen fandt S ted allerede den - 8. Mal'ts, 
D el vur d et. iidlige FOl'Ml' og d et milde Vejl'. der ha vd e 
fOl'a nleiligeL Be tyr eIsen til a t aa bne :::læson n en Uge 
før d eL nonna lL plej e t' at sk , K /'onprinsen V8 1' for
hindre t i at V<.c I'C med d ·1l Da o', idet det jo vur Kron
p,.insesse InEP'ids l"øds ~ lsdug. Traditione n tro fik tan 
del'hejsning 'Jl iøv I'ig l det rc~dlig ~ Præg, vi hal' til 
s træ bt , s iclen vi log vod stol'e Klubhus i B sirldeIs , :)a l:l 
ledes med yjrked e S t'lldente r'san o'erne uud er Led else af 
R edaktø l' St ig V el'Oild ogsaa ved denne Lejlighed, D el' 
va l' mødt man g'e Mec.llenun el' m ed Paa r0rende, og ad
skillige tog Ild paa Sæsonens rør 'te T ur med eller uden 
Vederkvægelse ar Sæson ns første: rl'iske øbad fm 

a ncløen e ll er »K loak- apl' i«. 
r sin T ale forud for Standet-hejsning 1\ omtalte F m

manden den il læl'ke Medlem s tilgang. d er htH cl n ød ven
di ggjOI'( Udvidelsen af Baadehuset med del nye O m 
klæ dnings l'lItll. h vor d el' vilde blive P la ds til godt 400 
Skabe. Formanden næ vnecle endvidere unde r' Omta len a f 
Materiellet, a t vi havde faae t en Til v< ks t til Inrigger 
flaad en paa 3 nye 4- Aarers Baade. T il Adspredelse fol' 
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vore »indendørs Roere« ha vde vi fl'lI Tandlæge EjlUll' 
K rist jansen modta ge t et s tod Billard til Laans, som ble \' 
anbrag t i den tidligere »Læse tue«. Angaaende Instruk
tion en af nye Medlemmer' oplyste Formanden, at 11 
?vfedlemmel' indtil nu havde meldt si'" som Ln, truktøl'Cl'. 
og a t de forIId for æsoneu havde gellllemgallet el Kut-

Fruru p tot. 

N U/'IIIiI1l - III/II ,' C'1I sl egi/I' Ma krel i Jl II;llerne <l I el bOlllberilml HIi~ . 

sus hos KllIbb ns Træner, Sieg f/' ed Sørensen, Klubben' 
s!æ l'k vok 'end M:edlemsta l havde III ed fød , a t Tn 'pek tøl' 
S jel/e og Rocheferne ikke som tidligere kunde overkom
me I ns tl'lIktionsal'bejdel. men aL de for en s tOl' D el nu 
maaite hellio'e sig andre Op o'a\'C\'. Forma nd en opfordre
d e d ern æ t Medle mm erne til na l'c t at Jaa deres Legiti
ma tionskort forn yel 00' mindede om den fordelagtige 
O r'dnin g, v i havde opnaaet mcd Søp oliLie t, h vorved 
Vi i tat ion af Passene almindeligvis sk ete i Baadehusei 
og' ved P ontonerne men derfor skulde P as 'ene natur
)j,yv is a!lig , e l med tages paa hver enes te T Ul', < nd videl'e 
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meddelte Formanden, al D. F, f. R. uu havde 6 Lang
tur baade tutione ret rund t i Landet og' opford rede vore 
LangtursroC\" til i god Ti] aL ansøge om disse Baade. 
De vigtigsle Data [ 0[" , æsonens Kaproning~ 'tc vn el' blev 
d erefter DC - vnt , og han udtalt e Haabet om at vi i Aal' 
bedre end sids te Am- kunde g'øre os gældende i Begy n
der- Ul!; Juniodøbene, saa al vi kunde hævd os i disse 
Løb blandt de bedst ligesom \'Ol'e eJliol'er. EHer slutte
Jiu' al have omla lt den vellykkede Vjni ersæson med 
Gymnaslik og' Haandbold, udbragte hau e t Leve fOl' 

Klubben og meden Stude ntersangeroe ,ung Axel Juel 'g 
, F laget«. gled d t -'to["e Splitflag og La nderen til Vejts. 

Derefter ovel'l'a kte en ar vore ledeudeHaand bold
.. piller·c E/uf Christensen, et .. mukf Bronzeb, (J'er, der 
som ~. Holds Pokalen i IfuHnclbnlclforbllndcis - Hæ kk 
var "l inde l j d en illd c ndlll's Vint dul'I1 J'illg'. l il S ·Juu·k 
op: bad ham pun I , , '. n:s Veu'nc modt ag; vore Haand
bolclspille l' 's fl,m,de Scjn;/,'ol'w, 1':1,,/ ('hrisiensell ndtalte 
derna'sl. at han IUlflb('(1 '. ul ti 't lill- nidJ'II~ vi lde V ,- kke 
Lyst 'Il ho .. and .. , Mcd l'lI1JJJ r lil al slu/t , si,,' til V01'e 

HacH\dboldspillel" - Som ,'tC'll vrlnlig V/;l l' der fter 
Standel'hejsningen analWCJ'l I' I'okost lU cl lød ig og 
munter' allg ar ,tudentcrsangel' llc. o l ' s n r f1llgte 
Dall"en i E Hel'll1icldagsiimerne til de ;)} TY l'olere«s Spil. 

Kod T id efter den ordinære .encl'alfor, amling va l' 
J esper Tlven l t'uadt ud af Bestyrelsen. h vor hau siden 
1941 havde funo'crcl: ~om Ro hef. I han' Sled ,~ 1Ippl erc
de Bestyrelsen 'ig med stucl . pol)'!. Jørgen Bech, der 
altsaa traadte til som Rocher. Endv idere Jll an næ vn s. 
al Redakt.i.onen af »Officielle Medde Lelser« fra Maj 
M~,aned blev overtaget af Redaktør C.Næsh HendrikseTl . 
Og da Warm.in d den L Juni bl v indkaldt lil Mil.iher
Ij eJleste, lt'aacHe C ivilill"'eniøl' C . O. RlIrlssing ind i Be
sl .Tl'elseu som Vikar for ham. 

Ar Begivenheder i Maj og J uni kan nævnes Stllden-
tcr-matchen. der fandi teel den 16. Ma.j i shaalende 

sto 

SidcnHEERINGsel,'lleslolie 
Sejlskibe for o\'er 100 Aar 
siden bmgte BEElUNGs 
CElEHHY BRANDY ud til 
fjerne Kyster, bal' K \'aUtelen 
Sindig "æret den SflllJlnc. 

Derimod er Prodllktionen 
desværre begrænset for Ti· 
den grundet pau Sukker· 
rationeringcu. 

IITI1~ltIN·G 
(:lU·.·.-,' 11.· .... dy 
- d,,,. 1./lJIlShe J,i/mr /Il et! 

Verdensry 
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Vejr og i Overværelse af talrige Tilskuere ved Lysl
haadehavnen. Læs iøvrigt i Kaproningsberetningen om 
dette traditionsrige Løb, i hvilket Universitetet Hold 
ejrecle efter en spændende Knmp. - Foraaret st.ore 

Fællestur fOl: de københavn ke Roklubber kunde dette 
Aar finde Sled paa St. Bededag den 21. Maj. Den plejer 
at finde Sted paa Kt·. Himmelfartsdag, men den sene 
Paaske havde fortykket de efterfølgende Helligdage 
sna meget, al St. Bededag blev det mest passende Tids
])UnkL Ogsaa denne Dag var begunstig'et af godt Vejr, 
og Klubben deltog lIatudigvis med alt, hvad der ' kunde 
flyde. Tl1l'en g4k til Skodsborg, hvor SøpolHiet und
tagelsesvis ha yde givet Tilladelse til Landgang paa 
aaben Strand, Dagens faste Pt'ogram blev iøvrigt n øje 
fulgt med F.rokosi. paa »Uds igten ~ og' Jdrætslege.ne og 
Konku1'I'encerne senere ved Bøllemosen. 

l • 'ted t fOl' at følges med den øvrige Flaade hjem, 
fortsaUc 17 Polytekniket'e lind I' Warming," l"øl'er, knb 
i ~ af vOJ'e Bande il Nivan, hvol' ri' I'el·je l·ed - til S~)llda<t 
AH n. 

- Ved '[) Sal'(Iiug'cbl'ancl hos NOI'db.i ~l' l'g i 'kncle
havnen den 3. lVlaj "ik Dam, l'oklllbhcIl ) Cefion «s 
Bnadelnls op i 1,IICr. 'I i I Il Il I {,Id vnl' Cl Ile Bund ~ne paa 
Vundel, idet Branden udbrød ved 19,-0 Titlcn, men 
Damerne val' nu blevet hjeluløse og fol' at raade Bod 
pau dette, ordnede man det saaledes at de fik et Om
klædningsrum iiI Disposition baade i »D. S. R_« og l 
»K\i.k« og deres Baade blev samtidig fOl'delt i begge 
Baadehallel'. 

I den . forsi.c Tid lO"'erecle Damel'ne i vorl projektere
de :.Badstuernm «, men da det uye OOlklc 'dningsrUJll 
blev færdigt til Bmg i Slutningen af M.aj, gik d e af 
vore Medlemmer der havde deres Skabe i d et nOl'dre 

Omklædningsrlllll mecl t.il midlet,tldigt (eller for bestan
digt, som de nrt foretrækker det) at rømme dette til 
Fordel fOl' de Gefjon-Damer og rykke (lvet' i det nye 
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Vlf K.lllr ..:hcr~ ror. 

lyse Rllm. b vO l'ved Darnem' kunde fa <t I / '. rI , / cl -- L c e saa c let'-
I['a

u
' e e Styrtebad e ftel' R o jlll'e ll P"u ..J I ' I"d k 'I ' '. . . C" (I l I SPUI! -1. 

c il dlsse LUlle,. -·kt'ivcs, Cl' "e dion s 'nv'e Ba" l I ' . '[\ 'l k ' . cc.,Ct' HIS 
JIIlIC cr'lle s -uelt san u'odl i Ve/'rei ' It KI bl It . o ., l li. )cn. om a 
O'nar' v I, VII kllnoe lao'e del: i Bru o' \'ccl S'" E:l , I l o o · • ,ocsonens :,c-
gy 11.< ~('. -

Den IO. luni KI. J9 I' II o .. , .. j" • S ' . : all( l 1" Jtc:,;ellL8l1011SI'OIlIllO'cn 

l l,eu,' EHe~: SnxlvLlnc ITIc(\vil·k d ~ Pl'ofes ·or Sec"el"~ed 
3cclom rne l~en a f I, Jnflll"'e I-folc-] l I I ' .[ , . _. b - (er (C tog, 1.' l'1l :;f("-

sonclIS Beo'yudeJs o'" lil del1 ') _1 ~.r ' l\ _ .... lVHIJ val' over ~OO uve 
j1ledlcmmel' blevet insiL'lI c I'ct " f' de 1- 16 r -I 'kt ' 

•• . • , • c - ns rll - orel', 
e1CI frIvIllig t havde pacltag -/ sig dette Arhe/'cle fOl' Kl I_ 
ben. ' - - li) 

Under fe ti' l' O -s Ige' ormer', i vel'væ rclse af kron p,.i n-
sen og under Medv~~en Cl f SI ndentersangcr'ne afholdtes 
Baadedaab og KUlllnl'csl I 0J'da o' den 19 J . P F 

- ' b • ,. 11111, nu 'Ol'-
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hannd VHt denne F'est reserveret de nye .Medlemmer, og 
med den Tilvækst i i\ledlem s tallet, det nye AaL' bavde 
bragt. var det ikke "Clwkeligr at fylde fe tsnlen og 
Verandaen. Det ar faktisk ikke een Plads tilbage at' de 
400. vi disponerede over. ' 

KL t9 samlede man paa Forpladsen, hvor de - ny 
Bande som skulde døbes. laa. Det <h'ejede sig om 3 nye 
4-Aarel's Inriggere. J Dobbeltsculler og en l' il'er med 
Styrmand. Efter at ,tudentersangerne havde sunget 
Axel Jller Sang: »Vi løfter op \Ol" Baad.«, del' er til
egnet D. S. R.. høcl Formanden velkommen, De 5 fad
dere, der skulde døhe Baadene, tilh øde alle Klubbens 
gamle .Elite udtalte ban, Det var i Atli' netop 30 Ani' 
sideIJ. at 'vi vandi den berømmelige Sejl' i Griinall og 
nogle af d em, der den Gang var med, val' ogsaa kom
met til 'tede i Dag for at døl e de ny e Bande og \7æ 1.'C 

med til Kaninfeslen, De 5 Baade skulde med Hæder 
hæ re de gamle, nu forlæog~t ophugn cll r bræ ndte 
Studenic1'baades Navne videre, 

Formanden sluHede sin Velkomsttale med en Tak til 
de fcm Faddere fordi de saa trofast havde holdt fast 
ved deres Klub og udbragt e et kraftig t besvfl l'e t Leve 
fOl' dem, Sno tJ.'oadte Fadderne en for en frem og d"lble 
II veJ: sin Band cHer en kort iudledell ~l e Tale. Det val' 

Dil'ekløl.' Gunnm' Pedersen, der døbte 4-Aarcrs rllr'igge
ren »Dreng«, Ci\ iling'eniøl' A, S. Mlllhi'esen der d øbte 4-
Aarers Inriggeren »Eos «, Genel.'Hllmge Em, SilugnUI1W, 
der døbte Dobbeltsc ulkren »Duo«, Ovcriuo'eniør ODe 
Petersen, der' døbte 4-Aare,'s I lIJ'iggeren »BIMl« og: e n Ie
lig Civilingeniøl' I-l, Ree, del' døbte en F irer' med Styr
Illand »Vips «. 

Eftel' Bl1adedaaben samledes man i Feslsal '11 (I'" paa 
Verandaen. hvor Bordene slod dække/. 'f'I'akklllentel 
bød paa 'mønebrød, 01 og Kaff , VMI II)" , 1-: l'esme(l
lem, DiJ'ektol: Henning Koch. holdt Anell 'ns »Kallill
tale«, Den formede sig som cl Tilllll"c-Itlik lil J(llIbben~ 

AAHBOC FOR 19.1-3 1~ 

f(JI,:-;t e lUll'. da hun seJv val' FOl'lllHnd, og han fodaltc 
mange smaa IllOI'somm e og iotel'essnnte Tnek fra Livet 
i Klubben del1"'cll1 g . Talen Il1l\nded > Ild i e t Leve fOl' Ka
n.inel'l1e og' for D. S, R. - P,'ofessOl' Secher val' ni:l.~ , te 
Taler og skIlIde uddele PI'l.t' miel'll e fol' Pl'æsentation~
rOllingen den JO. JnlJi, Hall udtalte) a t Olan ved d ' lllle 

Frn el LIII .!! /lIriSbeso{! pnn LYI1. ~ orl }'n g (Ol . 

Pl'æsentationsl'onin o' allld spejdede efter Kapronings
emner, og' han havde da ogsna ved denne Lejlighed se l 
uHlOge udmærkede Folk, der maaLLe ha 'e gode Mu1il1'
hed e r, lInn had Kanineme lægge Mtcrke iiI de blnn 
SejrsvLmplel' paa Klubbens Flagstang, om har Vidne 
om AI'ltallet. a f Sejl'e i Sæson,ens Løb, Han omtnHe der
næst de forskellige In tTuktøt>ers og Roeres lndsats ved 
Pl'ccsentalionsronilJgeu , narvnt.e jfl/'løtJs kvikke Hold 
med den livli"e Takt og fremhævede den g'alllle Roc-h f 
Høet!, HiI:mms,'ens Indsa ts - 3 af haus F'olk havd e 
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raae t EnkeJfmandspL't mier. End elig ros t , hun O/io 
Holm, for det Sll1Ukkc Al'bejde, han havd e præste ret. 
Han havde ganske "isl kun forevist eet Hold , men det 
val' Hl Gengæld langt d eL beds t samrne nroedc, og d e t 
bavde faaet Holdpl't'mien, Profe so ren slllttede: Bliv 
ved med at ro, Efter min Menin g er dam'lig Sam"jHig
hed og d<unlig KOllditioll Aal':ag'en iii adskiJlige (!flat'
li ge E ksaminer og Ek. amensnel'vøsitet. 

Hall uddeHe d e refter P 1'[,(, Illi e \'Il c: HoldprfCll1i e ll ble,· 
SOlli JHC\'1.1t tildelt Oilo Ho/m's Hold, d el' bes iod af Jørgen 
VisbElf..:, Poul Berg , Pierre Mengel og Jørgen Thomsen, 
EnkeHpnemie fik J, F, HOljen, It H,J ensen, M. Lmt 6 kilde, 
Instr, H øeg Ril sIIHu;sen. endvidere E. FrfJderibell .. I n. h" 
Ft'lllri Il g. 

. 'om Afslutning paa Talerne tog k-rultpriIlS€1l der
eHer' Orde t. Han omtalte bl. a. det lIsæclvunlig·t s tol'e Kn
ninaal' med omkring ~-30 nye Folk, d J' havde 0'jod det 
LIllIulig t fOl' S je/le og Roeh e fe rne at ov rkol11llle Tnsll'uk
(ioue n, D erfor' havde Bestyr elsen hellvendt s ig til de 
R'ldre Medlemmer og bedt dem Vi:CI'e behjæ lpeli()' med 
(lelte AI·bejde. Kronprinsen nævn t.e i denne F Ol'bindel;-e 
de 17, der' havde meldt s ig. Det var følg'ende: Civil
illg niøt'erlle Il. Høeg Rc/.<;lIll1,sS(W , F. V . Filt/ring, S. Hye
Peler."en, ]. Kæm og J.:.. Elilisen, si Ild. polyl'e r'n e P. Rei
Iner, k-, C. Sørensen. J. C. Bech og H. Hl7rboe (sidst-

ALVA JØRGENSEN 
TØ MR E I~MESTER , ENTREPRFN0R 

DI', AI>i1l1gaw'(/s \Ile 9 Tlf, Nom 4909 
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næ nt hm' haft S tYl'lnandspl'øve"lle) tud, med'el'lle 
A, j. Amskov og' N . .lE/døv, slud, jllr'el'lle K. G{jlsgaNrd 
og Otfn flolm., stud. aet P. G. An.røe-.!ensen. Revisor 
A.1'hygesen og (l Herrer Birger KOjJp 0<1' Johs. PilzneJ'. 

Kronprinsen o\'enakte h'ver enkelt af disse " .1\ Erin
dl'ingsg'ave - - e l s muk! Askehrcg'el' m -d KLubbens , tnn
del' - og Ildtalt e JJaabet om. at cl aUer til næs te Aal' 
v-ilde melde sin', hvis d e J' blev Brug for dem, U nder me
get J3ifalcl s lutted e han med al udtale, at ban na1.lIl'ij",
"is ikke kunde s io'e. om d e og an til næs te Am' vilde faa 
en Gave, lIlen den , de nu IUI\'Td e faaet, kunde jo Do'san. 

passende tjene som Opmuntring ,il at melde ,'ig; io'en, 
Under L.edelse af Redaktør Stig Memild sano' St.uden

te l'sang'c l'Il e d e l'l1 æ~t en Række fOl'l1øj'eLi ge Visel', _ 
navnlig o"joule en mor'som Ve /'sion af »1 ~kovell skuld 
være Gildc« og en »fJ'yse-Ser'euacl « fOl,tjent Lykke. 
Festen sllr tted e med Dan' til KJ. ~4. 

D et/e skI/Ide blive d e n. ene 'Ie Fest. vi kom lil al af
holde i æSOI1en 1943, og d erfoJ.' 'r den ogsan blevet uel
før'lig' refereret. Den Fe:i, v i plejer at afholde efl er' 
Bagsvf('rd-RegaHaen a l' h enlagt lil »Landevejskroen«, 
Bellev ue: den randt Sted den 25 . Jllli , og Ovel'skIldet gik 
til DameJ'Oklubben »Gefion«. - E f t L' Undtngelses lilstall
den' JndtJ'æ d n (len 29, August fandt Be ·tyre1sen ingen 
Anledning til at: afholde nogen Fes , og d e lte S~T'[lSplLnkt 
d e les lItvivl.omt af d en alt overvej ende D el af vore 
MedlemmeJ'. FJ'a d enne Dag slanet edcs som n æv nt. al 
Roning, og da Tiden gik uden at del' k"nd e øJnes no
gen Mulighed for Iloningens Genoptage\. e, b esluttede 
lllan at. lade landeren stryge den j t. Oktober. [micUer
t id modtofo' de k øbenhavul)ke Klubber d en 8. Oktobe r 
en Skrivelse fm Politiet, i Følg'c hvilken d er blev givet 
Tilladelse til ROlling i Havnen for de KllJhbe.rs vedkom
men.de, del' er b eli 'gende i og ved Køhenha vns Havn 
paa visse 'æ rlige Be tingelser: Roningen skulde saa ledes 
finde i.ed i T iden fra Kl. 7,30-11 og f"a KI. 14 til 01-
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nedgang dog paa -'øndag fra Kl. 730 til olnedgang. 
Knprouillg VClI' ikke tilladt. Legi.tirnalionskorl skil Ide 
m edføres som sædvanlig, og endelig mnaLte Roningen 
klin forcgaa indenfor Havnemolerne og i tilbørlig A f
stand fra de i Havnen liggende Skibe ()o· mili i. 'I'e An
Ire,\{. - Tilladelsen, del' gjaldt, fra d en 8, til den "St. Ok-

1. , IJII,' II tll f./1 """ ot"I" ,1""/fJII I'" , 
'/I 1" ,/1' \/11 III III f.! /' 11/ /0'0 .\' " , MI/'II , 

j"IIl'I·. fw'"nledigede Klubben lil at lICl sæHe Standcr'
s i rygn ingell, nel' saaledes fandl Steel den ~ l, Oktobc l' 
KI. II. 

Nævnes bør del. a t Lyngby Damel'oklub ga:'st.fJ'ii 
stillede deI't~s Hus og Bande li! Raadighed fol' vore Med
lemme r i den Tid, Honiugen var 'Landset sanled es ul. e t 
Pal' Hold ad Gangcn kunde fan Adgang til at rO fra 
denne Klub, . ogle af vote Medlemmer fik gjort Brug 
a f Tilladelsen og fik s ig nogle gode Tlll'C i den SJnU kke 
Nal ur oll1hinf!.' Lyngby Og' Bagsværd Sø, og del' bl e\' 
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endda afholdl Prøve t,il let.-. 'lsDlcerkd i 2 km Honing. 
Besl yrelsen bringer her i A<lI'bogen Ly ngb y Damel'oklub 
e n hjer'telig Tak fol' Klubbens Gæs tfl'ihed over'for' 
D, .', It-Roern e. 

Del' e l' og'aa Grllnd til al n,,'vne. at vort føl'sie Hold 
i »S pejlmatchen« mod Kv ik den 13, S pLember fejl'ed 
sil 25 Aars J L1,bila' um ved en lille F l'okost i Klubben un
dej' private former , og' til h i1k en de ogsan. havde invi
leret del'e daværende 'b'rener' Civiling"enioJ.' Ree, De 4 
Henel', der fol' 25 ARI' siden hjemf(-)['t e S pej let fol' første 
Gang lil D, S, IL var La ncls l'eb))agfore[' Atlge Petersen, 
Djl'ektøJ' HilII S Fogh, ' ag føJ'eJ' Erik /J ec.:/.:er og Direktør 
W. Dlin Aller, d e l' alle ~ tlldig: hul' Tilknylning til Klub
ben, Formunclen kom senel'e lil S tede og overl'akte hver 
af de fire gamle Roe r'e en liJle EI'iudJ'ingsga\'le, 

AngaHellde yore week-end T ure til Nivaahllset. kan 
det nævncs, at Huset nat.urligvis hal' været fuldt. optaget 
i hver week-end ineltil den 29, AugnsL T Eftel'aaret bar 
en Del Medlemmer uJldeJ' Civ iJingeniol'erne Burfoeds og 
HlIn.ssing::; Ledelse arbejdet der'oppe fol' at sikre Gnlll
den mod nt skr-icle bod, da Vejr' og Vind e ftel'haanden 
havde und e1'minere t d e l) s lær'kt. Sølyst Teglværk har 
ydet. s in store And el til Grunden, Udbeclrillg med Kor
sel og Levering 1\f Fyld, 

Foruden JV 81'mings ovcnfoJ' nævnte T ul' I il Nivaa 
med Polyteknikel'ne i , L Bededagsfcrien, har del' med 
Bistand fra I nSlrll kløl'cr' V[C I' t a rrangeret ~ F i. 'lIesl \1 re 
i FOl'flal't'/ Jo I' Kaniner lil Taal'bæk. S /r'andmøllen og 
Nh7 na med henJlOlds\ i:o; .. o, to og 25 'Mand, 

I Løb~t af Sæsonen lil den 29, A ug ll st blev ialt ikke 
færre end 290 nye Medlelllluer jn~tL'lle l'e t fOl'deH pan 17 
fn sh'ukl øl'er. En af disse el' dog ikke næv nt ved Omtalen 
af Kaninfesten oven for, nemlig' l-J, M. Møller, del' før s t 
kom lil sener e paa . 'æSOnelJ. m en dog naaede aL instruere 
19 Knnincl', fontden disse j ? Ins(l'llktøl'er hdod Salli 

IH. 'vnl H. C, llill'boe Ro hefel'lI i lhbejdel llIed S lyr-
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lllandspl'øver, og del' blev i Sæsonens Løh givet SL)l'
manclsret til ca, 1.50 Medlemmer, Bestyreben e l' alle di. 'se 
Insirllktørel' taknemmelige fol' det \Ictmccl'kede Arbejde, 
<le ha l' udfød fOl' Klubben i Sæsonenv Løb og bringer 
dem alle en hjert elig Tak for den n'ode Hjælp, Takken 
gælder og~aa 13m-foed og halls Hj æ lpere under Arbejdet 
paa Nivaahu set, G ruIle\. 

- Den 16, December 1943 val' det 25' AnI.' siden. al. 
lis, kgl. Højhed Kronprins Frederik ind vilgede i at blive 
P rotektor fol' F oreningen »D", Jt's Venner« og for 
D, . ,TI. selv, Des'i'æ l'J'e havde vi ingen Mulio'hed. fol' at 
fej re den ne BegivenJled, idet pæ l'l'etjden hind.l'cde den 
f sll in'c . nmme)1~komst i K lllbben, som Bes tyrelsen a lle
(' ('d(' paa Mf'Jde l' i A ll gust 'Manned havde planlagt. Men 
(h,t ( ' I' l\ndYI'l: lsl.'ns 'I [nab o ni vi , s aH snlu l Forhold 'ne 
alt .... lilllldl'l' d,' t. \ il kIllIne faa l . ',i liglwd til al mind es 
I) 1' \' 11 \1'.1 1'11 I''', tli "li c'd, h"lIl' 1': "{)II/I,.il/.~ (·1I kUli være 
Id ,11 ,01" " I' 111,,01111 '" 01"11 I" Id, '~·d n' ' ril le vi :1\1(' i D,S.ll, 
" ' , , ,\I \.1 1" III q ' I, j 1111 1111' lu III i d, (. r Ig, ~ 101" III t '1'-

, 1,,1 \ \11 I 1111" 11111 \ i il.k.· III i II d 1"0 I i .1(' ~(' ncl' Aar 
11111 11111111'1 ,. 111 d, II ' \('11. , ,; . s. 

l, 
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KAPRONINGEN 1943 

Sæsonen hegyndte godt med stOl' 'Iiislutning ho' vor 
ny e '{tæ ner S ie a[recl Sørensen , og den blev du og

saa en af de 'tore, hvor D . S. R. yderligere befæstede 
s in førende Position inden for dansk Rospol't. 

Det var j Aa r ikke Seniorern.e del' alene tegnede sig 
for, ejrene, lUen hande Begyndere Yngste Jun.iOl'et' og 
Juniorer gjorde dcl'c til Successen. Desuden vandt v i 2 
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,' cullc t,- og { Dobbelt. c lIlle r' lob, saa D, S , R gjorde sig 
gældende over en br'ed Front. 

Sen iOI'ern e lnaR Lte gi ve Afkald paa nogle LHb, da 
'(ranlsen midt i :)il'SOnel.l fik Blodfol'g il'lning i Armen. 
o'" hans Sygdom salte. ,'it Pn"t:g paa Res ten af Aarets 
-Ir<ening, saa hl. a. Scnior-O tt e r'en ikke hle \ de t .. Lore 
Nllmmer', :;011\ mau havde C l'llUd iiI a l venlc ; meD /-r'od s 
deUe vandt Sen iOl'er'ne deres F ireJ'lob, uden a t Kon ktu'
renterne kunde true dt~m , Jllniorerne. del' startede med 
samme Hold so m An t'el fØl" blev først .. lunet i Sorø efter 
at have vtludet alt indtil do ; hel'efter roede de kun 
Swior- og Junior-Otter'. især for den ids l.es Vedkom
mende med udmærke t RCsldtaL Y ngste- J uniol'eJ'Jle kun
de ikke )'ig tig 'gøl'e sig gældende i Firer, men baad e pan 
J lmim'- og Yngste- Junior-Otter gjorde d e udmæl'kel fy l
de, t. I3egyndeto-f irel'cn startede Sæsonen aldeles s tra.a
lende. ide l de vandt - Løb ved FOl'llul'skaproningen, T 
Odense maatle de elog' se sig slaaet, og efter Sorø ble v 
F ireren omdannet , da L anggaal'd 'kuJde være Soldat, 
og pau Bagsvterd kom den ikke ti.1 al stade pan Gr llnd 
af Sygdom. om omtales senere. Keiser-Nielsen vau~dt en 
Yngs ie- JuniOL' og e n JlIJlior-:'cullel' og sammen med j. 
F: ral/.':;e DobbeItscu Iler ved Da n mal'ksmesterska bCl'I1e, Sila 

D. S, n. aHet' blev l·cpl' l:":Csenterel. blandt Scull el'l'oerne. 
T il EfterlHH'skapl'oningcn IUH,de vi alter en. Del Hold 

i T I'æning, men denne Kaproning blev sorn bekendt a f
lys l paa (,rlInd af Forbudet mod at 1'0. 

Alt i uH Vll1' 1943 a ltsaa e t. godt Aar [Ol' D. S. H.'s 
Knproning, men Udsigter'ne fol' 1944 er del'imod ikke san 
gode. Efter K. R's overrask ende Engagement nI' Siet5/,l'ed 
Søl'ensen, staa!' vi igen Ilden Trfcnel', og lllaTlg ' af Roer'
ne fra 1943 hal' alle['ede meldt AfbucL for IH ,,· te SæSOll. 

men (r'ods alt haabe(' vi pau , at d e ga mle Kaproe re v il 
holde ved , og ut milnge 11) e Folk nHlcl er t il Tl'mningen, 
saa vi faar en god , æ,on (hvis vi i de t hele I'a"'et faul' 
Lov nt 1'0). 

~A nBOG fon. 194, 

_ 'edenfo l' anff'!I'es de vigtigste B g'JV nJl edel' paa Kap
I'oningsbanc ll i 1943: 

Siudenlel'T/WLchen, IiilD1WIl den 16, Maj / 9,J.), Atle!' 
i Aal' blcv Matchen l'oe t i G ig-Ottere: og del' V Hl' Tradi
tionen tro Ka mp til d et sidste, skørli miln hilvde venteL 
al Polyteknikerne vilJe Yferc ct le/ Ofr - J' fol' Uni vers it clet. 

,/ . KrIllIse og 
/-J. K e i.~ er-~ ielslw, 
Dllflmllrl.:sm e.~ lr e i 
()ol>bl.'ll .~c llller 194). 

Unive rsit etet va ndt i T iden 1O,4\ mod Poly teknikerne 
10,43,2. Fol' nivcJ'silete t m ede: s lud. jur:em P. Breddal, 
G. Nehm, 0 _ Thcnnsen, stlld. med:e l'll Ib Freuchen. 
T, Plenge-Pe(e1'sen, p, Pæl'/'egtlllrd, B. Sl/ugmfln, stud. 
jUl', A. Jrischer, <':ox: . lud. med . p, Sioertsen. FOl' Dan
marks tekni. kc Højskole roede: s lud, polyL'erne FI', 
J-llu/8en, p, Thielemmul , E. Glllilfius-j ell sen , E. Vl:lgn
J ensen, O. Sherbo, J. W. Va lell1'-J enSoll , H, Ffl.~fin g, Fl. 
Langgililn/, cox: K. E. Enl/ne. 
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Foraa,.::;knproningen i Havnen den 5. og 6. juni. Ved 
deune . 'æsolls førs te Kaproning s ta .. icdc D. S. R. i 11 
Løb og vandt de 9 deriblandt 2 KøbenlH1\'Ll!SlIlestel'skabe l' 
og' Junior-fil'el' om D. F. f. R.'s ]llbiln·ult1spokal. Begy n
del'-Firet' (O. S kæl'bo, O. Chl'is{treu, TI. Filsling, Ff. Lllng
gl:18rd, cox: P. ,)'ioer/sen) 7.06,4. Odense 7.07 ,4. K. n. 
7.17,8, Skjold, Junior-Fil'er (B. San,SI/Hm, So. G. k:l'flUse. 
Fl. Liiders Nielsen, A. Fiseher, co);: : K. E. Emme) 7,03 , . 
Lyng'by 7.10 8, Ro kilde 7,20. 'elliol'-Fil'er ud en S y r
mand (11. Grumme, P. Pæl'l'egflCl /'d. O. Sedler, 1\. TrcHd
sen) 6.33,8, Kvik 6.37,8. K. R. 6.49.8. YIl"'sLe- ]lInio)'-Oltel' 
(P. Breddl1l, O. Chrislh'ell , O. Skærbo Fl. L."lnggtlii/'d, H. 
Fl1.sfing Ib F'l'el.lc],en, T. Plenge-Pele/'sell N . FI'i:l.ndsen . 
co);:: P. Siver/sen.) 6 .... 1,2. K. n .. 6 .... ""."". I joklopgav. 
Junior-Firer om n. F'. f. R. .. Jllbih tlln "pokal (B. S[lug
man, ,S,). U. 1<. /' lt ll Se, H. Ui.ders Nielsen, A. Fisch e/'. cox : 
P. Siv(!/,(::;en) 6.56, Lyngby 7.05,8, Roskilde -.L . Yngsle
Junior-F il'er (O. Sk æ/'bo, O. Chrisllt·eu. II. Fe/slin g, l' J. 
LtlntJgflil/'d, o);:: M. Anl-'(!I') 7..08.2. Oden. e 7..10,6. E n e r 
at have ' ·IIudet. indlede nde Heat Søndag' Formiddag. 
roede VO l' Firer dod t Lob med Odenst: i S III/beaieL hvor
e ft er der bl ev anordn , L OmsllHt eftm' Dagens .. id s le Løb, 
og hel' vandt D. '. H. - Jllnior-Single-SC'IIIIcr' (11. Keise/'
N ielsen) 3.56. D. F'. D. S. Iclræisklub 3.56.t:, Skjold 4.06.8. 
Sen iOl'-F i 1'f'1' OI. GnU/line, P. Pæl'l'egilil/'d. O. Sec:l!er. K. 
T/'Citd.o;€lI , (;OX: P.Siverl:Hm) 6.44. Kvil - 6.49. K.R. opga " 
ved 1.000 Dl. Junior-Otter (P. Brcrf<hd, N . Frilndsen, T. 
Plenge-Pe/e7·sen. Ib F/'euchen, If. Liiders N ielse1l. ' '/). G. 
K/'EllLse B. ScllLgllW n, A. Pi.'cher. (;OX: 1\.. E.Emme) 6.16. 
,'kj'old og K. R. begge 6.17.6. K.,jk 6,2 ' . 

Mi/I'ibo den 20. Juni. D. S. R. sindede i 4- Løb og' vandi. 
~ ,'eniOI'-F ireL' (H. Grumme. P.7Ji:1.' /'T'egtlC1/'d, O. Seche/', 
K. T /'iwl.·ell , ox: P. Siver/sen) 6.46,6. Kvik 6.52,4, Nn\-.
'koy 7.",6.6. Saxkøb iug 7.;0,6. Mariho 7.38,9. Senior-Otter' 
(B. '(Hl "//liW , Sv. G. -"':/'[llI se. Il. Liit!e/'s Nielsen, A. P'ischer 
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Il , Grulllme, p, Ptf' /'/' egill"lrd, O . . 'er.;her , K, T ri/u/.')en 'ox: 

P. Sinel'l.~el'l.) 6. tO. S kjold 6.13, Kvik 6.t9, N. købin O" 1<, 
6.43. Mal".ibo 7,01. BelYy ndeJ'- F il'e r (O. Sherl>o, O. Ch,';s l 
Iren , 1-1. Fas/ing. Ff. Ltlll ggt18 rd, 'oX: M. A nker) vandt 
II d e n I"a J.l) p. 

Odense den 21. Juni . Ved Afrejsen til Odense LC1 1'

dag FOI'w idda'" fik vi den alal'merende 1v[ odd le ise, al 
Ki:l.j Traulsen va ' bl e vet illdlag t paa Hospit a let saulIue 
Dag. o '" vi lllanl e derfor sæHe ne 'e1'\"e baade pan Se
nior-Firer og Senior-Ol ter: ll'od: dette vandt vi fil'el'en 
og' bl e s inaet kneben t i OtLe l' af Kv ik efter e l meget 
spæ n lend Løb, hvol' d e mange indledend e Heat til 
sids.d gav Ud:-JageL saa D. S. R. ikke kunde be 'vu re 
K vik, S lu tsp lIl'1 (I:"Inlv clclen a f OtLel'en (Jllnior-Fire f'en) 
havde I'oel _ indl ~delld e I-rel1t og et S lutheat inden Otte
rcn. og de andre fi.re lHlVd været i el indledende Heat 
og et S lutheat før Otterlobet.). Vore Begyncle l'e blev slaaet 
klad a f Odens bnnd i Beg) nder'-Firel' og Yngste- Junior'
Otter, og fy nboerne fik saaledes Revanche 1'0[' Nedel'
lagene ved FOl'al1rskl1proningen . .'enior-Fjrel' (1-1. Grum
me, Il> F"elle/um , O. Sed'l.er, P. Pi:(JI'I'eg,'wrd .. cOX: H. 
Anke/') 7.2 1,3, Aarhu: 7.24,3, Nyborg 7,~5 ,4:. Jllnior-Fire l' 
(B. Sau.gmfll;, Sv . G. K/'c111se , Fl. Liider s NielselI, A . 
Fiseher, co,;: : M, A nker) 7.17,4, Esbjerg 7.-4,7. Kolding; 
7.34,2. 

'o r ø den 4 . .luli. e nior-Fil'e ren var endnu ikke kom
met i Garw, ._·echer o'" Pæne$!.tlfl l'd forsøg t'e s i'" d er for i 
To ·!' uden Styrmand. hvor c1.e efter klin fan Dao'es Tl'tc

ning blev s laaei med l . 'ek. af Kvik, Danmarksmestre. 
Begy nd er-Fif 'er' (O. Skærbo, O. e llI'; '11I'eu, H. Fas!ing, 
Fl . Langgfwrd, cox: P. Siver/sen) vandt es meget ove['
legen / i 7,28.'5 ovel' Ro kild e 7 . .1,5. Yngste- Junior- 'iu"'le
S IIl1er (H. l<. eiser-Nie/sen) 4.04,1 Vord ingbOl'g 4.09 I. 
Skovshoved 4.10.7, Næstved. }lInior-Fil'e I'Cn blev for 
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før' t.e ang i Smsollen s laaet, idet de ved 1200 m blev 
h·æ no·t ud al Banen af Ly n gby. og cl l' bl ev dekrcieret 
Omstart eHer sidste Løb en ejendoJllmelig Afgørelse. da 
det Vfll' klud fol' enhver, n Lyngby skulde være dis
kvalificef'eL D esvæne kom }uniOl'el'llc ikke senere til al 
:stade i Fil'el' og fik saa ledes ikke Reva n che. 

Fri! Tilskll erphulseme ved I3I1/!soærd , ' D. 

Bndsmerd den 33. og 24. J uli. enio/'-fi/'crcn VIU' ulter 
U'i.Hl.e l i Træning m en Tl"flu l.' en vllr' endn u ikke helt i 
Orden, h ad der' i ær' gik Ild over T ræni ngen i • en iol'
OH /' : Fireren vandt dog sine Løb overlegent. _ enior
Firer Ilde n . fyrmund (H. G1'lJlIlme, P. Pæ'Tegtltlrd, O. 
Sedler, K. Tnw/:;en) 6.45, Sorø 653 tl, An l·hll s 708. Ju
nior-Ot.t.er (O. Sk:ærbo, N . F1'EIndsen, H. Fe/st i ng, O. 
Chrisil1'eu, H. Liider..; Nielsen, Sv. G. K,·tl.ll.<;e, T. Plenge
Petersen , A. Fi.scher, cox: P. Siverlsen) 6.24,4, Odense 
6.26.8, Ly nn'by 6.43.4. . ' eniOl'-Fil'er (H. Grumme, P. 
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Pæ rregilBrd, O. echer .. K. Tr8u,lsen, cox: P. S ioertsen) 
7.09, Aarhus 7.13._, .... orø 7.1 ,6, Skjold 7,19. 

