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Klubhuse t vinterdragt 

BERETNING OM ÅRET 1954 

Indledningsv is kan det siges, at sæsonen 1954 all i alt ikke var så 

ringe endda. Dermed væ re ikke sagt, at vi er oppe på den gode 

gamle standard, den vi især i 30'erne kunne glæde os ved, men vi er 

godt på vej op af bølgedalen i hvert tilfæ lde på det område, der tæller 

mest i klubbens anseelse udadtil, nemfig kaproningen . Selvom det sta

dig kniber med at få ti lstrækkelig mange til at gå i træning og starte i 

kaproning, så har del fortjenstfulde arbejde, der er gjort af kapronings

udvalget , af vor nye træ ner, ing. Traulsen (bedre kend I som Trulle) og 

ikke mindst roernes egen indsals, båret frugi, således at vi i år sluttede 

S sonen med 17 sejre mod kun 9 i sæsonen 1953. 

Noge t Danmarksmeslerska b vandt vi ganske vist ikke, men vi vandt 

bl. . d e t nordiske sludentermesterskab. - Det har væ ret helt oplivende 

"' d slu tn ingen af sæsonen al iagttage de mange små bl å vimpler, der 

'ilnykk cl' flagstangen, og som sammen med de mange flolte præmier, 

ti. r v r uds tillel en onsdagsaflen, bar vidne om de smukke resultater, 

d. r VIH n e l sæ sonens løb. 

D"rl lI) ti st r del sladig sløjl til med langtursroningen. Af egentlige 

1,"" III,' l, r der i år kun været 5 ture mod 6 i 1953. Og det kan dog 

" " 1'1" Ild. lukkende skyldes vejret, (idet man jo ikke kan forudse, om 

vi , r ." h~ l d og våd sommer) . Lysten mangler trods al propaganda, 

"q ",,,, • r ti I jo da, når alt kommer lil alt, en forholdsvis billig måde 
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at holde ferie på. Mandfolkeliv, oplevelser og eventyr undervejs, den 

Iriske luft og sø, den glubende appetit, den herlige hvile og søvn 

ovenpå dagens etape, og sidst men ikke mindst det gode kammerat

skab. - Ligesom sidsle r var d e t ?vervejende grad de ældre, der 

foretog de 5 ture, der fordeler sig s ledes: 

»Hugin« : Hallands Vad ero tur-retur .. .. .. .. . 

»Tjalle«: Goteborg-Oslo ........ ... . . ... . 

»Norge«: Kulien tur-retur .. .. . . .... . . . 

»Freja«: Kbhvn .-Vordingborg tur-retur . 

»Fr. d . IX«: Krist iansand-Kragero 

250 km 

350 -

150 -

290 -

165 -

ialt 1205 km 

;): 241 km i gennemsnit pr. tur . 

En fælleslangtur, Fyn rundt, som var planlagt i dagene 3.-13. juli, 

målte desværre opgives p . gr. af manglende tilslutning. Det samme 

gjaldt Amelungs planlagte langtur på franske floder. Men han har endnu 

ikke opgivet håbet om at få planen realiseret. 

Så vidt langtursroningen. Hvad motionsroningen angår, så har den 

regnfulde sommer (efter en iøvrigl god forsæson) naturligvis influeret 

på antallet af roture, der ligger væsentlig under tallet fra 1953. Så 

meget, at der gennemsnitlig er roet ca. 4 ture mindre pr. dag end i 

sæsonen 1953. lait har der været godt 800 færre ture i Nordhavnen end 

sidste år. Scullerroningen er stadig dominerende, ialt 2528 ture, medens 

de øvrige bådtyper tilsammen har haft 1426 ture, d . v . s. at ca. 64 pef. 

af turene fra klubhuset i Nordhavnen er scullerture. 
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Ud over de 5 ferielangture har der været 21 langture (30 km og der

over). Heral har de 10 været ture til Nivåhuset. Delte hus blev iøvrigt 

i lorsæsonen nydeligt malet af kaptajn Sjelle og Irue bistået af BøH

ger. - På foranledning af kontorchef N. O. Christensen, Grønlands sty

relse, blev en af vore 2 årers både »Leif« sendt op til Godthåb i Grøn

land og stationeret der til brug for en lokal »aflægger« af D.S.R. 

Desværre fik man ikke gjor! videre brug af båden i år på grund af den 

herskende mæslingeepidemi deroppe, så vi må vente til næste år med 

en beretning om deres sæson. Forhåbentlig ledsaget al nogle billeder. 

Den ordinære generalforsamling fandt sted den 26. februar. Der ud

taltes mindeord om prof. Aage Bentzen, der var afgået ved døden i 

1953. Efter at Carlo Larsen var valgt til dirigent, aflagde formanden 

beretning, og derefter forelagde Bjørn Møller regnskabet, der ligesom 

beretningen blev godkendt. Bestyrelsen fik ved de efterfølgende valg 

følgende sammensætning : Formand: Gudmund Schack (valgt med ak

klamation), kasserer : Bjørn Møller, sekretær: Ejvind Sieverts, material

forvalter: J. Norman-Hansen, rochefer: Aage Bang, E. Boesen, N. O . H. 

Strige l, Derudover supplerede bestyrelsen sig senere med M . Enslev 

J nsen og J. B. tpsen . Til formand for kaproningsudvalget valgtes Poul 

. Jacobsen (" Røde«), og som medlemmer af udvalget desuden: J. 

FI. La nggaard . - Revisorerne Erik Haamann og Ove Petersen 

lutl li val g tes 21 repræsentanter til D.F .f.R .'s generallor

·lu,"11 Il ,! . t " ri nd n v r »S j rsmastenc< for 1953 blevet titdelt Poul E. Ja-

l'"'' II, ""1 o,( "II, rpok I n Kur! Nie ls n. Som repræsentant lor D.F.f.R. 

o v ml ~l" t""II (1 'I\I . II I"r Kob. Ilh vn kr d n, Arthur Christiansen, D.F.f.R.'s 

g uldm d .. III, I t v"d I." '1'" l1 dl'l '" pro f. K. h r om tak for et helt 

livs ind (I h IIl ' d"II'lk Id, , I l ,.loll i lld" l i'llo. ti Ol d, Il k ronin særd e les

hed. - Arlh" r ( 111 1,1111 11 " II "It. d . .1," , ft , r c 11 tnk til ivilil1 . Vribo rg 

Jønson for h Il ,I () " ,II I ,. 1,1. i t"oI '"" l, "'1' "" d II IIC 'IV ,' rd ll l1l 99 I O 

overrakte ham II' "'''~ I ,,, VI '" . , (II " " I' V' . 

Der fremkom p å 9 11" II,If I" ',,, ,,,II,,'I' 11 • II 11 11 'I ' t 1" " '1 v,ui J lil tid r 

ret livlig diskussion om klo" ,III II " I, d , h, "'I 1,, 0111 11.1 ,,', ti """' Io ,dll 

Ira en række medlemm r. I, s, c I" " lo', ", 'ii, II N I d, ~ , n kr iti k 

bestyrelsen, idet han fand t, ti II ,ld ' l dc I ri 1111 b ll rd I rn y 

Del var galt, at man ikke i lid I Ik, d o r kunn 

alløse de ældre. Bestyrelsen vi I cl s al klub-

ben slagnerede. Møhring Ander 

lorde les på en større kreds. Re sultal t 

sattes - og valgles et udvalg beståend 

Ile kU llne 

t der ned

S ch r og Møhring An-

dersen, hvis opgave det skulle være at und r oge bestyrelsens arbejde 

og de muligheder, der forelå lor at udstykke en del al delle arbe jde, 

med andre ord skabe opgaver lor en større kreds. 
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Instrukti on 

Udvalget supplerede sig senere med prof. K. Secher. 

Den 6. marts var der arrangeret en fastelavnsfest i klubhuset, som 

desværre ikke blev den sukces, man havde håbet. 

Standerhejsningen skete den 4. april under udfoldelse af det sæd

vanlige ceremoniel, med velvillig bistand af studentersangere, program

taie af Bjørn Møller i formandens fraværelse. Flaget gled til vejrs, og 

så var der frokost og auktion over efterladt rotøj . 

I lighed med sidste år havde vi den 7. maj en vel tilrettelagt pro

pagandaaften med film og foredrag . Dir. Axel Lundqvist indledede med 

at fremdrage træk fra kaproningens historie i D.S.R. isprængt mange 

muntre episoder, og derefter holdt kontorchef Ryum et fortræffeligt 

causeri om langtursroning, spækket med anekdoter og citater fra lang

tursskildringer i årbogen, som gang på gang fik forsamlingen til at bryde 

ud i latter. Ludvigsen, der ved denne lejlighed og adskillige gange 

senere på vore onsdagsaftener beredvilligt bistod med sine apparater 

som operatør, rullede derefter K.R.'s film fra Europamesterskaberne samt 

et par film fra U.S.A.-ambassadens filmarkiv. FI. Langgaard viste til sidst 

en samling fine farvelysbilleder fra såvel langture som kaproningsstæv

ner i Norge og Sverige. Men det var både synd og skam, at kun et 

fåtal af medlemmerne fandt vej ud til klubben på denne vellykkede aften. 
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»Kanalturen« den 16. maj gennemførtes heldigt med deltagelse af 

5 fire-årers både og 1 to-årers. 

Klubbens fødselsdagsfest var p. gr. af forårskaproningen flylfet hen 

til den 19. juni. Vejret var fint, men desværre havde vi kun 8 både hol d 

som deltagere i præsentationsroningen, ved hvilken prof. Secher, Dan 

Frørup og H. M. Møller var dommere. Efter præsentationsroningen var 

der pølsegilde i lestsalen, hvor årets »kanintaler«, vort medlem, højeste

retssagfører, dr. jur. Bernt Hjejle holdt en fremragende tale, efter at prof. 

Secher havde uddelt præmierne til de roere, der havde vundet i kon

kurrencen . Det var Kur! Vangsaa, Torben Haastrup, Bent Sørensen og 

Svend Husum, alle instrueret af Krause, kaproningsudvalget. 

Vor! gamle medlem, dir. Fogh, Carlsberg, havde elskværdigt skænket 

et par dejlige fade, hvis skummende indhold naturligvis hurtigt tømtes 

til glæde for gamle og unge. Eller at salen var ryddet lor borde, dan

sede man til ud på de små timer. I denne forbindelse kan det nævnes, 

at klubben netop havde fået installeret et nyt pladespilleranlæg med 

højttaler, der har afhjulpet et længe følt savn. Den kostbareste del af 

dette fortræffelige anlæg, forstærkeren, blev skænket klubben af vort 

medlem, ing. S. H. Hasselbalch og dennes kompagnon, fabr. Aagaard. 

Sæsonens »omelet surprise«, den årlig tilbagevendende rotur ud i det 

bill, fandt sted den 5. september og blev atter i år en stor sukces. Turen 

Chefredaktør Stephens " I t. , 
Tilvenstre Boesen m d .. 1. 1 ~ I " 



POLITIKEN' s vandrepræmie universitetsmatc hen Aarhus-København 
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gik til isbryderne i Sydhavnen med dellagelse al 20 mand, der me d 

stor lornøjelse entrede op i master og fik lorevist de kraftige maskine r 

bunden af sk ibet. 

Ved univers itetsmalehen mellem Aarhus og Københavns universiteter, 

der landt sted den 19, september i Aarhus, blev vi i år slået overbevi

sende al Aarhus, og sej(en var fuldt ud fortj e nt og sejrherrerne velundt. 

Men ikke nok med det. Schack havde lelsindigt vovet al udlordre lil 

en bestyrelsesmaleh mellem de to klubber i lireårersinrigger, som vi 

også ta bte. Måske kan der blive lejlighe d til en revanchemaleh i 1955, 

når stæ vnet linder sled i København, - Om aftenen var der en festlig 

middag p å Aarhus universitet med taler al aftenens væ rt, ledende senior 

i Aarhus Studenterforening, dr. med, Tage Hansen, rektor, prof. Skau

trup for Aarhus universitet, prof. Hurwitz som prorektor for Københavns 

universitet. - Chelredaktør Stephensen, Politiken, uddelle enkellpræ

mierne til de sejrende roere, og formanden for Danske Studenters Idræts

lorbund, prof. Mansa udbragte en skål lor studenteridræ lten . Endvidere 

blev der holdt laler af de to klubbers lormænd, Gudmund Schack og 

Olto Bjerrum, og af stud. jur.'erne Koeloed og Poul E. Jacobsen, -

Men nu belinder sejrens trotæ, den al Politiken skæ nkede sølvfakket, 

sig allså i Aarhus, og vi må sikkert strenge os an, hvis det skal lykkes 

os at hente den hjem igen, 

Klubkaproningen fandt sted den 10, oktober i dårligt vejr, hvilket 

navde til følg e , at der ikke var så mange deltagere, som der plejer at 

være. Der bl e v dog alviklet 5 løb, nemlig en ottermaleh, en "kanin«

toer, klubm e ste rskab i sculler, klubmesterskab i fireårersinr igger og klub

mestersk ab i Io r rsinrigge r. Klubmestre blev : i sculler: Ole Nors Hans

sen, i 4-å re r inri g r : O ve H nsen, Ca I berg, Haut, Floer, cox: Gjerris, 

i 2-årers inrigg r : Dj, An d rs n, Richard Hansen, cox : Kurt Nielsen . 

Efter kaproning n v r d r Iroko t og medailIeuddeling til de sejrende. 

Onsdagsmatch ri) m d cl n It rfølge nde underholdning, det kamme-

ratlige samvæ r m d d n 

pitel for sig i å rs b r tnin 

til v rt udmæ rkede højttaleranlæ g er et ka

n, VI h r lidiigere - i 1943 - haft disse 

maleher, hvor d e r ro S i sammen

sættes efter forudg e nd lod tr kning o g med pointsgivning efter en 

bestemt skala , På fora ni dn in I FI. La ng g!IB rd blev disse onsdags

maIeher p å ny tag e t o p i d nn s so n, o g lor at skabe interesse for 

disse aftener for en større kreds ond d o dcllagende roere var det Lang

gaards tanke, at man ve d a t 1009 g o e t underholdende - og belærende

program efter hve r ma t'ch m&ltc kunne lokke mange flere medlemmer 

(med damer og p årø rende) ned i klubben og derved fremme klublivet 

til glæde lor alle int e re sse re de medlemmer, 
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Rektor, prof. Em . Hansen , 

professor Sec her og red. Skaaning 

ved un iversi tetsmatch en i Aarhus 

Ideen slog an, og del er næppe ubeskedent at tilføje, al disse afte

ner som helhed blev en regulær sukces, og bestyrelsen er alle de med

virkende, såvel arrangører som foredragsholdere og de øvrige »optræ

dende« meget taknemmelige for deres bidrag hertil. Og hvad selve 

matcherne angår, var der ingen mangel på tilslutning, hvorimod man 

ved flere lejligheder kunne have ønsket, at mange flere havde givel 

møde ved den efterfølgende underholdning og det kammerallige 

samvær. 

De 3 første matcher fandl sted den 2., 9. og 16. juni . Programmet for 

underholdningen den 3. juni var : »8lyklippens hemmelighed«, en Mi

nerva-film, optaget og forevist af direktør Ingolf Boisen. Det var en 

meget interessant film, der omhandlede den nystarfede minedrift ved 

Mestersvig i 0stgrønland. 

Den 9. juni fik vi en pragtfuld tone- og farvefilm fra Italien og Spa

nien at Se med ing. Pollner som foreviser, og den 16. juni stod mu

seumsinspektør Galsfer for programmel. »Disse gamle dage« havde 

Galsler kaldt aftenens emne. Efter et indledende foredrag fik vi forevist 

tre dokumentarfilm fra 1899-1915 fra Statens filmarkiv, og det før nok 

antydes, at det både var morsomt og interessant at Se disse »Ievende 

billeder« fra filmens barndom. 
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Efter sommer/erien fortsatte vi opmunlret ved sukces'en i første om

gang. 1 8. a u g u s t kom Galster påny med en film fra Statens film

arkiv _ denne gang omhandlende dagligliv og skikke på Læsø. 25. 

a u g u s t gennemgik kapelmester, prof. Felumb Carl Nielsens blæser

kvintet, der blev spillet på grammofonanlægget. Stor begejstring. Den 

,. s e p t e m b e r havde vi besøg af assistent ved Nationalmuseet, frk. 

Nina Heimburger, der holdt foredrag om klassiske hollandske portræt

malerier fra det 17. århundrede, og besøget var så vellykkel, at trk. 

Heimburger kom igen den 8. s e p I e m b e r, denne gang for al for

tælle om Picasso. Begge foredrag blev illustreret ved en serie frem

ragende farvelysbilleder af den omtalte kunst. 

Sidstnævnte dag fandt den sidste match sted, og præmierne blev ud

delt. Det var 3 sølvnåle, en til hver af dem, der havde fået flest points, 

nemlig FI. Gjerris med 12 points og 80esen og Christreu med hver 

11 points. Udenfor præmierækken opnåede E. Sommer Jensen og Strigel 

hver 10 points. Selvom matcherne nu måtte indstilles p . gr. af det til

tagende mørke, mødte medlemmerne stadig til klubaltenerne om ons

dagen, og det lykkedes os virkelig at få et første klasses program til 

hver af disse aftener i oktober og november. 

Den 6. o k t o b e r viste dir. tngolf Boisen tre M. G. M .-tegnefilm, 

hvo.r",f is~ de to- morede os meget. - Den l 3. o k t o b e r nød vi 

Rekto r, pro f. Skoutrup, 

prof. Hurwitz og revisor Bjerrum 
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Morgenidyl. - Bestyrelse ns week-end tur til Nivaahus e t 

atter godt af overinspektør Galsters beredvillighed til at ·· stille sig til 

disposi tion . Han fortalte denne gang interessant om »Lodbrogsønnernes 

erobring af England«, belyst ved samtidige mønter. - 2 O. o k t o b e r 

var så igen en filmsaften. Desværre var dir. Østbirk (T. W . A .l forhindret 

i at komme til stede, men vi fik da set filmen " Overseas run «, en farve-

De nye naboer. Købe nhavn skre dse ns lejrg rund og hus po indvie lsesdagen d. 30 . maj 195 4 
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"le club c ' est moi" 

fi lm, d r vi t imponerende billeder Ira passagerllyvningen over Atlanten 

m. m., og d refter så vi optagelser fra ing. Pollners jordomllyvning 

krydre t m cl Po llners humørfyldte beretning om hans oplevelser i flyv

ningens li ,,"dom sammen med Ellehammer og Robert Svendsen. Hr. 

Geriche Iro d n m rikanske ambassade havde velvilligst stillet sig tit 

disposition SQ l!) o p r tor. 

Den 27. k t b h vd vi besøg al Eigil Knuth, der for en Iyldt 

sal denne g n9 hov e! ive e t sammendrag al Grønlands hi-

storie, således som d n hor f rm t ig nn m d e 1500 år, siden Erik 

den Røde lørste g ang gi k i 111 1Id I G ron l nels ky t. Det var et over

måde interessant og b I , r dra I cl a t ' i llustrerende Iys-

billeder, hvoraf en del vor '.,n" kk 
Grønlandseksperl par exe II n 

til ham, når han kommer n cl i 

Ira Pearyland og andre sted r 

Standerstrygningen fandt s, cl 
som nævnt onsdagssammenkom t r il 

r. Eigil Knuth er 

n fo rnøjelse at Iylle 

r og v iser billeder 

3. n o v e m b e r fortalte dr. Emm ri Il J n n, der er et fremtræ

dende medlem af Dansk Bjerg klu b, o om n bjergbestigning al det 

højeste Ijeld i Staunings Alper i Ø tg ro nl nd, som han med et dansk

norsk selskab netop havde fuldlørt i sommeren 1954 . M ed megen lune 

13 



skildrede han de genvordigheder og strabadser, de havde mållet døje 

i de 6 uger, ekspeditionen varede. Også til delle foredrag var der for

træffelige lysbilleder, såvel med farve som uden. - Onsdag den 1 O. 

n o v e m b e r var aller viet musikken, denne gang med den kendte og 

skallede pianist Kjell Olsson ved Ilygiet. Det blev også den helt store 

sukces, hvor vi til indledning hørle Beethovens sonate i f-mol, opus 57 

(»Appassionata«) og derefter fik et rigt varierel Chopin-program, hvor 

valse, nocturner, mazurka'er og etuder vekslede med den prægtige 

as-dur polonaise som afslutning. Ind imellem gav pianisfen os et glim

rende causeri over de to komponister og deres værker. 

Onsdag den l 7. n o v e m b e r havde vi besøg af mr. Haydock fra 

den britiske ambassade, der hyggeligt og fornøjeligt fortalte om engelsk 

idrætsliv og viste en film, »Saturday comes«, der illustrerede altenens 

emne. 

Onsdag den 2 4. n o v e m b e r - årets sidste »onsdagsaften« - for

mede sig som en storslået atslutning på den lange række af »onsdags

aflener<<. Vi havde formået K.R.'s kendte amatørskuespillere Olu t Niel

sen, Lily Jensen og Jørgen Jensen med pianisten P. Hammel til at 

komme til stede, og på en interimistisk scene· fik vi serveret en hel del 

af K.R .-revuernes glansnumre i form af viser og skelches, monologer 

m. m. Den fyldte sal morede sig overdådigt, og de optrædende blev 

tiljublet med bifald. Derefter var klubben værl for medlemmer og gæ

ster, der fik chokolade med kringle, og aftenen slullede som sædvanlig 

med dans. 

Som det vil ses, har delle år været rigt på testlige og kammeratlige 

sammenkomster i klubhuset med megen god og lødig underholdning, 

og ingen vil med re Ile kunne bebrejde bestyrelsen mangel på initiativ 

i så henseende. Det har formentlig også bødet lidt på den våde 

sommer, at vi i hverl fald indendørs fik nogen fornøjelse af sæsonen -

helt bortset fra de gode resultater på kaproningsbanen. 

Og så ser vi frem mod en ny sæson med håb om flere solrige dage, 

nye sejre for vore kaproere - og især en større tilgang af nye folk -, 

flere medlemmer, flere langture og - »onsdagsaflenerne«. 
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i Pea ryland d 
tag ovnene me 

Der har i il rets løb været forevist usædvanlig 

mange film og lysbilleder for medlemmerne 
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BÅDENES BENYTTELSE I 1954 

Iyp e 
lure I lIntai km I/!Inlal lure 

30 k 
bid km 

pr. hH m 09 m . 

.Blue boy" . 962 

I 
87 

I 
11,0 

I otter • <;:a-ira" . 112 14 8,0 
"Ormen" (h,~dvoulr.) 403 39 10,3 

1477 I 140 I 10,5 I 
.Moa" - - - I .Odd" - - -

firer m. sL .Streg" 446 48 9, 3 

/ 

n Vips" 419 45 9,3 
,n" - - -

865 I 93 I 9,4 I 
I "COK" . 202 I 26 I 7,8 I firer u, 51. 

/ 

• Jari " . 24 2 12,0 

226 I 28 I 8.1 I 
toer m, st. I . The T wi ns" . . . I 9 I 10,0 I 90 I 
to r u. st. "Sans " 351 I 39 I 9,0 I Udøbt eng . 380 38 10,0 

731 I 77 I 9,5 I 
.. Dllo" , 

I 
- I - I - I dobb It. clllI r .,Minelvo lt - - -

I - I - I 
er.velbygge t ,,(" , - I - I - I single-sculler .(;" . 216 27 8,0 

216 I 27 I 8,0 I 
klinkbygget 

.Svip· . I 220 I I I single-sculler 35 6,3 

.Olson" 200 

I 
20 

I 
10,0 

I 
holvoutrigget .. Av tJ nti oll 

• 114 19 6,0 
firer m. st. . O di" , 96 1 4 6,9 

410 I 53 I 7,7 I 
halvoutrIgge t I I I I I dobbelt-sculler . Jucund ".. .. 926 119 7,8 

.Bjarke " 205 28 7,3 -
fireårers 

• BI ." 529 56 9,4 3 rnrigger "Dan (! . 95 14 6.8 -
• Dreng " 526 72 7,3 -.Eos" 127 22 5,8 -

16 

Iype b,d km 

.Hjalte" 152 

.Jyden" 31 
"Saga" 165 

fireårers inrigger • Thor" 62 
n Viking" . 156 

2048 

.A.R. " 585 
"Cimbria w 938 
.D.S.R.' . 1120 
"Freja" 558 
.Hejmdal" 332 
"Hugin{{ 4 41 
"Munin

M 314 
• Leif' ') 12 
"Norge" . 196 
.P.R" . 520 

toårers inrigger 
"Roar " 412 
.Rolf" . 1051 
"Rune" 1193 
"Svea" 1 07 
• Tjalfe" 602 
.Frederik d. IX" 165 
.H. akon d. VII" . -

8546 
f ri tur undtaget. 7341 

. Alf ' 660 
" " tn!ll u 1 422 
.(;1,," . 612 
.. [)"plll'O' 493 .,," 2683 ,. ' · . 1017 
"Io,, " 514 

klinkbygget " Nympho" 1378 
single-sculler .Ny• 1166 

.e' 131 7 
• Ran" . 768 
"Svava" 294 
"Svante" . 358 
• Tuto". 555 

13237 

lait for samt lige både /28992 + ferielangture m. DJ.f.R.'s både og andre 

Samlet resultat . 128992 

-) Statione-rel i GodthSb, Grønland. maj 54, 

lure 

19 
4 

24 
7 

23 

I 269 I 
83 

140 
169 

13 
23 
20 
40 

2 
8 

78 
57 

156 
168 

16 
11 

1 
-

I 
985 

I 980 

109 
300 
108 
102 
502 
204 
101 
268 
218 
206 
164 
62 
72 

112 

I 2528 I 
4363 

4363 

anlel km 1 anilIII ture 
pr lur 30 km og m 

8,0 1 
7,8 -
6,9 1 
8,8 -
6,8 -

7,6 I 5 

7,0 1 
6,7 2 
6.6 -

43,0 4 
14,4 3 
22,0 2 

7.8 -
6.0 -

24,5 1 
6,6 -
7,2 1 
6,7 -
7 ,l 1 
6,6 -

54,7 5 
165,0 1 

- -

8,7 

I 
21 

7,5 5 

6,0 -
4,7 -
5,7 -
4,8 -
5,3 -
5, 0 -
5,1 -
5,1 -
5,3 -
6,4 -
4,7 -
4,7 -
5,0 -
5,0 -

5,2 I -

6,6 26 

6,6 26 
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D.S.R.s VIRKSOMHED 1950-54 
OG I ÅRENE 1935. 194 0 OG 194 5 

" medl. ') medl.-lure lure b.1:i dture bid-km 
pr med I 

1935 700 19914 28,4 7051 49753 

1940 770 16651 21 ,6 6275 48044 

1945 1233 12926 10, 5 5448 44469 

1950 926 12536 13,5 5304 38090 
1951 1000 14402 14.4 5585 35659 
1952 861 10748 12,5 4351 30054 
1953 891 11131 12,5 5187 33471 
1954 750 9411 12,5 4363 28992 

") Anl ~ 1 medl e mmer, som beteler l> <!Jklivt« kontingent. 

feriel.ngture endre km pr . ., medl.km tu re ove r 
medlem 

bådlure bodkm km pr. 30 km 
bådtur 

1935 156909 224 ,1 17 7105 418 71 
- - - - - - - -

1940 143078 185,8 26 6880 265 72 
- - - - - - -

1945 118830 96,4 27 6339 235 61 
- - - - - - -

1950 102593 110,7 10 2932 293 32 
1951 101207 101 9 2142 238 21 
1952 82407 95.7 11 2000 182 27 
1953 81663 91.7 6 1351 225 19 
1954 73707 98.3 5 1205 241 21 

&G:~D'~~ 
[(lyl ~(\"min5"'Vinhdn()el 

Jtøbtnhdun 

• C. 882 

18 

km pr . 
bedtur 

7,1 

7,7 

8,1 

7,2 
6,4 
6,9 
6,5 
6,6 

sæsone n 

i uge r 

29 
-
29 
-

30 
-

31 
30 
29 
30 
30 

GUMMISKO GULD-SEGLET 
GAR ANTERER KVA ltTETEN 

HARALD O. R 1ST Als 
ASSURANCEFORRETNING 

GRUNDLAGT 1884 

* 

KONGENS NYTORV 16, K . CENTRAL 992 
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Begynder-otterens præmiehøsl sæsonen 1954 

KAPRONING 1954 

I år lykkedes del heldigvis vore kaproere al gøre sortseernes ord lil 

skamme, idel del lykkedes dem efter en slilsland på 2 sæsoner al 

opnå el så god I resultal som 17 sejre og 20 andenpladser. 

