




























































ORIENTERING 
Arskontingent for DSR', Skisektion er 5 kr. Regnskabdr 1/10-30/9. 

POIItkonio 68:J44. DSR's SkisektioD, Erik Kjær, Ryesgade 126, ø. 

Skovene kalder -
og vi lægger ud efter planer, der særligt tager sigte på 
nye oricntercrc! 

Trænger du til at ryste storbyens stov af fodderne -
vil du nyde naturen fjernt fra larm og bulder - drøm
mer du om at færdes på ski cUer til fods j det nordlige 
Lappland eller blandt Alpernes forrevne tinder - SA 
KOMII 

Vi giver dig adgang til hele den verden, som kendskab 
til kort og kompas er noglen til - vi lærer dig al færdes 
sikkert tværs genn em ukendt terræn - og forer dig søn
dag for sondag t il de smukkeste steder i skovene - og 
giver dig glæder, man ikke behøver al rejse udenlands 
for at opleve. Nordsjællands skove rummer muligheder 
som ikke er kendt af hvermand - og glæden er lige stor 
om det er solsldn eller grå.vejr. 

Du ka n få det allerbedste gru nd lag ved at komme til 
orienter ings-aftenen den 2. september og derefter til så 
mange af de efterfølgende fire klublob, som det er dig 
muligt. j\-U vi allerede her sige, at det ikke er nogen 
betingelse, at man løber, - det er lige så spændende 
blot a t trave turene igennem!! De er aUe beregnet på 
at tage omkring halvanden tjme netto. 

ORIENTERING OM ORIENTERING 

Vi mødes i klubhuset 

Torsdag den 2. september kl. 20 prc. 

Der bliver 

FARVEFILM 

en sludder om sagerne -

FARVELYSBILLEDER 

og en dosis t.lktik -

Vi! du opleve spændingen omkring posterne i 

efterårets prægtige skove - vil du kappes i gemyt

lig strid med gode kammerater - SA KOM I 

Måske bliver det indledningen til de helt store 

oplevelser på fjerne vidder - med eventyrets sus! ! 

Søndag den 5. september: Det første klublob - særligt 
tilrettelagt for begynderne, men selvfølgelig en fin lejlig
hed fo r de "gamle" til at varme op - og til at give 
fiduserne videre. Startstedet er Paradiskæret i Holte hos 

I Iven. Mødetiden: kl. 1015. De togrejsende vil blive hen
tet ved Holte station, østsiden, kJ. 0901, - se efter en 
grå Volvo stationcar, K. 85595. 

Løbet går i Rude skov - og der er sJ. vidt muligt 
samlet frokost bagefter. Kortene er gratis. Kompasser 
kan lanes i begrænset omfang. Madpakke og andre drik
kevarer end the må medbringes. Vand findes dog også 
- og bademuligheder. Ilusk g.lmle sko - og skiftetøj, 
hvis du har tænkt al sætte farten op over skridtgang. 
Banelængden bliver lige tilpas, så alle kan fJ. glæde af 
den, ja, så man med lidt præcision måske endd.l kan 
vi nd e uden at løbe. 

Vel mødtl 
SærmeJding: Vi håber navnlig at se: l'<lo-Ha, Ha-Ov-lIa, 

Fr-EI og Er-Ah. 

Søndag den 12. september: Gå5ehuset - klubbens dej
lige hytte ved Ullerod - er basis for det andet klublob. 
Oc r bliver en hygsom bane i Ravnsholt - på gratis sær
tryk i målestok I :40000. Også denne gang en overkom
melig baneJængde, som ml tiltale enhver. Tag toget der 
går fra hovedbaneglrden k!. 0919, returbillet til AJlerød. 
Sektionen viser vej fra Allerød station. Løbet starter kI. 
1030. Ilusk madpakke og skiftetøj. 

Søndag den 19. september: Roernes træmngsbasis ved 
Bagsværd sø er mødested for et propaganda-løb 
geret .1f Damernes Roklub. Det starter kl. 1000 og løbes 
efter særtryk I hreskovcne, som kan købes på s tedet for
medelst 50 øre. Ingen for-tilmeldelse. 

Søndag den 26. september: Klubløb i Tokkekøb hegn 
- en dejlig skov som også ligger indenfor nem række
vidde fra Gåsehuset. 

Togtider som den 12. september. 

j . 10: - et traditionsrigt storløb af stor 
mteresse for de vel bevandrede i orienteringens mysterier. 
og en prøvesten for nye folk i begynderklassen. Tilmel
delse til Erik jørgensen senest den 27. 9. 

9.10: KM-nat. En virkelig mandeopgave. Tilmeldelse 
og nærmere oplysninger hos formanden, senest den 4. lo. 

K I SPUS 

Den Io. oktober afholdes den årlige spas fra 
l'aradiskæret - læs nærmere i oktober-nummeret. 

17. Io: KM-dag. 

24.10: Danmarksmesterskaber. 

DSR's skisektions styre 
En'k Kvædevej 22, Virum, formand. Til. 845265. 
Vagn M.1gleklldevej 7, Frederiksberg. næstfmd. VE 2242. 
Jesper Hven, Paudiskæret. Hnlte. HO 2286. 
Erik Kjær, clo Christensen, Ryesgade 126, Kbh. ø, kasserer. 

Ansvarsh. for .DSR": Aage Bang, Helsingborggade 23 ' tv., 0. Telt. Ry 292. 
• ".Orientering": Jesper I-fven, Paradiskæret, Holte. 

T' ...... ..... 
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-- AKADEMISK 'OKLUB o POLYTEKNISK'OKLUB 

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

22. ÅRGANG OKTOBER 1954 NUM.MER 9 

For de virke::: 

lig aktive 

er der søndag 

d. 10. oktober 

kl.lO 

KLUBKAPRONING 
med hele det tradillonelle program og de kendte lob: klubmesterskaber i firer, loer og sculler, lob 
for old boys og otterloh m. m. 

Tegningsliste med specifikation af løbene fremkommer I bådehalJen. 
Efter løbene fælles frokost. 

ONSDAGSAFTENER 
Programmet som sæd".lnfig i topkf.use. 

Onsdag d. 6. JO: Dir. Ingolf Boisen (Minerv<l film) 
viser MGM tegndilm. 

Dnsd,lg d. 13, JO: Museumsinspektør G,alstcr: .. lod
brog sonnernes erobring af England M belyst 
med farvelysbilleder "f samtidige monter. 

Onsdilg d. ZO; IO: Dir. Østbirk (T. W. A.) viser 
farvefilmen "Overse.ls run", 

Onsdag d. 27110: Eigil Knuth: ~GrDnlands udforsk. 
ning~ (med farvelysbilleder). 

Alle aftenerne starter kI. 20, og der cr som sædvanlig dans til kI. 23,30. 
Ret til ændringer forbeholdes. 

• 



Universitetsmatchen i Aarhus 
Sondag d. 19. september blev en sto r oplevelse for os, 

der havde den glæde at deltage i arrangementet, selvom 
vi blev vidne til. at Arhus i år 2 gange I træk tog sejrene 
hjem pJ. samme dag. 

Vi ankom - som det kan tænkes - med baden sondag 
morgen og blev på kajen hjerteligt modtaget af ASR's 
bestyrelse med klubbens charmerende formand, statSaul. 
revisor Bjerrum, I spidsen, og efter en kort morgen kom
plet på .. Royal" drog kaproerne til Lystbådehavnen, 
medens vi andre i vogne blev kort en tur rundt i Jyl
lands hovedstad, hvorefter vi også l'ndte I ASR. 

Hernede fik Schack det letsindIge indfald, at udfordre 
arhusianerne til en dyst i 4-arers inrigger. bestyrelse mod 
bestyrelse. Dei var en bitter pille at s luge, da Arhus gled 
i mål l længde foran os, efter at en kobenhavner havde 
tabt sin ilte midt I rolcet. Ved en efterfølgende svalebajer 
svor vi imidlertid pl hævn til næste ar. 

Om selve unjversitetsmatchen er der kun det at sige, at 
Arhus vandt en overbevisende sejr, og at den v,u ror· 
tjent. De var langt de bedste i ar, og det var tydeligt 
at se, at der var lagt et stort stykke arbejde I træningen. 

En glæde midt i nederlaget var det at se, hvor Ivrige 
vore gutter "ar efter at fa lykønsket deres arhusia nske 
kammerater med sejren - en optræden. der helt igen· 
nem var sportsfolk værdig. 

Den skonne vandrehal på Arhus universitet dannede 
om aftenen ramme om en festlift diner med animeret 
stemning og taler af aftenens vært, ledende sen iOr I Ar
hus studenterforening, dr. med. Tage H ansen; rektor 
Skautrup for Arhus universitet; professor I lurwitz 
som prorektor fra Københavns universitet. Chefredaktør 
Stephensen, Politiken, uddelte enkeltpræmierne til de 
sejrende roere, og formanden for Danske studerendes 
idrætsforbund, professor j\\ ansa, motiverede en skål for 
studenteridrællen. Endvidere blev der talt af de to klub· 
bers formænd og af stud. jur.'erne Koefoed og Poul Erik 
"Rode- Jacobsen. 

Efter middag fortsattes festlighederne med dans i loka· 
lerne i kælderen og i vandrehallen. KI. 22,00 "fholdtes 
som sædvan lig den stemningsfulde fakkeloverdrage lse i 
friluftsaudllotlet, hvor rektor Skautrup i skæret af de 
mange fakler modtog sejrens trofæ, medens prorektor 
Hurwitz udta lte ønsket om, at idrættens og forskningens 
kappestrid stadig malte være noget fremherskende blandt 
danske akademikere. 

Festen forts.lIle derefter indtil 23,30. hvor vi blev fulgt 
u l båden af kammeraterne, der her som sædvanlig gav 
os en dundrende afskedssalut. Et fan/cl, der kom fr.l 
hjertet og som tydeligt viste, at vi havde været velkomne 
i Arhus. 

"bumler" . 

,.nftn ... 
CROME &GOLDSCHM I DT ""UK. 

Fra NSR 
der glædede os med et besøg i forbindelse med efterårs
kaproningen . hvor de hjemførte sejren i junior.otter, har 
vi modtaget følgende hjertevarme hilsen: 

Oslo, 8. september 1954. 
Kjære venner. 

På vegne av roerne, Eilef og mig selv må Jeg få Io" il 
takke due alle for de mmnerike dager i København. 

Nar vi ser Il lbake på det hele fortona det sig som en 
eneste stor fest. Jeg håper forovrig at derI.' pa guttene 
og oss andre kunne merke hvor glade \.j var for a være 
I DS R, det er nemlig ganske umulig for mig i ord a gi 
uttrvkk for var takknem lighet. 

Pa båten hjem va r vi forovrig enige om at det aller 
beste \'ed turen var at vi hadde fatt sa god kontakt med 
de danske roerne. Hjertelig takk for det og hils guttene 
og Trulle og alle de andre som var hyggelige mot oss 
og hjalp oss. En ganske serhg hilsen ber vi overbragt 
fru Fjelbo for den utmerkede forpleining. 

1000 hilsner fra NSR ved 
Sigurd Bang. 

Vil De læ r e at b o kse? 
Nu. hvor rOS<CSOllen horer op for i ar, er der nok flere 

medlemmer der overvejer, h"or de k.ln få den motion, de 
er van t til at få. i DSR. 

Det er derfor vi vil erindre om, at den gamle, venskabe
lige kontakt med AKADH.llSK BOKSE elllB fortsæt
ter, og man der starter et "rohold" i oktober m.med netop 
beregnet pa vore medlemmer. Utallige roere har der skaf
fet sig et godt kendskab til "thI.' noble art af selfdefcnce", 
som VI alle bn komme ud for at få brug for, og da boks
ning er en fortrinlig motion, som passer godt III den 
legemlige udvikling, rasparten giver, kan det kun tilrådes 
Dem at aflægge et besog i bokseinstituttet, Norregade 41, 
for at se, hvordan bokse undervisningen fort'gar. 

Kursus varer III 15. december og afgiften er iah kr. 
10,- for 2 uj:tentlige timer og kr. 7,- for een. