
AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFF ICIELLE MEDDELELSER 

16. AARGANG JANUAR 1948 NUMMER l 

1948 
Ved Aarsskiftet vil jeg gerne benytte Lejligheden til paa Bestyrelsens og egne 

Vegne at sende alle Klubbens Medlemmer og Venner en hjertelig Hilsen og Tak 

for Trofasthed mod Klubben og for al Hjælp, som er ydet Bestyrelsen i det for

løbne Aar. 

Skønt Aaret 1947 bragte os saa mange Skuffelser paa Kaproningsbanen, nærer 

jeg en afgjort Forventning om, at det vil blive anderledes i 1948, saafremt alle 

vore nye Folk, der træner energisk i disse Vintermaaneder, vil holde fast ved deres 

Træning og deres Tro paa et godt Resultat, selvom det ikke i første Omgang 

manifesterer sig i en Sejr. 

I Haab om, at Aaret 1948 maa blive et Opgangsaar for Klubben, og at 

Held og Lykke atter vil tilsmile vore Kaproere ved Sæsonens Stævner ude og 

hjemme, sender jeg alle Medlemmer og Venner mine bedste Ønsker om et godt 

og lykkeligt Nytaar. 

GUDMUND SCHACK 

Formand 



, , 

SVEN AAGE BRUUN 
Statsautoriseret Revisor 

Chr. IX's Gade 10, Mezz. 

Det kan naas enunu, men det er yderste Frist, der
som nogen har et godt Billede til Aarbogen for l 94i. 

Vær saa venlig i saa Tilfælde at sende Billedet eller 
Billederne tilAarbogensRcdaktion: Sekretær E. Sievert", 
Dr. Abildgaards Alle 9', Kbhvn. V. 

Det kan iovrigt tilfojes, at den kommende Aa rb()~ 
tegner til at blive temmelig billed-fattig; ganske vist 
bliver den ikke ret stor, men vi skulde gerne have lidt 
flere Billeder end dem, der til Dato er modtaget. 

f>\en som sagt: Det haster nu meget stærkt! 

Bokseholdet begynder igen 
Onsdag den 21. Januar KI. 19 lægger "Roholdet" ud 

igen og fortsætter hver Onsdag Alten indtil medio April. 
Det koster iult kun ];:r. 6,00 at "ære Delta~er paa 

IlDIdet, der saavc1 omfatter rutinerede som Roere. der 
aldrig for har haft et Par Boksehandsker paa. Enhver 
Roer, som hur Tid og Lyst til at stifte nærmere Be
kendtskab med denne Sport, bor i egen Interesse og 
uden Forbindende - overvære en Undcrvisnin~:)timc. 

Den kendte Bokselærer Em. Jacobsen ( .. Malle") fore
staar pcrsonli~ Undervisningen og lnstruktioncn. sau 
De kommer i gode Hænder. 

Robenklæder og Gymnastiksko er tilstrækkelig Paa
klædning, og Boksehandsker kan De leje paa Bokse
salen ganske billigt. 

De kan ogsaa faa Bokseundervisning Lordug Eltm .. 
hvis det passer Dem bedre. og iIJvrigt fuar alle de Med
lemmer af AKADEMISK BOKSE-GLUB. som selv on
sker at delta!!e i Konkurrencer, speciel Instruktion og 
de bedst mulige Træningsvilkuar. 
, Er det noget for Dem? Det foregaa r i .Malle"s Insti
tut. orregade 41. 

~lubbens 

ro tøj 
b.u bos 

~Ul ~olrn 
SUkegade 11 • Tlf. 3082 

Adresseliste 
BESTYRELSEN: 

C. 4641 - C. 14141 

Formand: Grosserer Gudmund Sehnck. Norre Farimagsgade 
3 '. K. Tlf. C. 6644. 

Fotmand for Kaproningsudvalget: Læge Ole Secher, Ring
kobinggade IO, ø. Tlf. Øbro 54J.! v. 

Materialforvalter: Civilingenior J. Norman-Hansen. HEerens 
Vanbennrsennl, Amager Boulevard 8, S. TIl. C. 16140 (KI. 
10-16). 

Kasserer: Fabrikant Bjarn Maller. Bredgade 47·, K. Tlf. 
Byen 8363. 

Sekretær: Assistent. cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. Abild· 
gaard. AII~ 9'. V. Tlf. Nor. 1869 x. (10-16: C. 608). 

Rochefer: 

Revisor Erik Cortsen. Strandboulcvsrdcn 54, ø. Tlf. C. 15.601 
Lok. 47 (citer 13). 

stud. jur. f\'lullk Jensen, Nordisk Kollegium. Tlf. Obro 8823. 
Il. l>\. Moller, ,\hleleldtsgnde 18 A', K. TIL C. 8668. 
Palle Smith, Steenstrups Alle 13, V. TIE. Norn 830i. 

Arkivar: Kunsthandler Gunnar Wandel, Solvgnde 38, K. Tlf. 
Byen 6060. 

KAPRONINGSUDVALGET: 
Læge Ole Scehcr, Ringkobinggade IO, Tlf. Øbro 5434 v. 

Assurnndor Erik S. Kicrsgnnrd, Livjægcrgnde 23. ø. Tlf. 
Obro 5152. 
~tud . polyt. Ole Christtrcu, Nakskovvej 84, Valby, TIE. 
Valby 4318. 

Inspektor: Stabsofficiant C. A. Sjelle, Njalsgade 59. S. Tlf. 
Amager 3272 v. 

"nftn,. 
CROME &GOlDSCHMIDT 

".-UKI 



KAPRONiNGEN 
Om Kaproningstræning 

af Tibor Machan. 

Om Roerens Forhold til Klub og Træner 
Roere gor i Almindelighed en stor Fejl, idet de tæn

ker for lidt paa selve Roningen og venter for meget 
af deres Klub og Træner. 

Den sande fundamentale og grundige sportslige Ud
dannelse maa efter min Mening være den S e l v s t re o
d i g c, maalbevidste Træning. I lærer ikke at ro ved, 
at Træneren pumper Roning ind gennem Ørene paa jer. 
Han er kun den Radiostation, som sender ' Roningens 
f d e e r til jer, og jeres Hjerne bør være det fi"e og 
meget følsomme Apparat, som modtager og i P r a k s i s 
udformer de Enkeltheder, J har hort. 

Om den nye "Stil" 
Den Roning ("Stil"), vi træneT, adskiller sig væsentligt 

fra den alm. Form for ROlling:, men den er saadan set 
ikke ny, blot bragt "up to date". Det eT altid. men 
ganske særlig for Tiden, nodvendigt at lade Roningen 
undergaa en Udvikling, og hvem andre end netop jer 
Studenter s~",lde det Hverv pa.lægges at antage og 
gennemføre Reformer? 

l har ikke Raad til stadig at holde fast ved de gamle 
Ideer. Ingen har Raad til at stille op i internationale 
Konkurrencer med en forældet Stil og gøre sig selv 
latterlig. for eller senere vil den gamle Roning synes 
meget lig en Hær, som i rede Bukser marcherer frem 
paa Slagmarken i Strækmarch. 

Indenfor den meget konservative engelske Roverdcn 
paatog .. .Jesus College" ved Cambridge Universitetet 
sig den Opgave at bringe Roningen "up to date". 
Studenterne ved dette College gjorde dette san godt, 
a t de sikrede sig en førende Stilling indenfor engelsk 
Roning. Sidste An]' vandt "Jesus" saaledes atter den 
berømteste engelske Pokal "Tho Grand Challenge Cup" 
i Otter ved Henley. 

Om Roerens Forhold til Træningen 
llovedidccn i dette er, at den svageste Mand ror 

med de bedste Forsætter. 
Ingen bor tilsidesætte noget for Roningen, men enhver 

maa vie sin Tid og sit Arbejde til sit eget bedste, Vel
befindende og Kondition og maa banlyse andre ofte 
skadelige Fornojelser som Tobak, Piger, Spiritus etc. 

Det er kun Umagen værd at tage Del i vOr Træning, 
saafremt man nyder Træningen i sig selv. Det skal være 
saaledes, at man, hvadenten man kommer paa et be
stemt Hold eller ej, ikke foler, at den Tid var spildt, 
man brugte til Træningen. En Roers Belønning ligger i 
det Udbytte, han har af hver Træningstime. Træningen 
maa ikke opfattes som et Arbejde, men bor være en 
fornojelse, som styrker Sundheden. Indtil vi alle har 
forstaaet det, er Klubben blot en Væddeløbsstald og 
Roerne [-lestene. 

(Dette er en stærk forkortet GcngjYclse af et Foredrog. 
holdt af Klubbens Træner Tibor Muchan, "ed et Møde for 
Kapl'oere d. 2. Dec. 1947.) 

Medlemsforhold i DSR 
Udmeldte: 329: Dag Munck. 971: Poul Rosbach. 188: 

Allan John:;cn. 858: Eigil falbe-Hansen. 1145: Ove Johs. 
IIansen. 1274: Ole Eik Ottesen. 610: Poul Preben Eskild
sen. 14: Fritz Bruhn Petersen. 1243: Gerhard Andersen. 
775: Arne Thom. 350: Carl J. Lemvig-Fog. 1013: Flem
ming R Linde. Passiv: B. A. Norrcgaard. 600: Helge 
Nielsen. Passiv: Bent Uhrskov. Passiv: Ebbe Romer. 
Passiv: Mogens Romer. lIOI: Niels Yding. 1385: Jørgen 
Cruger. Passiv: Peter Wodschow. 1065: Ole T. Orvin. 
1347: Borge Voss Romme. 

Overgnnel fra Aktiv fil Passiv: 1254: Jørgen Ravn 
Ilansen. 1401: Ernst von Seden. 18: Ol.f Povlsen. 506: 
Niels B. Thorborg. 234: J. Flamand Christensen. 236: 
J I. Severin Petersen. 1105: H. Bretton-Meyer. 1351: 
Christian Ilermansen. 999: Ebbe Cluistenscn. 1297: 
Torben Thorup. 1130: Jorgen Bragaard. 

Gymnastik Haandhold Svømning 

K l.: 
Mandag 
19-20 

Gymnastik 

foregaar 
Tirsdag 
17-18 

Gymnastik 

1 Nørre Alle: 
Onsdag 
17-18 

Haandbold 
18-19 

Haandbold 

Torsdag 
19-20 

Gymnastik 
20-21 

Svømning 
og Dampbad 

Fredag 
17-18 

Gymnastik 

Leder: M. Andersen Sj elle Egon Sander M. Andersen Sj elle 
Desuden er der Gymnast ik hver Onsdag KI. 17,15-18,15 ved Sjelle i den 

GI. Metropolitanskole, Frue Plads. 
Kom ud og hør D E R E S Knogler knase 
det gavner mer' end at gaa og dase! 

Prøv engang allesammen - I vil ikke fortryde det. 



SKJISEKTJION 
Alle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer af Skisektionen ved at indbetale 1 Aars Kontingent. 5 Kr. 

paa Postkonto 68344, DSR.s Skisektion, Kassereren, Julius Valentinersvej 36, F. 

Skl- og Kompas" 
" 1. Dec. indsendtes til Postvæsenet revideret Liste for 
Forsendelse af "Ski og Kompas'. Er der endnu nogle, 
som mener at have Krav paa at modtage Bladet og som 
ikke faar det tilsendt, bedes disse ringe eller skrive til 
Sektionens Kasserer. Vi er meget interesse ret i at mod
tage Oplysninger herom. 

Siden sidst 
9. November: Triangelmatchen 

fra Klasse B l: 

Vinder: Nils Persson 1,28,27. 
Nr. 33: Jesper Hven 2,13,55. 

Sverige. Resultater 

34: Svend Nielsen 2,16,16. 
42: Erik Jørgensen 2,31,43. 
46: Henning Amelung 2,55,42. 
47: Sven TIIU111 2,58,44. 
49: Juul Kristensen 3.08,42. 

Ikke gennemført: 4 Mand. 

Lagtavlan: 
Nr. 5 og 7: O. S. R. 

23. November: "Klubmesterskab". 

Dette skulde afslutte Sæsonen, som et hyggeligt lille 
Lob i vor egen Skov ved Gaaschusct. Banen. som var 
lagt af Ilenrik Lange, PaLo, var ganske udmærket. Den 
gik mod Uret! 

Desværre holdt Lordagens elendige Vejr alt for man
ge hjemme, selvom Vejret var godt nok om Sundagcn. 
De fem Deltagere placerede sig saaledes: 

l. Jesper Hven 1,26,30. 
2. M. Suppli 1,28,07. 
3. II. Amelung 1.44.15. 
4. G. Hansen 1,57.10. 
5. Sv. IlIum 1.55,50. 

Til Lykke Jesper! ! 

13. December: Julefesten. 

Der kom tor faa - de der kom morede sig dejligt. 
Mærkeligt at det ikke er gaaet op for Roklubbens Med
lemmer. at mHn morer s ig uejligt til Festerne i Klubben. 

Program 
Sne? ? 
[ Tilfælde af Skifore ringes der til lIcII. 1915 om 

Fredagen. 
Lidt Sne og usikre Forhold: Gaasehuset. 
Vedvarer Skiforet: Tur til Lejre, muligvis Asserbo. 

Langrend. 

Interesserede til Konkurrence bedes skrive eller ringe 
til lIIu111 og opgive Telefonnummer. 

[nstruktor i Teknik kan forventes af en af Sektionens 
gam le Kanoner. 

Hold Formenl 

Saalænge der ikke kommer Sne, saa benyt Lejlig
heden til en Travetur og kom til Gymllllstik om Tors
dagen K!. 18- 20 - Dampbad! ! 

DSR's Skisektions Bestyrelse: 
s ven 111 u m, Raagevcj IO, Hellerup. He 1915. 
V. g n M 011 er, Engdraget 51, Valby. V. 3122. 
R e g n a r J c n s e n. Julius Valcntinervej 36, F. Fasan 201. 
I b T h o r u p. Under Elmene 4. C. 1675, Lokal 38. 11- 16. 
O l c R i i s - J a c o b s c n. Bolandsvej IO, ø. 

Hylteudvalg: 
S v c n cl I II u m, Raagcvcj 10. Hellerup. He 1915. 

Erik Kiersgaard 
Livjægergode 23 - Øbro 5152 

Kontingenter 
Kontingentet - stort 5 Kr. - er forfaldet den l. Oktober. Saalremt Kontingentet ikke betales inden 

IO. Jan. vil dette blive opkrævet pr. Post ine!. Tillæg af 1 Kr. 

Sektionens Postkonto er 68344. 

Adr.: O. S. ICs Skisektion, Kassereren, Julius \ 'a lcntincrsvej 36. F. 

Ansvarsh. Redaktør: Palle Smith. - Redaktør for Skisektionen: O. Riis~Jacobsen. 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

16. AARGANG FEBRUAR 1948 NUMMER 2 

Ordinær Generalforsamling 
afholdes 

Fredag d. 27. Februar Kl. 20 præcis l Klubhuset 

DAGSORDEt'\: 

L Formandens Beretning. 
2. Forelæggelse af Regnskabet for 1947. 
3. Valg af Formand. 
4. .. Formand fol' Kaproningsudvalget. 
5. " 6 Rcstvrelscstnedlcmmcr. 
6. '. 2 ..\\cdicmmer til Kaproningsudvalget. 
7. .. 2 Revisorer. 
8. t' ., Repræsentanter til Dansk Forening for Rosport. 
9. Særlige Forslag. forslag fra Bestyrelsen om et ekstra Bidrag 

pua Kr. 6.00 fra samtlige akli"e Medlemmer, hvilket Bidrag 
forfalder til Iletaling d. 1. Juni 1948. 

IO. Eventuelt. 

Folgende Medlemmer foresla"s af Bestyrelsen til Bestyrelsen for 1948: 
Formand: Gudmund Schack. 
Fonnand for Kaproningsudvalget: Ole Secller. 
Som Medlemmer af Bestyrelsen: Bjorn Møller. J. Norman-tJansen, Ejvind Siel'erls, 

H. M. Møller, Palle Smit" og P. Munk Jensen. 
2 Jlledlemmcr af Kaproningsudvalget: Erik Kiersgaard og Ole Chrisfireu. 
2 Revisorer: Ovcringcnior Ove Petersen og statsaut. Rcviso( Erik l:IBam8111l. 

Forslog til Generalforsamlingen skal være Bestyrelsen i Hænde senest 10 Dage før General
forsamlingen. Regnskabet for 1947 vil kunne beses paa Kassererens Kontor, Bredgade .54 (Hor
nung & Moller). 

Eventuelle Forslag kan sendes til Klubbens Postadresse: Klubhuset. Strnndvængct, Kbhvn. O. 



SVEN AAGE BRUUN 
Statsoutoriseret Revisor 

ehr. IX 's Gade 10, Mezz. 

er nu lige paa Trapperne. -

Desværre har Papirm3Jlglen bevirket, at vi i Aar 

har msattet indskrænke os betydeligt, men alligevel 

giver den et godt Indtryk og et fornøjeligt Tilbageblik 

over Sæsonen 1947. 

Kontingentet 
er 6 Kr. om .Vlaaneden at betale inden for hyer Kalen· 
dermaaned. 
. Efter 5 Aars uafbrudt, aktivt Medlemsskab nedsættes 

Kontingentet til 4 Kr. pr. Maaned. 
Aktive Medlemmer, der rettidigt har betalt Kon

tingent alle Aorets forste IO Maaneder, er kontingent
frie i November og December. 

Kontingentet indbetales lettest paa Postkonto 3466: 
Danske Studenters Roklub, Svanemollebugten, Koben· 
havn ø. 

Medlemsforhold j DSR 
Udmele/le: Passiv: Tage E. Christiansen. 52: Hans 

Chr. Hasager Boss. 710: Chri tia n Elkjær Pedersen. 
J018: Vilmar Chr. Mandrup Andersen. 225: Nils Pon
toppidan Thomsen. 722: Kaj Zilstorff Pedersen. 1445: 
Hans Meilvang. 

Overført fra Ak/iv fil Passiv: 401: Henning Lind
strøm. 323: K. Skovgaard Sorensen. Jl74: Axel Ander
sen. 1305: S\'end Mogens Magnusson. 1119: Preben 
Kiel Nielsen. 930: Arne Jean Wiinberg. 276: Jorgen 
Ersbak. 

I<lubbens 
rotøj 
bas hos 

SUk.gade 11 • TIE, 3082 

Adresseliste 
BESTYRELSEN: 

C. 4641 - C. 14141 

Forma.nd: Grosserer Gudmund Schack, Nørre Fnrimagsgade 
33, K. Tlf. C. 6644. 

Fo(mand for Kaproningsudvalget: Læge Ole Seeher. Ring· 
kobinggade IO, ø. Tlf. Øbro 5434 v. 

Materialforvalter: Civilingeniør J. Norman-Hansen. Hærens 
V.abenarsen.l, Amager Boulevard 8, S. Til. C. 16140 (KJ. 
10- 16). 

Kasserer: Fabrikant Bjørn Moller. Bredgade 47~. K. Tlf. 
Byen 8363 . 

Sekretær: Assistent, cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. Abild· 
gaards Alle 9 ' , V. Tlf. Nora 1869 x. (10- 16: C. 608). 

Rochefer: 

Revisor Erik Cortsen. Strandboulc\'orden 5", ø. Tlf. c. 15.601 
Lok. 47 (efter 13). 

stud. JUL l\1unk Jensen, Nordisk Kollegium, Tlf. 0bro 8823. 

H. M. Møller, Ahlefeldtsgade 18 A". K. Tlf. C. 8668. 

Palle Smith, Steenstrups Alle 13, v. Tlf. Nora 8307. 

Arkivar: Kunsthandler Gunnar Wandel, Sølvgade 38. K. TIf, 
Byen 6060. 

KAPRONINGSUDVALGET: 

Læge Ole Secher, Ringkøbinggade !O, Tlf. Øbro 5434 v. 

Assurandør Erik S. Kiersgaard, Livjægergade :n, ø. Tlf. 
Øbro 5152. 

stud. polyt. Ole Christtreu, Nakskovvej 84, Valby. Tlf. 
Valby 4318. 

Inspektor: Stab,officiant C. A. Sjelle, Njalsgade 59, S. Tlf. 
A mager 3272 v. 

.-n"n,. 
CROME &GOLDSCHMlDT 

""UKI 



SK][SJEKT][ON 
Alle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer af Skisektionen ved at indbetale l Aars Kontingent, 5 Kr. 

paa Postkonto 68344, DSRs Skise,ktion, Kassereren. Julius Valentinersvej 36, F. 

Siden sidst 
Sektionens Juletur til Sjusjøen ved Lillehammer var 

i alle ,\\aader vellykket. Deltagerne tilbragte 14 dejlige 
Dage i Sne og Solskin. 

Program 
Endelig synes det at skulle lykkes. I 19;0 stiftedes 

DSR's Skisektion, SOm straks begyndte at beskæftige 
sig med - Orientering. Saadan gik det i 7 Aar. Vel 
var der af og til folk fra DSR, der deltog i Skiforhun
dets Konl...'1HTencer. DeD.nc Deltagelse bar tlog i mere 
end eeo forstand Tilfældighedens Præg. 

Men Søndag den Il. Januar 1948 skete det store. 
Sektionen afholdt sin -forstc organiserede Træningstur. 
O. ,"'l. havde i December Nummeret opfordret konkur
renceinteresserede Skilobere til at melde sig til For
manden. Der meldte sig virkelig interesserede. og nævn
te Søndag samledes vi nogle Stykker ved Bronshoj 
Kirke. Det blev til en fornojelig Tur over Utterslev 
.(\\osc. Senere er flere kOfl1lnet til, og især efter Lang· 
I'endsudvalgets ;-.Jedsættelse er Arbejdet kommet ind i 
foste Rammer. Del' er planlagt Deltagelse i san vel Lang
rend som Slalom og Hop til Københavns- og Danmarks
mesterskaberne. 

Vinterens Clou bliver dog de nordiske Studenter
mesterskaber ,-ed Oslo. de forste i sin Art. Det foregaar 
i Nordmarka. Bestyrelsen paatænkcr at anmelde fol
gcnde til at repræsentere Sektionen: 

Hop: 
Slalom: 
Langrend: 

\ ~iggo Bondesen. 
Lars B. Petersen. 
Juul Kristensen, 
Erik Jorgensen, 
Svend . ' ielsen, 
Henning Amelung, 
Svend Illum. 