Danmiirksmes/ersk-aber den _5. Juli P /Hl Bagsvæ,.d 
Sø. D. S. It vandt Mesterskabel'll i begg'e Firerne og i 
Dobbel/:scull cr. men blev slaaet i Otler, hvQt, Traulsen. 
umiddelbad føl' Løbet blev udskiHet med N. Frandsen 
fra Yngste- J\lnior-f ireren der havde en s ikke r Vinder
chan -'e, men filt aa maaHe afmeldes. S >nior-fiJ'eJ" Me
sterskab (fl. Grumme. P . PcurregaaT'd.. O. Secher, K. 
Traulsen cox: P. S ilJerl.sen) 7,19 Aarblls 7.22.4. Sor0 
7.3 16. Dobb H-SclIlle)', Me. ter kab (j. Kl'tlUse, H. A,'eiser
! ielsen) ,00 8, D. F . D. S. Idrætsklub 8.09.6, Lyngby 

.19,2, II >Jsingm' ._0. En g limrende Præ ta lio n af vod 
»aldrende« Hold b Ol' Knwse var' gaaet i T [' t ' uing :; 

gel' fl J' efl. J' ikke a t have J'oet Kaproning i 5- 6 AnI'. 
0 0 ' køllt de blev slanet Dngen f ØT' Mescl" kabet. af 
D. F, D. S., a \lig'evel ha ,,<le Kamph u mørel i Behold 0 0 ' 

vand en :- ikker ejr ved Meste J·skabCl·ne . Firer uel en 
, tYl'mand , Me tel'sk a b (H. Grumme, P. Pæ/'/'egl'ltl /'d , O, 
Secller, K. T/'ålllsen) 7,_0, Sorø 725, Aar·hllS 7,~9. Skjold 
7.-6,_. ] unior-Otte l' (T. Plen"e-Pelersen, r.. F/'andsen. 
T-f. Fiis/ing, O. Ch1'is/t/'eu" H. Liide/'s N i Isen, Sv. G. 
K/'iluse, B. Stllt,c1num, A. Fisch e/' , cOX: 1\11. Ank"e/' ) 0,59. 

kjold 7.0> ,~ Ny boJ'g ( ,05,6. 

Lcmdsk'ilmpen Dall/lwrt. .. -Sverige 22. A I/ gusl 194'3. 
Da der i disse Aal' ikke Cl' Muligheder 1'01' at g'~nn emføl'e 
nordiske Me~ter..;kabeJ·. blev der i 1943 hnffe/ Hale 
mellem DanmHJ'k 0°' • 'verige om en dansk-s\'ensk Lands
kamp. 

Landskulllpen afholdies i 'fockb oLm Søndag den ~2. 
Augus t med Akademi::-:ka H.oddfol'eningen so m IIo ved
ill'l'ang01' og paa »Akaclemiskc1« " Bane i NO lT<:l Bt'ull,'
viken. VOl'e .- vensk e Ka mm era ter havde s tille t et ud 
mærket Al'I'cHlgem ent paa Benene. Vi skuld.e 1'0 i laal1t.e 
Baacle. me L) del' \'flt s0l'gef 1'0)'. at udlll. rkel 'Materiel 
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stilledes til vor Dispo. ition , og der blev fra -vensk Side 
gjo1'l alt tæ nkeligl for at vi skulde find > os saa godt 
iiI Hette som lUU lig t. 

Kun paa et enkelL Punkt VIH' Sven skernes 1I Arrange
Ulent« . ,,/lO'/; d er'e Mandskaber. h vis Træning havde 

V e dan ske Hold pllll »Akndemisk;l Roddfijrellillgenf,s T er1'llsse. 

været stæ rkt hæ mmel af Indkaldelser var ikke i Klasse 
med V01'e og lable a lle La ndskampe ns fem. Løb. 

Vore Seniorer, Hl/ go Grumme, Pe1' ]>æl'I'egfl Cl rd, Ole 
Secher og Kti j 1'n:wLsert repræsenter'ede Danmark i 
begge Firerne. I 'irel' med '(yrmaud Vfl[' Ptwl . 'iverl::;en 
Slyrmand. De vandi e t Pil!' o~erl e()' Jj e . ejl'e. l F ir'er slog' 
de Stockholms Hoddfo[·ening. Tide)': .194 og' 8 .... 5,9. 
Vort Hold roede med meg'el lav Ta kt , 26- 2 Tag j Mi
nuHet. og '-pu l'cde hele Vejen pau Kl·æftel'Ue. idet det 
jo ikke vids te, hvor s tæ ['ke Svensk erne Val' i Firer uden 
S tyrmalld , som dej kuld e ud i en Time Tid e fter. De 
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fire k LI nde i Bl id led id hiwe spa rel ig Cl Il e ~pekllln
i ioner. l firer Ild en Stynnand slog le HI1J1uuarby l. r. 
med 2l Sekundel'. Tidel': 8.0?,t5 og 1:) ,28,8. 

l Lnnd:;ka 111 pens øv ri ge Ll1h vandt l-lad >rsl ev 4-An l'e rs 
hll,jo'ger. Kvik Ot/ cr og r. iggo OlseJI. Soro. Single

cHIle)'. 
Fol' de d1Ul~k e Della o'ere blev clen n > Landskamp 

Sæsonens siOl'e Oplevel se. ikke snn meget. paa Grund af 
selv Kampene. del', som det vil fOJ'slaas. ikke bød paa 
SI'ØlTe ~pænding : mell fordi det \'LU de j' forste in teJ'
na,lional > ,"' amkvem. vi hul' haft i flere AnI'. A lle Roerne 
vil sikkert ogsaa i E:l'iuclr,jngen bevare den hjertelige 
MocUao'e1se. Sven .. kcrn.e ga \' o,~ 00' al den Venlig'hed , vi 
mødte i Sfoekholnl , del' for os alle kom til at staa som 
Lysets By . Kung!;gatan og Stlll"plan var med Lys
reklamerne om A ftell en en Oplevelse, del' fOl' ns alle 
var n y og fes tli g. 

For 'Deltage r'ne fra D. S. R. VU l' cLet sekl'ølgelig sre l'

lig morsomt al Ine ffe ga mle Venner og st ifte Ilye Be
kendtskaber i »Akademiska «. hvis S tander vi fik over
l'akt ved F sien eft er La ndskampen 1'0 l' ni bringe d en 
hjem til Huset i ,HlneOløllebllglen som en Hilsen »hi'tn 
hinsidan <K . 

~~=~YA(Hll4K 
SIE~ LAK- OG FARVEFABRIKER 

KØBENHAVN S. 
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KAPRONINGS STATISTIK 1943 

Antal I A rll aJ I I $ t :UICr Sejre 
t\ mal I Anlal I Starler cj re 

Braae, H. I 2 I O Langgaard, FJ. 
13reddal, P. 6 2 Nehm, G. 
Christlreu, O .. 10 7 Nielsen, H. LUders 
['asling, li. lO 7 Petersen, Plenge T. 
Fiseher, A. 12 7 Pærregaard, P. 
FralIdsen, N. 10 4 Roosen, E. 
Freuchen; Ib , I 7 3 Saugmann, B. 
Grumme, H. 14 11 Sedler, O . . . 
Keiser-Nielsen, H .. 5 I 3 Skærbo, O . . 
Kranse, J. , . . . . . , 2 l ThalIIsen, O. , 
Krause, Svend G . .. 12 7 Traulsen. K. 
KIomann-Aadenlp,A. 2 O 

Ueg}'J'l' Y"l; SIC 
Junior SeniOr LCI\';-cgt 

liere JUllior 

SL I Sj. s .. 1 Sj. S .. ] Sj. I SI. Sj . 

Single Sculler, 2 O 1 l 2 1 
Dobh. Sculler . 2 -l 

Toer u. Se 1 O 
Toer m . St. 
Firer u . SI. 3 3 
l'irer m, SI. 4 3 3 1 4. 3 6* 5 
Otler. 3 1 3 3 4 '1 
Inrigger. 

la It. 6 3 7 3 9 7 16
1
10 

" .) Juniorerne sl~u'c ed c 1 2. Sen!or~ l' lrcr I Sorø. 

Foraar kaproning i Havnen, S, og 6 . .Juni 
M'aribo, 20. Juni 
Odense, 27. Juni . . . . .. , . . 
Sorø, 4. Juli , . . , . . . . . . . 
BagsværdkaproningeIl, 23. - 24.. Juli 

Stockholm, 22. August . . . . . . . . . . 

I St. I Sj. 

2 O 

2 O 

7 5 
3 O 

12 7 
8 4. 

lS TI 
2 O 

11 6 
15 1 '] 

9 6 
2 O 

11 10 

Landsk. 
S"crige lah 
Senior 

SI. I Sj. 5 •. 1 Sj. 

5 2 
2 1 
1 O 

1 1 '1 4. 
1 '1 2"[" 10 S 

2 2 42
1

25 

S.3rter I ej re 

11 l) 

4. 3 
5 2 
7 2 

8 3 
5 4 
2 2 

Bagsværd, Danmarksmes terskaber, 25. Jllli, .' 1 
--;---+---

lait. . 1 42 25 

3" 
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KLUBBENS 3 
, 194 

~~ 

Fornilrsknproningen, 5. og 6. j lilLi. 

Begynder-Firer. , J3egynde r-Pokalell c, udsat 1942, 'kul vindes ') 
Gange. Vind ' r 1942: Kvik. 

Junior-Firer. , Helle l'lIp RokluJ)s Jubilæums-Pokalc. Udsat 194t, 
ska l ViJ1Jes :> Gange elle r ~ Guuge i Træ k. D. S. R , 'kjold. Lyngh)' 
vundet hve r 1 Gang. 

Seu ior-Fircr uden Styrmand. , Mauge Pokll lcu<. udsat 194-1. skal 
vindes 5 Gange. vundet af D, S. R. 1941 , 1942 og 1943. 

y ngstc- J u n io r-Otter. Udford rin gspræmie, urlsat 1937, skal "io
des ~ Gange, vundet af D . . R. 1939, 1940 og 1943. 

Junior-Firer. D. r. f. n. 50 Aar- Jubilællrnspokal, udsat 1937. 
D .. R. vunde t 194-, Lyngby, alborg, Kolding, Kdk 11\'(:' 1' 1 Gang, 
Skjold 2 Gange. 

Yng~te-JlInior-Fir 'r. » kjold-Pokalcll c, udsat 1937. skal vind 's 
- Gange, D, S, It 1942 og 1943. Lyn .... by 2 Gange, 'kjold 1 Gong. 

Senior-Fir r. , Peter Trolle Pokaln c, udsat 1941. skal vindes 5 
Gange. vundet Af D. S.,R. 194[, 1942 og 1943. 

Junior-Otter. >Tejlhobn Poklllene, urlsat 1940. ska l "iudcs 3 
Gang' i Træk eller:> Gange iaH, D. S. R vUlleld 1C)4'). I\:vik ~ Gange. 
K. H. 1 Gang. 

AJUt]30G fOR 1943 37 

Mllribo, den 20. Juni. 

Senior-Firer. , Lollands pare- og Laancbanks Poka le. ska l vin
des 5 Gange, D. S.]t 1941 og 1943, j ykflhing F. :> Gange, SOl'O 2 
Gauge, Kvik 1 Gang. 

SeIlior-Otter. Ottcr-Pokalen. Maribo Sø, skal vindes :; Gauge, 
udsa t 1943. 

Begynder-Firer. N , købin'" 'F . Poka len kaI vin(les :> Gange. 1939 
Nykøhing, 1940 ikke udsni, 1943 I.-Iellel'up Roklub. 

Odense, den 2? juni. 

Senior-Fire r. ~ SajHJema!)II-Pokal·IH. Vallclrepræmie, udsat 1932, 
D. S. It. 1942 og J 943. 

Junior-Fir ')'. :.F yns-Kredseu · Vandr ))I'æmie«. u(lsat 194 1, ns.R. 
1943. 

Sorø, den 4. Juli. 

Yugstc-}uniol'-Sculler. , Iugerpokuleu 111«, ud 'ut 1934. ska l Vlll

des 3 Gange, D. S.U. 1943, Roskilde, Næs tved. orø, hvcr t Gang. 
Helsingør, Nykøhing f., Skjold hve l' 2 Gllnge. 

BlIgsværd. den 23. og 24. juli. 

Senior-Firer uden Styrmand. , D. F. r. R's Jubilæums Pokalc, 
Vandrepræmie. udsat 192~, D. S. H. 19-8, 1940, 1942 og 1943. 

Junior-Otter. ~c. B. Bredfcldts Eri ndl'i ngspræmi c. udsat 1936, 
ska l vindes 5 Gallgc, D. S. R. J9-6, 19- og 1943, Skjold. Lyngby, 
Kvik bvcr 1 Gallg, K. R. 2 Gange. 

!:lcniol'-Fit'cr. >Leda-Pokalcnc, lId.'at 1937. ska l "ind s ') Gange, 
n. S. R. vundet 1938, 1940, 194/, 194-2 og 1943. 

IJilnlni'}rk.mleslers!.:aber - Bn"SDærd, den 25. Juli. 

Senior-Firer. ;~'l arinelll.iJti!;teri,ts Vand r pI' lI)ic~ , udsat 1911, 
D. ". R. 193 • 1940. 1941. 1942 og 1943. 

Junior-Ot ter. , LøjilJlltl! Erns l's Mindepokal ~ . udsat 1935. skal 
vindes 5 Gange. D. . It 1936 og 1943. K. H. - Gllng". kjold 2 
Gange. Allrhus. N)7borg Iwer 1 Gang. 

Dobbel t.-Scu I ler. ~ 'orø B )'ra(ld~ Pokalc, ud.·at I'n~, ska l vindes 
4 Gnuge, D. S. It 1939. 1940. 194_ og 1943. 

Fi.rcr llden Styrmand. :> D. F, f. H:s Ud ford ri.ugspræulicc, udsat 
1937, skal vindes 5 Gange, D .::,. n. 1938, 1 94{), 1942 og 1943. Lyngby, 
K. R. og Sorø h\'('[' l Gau'v. 
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FERIELANGTURENE 1943 

Tl'ods~k<~,l"J~ed . FOl'hud, Og' Besien.lIneb el' med Hen~ 
sy n HI ~e.Jl a ds. n a vnli g lang'" . ./ I"I:' llands J ol'd- og 

0s tky si , bal' der' vær'et ua lmindelig stOl' Til. lu lninf.\" til 
SOllllll erfel'i ela og· iurelle .. der i A ni' eJ' foretaget i et An
tal a f '39. hvilket eL" Hekord. 

39 T\II'e er et s tor! Tal. fordi (le i ca, -; Maancder 

II 
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Gunmar r·(·H: r~en {Ol. 

(Juni. Julj og; August) bcsln"'lceggcr en stOl' Del af KJub
bens-Am'ers Materiel. Paa Hverdage et del' tilsyne
ladende ikke gaaet- ud over Motionsroningen. derimod 
hal' man paa Søn- og Helligdage i følelig' Gmd ,mærket 
Udstationeringen af de lounge Baade. 

Det er ikke alene gamle »profe siouelle« Langturs
roere, del' har været paa Tur, men ogsaa Medlemmer, 
del' efter en længere Hvilepause atler har ønsket enclllU 
en Gang at opfri. ke de gode og fornøjelige Dage, som 
en Langtur kan give sine Udøvere. D e yngste Auro'nllge 
har ogsaa væl'et godt r præ cnterei. Flere AnsøgniJlgel' 
om Langtul' ha Ro-J-fold , hvis Deltagere ikke iidli"'ere 
hal' væ r'ej paa Langtur, hal' Klubben maaUel Lil bage
vjse da en saadun 'amm W ', - ining slt'idel' mod Beh')tem
melserne vedl'ØI'ende Langt U 1'. Torun"'. 

I furene har deltaget 116 ·Medlc:.m mel', (pau en enkelt 
'fur vflr den ene Deltager fra H ellel'llp Roklub) der . tij-
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sammen hat roet en Distance paa 9.540 km. For'delt paa 
de 39 Ture bliver det ca. 245 km pr. Tur. 

I oveRnævnte La.ngture er medregnet 4 Ture, der er 
roet i Dansk Forening for Rospods udstationerede Lang
h.ll'sbnade nemlig 2 Ture li 2 Uger i de fynske Farvan
de o'" :2 Ture li l. Uge i Roskilde- og Jsefjol'clen , iaH paa 
ca. 1.1.40 km. 

17 Ture har ligge/. i de fynske Fal'vancle og omkring' 
de ··yclfynske øgrupper, men Roskilde- og Isefjorden 
er heller ikke glemt i Aat, her ha.l' 12 Baade været pas 
TUl'. 3 Ture er gaaet Sjælland rundt, og en enkelt T1I1: 
begyndte 1 København for at slutte i Sønderborg. Det 
yar stud. j'ur. H. Amelu.ngs første Etape paa en Tur der 
er planlagt at skulle gaa fra København til Istallhul. 
Fm'ste Etape pall. clelUle gig'antiske LanghIl' forløb pro
grammæssigt, men del' el' jo en Bid Vej, in.clen Turens 
Endepunkt er uanet:. 

Baadene har været godt lldnyttede i Aar. Det skal 
saalede nævne , at » 'vea« har været roet i de fynske 

Fæno. Norl)'lIg fot. 
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F anande uafbrudt j 2 MIlaned er fordelt pa a :> T ure. med 
en samlet Di:s lance pan ca. 1,450 kw, 

Klubben har aHCI' i Atli' kuunet tilfred 's /ille de Krav , 
del' har væ ret med H ensy n til UdlaaJl af Teltmaleriel 
Lil Brug for Lan o' hH'ene, E fter de indkomne Rnpportel' 
ha l' Teltene Vi 'J'cl i l' ·' 1 god S ta 11(1. 

T.ejr JUHI II n!)Ilep ItU!'<CIl i Ærøskøbing. No rl ~' n~ fo r. 

All e Ture el' gennemført Ilden U he ld af nogen A l'!. 
Dell e v i:er o"·;;aa . Ilt det ha r v/.' rei. bere Uiget og' fo \'~\' nl'
lig t a i lade d 39 l3aadehold gaa pan LangllIl" 

, 1II11 u re piHalionc r vil jo nltid forekomme. men disse 
Cl' a fh j ulpe t (m l en a f Hoerne sclv e ller ved velvillig Bi 
s tanel a f de fors kellige P rovins l'oklubbel' . 

K lllbhell takkel' herved D a nsk forenin g 1'0 1' R ospol'l 
fol' ] aa net af 4- a f de ud - ja tionereel e Langlursbaade, Dc 
h eldig Roholcl . d eJ' hlll' væ re t pM disse 4 T ure. ha l' 
alle overfor Klubben udtalt de J'es store G Li. de ved al 
ha ve ha f l r. . jl ighed li l a i. forel age en La n u· / LI I ' i disse 
Bande, Sj. 

AARBOG FOR 1943 43 

Snll dejlit! I VM der i Sm.:eborg Rokil/b. 

TAK TIL PROVINSEN 

I denn ' AHrho.g skul ikk~ 1 ~ti1Il g: l e en luk ~il a lle PI'O

vin, ens Hoklubbel', d e l' 1 SOJllmel' - ~()1l1 J san mangl' 
Somre [,-li' - med ·tOl' Hj f{' lpsomh ed og (,U'SIfI'ih d ha .. 
taget ilnod B oere fl'a D. , '. H-

I 1943 ha l' sædig de ry n~ke Hoklllbbe t' maultel hold e 
[OJ' idel (r'e af vor e Baade f n l mi cH i Juni iii sidst i Au
gus t Va l' i stadi g Rulefarl omkring l· y n. 

Det hal' vel o fte vær I lidi bes \'Cl.' l·li gl Ol cl all e d e 
[I'emmed e R oere - vi \'al' jo ikke d ene:; le - men 
Grcs le n lf! llla 'I'ked e aldrig nog'el til del. 

Del e l' de n æg te Gæs /h-ih d. 
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FERIELANGTURE 1943 

Type Baad 

»Svea« ..... .... ..... . 
»Hugin« ..... . ... . . . . . 
»Elektra« . .. ........ . . 
»Helge« ... . ... ... ... . 
»A.R.« .. ....... . .... : 
»Rune« .. ... .... .. ... . 

Toaarers-Inrigger »Leif« .. ... ... ... .... . 
»Munin« .......... .. . 
»Freja« .......... . .. . 
»P.R.« .............. . 
»D.S.R.« . .. . ... ..... . 
"Roar« ....... . .... . . . 
»Rolf« ... ... . .. .. . .. . 
D.F.f.R.'s Baade .. .. . 

km 

1450 
1125 

950 
800 
800 
700 
600 
500 
400 
400 
400 
175 
100 

1140 

SamtlIge Baade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 9540 

Turenes gennemsnitlige Længde: 245 km. 