Årsagen lil denne pludselige succes er ikke lel al finde, Ihi roerne 

var alle gamle kendinge fra de foregående sæsoner, bådene var også 

de samme ikke helt nye, og den lidlige fortræning var som før uden 

den fornødne slabililel fra roernes side. Den enesle forandring, der var 

skel, var, al vi havde fåel en ny træner, nemlig Kaj Traulsen. Man kunne 

nu frisles lil allro, at han har hele æren for fremgangen, hvilkel vi 

håber, han vil være i sland lil al bevise under sin fortsalle Iræning i 

næsle sæson . 

Grunden lil, al vi engagerede »Trulle« som Iræner, er den, al mr. 

Barry efter de Io dårlige sæsoner 1952-53 lilsyneladende ikke var 

inleresserel i al for!sælle. Man kunne måske være frislel lil al danne 

sig el forker! billede af mr. Barry som træner på grund af de sidste 

sæsoner, han var i klubben, og jeg føler der/or, at jeg må sige, al han 

sladig er den samme kapacilel, som da han første gang i begyndelsen 

af Irediverne kom til klubben. Han har Irods manglende succes i de 

sidsle par år belydel megel for de få roere, der har trænet under ham, 

og i de sidsle 6 år, han var i klubben, sikrede han os el par gode sæ-
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soner, 1950 med 27 sejre og 1951 med 18 sejre, og min mening er, at 

nedgangsårene væsentligsl skyldles mangel på lilgang af nye roere. 

Forsæsonen begyndle som sædvanlig med stor li/slulning, ikke mindsl 

på grund af Krauses arbejde med at hygge om roerne oppe i slyngel

sluen, men da lalen kom på inlensivering af Iræningen, Iyndede del 

som sædvanligt ud i rækkerne, og da vi skulle sætle hold i maris, var 

der kun 7 mand lil en begynderotler, og som før nævnt ikke een 
begynder. 

Den næste måned gik med al skaffe bio I en enkell mand, og alle 

midler blev brugt, endog løfte om en lur lil Kiel sid si i juni, men selv 

ikke det imponerede studenierne. Til sidsl må lle vi gribe lil al lage vor 

tidligere slyrmand Kurt Nielsen med på olteren, hvad der dog efter 

hans egen mening ikke ville gøre båden mindre stærk (nogle tvivlede). 

Snart blev træningen forlagl til Sydhavnen under Trulles »energiske« 

ledelse, og det gik fremad omend ikke me d stormskridl. Foruden i 

olter Irænede holdel også i firer med og firer uden, yderligere trænede 

Lenskjold og Kjær i loer uden, hvor de havde noget at slile efter, idel 

de var sikre på al møde Roskildes europameslerskabsdellagere. 

Sektionen havde også morgen roning i Svanemøllebuglen, idet en af 

vore nye m dlemme r Ha ns Je nsen, som lidi ige re havde fejrel triumfer 

i otle r ind n for am rik nsk roning , Ir ne de sammen me d Robert Chri 
stia nse n. 

Forilrska pro ning 11, Bog v rd 12.- 13. juni . 

Be g. firer : K09 7,32,5, 2 : D.S.R. 7,44,1, 3 : Soro 7,58,7. 

Beg. olier : Kvik 6,36,7, 2: D.S.R. 6,38,7, 3: Bagsv rd 6,47,2. 

Jun . single: K.R. 7,54,1, 5 : D.S.R. 8,41,1. 

Sen . loer u. sI.: Roskilde 7,20,1, 2: D.S.R . 7,37,5, 3: Bagsværd 7,55,1. 

Sen . single: Malmø 7,56,0, 4 : D.S.R. 8,10,8. 

Jun . otler: D.S.R. 6,27,1, 2: K.R. 6,34,1. 

Jun . firer u. sI. : Lyngby 6,57,6, 4: D.S.R. 7,22,5 . 

Sæsonen åbnedes med en andenplads i begynder/irer, hvilket vel 

nok er det bedste resultat, klubben har nået i denne klasse i mange år. 

Løbet førtes hele banen igennem af del meget stærkt roende Køgehold, 

der resten af sæsonen vandt alt, hvad de startede i i begynder- og 
junior-klassen. 

Uden at forklejne Vor otler kan man vist god I sige, at Kvik i lør

dagens sidste løb, begynderolIer, var storfavorit, idel del var sammen

roede folk fra sidste efterår. Alligevel kom vore foran i starten, men 

Frode har øjensynligl gjort dem for overlegne, for de faldt lilbage og 
blev slået ret solidl af Kvik. 
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Bådtranspo rt 

Søndagen bød på senior toer uden med Kjær og Lenskjold, der i 

kampen med Roskilde ikke havde nogen chance, men ved overiegeni 

at slå Bagsvæ rd sikrede de sig københavnsmesterskabslillen. 

Begge scullerløb tabte vi, men nogel af skylde n kan vist tilskrives 

Bechmans nye plastiksculler, som roerne førsl havde fået samme dag, 

hvorfor man for sent opdagede visse småfejl. 

Junior firer uden havde ingen chancer trods del, al de fire mand uom

tvisleligt var de teknisk bedst roende på olIeren. 

Endelig i sidste løb, junior aller, kom overraskelsen, idet vi ikke 

havde givet vort begynderhold nogen chance mod K.R.'s hold, som 

sidsle år havde domineret begynderklassen, og mod holdets besejrer 

fra dagen før, Kviks begynderolIer, men slik imod forventningerne tog 

vort hold teten fra begyndelsen og beholdt den hele banen over, og 

jublen var stor blandt de som sædvanlig alt for få D.S.R.-tilskuere. 

Det vindende hold bestod af Kurt Nielsen, Mogens Haut, Knud Poul

sen, Preben Cal berg, Hans Ove Hansen, Bjørn Andersen, Richardt Han

sen, Harald Ahrenkilde og cox Frode Christiansen . 

Odense, 20. juni. 

Vi målte tage til Odense allerede om lørdagen, da der var ind

ledende heats tidligl søndag i begynder firer, hvilket holdet klarede finI. 

Første løb var begynderolIer, som var et ret uinteressant opgør mod 

Kolding, der på grund af den lige nyerhvervede otler ikke havde haft 

tilstrækkelig tid til at træne i denne bådtype. 

Begynder/ireren førtes de første 1000 m af vort hold, men af en eller 

anden grund kunne de ikke holde Kvik stangen resten af banen, så 

resultatet blev en andenplads. 
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Juniorlirere n gav os efter hård kamp med Åbenrå en andenplads efte r 

et fysisk megel slærkl Horsenshold . 

Kiel, 27. juni . (Se ande lsleds). 

Sorø, 4. juli . 

Sen . loer u. sI.: Roskild e 7,17,0, 2 : D.S.R. 7,32,0. 

Jun. aller : K.R. 6,22,7, 2: D.S.R. 6,22,8,3 : Bagsværd 6,33,1. 

Sen. aller : lyngby 6,09,7, 2: D.S.R . 6,26,5. 

Dagen bragfe nede rlag over hele linien, idet v i bå de i junior og 

senior aller blev slået af henholdsvis K.R . og lyngby. Man kunne måske 

undre sig over, at vi havde anmeldt et begynderhold i junior og senior, 

men forklar inge n er den, at der for def første ikke er nogen begynder

olIe r i regallaen, og for det andel ligger begynderlireren lige op ad 

jun ioralleren, som var holdets hovedbådtype. 

Senior toer ud e n fulgte godt med i starten, men blev snart distan-

ceret af de sen e re Europamestre fra Roskilde. 

Brabrand, 11. juli. (Se andetsteds). 

Intc rna fionllle, Bagsvæ rd, 17.-18. juli. 

And n n. fire r: Århus 7,05,0, 2: K.R. 7,05,1 , 3 : D.S. R. 7,10,1. 

Jun. o ll r : D . . R. 6,37,8, 2: K.R . 6,41,2. 

B . o tt r : D .. R. 6, 8,6, 2: D , v rd 7,0 ' ,!J . 

Il to r ' " hold om lørdagen 

smukke Bredfeldt 

at vinde begynder

I af del unge Bagsværdhold , 

sam sid n o ror\ CJ II t 1'11 " v ,r i! • I ,n po ne rende frem . 

Som e t for O( Nlllrh d . I'. r, I n kjold , Robert og Røde i anden 

senior fire r, Id I vi """ h" "I, tlk I NAM . var begyndl al Iræne e n 

ugestid i forv l n Oi! "" v II , p r v lidi konkurrence, som va r pas

sende for vor ko nrl ill"". I), I Iykk cl S o s efter en masse heats a l blive 

nr. 3 i final e n. 

DM. Sorø, 8. a ug us!. 

: O . . R. 7,09,0, 3 : Kvik 7,09,1. 

,cl 6,22,0, 2: D.S .R. 6,31,0. 

Beg. firer: Skjold 7,001 , , 

Anden jun. aller : B gsvl 

Single sculler, DM. : Århu s l , ,9, 6: D.S.R . (ingen lid) . 

Denne regalla bere dte o n d I kvaler, idel vi på forh ånd vor næ-

sien sikre på, al der i junio ro ll r i kb.: ville komme noge n ko nkur

rence, hvorlor vi også må lle m Id i ande n junioraller. Formodningen 

var riglig, hvorlor vi faklisk va nd t juniorolleren uden kamp. men da 
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Senior/ireren e/ter sejren i NAM " Oslo 

vi ønskede konkurrence, målle vi afmelde for al kunne sia rle anden 

junior mod Bagsværd. 
Konkurrence fik vi Iilslrække ligt af, idet Bagsværd slog os meget 

overbevisende, men det skyld tes vist nogel, at der var en strygende 

medsø, som ikk e rigtigt passede vort 80 kg's hotd . 

Begynder/ire re n ble v vundet af det lille elegante Skjold hold med vore 

86 kg's mastodonter p å ande npladsen skarpt fulgt af Kviks hold. 

NAM. og Kjørboregallaen, 14. og 15. augusl. 

Jun. olier : D.S.R. diskvalificere !. 

Beg. aller: D.S.R. 
Sen . aller : Svenska Roddforbundet 6,29,1 , 2: N.S.R. 6,38,1, 3: D.S.R. 

6,38,9. 
Sen. firer: Haldens Roklub 7,09,5, 2: Stromstad Roddklub 7,13,7, 3 : 

D.S .R. 7,15,6. 
Sen. toer med sI.: Kungsalvs Roddklub 8,23,2, 2: D.S.R. 8,28,2, 3: 

Drammens Roklub 8,49,7. 
Single sculler jun .: Christiania Roklub 8,14,6, 2: D.S.R. 8,41,4 . 

Norgesturen var sæsonens toppunkt, måske ikke så meget romæssigl, 

men på andre måder takket være N.S.R .'s sædvanlige umådeholdne 

gæstfrihed og gode værtsskab. 
Vi tog hjemmefra fredag og blev lørdag morgen modtaget ved ski

bet i Osto af så godt som hele bestyrelsen i N.S.R., som hurt igt fik 
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læsset vore både på klubbens tralle, hvorefter turen gik til Bærum, hvor 

vi blev indkvarteret på Yrkesskolen lige ved regaftapladsen. 

Lørdag aften roedes NAM. med deltagere fra alle fire nordiske lande. 

Løbet formede sig som så ofte før som et opgør mellem N.S.R. og 

D.S.R., og vi gik efter ved 1000 m at have fået spidsen foran af med 

sejren. Bagefter var vi alle gæster i N.S.R.'s klubhus på Bygdøya, hvor 

vi efter spisningen fik os en sludder med de øvrige deltagere. Som slut 

på aftenen fik vi overrakt den af D.S.R. i 1922 udsalle pokal til ejen

dom, idel den nu var vundet af OS 14 gange, af Norge 8, al Sverige 2 

og al Finland l; yderligere fik vi første andel en af Oslo Universitet 

udsat pokal, som skal vandre i 10 år. 

Om søndagen var vi forfulgt af uheld, idet vi efter at have passeret 

mållinien 2 længder foran de andre hold i junioraller blev diskvalifi

ceret for at have generet N.S.R. næsten hele banen igennem trods 

flere advarsler. Dommen føltes lidt hård efter danske forhold, men var 

slrengt retfærdig. 

Næste uheld var, al N.S.R., som var vor eneste konkurrent i begynder

olIer, afmeldte, hvorfor vi vandt uden kamp. For ikke at komme hjem 

helt uden at have prøvet kræfter lod vi nu begynderolleren starle i 

senioraller, hvad vi under normale omstændigheder ikke ville have 

gjort, men holdet klarede sig nydeligt og blev nr. 3, kun 8/'0 sekund 

efter Norges bedste otler fra N.S.R. En svensk kombineret aller besalle 

førstepladsen ret overlegent. 

I senior firer starlede studentermestrene i meget hård konkurrence 

ved at møde sidste års E.M. sølvmedaillevinder Halden og de svenske 

mestre fra Strømstad og målle nøjes med en tredieplads efter en god 

kamp. 

Toer med roedes af Kjær og Lenskjold, som efter den korte træning 

i denne bådtype gav det svenske hold fra Kungsalv forbavsende god 

modstand og slog den 3. deltager i løbet fint. 

Røde startede i junior single, men kunne ikke følge med, dels fordi 

swirvlerne gik løse umiddelbart efter starlen, og dels fordi han aldrig 

lærer at ro sculler. 

Om aftenen var der aller fest i N.S.R ., og jeg tror nok, at en enkelt 

af roerne gerne ville gentage spøgen engang, han ikke var i træning. 

Landskrona, 22. august. 

Vi havde planlagt en vældig sejrskampagne ved at anmelde i 7 løb, 

men blev noget skuffede ved at se os alene i de 4 løb. De sidste 3 løb 

gav imidlertid dagen tilstrækketig værdi, idet vi vandl alle 3, dog først 

efter at Frode (det siger han selv) havde fået begynderfireren lært at ro . 
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Begynder- lirer m. st. i Malmø 

Malmø, 29. august. 