Og \'intcrsæsonen vil sikkert byde paa mange andre 
Oplc"elser for Sektionens Skilobere; vi har Brug for 
mange flere. I Ivis du derfor har den mintlstc Jnteressc 
for at ud"ikle dig i Idrætternes Idræt, ring da stmks 
til Langrendsudvalgot: C. 10.237 eller Taga 2889 v. 

Til Klubberne og deres Medlemmer 
Kobenhavnskredsen vil i Sneperioden afholde ,\Iærke

prover og Irllitruktion i Dyrehaven h,-er Lordag Kl. 14,30. 
,'lodcsted: Ulvedalene. 

DSO!"s Instruktorer vil være til Stede med Armbind 
som ~cndetegn. 

Skiture til Norge 
Dan k Ski- og Orienteringsforbund og .\meriean 

Express Rejsebureau har arrangeret Ski rejser til 1\'orgc. 
Henvendelse enten tillIlulll, HeIl. 6862, som tilsender 

Oplysninger, eller Amcriean Exprcss Rejsebureau, 
"Dagmarhus", hobenbavn V. Tel. C. 9233. 

Foraarets Orienteringsløb 
4. April 

Il. 
" 

18. 

?--J. 

19;8: Aabent Lob arr. af Danske Studenters 
Roklub, kval. + Mærke i B.-Kl. 

" : Aabent Lob arr. af Kobenhavns ldræ/s
fO/'ening, kval. + Rangliste + ~\ærkc 
i nlle Kl. 

" : Aabcnt Lob arI'. af .,Palo", 
kval. + Rangliste + l\lærke i alle Kl. 

., : K redsmesterskaber i Stafctoriclltcring. 

Gymnastik Haandbold Svømning 

KI.: 
Mandag 
19-20 

Gymnastik 

foregaar i Nørre Alle: 
Tirsdag 
17-18 

Gymnastik 

Onsdag 
17-18 

I-Iaandbold 
18-19 

I-Iaandbold 

Torsdag 
19-20 

Gymnastik 
20-21 

Svømning 
og Dampbad 

Fredag 
17-18 

Gymnastik 

Leder: M. Andersen Sjelle Egon Sander M. Andersen Sj elle 

Desuden er der Gymnastik hver Onsdag KI. 17,15-18,15 ved Sjelle i den 
GI. Metropolitanskole, Frue Plads. 

Prøv engang allesammen - I vil ikke fortryde det. 



Emblem 
Forbundets nye Emblem foreligger nu færuigt udfort 

i ema illeret Tombak. 
Emblemet le,'cres i fnlgende Udforel",r: 
l) ,\lcd almindelig :-iaal til l'ustgorelse i Jnkkeop

slag c. l. 
2) Med Knap paa Bagsiden til Fastgore lse i Knap

hullet. 
3) Hed lodret Broche (Sikkerhedsnual). 
Emblemet kan bestilles paa Ekspeditionskontoret til 

en Pris af Kr. 4,00 pr. Stk. 
Ved Bestilling af mindst 5 Stykker gennem Klub

berne Cl' Prisen dog kun Kr. 3,75 pr. Stk. 
Da det msa forudses, at der i f"rste Omgang vil blive 

mange Bestillinger. vil det være mest hensigtsmæssigt. 
om Klubberne samler disse Bestillinger sammen og frem
sender en samlet Bestilling til Ekspeditionskontoret. 

Betalingen bedes indsendt sammen med Bestillingen 
enten pr. Check, Postanyisning c.:lIcr j Frinucrkcr. 

DSR's A-Løbere pr. I. Januar 1948 
I fem,ing Amclung. 
Gunnar Ilansen, 
Yagn "~\oller, 
S"end l\:iclscn, 
I [aeg Rasmussen, 
"'agens Suppli. 

Rangliste pr. I. Januar 1948 
l\ r. 1. Knud Rolander, KS. 

2. Olaf A nucrsen, ](S. 
" 3. Wald. Duha, K'. 

4. Soren I-Ioff, AS . 
., 5. Thorkild lIansen, KIl'. 
.. 6. P. Skolc-O,·crgaard. ](S. 
" 7. Bjorn Grcnness. K . 

8. Knud .Jensen ](11'. 
" 9. Helge Iløcg-Rasmusscn, DSR. 

9. Dougl,)s Fullcrton, Al. 
,. 9. Arne Sorensen. AS. 

Erik Kiersgaard 
Liviægergade 23 . 0bro 5152 

Orienteringsmærker 
til DSR's Løbere 

Solv: Axcl Lundqvist. 

Broncc: Erik .Juul-Kristensen . 
. ·v. IlIum. 

DSR's Skisektions Bestyrelse: 
s \' c n III u m, Blitlahpuk 26. Hd\. 6862 bedst Fredag Aften. 

l{ c U n ::t r J c n s c n, Julius Va!cntincrsvcj 36. r. [lisan 201. 

I b T h o r li p, Under Elmene 4, Amager 2735 y. 

O 1 c R i i s J a c o b s c n. Bolunusvcj tO, O. 

HyUeudvalg: 

S v c n 111 u m. B1icbhp;.trk 26. HeIl. 6862 bedst fredug Aften. 

Langrendsudvalg: 

S ven d ~ i c ! s c 11, Rudolph Bcrghsgadc 60, Ry\". 6017. 

E r i k J u r!:! (' n s c. n, Mimersgnde 113, C. 10237 og T:lg:\ 2889 \'. 

FRA KRONPRINS TIL KONGE 
Hans Majestæt Kong Frederik IX i Glimt og Smaatræk -

Denne forste populære BOf! om Kongen bc::;hlar :.1f 

en Række Rids og Anekdoter k""det sammen til en 
levende og uhojtidclig Bcrdning om ](ongens Liv og 
Færdcn helt fra de ganske unge A.r og op til Tiden 
efter Besættelsen. 

Igennem de mange smaa Beretninger folger man 
Kongen som Drcn~, som Student, som Kadet og So
officer. Ogsaa de mange Rejser bl. a. til østen og deo 
store Rejse til Amerika sammen med Dronning Ingrid, 
horer mall muntre Træk fra. - Ligesom der er mange 

morsomme Ting i Bogen, dør angaar Kongens Inten~s
scr: Jagt. Jernhaner, Ronin[:! og forst og frcnuncst 
f\lusik. Bogen viser l:-.:.ong Frederik, som han cr. og som 
Befolkningen har lært ham at kende. 

En Række smukke Fotografier, hvoraf en Del ikke 
for har været. offentliggjort, illustrerer den nydelige 
Bng -, der med særlig Tilladelse er tilegnet Hendes 
Majestæt Dronning Alexandrine. 

- Enh,'er Studenlerroer bor læse denne Bog af Carl 
K.uffeldt - CarL Allers Bogforlag. 

Ansvarsh. Redaktør: Palle Smith. - Redaktor for Skisektionen: O. Riis-Jacobsen. 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

16. AARGANG MARTS 1948 NUMMER 3 

STANDERHEJSNING 1948 
Søndag den 4. April Kl. 11 

Studentersangerne kommer! 

Medlemmerne med Damer forventes at komme talrigt til Stede. Efter Standerhejsningen spiser 

vi Frokost i Klubhuse!. [ begrænset Omfang vil Frokost formentlig kunne faas fr. Køkkenet, naar 

den bestilles i god Tid forinden og senest om Fredagen den 2. April. (Bestilling: TeJ!. Ryvang 48) . 

Ekstraordinær Generalforsamling d. 4. April Kl. 1030 pr. 

Medlemmerne indvaIsles herved til ekstraordinær Generalforsamling i Klubhuset Søndag den 

4. April Kl. 10,30 pr. aItsaa umiddelbart for Standerhejsningen. 

Som eneste Punk paa Dagsorden: Forslag fra Bestyrelsen om et ekstra Bidrag paa Kr. 6,00 fra 

samtlige aktive Medlemmer at betale den L Juni 1948. 

Forslaget blev, som det fremgaar af Referatet fra den ordinære Generalforsamling, vedtaget 

med ' /. Majoritet og skal vedtages af en ekstraordinær Generalforsamling i Overensstemmelse 

med Klubbens Lov, selvom der ikke er Tale om en egentlig Kontingentforhøjelse. 

Søndag den 14. Marts: Orienteringsinstruktion. 

Mødested: Holte Station - Østsiden. Tog fra Hbg. Kl. 8,30. 



S VEN AAG E BRU U N 
Statsautoriseret Revisor 

Chr. IX's Gode 10, Mezz, 

Gymnastikprøve til Idrætsmærket 
Prove i Gymnastik finder Sted i Danmarks Højskole 

lor Legemsovelser i Nørre AIl6 

Torsdag den 18, Maris Kl. 19,00 hos M. Andersen og 
Tirsdag den 23. Marts Kl. 17,00 hos Sjelle. 

Det henstilles, at kun de Medlemmer, der skal tage 
Idrætsmærkeproven moder til Gymnastik de nævnte 
Dage. 

Husk! 

c!l2o.el!neu Qpel!ettetaL 
i KB-Hallen Lørdag den 20. Marts 1948 K l. 19,30 pr. 

arrangeret al DSR - Kvik - Skjold 

Medlemsforhold i DSR 
Udmeld/e: 825: Hugo Lindrup. 888: J. Ottesen. 1171: 

Ole Gottlieb. 768: Einar Jensen. 1217: Erik Høiberg 
Nielsen. Passiv: Per Holm Andersen. 48: L. Mahler 
Sonne. 1127 : Steen Fonss Warthoe. 877: Jesper Juel 
Petersen. 1316: Carl Johan Liebe. 661: Otto Engel. 841: 
Børge larly. 782: Arly Olsen. 1139: Vagn Nyhuus. 1181: 
Knud Johansen. 6]): Erik Arne lTansen. Passiv: Henrik 
Johansen. 134: Kaj Pehrson. 324 : Svenn Gerdes. 726: 
Sven Hogsgaard. 863: P. Bjørn Olsen. 1391: Palle Wiin
gaard. 1239: Erik Repsdorph. 70: Jør~cn Bang. 

Overgaae/ fra Ak/iv fil Passiv: 845: Henning Torkild 
Hansen. 1278: Jorgen Selsing. 1337: Robert Christiansen. 
1315: Eli Frank Jensen. 

~lubbens 

rotøj 

SilkegadeU • Tlf. 3082 

C. 4&41 - C. 14141 

D SR's ordinære Generalforsamling 
den 27. Februar 1948 

Cl\. 65--70 Medlemmer havde givet Mode, da For
manden bød Velkommen og indledede med at mindes 
aldode Kammerherre Sv. Grubbe Gregersen, der i en 
lang Aarrække havde været Formand lor Akademisk 
Idrætsraad. og som ssadan havde udfort et slort Ar
bejde til Gavn for de akademiske Idrætsklubber og ikke 
mindst for DSR. - Efter at Landsretssagforer Carlo 
Larsen var blevet valgt til Dirigent, fik Formanden Or
det og aflagde Beretning om Asret 1947. Den var gan
ske kortlllttet, idet han henviste til Beretningen i Aar
bogen, som Medlemmerne i Aar havde faaet rettidigt i 
Ilænde. Formanden bemærkede, at det var DSR's Ven
ner, der havde muliggjort, at vi kunde engagere en 
ny Træner, nemlig Mr. Ernest Barry ved iden af Ma
chall, og chack pointerede, at Udgifterne til den nye 
Træner ikke vilde komme ti l at belaste Klubben yder
ligere. Mr. Barry skulde i første Omgang træne vore 
Seniorer med den forestaaende Olympiade for øje. -
Efter Formandens Be retning havde en Del Medlemmer 
Ordet. 

Prof. Secher syntes, at det var den sorgeligste Aar
bog i DSR's Ilistorie, udvendig smuk at se til, men ind
vendig deprimerende og sorgelig. ITan var bekymret 
over Underskudet og anbefalede, at vi ogsaa i vor Klub 
startede en Papirindsamling, s."ledes som det med 
Iteld var blevet forsogt i Idrætsklubberne i Oslo. 

P, Tillisch kunde ikke forstall, at det skulde være 
nodvendigt at en~agere en Træner til. og han troede 
ikke paa, at hans Engagement ikke vilde komme til at 
belaste Budgettet. l Ian pegede endvidere paa, at Stor
steparten af Tibor ft1achans Kaproningsfolk man anses 
for Klubbens Fremtidshaab, medens vore Seniorer kun 
har et Aar eller to tilbage. lIan mente, at det vilde 
\'ære vanskeligt for Tibor .""aehan at vende tilbage 
til Ungarn. 

Schack replicerede og fastholdt , al Udgifterne til den 
nye Tncncr ikke vilde belaste Klubben, idet han lovede, 
at Bestyrelsen vilde skuffe hele Barrys Gage udenfor 

~n"n,. 
CROME & GOLDSCHMIDT 

"PUKl 



Klubbens Regnskab. løvrigt bemærkede han, at For
holdet mellem Tibor Machan og Bestyrelsen var i bed
ste Orden. 

Bech Sørensen konstaterede, at der altid i Klubben 
var Diskussion om Kaproningen og Træningen. Vi kun
de løse den gordiske Knude ved simpelthen at afskaffe 
Kaproning og Træning. Saa forsvinder 50 Kaproere, og 
Resten kan saa dyrke Langtursroningen og Motionen. 
Det vigtigste var dog Luften, Solen og Vandet for alle. 

Lundquisf fa.stslog, at hvis vi amputerede Kapronin
gen vilde Klubben i Lobet af nogle faa Aar ikke være 
meget værd. Det, der bærer en Klub, er Konkurren
cerne, og Meningen med DSR var at opretholde alle 
Grene af Rasparten. Jøvrigt var han enig med Tillisch 
i, at vi yder Machan al den Stottc, vi kan. 

Der udspandt sig endnu en Del Diskussion om Kap
roningen, Træningssporgsmaalet samt Medlemstallet, og 
det vakte stor Munterhed, da Bech Søl'ensen med 
Adresse til vore Seniorer talte om de gamle Droske
heste, der vrinsker, naar de kommer forbi Cirkusteltet 
og hører Piskeknaldet fra Manegen. 

Efter at Beretning og Regnskab var blevet godkendt, 
foretoges de I'orskelJigc Valg. 

Schack blev som Formand genvalgt med Akklamation. 
Som Formand for Kaproningsudvalget genvalgtes Ole 
Secher. Til den øvrige Bestyrelse genvalgtes Bjørn Møl
ler, J. Norman-Hansen, Ejvind Sieverfs, Ii. M. Møller, 
Palle Smilh og P. Munk Jensen. Som Medlemmer af 
Kaproningsudvalget genvalgtes Erik Kiersgaard og Ole 
Christtreu. Endvidere foreslog Bestyrelsen under Hen
syn til en Henstilling fr. de yngre Kaproere at optage 
et Par af disse i Kaproningsudvalget. Bestyrelsen fore
slog Riis Petersen og Tom Johansen som ekstraordi 
nære Medlemmer af Kaproningsudvalget. Dette gav 
Anledning til ell ny Diskussion vedr. Trænerens og Kap
roningsudvalgcts Beføjelser m. v., men Enden paa det 
blev. at begge de nævnte blev valgt som ekstraordinære 
Medlemmer af Kaproningsudvalget. - Dernæst blev 
Revisorerne Overingeniør Ove Petersen og statsaut. Re
visor Erik H aamann genvalgt som Revisorer, og slut
telig valgtes 26 Repræsentanter til D. F. f. R.s General
forsamling i Overensstemmelse med Bestyrelsens For
slag herom. 

Som Punkt 9 poa Dagsordenen behandledes Besty
relsens Forslag om et ekstra Bidrag paa 6 Kr. fra samt
lige aktive Medlemmer at betale d. l. Juni 1948. Kasse-

reren Bjørn Møller anbefalede Forslaget, idet han heIl
viste til de Forhaandenværende og forventede Prisstig
ninger, der berorer Klubbens Økonomi foleligt. Han 
regnede med, at Ekstrabidraget vilde kunne give en 
6-7000 Kr. mere i Indtægt. Forslaget gav Anledning til 
en Diskussion om, hvorvidt der her var Tale om en 
Lovændring el. Ig. Dirigenten Fastholdt som sit Stand
punkt, at man maatte behandle Forslaget som en Lov
ændring, d. v. s., at det skulde vedtages med 'I. Majori
tet af alle tilstedeværende Medlemmer og dernæst ved
tages paany af en ekstraordinær Generalforsamilng. 
Thygesen foreslog, at ilenne blev aFholdt i Forbindelse 
med Klubbens Standerhejsning, hvilket Bestyrelsen har 
bifaldet. Forslaget blev derefter vedtaget med 'I. Majo
ritet af samtlige mødte Medlemmer. 

Form.nden udtalte en Tak til Axel Lundqvist for de 
25 Asr, han har siddet j Bestyrelsen, og udtalte lige
ledes en Tak til E. Carlsen, der ogsaa er traadt ud af 
Bestyrelsen. - Papirkniven for 1948 blev overrakt til 
Frode Christiansen, idet Formanden udtalte en Tak for 
de mange Aar, Frode Christiansen har ofret sin Tid 
som Styrmand for vOre K.proere. - Under Punkt IO: 
Eventuelt havde endnu et Par Medlemmer Ordet, inden 
Generalforsamlingen sluttede. 

E. S. 

for at træne vore Seniorer, der allerede i nogen Tid har 
smugtrænet pas egen Haand til Sommerens store Dyster. 

Aarets Kaproninger menes iovrigt at fåregaa som 
følger: 

5.- 6. Juni: Kobenhavnskredsen, Foraarskapr. Bagsværd 
13. : Fyns-Kredsen, Odense 
13. : Sjællands-Kredsen. (Esrom Sø?) 
20. : Jyllands sydlige Kreds, (Haderslev Dam?) 
20. : Oro Regattaen, Sorø So 
27. : Jyllands nordlige Kreds, Viborg Nørresø 
27. : Lolland-Falster Kredsen, Maribo 
26.- 27. Juni: Simlangs Regattaen. SIML4.NGSDALEN 

v. Halmstad 
3.- -4. Juli: Inf. Bagsværd Regatla 
10. Danmarksmeslerskaber, Soro 
25. - : Vikinge Regat/aen 

Gymnastik Haandbold Svømning 

Kl.: 
Mandag 
19-20 

Gymnastik 

foregaar i Nørre Alle: 
Tirsdag 
17-18 

Gymnastik 

Onsdag 
17-18 

Haandbold 
18-19 

Haandbold 

Torsdag 
19-20 

Gymnastik 
20-21 

Svømning 
og Dampbad 

Fredag 
17-18 

Gymnastik 

Leder: M. Andersen Sjelle Egon Sander M. Andersen Sj elle 
Desuden er der Gymnastik hver Onsdag KI. 17,15-:-18,15 ved Sjelle i den 

GI. Metropolitanskole, Frue Plads. 
Prøv engang allesammen - I vil ikke fortryde det. 



SKHSEKTHON 
Alle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer af Skisektionen ved at indbetale l Aars Kontingent, 5 Kr. 

pas Postkonto 68344, DSRs Skisektion, Kassereren, Julius Valentinersvej 36, F. 

Siden sidst 
Alt har i Aar været lagt op til et Fremstod inden for 

den hjemlige Skiidræt - er det da andet end naturligt, 
at Sneen og Vinteren udebliver. En Kreds af energiske 
og interesserede havde paabegyndt Træningen, men 
med Undtagelse af en enkelt Sondag, hvor der kunde 
lobes paa Ski i Tovejr og Slud, blev det herved. Om
talte Sondag, 25. Januar, blev der med faa Dages Var
sel arrangeret en Tur til Frostavallen for Deltagelse i 
et Skiorionteringslob. - V. Dufva, KS, og Sven Illum 
var cne om at gennem fore i det elendige Vejr. 

Til de nordiske Studentermesterskaber paa Ski ved 
Oslo, hvor kun studerende kunde deltage, stillede Dan
mark med folgende Hold: 

Langrend: Erik Stray-Jorgensen, KS 
llelmuth Bang, AI 
Arne Steen Sorensen, AS 
Svend Nielsen, DSR 

Slalom: Lars B. Petersen, DSR 

Det blev en enestaaende Oplevelse for de danske 
Deltagere, selvom vi paa alle Resultatlisterne optog de 
sidste Pladser. Efter danske Forhold va r vore Tider 
fine, og vi har da den Trøst, at de for os ikke betyder 
Toppen af vor Ydeevne, medens de ovrige Deltagere, 
- hvoraf flere Ira Olympiaden - ydede deres aller
bedste. Med den rigtige Træning især i Nordmarks
Terrain skulde vi have gode Muligheder for at gore os 
gældende. Rækkefølgen mellem de danske Deltagere i 
Langrendet blev som efter Deltagerlisten. Svend Niel
sen udgik dog paa Grund af en knækket Ski, men var i 
Stafetten 16 Sek. efter Steen. I Stafetten blev vi '\Ir. 3 
og hjemførte Bronzzcmedaille. fordi Finnerne skar l km 
af Loipen og blev diskvalificeret. 

Rækkefolgen mellem Nationerne i den samlede Kon-
kurrence blev: 

l. Norge. 
2. Sverige. 
3. Finland. 
4. Danmark. 

Finland vilde ganske sikkert være blevet Nr. 2, havde 
det ikke været for Fejltagelsen i Stafetten. 

Den 15. Februar havde vi den Glæde for forste Gang 
at være repræsenteret i Holtekollen, idet Viggo Bonde
sen deltog i den særlige Klasse Danskere og blev Nr. 3. 
Bravo Bondesen! - bliv ved - der er nordiske Studen
termesterskaber igen i 1950. 

Progr am 
Sondag d. 14. lIlarts: Træningslob og Instruktion. 
Start: Hos AS paa Høje Sandbjerg KI. Il. Instruktio

nen begynder KI. 9,03 fra Ostsiden af Ilolte Station. 
Tog fra ]-lbg. KI. 8,30. lIermoder alle de Medlemmer af 
DSR, som ikke tidligere har været i Skoven for at ori
enteres iklædt et Sæt Toj, som kan taale lidt af hvert 
og udstyret med en god Madpakke. 