Fordelt 
paa 

Ture 

5 
6 
3 
4 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 

39 
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Klinten ved Strib 
mod Fredericia. 

NorJyng fot o 

Baadeflytning 
Kørsel 

Flytning 

By-Expressen PHes/ræde 48. BY. 7676 
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Telefon 8 ' -r" 

AKADEMIKERE 

BRUG 

CEVIlAL LEO 

C-Vilamlnpræparal i Tabletform, fremstillet af C-vitaminholdige Frugter. 

LOVENS KEMISKE FABRI .K 
BRONSHØJVEJ 19, TELEFONI BELLA 888 

SPOJILs~~ 

Pllilil)SOll' S 
SELEB . B/E TEit 
SOHI{EHOLDERE 

AAH 130G fO rt 1943 

IDRÆTSMÆRKET 

De! ,el' ikke manglende Interesse r0, r lcll'ætsJlIær,kc
sagen,. del' el' Anl'sag til. at Tilslutningen i Aal' hal' 

v/:"('l'et SiW l'lnge, men det er de for Tielen v(; ~ l'encle Stel'

li ,re l' Ol'hold, cler haJ' bevil·ket. al mUn 

ikke i saa høj G r1:HI som s idst.e Aal' 
hal,' haU Lejlighed t il a t afholde de 
forskellige ldl'a~ t sllHt'l'k prøver, 

Da P1'0 erne i At.1eiik sk lllde ha ve 
fn ndel 'teet, blev al T ræ ning ro- v , 
paa 0st.e.rl:n'o's Stadion aflyst p tla 
Grund af, ai Stadion sk ulde an.ven

des ti l andet "ormaal. P!'ø~ el'U(" man lte derfol' i ndl i I 
v ider' Ildsæ ttes og; T iden val:' ctel'vecl forpn ssei fol' fJ eJ'> 
Medlemmers Vedkommende, 

Da Pnnfel'ne i HOlting skulde find e I ' ted , blev ':tI 1\0-
ILi u'>' langs S.iællnncls K yst.el: forbud i hVOrfOl' :2 km Ro
Pi'm-en blev forlagt lil Bngf>væl'cl Sø. hvOl' Ly ngb y 
I I1Jn ,-Ilokluh Ill ed 51'01' I mødekollllrl.enhed stillede I3nade 
l il 'VOl' Raadi,o·h<x l. 

20 kil! H.onin[!; kUlld' ikk " gennemfø res_ men enkelte 
\Ifedlelllnlel' hav(l' dog' pall 't tidligel'c T idspunkt -
under Kontrol - tao' ,j '1'111' n I'nl Kluhhlls , t lil S lusen 
i Syclhavll n og 'ilba"" til KllUb ulIset. 

Følo'encle Medlemm el' har i 1941/4-1- erh ve r ve t Idræ ts
mæ rke /, nem l ig: 

ldl'ætsmi:T!l'kef i GL/ld: 
j. r-,Torlll ll Tl, - l-blllsen og 

C. V. J-1wtsell. 

Bmnzelllæ,.kel.s Skjold j'oJ'søloei: 
(Bl'onzl>ll llel'ke t taget - Gauge) 

O. Sk:æl'bo, 
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MATERIELLET 

!nl'iggel'flaaden ble\ i 1943 forøget med 3 Stk. 4-Aa['ers 
_ Langtul'sbaade, bygget paa D. S. R.'s Baadeværft. -
Endvidcl'e anskaffedes en FU'er med Styrmand fra 
Pil'sch , Berlin. 

D. S. R,'s Blladema.ieriel i 1943 

2-Aa rcrs luriggcr .. ... . .. ... . ... .. .. .. 16 
4- ,. » . .. .. .. .............. IO 
Gig-f irer ... ....... .... . .... . ... . o • • • • 2 
Gig-Ot lcr ... .... . . .......... . ......... I 
Toer med Styrmand . . . ...... ... .. .. . . 
Toer uden ty rIlland .............. .. .. 2 
Fircr med Styrma.nd .. . .... . .. " . ..... 5 
l' ircr llClen Sty rmand .. ... , .. , .. .. ... ' 2 
Olter .. . .. .. . , . . .. . , .. .. . , ... . , . .. .. " 2 
C"avelbygg t Single cullcr........ . .. 2 
Klinkbygget ,. :> . .• • • • • • . • . t> 
Dobbelf scuUcl' ... " . .. . . , .. . . . . .... . " 2 

Specialitet : 

61atte 
og mønstrede 
Forlovelsesri nge 

lait 58 

Grundlagt 1880 

A. H130G FOR 1943 

»1-JllIIlllwr & C O, c 
bukker el Soøb iii en ny 

Scr/Iler. 
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"D.S.R.'s BAADEVÆRFT"s VIRKSOMHED 
I 1943 

BaadeværH« hal' i 1943 haft en ove rvroldell-»D.S, It 
d e l\L.-'t:ngde Anmodnillge l' OlU Leveting af nye 

Bande. h vad del' llHUl tilskrive, dels det , æ r'lig gode Al'
be,rde, som Væd te t præs te r'er , og dels at dell e le\7crer 
Bandene til Fremstillingsprisel': der ligger langt lIoder 
almindelig Markedspl'is, Jmidl erlid har' de tærkt vok
sende Vanskeligheder ed a t skaffe prima Materiali er' 
ojorL at maJl har holdt. Dl get ig;en med H ens yn t il at 
mod/age nye Ordrer idet man hal' men~ d.el rig tigs t kun 
at paa/age sig' San man '-e Ordrer, som man havde Sik
kel'hed. for at kunne skaffe prima 'Mate l'ialiel' til. 

D el' e l' dog' i Aaret l' Løb le" e r'e t • .5 Baacle hvoraf 
>Ildcla de 20 ha vde K læ dning: af Mnhognitræ, men n u 
el' d ' I fmcl ohig SI li t h ermod o'" del' b~ gges for Tiden 
ar a hll s rfyr og Lct'l'ketl', ' . 
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Da l3aadeværft et if~, l g sine Slalultcl' . k a I ar·bejde 
nlene til ford I fol' deJl danske ROSIod. skal det even 
tuelle OVCJ'skud J'e l' ti Ildel'e~ Kobe l'l1.e i F ()l'1n a f 13011\11'. 

og da Ledelsen og Administrationcn CJ' gTa tis. lig:esom 
ByggemetodeJ'ne ' 1' yder:sl nwon ell e. e l' d e fornd kal
kulcrede Priser. som Bandene el' betal! med . meget lave: 
men " cd Opgfll'clsen af R egnskahet fOl ' 1943 haJ' det v is t 
s ig . at fremstillingspJ'iserne endda har viJ;:re l bel.ydelig: 
lavere. end man fOl'ud havde I R~nkl 'ig mulig!. 

Bnade vær ft. ets Be~;j y rcl se "il d e l·for i d en IHPl'rnesfe 
Tid have d e n G læde al kunn e send Købel'lle b ety de
lige Beløb i form ar BOllllS fol' de Icwl'cd e Baud '. 

Baadeva:rfl et hal' ligesom sidste AnI' ikke al'bejdet 
med Lædin')'e og hal' fOl'\lden Mestersvenden udelllk
ke nde besk æ ft ige( Svende. del' e J' specialopla:ri paa 
BaaclevR~d(et, Inol'vecl del.' el' I'ib-et det bedste Arbe.rd e. 
som overhovedet kan fr 'emsl i Iles , 

Foruden l ybygningel' el' d e)' udf",,)·t e n slol'l'e Mrt'ng
d e R epa raiion e l', ligesolll d e r er levcret e n Del lovenlul' 
og' andet Maleriel lil Væd' e ts fust.e Kunder. 

»D. ,R.·s Bandev, 'd't «. 

P. B. V. 
H, Re€? 

K EMP 
t~URITZEN 
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D. S. R.'s POLYTEKNIKERLEGAT 

For 194- hol' D. S. R 's P olyl e knik erlegat. ndb "talL 
. Klubben :d.077,OO Kl'. SaDl h elt elle l' d eJvi ·t Kontin

geni. fOl' '54 Pol yteknike l'e. 

A f d c -4 L'ga tn ydcrc h al"1) haft Legatct Fm l, Sep
temher J94_ iiI 31. December 1943: 27 dCI' havd dej 
fol' t94~. hal' faa eL det. fol' ~. G an'" i 1943. og l~ Hye el' 
komm el til i Løbet af 1943. 

' id e n JaJ1IHll' 194-3 el' der kun IIIl<Hul!.'c1 esvis blevet 
givet he l Friplads, son ..,7 af cl , - 4 hal' ~ 'e lv betalt frn 
l lil 3 Kr, pl'. Maaned. 

lnvl'igt "iillel' Regns kabet s ig saaledes: 

OHl['føl'i 1'1'<1(942 ,.,,' ... , ., Kl'. 467.00 
Rcntel' , ... . " "." ... .. . , ., » 9 69 
r ndi ,cgi ifHIg;e ~taltd. t e[' ... ,.. » 2.00000 

Kl'. 2,4-76.69 

dhela lte Legal ' I' .......... . 

(h I'fC) I'( I i I 1944 ....... , . .. . 

Legu ibestYl'c lscn. hvis fOJ'mand eJ' Klllbbens I ~ or'
mand, be .. ttHH' d eslldeu af 2 Mecllemm ~(' va lo,t fol' ') Arn 
r()J' Tiden Dil'ekU,jJ' Enge/und o'" ivilino'e~ iø l' Fml'Ltp. 

D,F, 



AKTIESELSKABET 

Dansk Galoche· og Gummifabrik 

KJ0BENHAVN 

KLUBBENS Ro- og Gymnastiktøj 
• 

Faas hos POUL HOL~I 
Si11~eg(Jde 11 . Central 3082 
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D. S. R.s VIRKSOMHED 1939-1943 

I Am«l Antal Antal I AflUlJ km Sæsonens Aar aktive 
n"adlllrc Medlems- for s:lImligc Varighed 

Medlemmer lure Medlemmer j Uger 

1939 725 7694 20739 161823 28 
~1940 770 6275 16651 143078 29 
1941 850 7531 19684 15';1330 28 
1942 1029 8361 22173 171257 29 
1943 -1226 9493 26432 225881 31* 

-) Ronll'lgell dog Mandset l ca . 6 Uger. fra d. 2·9. AllI:'ll81-8. Oklober (Un dla\;,clscs
tilstanden). 

Anlal Il"adture 
AOUlI km GC'Jncru-Antal Am:>.l Anlal 30 km og derover 

Aar km Daad- km pr. roet oll' sniWg 
iah ture Tur ! IiCl'lIfCgL 

styrer pa,,, Lcnl!de ar 
lait Ferieture ferielanrtt . ferietur 

1939 54310 7694 7,1 81 21 7435 354 
1940 48044 6275 7,7 98 26 6880 265 
194J 54166 7531 7,2 86 31 9080 293 
1942 58802 8361 7,0 113 32 7139 223 
1943 73262 9493 7,7 169 39 9540 245 

OVERSIGT 
OVER KLUBBENS VIRKSOMHED I 1943 

Ant.al Gennemsnitligt 
Antal k.m Antal Personkm . 

Ture for samtlige Antal Ture pr. 
for samtlige roct og s tyret roende og Stv· MedlellllDer 

rende Mcdlein "Medlculnler pa:! Langtur 

26432 21,5 225881 52573 
heraf cgl. Ferieture 

28620 
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BAADENES BENYTTELSE I 1943 

Tj'pc 

Ouer 

Firer 111, S!. 

Firer u. SI. 

Ilaatl km TlIre An~,! Dl re JO km I I 1 k I 
Ant"ITII-

IH - fur og mere 

»B lue bor« .. - . 428 I 69 i 6,2 
"Ca-ira« - " .. 303 48 1 6,3 
"Olmen« . . . ,. 557 78 7,1 

1-----~----_7--~-+-

»)_Moa<c ..... .. . .. 
»Odd«, . . . .. . 
»Streg« , . , .. . 
)).iZ'« • •• 

1288 

603 
387 
215 
353 

, _ . . .. 392 

1 195 I 6,6 

103 5,9 
62 6,2 
34 6,3 
56 63 

1------,--
48 8,2 "Vips« 

303 1 6,4 1950 

"Cox«. . . . . .. 575 75 I 7,7 I 
)} Jarl « . . . . . , ' 1 __ ·19_8--; __ 2_3---+-_8,-,6~;.--__ 

773 98 7,9 

Toer m. SI. / »Tbe Twins« 118 l 19 / 6,2 

Toer u. SI'. I "Sans« , .. , , . 131 I 21 / 6,2 

»Duo« ... _ , .. 
Dobbelt-Sculler "l\!Jinerva«.,., 2~5 I ~ 7~ ' 

225 j30 -'1'----7,-5 """-1· 

Single-Sculler 
eTa vcl bygget 

Single-Sculler 
klinkbygget 

Halvoutrigger 
Firer m. S!. 

Fireaarers
rnrigger 

Udøbt. . .. , . . 318 43 I 7,4 
"a« . . . . . . .. . 1 __ 20-,--3---;;.--_2....:.8 7,2 I 

»Nympha« ... . 
Udøbt .... ' . . 

"Olsen «, , ... , 
"Avanti " , .. . 

»I-Ijalte«. , , .. , 
"Viking« . . , , 
»Thor« 
»Bja rke« , .. . . 
"Dan« . .. , . . , 

Transport, . , 

521 I 71 1 7,3 1 

564 
471 / ~~ ! ~:~ , 

1035 1 147 l 7,0 I 
533 
158 

691 

'1472 
1421 
2190 
2207 
1220 

85-10 

67 II s.o I 
19 8,3 

86 I 8,0 I 
182 
169 
293 
313 
151 

I 1108 ! 

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

Transport , , . /15242 / 2078 I 

4 
5 
<I 
'I 
3 

20 

20 

Almoe fOn. 1943 

Type km Ture 

Transport .. . 152'12 I 207B 

Transport .. . 85"10 1108 
»Saga« .. .. . . 2316 2B6 

fireaaT"crs- »Eos«( ..•. ... 505 'IB 
InrigTer »Dreng« .. _ .. _ 728 36 

»Blaa« . . .... 948 95 
»Jyden« .. .... 415 39 

134.22 
1 

"1612 

»Roar« ...... 2289 261 
»Helge« .. .... 2969 312 
»Hugin« ... . 2520 190 
»M unin « _ .... 2036 2"12 
»Freja« ... . . . 2294 219 
"·I:ialfe« . ... _ . 3162 128 
»Leif« ... .... 1638 121 

Toaarers- »Loke« ...... 3030 414 
Inrigge r »Rolf« ... . . . . 2455 294 

»Rune« . .... . 3301 364 
»Cimbria« . ... 16'16 181 
»Elektra« , .. , . 1770 73 
»D.S.R.« , .. . , 1415 90 I »Svea« . , , . . , 2478 109 
»P.R.« ....... 1777 129 
»A.R.« ..... , 1686 92 

I .' 'r iellJrene undl. 
36436 

I 
3492 

28036 3457 

,)C il'o«. " , , .. , 722 150 
" Atolll ' . . .. . . '1721 380 
" Tulo' , . . 641 112 
,, 11110" , , , ... . '1088 2n 
\) JI<, 

• • I • • • •• 1886 4'16 
"Alf". , , , .. . . 1587 353 

Single-Scull er 
>, R:III '< ...• . . 1089 25'1 

klinkbygget 
» vip". _ , . , . . 1024 251 
»loD « . .... .. 1469 267 
"Daphne« .. . . . 733 '160 
))Svava(c ....... 1941 482 
»Sv,tlnte« ..... .. .. 14 "J1 330 
privat: »Svip« , . 45 16 

- HJinl«( ... 172 30 

/ 15532 3415 I 
lait for samtlige Baade: / 72122 

/ 

9489 I 
. Ferielangture Ill. D.F.f.R:s Baade: 1140 4 1 

Samlet Resultat: I 73262 I 9193 I 

1 

I 

ss 

IAntaI km I A~1tal Tu
l>r-Tur re 30 kno 

og mere 

- I 20 

- 20 
B;1 8 

10,5 2 
20,2 7 
10,0 7 
106 3 

8,3 
1 

47 

8,8 8 
9,5 8 

13,3 B 
9,6 7 

lO,S 9 
7,4 9 

13,2 6 
7,3 S 
B,3 4 
9,1 7 
8,9 6 

24,2 8 
15,7 8 
22,7 9 
13,8 9 
18,3 7 

"10,4 

I 
118 

8,1 83 

4,8 I 4,5 
5,8 
5,0 
1,5 
'I,S 
4,3 
4,0 
5,5 
4,6 
4,0 
4,3 
2,8 
5,7 

4,5 
1 

7,6 l 165 
- 4 

7,7 "169 



UDDRAG AF KASSE-

INDTÆGTER 
Kontingent: 

Aktive Merllemmer, iukl. li vsv . .\1edl., "1.500,00 
Pa ivc Mcdl('mmcr . .. .......... . ..... . ... . 
He lalleer .......... . ... . .. .. ......... . . ... . 

Tilskud og (;noer : 
Univcrsiietet ........... . . .... .... . ... . .. ... . 
Pol yteknisk Læreallstalt ...... . .. ... ..... . . . 
Ved Danske Studenters Idrp lsraad .... ..... . 
Tuborgf ond('{ 

vod Danske Itl!knlcrs Idræ l raad .. . .... . 
»0. S. R."s Ve llue re . ...... ....... .. ......... . 
Priva t Ti lskud ............ ... . . . . . . .. . . . ... . 

Andre Indtægter: 
Skabskort . . .. .. ... ... .. .. ......... . . ...... . 
Udl~jlling af Lokale~" Nivaabllset e tc .. .... . . 
AfgIft al HC.' tallrantCll . . . .. ..... . . ... .. . .. . 
Fcstrr .. . ... . .. .. ... . ..... . lnclhcgt 1.823,98 

Udgift 1.542.35 

Salg a[ Tryksager .. . ... . . .. .......... . . . . . . 
Andr' Indtæg t'c r . . ... . .. . ................. . . 

UndersklId 1942 . . ... . .... . ...... .. ......... . . 
~ IYI'] . . ......... . .. ........ ... ... . . 

Klnbbens }'lInte ttæld: 
Klubhuset i SvaJlcmøllehugten 

-

Tl'ællillgshuset j Sydhavnen ..... . 
D i nye Omklæ dnjngsrulll ..... .. . 

Kr. Øre 

53.469 00 
2.498 30 

994 50 

380 00 
500 00 

2.350 00 

350 00 
1.544 00 
1.150 00 

"1.653 00 
769 52 

1.667 08 

281 63 
402 20 
346 38 

749 ) 66 
3 20 

I 

1.50.000,-
17.000,-
15.000,-

Kr. Øre 

56.961 80 

6.274 00 

5.119 81 

752 86 

69.108 [ 47 

REGNSKABET FOR 1943 

lIDGrFTER 
Underskud overfør' fr a forri ge A m' 
K lnbhnset: 

Lej af Grunden . . . .. . ... .. . .. ... . ... . . . ... . 
Skatt r og Argi ri ('I' • •. ••••.•..•••.•••..•. • • 

Brnndassu l'[)nc<: . . ... ..... . ............ .. .. . 
Vand , W. C. (Afgift og Vedligeholdelse) ... . 
Vedligeholdels og Nyindre tuingel' . . .... . . . , 
Telefo n .. .. . , .... .. ....... .. . .. ..... , 
R en holddse . . ...... . .. . . ... . . .. .. . . . . ... . 
An,h'C Udg'iftc r .. . . .. .. . . ........ . ....... . . 

Baildene: 
Nyanskaffebc a f Bande og Aarer . ...... .. . . 
Vedligeholde lse clc .. . . . . .. .... . . ... .. .. . ... . 

Den dIldlige Drift: 
r J1spcklion etc. . .. ... . .................... . . . 
OpVanllJliug ., . .. ... .... .......... . ...... .. . 
J3 IY:'ning' .. . ......... .. .. . ..... . ......... . . 

Fremme IIf KIl/blivet: 
Fæ llesture . . . ........ ...... . ... ... .. .. ..... . 
Gymnastik. Haandbold etc . .......... .. .... . 
Tilsk\ld til Skisektiollell . . , .. . . . . . .... . ..... . 
:.Officielle Meddelelsen ... " .. . .. " ....... . 
Andre Udgifter . . ...... .... . .. ... , .... ... . . 

Lld/n.in.is/T nlion: 
Kontorrnedlljæ lp .. . . ...... . ....... ......... . 
KontoJ'al'tikler, Porto, l<otograricr etc ...... . 
Andrc Udgirtm' .. ........... . ..... ..... .... . 