Løbene roedes i kraftig sidevind, hvorlor starlen blev meget be

sværlig, og i begynderfireren medførle det, at vi karl efter st.arIen fik 

roret splintret af en anden båd . Trods mange fine slalomsvIng blev 

holdet nr. 2, hvilket også var resultatet i junior firer. 

Toer uden stoppede ved en fejltagelse 200 m før mål, og inden de 

havde slullet deres hvilepause, var førstepladsen besat. Holdet fik 

revanche ved at vinde toer med foran flere svenske hold. 

Seniorolleren fik en meget letkøbt sejr over Falkenberg. 

Eflerårskaproningen, Bagsværd S. september. 

Jun . firer : Køge 7,30,9, 2: D.S.R. 7,36,3, 3: Roskilde 7,37,9. 

Beg. gig aller : D.S .R. 
Beg . single: D.S.R. 4,14,2, 2: Skjold 4,14,3 . 

Beg. aller: Kvik 7,04,5, 2 : D.S.R. 7,24,3. 
Jun . aller : N.S.R. 6,36,0, 2: D.S .R. 6,36,5, 3: Bagsværd 6,45,0. 

Begynderfireren ville gerne en gang til se, om det virkelig var rigtigt, 

at Køgeroerne var så stærke. Det var de, og vort hold blev nr. 2. 

Efter hele sæsonen at have været meget optimistiske med hensyn til 

begyndere her til efteråret, viste det sig en 3 ugers tid før regallaen, 

at det faktisk så lige så sløjt ud som så ofte før, og resultatet blev da 

også, at vort hold blev slået af Kvik, der som sædvanlig roede meget 

effektivt, men ingenlunde kønt. Vort hold roede derimod ganske pænt, 

men absolut ikke effektivt, og så kan man jo passende begynde den 

sædvanlige diskussion om, hvad der bør lægges mest vægt på. 
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I juniorolteren stod vort hold som favorit, men vore forventninger 

dalede meget hurtigt, da vi fik at vide, at Norske Studenter førle med 

godt en længde ved 1000 m, og efterhånden som bådene nærmede sig 

mål, og stillingen var ulorandret, syntes løbet afgjort. På de sidste par 

hundrede meter salte vi alligevel en kraftig slutspurt ind, og resulfatet 

blev en strålende kamp mellem Norske Studenter og Danske Studenter, 

som resullerede i en sejr til Nordmændene på 5/ 10 sek. foran os. 

Glæden var stor mellem Nordmændene, men jeg kan vist godt sige,. 

at vi var glade for, at Norske Studenter var kommet herned for at give 

os en fair chance for revanche efter Kjørboregaltaen. 

Kvikmatchen, 10. september. 

Vi vandt bolcheglasset, og Kvik vand I spejlet, efter at man i alle både 

under roningen havde haft megen »morskab« med at lade styrmanden 

fiske tabte årer op, brække åregange o. s. v . 

Vort vindende hold bestod af Erik Sodemann, Jørgen Sodemann r 

Richard Borg, Svend Husum og cox Kurt Nielsen. 

Universitetsmatchen mod Århus 19. september. 

Matchen foregik i år i Århus, og arrangementet var som sædvanlig 

meget fint, men resultatet var ikke så godt for os, idet vi havde under-

•• Røde" 
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Scotti sh reel i Aarhus 

vurderet Århus meget. Århus mødte med et hold, der tilsyneladende 

havde g jo rt meg et ud af træningen, hjulpet af Århus Roklubs kendte 

træner C&rI Joh6n, og resultatet blev, at vi måtte se os slået med flere 

længder . 

Begynder-lireren vinder sikker! 
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Sejren var fortjent, og vi håber, at den har givet Å.S.R. blod på lan

den, ikke blol med hensyn til næste års match, men også med hensyn 

til kaproning i almindelighed. 

Som et yderligere lyspunkt i denne sæson, der trods en del uheld 

blev god, skal det nævnes, at Svend Lenskjold har fået D.F .I.R.'s ud

mærke Ises tegn i sølv, en udmærkelse, der tildeles kaproere, der har 

været aktive i 4 sæsoner. Endvidere vil jeg gerne fremhæve, at de 

resultater, vi har opnået, faktisk er opnået at kun 10 kaproere, hvilket 

åbner vide perspektiver. Tænk, om vi næ ste år kunne skaffe blot det 

dobbelte antal roere, så ville klubben have chancer for at nå op på 

de helt store resultater; derfor bør alle klubbens unge medlemmer 

alvorligt overveje, om de ikke kan afse tid til at deltage alle de 

glæder og fornøjelser, som kaproningen i almindelighed og i D.S .R. 

særdeleshed kan give dem. R ø d e . 

Dæk Dem i 
DET GJEN SIOIGE fOR S IKRI N GSSEL S KAB 

DANMARK 
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ALVA JØRGENSEN 
TØMRERMESTER - ENTREPRENØR 

HOSENØRNSALLE 27 

TLF. N OH A 668~ KØB EN HAVN V. 

Blikken,lager 

Gas- og vand-installatør 

sanitet og centralvarme 

c. E. PEDERSEN 
Højdevangs All" 5 . TLf. Arng. 8864. 

Alt lag~rbejde 

udf"res. 
Gas,- vand,

sanitef- og 

cen tra lvarme

anlæg. 

Hurttgt, solidt 

Fortang tilbud I 

AI]1ert PIl ilipson' S 
SELER . B LT 1\ . SOI'lI'lEHOLDERE 

DROST & RYE PETERSEN 
INGENiØRER 

HEIMDALSGADE 6 C. 7370 KØBENHAVN N 
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KGl.HOFLEVERAND0R 

GUSTAV FOERSOM&€~ 
K U l KO K S B RÆ N DSE lSOll E 

lad 0' - uden lorbindende lor Dem - være 

Dem behjælpelig med tilbud på installering al 

ol ielyr og olietanke til rene nettopriser . 

FREDERIKSBERGGADE 21 CENTRAL *916 
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Sol 
Saltvand 

Sejlsport 

og MARI NAT 
l' ilCHTLilK 

AJs O. F. ASP G R L. 1857 

KØBENHAVN S TE LF. C. 65 LOK AL 6 & 22 

KAPRONINGSSTATISTIK 1954 

Anlal Anl,,1 EHerårskaproning , Univer- Anl&1 Anll.ll 
sto!Hler sejre sl.!lrler Htjre 
------ sitetsmatch og Kvikmatch 

Ahrenkilde . Erik . 19 8 Bjarnøe, Per. 2 l 
Andersen. Bjørn . 27 11 Borg, Richard 3 2 
Calberg . Preben. 27 11 Diokovic, Zika . 3 1 
Christiansen, Robert. 5 l Friis. Poul. l O 
Hansen, Hans Ove 26 11 Haastrup. Torben 2 l 
Hansen, Richardt 26 11 Husum. Poul R. 1 O 
Haut, Mogens. 19 8 Husum, Svend 1 1 
lakobsen, Poul Erik 5 1 lensen, Floer 2 1 
lensen. Hans 1 O Mortensen , T age l O 
Kjær. Erik . 9 3 Otte, Erik . l O 
Lenskjold, Svend . 9 3 Petersen. Kaj 1 O 
Nielsen, Kurt 20 9 Petersen. E. Skjøde 1 O 
Pou lsen, Knud. 19 8 Sodemann. Erik 1 1 

Sodemann, Jørge n. 1 1 
Styrmænd: Sommer. Gorm 1 O 

Blønd. Erik Sørensen, Bent 2 1 
Christiansen, Frode Unden, Erlin 1 O 
Husum, Sven Vangså, Kur! 2 1 

Begynder Junio r Senior lait 
Sh,rter! Sejre Stader I Sejre Sta rte ri Sejre Starter i Sej re 

O tte:r. 7 
Firor m d tyrmMd. 6 

- ud n - -

To r m d - -
- ud n - -

$ing l sc,,1! r . , 
Inri r (ir r 2 

lait . 16 

Forårskapron·rng en. Bagsvæ rd . 12. -13. juni 
Odense. 20 . juni 
Kiel. 27. juni . . 
Sorø, 4 . juli . . . 
Brabrand, 11 . juli 
Internationale, Bagsværd, 1 7. - 18 . juli 
DM. Sorø. 8. august . . . . 
NAM. Kjørbo, Norge, 14. august 
Kjørboregattaen, Norge, 15. august. 
Landskrona. Sverige, 22. august 
Malmø. Sverige . 29. august 
EHerårskaproningen. Bagsværd. 5 . september. 
Kvikmatchen. 10 . september ....... . . 
Universitet smatch mod Århus. 19. se ptember. 

4 7 
2 3 
- 2 
- -

-, 2 
1 -

8 14 

3 6 2 20 9 
l 3 1 12 4 
O - - 2 O 

- 3 2 3 2 
- 3 O 3 O 
O 2 O 5 1 
- - - 2 1 

4 I 17 I 5 47 I 17 

Slerter Sejre 

7 l 
3 l 
2 O 
3 O 
3 3 
3 2 
3 O 
1 l 
6 l 
3 3 
5 2 
5 2 

l 
O 
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L E O 

LØVENS KEMISKE 
FABRIK 

BRØNSHØJVEJ 19· TELEFON BELLA 888 

-

Rosportsfolk 
o 

fLEXO pli 

Io, ved roning - og a l anden spo r! -

må uhret kunne holde lil lidt al hve r!. 

FLEXO beskyller De res uh" lor FLEXO 

kan ikke knuses. FLEXO sluller støvtæt 

og e, altid klar!. 

FLEXD 
UHRGLAS 

Husk altid at forlang e FLEXO.garantibe viset 

FLEXO (ds hos 

bomærke-uhrmagerne, 

som har delte mærke 

pil ruden. 

AF EN BEGYNDER-OTTERS SAGA 

Torsdag den 24. juni rejste olleren lil Tyskland, inviterel af Kiel by og 

un iversitet til at deltage i en kaproning mellem universiteterne i Oslo, 

Stockholm, Helsingfors, Kiel og København. Foruden træner Trulle og 

Frode styrismand kom langgaard med som bumler (leder kaldet) . 

Vi ankom til bestemmelsesstedet kort efter midnal i regn og storm, 

det vejr, der skulle forfølge os under hele turen. Undervejs havde vi 

haft en fimes ophold i lubeck, lige tid til et glas lybsk godtøl. Da Frode 

havde pralet en del af sif kendskab lil byen, udnævnle vi ham lil cice

rone, i tillid til at han på stand ville føre os til byens ypperste ølkilde. 

Men det skulle ikke så være. Æren gik ham lil hovedet, og han slæbte 

os rundt til Rådhus, Marien-kirche, Klædeshaller og andre autoriserede 

afholdsseværdigheder. Det tog så meget af den kostbare tid, at vi uden 

andagt målle hælde den koslelige vædske i os. 

På Kiel banegård stod vi lidt og frøs, for det regnede lige ned gen

nem laget, så førte vores allache, den allid hjælpsomme hr. Wiepke, 

os fil vandrerhjemmet. Her indtog vi et tiltrængt, men ikke netop lukul

lisk nelmåltid beslående al osl og sort pølse, og så endelig kunne vi 

bestige køjerne. 

De store arrangementer, der var planlagl til vor ære, tog deres be

gyndelse meget tidligt næste morgen. Først var der reception på råd

huset sammen med vore konkurrenter, borgmesteren holdt tale, medens 

Trulle nidkært vogtede over Vermouth-flaskerne . Vi fik hver en erin

dringsgave, en dåse fiskehermetik med molloet : All godl fra havet. 

Sammen med nogle plader chokolade kom den siden til al indgå som 

et vetset supplement til vores noget ensformige kost. 

Så drog vi på busrundfart med en politibil som forridder. Gennem 

flittig brug af stopskilte sørgede betjentene for, at vor »hellige« kara

vane gennemførle turen på de i programmet fasisalle klokkeslet. Ved 

den påfølgende frokost på universitetet holdt »Der Reelor Magnifi

zenz« tale. 

Derpå var der rundvisning på universitelet. Dissektionssalen vakte 

megen opmærksomhed. »Fy for søren, er den medisterpølse der virke

lig en mennesketarm?« Derimod blev forevisningen af elektronmikrosko

pet delvis spoleret ved Kurls højrøstede interesse for en skrivemaskine. 

»Was ist das fur ein Ding? 1st es ein Beverding?« 

Først sent på eftermiddagen fik vi lov at prøve den båd, vi skuli 

låne. Den var nylakeret, men viste sig hurtigt at være en knlk I q,'" v , 

Efter en ganske kort tur vendte vi tilbage med en brækko t ri q, til "d. 
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lagte spændholter og vandet fossende ind gennem flere huller. Efter 

en langvarig udveksling af behageligheder fik hr . Wiepke overtall 

klubbens formand til at låne os en helt ny båd. De n lokale Norman 

var på randen af 1. del af apopleclicum. 

Senere på aftenen talle jeg i tysk radio ved en rundbordssamtale 

med en repræsentant for hvert hold og en meget nervøs kvindelig 

speaker. Sigurd (formanden for N.S.R ., Sigurd Bang) lagde Io r, han må 

have øvet sig hjemme. Så blev det min tur. "Havde det danske mand

skab trænet meget med henblik på denne match?" "Oui , øh, nej, jeg 

mener jo, Jah, sehr vieii " " Havde v i vundet sejre i denne sæson?" " Ja, 

øh, wir habe zwei Rudern, nej, jeg mener, zwe.i Rennen gewonnen .« 

Så fortsalle hun med den næste, og jeg antog min normale ansigtsfarve. 

tmens havde Frode forsøgt at lave corner i tyske tændstikker. De var 

meget billigere end hjemme, havde han fundet ud af. Det strandede 

dog på kapitalmangel og godt det samme. Han havde glemt at regne 

om efter kursen. 

D e n svenske træ ner 

Den svenske træ ne r imponere d O /li t. Chlftlmi sko , læ rredskasket 

med kæmpeskygge, gul rutlekrave -swoe t r, co llo n-cOll t, megalan, kik

!<ert, homerule cigareller og daggamme lt sk g sv re de mere til vore 

lorestillinger om en stortræner end Trull os so lb rill o r og daglig-gråt. Da 

Trulles morgensurhed samtidig blev mere o g m r g enere nde, bestemte 

vi os lor en udve ksling ved første lejligh d . 

Da tyskerne åbenbart mente, at en roer mA inte re ssere sig for all i 

forbindelse med vand, blev vi tidligt lørdeg morg en sejlet ud Kieler

fjorden for at se på kapse jlads. Det varede he le form iddag e n, og da 
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vi ikke rigtig kunne se noget , blev det hurtigt kedeligt. !lilli" Io It I 

vi i det dårlige vejr, og sulten rumsterede i maverne. Langgao" I 

gede dog for , at de tilstedeværende damer ikke kedede sig. 

Langgaard 

underholder 

Vi spiste Irak ost i Labae, men hvad er så deprimerende som el 

lashionabelt badested uden lor sæsonen og i gråvejr? 

Vi fik dog en god trænin g stur hen under afte n, og resten af dagen 

tilbragte vi på vandrerhje m m t. D t var for størsteparten beboet af små 

tykke piger med gul e II tnin (1 r drenge me d tyrolerbukser og gaml e 

soldaterkaskeller. Vi indl dl. IIllerbedsle skole- tysk en konversation 

med en gruppe un mOl r. "" II ol. aff rdi gode o s med en skarp be

mærkning på norsk Ot 'I, II, c" I ,,,ri m d n ~ s erne i sky . Da de kørte 

næste morgen. kunn d. 1," "I", li ri g odt vinke larvel tilos og smile 

indladende , Hvad skyld. " "" '" .1, II nsva r løshe d , d e r griber unge piger 

en bus? 
Ellers havd e vi m t f" ",,,). 1\. II f to al herbergvæ rtens medhjælpere, 

der spankulerede rundt I '1111,1," ro , skjorte og vide bukser, all sari 

med hvide tresser, ri d ~ t o vl r III d spore r og sølvindiagie legetøjs

seksløbere. De ligne d '11 'I t II I It kustoder i et Hopalong Cassidy 

museum. 
Under den obligate for k pr Il ing smiddagslur søndag middag sov VI 

over os, og da vores bil ml id i var stæ rkt for sinket, kom vi først Irll 

vandrerhjemmet en god h Iv timO for starten . Vi havde kun kørt nag l. 

få mi nuller, så målte ch auffør n b remse op for en procession af bøm 

alle størrelser, syngende d rOI hj e mlands vemodige sange og vift ,,,t, 

med små flag . Et brat sving til højre, og så jagtede vi af sted g 1111 , ,, 

søndagstomme villaveje i hå b om at nå uden om delte milelange (>1'1 ,,'1 

Det var lige ved at lykkes, for endelig øjnede vi , noget leHedo. I, .1 

plad e n, men så myldrede frem på jord en horde vilde cowb"y , \I I 



Skandinavisk samarbejde på Frede ricia banegård (N . S. R. og D. S. R.) 

ri r It , lilL/l ili 

, J 't ~ fr 11l1l t-llld, Sigurd Bang, 

" I / 'I, ',t 
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indianere på tamme ølvognsheste. Brat opbremsning. Rødhuderne efter

fulgtes at en procession midaldrende herrer med kravestøvler og lalske 

skæg og så - himmelske hærskarer af små, glade børn . 

I betragtning al situationens begyndende alvor lod et par betjente 

sig overtale til at lodse os igennem myldret. 

Ned på bådpladsen, ekspres omklædning og alsted, de to tyske be

gynder-ottere var torlængst gået. Vandet var noget uroligt. Stærk strøm 

fra bagbord, stiv vind og krap sø agterind og høje dønninger Ira alle 

sider. Vi slæbte årerne på vandet, medens riggene skovlede den ene 

kolde styrtsø ind efter den anden, og haglbygerne dansede en isalkølet 

krigsdans på de gennemvade rotrøjer . 

Ugl I nl'l , t 

Nede ved mål ledt 

haglene. Vi kunne hello r 

andre starte. På de først 

ft r ste r! ra n, h n VM skjult af 

vi st6rtede, da vi så de 

le ligt, så vi lagde os i 

spidsen med en længde , vinde n, dønningerne og strøm

men. Vores ganske lette b. d vor yn k lro rdig, og holdet tra Hamburg , 

der lå i læ af kajen, og som yd rli fik fordel af, at banen krum

mede, trak forbi os. Ved 1800 rn vor vi e n kvart længde efter, men da 

vi prøvede vores ellers så c if ktiv slutspurt, gik det først helt galt. 

Arerne blev hængende i bølg e rn , e n hel serie ugler kulminerede med , 

at jeg tabte åren . I forvirring e n fik je g lisket den om bag ryggen, og 

således gik vi over mål som nr. 2. 
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Så frøs vi uden anstand i 2 limer til sidste løb, dagens hovedbegiven

hed, die deutsch-nordische studentenachter. Vandet var om muligt endnu 

uroligere. Ved start havde vi båden næsten fyldt med vand. Når vi tog 

et hårdt tag, slog det op over hovedet på Frode. Vi var døden nær af 

forfrysning, og de morsomheder, Frode søgte at opmuntre os med, faldf 

til vandet med små plask. 

Så kom ledsagebådenene. Efter bedsfe Oxford-Cambridge mønster 

var det 3 destroyer-lignende motorbåde, sværl bemandede med films

fotografer, journalister, speakere og Ijernsynsfolk. Calle tog sig til krøl

lerne. Nu havde en kam vist ikke været af vejen. 

Klar til fjernsyn 

En mand i forstavnen pa den nærmeste båd, overlæsset med kame

raer og tilbehør, lod sig identificere som Langgaard. 

Nu fandt vi pludselig starleren, og selvom vi stadig ikke kunne høre, 

hvad han sagde, så kunne vi dog se hans flag. Vi kom derfor fint fra 

start, ved 500 m var vi nr. 2, mindre end en halv længde efter nord

mændene, og nu havde vi fordelen af kajen og banens krumning. Så 

faldt båden om styrbord, Richards åre blev hængende i en dønning, 

han holdt fast, og i næste øjeblik knækkede riggen. Så målle vi opgive, 

og med syv mand ved årerne humpede vi hjem under hysterisk krampe
grin. N.S.R. vandt løbet. 

t omklædningsrummet ventede der os endnu en glædelig overraskelse. 

En smart mand havde under løbet ransaget vore lommer og uset bort

fjernet sig med et ur, 2 punge og en del løse småpenge. Vi lærer vel 

af passe bedre på en anden gang. 
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Hjemme på vandrerhjemmet gratulerede vi nordmændene. Til så gode 

kammerater og sportsmænd er det ikke nogen sag at tabe. Vi havde 

dog hellere gjort det efter reel kamp. 

KI. 20 var der middag med byens honoratiores i den meget elegante 

sejlklub. Vi fik en overdådig middag: Aspargessuppe, wienerschnitzel 

og is og i tilgift en fortræffelig rhinskvin. Rektoren for Christian-Albrechts 

universitetet i Kiel overrakte vandrepræmien til N.S.R. 

Det var en usædvanlig smuk pokal, og vi bestemte os for, at den 

ville vi lægge vore klamme hænder på næste gang. Så blev der over

rakt en morsom mindeplaquette til hver af deltagerne, og så kom alle 

de mange faler, mens suppen blev kold, vinen varm, og isen smeltede. 

Langgaard tolkede vor tak i få, meget få, velindstuderede ord. 

Imens søgte vi at overlale vor tjenende ånd, en Wagnerheltinde med 

flettet hørhår og melonbarm til at organisere os endnu en flaske af det 

fortræffelige bryg . Men Sieglinde modstod vor besnærende charme, og 

da hun til sidst dukkede op med en flaske, måtte vi pænt betale seks 

mark og være taknemmelige i tilgift. 

Senere på aftenen inspicerede vi sammen med nordmændene byens 

nalteliv i et forfængeligt håb om at finde trøst for en helt igennem mis

lykket dag. Det lykkedes naturligvis ikke. Vi hjemsøgte en lang række 

triste, næsten mennesketomme steder med selv efter danske forhold 

imponerende høje ølpr iser, og så endte vi i en lille vicfualiesnask med 

natservering. Muller varmede Bockwurst, Faller skænkede Bommer

Iunder, og to unge døtre indkasserede den ringe betaling. Samtidig 

flirtede de voldsomt, vel mest med vore blå og nordmændenes røde 

klubjakker. En skumlende ung mand i krogen bestemte vi til at være 

svigersøn. 

Hjemturen til vandrerhjemmet kl. 1 foregik i Taxa for egen regning. 

6 mand, ingen navne, besteg et »rækkehus« og søgte under ildnende 

tilråb såsom "Fahren Sie schneller, bille,« " Warum halten wir hier?« og 

"Sie fliegen zu tief, Chauffør« at få farlen sat i vejret. Da manden ved 

rattet ikke reagerede, holdt man til sidst op og begyndte i stedet at 

beundre mandens kasket. "Det var vel nok et låg,« ingen pansergeneral 

kan gøre det bedre. "Det må vi prøve,« men inden tanken blev til 

handling, var vandrerhjemmet nået. Alle vælter ud under det obligate 

råb: "Sidste mand betaler!« Hidkaldt ved kraftig brug af dørklokken 

dukker der Herbergsvater op iførl Jaegers normal med lodden vrang 

og tænder gadebelysningen. - - "Bundespolizei« står der på den for

modede taxa, og i del skarpe lys afslører chaufføren sig som en betjent. 

Han gør honnør, ønsker god allen og kører borl. 

Sidsle mand slap for al befale. 
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Næste morgen rejste vi hjem i trist humør og stadig dårligt vejr . 

Nogle få modige havde taget morgen bad i fjorden, men det var en 

kold tørn. Vi følges med nordmændene i et oldnordisk tog til Flens

borg. På banegårdsrestauranten spiser vi frokost, pølser med kartoffel

salat, det smager godt efler Ire dages lomatsuppe og frikasse. De sidste 

lyske penge bruges til slik i kiosken, og i sidste øjeblik når vi Pariser

ekspressen. Aftensmad på Storebælls-færgen, og inden vi ved af del, 

er vi hjemme. Vi tager hjertelig afsked med nordmændene i Tivoli over 

et glas dansk øl, og så tager vi sporvognen hjem i regnvejre!. 

B j ø r n. 

j~~~YA(H1l4K 

SIE§ LAK- OG FARVEFABRIKER 
KØBENHAVN S. 
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Begynder -otteren 

BRABRAND-TUREN 10,-11. JULI 1954 

Måske er det blot et sammenspil af tilfældigheder, men det forekom

mer mig, at der er kaproningsbaner her i landet, hvor det er os 

næsten umuligt at vinde. Sorø f. eks. Der har vi i år tabt 3 løb, hvor vi 

var storlavoriter, og ældre årbøger vil melde om lignende skuffelser. 

Derimod er det sikkert, at p å Brabrand- banen ved Århus ror v i vore 

bedste tøb og vinder vore tineste se jre. Det var i særlig grad tilfæl-

det i år. 
Vi rejste med dagbåden lørdag middag den 10. juli og tilbragte hele 

turen på agterdækket med at spille skak og kort. Efter ankomsten til 

Århus tog vi straks til Brabrand, hvor vi riggede tit og tog os en kort 

træningstur. Vandet var spejlglat, men roningen var ikke særlig god og 

lovede ikke godt for den følgende dag . Trulle undskyldte det med 

rejsetræthed og sendte roerne tidligt i seng. 

Søndag formiddag friskede vinden op, og da vi sendte den tunge del 

af olteren ud til dagens første løb, var der tivlig medstrøm på banen. 

Del vand passede ikke "basse-fireren«, men det blev alligevel til ( " 

overlegen sejr. Holdet kludrede i starten, men kunne ved 500 m g å forh l 

alle konkurrenterne i el hårdt ryk . Resten af løbet tog roerne de t k"" 

sende roligt , selv ikke de obligate par ugler kunne ødelægge ry t,,, , " 

Næste løb, junior-offer, blev om muligt endnu nemmere. Hold t 1,,01, 

fra første tag, og selvom konkur.renterne fra Viborg kæmp ri. il " II , 
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kunne de slet ikke røre "de blå drenge«. Viborgs tempo var mellem 

36 og 40 tag i minultet, vores ikke over 24 . Del var næslen for over

legent. 

Vi havde oprindelig også anmeldt i senior-olter, men efter de dårlige 

erfaringer fra Kiel og Sorø var vi sleml for al afmelde igen. Når vi 

alligevel lod begynder-olteren slarte i del hårde fell, så var det dels 

fordi arrangørerne bad os derom, og dels fordi roerne var slærk I opsalte 

på al revanchere sig for de tidligere dårlige ture. Så vi sendle roerne 

ud med ordre lil at give all siraks fra slarten. Der var sikkert inlel at 

vinde, men vi kunne vel få sidstepladsen på hæderlig vis. 

Efter en næsten uendelig lang ventetid kom den første melding fra 

banen. Alle tre både var kommet fint og hårdl fra start, og ved 250 m 

lå de næsten på linie. Så gik Ålborg frem med en spids, men det 

varede ikke længe, så tog Århus teten, og således skiftede det flere 

gange inden 1000 m, men vore gæve gulter syntes at have bidt sig 

godt fasl på andenpladsen. Ved 1000 m gik Århus igen lidt frem, men 

»drengene« hang på, blot en halv "Iuflkasse« efter. Speakeren med

delte, at der blev roet hårdt, og at studenternes begyndere Irods deres 

uerfaren hed holdl den vanlige besnærende stil. 

Træner Trulle og leder Krause indrømmede apatisk, at »det er s'gu 

godt gjort, al de hænger på endnu«, og den bajer, Trulle ville drikke, 

når holdet var afgørende hægtet af, stod urørt i græsselog blev doven. 

Så lød meldingen, at Ålborg var faldet noget tilbage i det hårde race, 

men at D.S.R. stadig holdt stillingen lige bag Århus. Stemningen på 

tilskuerpladserne var ved at blive hektisk, der blev heppet voldsomt 

på hjemmeholdet, så vi stormede ned til bådebroen for sammen med 

roerne fra de øvrige københavnerklubber, K.R., Lyngby og B. & W., at 

heppe på vore gulter. Selvfølgelig kunne roerne ikke høre os, men vi 

kunne slet ikke lade være. 

Ved 1700 m dukkede holdene frem fra sivene. 

Århus førte da med knap en kvart længde foran D.S.R ., og holdene 

gik ind i den afgørende slutspurt. Ålborg var da et par længder bag

efter. Vore roere var tydeligt trælte, men det lykkedes styrmanden at 

få sat tempoet i vejret, og ganske langsomt halede de ind på Århus. 

Da bådene gik over målstregen, var det umuligt for os at se, hvem der 

vandt. Men så meddeltes det fra mål, at vi havde vundet, omend med 

mindre end en tiendedel sekund. Tiden var den fineste oltertid opnået 

her i landet i flere år, 6,02,2 minulter. Til sammenligning tjener K.R.'s 

tid for firer uden: 6,25 og Århus' tid for firer med: 6,42. 

Da roerne havde udvekslet lykønskninger og taksigelser med konkur

renterne og nedsvælget den Ceres, som leder og træner i deres over

mod havde udsat som belønning for en eventuel sejr, riggede vi af, 
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læssede bådene, badede og klædte om, hvorefter vi kørte til Århus 

for at spise . Roerne var trælte, så vi krøb alle tidligt lil køjs på båden. 

En kisteglad kaproningschef modtog os på kajen næste morgen. Og 

så skiltes vi i strålende humør og dito solskin. j ø k. 

T rulle i funktion 
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H. K. I N M E M O R I A M 

For de sidste årgang e af studenterroere sig e r navnet H. K. Rasmussen 

måske lidet eller intet, for det var kun sjæ ldent, han viste sig i 

klubben, elter at sygdom havde knæ kke t ha ns hidtil så gode kon stitu

tion . Men for o s alle , d o r leve de i e ll or ful g te liv e t i D.S.R. i de 30 år 

mellem 1920 og 1950, hørle H. K. - II r »Don lille jætte", Som hans 

kælenavn var indenfor d on n vr r v nn kre ds - så nær sammen med 

D.S.R., at han nærmest følt es sOm ued kill cl ig fra klubbens liv. 

Der var ikke noget omr d o in d n for klubben, hvor han ikke gjorde 

en indsats. Han sad i bestyre lso n, h n var me dlem af kaproningsudval

get, han virkede som instruktør, som træ ner, som kaproningsstyrmand . 

Mange er de hotd, som har hje mforl se jre for D.S.R. under H. K.'s sikre 

og erfarne ledelse fra styrmandss de l. Da vorl beslyrelseshold med 

vor nuværende konge, dengang kronprins Frederik i spidsen i 1940 

med bravour deltog i elterårskaproningen i havnen, var det H. K., der 

Irænede holdel, og kun den omslæ ndighed, at han på dette lidspunkt 

ikke sad i bestyrel sen, bevirkede, al han ikke selv slyrede for holdet 

under løbel. 

Ulallige kaproere har Irådl deres børnesko under H. K.'s ledelse; men 

molionsroerne kend le ham også, lor han lod ingen lejlighed lil at få 

sig en rolur gå fra sig . 
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Og også langtursroerne regnede ham som en af deres egne. I de 

slore langtursår forud for den anden verdenskrig var H. K. en sikker 

»v iking«, som ikke kunne lænke sig en sommer, uden al han havde 

værel ude og trække på årerne nogle hundrede kilometer i gode kam

meralers selskab. Norman kan fortælle mere herom, men del er der 

iøvrigl mange, der kan . 

H. K. var i disse år så stærk, så glad og så afholdl. Styrken og glæden 

sled sygdommen svært på i de sidsle vanskelige år; men vi kunne ikke 

lade være med al blive ved al holde af ham. 

Og selvom vi lil sid sl ikke kunne undgå al se, al døden ville komme 

som en befrielse, var vor sorg lige stor, da vi modlog meddelelsen om, 

al vor ven for sidsle gang var gåel i båden, den båd, hvormed Charon 

en dag venler også os . 

Man bliver fattigere, hver gang en ven forlader flokken. D.S.R. blev 

fattigere ved H. K. Rasmussens død. 

Æref være hans minde . 
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PÅ CYKLE GENNEM FRANKRIG 

Er det ikke tre eller fire sæsoner, der skal til for al skabe en konkur

rencedygtig olte r? Enhver, der har forstand på de dele, ved i hvert 

fald, at det ikke k an gøres på een. M en at der skal flere år til at få et 

langtursarrangement i Fr nkl'ig i stand, d t C l' en ny og smertelig er

faring, som herved bring til almindeli g kundskab; for ideen er for 

god til, at den ikke sk I for s ud i live t. 

Gennem sm å notit se r i klu bb ladet op fordrede langturschefen i be

gyndelsen af 1954 til d II g Is i en lang tur gennem Frankrigs floder 

og kanaler med Små svip ud i d t azu rbl å Middelhav nu og da. Selv 

havde jeg som repræsentan t for e t hold leg net mig for nogle uger i 

september. Men da tilstrømn ing n fra anden side ; eel og alt lå på 

linie med hovedtendensen inden for klubbens langtursroning iøvrigt, 

og da Frankrigsarrangement I for økonomisk at . kunne holdes på for

nuftens vej forudsalIe, at båd en blev benyltet af flere hold efter hinan

d en, målte jeg overføre langturen fra d el tilsigted e elemenl til den _ 

ak så banale landevej. 

Når nedenstående "Ianglursberelning« overhovedet skrives, skyldes 

d et derfor ikke ønsket om al søge kredsen af de så ilde agtede »cykle

roere « udvidet, men kun et forfængeligt håb om, at lekst og billeder 
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må vække gode, men slumrende kræfter til dåd, således at del, der ikke 

lykkedes i 1954, kan blive til virkelighed i 1955. 

* 
Den, der tror, at cykle-ferie, »Iangtur på cykle«, er et udbredt fæno

men i Frankrig, vil blive skuffel. Men ingen kan bebrejde en, at man 

møder op med den falske forestilling, at landet vrimler med cykler. 

Frankrig er jo det europæiske fastlands cyklenation, landet, hvor alle 

taler om cykling. Hver! år i juli-august er hele nationen ikonslant feber

Iiistand, dirrende af spænding om chancerne i »Tour de France«. For

året igennem drøftes årets begivenhed på bistro'erne landet over, og 

når spændingen i august er udløst, tager man fat på mulighederne for 

det kommende år. 

Men kærligheden til cyklen er et platonisk afstandsfænomen. De 

eneste, der kører rundt i Frankrig på cykle uden motor, er netop del

tagerne i »Tour de France«, og hvor meget får de set ud over vej

striben og formandens baghjul? Hvis en franskm nd skal p ferie, sker 

det pr. Renault-folkevogn eller motorcykle m d 80- 120 km i timen. 

Naturligvis cykles der i Frankrig, men kun lok It, i byern e, t i l og fra 

arbejde. Ferie p å cykle, som vi k nd r d t, m cl li d t bagage og over

natning p kro ell er hot I vnll Ir r"l "' II r t It for de yngre år

g anges v d komrn nd , tiltIII r lkk., (I t t yd l nd k sind. Det er for 

slidsomt, o r fnr 1.11 <1 IIIt ; 1111'" II r ikk til strækkelig mange 

kilom t 

Denn ,. k(, "I II " ', '.111 yd< r~ t kon sekvens af bilisterne. 

Land evejen er cl 'J , I "Ii II " "I, d , ", o t ) l er de enheders domæne. 

Som simpel cykli t IJllv ! ,. 111111' 1,," Il, I "Inr v r, at p landevejen er 

man paria, 

Hvad vil du h r? "Vh '", 1,lIt",,,,, "' , ft r ån. 

På en ejendomm li g "' d, " " " ", \"" (yk ll I P en gang synlig 

og usynlig for de motor is( r, ol, v"" '" '. '! '''' k om Ham lets faders 

ånd. Bilisten selv, mand II v d ",ti, t, . , " " h t, or ham er man sim

pelthen luft; han viger ikk Il t"'''''l! f,'" '.1 " klir, fordi der tilfældig

vis kører en cykle p å vej n. y,di'I" '" ',,, d ri ''nod for bilhornel. Der 

bliver ens eksistens som p 

spektakel. 

" fl.d" , ·.k" rll' r i trere t ved et infernalsk 

Allerede fra lang afstand udlo r '" III ly t il i virkn inger, og ve den 

cyklist, der ikke straks efter at v, r hl v t "o deget« finder sin plads, 

d. v. s. i vejkantens grus ell er h I Ild Ilf r I r ssel. 

Man må ikke nage f for d e bilh ,n. liv rk n relle sig op i sadlen 

eller føle efter bdgagen. Et lill e kik lil i) fo r at se, hvor mange hun

drede meter vognen endnu har i9 n, n, d for r øjeblikkelig et brøl og 

54 

Her - midt i Paris -

skulle båden have været 

sat i vandet 

Rhonen ved Lyon i 

morgendis 

Roning på floder er nu 

ikke s~ ensformig. 

som Norman vil gøre 

den til 



Mon t Blanc 

(ikke så langt rra Rhone) 

Drypstenshule 

ved floden T om 

Fra A uvergne 

en tuden af ekspfosiv styrke. Her kommer jeg med mine 100 km 

timen, hvorefter alle vedkommende sig haver at relle. 

Kun hvis man er artig, d. v. s. står af cyklen og helst bærer den over 

på den anden side af landevejsgrøften, slipper man uden for radar

skærmens synsvidde. Men hornet, der første r efter at komme i funktion, 

har ikke helt glemt en. Idet vognen passerer, kommer der et dut-dut 

som kvittering for den pæne opførsel. 

Den franske landevejstrafik er enorm. På de store stalsveje, der udgør 

diagonalerne i det franske vejnets edderkoppespind omkring Paris, og 

langs Rivieraens mondæne kyster haster strømmen af sted uafbrudt døg

net rundt omfallende alle varianter fra de små arrige Renault'er over 

større person- og lastvogne helt op lil de såkaldte Poids Lourds, svær

vægterne. Herved hentydes til de massive stålgiganter, last- og tank

vogne på størrelse med centuriontanks, der på 16-20 hjul med et tåge

slør af fed, sort solarolierøg efter sig tromler frem gennem landskabel 

i ubehersket farl vel vidende, at i tilfælde af sammenstød er det den 

anden pari, del går ud over. Det er disse kolosser, der lænkes på, når 

visse vejskilte anviser særlige omkørselsveje for kørende trafik på 

10 tons og derover. 

På Frankrigs stærkt befærdede hovedveje lyder tidens symfoni af støj 

og fart. Men vælger man en sidevej i højlandet, kan man selv fra 

landevejen opleve stilheden med al dens vederkvægelse, en stilhed, 

der kun akcentueres af klukkene fra en rislende bjergbæk eller frit

græssende kvægs sordin-klokker. Man skal ikke være bange lor bivejens 

kvalitet. De Iranske veje hører i hverl lald lor en cyklist til Europas 

bedste, ikke alene statsvejene (routes nationales) med de rødtoppede 

kilometersten, men også de mindre amtsveje (routes departementales) 

med de gultoppede sten og lor en væsentlig del de små sogneveje 

(routes vicinales) med deres rester al almærkning Ira Napoleon III's tid. 

Heri ligger ingen utidig ros til det Iranske vejvæsen. Det skal kun 

have æren lor ve jbe læ gningen, almærkningen og bredden. Den egent

lige planlægning er ikke foregået på moderne .vejlaboratorier, for vejene 

følger endnu storl set de ældgamle færdselsårer. Man fornemmer hi

storiens pust, mens man se r landevejen bugle sig frem gennem flod

dalen. Men også det giver jo turen et perspektiv. 

I nogle uger var den Iranske landevej i alle dens alskygninger mit 

hjem. Jeg har lulgt Auvergnes dalgange, taget livtag med Pyrenæernes 

.vandskel, tørstet om kap med majsplanterne langs Middelhavskysten og 

zigzag'et mig Irem mellem vandrende stude- og lårellokke på vejene 

i det bullede baskerland. 

Men jeg har også stillet cyklen fra mig og gået til Ijelds med låre

hyrden og hans højrumpede hjælpere, de små gavllabe al nogle uimod-
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ståelige køtere, og om aftenen i de blylunge benmuskler forslået, hvor

for piger fra bjergene hurtigt bliver uden chancer, når Paris' modehuse 

antager mannequiner til silkestrømper og badekostymer. Eller på sol

hede dage taget kilometerlange ture u n d e r bjergene, til fods og i 

båd, i kølige drypstenshuler, disse naturens fantastiske skatkamre. 

Jeg er ude af stand til at gøre rede for antallet af kilometer, hverken 

det absolutte eller det daglige gennemsnit, lige så lidt som jeg har 

kørt efter en delaillerel, forud lagl plan. I næppe noget andet land 

kan man som i Frankrig begive sig af sled og med sindsro lade dags

marchens længde afhænge af træthed eller solnedgang. Der er altid 

natlogi inden for en afstand af nogle få kilometer. 

Morsomst (og billigsi) er det al tage ind på små tilbagetrukne 

landsbykroer, »hotel" som de så ubeskedent kalder sig, der, hvor tidens 

tand har gjort den udvendige skiltning næsten ulæselig, og hvor man 

ofte har følelsen af, at besøgel kommer lidt bag på værtsfolkene. Der 

kan man få lov til at sidde med omkring familiens ovale spisebord i 

køkkenet, erfare, at fransk kogekunst rækker ud til den fjernesle afkrog, 

nyde stedets gode, sunde vin og derefter sove trygt i et gæsteværelse 

så storl som en balsal, med falmet rosenlapelog massive bondemøbler, 

med broderede skrifttegn på væggene og med porcellænsstatuetter af 

helgeninder eller af østerlandske guder. 

Også dagtimernes behov på turen undervejs kan finde titlredsstillelse 

hvorsomhelst i d et store land. Overalt, hvor tørst kan tænkes at ville 

kunne opstå, i højl ande t, i dalene, i skovene, uden for skovene, i lands

byerne og på det åbne land, ligger landevejens oaser, altid med navne, 

der har relation til stedet e ller d e t forventede klientel: »Restaurant 

2000 meters højde«, »Cafe Vejkryd se t«, »J g ernes mødested", »Hos 

fiskerne« eller »Lastbilchaufførernes P rad is, Ser- Ro staurant«. Her kan 

man nyde sin papegøje (Pernod, mynthe og vand) i se lskab med vejens 

andre farende folk. 

Vejkanten byder også på helt gratis forfriskninger. Her vokser brom

bærbusken, det franske markskel mod landevejen. Offenllige bær til 

rådighed for enhver, der har lyst og vil risikere et p ar torne. Og hvilke 

brombær! Modnede af solen og ikke blot af at have siddet på busken 

et vist antal af det, der i dansk lovsprog kaldes kalenderdøgn. 

Som all andet fransk er også vejnettet bundet til traditionerne . Det 

har bevaret forbindelsen med fortiden og er endnu ikke som jernbanen 

blevet teknikens uindskrænkede domæne. Autostrada'er i tysk eller 

italiensk betydning findes ikke . Vejene følger landskabet i dets rige 

afveksling, og trafiken ledes troligt ind gennem de mindste landsbyers 

flaskehalse. Man behøver ikke at gå glip af nogen detaille i småbyernes 

liv . Håndværkerne arbejder uden for deres huse, kvinderne sidder med 
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strikketøjet på fortovet, og på bypladsen under skyggefulde plataner 

dyrkes kuglespillet med iver af aldersrente- og livsnydere. 

En hån mod vor tids bilisme? Måske, men den ferierende cyklists 

chance. På cykle er man med i det hele, ser, hører, oplever. Man kan 

ikke have cyklet i Frankrig uden at have l.'iet landet og dets befolkning 

nært ind på livet. Og hvad mere kan man ønske sig af en rejse? 

H e n n i n g A m e I u n g . 

Middelhavskysten ved Perpignan 

59 



60 

»PAPIRKNIVEN« 

D. S. R.'s hædersgave til særlig forljente med

lemmer, en papirkniv af sølv, smykket med klub

bens stander og forsynel med inskriptionen »For

tjenl«, blev i 1935 som bryllupsgave overrakt 

klubbens protektor: 

Hans Majestæt Kong Frederik IX. 

Desuden indehaves »papirkniven« af følgende 

medlemmer: 

Ove Petersen .. " 
J. Norman-Hanse n . 
Gudmund Sch.ck . 
H. B. Fogh 
O . Hallin . 
A xel Hertz . 
H . Høeg Rilsmunen . 
Axel Lundqvist . 
H . Roe . 
Knud Soc hor . ... ..... . 
O.... Mandrup .. Po ulson . 
H. K. R n~ f1lllSS n ., .. , 
K. R. M olg",,,1. . 
An J 0rqonJOn 
MOHo" .. H.o . 

. Bondo '\I ri 

I IHI RV ~1I11 
Ejvilld I( v d l 
J"'9011 SI rloldl . 

h,. 0 ,1 olold .. 
U II K "ho,g .. . 
Gunna r Wondo l . 
K,. Nø,lyng . 
Don Frørup . 
Ejnil l F. Valgt 
Gunnar Nvhegn . .. 
Frode Ch,istiiJnsen . 
Erik Kiersgaard 
Erik Becker . . . 
H. Mohring-Andersen . 
Axel Mathiesen . 
Bjørn Møller 
C.,I Sjalle. 

1925 
1926 
1926 
1927 
1928 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1946 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1952 
1952 

»SEJRSMASTEN« 

D. S. R. skænkede på generalforsamlingen 1934 

"Sejrsmasten« lil civilingeniør H. Ree til erindring om 

klubbens indtil da største kaproningssæson, der havde 

resulteret i 36 sejre. 

Ingeniør Ree udsatte samme år Sejrsmasten som evigt 

vandrende præmie i D. S. R. 

Sejrsmasten gives af klubbens bestyrelse for et år ad 

gangen lil et eller flere medlemmer, som i den forløbne 

sæson har udfør! særligt fortjenstfuldt arbejde for kap

roningen i D. S. R. 

Nedenslående liste angiver, for hvilke år Irofæet er 

tildelt de pågældende: 

1934 . . . 
1935 . 
1936 . 
1937 .. 
1938 . 
1939 . 
1940 . 
1941 .. 
1942 . 
1943 . 
1944 . 
1945 ... 
1946 . 
1947 . 
1948 
1949 .. . 
1950 . 

195 1 
1952 . 
1953. 

H. Ree. 

Gudmund Sch"ck 
Mog ens Hee 
Ma x Sørensen 
Frode Christiansen 
K. Kolman 
Hugo Grumme 
Aage Jørgensen 
Kaj T raulsen 
Ole Sache, 
Paul Siverhen 
;~ke uddelt 
H. K. Rasmussen 
Erik Kiersgaard 
ikke uddelt 
ikke uddelt 
Axel F. M alhi eson 
Junior-otte rens ma ndsk~b: 
Poul E. Jakobsen, Ib S",onson, Borlt 
Osbor9 , V . Aostod ... F,tl nds 1'1, Bin
I;e ld Rosmusson, Ib Th ore,p, Kj Id 
Hjord svM, PC\ lIo N "r g8& rd, 
Frodo Ch risti. nso n. 
J0 rgon Krll llse 
i~k . udd. lt 
Poul E. J. kob,on 
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BRDR. RAAENHAUGE 
leverer 

GI. Kongevej 39 

Telefon Vester t244x 

+ 
HORNUNG & MØLLER 

KGL. HOF-PIANOFABRIK 

BREDGADE 54 NYGADE 4 

Fornemste danske fabrikat 

OKHOL~ 
.... .. ·FO·;:·O· .. · .. ·· .. ·""·O"" .... · ............ ,, 
·:1.:·~ ......... ··· ... ·.:: .. ~ .. I .. ~ .... ",: ... ~.~:n.~ .. :': 

VESTERBROGADE 61. KØBENHAVN V. 
VE. 6363 

WIEDEMANNS PØLSER 
nU.d t båden 

.. Statskontrol no. 208 ... 

~ 
ORIENTERINGS KOMPAS 

DANSK SILVA "Is 

TAG I KKE PÅ lANGTU R 

D el er uomtvisleligl, at klubbens ledelse udfolder en lil tider ret 

ihærdig og for mig ganske uforståelig propaganda for at få jaget 

de unge eller yngre medlemmer ud på langtur i deres sommerferie. 

For det førsle synes jeg, at de unge mennesker må have lov til at gøre, 

som de vil i deres sommerferie, og for det andet er det virkelig naivt 

i knallertens tidsalder at mene, at langtursroning er noget for unge 

mennesker af i dag. Nogle af dem har måske en kammerat i klubben, 

der kender en, der har værel på tur, og det er efterhånden sivet ud, 

hvor anstrengende og besværlig sådan en langtur er. Så kan man be

smykke propagandaen med nok så mange panegyriske vendinger om 

at »opleve skærgårdens herlige, storslåede nature" om den friske luft 

og den friske sø, det friske bad, og hvad mere »frisk« og tillokkende 

man kan finde på, lil bage står dog den kendsgerning, at de yngre med

lemmer, om jeg så må sige, har »Iugtet lunten« og i stedet henvender 

sig i et rejsebureau, måske tilmed inspireret af Pollners malende og 

fantasifulde rejseoplevelser, fortalt en lørdag eftermiddag i badstuen . 

Næ, langtursroningen er e t lovn fra tr d cpedalernes glansperiode, 

fra den gang man syntes, d e t v ar jo vt og sp ændende at hive i en åre 

og ligge i telt på et stenhård t I j i kernp med alskens kryb såsom 

ørentviste, myrer og edderkopper m . In. lor slet ikke at lale om de 

summende myg, der kunne drive e n mand til vanvid. - Spørg blot 

nogle al de gamle fanatikere. De lindes mæ rkværdigvis endnu blandt 

klubbens ældre medlemmer, og ndr fordret kommer, og sæsonen nær

mer sig, vejrer de med vibrerende næsebor mod den friske lorårsbrise, 
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d r I r ind fr 

b lod I ru ll 

infi c r oj 

cl r fil II I k r. 

ig Oll' u ll r " o fr ", fo lk, d, r - I 

I "Iollglursbacillen«, 

f r d Iravii med al 

g i fo r gode ord 

og b IIilIL - r v i llI. I' I I 1,1 1,,111' 110 "' P 

d el Iynsk nh l 'V, 11 11 " h 11 ( 01' ,I( I 1111 " ' , Ilt IIlfl r 'g hen. Del senesle 

pålund r IOll q lll r I' f,' "" Ik" lt \Jd , r fl,r f ,l l,rl lIlJ 

sedlenll. - N " 11"11' ·"II'~~I r 11111' 11,, 1' 111( ti d l ', r 

ligt opliv cl ( fo l'l l.I". ''' " (,ft " l hl ·,I",'I"r Iser fra deres 

ture i læ ngs l lorsvlllld O\ II Ild. 11i'11,,, I 1'110 " q. III,H'lol! oft r o g aft er, og 

man genkend·r cl '" '.' III v .rI ,. I f,,, "', hv, r q(ln m Il hører dem, og 

Iremlvinger na tll rll9 l1i ~ ho fli , I "I 'III ,'k )mh, ti , 

Der er p å sin lii s n Ot ,d Irl1 ,,1 k 11111glursrotter, en 

r sig lil illusionen 

om langtursroningens v I k fl. " I·., l",' møder en 

af dem fidligl p å s ' son II, "'I l"", 

kommer man uvilkårlig lil ol I I I ' II~' p" ti II k ndl vending fra Slorm 

Pelersen: "Rosa, gamle iv, k OIl .III he.1 I 

dog kunnel det i en forbavs 

er blevet væsentligt forlæng 

Il S so n lil?" Hidlil har de 

dl! lovealderen jo vitterlig 

ldste par menneskealdre, 

har de en fair chance for II I klllln f ir 40, i tl, SO års jubilæum som 

langlursroere. Med eller ud n sk c . A p ropos skæg: Vi har el pragt

eksemplar af en gammellanglur ro r i beslanden med skæg og hår 
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over det hele som en vildmand. Klubben udlånte ham til et reklametoc t 

til England for langtursroning og Danish butter i sommeren 1949. Del

tagerne var maskerel som vikinger, men han behøvede ingen maskering, 

Han var som en levendegjort skikkelse henlel fra "Prins Valiant«-serien 

i "Skipper Skræk,,-bladet, og han gjorde slormende lykke hos de engel

ske damer og - pudsig I nok - også i de højere klerikale kredse. Vi 

havde nær ikke fåel ham hjem igen. 

Egentlig burde disse ulræftelige og vedholdende langtursroere til sin 

lid høisælles i en langtursbåd. Tænk, hvis kommende slægters arkæo

loger gravede gamle Norman ud siddende i en mørnel langlursbåd 

med reslerne af el kort over den svenske og norske skærgård i skøde I 

og den uundværlige pude under halehvirvlen. Jeg kan foreslille mig 

avisoverskriften: "Sensalionel! gravlund Ira begyndelsen af den ældre 

alomalder" ... Velbevarel skelel af gammel mand i båd, der har været 

drevel frem ved hjælp al årer". 

Nå, nu Iror jeg ikke, al Norman selv nærer nogel ønske om al blive 

gravsal på denne måde (reni bortse I Ira, om klubben har råd lil al ofre 

en loer på ham eller Kaarsberg lil den lid), men er der i grunden ikke 

nogel subliml ved lanken? 

Men for al komme lilbage lil temaet: Tag ikke på lang lur. Tænk på 

konsekvenserne, Del er ikke el spørgsmål om vabler i hænderne, der 

bliver våde i regn og hårdl vejr, om større eller mindre "femører" på 

enden, om rødstegle rygstykker og skinneben, der svier ved den mind-
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ste berøring, om hold over lænderne, om sjaskregn, så alt kluns er 

fugtigt og kl amt, om monotont slid ved årerne, mens solen brænder, 

eller h vot s ndor kaskader af skumsprøjt ind over båd og mandskab. 

II It S mm n. Ell er tnk på d en stakkels styrmand, der 

v d t fold o vn v d b cl ns vug9 - og »visse-

I Btyr d r n ti me af hver 

på skift, men v kull o manøvrere 

mellem farli go rlonel ~ k l r II r d r, hv r kur n kræver særlig 

agtpågivenhed. HM f r Ikk • t oj . blik - rl, til t Ido hen, og 2-åren 

må ustandselig hj lp til ,n cl ilt " Id. h III v " . Besværligt ja, og 

enerverende for de to, d r r r, II " b d. II pil/ r! l ig bumper hen over 

et skær lige under vandav rlluel. II . I II. r t/O nk pA slæbet, når båden 

skal bæres i land. Den r tunC] • III I'Mo P kk r, og man kæmper sig 

ind til bredden i mudder til op , h I ti d en overbevist om, 

at de to andre kanutter kun ymbolsk arbejde, og man 

selv har hele slæbet. 

Teltlivets gener med hele Il) no ri t (l f kryb og insekter har jeg 

allerede nævnt, og når du efter mild j v·t o g opvasken sidder udenfor 

teltet og ryger din pibe i solnedgang " 0 slapper af, spoleres idyllen 

ved bevidstheden om, at du den n st d ag sktll passere et stort åbent 

stykke og af edaring ved, at man skal v r heldig, hvis man slipper 

over i nogenlunde roligt vejr. Det plej r uv gerligt at friske op, når 

man når til stedet, eller mens man er p li vej over. 

Og sådan kunne man blive ved, men lad det nu være godt med de 

fremførle eksempler til skræk og advarsel. Hvis det skulle ske, at du på 
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trods af alt det ubehagelige, jeg her har opregnet, alligevel fik lyst til 

at prøve en langtur, så er det på egen risiko, at du ved dell Du kan 

risikere at komme til af synes så godt om denne form for ferie og 

»afslapning« og blive i den grad indfanget - som den »elverskudte« 

hr. Oluf - at du ender med at blive indlemmet i bestanden af disse 

særlinge. - Ad åre måske uforvarende komme til at overhøre en be

mærkning fra en ung roer til en kammerat : ))Se, der går en af de )lor'ge

nalen<, der ror langture.« 

Næ, tag ikke på langtur, og gør 

bagefter komme og sige, at du ikke 

serne. 

Langlursroerens drøm 

du det alligevel, så kan du ikke 

er blevet advaret mod konsekven-

L a n g t u r s r o t t e n . 
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En sunket båd ved Frederiksværn 

Solnedgang på Skienselven 
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SKISEKTIONEN 1954 

D et lorløbne år vil ikke gå over i sektionens historie som værende 

en sæson med mange og store begivenheder. Sandt at sige har 

sektionen ikke kunnet leve op til de traditioner, den har, og i lorhold 

til medlemstallet burde aktiviteten være meget større . 