Skisektionens Formand medbringer Kort og Kompas. 

Son dag d. 21. er vi inviteret til Træningslob hos KIl' 
i folehaven. Lobet foregaar fra KIF's Hytte. Nærmere 
herom ,'ed Lobet d. 14. eller pr. Telefon til lllum. 

Paasken 25.- 29. ~\arts: Centrum for Sektionens Akti
vitet vil selvfolgelig være .. Gaasehuset" . Der vil her 
være Lejlighed til under tvangfrie Former at lege sig 
formen. Ogsaa Medlemmer, som foler Trang til at ar
bejde med en Malerkost og lege med et Spil Kort, vil 
her fimle venlig Modtagelse. - Meld jer i Tide til Illum 
- det vilde være for ærgerligt at fa. at vide om Ons
dagen, at alt er optaget. 

4. April: DSR har denne Dag Ansvaret for et aabent 
Lob, kval. + Mærke i B-Kl. Ingen af vore aktive Lobere 
vil pan denne Dag deltage i Konkurrencen - alle vil 
blive indsat i Arrangementet for at gore dette saa fuld
endt som muligt. Vi beder Medlemmer af Roklubben, 
som paa denne Dag kunde tænke sig at give et Nap 
med. om at melde si~ til Illum helst i Dag senest i 
M()rgen . 

11. April: Aabent Lob arrangeret af K1F kval. + 
Rangl. + Mærke i alle Klasser. 

18. April: A.bent Lob arrangeret af .. Palo" kval. + 
Rangl. + ,\\ærke i alle Klasser. 

25. April: Kredsmesterskab i Stafet. 

Til aklipe Loberel 
Det er nu snart 'T'id at indbetale Startafgifter il conto 

- Kassereren vil lade hore fra sig herom. 

DSR's Skisektions Bestyrelse: 
s v c Il I II u m, Bliduhpnrk 26, Heil. 6862 bedst Fredag Aften. 
R e g n Il r J e Il s c n, Julius Vo.lentincrsvcj 36. F. Fasnn 201. 
I b T h o r u P. Under Elmene 4. Amager 2735 y. 
O I c R i i s J u c o b s c n, Bolamls\'ej IO, ø. 
Hytteudvaig: 
S v c n 111 u m. Blidnhpnrk 26. Heil. 6862 bedst Fredag Aften. 

Langrendsudvalg: 
S\' e Il cl N i e 1 s c n, Rudolph Berghsgnde 60, Ry\'. 6017. 
E r i k J u r g c n s c n, NimersgIlde 113. C. I023i og Tagn 2889 v. 

Erik K iersgaar d 
Livjægergade 23 - 0bro 5152 

Ansvarsh. Redaktør: Palle Smith. - Redaktor for Skisektionen : O. Riis-Jacobsen. 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

16. AARGANG APRIL 1948 NUMMER 4 

STANDERHEJSNING 1948 
Søndag den 4. April Kl. 11 

Ekstraordinær Generalforsamling d. 4. April Kl. 1030 pr. 
ang. Bestyrelsens Forslag om et ekstra 
Medlemm er at betale l. Jun i 1948. 

Instruktører søges 
Medlemmer, dcr har haft Styrmandsrct i ct Par Aar 

e ll er mere, og som vilde hjælpe Klubben med at instru
ere foraarcts nye ,Med lemmer, bedes snarest henvende 
sig ti l en af Rochcferne, eller ringe til Kuntoret: Ryvang 
48. og meddele, at de gerne vil være Instruktorer. 

Skabskort for 1948 
faas ved Henvendelse paa Kontoret ell er i Køkkenet -
og skal være anbragt paa Skabet, før dette tages i Brug. 

G ammelt Rotøj , 
der trods utallige Opfordringer ti l at tomme Skabene 
sidste Eftcraar, er fundet under Rengøringen i Omklæd
ningsrummene. kan inden 15. Maj 1948 arhentc~ ran 
Rochcferncs ~ontor. 

for Rotoj Ill . m., der ikke er afhentet inden denne 
Frist. paatagcr Bestyrelsen sig intet Ansvar. 

Bid rag paa Kr. 6,00 fra samtlige aktive 

Undgaa Tyveri! 
Laas Værdisager inde i Skabet, medens Dc er ude 

at ro. 

Gymnastikken 
uphører med Marts Haaneds Udgang - vi haaber det 
gode Vejr fortsætter, saa at den gode Form kan ved
ligeholdes paa Vandet. 

- Men pas paa 1 
Pau Baggrund af foregaaende Aars Ulykker i Begyn

delsen af Sæsonen, opforu rcr vi indtrængende !v\cd lcn .. ~ 
merne til at vise særlig Fo rsigtighed , saalængc Vandet 
er koldtl 11"ld jer i aUe Tilfælde nær Land. og skulde 
ct Uvejr fylde Baaden meJ Vand, saa bliv i /lande n 
længst muligt, og bliver J tvunget i Vundet, saa tag 
Baaden med mod Land - selv fuld af Vand kan den 
Ict holde Mandskahct oven Vande, hvis Kulde eller 
Trrothed skulde tage all e jeres Kræfter. 



S V EN AAGE BRU U N 
Statsautoriseret Reviso r 

(hr. IX's Gade 10, Mezz. 

Angaaende Langture 
Medlemmer, der agter at tage paa Langtur i den kom

mende Sæson, bede indsende Ansogningcrnc snarest. 

sa.ledes at det hele kan være tilrcttela~t, inden Ferierne 

begynder. 

Blanketter faas i Bundehuset ellel' ved Ilcnvendel.e 

til Il. M. Moller, der har overtaget Ilvervet som Lang

tursrochcf, efter at Cortscn har tnlkket sig till>age. 

Altsaa: Ansogningcrnl' ind $J1un:st. AnsI,j!ningcr, 

der kommer for sent, kan ikke tages til Fo l ~c. 

Fjorgamle Kaniner, 
der muligvis ikke skulde væ~c blevet instrueret sidste 
Aur, maa oll1~aacndc henvende sig til Rochcrcrne. Disse 
vil da drage Omsorg for, at de paa~ældende kommer 
pan de allcr forste Hold. 

Det kan i denne Forbindelse nævnes, at Instruktions
holdene bcuyndcr umiddelhart efter Stunderhejsningen. 

Roklubbens Week-elld Hytte i Lillerod udlejes i 50111-

mer (' "'-l /!ll fur "ortere eller længere Perioder til 

Roklubbens Medlemmer med Familie. 

Medlemmer, dcr i denne Tid lejer IIytten. fuar fuld 

Disposition over Ilytten . og kan snaledes alene med 

deres Familie nyde dl.' slnukkc Omgiveber. 

Ilcnvendclse snarest til S"en I/hllll. Ile 6862 (for 8,:10 

- efter 18,00). 

~lubbens 

ro tøj 

Silkegade 11 • Tlf. 3082 

C. 4641 - C. 14141 

Skiaektionen 
har haft saa travlt, at der ikke er noget nyt Stof denne 

Gan~, men Program for April er folgende : 

Program 
4. April: OSR har denne Dag Ansvaret for et aabent 

Lob, kval. + Mærke i B-KI. Ingen af vore aktive Lobere 

vil pan denne Dag deltage i Konkurrencen - alle vil 

blive indsat i Arrangementet for '-It gUfe dette sau fuh.l· 

endt som muligt. Vi beder Medlemmer af Roklubben, 

som pua denne Dag kunde tænke sig al give et Nap 

med, om al melde sig tillllu", helst i Dag senest i 

Morgen. 

11. April: Aabent Lob arrungeret af KIl' kval. + 
Rangl. + Mærke i alle Klasser. 

18. April: Aabent Lob arrangeret af "Palo" kvul. + 
Kongl. 1 Mærke i alle Klasser. 

25. April: Kredsmesterskab i Stafet. 

Erik Kieragaard 
Livjægergade 23 - Øbro 5152 

~n"n,. 
CROME &GOLOSCHMIOT ".-UK. 

Ansvarsil. Redaktør: Palle Smith. - Redaktør for Skisektionen: O. Riis-Jacobsen. 
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AKADEMISK ROKLUB \ POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

16. AARGANG MAJ 1948 . NUMMER 5 

!tcoLL~~tul!~n tiL Sk6d~t61!9 
Kristi Himmelfartsdag, Torsdag den 6. Maj 1948 

D. F. f. R.s Københavns Kreds indbyder atter i Aor til den store a.rlige Fællestur til Skods
borg, hvortil alle inriggede Baade reserveres. 

Turen foregaar efter det sædvanlige Program med Idrætslege og Konkurrencer 111. m. Se 
Programmet i Baudeltallen. 

Baade reserveres paa Skemaet, der fra og med Sondag den 2. Maj er opslaaet lige inden 
for i det store Omklædningsrum ved Skrivepulten. 

En Robaad kæntret 
Et Medlem af Hundested Roklub druknet 

Trods alle Advarsler om Forsigtighed i Begyndelsen 
af Sæsonen, hvor det kolde Yand og manglende Træ
ning hurtigere trætter Roerne, er der alligevel sket en 
Ulykke igen i Aar. 

Vi beder indtrængende Medlemmerne forstaa, hvor 
alvorligt vor Advarsel i sidste Nr. af 0.]11. var ment. 

Lad Jer ikke i Tvivlstilfælde overtale af dumdristige 
Kammerater til at gaa ud i haardt Vejr, men lyt - og 
ret Jer citer de erfarne og forsigtige paa l-foldet. 

Kontoret 
er fra l. Maj aabent fra KI. 13,00-17,00. 
Lørdag fra KJ. 10,00-14,00. 

Med eller uden Styrmand? 
Rocheferoe skal paa given Foranledning gore opmærk

som paa, at det paa ingen Maade kan tolereres, at Mor
genroerne ror ud, uden at Baadcn medfører Styrmand. 

Der vil blive gaaet skaanselsløst frem mod saadanne 
Overtrædere, idet Klubben ikke kan p.atage sig det 
Ansvar, der vil være forbundet hermed overfor D. F. 
f. R., Offentligheden og Roernes Paarørende. 

Bestyrelsen. 

Skabskort for 1948 
faas pan Kontoret, hos Inspektør Sj elle eller i Køkkenet. 

Medlemmer,. der onsker at beholde deres Skab fra 
1947, maa inden 15. ds. forny dette med nye Skabskort . 
- cllers bliver Skabet udlejet til en anden, 

9<ettigher5er 
Paa Rettighedslisterne i Baadehallen er nu indføjet 

de Rettigheder, som Medlemmerne fik sidste Aor, og 
interesserede bedes kontrollere om de er opfort rigtigt. 

Eventuelle Fejl eller Mangler bedes venligst meddelt 
Rochefeme snarest. 

I Lighed med sidste Aar vil vi saa i deo kommende 
Sæson supplere Baadehallens Lister her i O. M. 

Gammelt Rotøj skal afhentes 
Sidste Frist 15. Maj. 

Medlemmerne bedes inden 15. Maj afhente gI. Rotøj, 
eDten det er fra Skabe, der i Vinter er blevet tømt 
p. G. a. manglende Skabskort for 1947, eller det er Sager, 
der er blevet indleveret som glemte eller tabte. 

Efter 15. Maj agter Bestyrelsen at disponere over 
ikke afhentede Sager. 



SVEN AAGE BRUUN. 
Statsautoriseret Revisor 

Chr. IX:' G ode 10, Mezz. 

Standerhejsningen 
Til Standerhejsningen var der ligesom i de nærmest 

foregoaende Aar modt en talrig Skare af Medlemmer 
med Paarorende. Om Tilstromningen skyldes det gode 
Vejr eUer Interessen for Klubbens Aabning er uvist. 
men det er i hvert Fald dejligt at se Livet herude be
gynde igen. 

Formanden bod hjertelig velkommen og haabede paa 
en god Sæson for Klubbens Medlemmer. Angaaende 
Kaproningen havde Gudmund Sehack den glæuelige 
Meddelelse. at det var lykkedes ham at skaffe Omkost
ningerne til Barry's Ophold og Virke for Klubbens 
Træning dækket uden om K lubbens Regnskabl 

Derimod var Formanden meget utillreds med nogle 
Med lemmer, der var kommet paa Besog i Klubben et 
Par Dage for StanderhejsningcD. medens Formanden 
gik og arbejdede med PlacIsen foran Baadehuset. Trods 
gentagne Opfordringer nægtede de lIkammeratligt og 
næsvist at hjælpe med Arbejdet, men satte sig op paa 
Verandaen og spillede Skak! 

Formanden modtog hellere disse Med lemmers Udmel
delse i Dag end i Morgen, da Klubben ikke havde 
Interesse i at have saadanne Medlemmer. Vi mantte 
aUe hjælpe til med Vedligeholdelsen af Hus og JI.\atcriel, 
da vor Økonomi absolut ikke tillod at holde fremmed 
Hjælp hertil. 

Og ti l den smukke Sang: "Der er ingenti ng, der 
maner" - fra de trofaste Medlemmer blandt Studenter
sangerne. gik Flaget og Standeren til Top - og Baade

. hallens Porte fløj op, idet en l0el Medlemmer om
gaaende tog den forste Rotur inden Frokosten i Kluh
lokalerne. 

Instruktører søges 
JIledlemmer. der har haft Styrmandsret i et Par Anr. 

og som vil tage et "'ap med ved at instruere et lIold 
Kaniner, bedes sna rest henvende sig til Roeheferne eller 
Kontoret (Ryvang 48) og meddele, at de gerne vil være 
lnstruktor. 

1<IUbbens 
r otøj 
fa;!, høs 

l 'ul ; ~Ohn 
Si/kogade 11 • Tlf. 3082 

C. 4641 - C. 14141 

Om at blæse inde 
Lige inden Bladet gik i Trykken var der nogle gæv 

Gutter, der startede paa en ~h'aatur. - De kunde 
imidlertid ikke klare den, da Vejr~t var h.ardt, og de 
blæste inde i en af Havnene oppe ad Kysten. 

Det forste de gjorde, efter at have bragt Baaden i 
Sikkerhed, var at ringe til Klubben og der meddelc~ 
hvad der var sket, og at de agtede at dIsponere sa.dan 
og s;ladan. 

Det var hensynsfuldt mod Klubben og betryggen" 
for alle Parter, og Eksemplet burde følges af ethvc rti 
J lold, SOm ikke forma.r at gennemføre den Tur, det 
har givet sig ud paa. 

A ltsaa Ryvang 48! Der træffer man a ltid nogen. SQl 

kan tage sig af Sagen eller sætte Holdet i Forbindelse 
med Langtursroehcfen c. I. H. M . M. 

Medlemsforhold i DSR 
Udmeldte: 375 : Frode Prytz. 427: J. MoUer-Niel en. 

821: J. Wilkcn. 409: Erik .\\unek. 1110: Ole V. Lunds
gaard. 353: Arnt J-Iovmand. 1295: Ingvard Christensen. 
1437: Vagn Duer. Passiv: Claus Ulrik Manberg. 1440: 
Erik V. Johansen. 1268: Lorenz 'Vit!o 

O"ergaaet fra Aktiv til Passiv: 799: Arne Dinesen. 
133: Svend l-Ieiberg. 1167: Paul Christensen. 482: Erik 
Stub. 

Erik Kiersgaard 
Liviægergade 23 - Ø bro 51 52 

~n"n ... CROME &GOlDSCHMIDT ""UK. 



Et Skud for Boven l 
Den tiltagende Skadesloshed, hvormed mange af Med

lemmerne behandler Materiellet medforte, at Roche
ferne i 1947 maatte foranledige, at der faldt et Par 
Boder i Sæsonens Lob - hvilket iovri~t havde en 
glimrende Virkning. 

Denne Praksis vil Roehcferne fortsætte og forstærke 
i Sommeren, der kommer, og det paapeges, at heller 
ikke J\lorgenroerne kan vide sig sikre, id<::t Rochefernc 
ofte vil være til Stede i Klubben paa Jenne Tid af 
Dagen - (de er selv store Yndere af Morgenroningen). 

Det er ikke morsomt at skulle genneml"re en saadan 
Aktion, men det er nodvendigt for at værne om vort 
Materiel, der er baade kostbart og vanskeligt at skaffe. 

Adresseliste 
BESTYRELSEN: 

H.M.M. 

rormancL Gross~rcr Gudmund Schack, Vesterbrogade 2 C. K. 
Tlf. C. 6644. 

FOlmand for Kaproningsudvalget: Læge Ole Secher, Ring
kobinggade IO, 0. Tlf. 0bro 5434 v. 

Materialforvalter: Civilingeniør J. Norman-Hansen, Hærens 
Vaabenarsenal, Amager Boulevard 8, S. Tlf. C. 16140 (KJ. 
10-16). 

Kasserer: Fabrikant Bjørn Møller, Bredgade 47 4 , K. Tlf. 
Byen 8363. 

SekrClær: Assistent, cand. potit. Ejvind Sieverts, Dr. Abild· 
gaards AII~ 9'. V. Tlf. Nora 1869 x. (10-16: C. 608). 

Rochefer: 
Revisor Erik CortscIl, StrandbouJevarden 54, ø. Tlf. c. 15.601 

Lok. 47 (cfte, 13). 

stud. jur. Munk Jensen, Nordisk Kollegium, Tlf. 0bro 8823. 

H. M. Mølle" Ahlefeldtsgade 18 A s, K. Tlf. C. 8668. 

Palle Smith, Steenst'ups AII6 13, V. Tlf. Nom 8307. 

Arkivar: Kunstbandler Gunnar Wandel. Sølvgade 38, K. Tlf. 
Byen 6060. 

KAPRONJNGSUDV ALGET: 

Læge Ole Se cher, Ringkøbinggade 10, Tlf. Øbro 5434 v. 

Assurandør Erik S. Kiersgaard, Livjægergade 23, ø. Tlf 
Øbro 5152. 

stud. polyt. Ole Christtreu, Nakskovvej 84, Valby. Tlf. 
Valby 4318. 

]nspektar: Korpsofficillllt C. A. Sjcllc, Njalsgaue 59, S. Tlf. 
Amager 3272 v. 

§'K][SEKT][ON 
Alle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer af Skisektionen ved at indbetale l Aars Kontingent, 5 Kr. 

paa Postkonto 68344. DSR.s SkisektioD, Kassereren, Julius Valentincrsvej 36, F. 

De traadte i en Nyplantning! 
Vi vil ikke hænge pogen ud. Hensigten med at af

trykke nedenstaaende Bulle fra DSOI' skulde være at 
fjerne den sidste Rest af Tvivl, der maattc bero hos 
nogen af vore aktive Lobere, om, at Reglerne for Færd
sel i Skovene s k B l OI'erholdes! Dokumentet taler for 
sig selv: 

Til Danske Studenters Skisektion og 
Kobenhavns Idræts For.s Ski- og Orienteringssektion. 

Ang. KIF's Træningslob i Folehave Skov den 21.3.1948, 
Foranlediget ved de under ovennævnte Lob forefaldne 

Episoder og i Forbindelse hermed indgivne Klager fra 
kgJ. Skovrider A. Gram, Ilorsholm, og Redegorelse fra 
I~genior Poul Schilling Hansen, KIl', og stud. polyt. 
lIans F. Boserup samt stud. polit. Ilclgc V. !lansen, 
DSR, har DSOF's Forretningsudvalg pM sit Jllode den 
5.4.1948 idomt flg. Ka rantæner: 

Poul Schilling Hansen: 
Karantæne i ' /, Aar (til I. Oktober 1948). 
H. har ved tidligere Lejlighed forespurgt om generel 

Tilladelse til Afholdelse af Træningslob i Folehave 
Skov. hvortil Skovrider Gram har svaret, at det kunde 
han principielt ikke tillade; men ,.at vi kan jo altid 
snakke om Sagerne." .H. vidste ved Løhets Start, at der 
ikke var sagt om Tilladelse. og det maa derfor betrag-

tes som en grov Tilsiuesættelse af Aftalen med Gram, 
at han som Arrangor ikke enten aflyste Lobet eJler 
henvendte sig om Tilladelse. 

lovrigt maa H.s korrekte forsog pau bagefter at ordne 
Sagen ,' ed J-Ienvcnddsc til Gram komme ham tilgode. 

Knud Jensen. KlF: 
Karantæne i II, Aar (til l. Oktober 1948). 
J .. der har lagt flere 'T'ræningsbaner, har ikke sogt om 

Skovriderens Tilladelse til Afholdelse af dette Lob, h,;I
ket maa betra~tcs SOIll ell grov Tilsidesættelse af ofte 
indskærpeJe Pligter. 

J/elge "". Hansen og Nans F. Boserup: 
Karantæne i I Aar (till. Januar 1949). 
Dc paagældencle bar vcd forcering af en Indhegning 

()g Passage gennem en Nyplantning og ikke mindst ved 
deres aahcnbure manglende Forstaaclse ar, flt de fore
t()~ sig noget forkert, hvilket sidste Gram har heftet 
sig mest ved, særdeles F!roft overtraadt dc Regler, hvor
efteT DSOF's Medlemmer skal færdes i Skoyen. 

Det maa komme Je paagældende tilgode, at de er 
I:lc~yndcrc og muligvis ikke er blevet tilstrækkeligt 
instrueret for Lobet. 

For alle Hre Vedkommende gælder Karantænerne 
Deltagelse i alle Træningslob og Kc:'mkurrcncer under 
DSOF, ligesom der ikke msa gives de paagældellde 
nogen Placeringer under Karantænen. 



Evt. Appel skal indgives til OS01"s Amatør og Or· 
densudvalg. 

Endvidere indskærpes overfor OSR's Skisektion, at 
Begyndere ikke bør tillades Start i Træningsløb uden 
tilstrækkelig Instruktion om Færdselsreglerne for 
Skovene. 

for Dansk Ski· og Orienteringsforbund. 

Siden sidst 

Jens Therp, 
Formand. 

/0 ricnteringsgruppen, 
Knud Rolandsen. 

14. /IIarts: Træningslob for Be~. i Rude Skov. Bane· 
lægger Juul Christensen, fint Vejr, faa Deltagere, Ha· 
vedkvarter hos AS p,l. Hoje Sandbjerg. 8-9 ihærdige 
Deltagere. Instruktion. Tæste Gang maa vi osse inter
essere vore unge Haab for Reglementet, jævnfør ovenst. 