Hepræsenl'nlion, Gilver, PropEI(j llnda : 
Aarbo~(,1I for 1.9-'2 . • ... . .• . .. ..• .. ...•.....• 
:> Haad <: til Am,hus fud n I ' I' Roklub 5.668,25 
Modtaget. Til. klid bertil .. . ...... . . . 4.000,00 
Andre UdO'iHel' . .. .. ......... . . .. '" ...... . 

'J(onlillp,eni lil D. F. r. R. . ... .. . .. .... ...... . . . 
Sfudenlernwl 'hell ........ .... ..... . .. .. .... . . 
K upronill "J;udlJ ;flcr : 

Afdra g paa LaBil i Blladchu ~ct i Syd-
havnen .......... . .......... . ..... 3.000,00 

Mod iuO'eI. Tilskud bertil .. .. . .. ..... 3.000,00 
Driften af Baadchu ' ct i Sydhavnen . .. . .. .. . 
Nyanskaffelse af Kaproningsmateriel .. . .... . 
Ved ligellOldelse af Kaproningsmateriel og Mo-

torbaad .. .. ..... . . .. . . . ..... ............ . 
Træner . . .. .. .. .... . .... . ......... . ... ... . . 
T uds kud , Transpoct og Rejse r til Kaproningcr 
Gru\'eriug og Opbevaring af Præmier tc. .. 

Ovcrfor! til livsvarig Medlemme rs Fond ..... . 

Bjørn Møller, 
Kasserer. 

Slig Rønne, Ove Petersen,. 
Revisorer. 

Kr. Øre 

2.175 00 
570 95 
411 35 

1.071 61 
9.852 97 

756 90 
1.777 45 

380 37 

5.898 1 00 
8.301 02 

1.287 59 
2.203 09 

751 21 

223 48 
1.887 40 

300 00 
2.284 67 

262 97 

'1.789 00 
1.645 47 

299 66 

4.102 93 

1.668 25 
806 40 

o 00 
1.207 44 
3.334 67 

668 26 
3.000 00 
4..458 39 

801 66 

I 

Kr. Øre 

749 66 

16.996 60 

14.199 02 

4.241 89 

4.958 52 

3.734 13 

6.577 58 
2.257 50 

423 15 

13.470 42 
1.500 00 

69.108 1 47 
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R E GNSKAB OVER D. S. R.'s NYE 
OMKLÆDNINGSRUM m. m. 

INDTÆGT 
Privat Til sk lId 
LaflTl i L a ndman cls ban kell . . ..... . .... . .. . 

UDGIFT 
M Ul'el"rncsLcJ' l' . Eisen øe, Ho ved en/r·e p l' is e . . 
Land nw lld sbi:lllken : ,' tc lll pling af Gælds-

b evis . . ... . ... . . .. ... . ....... .. . . ..... . 
H. de H. Ebbesen & SOli : S kil le iii , ' k Hbene 
AteLier Elektra clC. . . . .. . . . .. ..... . .. ... . 
Ove Ma ndl'up -Poulsen : Diverse Ud læ e: ... . 
Mlll'ermestel' F . E isellsøe : Hegnsmu l' . ... . . 
Land ID [ lJl ds baJ} ken: Afcha ". paa L I11:1 11 .•. . 

» Ren te r .... .. .. . .. . . . 
Over før t til D. ~' . R. 's Bygg.;ekoJl to .. ..... . 

Cl/el i/ ii/lld S(;hfi cJ.: . Sli /.. /lonn e. 

-

K r. Ø r e 

12.571 86 
20.000 00 

32.57'1 I 86 

-

K r . ø,. ·· 

24.733 24 

40 00 
71 S3 

108 15 
370 60 

1.150 00 
5.000 00 

572 SO 
525 84 

32.571 
1

86 

])~Lk V 
BOlS lIKØ R Jl 

j HOLSTEBROE 
8: C o .s EFT F , A j5 

WildQ" go d. 56 

Central USS -11 665 

Po,tkonto 26'80 

Hovedstadens B,rugsforening 

(8 \.ldding ovo jt. M Il 'lkin s- n. e dk IJri) 

BUDDINGEVEJ 80 

LYNGBY 1212 
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» PAPIRKNIVEN « 

D ~'. n.' , Hædersgave til særlig for
• tjente Medlemmer, en Papirhuv 

af Sølv, sm.ykket m.ed Klubbens Stun
der ~g- forsynet med InskrilJtioncn 
»Fol'tJent«, blev i 1935 som Bryllups
gave overrakt Klubbens Pro ektor': 

Hs. kgl. Højhed Kronprins Frederik. 
Desuden i.ndehaves »Papirkrliven« 

af følg'ende Medlenuner af Klubben: 
O.v~r.lugco i ø r Ove PelCr~ell . . . . . .. . . . . . ... . ... . ... . . . 1925 
CIVIlingeniør J. Norman·l lansen . ...• ... " . . _. . . . . . . . 1926 
G~~s~crcr .G. Schac.k .. __ . . . .. . . . _____ ___ . ... . . . ... .. . 1926 
C~v~l~n{:cn~or H. tl. Fogh ....... . . .. . __ .. . ' " • _ . .. . .. _ 1927 
Clvlhngc llIor O . Hallin .. __ . , ___ . _" . ... . ...... .. . ... 1928 
C~I~~. ph",!m. _hel )-terlZ .... ... . . " ... .. ... .... .. __ . 1928 
C1\'lImgeOlØr J I. Hoeg R;,smusscn . . ...•..•.. . _ '" _" 1929 
K?I~t.orcher Axel Lundqvisl. .. ... ..... • . . ..•. . . . • ... . 1930 
Clvllmgcnior H. Re" .. .. .. . . . .. . . .. . . .. . . ... .. . , .. .. . 1931 
Pro~ .• Overl 'cge, Dr. m ed. K. ·cchcr . . . . ... • .. . . . . . . . 1932 
,~rkllekl <?vc M<Lodrllp· I'olllseo . ... . . .. . .. . . . . . . . . . .. 1933 
F uldmægug I"J. K. Ras mussen . . . . . . . .. . . .. . . ... . _ . ... 193'1 
L~gc K. R. Mclga~rd . . .... .. ... . . . .. . . .. .. .. . ..... __ 1935 
Sufl •• bogholdcr Ang" JorgeTlsen . . . . . . . .. . ... . '" .... 1936 
C;vUingcnior }o'logens Hee . . . ... . . . .. . . ... .. . " . . . ' " 1937 
'-'øjeSlcre rssagførcr O . Boodo Svane . . . .. . . • . . . . " .. 1931 
Ful'!IIl"ll'fig, cand. jur. StcnRyu11l . . . . . . ..• . .... . ... 1938 
A~s!":'Cnt, c.'\ncl. polil. Ejvind Sic\'errs . . .. . . .• . . .. . . . 1939 
CJ\' llingenior Jørgen St:crfchlt ... . .. . . .. . . . . ... . . ... . 19-10 
Ci\'j(jngCTliør, J)r. tec.hn. Cbr. Osrcnf"ld . .. . . . . . .. ... 19H 
Tandlæge Ulf Kaarsherl!' . . . _. _ . .. .. . . _ . .... .. ... .. .. . 19-12 
KUfl slh;Uldler Gunnar Wandc!. . .. . . . . . ... " . . • . . .. .. 1943 

KUDstbandler 
G unnar Wandcl 

AAHBOG FOn 1943 

»SEJRSMASTEN« 

D. S. R skænket Civilingeniør 
H.. Ree paa Generalforsamli.n

gen 1934 SOUl en Erindring om 
D. S. R.'s indtil da største Kapro
n.ings ' æson (36 Sejre) og sanllue AaI' 
af Ingeniør Ree udsat 'om evigt 
vandrende Præmie indenfor D.S.R. 

»Sejrsmasten« gives af D. S. R.' .. 
Bestyrelse for et AnI' ad Gangen HI 
et MeclJem, der i den forløbne Sæ
son har uclfØl·t et sædigt fortjenst
fuldt Ar·bejde for Kaproningen i 
Klubben. 

Ci\'iling. '-l. I~ce. 

»Sejt'smasten« el' 
tildelt: 

1934: GlldmnncJ SchacJ..:. 

).935: Mogens llee. 

t936: Mox Sørensen. 

1937: Frode Christia.nsen. 

1938 : K. Kolmcm. 

[939 : 111l"o G,.,ullme. 

1940 : AW'e Jørgensen. 

19·H: Kllj 'Troul.sell. 

194-_ : Ole Secher. 

1943: 
Pmtl S'ioerlseII. 

Læge Paul SiverIsen . 

61 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS 
ÆRESMEDLEl\IlMER 

Brygger Carl .l flcob en 'i' 
Profe.~sor II.]. J-IfIIlnover ~, 

OIJerlæge fl. S, Koster -r 
Direkl/Jr Il enning Koch 

Civilill "en iør Il . Ree 

ODerlæ;;~, Professor, Dr. m ed. K /tud Sech,1' 

Di,.ek/ør [-lal'llld Simonsen 

Uverretssagfører N. leinthal 

D. S. R.'s HÆDERSTEGN 

I\lIp/lljll 11. 1/. Bondo L 

Grosserer 'nrl '1'hol'll fJ 

Direktør lI enry Skov 

Direk/øl' 11 ari/ltI Silllonsen 

Om'l'-8kf. J-1.1~øll!c k-e, N. S. U. 
111N-EIIlookal /!" W. l\nI1Sen, N. S. R. 
Aktunr 1\. , 'olberg N. ' . U. 

Professor, Dr. m ed. K. Sedler 

Civilin"en;or H. Nee 
Gelleril/[tp!!e F.III. SIII I!!IIWn 

Afde1ill;!. .~ch ef i ti >/Il'it." lIIinis/erief F. J-IV<'l .~l'-

:\ HBOG FOR (1)4-3 63 

DANSKE 
STUDENTERS ROKLUBS VENNER 

U DER PROTEKTION 
AF 

HANS KONGELlGE J-10JHED KRONPRINS1~N 

I j-~al'ei 1943 el'. d el' in~g~'~~t Kl'. L.544,OO i Kont~ngellt. 
Belobet r anvendt ul B-Felp ved Lndkøbet af en 4-

Aal'er' OulL'iggel' med Ly l'illi.ll1d. 

Klubben beder ~ \ n)lel'l1e« modtage en hjertelig Tak 
fOl' den Trofas thed. de r staclj g udvises mod den gamle 
Klub. 

}-Is. k·BI. Højhed Kroltpr;nsen 
'k-uespiUe,' Jlen.ri.k Benlwn 

VJrelæee P.]. Ber/elsen 
Josias Bille 
Prokurist MogeT/s Bredfe/dl 
LandsretssllBf. S . .4. M. Biigel 
C iuilin{!.eniør Th. Carstensen 
NeDisor K.]. 'l'ILsell 
J.:uJltor('/lI'f .!')/'{!.(' " , . Dich 

'ivili"!-:l'Jlior TIl. J'J)I'rlh 
Gro.~se/'e,. il. Fil/pl/.uor l-! 
I)ireklo/' Jhlll. Fo;.!h 
p,.ofl'.~sor .lILL. llurlml/ll/l 
Dir 'klor V. Il jorl 
"'n~ il. llv{J~" 
.. lfdelin!!sdul[ i rI,'lIri!!slIl;"i-

sl er; el Frill/Is /ll)i /SS 

Hepræ~e"lallf J esper Ilv,"1L 
Direktør l1el{4e J acobsen 
LIf';!.e ./. K o/l!!,sd {li J el) sen 

';Dilin"e1liflr Joh s. P. Jollallsen 
Overrelssngfnrer K. K jler 
K oniorchef Erik K løck'er 
Civilingeniør K, V. Koch 
POJiiilldvo1..·.1/ 1-1. KwlsJ..: 
Direktør B. Llulvigsen. 
KontorellefAxel [,/Il'1dqvist 

TMul/mge K. MlIchold 
O verretssagfører Hnns ,MadselI 
Direk-lor, Civilingeniør 

A. Munkebo 
FI/brikllnt Bjørn Møller 
Disponel1t Preben NellemIlIlIl 
ODerltege J ens ]V ielsel! 
e ivilin gen-iør./. iVorman-H iII I sen 
Virak1m' CIl/lTwr Pedersen 
Direktør N. lIlJy-Peterse/l 

Overill geniør Ove Petersen 
BefrI/g i r Il. J<.. Rllsl/l/l.ssen 
l);n,1..-{or n. m emllllll. 

Jloj"sl"rl'/ssw 'f"rer Slil~ 1?od p 
0;1'('1..-101' l'er H(Jnl)cr~ 
/3//1/1..'1) (1 lyrer 'lig NOIIILi' 
Gellerilllæge li. Silll-gllWIl 

Grosserer Gudmund ch llck 
Filbriknnl llolgeT Sebbelov 
Professor K. Secher 
Direktør lIaraid Simonse1l 
Overingeniør Well. Stephen.sen 
Profes.501' E. Snefl-son 

Lflndsl'elss8-gf. lJornp Svendse/l 
[,æge Thorup-Petersen 
L.7borlltorieforst. E. F. Voigt 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS 
LIVSVARIGE MEDLEMMER 

silul. jnr. Henning Amelung 
SlIg/ører ETiI .. : Becker 
CioiJingeniør T elge Berthelsen 
sind. jnr. Ponl Boeg 
st /ul. polyt. Svend Borrit 
Civilingenior frode Bramsnæs 
cand. phi./. P. E. Bruun 
Ile klor, Professor Anker Enge-

lund 
slud. jltr. Th. Fi:llck-HI/llsen 
Pastor P. Garde 
C ivilingeniør Henning W. 

H;msen 
Vekselerer F. H.1eckl/lann 
Civilingeniør Mogens H ee 
Lillulsreissagfører Ii. /t. Flolm 
Kontrollør Nic. T-Jollen 
Direktør Even Ibsen 
Direktør Helge J acobsen 
Civi.lingeniør Chr. Jeppesen 
Overral sagfører Fri/hjof K emt> 

Læ ge Es ben Kirk 
G rosserer Pord Korsl101m 
Adjnnkt Ha lls Kure 
Tandlæge ODe Lange 
Professor ] . T. Lundbye 
Overin ~ellior Edvtlrd Lyngbeck 
c{mel, jnr. Mogens Mndsen 
Arkitekt ODe i\1tlndmp-

Ponlsen 
F;~bTibl/!t Rjm'n Møller 
Civilin/1eniør, Dr. techn. 

Cllristen Oslenfeld 
Overingen iør Ove Petersell 
TI/nel/æge. Dr. m ed, denl, Ulf 

Posselt 
Cioilingeniør C. liøeg Uns

mnssen. 
Cioilin~eni()r li. /I oeg llas

rlllLssen 
sind. jnr, Søren RllslIlussen. 
slud. polyl . Mogells Sc1l1llidl 

AA HBOG FOR 1943 

li s. k gl. Højhed 
Kronprin.( Frederik. 

AARETS PORTRÆT 
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Den 16. Decembet· 1943 Vul: det 25 Am· siden, Hans 
~ongelige Højhed Kronprins Frederik indvilli()'ede i 

a t bltve ~l'otekto.r fOl' Danske tudenters Rokluhs
b 

Ven
ner og 101' Danske tuden ters Roklub. H vi. Tidern 
havde .V~I'el llndel'ledci' vilde dette Jubilæ ulll være 
blevet leJret paa ·æ r'lig Maade: uu fOl'løb Dagen i Stil
hed; Olen gennem AarbogeJl skal Jubilæet føre· over j 

Dansk, I uden tcnouings H i. torie. 

Gentagne Ga nge i Acu ene ef/cr 191 saa v i Han s 
~:ongeli (J(! Højh ed i Danske .'iudentel's H.okhlh ved sær
lige Begivenheder: Kronprins Frederik gav .. aalede 
flere af vOJ"e Baade Navn. Men aktivt Medlem af Klub-
ben bl<:w T<.ronprillsen føl'st i 1930'ern e d,} 'h rr ' , ' ans Je-

s 
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Kronprinsen til 13aadedcUlb i 1925. Pan Billedel ses bl. a. fOr1l1anden 
Fr. Hvass, Sluden/ Bondo Svane op, H. K. I~as".,ussen. 

nest.e som Søofficer 
ikke længere lagde 
Hinehingel' [Ol' en re
gelll1a~ssig UcLl1velse 
af Ro-IdncHen i 
Ve.jen. 

Til Gengæld blev 
Hans kongelige Høj
hed derefter en af 
Klubbens flittigste 
aktive Roere, for 
hvem Jen daglige 
Rotur er en Selvføl
ge. Ja, Kronprinsen 

Baacleclaab 1936. 

AARBOG FOn .19.j.3 

nøjedes end ikke med at 
dyrke Moiionsroningen. 
Han ønskede ogsaa at 
prøve, hvordan en Træ
ning gennemføres og aL 
deltage aktivt i Konkur
rence. 

De fleste vil huske det, 
som var det i Gaar, da 
Kronprins Frederik ved 
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Eftel'aarskapl'oningen 
1940 i Københavns Havn 
startede f()[· første Gang. 
Der var sikkert adskillige 
af de mange Tusinde Til
skuere, der paa Forhaand 
var: skeptisk indstillet; de Fra Tru/vielsen af det nye Baadelws 

val' maaske ikke fri for i 1939. 

l:~t lænke sig, at de .? Konkurrenter nok vilde vise sig 
11<1-1 , skul vi si~e »galante« overfor D. S. R.'s Bestyrelses
hold IIl1"d cI(~1I kOIlg-cli!,!."c 2-Aare som CentnJmsfigl~l'. Men 
dll 1,,,I)('j VIII' rOl'!>i. V/II' ill!,!."cn i ' I\rivl om, at del' ikke 

Kronprinsen og Schack paa Træningsiur, 

5" 
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var blevet givet noget ved Dørene. Den Kamp, de otte 
Baade gav hinanden Banen over, og den Andenplads, 
som D. S. R. stred sig til i forbitret Kamp, var mel' end 
overbevisende. Og senere har Hans kongelige Højhed 
ogsaa ved en Ottersejr i Klubkaproningen for et Pal' 
AaI' siden vist sin Kunnen, naar det gælder om at slide 
fol' Se.jren med AaI'en i Haand. 

Men ogsaa i Klubbens Liv iøvrigt - til daglig, som 
naar '"i fester - el' I1ll1'ts kongelige Højhed levende in
teresseret og med i alt, hvad der angaar dansk Studen
terroning. Uden at det nogen Sinde glemmes, hvilken 
Respekt del' skyldes ham paa Grund af hans høje Kald, 
hal' Kronprins Frederik forstaaet at skabe en kamme
ratlig Atmosfære om sig i Klubben, som ikke mindst har 

Fra Indvielsen 
af Trænings
huset og 
Baadedllaben 
1942. 

AARBOG FOR J 943 

Kronprinsen faar overrakt 
D. F. f. R,'s Ærestegn 

ved Festen i Odd-Fello1D 
Palæet 1942. 

Amclung fol. 
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skabt den Popl;Ilaritet, han nyder blandt danske Studen
terroere, en Popularitet, del' ikke blev mindre, da Kron
prinsen i Fjor ogsaa overtog Protektoratet for den ny
stiftede Stlldentel'roklub i Aarhus. 

En Artikel om Kronprins Frederik i D. S. R.'s Aarbog 
kan ikke sluttes, uden at ogsaa Hendes /':ongelige Høj
hed Kronprinsesse Ingrid nn'vnes. Gang paa Gang hal' 
Kronprinsessen vist, at hun delcl' Kronpri1lsens Tntet
~sse fol' Rosporten. Og naar Kmnprinsessen hal' deltaget 
i vore Fester sammen med Kronprinsen, saavel som da 
hun ved Indvielsen af Træningshuset i Sydhavnen døhte 
en af vore BacHle, hal' hun ikke kunnet undgaa at mær
ke, med llVilken Glæde danske Sludenterroere hal' set 
hende i deres Kreds, og hviUcen Hjcttelighed, der er 
strømmet hende i Møde. 

Det el' i Virkeligheden noget ganske enestaaende, at 
vort Kronprinspar saaledes direkte er traadti Forbin
delse med T drætten, der herigennem har fa aet en Propa-

• 
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ganda , som ingen havde turdet drømme om. Men vi tør 
i denne FOI'hindelse ogsaa sige, at del' herigennem er 
skabt Danmarks Kronprinspar en øget Popularitet, ikke 
blot indenfor den Kreds af Danmarks Ungdom, der fyl
kes under' Idrættens Faner, men langt, langt herudover. 

Danske Studentel's Roklub, dansk Rosport, al dansk 
l elr'æt stad[' i dyb Taknemlighedsgæld t il Hans konge
lige Højhed Kronprins Frederik. Dansk Forening for 
Rosports G uldmeda ille og Dansk Idræts-Forbunds Æres
tegn , der' overra ktes ham ved D. S. R.' s Jubilæum i 1942, 
var beskedne Udhyk for denne Taknemlighed. 

Vi er i Danske Studenters Roklub stolte af a t tælle 
Danmarks før'ste Idrætsmand i vore Rækker. Vi bl'inger 
Kronprins Frederik vm Tak for de fOl' løbne 25 Aar og 
udtrykker vort Haab og vm Tillid til Fremtiden for 
ham , for D. S. R. - for vort Fædreland. 

i __ . 

• HORNUNG & MØLLER 
KGL. HOF·PIANOFABRIK 

BREDGADE 54 NYGADI': 4 

FOl'l1emJ'le dn /l ,fke FnllJ'iJ.:I1/ 

AARBOG FOR 1943 

AARHUS STUDENTER ROKLUBS 

FØRSTE SÆSON 
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Aa r1lOgl:IIS Hl'ouktion har opfordret 
lIIi~ lil al skrivl' Aarhu s Studenter R o· 
kluhs Ilis(ol'i, '. I >tot Cl' mig en Glæde 
al 1'1111 d,'III1" I .l'jligh('d til at g ive VOre 
1((J1)('IIII1I\' IISk" Kolleger. et ] ndblik 
n,rl' Aili ig'gl'lIdl'r. O. H . 

i\ lU·hus StudenteJ' Roklub er et ægtefødt Barn af Dan-
1\. ske Studenters Roklub. Tanken om, at det jydske 
Universitet ogsaa skulde have sin egen Roklub med de 
samme Maal og Forudsætninger som Danske Studenters 
Roklub, blev v irkeliggjort netop i det Aul', hvor D. S. R. 
fe.jrede sit 75 Aars Jubilæum. 

Der var lagt op til den i flere Aar. Da vi i Foraaret 
1942 spagfærdigt ventilerede Tanken hos Sclwck, blev 
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vi klar over, at nu skulde det ske. Scha,ck el' Reali
tetsmand og spurgte straks: »Kan I rejse Penge? « -
Og saa maa De tænke Dem en travl Grosserer inden
for Tekstilbranchen pludselig gennem flere Maaneder 
blive ringet op et Par Gange om Dagen fra Aarhu s -
tage Turen ti l samme Sted to-tre Gange, og stille sin 
knappe Tid, sin elegante Elskværdighed og sin grundige 
Erfaring til Raadighed for en saa tilsyneladende sekun
dær Foreteelse, som en Klub i Aarhus er. 

Der skal Mod og Lyst til - og netop forJi det var 
det, Jer krævedes, blev Schack os den Mand, han var. 

Hvorfor trætte med Enkeltheder, som eL' selvfølge
lige, naar der skal laves en Klnb ? Spøl'gsmaalet om, 
hVCld der skal laves, kommer af sig selv - Problemet er, 
hvordl:111- og af hvem. Skridt for Skridt vandt vi det 
Terræn, som Klubben nu hviler paa. Endnu mens Tan
ken val' paa Spirestadiet, gav to aarhusianske Firmaer, 
gode prøvede Venner af Rospoden, Ti lsagn om de før
ste to Baade. Paa en ekstraordinær Generalforsamling 
forærede D. S. R. os en Firer - samtidig med af kam
meratlige Ønsker sendtes os, og en fornuftig Forudseen
hed fik væltet Planerne om at lave en jydsk Filial af 
D. S. R. Vi er glade ved nu, at Klubben, ogsaa hvad 
Navnet angaar, f ik sit eget Ansigt, selvom vi 'dengang i 
Begyndelsen frygtede, at den ekstraordinære General
forsamlings Beslutning var en Undsigelse a f vort Fore
tagende. 

Vi var jo klar over, at Opgaven i Almindelighed var' 
vanskelig og i J942- 43 nærmest uløselig - uel cn Vel
vi lje fra 13wd ·..!duhbcll i K~Ibenhav l\. Me ll ha vdc vi 
haft Frygt, Vtl l' dcn i It vt'l·j J<'u Id u b '/!,' I'l"HIeL 1)1\ Sdwck 
kom herover til dell :-dil'kl\(k (; C Il~'I 'tdl'lII'sullllill g, havde 
han Løfte med om ydcl-li/!,'('I'(' jo BIII\(k I'r-u vt' lIli gc Kredse 
i København. Og ÅI'kih·ld Mil/II/rl//I POl//.'en, der led
sagede SchiJck, medbmg'k I'uldj I'w l'cli gc Tegninger til et 
Baadehus til 100.000 K I' .. ,'iO II I ('11 IIlIlId,clld e Flok Stllclen-

uV1. Cle. J('.~\A,5e A-S 

L 
Træ-, Finer- og Tømmerhandel 

NIELS EBBESENSVEJ 6 • KØBENHAVN V • • TLF. CENTRAL 3205 
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S. E. ALBERTUS 
IWJCI/odc ,/ . T"',·ro" Central 9655 

Gas- og Vand-Installatør 
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ter fik forelagt af disse to Optimister pal' excellence. 
Jydske Studenter el' ikke forvænt med saa store Tal -
og megen Skepsi:; blev luftet i Krogene. 

Det blev den 3. December 1942, der kom til at staa 
paa Klubbens Love SOlli Dagen, da KLubben kom til 
Verden. 3 Dage senere fik Klubben et stærkt Skub frem- . 
ad, en Støtte, hvis Betydning i den kongelige Families 
Sommerresidensby næppe kan overvurderes, - da Hans 
Kongelige Højhed Kronprinsen lovede at overtage Pro
tektionen af vor Klub. Kronprinsen gav os samtidig' 
gode Ønsker med paa Vejen for dens Virke og Trivsel. 
Vi var taknemmelige herfor og gik med Ildhu til Detail
arbejdet. Det bestod i paa 4 Maaneder at skaffe Plads 
ved Havnen, rejse Penge og Hu:; samt at organisere en 
Klu h. Bestyrelsen blev alsidig sammensat fra første 
Færd: 

Universitetets Rektor, Professor Dr. jur. Carl Ras/ing, 
Professor Dr. phil. Hakon Lund, 
Civilingeniør Børge Bak, 
Fabrikant Elvin Geertsen, 
Landsretssagfører Storm Mortensen, 
Stud. med. Erik Reske Nielsen, 
Stud. oecon. Hi:lrald Christiansen. 
Hertil kommer endvidere Formanden, Revisor auo 

Bjernun. 

Vedtægter og Regler for Klubben blev 'analog'e med 
Forbilledet, Kontingentet en Smule lavere, ikke fordi vor 
Økonomi 'var for god, men fordi vi ved, at jydske 
Studenter el' om muligt endnu mere konstant paa Span
den end københavnske. 

I Marts blev Grundstenen lagt. Og Materialeme til 
Hl1set blev formelig tigget sammen efterhaanden, som vi 
skulde bruge Sten, MØl,tel, Grus, Tag, Tømmer, Vinduer, 
Belysning, Maling - alt det, der sat rigtigt sammen. 
udgør et Hus. Fomd var gaaet Forhandlinger med Byen 
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og Haynen, repræsenteret ved Borgmesiet' Stecher Chri
stensen og Havneing'eniør Gebl:wer, der viste vor Sag en 
Interesse og Velvilje, som kun de kan fmstaa, som har 
set Eksemplet' paa den Kærlighed og Offervilje, Aarhus 
omfatter sine Studenter med. 

Med denne velkendte Vehilje kunde vi gaa ud j 

Arhejdet lmdel' Slagordet: Samme Vilkaar for Stu
denterne ved det .jydske Univel'sitei som for Køben
havn. Idr'ætslluessigt blev først A. S. R. Skridtet mod 
Ligeherettigelsen, idet der ganske kort Tid efter A. S. R.'s 
Fød:;el blev stiftet en akademisk Idrætsfol'ening for 
Jydske Studenter. Da vi efter fJel'e forgæves FOl'søg 
endelig havde faaet den rigtige Plads til Baadehuset, og 
efter at Havnen i Tilgift havde foræret os et Hus mod 
at rive det ned, del' hvor det stod, fortog Angsten sig for, 

Er De den lykkelige Ejer af et 

OMEGA 
eller 

Uhr - da vil det sikkert interessere Dem III vide, at el OMEGA .eller 
TISSOT Uhr bestaar af mange J-Iundrcdc smaa fine Dele og at f. Eks. 
den lille Balance som regulerer Uhrets Gang, svinger fem Gange frem 
og tilbage hvert Sekund eller 432.000 Gange hver Dag. 

Men naar De ved det, saa vil De ogsaa forstaa, at De fra Tid til anden 
bør lade Uhret efterse af en dygtig UhrmagerO), saaledes at han i Tide 
kan regulere en eller anden lille Fejl - - for ogsaa med Uhre gælder 
den gamle Sandhed, at det er lettere at forebygge end at helbrede. 

°l Deffe Bomærke hos Uhrmageren er Deres Garanti 
for fagmæssig Betjening. 
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at Solen pludselig en Dag skulde staa højt paa Himlen 
og kalde Roerne ud paa Bugten, uden at vi kunde kom
me med. 10 Dage før Indvielsen var fastsat, bragte 
»Aarhuus Sti Hstidende« et Billede af Huset med Spørgs
maalet: »NclUl' de det? « Da stod kun Bindingsværket og' 
Tagkonstruktionerne færdige, og vi maatte udsætte Ind
vielsen en halv Snes Dage. De første Baade arriverede, 

»NlIn,. de deLP « 

før Taget val' lagt - og blev af nænsomme, men ukyn
dige H ænder lagt paa Toldboden. Den 29. Maj val' der 
kommet 4 Fil'ere og en Sculler - og Huset val' under 
Tag. Men herudover val' den Del af Baadehuset, del' 
tydede paa en næ r forestaaende Indvielse, hurtigt over
set. Men Flag og Grønt kan dække over meget, og med 
en Rive blev Gulvet indenfor og 11denfol' - af Konsi
stens som en lollandsk Plø,jemark - bragt i brugbar 
Stand, Dagens smukke Buketter og Dekorationer fra 
Kammerater i andre Klubber blev anbragt del', hvor 
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Manglerne var mest iøjnefaldende og spl'edte en Duft af 
Fest i Baadehallen. Et Plankeværk, som siden hal' af
grænset vore Enemærker, var heldigvis ikke rejst, saa 
Forpladsen kom til at omfatte hele den ene Kaj af Lyst
haaJehavnen - med Hyttefade som BaggrUlJ.d og Kut
tere som Kulisser. 

Scenen var altsaa brugbar, men som altid ved Roer
foretagender afhang en hel Del af Belysningsmesteren. 
Vore l"orhaabninger blev ikke beskæmmet. En energisk 
Majsol kastede Glans over de blafrende Flag og de let
klædte Gæster i et Vejr, hvor selv den grummeste Pessi
mist lader Galoscher og Paraply blive hjemme. Aviser
nes Overskrifter Dagen efter: »Straalende Indvielse for 
Studenterne« - »l"estlig Indvielse af Studenternes Ro
klub« o. s. v. var først og fremmest den tilbedte Sols 
Skyld. 

Men lad et af Avisreferaterne fortælle om Dagen. 
Jeg citerer fra Dagbladet »Demokraten« for den 31. Maj 
1943: 

»Det klcll'e Sommervejr lagde den sJllukkeste Ramme 
om, Indvielsen af Aarhus Studenter Roklubs Baadehus 
i Gaar Formiddags. Gennem Maaneder har et Udvalg 
med Revisor Oilo Bjel'l'lun som ildfuld Leder arbe,jdet 
med det ene Maal for ø,je: at skaffe Studenterne en 
Roklub med Baadehus. I Gaar blev Drømmene 0 0 ' An-b 

strengelserne realisel'ede ved en lille Festlighed, hvor 
haade Studenterne og de aarhllsianske Rosportsfolk sam
ledes i et fælles Ønske om god og snr~d Udvikling for 
Studenterroklubhen, der hel'lued som den første giver 
Studenterne et eget Hus, hvor de kan samles uuder 
kalluuel'atlige og sportslige l"ormer. Det var en Mærke
dag - ikke hlot i Foreningens egen , men i det jydske 
Universitets Annaler. 

l"orventningerne blev langt overtI"llfne: Vejret var 
straalende, Studenterne mødte op -j stort Tal med de rød-
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hvide Huer, og Rokammeraierne fra Aarhus Roklub, fra 
Dame Roklubben og fra Risskov Roklub og Arbejdernes 
Roklub samledes foran den lille Bindingsværksbygning 
sammen m.ed en H.ække indbudte Gæster. Del' var Re
præsentanter for Universitetet med Rektor, Professor, 
Dr. jUl'is Rlvsl;ng i Spidsen, Borgmester Stecher Chri-

Formanden holder Indvielsestalen. 

stensen mødte som Byens Repræsentant, Landsl'etssag
fører l. C. Sørensen for S. L K. A. , Grosserer Gudmund 
Schack for den københavnske Studenterroklub og Di
rektør Gru.hn fra Sabroe for en Række ·af Bidl'agsyder
ne - uden hvis Hjælp Foreningen aldrig havde faaet 
Baadehuset. 

Revisor Bjerrum - lykkelig som Manden, der har 
faaet den gyldne Appelsin - bød velkommen til alle. 
Han takkede Bidragydeme, han sagde Tak til Studen
terne, fordi de saa ivrigt sluttede op om Foreningen og 
fortalte dem samtidig, hvad Rosporten el' og hvilken 
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~ave, Studenterne har faaet med Baadehuset og de nye, 
fme Baade. Den kst. Amtmand, Amtskontorehef Bach, 
indviede Huset med Ønsket om, at Standeren maa vaje 
over en god og dygtig Stud.entersportsklub. Standeren, 
der er blaa med to hvide Delfiner og et rød.t Anker,.blev 
hejst af en ung Student. 

Derefter blev fem af Foreningens nye Baade døbt. 
Den første af Rektor, Professor' RClsting, der ikke ansaa 
det for passende at fremhæve Universitetets latinske 
~otto: solidum peto in profundis - jeg søger det solide 
l Dybden - men i Stedet nævnte et andet Citat: Jeg 
bølger, men jeg synker ikke, som Parole for den 4-Aarer's 
Inrigger, skænket af A/S I. C. Filtenborg, der blev døbt 
»Delfinen«. Borgmester Stecher Christensen døbte den 
næste »Aarhus« og haabede, at Foreningen og Studenter
ne maaHe l)['inge nyt Initiativ til Byen. Gudmund Schack 
døbte den tredie 4-Aarers »D. S. R « som en Hilsen fra 
Danske Studenters Roklub og Foreningens høje Protek
tor Kronprinsen. En Sculler, skænket af Schack, blev 
døbt »Dan« af Landsretssagfører l. C. Sørensen, og 
endelig døbte Direktør Gruhn den sidste »Merci«, som 
en Hilsen fra Bidragydernes Side. Men Foreningen har, 
eller rettere sagt f"aar, i allernærmeste Fremtid endnu to 
Baade: en Sculler, skænket af Direktør Ove Hansen, og 
en Inrigger, der efter Giveren skal døbes »Ceres« - en 
f"in Baadbestand for en nystartet Forening. 

Derefter samledes man i Huset ved en lille Forfrisk
ning, hvor der blev talt af Repræsentanter for de aar
husianske Rosportsf"oreningel'. Særlig Begejstring vakte 
en Tale, der blev holdt af Formanden for Arbejder
l'Oklubben, Brandmester HallS Lcll'Sen, og som priste den 
smuk.ke Bygning som en Ædelsten blandt de mange Ny
bygmnger ved Havnen. 

Der blev holdt endnu flere Taler, da del' var mange 
at takke, og flere del' vilde udtrykke deres Ønsker for 
den nystartede Forening. Et Tilbud fra A. G. F.'s Svøm-
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meafdelings Formand, Laurits Jensen, om gratis Svøm
meundervisning for Foreningens Medlemmer blev mod
taget med Taknemmelighed. IOgsaa en Student tog Or
det og takkede for den kostelige Gave, Studenterne her
med f ik. 

Ved Indvielsen sendte Klubben en telegrafisk Hilsen 
til dens Protektor Kronprins Frederik, hvori udtryktes 
Klubbens Tak for Kronprinsens store Interesse og Støtte. 
I Aftes modtog Revisor B jerruln følgende telegrafiske 
Svar: 

»Med Tak for Hilsenen sender jeg min hjertelige 
Lykønskning til Dagen og ønsker alt godt for A.S.R.'s 
Fremtid. Beklager meget ikke at kunne være med i 
Dag. Kronprins F,.ede,.ik. « 

Klubben har nu 80 Medlemmer, og den begyndte al
lerede i Gaar paa Roningen. Efter Sommerferien, naar 
det nye Hold Studenter kommer, sættes Medlemstallet 
sikkert en Tak i Ve,jret, men saa kan Foreningen fore
løbig ikke have flere. 

Revisor B.ierruln var en lykkelig, men træt Mand i 
Aftes: Foreningen havde faaet en sjælden fin Start. Det 
lover godt for Fremtiden og for Studentersporten her i 
Byen.« 

_ Efter Indvielsen val' Faddere, Bidragydere og 
Pressen Bestvrelsens Gæster ved en Frokost paa Hotel 
»Regina«, hv~r Ønsker og Tak blev gentaget og forstær
ket. 

Dagen efter begyndte Arbejdet med Instruktion af 
de mange nye Medlemmer - for at naa det Maal, som 
blev fremhævet i Formandens Inclvielsestale : - at der 
snart maaHe spørges Nyt fra A. S. R. paa Kapronings
hanerne. Gamle Studenterroere tog her med Humør 
deres Tørn for Kluhben, og det lykkedes os at faa in
strueret alle nye Medlemmer saa betids, at de kunde faa 
i hvert Fald nogen Fornøjelse af Sæsonen, og' de 4 Baade 
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og ikke mindst Sculleren blev benyttet flittigt. Sa'7net 
af 2-Aarers Baade val' føleligt, men der hlev snart truf
fet den Ordning med Arbe,jdernes Roklub, der som de 
andre Klubber i Byen havde vist os et Kammeratskab 
og en Imødekommenhed, som bar os vældigt fremad i 
Arbejdet, at en Nøgle til deres Baadehus sku lde ligge 
konstant paa Pulten hos os, saa vi blot kunde tage en 
Toer hos dem, naar det savnedes. 

Sæsonens Egenartethed i forskellige Henseender 
g,jorde, at vi ikke fik vist vort Ansigt udadtil i det 
Omfang, vi havde planlagt. Vi havde flittigt trænet to 
Hold til Deltagelse i den Efteraarskaproning, som Aar
hus-Klubberne tidligere med stor Succes har afholdt, og 
Bestyrelsen havde hedil udsat en Studenterpokal. Vi 
skulde ogsaa have deltaget i en lokal Kaproning i en 
Omegnskommune, men begge disse Kaproninger laa paa 
den forkerte Side af 29. Aug'ust til at kunne realiseres. 
Paa lignende Maade gik det med P lanerne om Deltagelse 
i D. S. R.'s Klubkaproning ITled et Bestyrelseshold, vor 
Kaninkaproning og Kaninfest. Ti l denne sidste var der 
lagt op tre Gallge, men hver Gang maaLte der afbrydes, 
og A. S. R. gik saalecles ud af sin første SCl~son uden een 
eneste Sammenkomst. Vi lever nu i Haabet om en straa
lende Sæson forude, hvor den bIa a St.andel' og de blaa 
Aarer maa præge vor smilende Bugt. Sandkassen, der 

arbejdet ved Klubhuset 

1/_ I /' _Ll . Byen 1071 
~ "-;IØI.K.Jl.. Taga S664x 

6 
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ikke blev realiser'et sidste Aur, vil blive lavet; og Mar
morpladen, med Navnene paa' dem, der rejste vor Klub, 
vil med Danske Studenters Roklub's Nu vn øverst blive 
indsat til Standerhejsningen 1944. Naar dette er reali
seret, er alt lagt op til, at Studenterne kan hefi.nde 
sig godt hel' - og fornemme noget af det bedste i Ro
spoden: Kammerabkabet og Friheden ved Aaren! 

Hvad am'husianske Studenter har mødt af Kamme
ratskab under Ar'bejdet med at starte »A. S. R «, el' 
- som De vil forstaa - et stort og smukt Kapitel fol' 
sig i Kluhbens Historie. Jeg har nævnt ovenfor, men vi l 
gentage det her, at uden den kammeratlige Haand, 
D. S. R. strakte ud mod os, vilde vi ikke have staaet, 
hvor vi staa l~ i Dag. Maaske til Nød økonomisk, men slet 
ikke i alle de andre Henseender, som vejer saa tungt til, 
naar en Klubs sande Status skal gøres op. Det, som 
man i en Kluh ikke behøver at krigs forsikre imod, er 
Sammenholdet og Klubaanden, og med det Eksempel, 
D. S. R. gav os hel'paa i enhver' Retning gennem sin 
utrættelige Formand , hk vi en Støtte, tiom bal' over 
mange af de Vanskeligheder, vi mødte paa Vejen til det 
Maal, som vi nu hal' naaet, men hvor vi ikke et ØJeblik 
el' standset. Vod HlIs var det første Sted udenfor det 
,Tydske Universitet for Studentel' alene - københavnske 
Studenter, der som det selvfølgeligste paa Jorden har 
egen Studenterforening etc. og et Væld af egne Organi
sationer, fOl'staar vel knap nok hvor stOl' Betydning, 
dette har. 