Miseren ligger dog ikke så megel i, al sektionens medlemmer ikke 

er mere aktive, end tilfældet er, men at tilgangen al nye medlemmer 

er alt for tille. M ange al medlemmerne har været med gennem en lang 

årrække, en del ligo fra starten, og har gjort et stort arbejde for sek

tionen. At disse modlemmer, efterhånden som de oplages af familie og 

arbejde, ikke viser sig så ofte mere, er kun naturligt; del er vilkårene 

i enhver idrætsklub. Hvis soktionen derfor skal leve op til fornyet dåd 

og virkelig gøre sig g ældende i konkurrencerne, må de unge komme 

lil - men nye ansigter mangler. Hvor er kaninerne fra de sidste to-tre 

år? De af dem, der har vist sig i sektionen ved nogle af dens sammen

komster eller til klubløbene, kan hurtig I tælles, det bliver ikke noget 

tocifret tal. 

Alt lor få, især inden for motionsroernes rækker, benytter sig af denne 

chance til at dyrke en morsom og opbyggende idræt i vinterhalvåret, 
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hvor man særlig trænger til friluftsliv som supplement til sommerens 

roning. Ingen har sikkert endnu fortrudt, at han har overvundel sin 

medfødte dovenskab en lidlig søndag morgen for at tage med sek

tionen i skoven . Desuden er her en chance for at leve sig ind i en af 

de mange grene af D.S.R.'s klubliv, som så mange har så svært ved at 

finde, og at finde de rokammerater, som så mange savner til sommerens 

mture. 

1954 er således forløbef uden virkelig slore begivenheder. Rent sne

mæssigt var sæsonen god, fra den 8. februar begyndte snefaldet rig ligt, 

og den 14. afholdtes KM. i langrend i Rude skov og den følgende søn

dag DM. samme sted. Løjperne til såvel KM. som til DM. var lagt af 

Høeg Rasmussen, hvis familie besatte førstepladserne i damejunior og 

drengejunior ved KM. Den 21. februar var Jesper Hven primus motor 

i Nationaltidendes ))skattejagt«, et ski-orienteringsløb i Rudeskov, hvor 

ca. 150 deltagere kunne glæde sig over et godt arrangement og fint 

vintervejr med 6-8 graders frost. En del af sektionen var med ude og 

hjælpe Jesper, og Amelung var med som deltager. 

Orienteringssæsonen begyndte, mens sneen endnu lå højt, hvilket 

gjorde de første træningsløb lidt særprægede. Den 21. marts havde 

Holbæk t.F . lagt et underholdende løb i BrorIeide, hvor D.S.R. var pænt 

repræsenteret, dog kun rent kvantitativl, da andre rendte med laurbær

rene. Terrænet var nyt for os og havde nogle imponerende bakker og 

store mosestræk. 

Den 11. aprilopnåedes årets bedste resultater for sektionen ved 

Lyngby I.F.'s løb i Sorø Sønderskov, idet det blev dobbelt sejr i B-klas

sen. Poul Erik Jakobsen (Røde) vandt en overlegen sejr og reddede 

samtidig holdsejren sammen med Erik Kjær og Ove Hansen. 

Et andet løb, der huskes længere end de fleste, var K.I.F.'s første 

klasses løb ved Skaralid på Soderåsen med svensk banelægger. I et 

virkeligt skønt forårsvejr tegnede Røde sig for frediepladsen i B-klassen 

og rykkede dermed op i A-rækken, hvor han i dag er eneste mand fra 

D.S.R. t holdkonkurrencen lå vi et kvarter efter det vindende hold fra 

Søborg, og Røde, Ove Hansen og Haut måtte nøjes med andenpladsen. 

Kompasløbet i Teglsirup hegn den 2. maj gav ikke det ønskede re

sultat. Til dette roernes løb havde vi samlet så mange deltagere som 

muligt, men det blev ved en tredieplads, som Robert Christiansen, Ove 

Hansen, Vagn Møller og Rindung tegnede sig for. 

Det lykkedes desværre ikke at få noget Stifinderløb i den svundne 

forårssæson, idet andre havde lagt sig så eftertrykkeligt på den eneste 

søndag, der kunne bruges til et ordentligt løb i Sverige med et tiptop 

arrangement og en vel tilrettelagt bane. Forhåbentlig lykkes det i 1955. 
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Efterårssæsonen starlede den 2. september med en aften i klubhuset 

med farvefilm og -lysbilleder, og fremmødet lovede ganske godt. Der

næst var der en række klubløb med pæn deltagelse, dels i Rude skov 

og dels fra Gåsehuset. Af åbne løb skal nævnes Pokalløbet den 3. ok

tober i Hvalsøskovene, hvor der var en masse at lære for deltagerne. 

KM. i Rørvig den 17. oktober bragte intet mesterskab tilos, og banen 

var ikke helt dadelfri gennem sommerhusbebyggelse og gennem en 

smal tarm langs kysten; men naturen var dejlig og lidt ud over det sæd

vanlige. DM. i Vester Thorups klitplantager fandt sted under store stra

badser for løberne. I herrernes klasse gennemførte kun een mand, Hans 

Harlmund fra Holte, under max. tid og blev derved årets mester, og 

kun 15 af 61 startende gennemførte løbet. Røde var enesle deltager fra 

D.S.R., og han gennemførte i pæn tid. Del sidste åbne løb i denne 

sæson var KM. i natorientering i Tisvilde hegn med tre deltagere fra 

D.S.R., hvoraf kun Ove Hansen gennemførte. 

Efter den officielle sæson har sektionen afholdt en række klubløb, 

dels fra Gåsehuset og dels i Hareskoven og i Rude skov. Del primære 

ved disse løb var at få lokkel nogle nye medlemmer ud i skoven; men 

ud over nogle af sommerens kaproere viste kun et enkelt nyt ansigt sig. 

Sektionens styre har i 1954 helt skiftet folk. Erik Kjær overtog kas

sererposten i forårel efter Robert Christiansen, mens Hans Ove Hansen, 

Erik Ahrenkilde og Mogens Haut afløste Erik Jørgensen, Vagn Møller 

og Jesper Hven på de øvrige poster ved generalforsamlingen i oktober. 

M o - H a. 

INDTRYK FRA EN DAG I SKOVEN 

Sidste forår lykkedes det en rokammerat al lokke mig med ud til et 

orienteringsløb i Sorø-skovene. Vækkeuret ringer skræ kkelig tidligt, 

og del kræver stor viljeslyrke al lorlade de lune dyner; men de drilske 

solstråler, der kigger ind ad ruden, er nok til at væ kke de slumrende 

livsånder, og snarl g å r det den Irisk e morgenlldl af sled til samlings

pladsen. 

Her er allerede mødt en flok al dette mærkelige lolkelærd, der 

kalder sig orienterere, og som kendetegnes ved slore rygsække på 

nakken, fravesko og praktisk Iriluftsp klædning. Snakken går i små gru p

per, og inden vi pr. bus når ned til løbsområdel, har jeg allerede lor

stået, at det laktisk kun er på grund al sorl uheld og spil al tilfældig

heder, at mine medpassagerer ikke hver lor sig vandt det sidsle løb, 

han eller hun deltog i. 
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Rude skov i vinterdragt 

Vi komm er til Sora, kl d er o m i en skole og begiver os af sted til 

startsted et, hvor j g Imponeres lidt at en flok elite løbere, der jokker 

rundt i trro ningsdrag t, gor g ymnastik og endnu mærkeligere ting, inden 

d e skel af sted. Det ses dog også tydeligt, at jeg ikke er den eneste, 

der er kommet med det forsæt bare at skulle en tur i skoven og nyde 

naturen og det gode vejr, for mange andre møder i mere dagligdags 

travetøj . 

Nå, så er det min tur ti l at blive sendt ud på ruten. Jeg får stukket 

et kontrolkort i hånden og følger afmærkningen hen til et kort, hvorpå 

den første post er indtegnet. Jeg prikker den ind p å mit eget kort og 

står så muttersalene i vildlfremmed terræn henvist til at klare mig med 

kort og kompas. 

Ja, men det er jo stet ikke så svært at finde ud af, som rygterne har 

fortalt mig. Se nu den skovsti, hvis slyngninger genkendes på kortet -

og der er en krydsende grøft - det passer minsandten. Jeg vandrer 

stille og roligt af sted mod den første post, der ligger inde midt i et 

krat ca. 50 m fra et grøfteknæk, som jeg nu snart må komme til. - Der 

er det. Så bare 65 skridt stik syd . - Ja minsandten, der har jeg den 

rød-hvide skærm med næste postangivelse. 

Nu vit jeg prøve at tage en kompasgang lige frem til næste post, 

ihukommende at den korteste vej mellem to punk ler er den rette linie. 

Jeg finder retningen på kortet og skal lige til at starte i den retning, 

kompasset angiver, da jeg kaster endnu et blik på korlet. Jeg skal gå 

i sydvestlig retning, men jeg står med næsen imod nordøst, - nå ja, 

jeg har jo også ladet nålens nordende spille ind over S-mærket i kom

pashuset. 

Så går det frem i den rigtige retning, op ad bakker, ned ad skræn

ter, gennem løvskov med svulmende knopper, over enge, hvor jorden 

gynger, og græsset dækker over forræderiske huller godt med vand i, 

og kommer endelig ind i en granskov, der synes fuldkommen uigennem

trængelig. Jo længere jeg kommer ind, jo tættere bliver granerne - et 

fuldkomment filter af stikkende nåle og spærrende grene, komplet umed

gørligt. Jeg finder langt om længe ud af tykningen, men er nu kommet 

ud af retningen og har glemt, hvor langl jeg har gået - det er vist 

alligevel ikke sådan, man g år kompasgang . 

Da jeg lidt efter står på en større skovvej og følger den el stykke 

vej, lykkes det mig atter at fastslå min position, således at jeg påny kan 

sætte kursen mod posl 2. 

t et par timer veksler glæder og skuffelser, men jeg kommer igennem 

og griber endda mig selv i at løbe til slut, da jeg bliver overhalet af 

en old boy. Del kan jeg ikke lade sidde på mig . Jeg når mål og af

leverer mit kontrolkort til tidtageren . Her står en masse løbere og disku

terer chancerne, inden d e sætter kursen mod omklædningslokalet og et 

velfortjent og tiltrængl b ruseb ad. 

Bagefter flokkes man om resultattavl erne, og det viser sig, at spæn

dingen skam ikke er forbi endnu, for d e »Røde« og Kjær har løbet 

stærkt, er min placering i d en nederste halvdel tilstrækkelig til at sikre 

holdsejren, hvis andre ikke overrasker til sidst. 

Da vi vender tilbage til byen lidt senere, g r snakken livligt om den 

forløbne dag. Poster og ruter diskuteres, o g men er luldstændig sikker 

på, at man aldrig mere vil begå de fejt, som var katastrofale i dag. Vi 

skilles med mindet om en dejlig dag. 

Behøver jeg at sige, at det ikke var sidste g ang, jeg deltog i orien-

ter ingsløb. o v - H a . 
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KASSEREGNSKAB 

k,. ø,e k,. ø,e 
INDTÆGTER 

Kontjngent: 

Aktive medlemmer 34.782 75 
Passive medlemmer . 2.949 50 37.732 25 

Tilskud og gaver : 

Ingeniør Rae's Mindelegat . . 12.648 73 
Ved Danske Studenters Idrætsforbund 11.745 00 
Universitetet 3.180 00 
Polytekn;ke, Legat 2.000 00 
Gave . 47 00 29.620 73 

Indtægt ved emblemer, skabe og nogler . 1.022 50 
T ryhager, salg . 322 60 

~ trykning. 278 00 44 60 

"Niv,,\huse''', lejeindtægt. 552 00 
--'- vedl;geholdelse .. 353 25 198 75 

"Skov rend" : Renler 862 50 
Indvundno ronter. 59 57 
Aukt;on : Solg &f ,otøj 137 00 

Balanco . ' 3.308 16 

72.986 I 06 

Klubbens ponlegæld: 
Klubhuset i Svanemollebugten . ISO.OOO,OO 
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FOR 1954 

Underskud fra forrige år . 

Klubhuset: 
Leje af grunden 

UDGIFTER 

-:- refunderet af bådeværftet. 
Leje af lokale, . 

Skafter og afgifter 
Assurance. . .... . 
Vand og w. c . (afg;!t og vedl;geholdelse) . 
Nyanskaffelser og .... edligeholdelse . 
Telefon 
Renholdeis •. 

Bådene: 
Vedl;geholdelse af både og å'e, . 

Dogl;g d,;!t: 
Inspektion 
Brændsel 
+ refunderet ~f D . F. f. R. 

Belysning 
~ refunderet af båd eværf fe t 

Fremme of klublivet : 
Faellesture .. .... . . . .. .. 
Gymnastik, håndbold, svømning . 
Tilskud til skisektionen '. . . .. .. 
Offk;elle meddelelse,. 
Udgifter ved restauration og fester 
Andre udgifter . 

Administrotion I 

Konto,medhjælp 
Kontorartikler, porto etc .. 
Andre udgifter 

Repræsenfotion: 
Årbogen. .. .. . 
--7- indg~et for annoncer. 

Andre ud~ifter . 

Kaproningsudgifter : 
Driften af bådehuset i Sydhavnen 
Nyonskaffelser af årer. . . . . 
Vedl;geholdelse af både og å,e, .. .. 
--7- godtgørelse fra forsikringsselskabet 

Indskud, transport, rejser til kaproninger . . 
Motorb~d: Reparation og plads leje etc .. . . 

Benzin og olie . . ....... . . . 

Udgift til træner.. .. . .. . 
Universitets match; udgifter 

~ t;lskud . 

Kont;ngent 1;1 D. F. f. R. 

"Gåsehus;e''': Skat og vedligeholdelse 
....::- lejeindtægt 

135,00 
546,50 

2.310,00 

681,50 

4.356,80 
2.160,00 

3.060,10 
500,00 

5.395,59 
1.342,50 

8.300,50 
~40,00 

426,58 
699,40 

1.317,00 
1.000,00 

h . 

1.628 50 

481 94 
722 95 
348 00 

6.992 43 
1.238 20 
3.531 40 

3.741 45 

2.196 80 

2.560 10 

86 10 
2.724 00 

250 00 
3.365 69 
1.090 32 

105 13 

3.539 00 
1.941 13 

174 44 

4.053 09 
779 15 

1.262 40 
364 54 

3.160 50 
10.048 84 

1.125 98 
4.337 45 

317 00 

1.044 52 
90 00 

K0benh ~.wn, den 17. jBnuar 1955 
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