21. /lIar/s: Træningslob lagt af KI F i Folehaven. Ho· 
vedkvarter i sammes Hytte. Fint Vejr. Beklagelige 
Episoder. Vi opfordrer indstændigt alle til endnu en 
Gang at sætte sig ind i Lederen. 

Vor Læser: Hvor tit skal man læse paa det kedelige 
Pjat? 

Vi: 10 M.inutter hver Dag til man kan det! 

4. April: Vort aabne Lob i Hvalsø·Skovene blev en 
Sukces - bliver det ikke sagt andre Steder. skal det i 
hvert Fald siges her! Løbet var fint, men der stod og
saa erfarne Folk bag: lIoeg R. og Gunnar lIansen. 
Vejret godt, omend vi kunde havde klaret os med min
dre Blæst. Takket være et elldog - i hvert for denne 
Klub - usædvanligt Antal beredvillige Hjælpere klap
pede Arrangementet overalt, de flcste Lobere kundc 
tage det tidligc Tog hjem, og alle de resterende kom 
med 16·Toget. Det skal nævnes, at Officials ogs.a fik 
en Tur ud af det. Ved en forsigtig Infiltration vandt vi 
Fodfæste i Folkestuen paa Gladbjerggaarden. og da saa 
Sven og Lars B. trak hvcr en Primus frem var Folke· 
demokratiet en Kendsgerning. Alle anderledes tænken· 
de fortrak frivilligt. Til Gengæld morcdc Aktionskomi· 
teell sig dejligt. Trods Svend Nielsens Forsog paa at 
spolere den hyggelige og muntre Stemning. Siden tog 
han (Svend Nielsen) en frygtelig Hævn, idet han sam
men med Lars B. traadte en Danse macabre i Halmen, 
hvor vi andre sov. De bogstavelig talt gik paa \' o r e 
glatte Ansigter. 

11. April: Haslev. 12 Deltagere fra DSR . .Jesper Nr. 4 
i B-Klassen (vore Triumfer præges af den øjeblikke· 
lige Depression!) Fint Vejr. Ol. f Andersen vandt A·K!. 

18. April: Et let - næsten for let - Lob i Skovene 
ved Soro blev vundct af Valdemar Dufva. 

Paasken 
Skoddernc i Gaaschuset blcv malet gronne. Lars B. 

tog 9 Stik i en Kobe-Nolo. Fine Ture i ubeskriveliQt 
Vejr. Paaskekyllinger hos Vig·Jen en. Frokost om 50;\. 
dagen. l Bajer for lidt. Svend Nielsen havde kun to 
med, saa der blev ingen til ham. l Æg for lidt. Svend 
havde' ogsaa her najedes med at tage 2 med, og maatle 
derfor undvære: Stinginess doesu't pay! 

Og saa havde vi igen i Aar Besøg af en sod Pige, 
der gjorde rent i G.asehuset. Idet vi yder Damen sl..)'l· 
dig lIonnør, kall vi ikke lade være med at fundere paa, 
om det udelukkende er Foraarct. der bevirker disse 
Kvindebcsog i Gaaschuset - med Rengcrring - eiler der 
eventuelt kunde arrangeres noget tilsvarende om Ef ter
aarct. saa vi fik gjort rent to Gange. M.atte dette 
bevirke, at de ansvarlige Myndigheder tager Sagen op 
til Overvejelse. 

Program 
Kobenhavnskredsens Præmicfest for Foraarets Lob 

hos .. Kvik" Lørdag den 22. Maj. Dans og Sager, men 
ingen Præmier tilos. Ak, ud rundne er de gamle Dage .. l 

* 
Skidframjandets A rbog, .. Sno oclt Ski" kan endnu faos 

hos Sven lIJum. 3 Kr. Kun faa Eksemplarer igen. 

DSR's Skisektions Bestyrelse: 
s v C 11 I II u m, Blidnhpark 26, Ilell. 6862 bedst Fredag Aften. 
Regnar Jensen, Julius Valentinersvcj 36, F. Fas<ln 201. 
l b T h O r u p, Under Elmene 4, Amager 2735 y. 
O l e R i i s J:.t C O b s e Il, Bolandsvej 10, ø. 
tlyHeudvalg: 
!:) v e Il I Il u m, Blidnhpark 26. Heil. 6862 bedst Fredag Aften. 

Langrendsudvalg: 
Svend N;elsen. Rudolph Bcrghsgade 60, Ryv. 6017. 
E r i k J O r g e n s e n, Mimersgade 113, C. 10237 og Tags 2889 v. 

Ansvarsh. Redaktør: Palle Smith. - Redaktor for Skisektionen: O. Riis-Jacobsen. 



AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

16. AARGANG JUNI 1948 NUMMER 6 

I Anledning af Klubbens Fødselsdag har D. S. R.s Venner inviteret alle Aarets Kaniner og 
Instruktorer til 

fkanintJetft i fklubkutfet 
~andag den 14. Juni 

Efter Præsentationsroningen, som foregaar Kl. 19,00 pr. 
samles vi i Festsalen. hvor Professor Knud O. Møller vil holde Kanintalen og D. S. R.s Venner 
trakterer paa Øl og Polser. 

Roning uden Styrmand forbudt! 
Da Advarslen i sidste Nr. af O. M. ikke har haft det 

onskede Resultat, idet en Del Roere - særlig om Mor
genen ~ ror ud i 'ro- og Fireaars Baadc uden Styrmand. 
skal Bestyrelsen indskærpe, at det er forbudt, og at 
der uden yderligere Advarsler vil blive idømt Boder til 
de jVlcd!emmer, der i Fremtiden overtræder baade D. 
S.R.s og Dansk Forening for Rosports Reglement heroIU. 

Bestyrelsen. 

Nyt Rotøj faas paa Kontoret 
Det er lykkedes at skaffe MedlelllIUcme en Del l. 

Klasses Rotøj (Bukser og Bluser). som kan kobes paa 
Kontoret. 

Nøgenbadning forbudt 
Da en Del MeclJemmer har opfattet Reserveringen 

for Medlemmerne af l. Sals Terrasser fra Glasskær
mene ind mod Land paa den Maade, at det her er 
tilladt at tage Nogensolbade, ligesom en Dcl Medlem
mer nøgne løber fra Omklædningsrummene ud og tager 
en Dukkert i Havnebassinet, skal Bestyrelsen meddele, 
at begge Dele er forbudt. 

Det eneste Sted i Klubben, det er tlUadt at tage Sol
bad nogen er dppe paa den særlige Solterrasse paa 2. 
Sal, Opgang ad Syd trappen (ved det store Billard). 

Gaasehuset i Lillerød 
er uclJejet til nogle af D. S. R.s Medlemmer med Fami
lier i Tiden 6. Juni til 1. September 1948. 

Indenfor denne Periode er Huset helt og holdent stil
let til de respektive Lejeres Disposition, og Besøg kan 
følgelig kun ske clter Aftale med disse. 

Styrmandsprøver og Sculler.lnstruktion 
foregaar inJtil videre hver Onsdag Kl. 16,30 og Kl. 19,00_ 

Roelleferne. 

Kontingentet 
Foruden det almindelige Kontingent paa 6 Kr. pr. lIId. 

(.Jo Kr. efter 5 Aars Medlemsskab) bedes Medlemmerne 
huske ,at indsende det paa Generalforsamlingen 4. April 
vedtagne Engangs-Kontingent paa 6 Kr. for hvert aktivt 
Medlem (uanset Medlemstid). 

Kontingentet indbetales paa Kontoret eller paa Post
konto 3466, Danske Studenters Roklub, Svanemolle
bugten, J-:bllvn. ø, 



SVEN AAGE BRUUN 
Statsoutoriseret Revisor 

Chr. IX's Gade 10, Mezz. 

Medlemsforhold i DSR 
Udmeldte April: 332: P. E. Naegeli. 458: Jens Chr. 

Nørager. 1355: Ole Bent Wandall. 63: Poul Erik Milhaj. 
1189: Mogens Melchior. 1090: Mogens Hermann. 762: 
Niels Juul Bondo. Passiv: Svend Heiberg. 378: Thor
bjørn Flindt. 518: Kurt Gerlyng. Passiv: Niels Munch. 
387: Niels-Erik Philipsen. 

Udmeldte i Maj: 1444: Hans E. Helgesen. Passiv: V. 
Høgsgaard. 1303: Ole Bruhn Johansen. Passiv: K. Bor
rild, Peter Bremer, Eigil Christensen, Bent Eriksen, 
Carl Gunnet-Hansen, Erik Holm, F. Roland Jensen, T. 
Lohse, Th. G. Rein, E. Warhurg. 456: John \Vilken 
Nitter. 1151: Jorgen E. Jordt. 

Adresseliste 
BESTYRELSEN: 

Formand: Grosserer Gudmund Schack, Vesterbrogade 2 C, K. 
Tlf. C. 6644. 

FOlmand for Kaproningsudvalget: Læge Ole Secber. Ring· 
købinggade IO, ø. Tlf. Øbro 5434 v. 

Materialforvalter: Civilingeniør J. Norman-Hansen, Hærens 
Vaabenarsenal, Amager Boulevard 8, S. Tlf. C. 16140 (Kl. 
10-16). 

Kasserer: Fabrikant Bjørn Møller, Bredgade 47 ", K. Tlf. 
Byen 8363. 

Sekretær: Assistent, cand. polit. Ejvind Sieverts. Dr. Abild· 
gaards Alle 9'. V. Tlf. Nora 1869 x. (10-16: C. 608). 

Rochefer: 

stud. JUL Munk Jensen, Nordisk Kollegium, Tlf. Øbro 8823. 

<lubbens 
rotøj 
bH hos 

Silkegade 11 ,Tlf. 3082 

C. 4641 - C. 14141 

H. M. Møller. Ahlefeldtsgade 18 A 3. K. Tlf. C. 8668. 

Palle Smith. Steenstrups Alle 13, V. Tlf. Nora 8307. 

Arkivar: Kunsthandler Gunnar W~ndel, Sølvgade 38, K. Tlf. 
Byen 6060. 

KAPRONINGSUDVALGET: 

Læge Ole S.cher, Ringkøbinggade IO, Tlf. Øbro 5434 v. 
Assurandør Erik S. Kiersgaard, Livjægergade 23. ø. Tlf 
Øbro 5152. 
stud. poly!. Ole Cbristtreu, Nakskovvej 84, Valby. Til. 
Valby 4318. 

Inspektør: Korpsofficiant C. A. Sj. Ile, Njalsgade 59, S. Tlf. 
Amager 3272 v. 

Erik Kiersgaard 
Livjægergade 23 - 0bro 51 52 

~n"n,. 
CROME &GOLDSCHMIDT ""'UK. 



KAPR O NrrN GEN 

I Foraarskaproningen 5.-6. Juni for Kobenhavnskred
sen paa Bagsværd So deltager mange af Danske Studen
ters Roklub unge Roere, de'r med stor Interesse og Iver 
har trænet siden kort efter :-.Iytaar, samt nogle fa. af 
vore gamle Veteraner. 

D. . R. er tilmeldt i folgende Lob: 

2. Junior Otter: 
John Skjoldborg 
Nicis Iienningstcd 
J lenning Bus 
Erik Schack 
Torkild Clemmensen 
Kjeld Nielsen 
Henning Christensen 
Tom J oha nsen 

cox: GriincTvNiclscn. 

l. Junior-Otler,: 
K. Riis-Petersen 
.'\ogens lV\adscn 
Erik Lissau 

Vig~o Bonnesen 
Niels Monberg 
Per Westli 
C. \Vendelboe Larsen 
Palle Tilliseh 

cox: Rosenberg. 

Sen. Toer m. St.: 
11. Luders Nielsen 
Axel Fiseher 

cox. Preben Helleskov. 

Jun. Single-Sculler: 
Preben Rasmussen. 

Beg. Single-Sculler: 
~~tuntoftc 

,\Iogens .\bdscn. 

Sen. Single- culler: 
Kaj Traulscn. 

Senior Toer u. Sf.: 
Ole Secher 
Peer Pærrcgaaru. 



SKKSEKTKON 
A lle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer af Skisektionen ved at indbetale 1 Aars Kontingent, 5 Kr. 

pas Postkonto 68344, DSR.s Skisekti0o, Kassereren, JuHus Valentinersvej 36, F. 

Dementi 
Som Led i en Kampagne for at genoprette den svæk

kede Tillid til Pressens Vederhæftighed, bringer vi den
ne Gang et Dementi som Leder og Spidsartikel. Vi 
har ved Foromtalen af Præmiefesten i Kvik været slet 
informeret, hvilket - fra et PressesYllspunkt - er noget 
nær den groveste af aUe Forseelser. Tilfældet maa 
endda siges at være særligt graverende, idet vi j vort 
Iljertesuk over den sparsomme Ilost af Salv i A.r til 
Sektionen har begaaet Uret mod et af vore mest ener
giske og tillige (er det et Ti lfælde?) vort eneste aktive 
kvindelige Medlem, Ingrid Krarup, der i Aar tredje Aar 
i Træk placerede sig som Nr. 2 i Damernes A-Række 
i K. L F.s Løb og hermed har lagt Grunden til en smuk 
Tradition. Hertil er yderligere i den elvte Time kom
met vor Placering j Stafetorient, som synes at være en 
aarligt ti lbagevendende Overraskelse. Lobet er omtalt 
nedenfor. 

Nogle Resultater fra Foraarets Løb 
Palo: Vinder, Herre A: Dufva, 1,24. 

Hold: KS. 
D .. R.: A-K.!: Sv. ]\;ielsell Nr. 13. 

Suppli Nr. 22. 

B-Kl: Lars B. ~r. lI. Juul-Chr. Nr. 20, 
Juul-ClH. Nr. 20. 
Jesper Nr. 21. 

Old-B: ll ee Nr. 4. 

Dame-A: In~rid Krarup Nr.l0. 
K.l. F. Vindere: Olaf Andersen og KS. 

D. S. R.: A-Kl: Gunnar Hansen l\'r. Hl. 
Suppli Nr. 15. 
Svend Nielsen Nr. 26. 

B-Kl: Jesper Nr. 4 (Oprykning) .. 
Voigt Nr. 24. 
Erik Jorgenscn Nr. 25. 

Dame-A: Ingrid Krarup r\r. 2. 

Siden sidst 
SI afetorienter inge 11 

i tisvilde hegn bic" en af aarets begivenheder. Banen 
var lagt af ombudsmand Arved (hvad laver en ombuds
mand ?), og lobet formede sig ikke uden episoder. At 
KS., der altid helst skal naa hjem til Kobenha vn inden 
rundstykkerne er blevet kolde, repræsenteret ved 
Rolandsen løb natbanen igennem inden Arved fik sko 
pua og fik anbragt starterne paa deres pladser, kan 
ikke undre nogen. Dufva, der havde anden bane, syntc~ 

ikke, han kunde bli\'e staacnde der. saa han begynute 
for sig selv en systematisk gennemgang af sko\"cn efter 
poster, ne,,, and ald. Senere. da starterne var modt. og 
Dulva var blevet hentet hjom og startet igen, kom der 
mere plan over efterforskningen, og han lob u'1den 
bane igennem paa under en time. Efter at manden forst 
har tosset rundt i skoven en halv times tid! Havde det 
været en af vore egne, havde vi baaret hum i guldstol 
og raaht hurra. Som det var. maattc ,..-j nojes med at 
trække paa skuldrene og sige blodt: Hvorfor bar h.S. 
saa travlt? 

Det forstc hold. der skiftede reglementeret, yar iov
rigt vort eget b-bold, tæt trængt af to Lyngby-b-hold. 
Vort a-hold k larede sig ligeledes fint, idet J-løeg havde 
næstbedste til poa anden bane. Mogens gik videnskabe
ligt til værks, idet han straks skar igennem til resultat, 
o~ siden vcd et beundringsværdigt teamwork ad deduk
tiv yej udledte de enkelte etaper. Frcmgangsmaadcn 
fortjener at vinde indpas som SuppJi's metode. 

3. bane YeU IHesten monopoliseret af D.S.R. Kæst
bedste tid lHlvde Gunnar. værdig at kaldes om ikke 
Nu-, saa i hvert fald Straks-IIansen. 3. bedste tid 
havde Hee Den Vældige, og 4. bedst var Jesper. Disse 
resultater, tilligemed Juul-Christensens indsats paa 1. 
bane. hvor han havde -4-. bedste tid, dannede grundpil
lerne i \'or 2. plads i A-rækken og 3. plads i B-rækken. 
der pa. baggrund af \'or tilbageholdenhed i sæsonens 
tidli~erc.'; løb forekommer overraskende. j\\;laskc Jesper 
har 'ret i sin teori om VOI" uovervindelighed, under for
ud:)ætning al. at sæsonen falder i December og .Juni i 
stedet for Oktober og April. Det er en trost, som ingen 
ka n betage os. 

Til slut skal omtales, at en af posterne i damelobet 
var gauet hjem, hvilket kom bag pna nogle af del
tu~erne. 

Kassereren minder om 
at ~Iktivc lobere nu v-il have modtaget opgorelscn over, 
hvad de skylder. Det bedes betragtet SUIU et vink. 

Og saG siger vi: God ferie. paa gensyn til August! 

DSR's Skisektions Bestyrelse: 
s v c n J L 1 U m, l3Iidllhpark 26, HeJ\. 6862 bedst Fredag Aften, 
R c g n:1 r J c n s e n, Julius Vnlentinersvcj 36. f. Fasan 20l. 
I h T h o r u p, Under Elmene 4, Amager 2735 y. 
O I e R i i s .J a c o b s e n, Bolnndsvcj JO, O. 

Hyt!eudvalg : 
S y e Il j Il u m, Blidahpark 26. HeiL 6862 bedst Fredag: Aften. 

Langrendsudvalg; 
S ven cl N i c l S en, Rudolph Berghsga.dc 60. Ry\". 6017. 
E r i k J o r g e n s e n, Mimersgade 113. C. 10237 og Taga 2889 v. 

Ansvs.rsh. Redaktør: Palle Smith. - Redllktør for Skisektionen: O. Riis-Jacobsen. 
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Kaninfesten den 14. juni 
Atter i ål' hl:1Vdc DSR's Venner taget initiativet til 

afholdelse :lI' en kl.lninfc~t for de nye medlemmer. 
Tilslutningen var i ar ikke gU stOf som sidste år; til 

f,!cngæld val' programmet derimod mere omfattende. 
Som vanligt lagdes tier for med præst.!ntationsronin

gen; hel' svigtede instruktørerne til en vis grad, hvor
for nel'c af holdene måtte gå ud med frcrnrnccle styr~ 
mænd. hvad der ikke kunne undga at indvirke på de 
forskeJlige holds roning. Dommere var prof. Seeher og 
læge "nud Mclgaard. Resultatet nf præscntationsronin
gt'n, SOI'll prof. Seeller alwnbarcdc ved selve festen gav 
til fL'sltltat. at håJ nr. 1 vandt holdprærnicn; den hHVdc 
Dnn Fl'Ol'up som instruktur og bestod af: Chrull1, E. S. 
Tromholt. Poul Anderscn og Svend I-Iagcrup. Enkcll
olandspra:micr for stilren roning tildeltes Eustis, Erik 
Pilgaartl Surensen, Lars .\<.111<:05cn og II. Pontoppidan. 
lait deltog 7 bade j pmjscntationsroningcn. 

Som n~uste punkt p.i programmet stud bådedåb af 
en ny 2-ån.:s inrigger, byggd spcciclt som lungtufsbåd. 
Daben fhrctoges af lormandc:n for DSR's Venner, sag
forer, cand. jur. Erik Beekcl', der efter en kort tale, i 
hvilken han unskedc alt godt I;or den nye håd ug dens 
mandskt!ber. gav den n~lvnet .,Tjalfc". 

Dercfter smllledes man til ol og pulser i festsalen. 
I lcr hjalp Studentersangcme med til at sætte stemnin
gen i vejret med deres smukke og muntre sange. Kanin
talt:n holdtes af en af klubbens gamle langtursl'oerc 
tandlæge UH Kaarsbcrg, tlcr i en tale, i~prængt mange 
små langtlJl·shistorier. indprentede de nye Jl'ledlemmcr 

roerens pligter og fortalte 0111 hans mange glæder ved 
denne den bedste af alk idrætsgrene. På de nye med
lemmers vegne takkede civilingenior S. Ilugerup som 
den ældste kanin han er 55 år - for den f.(odc mod
tagelse i klubbell og den ullm""kedc fest. 

Til slut tog DSR 's næstforma nd. læge Ole Sechcr 
ordet for at hylde fOfJnanclcll, grosserer tjudmund 
Schack i anledning ~lf dennes 50-ars Fødselsdag den 17. 
juni. Efter en kort omtale af torIllHIldens mange fortje 
nester indenfor roidrætt('n sluttede Ole Sccher med at 
overrække formeinden klubhens ærestegn, sum besty
relsen med billigelse af klubbens protektor havde be
sluttet at hædre formanden Illed. 

mj. 

Sculler - Roere 
hedes foruden let læseligt Navn ogsaa anforc Medlems
nummer i Sculler-Protokollen lN/)!::l\f Turen - og husk 
at .. Ingiv!.: Maald for Turen! 

Kontingentet 
er Kr. 6,00 pr. M"""ell. Efter .'i Aar u"fbrudt, aktivt 
.\\edlcmsskub nedsættes Kontingentet til Kr. 4.00 pr. 
;V\naneu. 

Ved rettidig hlllbctalin!,:! af Kontingentet i Januar
Oktober bortfalder Kontingentet for November-De
cemher. 

I-.:ontingt'ntct indhetales pa<1 Kontoret eller pau Post
konto 3466, Danske Studenters Rokluh . Svanemollc· 
hu~tcl1. Kbh. 0. 

SV E N AAGE BRUUN 
Statsautoriseret Revisor 

Chr. IX's Gade 10, Mezz. C. 4641 - C. 14141 



KAPR O NKN GJE N 
Dc for DSR saa sorgcligc Rcsulttltcr llf Foraarcts Kaproninger er rolgcndc: 

Bagsværd 5. Juni: Sora 20. Juni: 

.J unio r Otte r 
Toer ul St. 