Men Stedet skal være mere end del. Det skulde ifølge 
hele den Aand, h v06 Klubben er bygget op, være Ste
det, hvor københavmike Studenter ogsaa kom - med 
samme Selvfølgelighed som i deres egen Klub, - og 
være Stedet, h vor <le befinder sig godt, naar de er paa 
Ferie i Jylland eller under midlertidige Studier ved 
Universitetet hel'. Skellet .Tydske og københavnske gæl
der kun i Navnet, vi el' danske Sfudenter, og hel' skal 
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Eftertrykket lægges. Derfor den praktiske Foranstalt
ning, at en .Tydsk Student, del' studet'er videre ved Kø
benhavns Universitet, kan gaa ovel' i D. S. R uden For
malitet, blot ved en Flytteanmeldebe - ligesom det om
vendte naturligvis ogsaa gælder. D. S. R's Nøgler om
byttes under midlertidigt Ophold med en Nøgle til Klub
ben hel' og kan faas tilbage ved Afrejsen o. s. v. 

Det et· A. S. R 's Haab, at D. S. R's Medlemmer 
saa ledes som Tilfældet allerede var i Sommer - vil be
tragte vor KIt! b som et Sted, hvor de er velkomne og 
velsete og' vil benytte sig af de Lejligheder, der maatte 
gives til a t lære Aarhusbugtens skønne K yster at kende 
fra det smukkeste Udsig·tspunkt: en Baad. 

Det vilde være os en Glæde pau den Maade at sio'e 
Tak for den Andel, D. S. R har i A. S. H. Og kun p:a 
eet Omraade ønsker vi at staa anderledes ovedor D. S. R: 
paa Kapl'oningsbanel'ne, navnlig den Dag, da den Tanke 
rea liseres, som først og fremmest lyste over Ideen om en 
StudenterI'oklub fol' Jyderne: StllClentermatchen meJlem 
Danmarks to Universiteter - det gamle lucderkrollede 
og' det unge driftige i Danmarks to sm ilende Stnclent.er-
byer. OUo Bje/'/'um .. 

HUSK AT TAGE 

WIEDEMANNS PØLSER 1/ ' 
MED I BAADEN O 

• Stalskonlrol Nn. 20B .• ' 

-
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Der var i Aar usædvanlig ringe 
Tilslutning til Fotokonkur

reneen. Kun 5 - fem - Med
lemmer har gjort sig den Ulej
lighed at indsende Billeder tH 
Am'bogen . 

Paa saadcmne Betingelser er 
det meget vanskelig! at tilrette
la~gge en Aarbog, der er værd at 
gennemblade. 

Naar hertil kommer, at StoHet j Aar skal indskn:cn
kes 1nest mu ligt, er det nødvendigt, Cl t der findes mange 
gode Billeder til at live op i alt det - mel'e eller mindre 
tone - officielle Stof. 

Det er altsaa Medlemmernes egen Skyld, naar de j 

Aar maa se paa Billeder, del' næsten udelukkende er op
taget. af Klubbens sædvanlige Fotografer', - men gid 
det saa til næste Aar vil strømJTle ind med Billeder -
ogsaa fra nye Fotogmfer - af nye Objekter og helst 
set paa en Il y Maade. Det er ahsolnt nødvendigt , at Re
daldionen hal' Billedll1_ateriale at vælge imellem {Ol' sta
dig at kunne holde Aarhogen oppe i et Niveall , som vor 
Klubs Størrelse og Anseelse forlanger. 

Vi takker de trofaste og haaber saa iøvrigt paa bedre 
Tider. 

Fotokonkurenrcen havde i Aur først og fremmest til 
Formaal at fremskaffe det helt rigtige Forsidebillede. -
At dette trods alt er lykkedes, vil vist ingen benægte, 
naar man paa Omslaget betragter ]e:;per J-lven's SculleJ'
roer i Færd med at tOUl1l1e sin Baad. (1. Præmie). 

J-l. Amelung har i AaJ' indsendt en hel Del Billeder, 
og Redaktionen hal' af disse blandt andet udtaget. om
staaende Serie. Det har sikkert ikke været den energiske 
AlIlelungs Mening at sammenstille Jem saaledes, men 
han faar' tn·)ste sig med en 2. Præmie. 

PI'. Vogn. 

Pr. Bane. 



o 

Pr. Bil. 
Med Færgen. 

Med Strømmen. Kort sagt; 

Paa Slæb. 

Rrrrr-Pyhl 

Amelung paa Langtur! 
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HAANDBOLD 

Indførelsen af Haandholdspillet i Danske Studenters 
_ Roklub er af forholdsvis ny Dato. 

Det begyndte i 1941 med, at K. R indbød til ~n 
Haandboldturnering blandt ~oklubberne. Schack hk 
lejet Sundby Idrætshal, hvor vi kundE? opnaa 7 a 8 
Træningstim.er, forinden Turneringen skulde afholdes. 
Civilingeniør G. N yhegn blev tvallgsindlagt til Leder af 
Foretagendet, og trods den korte Tid 'lykkedes det at 
faa stablet " 2 Hold paa Benene. 

I selve Turneringen, del' afholdtes i Idrætshuset, 
mødte 2. Holdet K. R's 1. Hold og blev sIa aet med 7~1. 

1. Holdet mødte :Hellerup Roklubs 1. Hold og blev 
slaaet med 6- 2. 

K. R vandt iøvrigt Turneringen ved at slaa Hellerup 
Roklub i Finalekampen. 

Vi blev herefter enige om, at skulde vi gøre os gæl
dende ved fremtidige TUl'neringeI', maatte vi gøre noget 
alvorligt ved Træningen. Vi fik derfor i Efteraaret 1941 
leJet Haandboldhallen i Nørre Alle hver Onsdag fra Kl. 
17-18 ; en Time vi iøvrigt siden har haft. 

Her trænede vi hele Vinteren og deltog saa i Marts 
MacU1ed 1942 i Roernes Haandboldturnering, der fandt 
Sted i Idrætshuset. 

l første Omgang mødte vi L y ngby Roklub og bleV 
slaaet med 4- 3. 

Men vi var dog naaet saa vidt, at vi mente, vi kunde 
v ære bekendt at tilmelde os i Københavns Haandbold 
Forbund. I Løbet af Sommeren 1942 blev Danske Stu
denters Roklub optaget som Medlem og henvist til at 
starte i Forbundets C. R ække. 
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Til Turneringen, der begyndte i November Maaned , 
anmeldte vi 2 Hold. Endvidere anmeldte vi et Hold i 
Forbundets Pokalturnering, der el' en Cupturnering, i 
Modsætning til den føI'stnævnie, der el' en PoinLsiur
nermg. 

I Pokalturneringen vandt vi den første Kamp over 
Hovedstadens Brugsforening med 11- 2, men tabte der
efter i 2. Omgang til Johannesskoleu efter Omkamp 
med f 0-11 , efter at den ordinære Spilletid var endt 
med 9-9. 

I Pointsturneringen klarede vi os i Begyndelsen ud
mærket, men efterhaanden rueldte der sig en Del Van
skeligheder. Eksamen, Sygdom og F erie gjorde, at vi 
idelig maatte bytte om paa Holdopstillingen. 

1. :Hold vandt 5 Kampe af 7 og blev Nl'. 3 i Pul,jen 
med samme Pointstal som Nl'. 2. 

2. Hold \7andt 4 Kampe og spillede 1 uafgjort af 6 
Kampe og blev dermed Vinder af sin Pulje. 

Kampen om 1. Pladsen med den anden PuI,jevindel' 
vandt vi med 5-4" (1-3) (4- 1) og blev denned Vinder 
af 2. Holds Rækken. 

Efter Kampen modtog vi af Københavns Haandbold 
Forbund en smuk Bronzepokal, der ved Standerhejs
ningen den 28. Mads 1943 blev overrakt Klubben, som 
det første Trofæ hjemført af Klubbens Haandboldspil
lere. 

De enkelte Resultater ser saaledes ud: 

1. Hold. 

D. S. It - Standard ... . ........ . .... . ..... . ....... . ...... 10- 6 
D. S. R. - Fæ llesforeningen f. Danmarks Brugsforeninger. 8- 3 
D. S. R. - Svømmeforeningen Kvik. ... .... . . .... . .... .... 9- 4 
D. S. R. - Christianshavns Gymn as ium . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2- 7 
D. S. R. - Roklubben Skjold .... . ................. . .. . ... 8- 1 
D. S. R. - OlIerup Deling'srørere, København ... . . ... ..... 4- 12 
D. S. R. - Rødovre og Omegns G ymnastikforening .. . . . .. 9- 8 
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2. Hold. 
D. S. R. - Jernbancfunktionærcrne 
D. S. R. - Roklubben Skjold . . .. . ... :::::::: : :::::::: : :::: 
D. S. R. - OlIerup Delingsførere, København ........ .. .. . 
D. S. R. - RødoVl'c og Omegns Gymnastikforening . . .. . . . 
D. S, R. - Frederiksholm ......... . ..... . .. . ........... . . 
D. S. R. - Standard .. .... . ... . ........... . ....... . .. . ... . 

fi'inalek·amp. 
D. S. R. - l.oke 

6- 9 
6--2 
6- 6 

11- 3 
6- 1 
3- 1 

5- 4 

Selv OlU det val' en Skuffelse for os, at det ikke var 
lykkedes os at l'ykke op i Forbundets B-Række, trøste
de vi os med, at vi nu havde faaet dannet en fast Stam
me, som vi turde hygge videre pau. Til Varetagelse af 
Træningen blev nedsat et Spilleudvalg, der kom til at 
bestaa af stud. polyt. Børge Hansen, Sekretær, cand. 

TØR-ELEMENT 
VERDENS ÆLDSTE OG BEDSTE 
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Decoll. Eluf Schrøder-Christensen og' Civilingeniør G. 
Nyhegn. 

Børge Hansen deltog i Juni Maaned i et af Dansk 
Haandbold Forbund arrangeret J nstruktionskursus paa 
Gerlev Højskole under Ledelse af Rigstræneren Axel Pe
tersen og erhvervede sig herunder Dommel'cedifikat i 
Dansk Haandbold Forbund. 

Eluf Schrøder-Christensen var j Forvejen i Besiddelse 
af dette. 

Udover Kampene i Haandbold Forbundet deltog vi i 
2 Turneringer indenfor Roklubberne. 

Den første var en Cupturnering med Handicap og 
afholdtes den 16. Marts i Studenterhallen. Der deltog 
følgende Klubber' m.ed det angivne Handicap: 

KøbenllaVIlS Roklub . . .... .. . ... . ... .. O 
Hellerup Roklub ..... ..... ..... ..... . . 2 
Lyngby Roklub ........... . ... . .. . . . . 4 
Danske Studl>nters Roklub . ....... . ... 5 
Burmeister & Wain . ........... . ...... ? 
Skjold ., . . .. . . ......... . .......... . .. . ? 

I første Kamp mødte vi Hellerup Roklub, der paa 
dettc Tidspunkt spillede i Københavns Haandbold For
bunds Mcsicnmkkc_ og vandt med 8-5 (uden Handicap 
3-3). 

T nlldell KIlIlIP lIuHlk vi Skjold og vandt med lO-iO 
(uden 1I/lIIdienp 'i 1) ()~ IIludtc saa i Finalekampen 
B. & 'vV .. dCI' i MelkIId idl~1I havde vundet over K. R. og 
Lyngby Roklub. IJlllidlklbad. 1'",", Finalen hylede Sirener
ne Lufta lal'ln. Delllll' vIII'edc heldigvis kun en halv 
Times Tid, hvorefteJ' Kampen blev spillet, men vor Fy
sik kunde ikke slaa iiI. Vi tabte med 7-16 (uden Handi
cap 2-9). 

I Dansk Forening for Rasparts Mesterskabsturnering 
i Haandbold deltog vi med to Hold. Turnering'en af
holdtes i StudenterhaHen og i Idrætshuset i Dagene den 
28. og 31. Marts 1943. 
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1. HoLd spillede først mod Skovshoved Roklub og 
vandt med 7-3. Dernæst mod Skjold, som vi slog med 
6-) og sluttelig i Finalekampen mod B. &\V. , til hvem 

vi tabte med 2-5. 
2. Hold vandt over Lyngby Rokhlb med 4-3, men 

tabte dernæst til B. &. W. med 5-4. 
Udover alle disse Kampe, hvoraf de fleste var baade 

spændende og velspillede, havde vi Fornøjelsen i vor 
ugentlige Træningstime at matche med forskellige Klub
ber, vi indbød til Træningskampe. Af disse kan nævnes: 
Politiet::; Idrætsforening, Burmeister & Yf{ ain, Christians
havns Gymnasium, Foreningen af Tandlægestuderende, 
Polyteknikere og Medicinere. Endvidere deltog vi i en 
Træningskamp med Lyngby Roklub i Tennisballen i 

Lyngby. 
Efter denne begivenhedsrige Sæson fik Bolden her-

efter Lov til at hvile ti) Efteraaret 1943, hvor Trænin-

gen genoptoges. 
Forholdene satte imidlertid ogsaa sit Præg paa Træ-

ningen i Begyndelsen, idet flere af vore bedste Spillere 
var internerede som Soldater. Heldigvis blev de dog ef
terhaanden frigivet, hvorefter praktisk taget alle Spil
lerne fra sidste Aar mødte op igen. 

I Københavns Haandbold Forbunds Turnering 1943/ 
44 stiller vi med eet Hold, idet Turneringen paa Grund 
af manglende Haller er blevet indskrænket til kun at 
omfatte eet Hold af hver Klasse fra hver Klub. I denne 
Turnering har vi hidtil kun spillet en Kamp mod Glud 
og Marstrancl, som vi slog med 9-7. 

Endvidere deltog vi i November Maaned i Forbun-
dets Pokalturnering. Vi slog først Postvæsenet med 14-
2, men tabte herefter til Loke med 4-8 efter Omkamp, 
idet den ordinære Spilletid endte uafgjort 4-4. 

Som foran nævnt foregaar Træningen hver Onsdag 
fra Kl. 17-18 i Idrætshallen i Nørre Alle. - Antallet 
af Spillere har ligget omkring 25, men dette er alt for 
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lidt Mandskab at.raade ov~[', især naar man tager KLub
~)ens MedLemstal l Betragtumg. Der er maaske noo·le. der 
Ikke h.a~· Lyst tiL at stille op i en C-Række, men ~t 'Sted 
skal VI JO begynde, og den personlige Tilfredshed er doo' 
størst, naar man selv har vtcret med til at kæmpe Sl~ 
opad. Blandt de yngre Medlemmer maa der findes en 
hel ~el, ~er f~a deres Gymnasietid har vist Evner og 
Interesse for Ha~ndbold, og disse beder vi møde op. 

Haand~oldsp]llet dyrkes fra September tiL April aH
saa overve!ende i ~en Tid, hvor Klubbens egentlige 'For
maa), Romngen, lIgger stille, og netop derfor er det af 
Bet)Tdnino' at VI' ved Delt . l . '1·' . . b ' . . age se l en UL'uerIng som Kø-
b~nhavlls ~aan(~bold Forbi!nds Mesterskabs-Turnering 
udnylter T]clen tI l at lære anclr'e ldrætskt'edse at kende. 

G. Nyhegn. 

SKF" 
DET RIGTIGE LEJE TIL ETHVERT fORMAAL 

S IC. F 
KUGLELEJER OG RULLELEJEI 

DANSK KUGLELEJE AKTIESELSKAB 5KF 
BUDGADE 31 . KØBENHAVN K 



Flag 
Vimpler 
Ynchlllag 
Kluhslanderc 
Flagknapper 
Flaglincr 
Havcparasullcr 

• J. S. V. Weilbach 
t;gl. Hollclcrandor 

Niels Juclsgode 6 . Tlf. C. 1220 -7990 

HARALD O. RIST 
ASSURANCEFORRETNING 

G R U N D LA G T 18 8 4 

* 

KONGENS NYTORV 16 . CENTRAL 992 

-- -~---~--

Det el' bedst l 
at købe J2.Riea hos I 

Okholm 
VESTEHllROGADE 61 TLF. VE 656'i 
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D.S.R.'s SKISEKTION I 1943 

Vi præsenlerer en SkoDkarl : 

Det var j Foraaret 1942. Det første StHinderløb skulde 
skabes. Efter Indskydelse af en sjette Sans hen

vendte Banclæggeren sig til et hidtil ubemærket Med
lem af Sektionen , om at rekognoscere Banen og komme 
med kritiske Bemærkninger. Resultatet blev 4 Kvart
sider fyldt med vise Ord og Skitser. Fra dette Øjeblik 
var Poul Korshobns Skæbne beseglet. Den ene Opgave 
efter den anden meldte sig og blev i Tur og Orden løst 
med Glans : KM-Banen 42, Assistance ved DM 42, Bane 
/ il Kursus i Rold Skov 43, DM-Banen 43 (sammen med 
I )lI g-mar Tillisch), og ind imellem nogle Instruktions
''-\Cllldage i Sektionen, hvis Begyndere har hans særlige 
III / t'I·( 'sse. Endelig, som den foreløbige Krone paa V ær-
1..1'/ : .Jeg orienterer - « dansk Orienterings Standard-

9S 
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værk, der ligger færdig i Manuskript, Jnedens deHe 
skrives, men hal' Vanskeligheder vcd at udkomme. N aar 
Bogen kommer, bliver der Furore i Orienteringsverdenen. 

Poul Korsholm el' saaledes et af Sektionens aller
værdifnldeste Medlemmer ; han er rolig som en Klippe, 
taler sjældent, naar flere er til Stede, men lytter saa 
meget des mere. Naar han sigel' noget, er det Guldkorn. 
Melder der sig Opgaver, helliger han sig dem. rned en 
aldrig svigtende lldhu , - og Henvendelser om yder
lio·ere Spørgsmaal preller ganske af. - »Det, der staar 
p~a, skal løses først ! Og fuldkomment! « k1l11de være 
hans Motto. 

Endelig er der ikke det Vejr, som bider paa ham. 
Han er sejg, om nogen el' det - og saa har han Lune. 

Han er en ægte Orienterer -
Stifinder. 

HVAD SKOVENE GAV OS -
Stillci ovc,·for· Op~nvclI al skIllle sk,·ive Aarsberet

ning fOL" Scl liollclIs 1. AiI'·. JIlila .{cg eftcr nogle Timerti 
Jonglercn mcd Dalocl", A'Tangclllcnlcr· og .Re ··uHater ~r
kende, at OpgL1\'Cll ianL" c,· langt vanskc~,ger·e end ttd
ligere. Sektio])en hu,· vokset sig stor, og TlClcrnes UgU1~s1 
- d. v. s. dels VeJrets, dels Menneskenes - 11l:ll" bevlr
ket, at Sektionens Arbejde i 1943 har været meget mere 
ensartet end de to Joregaaende Aar, - for ensartet. Set 
fra en Bel·eHers Synspunkt maa det hele derfor tage sig 
kedeligt ud. 

Vi har ingen Sne haft - ikke noget videre da - , 
saa Skiløb fOl'ekom kun een Søndag. 

OrienteringspOl'ten har til Gengæld blomstret ganske 
overvrclclende. Sektionen har deltaget i 28 Løb (mod 17 
j 1942). Prøv engang at tænke efter, hvad det egentlig 
vil sige: 28 Gange Banelægning, 28 Gang·e Afmærkning 
af Poster, 28 Gange Annoncering af Løb, 11 Gange An
meldelse til Konknnence, 28 Gange Duplikering af De-

AA RBOG 1'01\ 1943 97 

finiiioncr (gennemsnitlig 7 Poster pl". Løb, ialt ca. 210 
Definitioner), Udshivning af Propositioner, Instruk
tion af Kon l-roller, Beregning a f Mellemtider Lil Resul
tatlister o. s. v., o. s. v. - jo, det er· et vældigt Apparat, 
som Foraa.: og EHeraar har· VLeret i Gang. :I tatten af 
for del! Og en hjc[·telig Tak til alle vore Kammeraiet, 
som hin orret Tid og Kræfter paa, at vi andre - vi 
mange - knnde komme ud og morc o·. Ca. 65 af Sek
tionens Medlemmer hal" pr·øvet Orienteringen, og det 
størsle Deltagemntal i et enkelt Lc"b i 1943 var 155 (i 
»Stifinderløbet« den 2. Maj). Men de 65 el' ing·en Frem
gang i For·hold iii sidste Aar. Hvor bliver alle de nye 
Medlemmer af? Der· maa være mange fJeJ~e i DSH, 
som hiu Lyst og Evner for Orie ntcr·ing. FOl" ingen skal 

Skomager111osen ved Raonsl/Oll. AmcJung fol. 

I 

I 
I 

I l 
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bilde mig ind, at Orientering el' svært, i den Forstand, 
at ikke enhver skulde kunne faa Fornøjelse deraf. Der
for: Kom. med ud og prøv Lykken i Skoven, næste Gang 
vi kalder til Træning! Vi ønsker, at mange flere Roere 
skal faa Fornøjelse af denne ædle Sport i »Mellem
sæsonerne«. Og Arrangementsarbe,jdet fort,jener virkelig 
en endnu bedre Udnyttelsesgrad. 

THE VAGAR TILL ROM 

Det finns tre klart skilda satt att avverka en oriente
ringst~ivling : 

1. Att springa hllvudlost. 
2. Att soka ta chansen. 
3. AH gom ett kvalitetsarbete. 

Metod numme[' ett iiI' i sina milllga skiIda (men tiH 
resultatet !ika) variationer den vanligaste. I allm~inhet 
drivs vederborande av det dunkelt kanda motivet att 
det framfor allt galler aH ha bråttom. 

Han laser kanske kontrollangivelsen hafsigt oeh ty
der den felaktigt. Eller han tyder den ratt men priekar 
in kontrollen fel på kartan. AH på detta saH Higga krok
ben for sig sjiilv ar myeket omtydet. 

Kompassriktningen tas ut slarvigt. Att enbart en 
grads forskjlltning gor 17,5 111:S felgång per kilometer 
bekymrar ieke en stor ande. I regel bryr han sig ni:im
ligen inte 0111 aH folja kompassen {(jrdin han gåH grund
ligt vilse. Oeh dil iiI' det så dags. 

Karthisningen ignol'erar han mel' eller mindre. EH 
par mil1lders kadstlldium då oeh då synes honom som 
ho:jden av sloseri med tiden. Kasfcn han. någon gång 
en blick på kaI·tan, så sker det så snabbt att byvagar 
fOl'viixlas meel bi:ickar, torpteeken med hO,jdpunkter, 
stadsplanelagela områden med karr. O. S . V. 

Den huvllelli:ise orieni:eraren i.ir stigfinnarsportens 
Laura. Han springer SOUl regel myeket fori: - vart som 
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helst. Till målet kommer han oHa gående, i tiivlingens 
sen are skede. Men hul' troH han an ~ir, bruhn han alltid 
ha ork nog aH utflirligt beskriv a sin otur. 

Chansloparen ar en korsningsproduld av gott oeh 
ont. Han ar insti:illel på aH våga, vinna eller fOrsvinna. 

Han ovel'ger garna en noggrann kompassgång fOr aH 
folja en stig som går »ungeHir» i san lIna riktning, om 
han anser aH elet finns en viss mojlighet aH den leder 
raH. Inte sallan foredrar han en vågsam kompassgång 
till en foga uppfångande kontroll framfor en sakrare 
men liingre omviig. Han resonerar då som så aH den 
flirra vagen ih den snabbaste - bara han har tUl'. Å 
anelra sielan tal' han g~rna chansen aH gom en omv~i.g 
over etf kartl~isningsmassigt sett svårtycU)al't olll'rilde 
framfor en kortare over eH kuperat och k~irrigt. Det 
»svtlI'tydbara» hm ju visa sig var a oppen mark, och då 
ar hans lycka gjord! 

Så snart han ser en mojlighet aH g'ora en kupp, som 
kan ge honom en handfull vunna minnter, så lever han 
upp. Han simmar gladeligen over en vik i stioil1et fol' aH 
forlora tid på aH springa runt - skulle han sedan få 
hån av kylan och tvingas aH slå av pii farten, allrjght 

han kunde ha sluppit ullllall uian plågOl' oeksil! 
»Den chanslopancle» iiI' typen av en genomsniHs-

Iwmmer De igen! 

7" 
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ol'ienterare. Han forsoker inte klura sig lItan hllVlId. 
Tv~ittom spekllJel"Ul' han p il det livligaste. Det iil' han 
som vinner de allra sWrsla slagen neh ful' njllta segerns 
si:itma. Men ibland fih- man lela forgiives e ftcr honom i 
l'esultatlistorna. Du har hans kalkylel' inIe h idlit sheek. 

Men det phi .. ju vaea niir' b L'lgen spiinncs hiigs(, som 
den brisler. 

J nom orienteringen finnes slutligen et( slod gmde 
»professoret», som a nsel' del absolu t mesl iltråvii I·da 
inOlU spor-Ien var'a atl gom eU feLfritt <ubde. Orienle
]'ingsprofessorn Qverliimnaringenling id slumpen. Han 
~il' gammal oeh van i gamet, oeh han gul' till yer'ket med 
kallblodig l'utin. 

Hans kompassgilng al' et( lIppr'epat l'usanclemellan 
rik/miil'kena, knappast en meter Hir'bi. Han går efter 
klocka och vet precis niir han skall vam hamme vid 
kontrollskiir'mell eller den mellankontrolL hall sjiilv vali. 

Kadan hinnet hall utan och innall. Av dess ålder 
oeh utseende sluler han sig (jgonbliekligen till dcss god
het och den loptaktik han skall anviinc1a. Han vet precis 
vilka schemetise6ngae av kartteckn en, som kar·jritarna 
anvande under olika lidsskeden. Avlutningsstreckclls 
tiithet b eriiknar han markytans slullning cle. 

I-{an Wper h in' t, du han iir alldeles siiker om viigen. 
men lInnar sig Jtlnga pauser' fyHda av IUllkearbete, då 
det giiller' aH v iilja si.iluaste viig. 

Ingenting får rubba hans citkLar, val·ken konkllrr-en
ler eller felstiiLLda kontwller. Finner han inIe kontrollen 
p å dess r iitta plats, stiller' han sig snabbl in i banlaggal'ns 
tankegå ng och listar i aila 1'all ut var shimlen iir pla
cerad. " 

Han kan vinna cli eller annan svill'orienterad tiivling, 
men Lh mestadels ni.ija sig med en placer-ing under- hit
gruppen. Hans ol"ienteringskllnnighet Jiir hOl1om berg-
siikert h ån start till mål , men hans fOrsikiighct och hans 
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Jnotvilja mot chanslagnillg topphugger hans sluttid med 
cLyrbara 5 ,'I JO minnter. 

Fast gull samvc(e har- han efter- slutut viirv. 
(Fra Gos/n IVijkmtlf'l.: »Sligfinnflrfinler«). 

D. S.ll.'s KøbenhnonslIleslre ./943: Jesper Uoen (2) , 
Mogens Hee ("3) og Høeg HasJnussen (6). 

"HNtd-lincs" 1943. 

l\melnn~ fOl. 

Januar: Kort, men straalende SneperiocLe; vore An
strengelser mcd Langrendstræning og Instruktion blev 
frugtesløse - Belønningen for Ar-bejclet maatte alene 
ses i den Topform , Deltagerne kom i. 

Februar: Tø og Sjap og TøsJap! Træning og Ture 
]øb ud i Sa ndet - eller rettere Pløret. (I hvert Fald ikke 
i Sneen, som vi havde haabet). 

Maris: Der blev kælet for Orienterings-Begynderne 
med 4 Instrnktionsløb og en Instrllktionsaften. Der val' 
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god Tilslutning. En Travetur i Takkekøb Hegn blev vor 
foreløbig sidste; der meldte sig ingen D eltagere. 

April: Jordsmonnet tillod igen Orientering i større 
Format. KIF havde 140 Deltagere i et B-Løb, hvor 
Høeg Rasmussen kvalificerede sig til A-Klassen. Den 
1S. April holdtes for 5. Gang Roer-Orientering om det 
store Skibskompas. Skønt kun for B-Løbere, deltog 
DSR med 25 Mand og vandt ogsaa denne Gang Tro
fæet. I ·Ioldet bestod af Vagn Møller (1) , Skovga.8.rd-Søren
sen (2) , Korsholm (6) og Kerrn-J espersen (S). Begiven
heden fejredes ved en Fest i DSR. 

Paasken bød paa Ferietur til Sejrøbugten, og fra 
DSR deltog Arne Ma.lver, Herbert Marcus, Holger Meyer 
og Ve1.gn Møller i DSOF's Instruktionskursus paa Fyn. 

Maj: Foraarets store Or ienteringshegivenhed »Stifin
derløbet« arrangered.es den 2. Maj af Aggerbeck, AL 
Bramsnæs og V oigt. Deltagerantallet blev det største i 
1943, nemlig 155, - deraf 30 fra DSR. A-Holdkonkur
rencen vandt Hee (2), Hven (4) , Voigt (6) og Høeg Ras
mussen (S) foran KS. Holger J.vleyer kvalificerede sig til 
A-Klassen. 

Dcn 9. Maj arrangerede KS den første danske Sta
fet-Orientering. Kampen mellem Holdene, der her var 
sammensat i Forvejen, blev ualmindelig haard, og man 
havde glimrende Le.jLighed til ved Vekselstedet at følge 
det spændende Kapløb. »Officielle Meddelelser« beret
tede: 

»Fm Stm'len Kl. 10 og til langt ud paa Eftennid
dagen gik Bølgerne højt. Hold, som efter første Vek
sel syntes slaaet ud, retlede Stillingen op pcw anden 
Veksel, og da til sidst Trediemænrlene fra de to tip
pede Vindel'hold kæmpede om Minutlel'ne m.od Maal, 
naaede Spændingen Bristepunktet. 

Det val' DSR's og KS's Førstehold, som sloges. 
Efter sidste Veksel laa KS J5 Minulter foran DSR, 
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men KS havde den svære blaB Veksel tilbage, hvor
imod V oigt skulde ud paa den middelsvære gule Vek
sel. Del var urnuligl at spaa O1n Udfaldel. Men pludse
lig lyde,. del: »Der konl.1ner en Løber - !!« Alle farer 
op. Der er gewet 4 Timer og JO Minutter, da Voigt som. 
Vinder løber i Maal. KS regner saa med Andenplad
sen, men Vagn Møller komrner ind 2 Minutter føl' 
Dannwrkslnesteren l'vleulengracht og har saaledes 
sammen med Høeg Rasmussen og Erik Kiersgewrd be
sat A ndenpllulsen. Del el' m.ed bereUiget Stolthed, at 
vi lykønsker hinanden lil denne Afslutning paa For
aarssæsonen.« 

Vinderholdet var Hee, Hven og V oigi. 
Og det var virkelig en fantastisk Rekor~lsæson, dette 

Foraar 1943. I 4 KonkuL'l'cncer med iaH 436 Deltagerc 
val' de 96 fra DSR, og af Løbenes 11 mulige Første
pladser besatte vi de 7 og ligeledes af 11 mulige 7 An
denpladser. D et er Tal , som vi næppe nogensinde l 
Fremtiden kommer op paa Siden af. Maa de blot virlce 
ansporende paa vore Orienterel'e i kommende Konkur
rencer! 

September: Datoen den 29. August 1943 behøver in
gen Omtale. Efterdønningerne va r direkte mærkbare 
langt ind i September. Vi har intet glemt. Men lidt efter 
lidt sundede vi os og tog fat igen undel' de nye For
hold. Netop 1)01' Idræ t er vigtig. Trods alt naaede vi en 
Instruktionsaften og 4 InstrnkLionsture. 

Oktober : Ved ArkitekthyHen i Ravnsholt arrangere
de Amelung dansk Orienterings hidtil bedste Pl'opa
ganda-Or·ientering. Det var en Trænings-Point-Orien
tering', som talte 99 Deltagere og skaffede os en me
get omfattende Presse, ti] Fordel for Orienteringen i AL
mindelighed og DSR i Smrdeleshed. 

De følgende Søndage bød paa Konkurrence efter 
Konkurrence, næsten for meget af det gode. 
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jO. Oktober: »Hjorten «s B-Løb i Ravnsholt, 1.7. Ok
lobcr »Pokalløbet« ved Nyrup, hvor A-Klassen maatte 
annulleres, fordi en Post laa 200 m fejl. B-Klassen vandt 
C. O. lIanssing, som dermed rykkede op i A- Klassen. 
24. Oktober: »Kortløbet«, den 6. Roer-Orientering, vandt 
Vagn Møller m,ed S/Jend lllUln (5), Ove Krarup (9) og 
Boje Nørregaard (13) paa Holdet. Endellg den 31. Ok
tober: Københavnsmesierskaberne i Teglsirup Heg n. Til
svarende til 1942 besatte Jesper Hven Andenpladsen , 
ligesom DSR vandt 1-Ioldmesterskabet med Elven, Hee 
(3) og Høeg Rasmussen (6) paa Holdet. I B-Klassen kvali
ficerede Gunnar Hansen sig til Oprykning. 

Paa Generalforsamlingen den 15. Oktober indvalgtes 
Holger Meyer i Bestyrelsen i Stedet for Birkel-Sm.ith, 
og Bestyrelsen fik Bemyndigelse til at supplere sig med 
yderligere et Medlem. 

November: Vi trænede den 7. i Tokkekøb og deltog 
den J 4. ved Slagelse i Damnarksmesterskaberne. Titlen 
fra i Fjor lykkedes det ikke at forsvare ; vi havde en 
dam'lig' Dag og besatte blandt 60 udvalgte Konkurren
ter Pladserne 7, 8, 10, 13, 14 og 17. Se nærm.ere neden
for. Den 21. November afholdt vi for førs te Gang Klub
mesterskaber. Vejret var ualmindelig haardt og satte 
Deltag'erne paa en virkelig Prøve. Frode Brarnsnæs' 
vandt. Banen var lagt af Voigl og linen. 

Endelig' den 28. November blev Pokalløbets Erstat
ningsløb løbet i Ganløse OL'e. Vi rehabiliterede os for 
DM ved, at Høeg Ri:1.sl1wssen besatte Andenpladsen ef
ter den for Øjeblikket uovervindelige Aggerbeck fra 
A. L, og' vi vandt Holdkonkurrencen ved H.øeg Ri:lsrnus
sen, Brmnsnæs (4) og flee (6) foran AI og KS. 

December: Som Rosinen i Pølseenden - næsten 
for meget af det gode - kom den 11.-12. Decem
ber en Natoriente['ing arrangeret af Skovshoved Ro
klubs Ski- og' Orienteringssektion. Vi var efterhaanden 
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k onkurTencetræHe og ogsaa som Følge· af den sene Aars
tid ikke særlig ivrige efter at deltage. KS val' ene om 
at V[Cl'e virkelig repræsenter~t og vandt da ogsaa stort. 
En afsluttende Tr'ænings- og Hyggetur i Rudeskov sam.
lede klin faa Deltagere. 

Svend lIJwn ved KM i Teglsirup Hegn. 
Amelung foto 

Dell 10. December overtog vor ilY!' Kasserer, .Jeppe Schullz, Sek
tionell~ Kasse, dter at.Je.~pe,. liDen havde Ildredt de noget ind
viklede Traarle. 

DSR's ::3kisektioll bal' i 1943 blidt Medlemmerne paa 3 11ed
lemsaf'tener, 2 Instmktionsaf'tencr, l Skitur, 2 Skiinstrllktioner, 
l Natorienterillg, 17 Ol'ienteringstræninger, il Orien teringskonkur
reneer, 1 Ferietur, 3 Gange Gymnastik, 1 Vandretur, 12 Gange 
Løbetræ ning. 

D. S. R.'s Rangliste 1943 for A·Klassen: 

Listen omfatter samtlige A-Løbere i D. S. R. Der er givet 12 
Points til Nr. J , 11 Points til NI'. 2 O. s. v. blandt D. S. R. 's Del
tagere i rølgende 4 Løb: Stifinderløhet den 2. Maj, Pokalløbet den 
28. Novpm ber, KM den 31. Oktober og DM den 14. November. 
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»0« betyder »udgaaet( , »-7- « betyder »ikke deltaget«. Bramsnæs 
er den J. Maj tildelt (10) Points, som Gennemsnit af hans tre an
dre Løb, da han den 1. Maj fungerede som Banelægger. Dette bør 
jo ikke komme ham til Skade, og vi risikerer ellers, at ingen vil 
være Banelægger ved de vigtige Løb. Rykket op i A-Klassen er: 
1) den 11. April; 2) den 2. Maj ; 3) den 17. Oktober; 4) den 31. Ok
tobcr. - 3) og 4) var udelukket fra at deltage i Pokalløbet den 
28. Novembcr, da de ikke var anmeldt den 1'1'. Oktober. 

PoinlS 2/5 31 / 10 14/11 28/11 
1. Jesper liv en .... .. .. ...... 43 11 12 12 8 
2. Mogens Hee .............. 42 12 11 9 10 
3: Frode Bramsnæs ......... 41 (10) 9 11 11 
4. Høeg Rasmussen 1) ... . . .. 38 9 10 7 12 
5. Bcnt Saugman . .. ......... 32 6 7 10 9 
6. Ejnar Voigt ...... ... .... . 26 10 4 5 7 
7. Erik Kiersgaard ... ..... .. 23 8 3 6 6 
8. Henning Amelung ....... . 13 7 6 O O 
8. Holger Meyer 2) .......... 13 5 H 

1.0. C. O. Hanssing 3) . ........ 8 8 
!J. Gunnar Hansen 4) o ••••••• O O 
12. Max Sørensen • ••••• 0 . 0 •• • 

D. S. R.'s Rangliste 1943 for B-Klassen: 

Listen omfatte r dc 10 bed te af D. S. R.'s Orienterere udenfor 
A-Klassen. Vort største fu ldførende Deltagerantal i B-Klassen i 
noget Løb i 1943 var 16. Der er givet 16 Points til Nr. 1, 15 Points 
til NI'. 2 O. s. v. blandt D. S. R.'s Deltagere i følgende Løb: K. I. F.'s 
B-Løb den 11. April, Kompasløbet den 18. April, Stifinderløbets 
B-Klasse den 2. Maj, »Hjorten«s B-Løb den 10. Oktober, Pokal
løbets B-Klasse den 17. Oktober, Kortløbet den 24. Oktober og 
KM B-Klasse den 31. Oktober. 

Points 11 /4 18/4 2/5 10/10 17 10 24/10 31/10 

L Vagn Mølle r .. .. .. ... 60 16 14 16 14 
2. Svcnd Illum . .. ... ... 55 16 15 15 9 
3. Henry Kiersgaard .... 49 14 11 11 13 
4. Hans Jacobsen 47 13 12 12 10 
5. Ove Krarup ..... .. .. 40 14 14 12 
6. Boje Nørregaard .. ... 36 13 to 13 
7. Jon Thillemann ...... 34 9 10 15 
8. Jørgen Wreschner ... 33 12 8 13 
9. Herbert Marcus 32 15 2 15 

10. Arne J. Aruskov 29 14 15 
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Uanlllarkslllesterskabet i Orientering 
14. No,'ember 194:-l 

ved Frcdcrikslund /Slagelse, 60 Deltagere, 1.0 fra DSR. 

Vindcr : Aggerbeck, AI .. . ...... . .............. 2.05,55 
Nr. 2: Grenness, KS ......... . ............ .. 2.29,25 

'1': Jesper ]-lDen .......... . .............. 2.40,14 
8: Frode BranIsnæs . ..... . .............. 2.55,40 

10: Bent Saugman . .. .......... . ... . ...... 3.00,48 
13: Mogens Hee .. .. . .. ..... . ....... .... . 3.04,48 
14: Holger Meyer ...... . .. . ....... . . . . ... 3.05,00 
1'1': Høeg Ri:1SIIWSSen ..... ....... ......... 3.09,10 
26 : E. Kiersgaard ..... ..... .. ... .. ... .... 3.25,12 
31 : l!-'jni:lJ" V oigt . .. ............ . ... . . . .... 3.36,30 
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Ameltmg udgaaet, C. O. Hanssing ikke stadet. ~ 

Som Bestyrelse for DSR's Skisektion har i 1943 fungeret: 
Ejnar F. Voigt (Formand) , Jesper liDen (Næs tformand) og Henning 
Amelu.ng. j. Birket-Srnith afløstes den 15. Oktobcr af Ilolger Meyer, 
og Kasscrcrcn C. O. Hanssing crstattedc den 10. December med 
jeppe Sc1ndlz . 

.J. H. 

Fabrik 'or Elektroakustisk Materiel 

Finsensvej 39 København F .. Central 13696 
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