Tuer ml St. 
Begynder Firer 
Senior Letvægt 
Anden .J u.nior Otter 
Begynder Sculler 

\ 
I 

} 

Nr. 2. 

fntct særligt. 

Rettigheder. 
Til de i Baadehallen opslaaedc Lister over Rettig

heder pr. 1. April 1948 er der folgende Supp leringer: 

SCULLI.!R I 
520 .Jessen. Micheli 

SCULLER II 
1019 Christophersen. M. 
1175 Oossing, Svend 
859 Friedricks, Va ldemar 

1244 Jacobsen, Michael 
L. Rasmus"en, Alf 

30 Suppli, Mogens 

SCULLER III 
569 Bjerre-Jensen, Erik 

1367 Hegnhøj, Erik RandorH 
212 Jespersen, Per Kern 
49J Johansen, Thorkild 
594 Jornung, Henning 
618 Laursen, POld O. 

1174 Nielsen, Svend 

SI 'A VARET 
678 Alexandersen, L. 

1092 Bang, Aage 
1341 Jensen, Jens Tranum 
755 J ørgenscn, Ebbe 
261 Kierulff, Tom Peter 

1149 Nissen, Helge 
917 Pedersen, Ole Hahn 
5 11 Ridl, Hans W. 

1279 ThieIc, Niels 
1082 Thune, Henning 

< lubbens 
rotøj 
lus hos 

SUkegade 11 • Tlf. 3082 

Toer ul St. 
Anden Junior Firer 

.Junior Otter 

Begynder Firer 
Anden Junior Firer 
Anden Junior' Lctv.cgl 
Begynder Sculler 
Junior SClJllL'r 

STY RM / 1 NOSRET 
~8~ Diamant, Ilcnri B. 

1101 Djurhulls, Jorgen 
1386 lversen. lian,; 

} Nr. 2. 

} fntet særligt. 

1011 Jensen, Alfred Skov 
1023 .lensen, Kaj Ove J. 
1294 .h:nscn, Poul t;Ltrbo 
1275 Jensen, Vagn Ilasscriis 
1363 Martini. I Illberl 
1334 Meldal, .lurgen 
1443 Nie!>en. Byrge 
1005 Orth. Knud Borge 
677 pcucl'scn. Arne Kai 
424 Sca VCTUUS • .Jep 

1353 Schlcisner. Erik 
1404 Schlcisncr, I fu go 

f\h:dlc11lIl1cl'nc npforurcs venligst til at kontrollere, 
at de Cl' opfort med dc Rettigheder. de selv mener at 
have - og Hll:ddcle;: cvt. Uoverensstemme lser til en 
af l{ochcfcrne. 

Erik Kiersgaard 
Liviægergade 23 - 0 bro 51 52 

~n"n,. CROME &GOLOSCHMIDT 

".-UK I 

Ansvarsh. Redaktør: Palle Smith. - Redaktør for Skisektionen: O. Riis·Jacobsen. 
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Studentermatchen 1948 
Såsnart nærmere meddelelse om studenter,nntchen foreligger vil der blh'e givet medlem

merne meddelelse herom. 

Gymnastiksæsanen begynder 1. akt. 
Første gymnastikaften bliver fredlIg den 1. okt. kI. 

17-18. 
Tider og steder er folgendc: 

J. Danmarks Hajskaie for Legemsøvelser (StatensGym
nastikinstitut), Norre Alle: 
Mandag og torsdag kJ. 19-20. 
Leder: Gynlnastiklærer 1\1. Andt:fsen. 
Tirsclag og fredag kL 17-18. 
Leder: lnsp. C. A. Sjelle. 

2. GJ. Metropolitanskole, Frue Plads. 
Onsdag kl. 17,15-18,15. Leder: Isnp. C. A. Sj elle. 

Af hensyn til vore nye medlemmer skal vi, som vi 
plejer, fremsætte nogle orienterende bemærkninger om 
klubbens gymnastiktimcI', der i år som i sidste sæson 
ledes af Korpofficiant Sjelle og Gymnastiklærer M. 
Andersen. 

Der undervises i almindelig motionsgymnastik om
fattende fritstående oveiser, lob, ribbe- og bomoveiser, 

tove, spring over plint. buk eller hest. behændigheds
"velser m. m., indledet eller afsluttet med en rask om
gllng håndbold, når deltagerantallet tillader det. 

Til disse oveiser eller i det mindste de vigtigste af 
dem kan alle uanset alder være med - ogsa de. der 
ikke i .revis har gjort gymna tik. De er alle velkomne, 
og De vil hurtigt gore den opdagelse, at det passer Dem 
stor.rtet. og at De hurtigt falder i trit med de mere 
hjemmevante og trænede gymnaster på holdene, vel 
at mærke. hvis De passer timerne nogenlunde regel
mæssigt. 

Vi, der gennem mange år har deltaget i klubbens 
\'intcrgYJr1ll3stik, kan af erfaring bevidne. hvor udmær
ket man befinder sig ved denne alsidige motion og hvor 
velegnet den er til at vedligeholde og styrke den gode 
kondition, som rosæSOl1cn matte have givet en. 

Derfor siger vi både til de gamle og de nye medlem
mer: Il vis l vil lyde et godt råd, så find co tid, der 
passer jer, og mod så frem, når vi begynder. Det er 
sundt med gymnastik også for de "indvendige dele, 
henpiber og gemakker", som man siger. 

Klubkaproning den 3. oktober 
Under forudsæt ning af, at der bliver tilstrækkelig tilslutning. agter vi at afholde klubkap

roning sondag den 3. oktober kJ. IO. Der vil i klubhuset blive opslået tegningsliste,. hvorpå man 

kan indtegne sig til de forskellige lob, og hvor også propositionerne til disse kan ses. ,\I edlem

merne bedes tegne sig snarest og senest 19. sept. Eventuel aflysning som falge af manglende til

s lutning vil ske ved meddelelse i næste nummer aF ,.0. l\\.". 
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Haandbold 
Haandboldtræningen starter Onsdag den 1. Septem

ber KI. 18-19 i Studenterhallen, Nørre Alle 53, under 
Ledelse af Adjunkt Egon Sander. 

D. S. R. er tilmeldt med l Hold til Pokalturneringen 
og 2 Hold til Mesterskabsturneringen under Køben
havns Haandbold Forbund. Alle Klubbens Haandbold
spillere maa derfor mode frem straks fr. Starten. Med
lemmer, der ikke har deltaget før, henvender sig blot 
paa Træningsstedet. 

Det bemærkes, at Haandboldtræningen er en Del af 
Klubbens Vintersæson og foregaar uden noget Ekstra
kontingent. 

Svømmehallen 
i Danmarks Højskole for Legemsøvelser. 

Adgang for D. S. R.s medlemmer I time om ugen. 
Hver torsdag aften fra 7. oktober i tiden fra kl. 20-21 
ha r vi i lighed med sidste år fået rådighed over en bas
sinhalvdel for et deltagerantal på indtil 30 pr. gang. 

Dette antal er absolut i den forstand, at det ikke må 
overskrides, og det må betones, at der ikke er tale om 
almi ndelig badning, men om svømning under tilsyn. så
ledes at der hver gang vil være en leder til stede. I 
hallen og afsæbningsrummene må man kun færdes bar
benet eller med trætøfler evt. med gummisko, der ikke 
anvendes til udendørs brug. Adgang til bassinet er kun 
tilladt elter afsæbning. Deltagerne må selv medbringe 
sæbe og håndklæde. - Deltagerne har adgang til om
klædningsrummet 20 min. for lejemålets begyndelse og 
skal have forladt højskolen senest 20 min. efter leje
tidens afslutning. 

Indtil vi har set, hvor mange af vore medlemmer, der 
møder til svomning, v il vi ikke arrangere nogen form 
fo r tilmeldelse. Man henvender sig blot i svommehallen 
til gymnastiklærer M. Andersen. 

1. time sku lle altså efter prog rammet finde sted tors
dag den 7. oktober kl. 20-21. 

I~lubbens 
rotøj 
fUl hOl 

Silkegade 11 • Tlf, 3082 

C. 4641 - C. 14141 

Idrætsmærkeprøver 
Mandag den 6. September vil der blive afholdt Idræts-

mærkcprover i Ronjng over 20 knl. 
Modested og -tid: Klubhuset i Strand\'ænget KI. 17,30. 
Deltagerne man helst selv sammensætte Rohold. 
Medlemmer (ikke Deltagere), der vil være Styrmænd 

paa denne Tur, bedes ligeledes give Mode samme Tid 
og Sted. 

Der startes fra Klubben, og ros ned gennem Havnen 
til Slusen og tilbage til Klubben. 

Onsdag den 8. September vil der blive afholdt Idræts
mærkeprover i Roning over 2 km. 

Modested og -tid: Klubhuset i Strand vænget KI. 18,30. 
Sammensætning af Ruhold og Styrmænd til denne 

Tur. som ovenfor. 

Tirsdag den 7. September vil der blive afholdt Idræts
mærkeprover i Lob, Spring og Kast. 

Mødested og -tid: Østerbro Stadion KI. 17,00 Indgang 
Staunings Plads) . 

Billedstoffet til Aarbogen for 1948 
Bestyrelsen beder vore fotograferende ,\ \edlemmer 

tænke paa den kommende Aarbog, naar de færdes i 
Klubben eller paa Roture med deres Apparater. 

Vi er vel vide nde om, at det er meget vanskeligt med 
Film i Ojeblikket, især Storreisen 6 X 9, og det er og
saa derfor, at vi opfordrer de Medlemmer, der er s"a 
heldige at være i Besiddelse af Film, til nu og da at 
tænke paa Aarbogen. 

Ganske vist tillader Klubbens for Tiden ret haardt 
belastede Budget ejheller nogen diger Aarbog for 1948, 
men netop derfor er det af Betydning, at det Billedstof, 
der kan medtages, bli ,'er saa godt som muligt. 

~n"n,. 
CROME &GOLDSCHMIDT 

"PUKl 



Redaktoren af "O. M." har fra et medlem modtaget 
følgende med anmodning om optagelse: 

for D. S. R. at oprette en JuniorafdeJing? Det viser sig 
adskillige Steder, blandt andet i vor Naboklub "Kvik", 
at Drenge paa helt ned ti l 12 Aar udmærket kan haa nd
tere B.ad og Aarer og faa Del i Rosportens Glæder, 
naar de vel at mærke kommer under sagkyndig Instruk
tion straks fra Starten. Jeg kunde tænke mig at foreslua 
en Ordning, hvorefter Medlemmers Sonner - altsna 
ikke udenf{)rstaaendes - mellem 12 og 18 Aar kunde 
optages som Juniormed lemmer og faa Ret til at benytte 
Baadcne med et voksent Medlem, der har Styrmands
ret, som Styrmand. Hvis Drengene san selv bliver 
Studenter, kan de overgaa til almindelige Medlemmer 
i D. S. R. - og ellers melde sig ind i en anden Roklub. 

Jeg beder ethvert Medlem, der som jeg er Far til en 
soglad D reng, om at udtale sin Mening om Ideen. Og 
til de unge Medlemmer, som endnu ikke har stiftet 
Familie, og som maaske vil udslynge ct foragteligt: 
"Børnehave .. .IH, ved Læsningen af dette, vil jeg gerne 
sige, at det ogsaa ud fra et rent kaproningsmæssi~t 
Synspunkt kan være en Fordel at have en Juniorafde
ling i Klubben. 

Med Tak for Optagelsen. 
Frank n7 agner. 

Ovenstående har været forelagt bestyrelsen, der be
handlede forslaget med stor velvilje og besluttede at 
opfordre aUe interesserede fædre til at mode i klubben 
lordag den 4. sepl. kl. 1500 med deres sonner, for at 
bestyrelsen kan danne sig et skon over, hvor stor inter
esse der er blandt medlemmerne for oprettelse af en 
sådan juniorafdeling. Red. 

Bridge" Turnering 
En Kreds af Klubbens Medlemmer med Thorup

I'etersen i Spidsen soger at samle tilstrækkelig mange 
illteresserede til, at der i Lobet af September og Okto
ber kan afholdes en Bridgeturnering med en Spilleaften 
een Gang ugentlig eller hver 14. Dag. Man agter at 
spille i Klublokalerne, saa længe Klubben holder aabent, 
altsaa til midt i Oktober. Hvis der da er lnteresse for 
at fortsætte med Spillet i Lobet af Vinteren, kan Lokale 
muligvis fremskaffes. Interesserede bedes anføre Navn 
og TeIf. paa Opslagstavlen i Ba.dehallen eller tele
fonisk henvende sig til Thorup-Petersen, C. 1908 mel
lem 9 og 12. 

KAPR O NKN GEN 
Den 20. juni 1948 deltog vi i Sorø-Regattaen i 6 lob 

uden dog at gøre os særlig bemærkede i nogle af dem; 
det drejede sig om letvægts firer, 2. junior singlesculler, 
2. junior firer, senior toer uden styrmand, begynder 
firer og junior otter. 

Ved den internationale Kobenhavns Regatta 3.-4. juli 
på Bagsværd So gik det os noget bedre, idet vi her 
vandt junior-sculler i tiden 7.49.0 over K. R., der brugte 
7.59.5 samt 2. junior otter over Kvik i tiden 6.52.4 mod 
6.58.4. I de ovrige lob, IlcOllig begynder firer, senior toer 
uden styrmand, junjor letvægtsfirer samt 2, junior firer 
gjorde vi os ikke særlig bemærkede. 

De vindende hold var bemandet med følgende: Mogens 
Madsen og Preben Rasmussen i dobbelt-scu ll er og Knud 
Ri is-Petersen, Viggo Bonnesen, Fritz Lissau, Tom Johan
sen, Henning Christensen, Per WcsIIi, Carl Wendelboe 
og Palle Tilliseh med Griiner-Nielsen som cox i otteren. 

Den Il. juli afholdtes Danmarksmesterskaberne på 
Sorø Sø; vi vandt ganske vist ingeu Danmarksmester
skaber, men i de øvrige løb besej rede vi Kvik j 2. junior 
otler i tiden 6.51.2 mod 6.57.5 og i 2. junior firer sejrede 
vi i tiden 7.41.6 og Maribo, der brugte 7.42.6. I dobbelt
sculleren gjorde vi os ikke særlig bemærkede. Otteren 
bestod af samme mandskab som ved Kobenhavns-Regat
taen, medens fireren bestod af: Gunnar Ronn, Robert 
Nadsen, Thorkild Clemmensen, Kjeld Nielsen og Erik 
Rosenberg som CQX. 

Ved Vikinge-Regattaen på Bagsværd Sø den 25. juli 
sejrede vi i dobbelt-sculler over K. R. i tiden 7.15 mod 
7.27. l junior otter roede vi dødt løb mod Kvik i tiden 
6.15. I senior otter roede vi mod K. R., Kvik og den hol
landske klub Njord; vi blev nr. 3 ' /,0 sek. efter Kvik. 
Endelig deltog vi i junior toer med styrmand, hvor vi 

ikke gjorde os særlig bemærkede, De vindende hold 
var bemandet SOm ved Københavns-Regattaen blot med 
den forandring. at Gunnar Rønn roede i otteren i stedet 
for Fritz Lissau. 

Kaproningssæsonen slutter med Efteraarskaproningen 
på Bagsværd So sondag den 5. sept. kl. 14,00. 

Rocheferne meddeler: 
J\lcdlemmer, der endnu ikke har erhvervet styrmands

ret, kan rette henvendelse til Instruktor Kaj Christensen 
om instruktion. 

Instruktøren er at træffe hver fredag fra k l. 17,00 samt 
de fleste hverdage omkring spisetid. 

Dct anbefales på det kraftigste folk, der agter at af
lægge styrmandsprøve at indstille sig til disse instruk
tioner, således at man undgår den store dumpeprocent. 

Erik Kiersgaard 
Livjægergade 23 - Øbro 5152 



- Roere, der har faet anerkendelse al instruktoren far 
fortrinsret med at komme tH om onsdagen ved prøverne. 

Endnu eng~lng anmodes scull er-roere om, foruden let 
læseligt navn, da også at anfore medlemsnummer i 
sculler-protokollen INDEN turen - og husk at angive 
målet for turen. 

Nye medlcn,lmer. der endnu ikke er blevet inst ru eret, 
bedes ringe til kontoret (Ryvang 48, kl. 13,00- 17,00, 
lørdag k!. 10,00- 14,00), når de onsker at fa instruktion. 

For at hjælpe de medlemmer, der ikke har styrmands
ret, t il at finde frem til en styrmand, der er villig til 
at ro ud med dem. vil rocheferne forsogsvis lade op
sætte en liste ved pulten i båciehallen , på hvi lken liste 
vi ll ige styrmænd opfordres til at tegne sig med navn. 
medlemsnummer, ad resse og telefonnummer. 

Ikke-styrmænd kan så selv henvende sig til styrmænd 
og med dem træffe afta le om roture, hvadenten det nu 
kun drejer sig om en enkelt tur eller mere varige aftaler. 

Rochefernc opfordrer indtrængende medlemmer med 
styrmandsret til at tegne sig på listen og således hjælpe 
unge medlemmer til at komme ud at ro - foruden at 
det forhåbent li g ogsa vil hjælpe med ti l at shlbe storre 
forbindelse mellem gamle og nye med lemmer i klubben. 

Suppleringsliste over rettigheder pr. 15. aug. 19~8. 

Styrmandsret: 
J048: Andersen, Anden; 
657: B!lllg. Steffen Emil 

1076: Chrolll, "'-- J. 
545: Clasen, \V, S. 
598: Ol.l1lsgnard, Sven 

1387: HiJgcrup, Svend 
1-:126 : IIl1hncnltlnn, F. " . 
1133: Jil cobsen, Ib Sten 
61:5: Kjcrsgaard, Søren 

1432: Mi.iller. Karsen 
603 : Srccnbuch-Hanscn 

Svavnret: 
82 : Johansen. HClll1in~ 

13b3: J'.'\artini. Hubert II. 
719: Mon berg. ~ ... C. 
900: Nisted, Johs. Peter 
547: Sørensen, JIJrn Chr. 
808: Thomsen. Vagn 

1144: Tromholt. Egon S. 
1236: Tvede-Jensen. O. 
1-13V: \Vidandt. Niels J. 

Sculler LIL 
812 : Hille. T orben 

1333: Bruun, Svcnu ~Aagc 
1102: Eifcr. Aage 
624: Ha.nsen. Aage Ko foed 
994: Hansen, Helmer 

1200: Hirschsprung, H. 
.jJ9 : Hoff. Soren 
813: l-Ioverby, Harry 
995: lpsen. Jens Petersen 

1306: Kring·Lauritscn 
963 : Larsen. Vagn Sylvest 
719 : j\1onbcrg. N. C. 
293 : Pousaing. Find 
413: Roesen. August 

1279: Thiele, Niels 
1251 : 'Wuhlk. Sven Eigil 
837: Osterga,lrd , Poul Chr. 

Sculler li. 
11.J6: Poulsen, A. Bjerre 
512: Thomsen . . \logcns 

SK][SEKT][ON 
A lle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer af Skisektionen ved at indbetale l Aars Kontingent . 5 Kr. 

pas Postkonto 68344, DSR.s Skisektion, Kassereren, Julius Valentinersvej 36. F . 

• 
Propagandaaften 

Torsdag den 9. sepl. k!. 1930 i klubhens lokaler. 
Orientering vcd Amcl ung. 
Lvsbilleder fra skitur i Rondame fMårct 1947. 
Film eller foredrag om fjeldture i l'\orge. 

Siden sidst 
Skisektionen har i SOll1mer fort en s till L' tilværelse, 

men efterårets program star for dorcn med store op
gaver såvel for nye deltagere som for de gamle provede 
kræfter. 

Program for efteråret 
(Ret til ændringer forbeholdes). 
5. sept.: Udtagelse til 4-landskampen i Finland. 
9. sept.: Propagandamode for Skisektionen i klubbens 

lokaler, se ovenfor. 
11. sept.: Natlob, arrangeret af D. R. 
12, sept.: Begynderlob, arrangeret af D. R. 
18.- 19. sept.: Instruktion og træning i Gaasehuset. Det 

anbefales, at man møder i Gaasehuset lordag aften. 
26. sept.: Abent lob, arrangeret .f Hellerup Roklub. 
3. okt.: Roernes Kompaslab, arrangeret af Kvik. 

.. 4-landskamp i Finland. 
4. okt.: Mulig klubmesterskab med deltagelse fra S,·e

rige og K. l. F. 
.. 4-landskamp for damer ved Gotehorg. 

12. akt.: Ord. generalforsamling i klubhuset, se ovenfor. 
17. okt.: Pokalløb, arrangeret af K. S. 
2~. akt.: K. ."1. 
31. okt.: D. M. 

Nordiske akademiske mesterskaber i orientering fin
der sted i Finland i begyndelsen af oktober. 

Ordinær generalforsamling 
afholdes i klubbens lokaler 

tirsdag den n oktober kl. 19 30. 

Dags o rd.en: 
l. Valg uf dirigent. 
2. Beretning om kluhbens \·jrksomhcd j det for

Inbnc Uf. 

.1 Forch~ggdse af det reviderede regnskab for 
det lorlabne u,'. 

~. Behandling af indsendte forslag. 
5. \ 'alg af bestyrelse. 

Save! formnnd sum kasserer og redaktor skal 
Il\"\'ælilcs. 

6. I(\· cnt~clt. 
Forslag. der ')Elskes behandlet, skal være besty

rehen i hænde senest den 1. oktober. 

Meddelelse fra kassereren 
Startafgift fra foraret bedes indbetalt snarest, ligesom 

enkelte med lemskontingenter endnu mangler. Opkræv
ning med l kr. i straf ,-il finde sted efter 15. sept. Giro
kort til betaling af efterar.ts startafgifter vil blive til
sendt fra kassereren. 

DSR's Skisektions Bestyrelse: 
s ven I II u m. Blidahpork 26, HeIl. 6862 bedst Fredag Aften. 
R e g n o. r J e n s e n, Julius Valentinersvej 36, F. Fasan 201. 
I b T h o r u p, Under Elmene 4, Amager 2735 y. 
O l e R i i s J a c o b s C 11. Bolandsvej 10. O. 
Bylteudvalg: 
S ven III u m, Blidahpark 26, Heil. 6862 bedst Fredag Aften. 
Langreodsudva lg: 
S 'il C n cl N i c l S c n, Rudolph Bcrghsgade 60, Ryv. 6017. 
E r i k J o r g e n S e n, MlIncrsgade lU, C. 10237 og Tagn 2889 v. 

Allsvarsh. Redaktør : stud. jur, Poul r\tunk Jensen. Nordisk Koll egium, Strnndboule ,·ardcn 30, O . 
Redaktor fo r Skisektionen: O. Riis Jacobsen. 
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5landerslrygning! 
Søndag den 31. oktober kl. 11 stryges standeren. 

Der vil være lejlighed til at spise frokost i klubben. såfremt tilmelding sker til kokkenet 

senest torsdag d. 28., alt dog under forbehold af. at naturalier kan skaffes. 

Lørdag den 30. oktober kl. 14 møder vi alle mand af hus for at give et nap med ved 

optagning af pontonerne ffi. v. 

Efter endt arbejde nyder vi alle eftermiddagskaffen i klubben. 

Tilmelding bedes ske til roehef H. M. Møller, C. 8668 senes I onsdag. 

Gymnastik Haandbold - Svømning 
foregaar i Nørre Alle: 

Kl.: 
Mandag 

19-20 
Gymnastik 

Tirsdag 
17-18 

Gymnastik 

Onsdag 
17-18, 18-19 

Haandbold 

Torsdag 
19-20 

Gymnastik 
20-21 

Svømning 
og Dampbad 

Fredag 
17-18 

Gymnastik 

Leder: M. Andersen SjeUe Egon Sander M. Andersen Sj elle 

Desuden er der Gymnastik hver Onsdag KI. 17,15-18,15 ved SjeUe i den 
GI. Metropolitanskole, Frue Plads. 

Prøv engang allesammen - l vil ikke fortryde det. 
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SVE N AAGE BRUUN 
Statsautoriseret Revisor 

Chr. IX's Gade 10, Mezz. 

Prøv Boksning som Vinter~Motion 
Efter venskabelig Overenskomst ha r Medlemmer af 

DSR Mulighed for - pa. yderst favorable Vilkaar -
at lære at bokse i Akademisk Bokse Club, som er den 
eneste akademiske Forening, der dyrker denne Sport 
her i København. 

Onsdag den 6. Oktober startes der 2 nye Motions
hold for Begyndere, dels om Eftermiddagen KJ. 16 i 
Universitetets Gymnastiksal (Indgang Frue Plads) og 
dels om Aftenen KJ. 19 i "Malle"s Bokseinstitut, Nørre
gade 41. Den anden ugentlige Træningstime er Lørdag 
KJ. 16. Disse Kursus varer ved til 15. December, og 
Priserne herfor er ia/t Kr. IO for 2 ugentlige Timer og 
Kr. 5 for een. 

Robenklæder og Gymnastiksko er tilstrækkelig Paa
klædning, og er De ikke allerede i Besiddelse af et Par 
Boksehandsker - eller vil anskaffe et Par - kal"\ De 
paa meget billige Vilkaar leje et Par p.a Boksesalen. 
Motionsboksning giver en herlig Motion og er ganske 
ufarlig - og det er utallige Roere. der i Tidens Løb har 
lært "the noble art of selfdefenee" paa denne Maade og 
samtidig skaffet sig den nødvendige Motion paa en 
fornøjelig Ma.de. 

Klubben giver de Medlemmer, der specielt onsker at 
lære og deltage i Konkurrenceboksning, fortrinlige Træ
nil"\gsvilkaar og byder iøvrigt paa den bedste Instruk
tion, der kan skaffes. 

Har De Lyst til at komme og se paa det? 
Pugilisf. 

Som det sikkert vil være de fleste af københavns
kredsens roere bekendt fra dagspressen, har en kreds 
af rointeresseredc, repræsenteret ved grosserer Andre 
Filtenborg, grosserer Gudmuud Sehack, direktør Vagn 
Jensen og overretssagfører Aksel E. Larsen henholdsvis 
fra Københavns Roklub, Danske Studenters Roklub, 
Dansk Forening for Raspart og Roforeningen Kvik, 
købt Bagsværd Søpavillon i deu hensigt at gore den til 

I< lubbens ® 
~Ul ~Ohn 

rotøj 
f.a.as bos 

Silke gad e 11 • Tlf. 3082 

C. 4641 - C. 14141 

et centrum for fremtidige ro-arrangementer paa Bagø 

sværd Sø med særligt henblik paa kommende europa
mesterskaber. 

Brugen af det erhvervede areal er overdraget Dansk 
Forening for Rosports københavns-kreds, der agter at 
bortforpagte restaurationen og paa det tilliggende areal. 
som hører til denne - ca. 3 tdr. land - at indrette 
baadeplads, omklædningsrum, bad og toiletter og hvad 
der ell ers skal til, for at Bagsværd-Banen kall komme 
helt op i det internationale plan. 

Der er foreløbigt nedsat et lille arbejdsudvalg be
staaende af grosserer Gudmund Schack, OSR, Knud 
Boye og Victor Elvang, kobenhavnskredsen, og Sven 
Balschmidt, Bagsværd Roklub, til at forberede og plan
lægge, hvad der skal ske. 

Der er selvsagt en mængde forberedende arbejde, 
der kan gøres allerede nu og udvalget henvender sig 
til alle københavns-kredsens roere, for at opfordre jer 
til at komme ud til Bagsværd Søpavillon nogle efteraars
sondage og være med til at skabe københavns-kredsens 
roeres eget aalldehul ved Bagsværd So. 

D. det, der skal laves, er oprydning, nedbrydning af 
enkelte skure, opgravning af buske og planering, vil det 
- saafremt dette arbejde skal udføres af entreprenør, 
blive meget kostbart. 

Det er for at spare disse penge, at udvalget opfordrer 
alle kobenhavns-krcdsclls roere til at møde ved Bag
sværd Søpavillon 

Søndag den IO. oktober kJ. 9,30 

Sondag den 24. oktober k!. 9,30 

Søndag den 14. november k!. 10,00 

Søndag den 28. november k!. 10,00 

for at tage et kraftigt tag med pau en opgave, der 
gavner os alle. 

Medbring frokostpakken. Udvalget har bevilget I 
pilsner og kaffe pr. arbejdsdag. 

P.S. Piger er velkomne, saafremt de kan taale arbejdet. 

Arbejdsudvalgef. 

~n"n,. 
CROME &GOLDSCHMIDT 

".-UK I 
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Rocheferne meddeler 
Den almindelige kanininstruktion er indstillet for i 

år, hvorfor medlemmer, der indmeldes efter l. akt, 
først bliver instrueret til foråret. Tildelingen af sculler
ret er ophørt fra 15. sept. og efter J. okt. gives der ikke 
flere styrmandsrettigheder i år, hvorfor også styrmands
instruktionen ved Kaj Christensen ophører fra nævnte 
dato. Styrmandsinstruktionen vil blive genoptaget til 
næste år straks fra sæsonens begyndelse. 

Roeheferne vil gerne benytte denne lejlighed til at 
takke de medlemmer, der i år har været os behjælpelig 
med instruktionen, for vel udført arbejde, idet vi håber, 
at vi til næste år kan regne med deres hjælp igen. 

Haandbold 
Fra Onsdag den 6, Oktober udvides Træningen til 

2 Timer ugentlig, nemlig hver Onsdag 
KI. 17-18 i Idrætshallen, 
KI. 18-19 i Otto MønstedhalJen, 

begge Steder Nørre Alle 53. 

A rbogen 
Endnu engang opfordres medlemmer, der i sæSOnens 

løb har optaget gode billeder fra livet i klubben, ved 
kaproningsstævner og på langture, til allerede nu at 
tænke på årbogen og undersøge, om der er nogle bil
leder, de mener vil egne sig til optagelse her i, Det er 
slet ikke for tidligt at indsende billederne nu - helst 
eopieret på blankt papir, Billederne, der naturligvis til
bageleveres efter redaktionens slutnjng. må være mær
ket med navn og adresse og bedes sendt til klubbens 
sekretær E. Sieverls, Dr. Abildgaards Alle 9 l, V. 

Kontingentet 
er kr. 6,00 pr. måned. Efter 5 års uafbrudt. aktivt 

medlemsskab nedsættes kontingentet til kr, 4,00 pr. 
måned. 

Ved rettidig indbetaling af kontingent i januar-okto
ber bortfalder kontingentet for november-december. 

Kontingentet indbetales på kontoret eller på post
/.:onlo 3466, Danske Studenters Roklub, Svanemølle
bugten, Kbh. ø, 

Medlemsforhold i DSR 
Udmeld!: 1183: Helge Lund·Rasmussen. 1308: H. Wulif, 

1088: P. Ej, Seeberg, 1263: J. H. Larsen. 1442: F. Aiken·Peter
sen. 1256: V. Nordvig Niels"'. 1303: O. Bruhn Johansen, 526: 
P. Juhl·Christensen. 491: Thorkild Johansen. 688: Ole Hvid 
Christensen. Passiv: M. Larsen Mikkelsen. 1248: O. Lassen. 
688: O. I-lvid Christensen. 1408: O. K, Kellermann. 969: Sv. 
MehJsen. Passive: Poul ErUng Jensen, H. H. Hansen. 1'1. Rem
mer, Robert Dam. 676: A. Steen Nyrhøj. Passiv: Bent Erik 
Honum. 1143: Rene Larargnou. 619: Jens A. Buus. 1053: Mogens 
Krom. 1383: Sv. Nyhuus. Passiv: Helge Rantzctl. 949: Arne 
Bernth Pedersen. 745: Erik Møller. 1205: Poul E. O. Ohm. 
1357: E. Fr. Gilfclt. 85: Vagn Jensen. 1103: Bent Vcrmchrcn. 
1096: E. Asbjørn Christensen. 1276: H. Abel Larsen. 849: Fritz 
W. Wilbclmsen. 959: Per Fergo. 1240: R. Jacob Andersen. 
1216: Jørgen Kihl. Passiv: Mo~ens Amholtz. 977: S. A. Jakob
sen. 317: E. Stelich~Pctcrsen. 926: Ib Lundtang Hansen. Passiv: 
N. Alsing Andersen, 1169: Viggo E, njcrre. 1113: H. C. Guld
nger, 398: H. Svarre, 876: Chr, Hansen, 1348: Sigurd R. Albrect
sen. 233: A. Plenge Petersen. 424: N. V. Carstensen. 1330: 
Henning Hornbæk. 596: Hans Dall. 1116: Knud Boggild. 712: 
P. Richn. 425: Th. Foss. 535: Bent Brest Nielsen. 1231: Soren 
Jakobsen. 5~: Anton R. Jørgensen. Passiv: Kni A. Juul. 1019: 
M. C. Christophersen. Passiv: P. Nykrog. 814: Henning Schmidt. 
914: Preben Nissen. 463: Knud Skov Jespersen. 1358: J. V. 
Tvcrmose. 

KAPRONHNGEN 
I årets sidste kaproning, efterårskaproningen på Bag

sværd So den 5, sept. deltog DSR i 4 løb, nem lig be
gynder gig-otter, senior toer uden styrmand, junior 
single sculler samt begynder otter. Det forste lob vandt 
vi i tiden 7.06,8 foran Kvik, der brugte 7,13,6 og KR. 
I de 3 andre løb blev vi hver gang nr. 3. 

Den Il. sept. afholdtes den traditionelle Kvikmatch, 
T år gik dct os trods alt bedre end sidste år, hvor Kvik 
vandt begge lob, idet det denne gang lykkedes os at 
vinde bolcheglasset, medens spejlet stadig blev hos 
Kvik. 

Studentermatchen aflyses! 
Da det ikke har været muligt for kaproningsudvalget 

at samle 8 mand fra universitetet og 8 mand fra poly
teknisk læreanstalt til at ro Studentermatch i år, har 
bestyrelsen set sig nødsaget til at aflyse Studenter
matcben. Dct er beklageligt at der ikke er større inter
esse for kaproningen blandt de ullge medlemmer, og 
bestyrelsen står ret uforstående heroverfor. Forhåbent
lig ser alt lysere ud til næste år, idet det jo nødigt 

skulle gå sådan, at vi ikke mere var i stand til at af
holde denne årlige kappestrid mellem vore to største 
højere læreanstalter, der nu har været udkæmpet lige 
siden 1920, 

En fattig trøst er det kun, at matchen i år skulle 
have fundet sted den 19, sept., hvilken dag det havde 
været umuligt at gennemføre den på grund af den 
voldsomme storm, der rasede den pågældende sondag, 

Klubkaproningen d. 3. okt. aflyses 
Ved tegningsfristens udløb den 20, sep;, havde der 

kun meldt sig ialt 8 mand til at deltage i klubkaproning, 
nemlig et hold fabriksingeniører i fakultetslobet for 
polyteknisk læreanstalt og ct hold i klubmesterskabs
løbet for 4-års inriggere, således at der ikke er nogen 
basis for at gennemfore kaproningen. Dct må meget 
beklages at medlemmerne ikke i storre tal har fulgt 
opfordringen til at deltage i klubkaproningen, idet der 
her havde været en lejlighed til at få en hyggelig og 
fornøjelig søndag i klubben. 
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Vinterens skiløb og skiture 
JULE-SKITURE~ TIL t'\ORGE! 

Nogle fa pladser er skaffet pu en tur til Nord-
seter Turisthjem vcd Lillehammer. 

Afrejse l. juledag med skib; hjemkomst 5. jan. 
Pris ca. 280 kr. (Koje på skib . 15 kr.) alt ine!. 
. \\culcmmer af rokluhhen, som vil dclta~c i ucn-

ne tur, ma henvend" sig 'loJll!!aemle til Ib Thorup. 
Skulle det vise sig at tilslutningen bliver til

strækkelig stor arrangeres om muligt en tur til 
den hytte ved Sjusjoen, som vi har besogt de to 
siustc ar. 

Siden sidst 
Træningen til eftcrarets styrkeprover er i fuld gang. 

Svend I"ielsen er det lykkedes !)om yn~stc mand at 
komme pu landsholdet, som skal til Finland den 3. okt. 
Held og lykke! 

Den 29. aug. var nogle fil i Sverige for at dcltage i 
korporationsorientering uden dog at hjembringe præ
mier. men man havde en vcllykket tur, 

Torsdag d . 9. sept. afholdtes propagandaaften i rO
klubhen. Det lille selskab havde fornojelse .f at hore 
Amelung give gode rad om anvendelsen at kompa'i o~ 
kort. hvorefter Ryum fortalte om den tur. der i fonnet 
foretoges af medlemmer til Rondane. meden~ Rich fn'm
viste sine billeder fra turen. Vi Hk alle et fortræffeligt 
indtryk af, hvor hyg~eligt og fornojeligt turen vur for
lobct. og hvor smukt et terræn. Rondnne cr. Som afslut
ning vistes en tilm om lystfiskeri i ~or!!e, hvor man i 
det klare "aml så laksen kæmpe for at komme fri af 
krogen, og hvordnn det gik en lystfisker. da han satte 
sig i en myretue o~ endnu mere af, hvad man kan op
leve med en fiskestang på sommerdage ved norske socr. 

11. sept. afholdtes nutlob i Rudesko\' . Tre deltagere 
fra DSR deltog ; fuldstændig resultatliste foreligger end
nu ikke, 

12. scpt. afholdtes begynderlob i Rudeskov. i hvilket 
der deltog 3 begyndere fra DSR. Resultatlister forelig
ger endnu ikke. 

19. sept. deltog 5 mand i et lille træningslob i Ravns 
holt Skov, udlagt af KR. Vort eget lob samme sted blev 
forbudt af skovrideren, da han ikke onskede to lob 
på en gang. 

Landsholdet - både damerne og herrerne - var i 
Sverige på træningstur. I [oeg Rasmussen var også med 
og bC"iste endnu engang sin styrke ved at blive nr. 3 
blandt landsholdets veltrænede lobere. 

26. sept. Nar bladet udkommer er I-lelsingors åbne 
lob afgjort; 7 deltagere fra DSR. 

Program 
3. okt.: Kompaslobet. roernes eget lob. 

Der lobes efter særlige kort I :40.000. som udleveres pu start· 
stedet. Andre kort mil ikke medbringes eller benyttes under 
lobet. Der loses billet til Godhavll. Furste start forcgar kl. ca. 
10. I Herreklassen er udsat præmier til nr. 1, 2 og 3 i enkelt· 
mands-konkurrencen samt til hver af deltagerne på det vin
dende hold. Til den vindende klub er uusat det af ORS. Hans 
Madsen skænkede store skihskompas. som bliver i den vin
dende klubs besiddelse indtil næste afholdelse af Kompasløbet. 
Vinder blev i årene 1941, 1942, 1943 og 1945 DSR. i 194(, Kvik. 

Ordinær ge neralfo rsam ling 
afholdes i k!lIhhcns lukah.:r 

tirsdag den n. oktober kl. 19 -. 
Dags()rdcn: 

l. Valg af dirigent. 
') Berl'tnil1~ om kIlIhhcns \'irk"tomhcd i det for~ 

lohne ar . 
J. F(")rclæggcl~~ af dt:t n:\"hj~redc rc~n~k.Jh fur 

dd torlobnc ar. 
.. t Behandling at il1lb~nJtt! ftlf-';!.ll:!. 
5, \"aIg ~lf bC!'ityrdsc, 

an:1 lormand som kasserer o~ rcduktor :,kal 
n\-n\:la:c..'~. 

6. F~·cntuclt. 
Fursla!!. der onskes behandlet. skal være besty

n'ben i hænd~ ' Ctl<:st den l. oktober. 

I )()-l4 bic\" I"het annulleret. i )l)47 var J~r ingen ,,'inder, I 
Darncklas!ocn er Ullsat præmier til nr. I. 1 og J. 
J. okt.: ~~Iand,kamp j finland. 
6. okt.: Sordi .... ke 8.l.;.ademiske me~ter~k8ber i arien/e 
ring i Finland. 

.\It gu res 1m ilt stille ct hold Illl bCllene (af aktive studeren 
o!..·. som det h)rL.lI1J!cs at ~ordisk Akademisk Idrætsforbund). 
IO. okt.: Begynderlob arr. li; K,·jk. 
12. okt.: Ordinær generul/orsamling. 
li. okt.: I\reJsmesfer:skab. 
2-1 . oU.: Pokal/ob. 
JI. okt.: /) .. \1. 
i . nOl'.: Kred~m8tch mod Xordj,rlland, 
14 nO'·.: .I/u/ig,·js klubmesterskab. 

1.1I11grend~frællingen til vmterens konkurr~ncer InU 

pahcgyndes nu. 
J..:.om til gymna.':ttikkcn. tirsdag og tor~dug. 
Skulle tiet ikke ",,,re muligt i 1950 tit stille et rent 

DSR hold til tic nordISke akademiske mesterskaber 
pa ski. 

DSR's Skisektio ns Bestyrelse: 
s \' c n III u 111, Blidnhpnrk 26. llel l. 68<>2 bedst fredag Aften 
R l' g n a r J c II S C n. Julius Va!entincrsycj Jo, F. Fasan 201. 
J b T h o r u p. Cnder Elmene 4, Amager 1;35 y. 
() I e R i i s J Il C o b s C Il, Bolanus\"ej IO. 0, 
Hytteud\'alg: 
S v e II III u m. lllidahpark 16. HeIl. 6862 bcdst fredag Aften. 
Langrendsudvalg: 
S \' e It d ~ i e I s c 11, Rudolph Bcrghsgade 60, Ryv. 6017. 
E r l k J o r Il c n s e Il •• \limcrsgudc 113. C. 10237 og Taga 2889 v. 

Erik Kier.gaard 
Livjægergode 23 - Øbro 51 52 

Ansvarsh. Redaktør : stud. jur. Poul j'lunk Jensen. Nordisk Kollegium, Strnndboulcvnrdcn 30. O . 
Redaktor for 'kiscktioncn : O. Riis Jacobsen . 
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AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

16. AARGANG NOVEMBER 1948 

Skitur til Norge i Julen 
Skisektionens juletur går til Sjussøen ved Lillehammer. 

Afrejse l. juledag. hjemkomst efter nytår. 

NUMMER 10 

Alle nærmere oplysninger ved Henning Am.IlIng, Am. 547 y. hvortil tilmelding også bør 

ske snarest. 

Hvad nu? 
Den 31. okt. sluttede sæsonen, og der går nu 5 måneder, inden vi igen kan mødes i klubben 

og få lov til sammen at trække i årene. Men vi behøver ikke gå i dvale i den tid; hold forbin
delsen med kammeraterne ved lige ved at deltage i svomningen, gymnastikken eller håndbolden 
- det er både sundt og fornøjeligt. og så holder man sig i form, indtil sæsonen begynder igen 
til april. Og så endelig. hvorfor ikke udnytte sit kontingent også i vinterhalvåret! 

Dag og tid: 
Mandag kl. 19-20 
TiIsdag kI. 17-18 
Onsdag kl. 17 15_1815 

Torsdag kl. 19-20 
fredag kl. 17-18 

Onsdag kl. 17-18 
Onsdag kl. 18-19 

Torsdag kl. 20-21 

Gymnastik 
Sted: 

Statens Gymnastikinstitut. Norre Alle 

.. 
GI. Metropolitanskole. Frue Plads 
Statens Gymnastikinstitut. Nørre Alle 

.. .. 

Haandbold 
Idrætshallen, Nørre Alle 53 
Otto Mønstedhallen. Norre Alle 53 

Svømning 
Statens Gymnastikinstitut, Nørre Alle 

Leder: 
M. Andersen. 
Sjelle . 
Sj elle. 
111. Andersen. 
Sjelle. 

Egon Sander. 
Egon Sander. 

M. Andersen. 



SVEN AAGE BRUUN 
Statsautoriseret Revisor 

Chr. IX', Gade 10, Mezz. 

SØhdCl~ tit iJ~,æed 
Q. M. for oktober fandtes en opfordring til koben

havnskredsens roere om at give en håndsrækning ved 
forskellige arbejder, der skal foretages ved Bagsværd 
Sopavillon, der som bekendt er kobt af kobenhavns
kredsen for at skabe Toerne et åndehul ved Bagsværd So. 

Arbejdet består i oprydning, nedbrydning af enkelte 
skure, opgr. vning af buske og planering, og det vil 
- såfremt det skal udføres af en entrepenDr, blive 
meget kostbart. Da det er i alles illteresse at undgå 
denne udgift, gentager vi derfor opfordringen til alle 
medlemmerne om at iføre sig arbejdstøjet, tage en 
frokostpakke i lommen og begive sig al sted til Bag
sværd Søpavillon enten 

sondag den 14. nav. kl. 10 eller 
søndag den 28. nov. kl. 10 

a llerhelst dog begge søndage. 
Arbejdsudvalget, hvori bl. a. sidder D. S. R.s formand, 

har bevilget 1 pilsner og kaffe pr. arbejdsdag. 
Vel modt i Bagsværd! 

Arbogen 
Endnu engang opfordres medlemmer, der i sæsonens 

Jøb bar optaget gode billeder fra Jivet i klubben, ved 
kaproningsstævller og på langture, til allerede nu at 
tænke på årbogen og undersøge, om der er nogle bil
leder, de mener vil egne sig til optagelsc her i. Det er 
slet ikke for tidligt at indsende billederne nu - helst 
copieret på blankt papir. Bi llederne, dcr naturligvis til
bageleveres efter redaktionens slutning, må være mær
ket med navn og adresse og bedes sendt til klubbens 
sekretær E. Sieverts, Dr. Abildgaa rds A ll e 9 " V, senest 
15. december. 

~<lubbens 
rotøj 
f;ll,1.5 bos 

Silkegade 11 • Tlf. 3082 

C. 4641 - C. 141 4 1 

Kontingentet 
er kr. 6,00 pr. måned. Efter 5 års uafbrudt, aktivt 

medlemsskab nedsættes kontingentet til kr. 4,00 pr. ' 
måned. 

Ved rettidig indbetaling af kontingent i januar-okto
ber bortfalder kontingentet for november-december. 

Kontingentet indbetales på poslkonlo 3466, Danske 
Studenters Roklub, Strandvrenget, Kbh. O. 

Tøm skabene nul 
Da klubben skal lukke i vinter på grund af varme

restriktionerne, må skabene tommes af hensyn til ven- . 
tilationen. Senest 15. november må alle skabe være 
tømt. l mods.t fa ld vil skabene blive åbnet og besty
relsen disponere over indholdet - og i år er det alvor! 

Rettigheder 
Suppleringsliste over rettigheder pr. 1. akt. 1948_ 
Styrmandsret: 

220: Arends, Jorgen 
1447: feddersen. Sv. A. 
418: Hersbolt. Knud 
575: Johansen, Mnjlll 

1545: Yttcborg, J. M. B. 

Svavaret: 

1337: Christiansen. Robert 
892: Gruner- 'ielscll, B. 
413: Roesen. August 

Sculler JlI : 
812: Bille. Torben 

1188: Hansen, Borge. 
1326: Jacobsen, Poul 

lO-!8: Andersen, Anders 1311: Johansen. H. J. 
14Q9: M~dsen, Robert 12-16: Johnn,en. P. G. 
9,,0: Muhrmlllln~Lund, Jorgen 1149: Nissen, Hel!!e 

1420: Skjoldborg, J. 
1082: Thune, H. Sculler II : 

12j8: Abildtrup. Kai Peter 906: Westli, P. H. 

Alle henvendelser til klubben 

bedes i vinterhalvåret, hvor kontoret er lukket, ske 
skriftligt til klubbens adresse: Strandvænget, Kbh. ø. 

~n"n,. 
CROME &GOLOSCHMIOT 

~"'UKI 



Adresseliste 
BESTYRELSEN: 
Formand: Grosserer Gudmund Schack. Vesterbrogade 2 e, K. 

Tlf. C. 6644. 

Formand for Kaproningsudvnlget: Læge Ole Secher. Herm. 
Triersplads 4, V. 

Materialforvalter: Civilingeniør J. Norman-Hansen, Herens 
Vuabenarsenal, Amager Boulevard 8. S. TU. C. 16140 (KJ. 
10-16). 

Kasserer: Fabrikant Bjørn Møller, Bredgade 47 '. K. Tlf. 
Byen 8363. 

Sekretær: Assistent, cand. polit. Ejvind Sieverts. Dr. Abild· 
gaards Alle 9', V. Tlf. Nora 1869 x. (10-16: C. 608). 

Rocbefer: 
stud. jur . .Munk Jensen, Nordisk Kollegium, Tlf. Øbro 8823. 

H. M. Møller, Ahlefeldtsgade 18 A 3, K. Tlf. C. 8668. 
Palle Smith, Steenstrups Ajle 13, v. Tlf. Nora 8307. 

Arkivar: Kunsthandler Gunnar Wandel. Sølvgade 38, K. Tlf. 
Byen 6060. 

KAPRONINGSUDVALGET: 

Læge Ole Se cher. Herm. Triersplads 4. V. 

Assurandør Erik S. Kiersgaard. Livjægergade 23, ø. TIE 
Øbro 5152. 
stud. polyt. Ole Christtreu, Nakskovvej 84, Valby. Til. 
Valby 4318. 

Lospektør: Korpsofficiant C. A. Sj elle, Njalsgade 59, S. Tlf. 
Amager 3272 v. 

SKKSEKTKON 
Alle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer af Skisektionen ved at indbetale l Aars Kontingent, 5 Kr. 

paa Postkonto 68344, DSR.s Skisektion, Kassereren, Julius Valenfinersvej 36, F. 

Siden sidst 
Oktober er konkurrencernes måned og vi har haft 

endnu en chance for at komme op i nærheden af den 
gamle styrke. Indtil redaktionens slutning er det dog 
kun lykkedes rent glimtvis at opfylde forventningerne. 
I "Komp.sløbet" den 3. oktober blev Juul Kristensen 
således ind'viduel vinder i tiden 1.45,00, mens Ponsaing 
og Thorup besatte 4. og 5. pladserne. Vor fjerde mand, 
Carl Johan Maller, løb et fint løb i betragtning af at 
det var anden gang han forsogte sig mellem skovens 
træer; men hans tid var ikke god nok til at sikre hold
sejren, der nu gik til KR. Havde "i blot haft et par 
mand med til, hvoraf 1m kunne have sikret en plads 
under tiden 2,28- ja, så havde "Kompasset" igen stået 
i vestibulen. Det er sorgeligt, at Kompaslobet ikke har 
kunnet trække mere end fire mand. 

Samme dag afholdtes Nordens fornemste orienterings
konkurrence, 4-landskampen, i Finland. På det 15 mand 
store danske hold deltog fra DSR Svend Nielsen. Trods 
han var holdets Benjamin blev han fjerde bedste af 
danskerne - tillykket med det. At præstationen ikke 
rangerede saa hojt på den samlede resultatliste kan vel 
ikke undre nogen, når man ved at Sveriges lobcrc rekru
teres blandt 30.000 aktive, Norges blandt ca. 8.000 og 
Finlands blandt andre 8.000. Danske aktive orientererc 
udgor ca. 1.000. 

Og i forbindelse med 4-landskampen afholdtes den 
6. oktober i Finland de nordiske akademiske mester
skaber i orientering. Det gik os SOm om sond.gen: vi 
blev en sikker nummer fire. 

Herhjemme afholdt Kvik den 1. et begynderlob i 
Tokkekøb. Vi havde den glæde at se en ny mand 
repræsentere vore farver. nemlig G. Starup l-lansen. -
men desværre uden blændende resultat. At en del af 
vore andre folk totalt udeblev, må siges at være uende
lig meget tristere. 

Endelig den 17. oktober gik kredsmesterskabet af 
stablen, denne gang på Bornholm. Suppli og Gunna r 
M. !-lansen reddede æren hjem for DSR, den forste 
som banelægger af den aldeles fortrinlige bane (nogen 

ymtede om lidt for skjulte poster - men der ymtes 
jo altid) og Gunnar blev nr. 4 i tiden 1,51,33 (vinder
tid 1,21,00). Vor repræsentation var iøvrigt fåtallig. 
Kun AmcJung og Ponsaing forsogte sig; begge med 
resultater su som så. 

Samme dag lob vi et kort lob af mere ortodox karak
ter i vor hjemmeskov, Ravnsholt. Deltagere og bane
læggere fordelte sig med 50 % til hver. Svend Nielsen 
vandt på 58 min. - den enc banelægger blev nummer 
sidst, da han senere på dagen forsogte sig som spor
hund. Ak ja! 

Efter redaktionens slutning har vi chance for at kom
me frygtelige tilbage - lad os håbe at vi forstår at be
nytte den. Forste gang i Pokalløbet den 24. ved Frede
rikslund (vi anmelder 17 mand) og senere i DH den 31. 

Generalforsamlingen d. 12. oktober 
Sven IlIum refererede årets begivenheder, der har 

været præget af aftagende styrke på konkurrencebanen, 
men af god indsats rent arrangemcntsmæssigt. Ude i 
skovene ~iste det sig ved vort lob i foråret. da vi selv 
ordnede alt officielarbejdet. Dette blev værdsat af de 
andre klobber, men har desværre endnu ikke dannet 
skole. lndadti! er administrationen blevet forenklet og 
stabiliseret. Udenlandsrejserne er vokset i antal og del-

Erik Kiersgaard 
Liviægergade 23 - Øbro 5152 



tageIse og har alle været succes, såvel sommer som 
vinter. 

Kassereren Regnar Jensen, der har gjort et meget 
fortjenstfuldt arbejde i årets løb, forelagde regnskabet. 
Det balancerede med 2.415,20 kr. I betragtning af sek
tionens omfattende arbejde rejstes sporgsmålet om at 
søge Forhøjet tilskud Fra roklubben, der jo nu i en år
række har hjulpet med 300 kr. om året. Desværre var 
der ikke foretaget revision af regnskabet, så man be
myndigede bestyrelsen til at godkende regnskabet, når 
dette foreligger revideret inden 26. oktober. 

Efter stormfulde diskussioner mellem de respektive 
kandidater efter tu r på den ene side og den talstærke 
forsamling på den anden, valgtes endelig nedennævnte 
bestyrelse til at varetage vore interesser i det kom
mende år. 

Under eventuelt udtalte man sig mod lotteri, for del
tagelse i kredsbestyrelsen og for en ændring i orien
teringens nuværende race-prægede løb. 

November: 
Der er endnu to måneders efterår tilbage - med det 

rigtige tøj er jo alt vejr godt vejr. Vi har to arrange
menter under opsejling, den 7. og den 14. november. 
Detailleme er pr. 20. Okt. ikke i orden, men vi stræber 
mod et lob i Sverige og et klubmesterskab i Tisvilde 
hegn. Ring om næm,ere oplysninger til llIum, HE 6862, 
fredag aften. 

Og endelig genoptager vi et gammelt arrangement: 

Travetur den 28. november 
for alle roklubbens medlemmer. Vi holder os for en 
gang skyld på stier og veje, og lader skiftetøjet blive 
hjemme. Tag madpakke med og mød på Klampenborg 
station kl. 10,00. TurIederen hedder Erik Jørgensen, -
det er en rar mand, som kender terrænet nordpå i de 
mindste detailler. 

Langrendstræningen 
Enkelte dovne sjæle tror, at vi ikke skal løbe på ski 

til vinter. Dette er en stor misforståelse. Langrends
udvalget er fyr og flamme og sætter hermed alle iJlter
esserede stævne ved gymnastikken i Nørre Alle hver 
tirsdag k!. 17- 18 og torsdag kl. 19-20. Efter de frit
staende oyelser trækker vi i træning dragterne og lober 
en tur i Fælledparken. Om torsdagen er der også mulig
hed for badstucbad bagefter. Kom med i tide, så ski
løbet senere hen bliver den helt store fomojelse. 

- det skal løbe rundt!! 
Vort regnskabsår går fra l / IO til 30/9 og som folge 

deraf er det nu på hoje tid at erlægge årskontingentet, 
kr. 5, under adresse postkonto 68344, DSR's Skisektion, 
Kassereren, Julius Valentinersvej 36, l' . - derimod ikke 
samtidig med roklubskontingentet. Og de aktive lobere 
anmodes om snarest at dække deres startafgifter ind, 
da vi er på bunden af kassen. 

DSR's Skisektions bestyrelse: 
s v C n III u ro, Blidahpnrk 26, Heil. 6862 bedst fredag aften. 
Erik Jorgcllsen, Mimersg.de 113, C 10232 og TA 2889,.. 
R e g 11 11 r J e n s c Il, Julius Valentinersvej 36, F. Fasan 201. 
l b T h o r u p, Under Elmene 4, Amager 2735 y. 
J c s p c r H v c Il, Blidnhpnrk 26. HE 6862 bedst fredag aften. 

Hytleudvalg: 
S ven III u i1l, Blid.hpark 26, Heil. 6862 bedst fredag aften. 

Langreodsud valg: 

S ven d N i e l s e Il, Rudolph Berghsgade 60, Ryv. 6017. 
Erik Jørgensen, Mimersgade 113. C 10232 og TA 2889v. 

Ansvarsh. Redaktør: stud. jur. Poul Munk Jensen, Nordisk Kollegium. Strandboulevarden 30. ø. 
Redaktor for Skisektionen: Jesper Hven. 

""~."'OOI po.. ..... , ...... ,~ .... , ....... 
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AKADEMISK ROKLUB POLYTEKNISK ROKLUB 

OFFICIELLE MEDDELELSER 

16. AARGANG DECEMBER 1948 NUMMER 11 

\'i tager skeen i en noget anden hånd 
og arrangcft::f en fest ud over det almindelige! 

A II e medlemmer af roklubben med damer, yenner og bekendte indbydes til crazy-aften 
I ø r d 8 g d e n 11. d e c e m b e r k I. 19,34 i klubhuset. Med denne aften slår vi en streg over 
alle tidligere højtidelige og stilige sammenkomster og laver noget helt ny til 

De nærmere omstændigheder ved aftenen yil blive meddelt i en særmelding forst i m neden. 
Kun sa meget klin vi på forhånd robe. at det bliver ikke så lidt ud over det sædvanlige. Vi vil 
kræve deltagernes velvillige medvirken i påklædnin~shcnseende - uden at tynge med krav om 
kjole eller smoking. Tværtimod. Og der bliver afvekslende og fin-fin optræden i pauserne mel
lem dansene til et godt tre-mands orkester. Der bliver belysningsfiff over hele salen, s den ikke 
bliver til at kende igen. Den sædvanlige s kaldte udsmykning vil blive sat ud af spillet - så De 
kan roligt komme derned. 

Det er som sagt lørdag den 11. december kl. 19,34 præcis, vi modes. Billetter fås i BT
centralen fra og med den 6. december formedelst 3 kr. pro persona (og eventuelle uafhentede bil
letter sælges ved indgangen for kr. 3.50). Man sporger efter .. Kermessen i Studenternes Roklub" 
og fore"iser gyldigt medlemskort. 

Dag og tid: 
lIlandag k!. 19- 20 
Tirsdag k!. 17- 18 
Onsdag k!. 17 ' 5_ 1815 

Torsdag k!. 19- 20 
fredag k!. 1i- 18 

Onsdag k!. I i 18 
Onsdag k!. 18-1<) 

T o rsdag k!. 20 -2 1 

- f)el er et Sekfions*arrangement -

Gymnastik 
Sted: 

Statens Gymnastikinstitut. Nørre Alle 
» n ~ 

GJ. Metropolitanskole, Frue Plads 
Statens Gymnastik in.titut. Norre Alle 

Haandbold 
Idrætshallen, Norre Alle 53 
Otto ,'lonstedhallen. N orre Alle 53 

Svømning 
Statens Gymnastikinstitut, ~·orrc Alle 

Leder: 
f.1. Andersen. 
Sjelle. 
Sj elle. 
f.1. Ande rsen. 
Sjelle. 

Egon Sander. 
Egon Sander. 

M. Andersen. 



SVEN AAGE BRUUN 
Statsautoriseret Revisor 

Chr. IX's Gode 10, Mezz. 

Gymnastikferie i julen 
Sidste dag før jul: Tirsdag den 21. december 1948. 
Første dag efter jul: Tirsdag den 4. januar 1949. 

Bridgeturneringen fortsætter! 
Da der nu atter er mulighed for at mødes i klubben 

fortsætter bridgeturneringen for tilmeldte medlemmer 
hver 14. dag. 

I december er der kun en spilleaften, nemlig 

tirsdag den 14. december. 

Alle nærmere oplysninger samt tilmelding af nye 
bridgespillere sker ved henvendelse til Thorup Pe/er
sen, C. 1908 mellem 9 og 12. 

Husk 
at indbetale eventuelle kontingent-restancer til klub-

ben inden årets udløb. . 
Kontingentet indbetales på postkonto 3466, Danske 

Studenters Roklub, Strandvænget, Kbh. ø. 

A rbogen 
Endnu engang opfordres medlemmer, der i sæsonens 

løb har optaget gode billeder fra livet i klubben, ved 
kaproningsstævner og på langture, til allerede nu at 
tænke på årbogen og undersøge, om der er nogle bil
leder, de mener vil egne sig til optagelse her i. Det er 
slet ikke for tidligt at indsende billederne nu - helst 
copieret på blankt papir. Billederne, der naturligvis til
bageleveres cfter redaktionens slutning, må være mær
ket med navn og adresse og bedes sendt til klubbens 
sekretær E. Sjever/s, Dr. Abildgaards Alle 9 l, V, senest 
15. december. 

<lubbens 
rotøj 
fau hOi 

Silkegade 11 ,TIE. 3082 

C. 4641 ~ C. 14141 

Medlemsforhold i DSR 
Udmeld/e: 393: Erik Thornye. 776: Verner Nissen. 

1335: Sv. V. Jensen. 872: Knud Bagger. 1196: Fr. V. 
Zierau. 872: K. Bagger. 1438: Peder li\. Monsted. 1343: 
Carl Bo Bojesen. 93: Erik Jerslev. 419: V. A. Olsen. 
1392: Ib Lind Larsen. 469: J. E. Sparresøe. 615: P. Etting
hausen. 879: P. Christiansen. 1271: Jørgen Otterstrøm. 
436: Otto Borch. 844: Justus Saurbrey. 1436: E. Chr. 
Rosenberg. 95: J. Rene Dupant. 80: P. A. Thoft. 674: 
J. Steglich-Petcrscn. 788: K. Thomsen. 1250: Carl L.mm. 
351: Ilugo Lager. 489: J. Fischer-Jørgensen. 1427: V. 
Bireh Pedersen. 881: Lorenz Tofft. 591: F. E. R. Chri
stensen. 388: Erik SOTensen. 405: Ib Jensen. 422: Boh 
Bohsen RavJl. 1385: Finn-Claudi-Magnussen. 906: P. H. 
Westli. 913: V. Dyrberg. 1138: Chr. Mogensen. 447: P. 
Kring. 1423: Bert Collate. 828: James Biddle Eustis. 212: 
Per Kcru Jespersen. 1375: A. K. Keru JespeTsen. 1035: 
Soren Keru Jespersen. 561: P. J. Lund Jacobsen. 391: 
Peter Nissen. 581: K. Tang Pedersen. 389: .Flemming 
Torp. 1121: Stig Axel Jarnum. 1131: Erik A. Lund. 866: 
Godfred Larsen. 320: Vagn Bonnelyeke. 1365: Reinar 
Birch Nielsen. 249: Georg Djorup. 

Erik Kiersgaard 
Livjægergode 23 - 0bro 51 52 
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KAPRONINGEN 
Nu skal vi til at tænke paa næste Sæson 

En Sæson er Slut. en ny skal forberedes. Paa mange 
Omr.ader skal Bestyrelsen lægge Planer for 1949. Et 
af de vigtigste, i mange øjne det vigtigste er KAP
RONINGEN. 

Vi er jo alle klar over, at Kaproningen i DSR har 
været et af vore svage Punkter i de senere AaT. Grun
dene hertil skal jeg ikke komme ind paa her. Det maa 
være nok at konstatere, at der ligger en Opgave for os 
i at bygge en ny Stab af Kaproere op i DSR, der kan 
tage Arven op efter vore store Navne fra Tredverne 
og de første A.r af Fyrrerne. 

Men vi har alle Betingelser for at gore det og gøre 
det hurtigt. Vi har ikke mere de strenge Restriktioner, 
der faktisk gjorde det umuligt for os i Krigs.arene at 
benytte Baadehuset o !TI Vinteren. Vi kan nu atter aahne 
Huset en å to Gange om Ugen saavel for det mere 
selskabelige Klubliv som for Træning i Robassinet. 

Fr. December vil der være aabent Hus i Klubben 
hveranden Tirsdag Aften. Saa er Mulighederne til Stede 
for at gøre et virkeligt Forarbejde til den kommende 
Sæson samtidig med at man kan udnytte Klubbens 
billige Restaurationsforhold og deltage i det kamme
ratlige Samvær i vore hyggelige Lokaler. 

Og hertil kommer, at vi kan regne med allerede fra 
Begyndelsen af det nye Aor atter at have vor gamle, 

berømte Træner, Eks-VcrdenSlllcster Ernels B8rry her 
som Leder af Arbejdet. 

Bestyrelsen mener saaledes at have lagt alt til Rette, 
saa de store Resultater igen kan blive en Kendsger
ning. Men vi maa have J.~'\cdlcmmerne med. 

Bestyrelsen indbyder alle, der bar Lyst til at deltage 
i et systematisk Træningsarbejde i Vintermaaneclerne 
til at komme til et Møde i Klubben Tirsdag den 7. 
December KJ. 19,30. Der vil vi snakke om agerne og 
se at faa Arbejdet sat i System. 

Jeg ved godt, at mange af Medlemmerne er meget 
travlt optaget, men man bor aldrig bave saa travlt, at 
man ikke ogsaa kan ofre nogle Timer om Ugen paa 
at holde sig i Form. Der hører nu engang ogsa. Krop 
til at gennemføre et Studium. 

Jeg opfordrer derfor Medlemmerne til at melde sig 
til Vinterarbejdet i Ro-Bassinet. Dermed er man ikke 
bundet til ogsaa at gaa i Træning til Sommer, men jeg 
er sikker paa, at en hel Del af dem, der forst har været 
med Vinteren igennem, til den Tid vil være at finde 
ogsaa, naar vi til Sommer skal stille Mandskaber til 
Deltagelse i Kapronjngerne baade berhjemme og i Ud
landet. 

Jeg venter at se en hel Flok, ikke mindst nye An
sigter, Tirsdag den 7. December. 

Gudmund SCh8Ck. 

SKISEKTION 
Alle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer af Skisektioneo ved dt indbetale 1 Aars Kontingent, 5 Kr. 

pas Postkonto 68344, DSR.s Skisektion, Kassereren, Julius Valcotinersvej 36, F. 

Siden sidst 

Angergiven må redaktøren tilstå, at han i november
nummeret havde glemt at berette om en begivenhed af 
fremstående art. - om et fint resultat. opnået af en af 
vore mest konkurrenccstrerke løbere og tilmed vor ene
ste stadige repræsentant på spindesiden. lngrid Krarup. 

Ved den uofficielle 4-landskamp for damer, der afhold
tes den IO. oktober ved Goteborg, blev Ingrid bedste 
Dansker. Der deltog ca. 15 fra hver af de "udenlands" 
forbund og ca. 130 Svenskere. Ingrid blev nr. 101. -
Tillykke I ngrid og undskyld forglemmelsen. 

Mens vi er ved novembernummeret kan der måske 
vlCre grund til at oplyse, at den annoneerede tur til 

KLUBAFTENER 
For at anspore til klubliv også i vintersæsonen har bestyrelsen vedtåget at holde klubben 

åben i vintersæsonen hveranden tirsdag aften. 
Klublokalerne vil være opvarmede og køkkenet vil være åbent; bordtennis vil sandsynligvis 

blive flyttet op i festsalen, så der både vil være adgang til at dyrke dette ædle spil, foruden 
billard. skak, kortspil m. v. Engang imellem vil der blive forsøgt arrangeret underholdning, evt. 
afsluttet med en lille svingom. 

I december vil klubben dog kun være åben tirsdag den 14. 
Tirsdag den 7. dec. er der mode for alle kaproningsinteresserede medlemmer. 

Bestyrelsen opfordrer alle lllecUemmcrne til at tilbringe disse aftener i klubben. 
Om klubaftenerne efter nytår vil der blive givet nærmere meddelelse i næste nummer af O. M. 

-



Sjusjoen i Norge er gået i sig selv igen, da der ikke har 
meldt sig nogen deltagere. Sætternissen havde ellers 
gjort sit til at pynte på arrangementet, idet det glor
værdige sted var stavet Sjus-soen! '[\lcn maske vore 
spo rtsligt indstillede medlemmer er blevet skræmt? -
Lad os håbe på bedre tilslutning ti l sektionens folgende 
ski rejser; interesserede medlemmer bedes i god tid un~ 
c1crrcttc bestyrelsen om deres intentioner. 

Og s orienteringeni Vore forhåbninger gik ikke i 
opfyldelse i denne omgang. Svend Nielsen, vort eneste 
stærke kort for tiden, blev nr. 4 i Pokalløbet, mens 
Amelung og Uoeg Rasmussen netop nåede at sikre sig 
forbJivcnplaccringer. Det var osende regnvejr, vel nok 
noget af det vådestc vi har oplevet j mange år - så der 
er ikke noget at sige til at mange måtte udgå. B-klassen 
regnede i stykker, og Qvist brugte for en gangs skyld 
7 J minutter til fo rste post. Det var et langt styrtebad. 
Ingrid Krarup gennemforte damekJassen i 3 timer 20 
minutter. 

J danmarksmesterskabet den 31. oktober blev vor 
bedste mand Gunnar M. IIansen, nr. 10 i 2,02. Vinder
tiden var 1,40 (Vald. D ufva, KS). I holdkonkurrencen 
var vi lige ved og næsten blevet nummer to - vi la kun 
syv minutter efter med tiden 6,42. - Ingrid sikrede sig 
denne gang en 12. plads. 

Til såvel Pokallobet som DM måtte terrænet mellem 
SOlO og Slagelse holde for. Forste gang den sydlige del 
af Frederikslund Storskov og bagefter den smalle skov
strimmel på ostsiden af Tystrup so. Regn og gråvejr 
gav disse orienteringsdage deres egen charme, skovene 
duftede som de kun sjældent gor og loberne blev sat 
på prover lidt ud over det almindelige. Også arran~e
mentsmæssigt kom man ud for noget nyt: til DM var 
der slået bro over Susåen, som ellers skiller Broby \'e
sterskov fra Næsbyholm Storskov. 

Endelig kredsmatchen mod Nordjyllanu d. 7. no\Cm 
bero Terrænet var den midterste del af Rold Skov. Her 
blev vend Nielsen 3.-bedste københavner. nummer 8 
i den samlede konkurrence. (Hvis han ikke havde bru~t 
en del tid til at tage bukserne af, midtvejs under lobet, 
var det muligens gået endnu bedre! Han selv hm",ler 
dog at det fremmede farten og distraherede modstun
derne.Måldommerne troede det var oricnterin~s- .. new. 
look", da han kom ind, iført supersholts). Nordjyderne 
yandt iovrigt holdkonkurrencen på trods af at Gunnar 
j\\, scorede en 17.-plads for Kobenhavn. 

Ligesom matchen i Nordjylland (13 km) var begun
stiget af sol og klar frost, og var præget af udstrakte 
moser, saJcdcs var terrænet på grænsen mellem Hallund 
og Småland denne dag dækket af rimfrost og sprod is; 
og her afholdtes den sydsvenske tvåmil, orienteringen 
O\'er 20 km. Den bod på delstræk, der var 5-6 km lange 
og som gik durk gennem de mest mosede moser man 
kan tænke sig. Det var iskoldt fodbad i timevis - med 
skov-ensomhed kun afbrudt af omstrejfende elge. og 
med de fleste svenske konkurrenter langt forud e. Til 
starten var mødt 65 mand, og starten gik samlet kl. 
10.30! I Maximaltiden var sat meget knapt og posterne 
gik hjem næsten inden man fik ledt efter dem, så vor 
deltager. Jesper Hven, nåede kun godt halvvejs igen
nem. 19 andre måtte ogsa bryde. Rolandsen, KS, blev 
nr. 29 - en af de bedste danske præstationer i Sverige 
hidtil. 

Vort klubmesterskab ble" i år afholdt i Tisvilde Ilegn. 
Banelængden var hele 14.5 km - vel nok den længste 
bane den dejlige skov hidtil har budt på. Værdig klub
mester blev Svend Nielsen i tiden 2.15,08. Derefter J [oel/ 

Rasmussen, RobertChristiansen, ErikJorgcnscn. ;'\\ogens 
I [ee, Henning Amelung, Sven lIlum og Ejnar Voigt. 
Klf benyttede banen samtidig - den Yar foro\' rigt lagt 
af Poul Hiinschel fra kajakklubben Palo - og vi etahIe
rede en S-mands klubkonkurrence. som vandtes af KIF. 
der fik to mund ind for Svend :'\ielsen i den .samlede 
konkurrence. 

Program for december: 
I denne den mest umulige måned at arrangere spOrts

lige foretagender går sektionen med fulde sejl ind tor 
en fest i klubhuset - åben scldolgclig for aJle roklub
bens medlemmer med damer. med "cnncr og bekendte, 
Ihukommende den sparsomme tilgang til tidligere fester 
af mere hojtidelig karakter tager vi denne gang skeen 
i en noget anden hånd - de nærmere omstændigheder 
,'cd arrangementet 'vil hlive meddelt i en særmcldjng 
forst i mancden. Kun SOl meget skal vi på torhand robe, 
at det bliver ikke så lidt ud over det sædvanlige. Vi vil 
kræve deltagernes "elvilligc medvirken i påklædnings
henseende - uden at tynge dem med krav om kjole 
eller smoking. Tværtimod. Og der bliver afvekslende 
og fin-fin optræden i pauserne mellem dansene til et 
godt tre-mands orkester. Der bliver bclysnjngsfiI over 
hele salen, sa den ikke bliver til at kende igen. Den 
sædvanlige Sl,kaldte udsmykning vil blh'e sat ud af spil
let - så Dc kan roligt komme derned. 

Adgang far man ved fra og med 6. december at an
skaffe hi ll etcr i BT-Centralen formedelst 3 kr. pro per
sona, og mod at forevise gyldigt medlemskort. Sporg 
efter "Kermessen i Studenternes Roklub". Og læs for
siden t'ndnu en gang! 

Eventuelle uafhentede billetter sælges \'ed indgangen 
for kr. 3,50. 

Det hele sker lordag den II. december og begynder 
kl. 19.34 - su reserver hellere aftenen med det samme. 

Indrøm hellere 
at det er i Sektionen, der sker noget! Og betal sa om
gående og med glæde de solle 5 kr. som årskontingentct 
til denne levende afdeling af roklubben er. Vort nye 
regnskabs&r er begyndt den l. oktober, så yi modtager 
gerne de 5 kr. på giro nr. 68344, DSR's Skisektion, Kas
sereren, Julius Valentinersvej 36, F. Til de formastelige 
som ikke inden den 15. december har betalt. udsendes 
opkrævning med ekstragebyr på l krone. 

Skirejser! 
Vi skal til Norge igen til fon"etl Planerne er ved at 

tage form og interesserede hedes derror OIllgacnde mel
de sig til Sven IlIum, sil Yi kan få lidt klarhed o""r 
situationen. Gor alvor nf det med det samme! 

DSR's Skisektions bestyrelse: 
s \' e n 111 li In, Blidllhpark 26, Heil. 6862 bedst Fredag aften. 
Erik Jorgensen. Mimersgnde 113. C 10232 og TA 2889\,_ 
R egn a r J c Il s e n. Julius Valentinersvej .36, F. Fasan 201. 
I b T h o r li p, Under Elmene 4, Amager 2735 y. 
J c s p e r H ven. Blichlhpnrk 26. HE 6862 bedst fredug aften. 

Hylteudvaig: 
S v c Il 111 li m, Blidllhpark 26. Heil. 6862 bedst fredag aFten. 

Langrendsudvalg: 
Sv c n cl N i c I s c n. Rudolph Berghsgude 60. Ry". 6019. 
E I' i k J" r g c n S c Il, Mimcrsgnde lU. C 10232 og TA 2889,'. 

Ansvnrsll. Redll.ktor: stud. jur. Poul ,:'\\unk Jensen, Nordisk Kollcgillm. Strandboulc\"urden 30. O. 
Redaktør for Skisektionen: Jtspcr Ihcn . 
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lE I~ ~IIESS lE ~ 
C L O U!! Ja, De tror det næppe - men nar \'i denne 
gang kalder til fest i roklubben, er dct virkelig fol' at 
lave noget ud over det almindelige! 

Sørgmodigt har v i tænkt tilbage p" et utul al .,sam
mcnkomster'\ der trods al god vilje har været. ah!. sa 
stilige (lige med undtagelse af slyngelstuens lolk. ocr 
nu engang er, som de er) - og i konsekvens heraf 
søger vi nu at sprænge alle traditionelle rummer. 

Det bliver en crazy-aften, en Kermesse, tildl'ls under 
kontrol, i hvert fald til at begynde med . De mere offi
cielle begivenheder skal vi nok sorge for, - men vi 
stiller absolutte krav ti l deltagerne: ikke strenge, elkr 
vanskelige at opfylde, men SOm sagt: absolutte. Her cr 
beti ngelsesgru ncUage L 

De skal møde i noget usædvanligt! 
Vi håber kun at se gæster. der forstår at Udæde sig 

varianter rangerende me llem new-look og landgan~s
tøj (nb! af den specielle studenterroertype). Det vil 
således være Ilelt eomme il faut at møde i flojlsbukscr 
og færotrøjc, træningstøj, ski tøj, høj hat og sivsko, 
orienteringstøj, klubjakke, shorts og lysegnmuc sokker 
med eller uden sokkeholdere, pibekrave eller pyjamas 
- alt efter hver enkelts formåen. Damerne Cl' frit $til ~ 
let; fra stort skrud til - ja, til så meget eller lidt, dc 
nu synes. Kun er det mcget lidt velset at komme i det 
daglige grå. Fy dog[ At nogen kan tænke sig sådan 
noget til denne Kermesse. f\<lcd disse planer om.går vi 
samtidig behændigt det ellers så stående problem for 
festarrangor~r: Kravet om den uanskaffelige sorte tai!· 
less (- men De er selvfølgelig velkommen i smokin~). 

Altså: [wer enkelt roder frem fra dulgte gemmer, 
hvad han har - og hvis man har lyst til at tage en 
kuffert med et større udvalg med - til passende for· 
and ringer i aftenens løb. ja, så er det særdeles velkom
ment. Man er da til stadiglied i stand til at ,holde stan· 
darden", selvom andre skulle kunne t'rcmvisc endnu 
mere vanvittige påfund. Det kan jo også være. der fal 
der en opmærksomhed ar ti l det mest fantasifulde 
"kostyme". 

Har \; været tydelige nok? 
Ser I alt eller ej? 

Kermessen starter kl. 7,34 p. m. (det betyder endnu 
ikke post mortcm) på den yelvalgtc dag, lordag den 
11. december. Det er lige så meget som 4 timer og 26 
minutter før midnat - uhu!! - men musikken bliver 
ved til kl. 0100 dut. Dvs. altsaa, hvis man ikke på dette 
tidspunkt vil spytte ekstra i kassen for at lokke tonerne 
frem endnu et stykke tid. Men det kan d - forhåbent
lig - tale om til den tid . 

Og mens vi så er godt i gang kommer overraskel 
serne. Af de kommer, er det eneste traditionelle "cd 

forcta~endet. \'i kan dog alleredc nu lolte en flig ,cd 
de mere alminddige foreteelser - det Yilde være synd 
pu forhand at sige mere Om attenens omfattende cr<lzy
program. 

Fcstsnlen forvand les. S3 den bliver passende ramme 
0111 et crazy-orkester. som '\ i har brugt ti m!,;! f til at 
sætte ind i vore crazy-pafund - uden dog at berovc 
det muligheden for at spille normalt og smægtenJe ind 
imellem. Og den professionelle underholdning varetu
ges i smeltende projektorlys af skonne Jeanitta .Mclin 
afvekslende med parodisten Peter Kittt:r. der bringer 
yore lattermuskler på bugvricl. Man siger. at hutl er til 
disposition lu'le aftenen. J..'\'lcn dette er. som sagt. langt 
fra alt - dcr er, nej, hvor stærkt det end frister, vU 
vi holde tand for tunge - og nøjes med at love vore 
gamle med-roere. at der sker en masse!1 Kom selv og 
scIlOg vore hoveder er endnu P~l indeværende tids· 
punkt \cd at brydes med cn række sensationelle big-hits 
og super-scoops!! Det bliver den helt stOfe Kenn esse. 
The rest is slOr! 

lIur \i glemt at omtale præmieuddelingen fra klub
Incster&kabet'r Vi iler med at indhente det forsømte. 
Dc vil måske sporge: hvilket klubmesterskab'? Nej. 
det er ikke i roning, - s3.mænd bare i orientering. 
J\\en alene synet af forstepl'æmien bliver hele aftenen 
\'ærd! 

Endelig skylder vi at oply,c, at det rent materielle 
bl. a. varetages al en polsc\ogn - og at den ikke 
ukendte over-hof-stats- og ceremonimester ved navn 
Sjelle har sorg<t for fulde lagre ol mere flygtige væd
sker! Det raffinerede smotrebrod har man en fuldt 10\'
lig mulighed for at medbringe hjemmefra i fantasi 
fulde pakninger - for su at r,i suppleret med kaffe o~ 
wIenerbrod over disken. 

Kermessen kalder! Kermessen kalder! 
.\lIe i ædle studenterroere - \'i s nu endnu en gang. 

at der lindes mod og mandshjerte - og en god por
tion humor - indenfor klubbens vidtfavnende vægge. 
I'or denne Kermesse er jo for os Ajle - alle som cen. 
Med venner og bekendte af alle kon. 

Billetter til festcn fas i BT-centralen mod forevisning 
.. t medlemskort - og prisen for al denne hurlumhej er 
kr. 3,UO. Eventuelle uafhenteoe billetter sælges ved ind
gang~n for kr. 3.50 i gangbar monI. 

~okLubben r/edul!l 
Reserver derfor lørdag den 11. december 
kl. 19,34 - og køb billetter i tide l! 



VINTERREJSER TiJL NORGE 

Vort foreløbige program for skirejser til Norge i 
vinter: 

Det er lykkedes at få aUe enkeltheder i orden til 
en række ;ejser til Norge, såvel omkring juletid, som 
senere på sæsonen. Målet for rejserne er gode "hytter" 
med prim .. forplejning, og terrænerne er i aUe tilfælde 
af bedste slags. Ud over de nedennævnte priser kan 
bestiUes køje eUer 1. kl. skib (D FDS's Kronprins Olav) 
for henholdsvis kr. 15 og kr. 65. Mulighcderne for at 
opfylde onsker i denne retning er begrænsede - så 
her tor vi ikke love noget. 

1) Julelur lil Nordseter ved Lil/ehammer. 
Afrejse den 25. december, hjemkomst den ~. Januar. 

Tog og bus fra Oslo til "hytten". Ocr er pragtfuldt 
terræn, egnet for såvel begyndere som viderekomne. 
Prisen er kr. 284. 
2) Julelur til Njøl/fjeld pil Bergensbanen. 

Afrejse den 25. december, hjemkomst den 3. januar. 
Det er en sportsligt betonet tur, med ophold på sports
hytte i højfjeldet. Ledelsen af turen varetages i Norge 
af Bergen-idrætsforeningen "Brann". Prisen er kr. 240. 
3) ØigB/'sele/' i Rondane. 

Afrejse dcn 26. februar, hjemkomst den 14. marts. 
På den allerbedste tid af sæsonen bar vi her skaffet 
mulighed for at komme til Rondanes vidunderlige ter· 
ræn. på en virkelig god hytte. Prisen er kr. 390. 

Sie's Lak" og Farvefabriker 
København S. 

Brdr. Raaenhauge 
GI. Kongevej 39 Tlf. Vester 12H x 

leverer Rigge, Aaregange og Aarebeslag 

Flag 
Vimpler 
Yachtflag 
Kl ubstandere 
Flagknapper 
Flagliner 

• J. S. V. Weil b a ch 
Kgl. Hofleverandør 

Niels Juelsgade 6 

C. 1220 . 7990 

REJS MED ~ Do Fo Do So 
DeT FORENEDE DAMPSI(IBFSELSKA8Af5 

2 VEJE TIL NORGE 
København·Osla 

m. s. »Kronprins Olav«. 29.}anuac-19. April 1949 

Fu KøbenhilvD . . . . . . . Mandilg, Onsdag og Lørdilg .•. , KJ . 16.00 
i Oslo . . • . • . • • • . .. TirsdAg. Torsdag og Sendilg .. u . KI. 8.00 

fra Oslo .. .. , . • . . .. T indilg. Touclilg og Søndag . ... KJ. 16.00 
i København • . . Onsdag. Freddi og Mandag .. ~iI . KI. 8.00 

Billetpriser J. Klasse Fællesklasse 
m. Køje u. Køje 

Enktltbnl.l'I • . • . . • . • . d. Kr. 90.00 d. Kr. 60.00 d. Kr. SO.OO 
Dobbeltbillet . . . . . . • . d. Kr. 150.00 d. Kr. 100.00 d . Kr. 85.00 
Tilla!'g for EDek~mmu. .. d . Kr. 10.00 

Frederikshavn-Oslo 
m. s. »Vistula«. 

Pu FredC'rikJMVn , . . .• Milnd;1g, Onsdag og Lørdag .•. . Kl. 17.00 
l Oslo .. . , •.. . . NB. TirsdAs. TorsdAg og SøndAg .. ca. K!. 6.30 

Fra Oslo . •. , , ' . . NB. Tirsdag, Torsdag og SøndAg .•.• Kl. 16,00 
I f'rederiJu;h;J\'o ~ . . . . .. On,dAg. Fredag og MandAg. , e.l . Kl. 5,30 

NB. Horten anlabes almindeligvis P,U sliI"d Op- Jom Nedturen 

Billetpriser 1. Klasse Fællesklasse 
m. Køje u. Køje 

Enkeltbillet .. . .... ,. d. Kr. 61.00 d . Kr. 36.00 d. Kr. 33.00 
Dobbeltbillet • , • . . • .• d, Kr, 105.00 d. Kr. 65.00 d. Kr. 60.00 
Tillæg fOr Enekilmmu. . . d . Kr. 10.00 

DET FORENEDE DAMPSKIBS·SELSKAB 
AKTIESELSKAB 

4) Pasketur til Øigarseter. 
Afrejse 2. april, hjemkomst den 18. april. Ocr er l-un 

begrtenset plads på denne tur til 0igarseter. Og vi skyl
der at oplyse, at skiforet på denne tid oftest er bårdt 
og hurtigt - at det kræver sin mand. Men solen er 
sandsynligvis i maximum, så man kommer hjem SOm en 
neger. Prisen er kr. 410. 
5) Pilsketur til Nordseter ved Lil/ehammer. 

Afrejse den 2. april og hjemkomst den 18. april. Pri
sen er kr. 360. 

Foruden disse ture hur sektionens medlemmer mulig
hed for at deltage i Dansk Skiforbunds store Norges
arrangement "Den Danske Skiuge" , der vil blive afholdt 
j Lillehamm.r. Tidspunktet er endnu ikke fastsat. Her 
for.gar 11lestcrskabskonkurrencerne og der gives opvis
ninger og instruktion for os mere almindelige skiloberc. 
At det bliver en begivenhed, man vil mindes længe, vid· 
ner dc tidligeTe succesfyldte arrangementer om. 

Tilmeldelse til ovenstående arrangementer sker ved 
henvendelse til Sven lIIum, HE 6862. Tilmeldelse er 
bindende, når der er betalt ct depositum på kr. 60 pr. 
ddtager. 



Ansvarshavende Redaktør: Jesper Hven, Blidahpuck 26, Hellerup. 
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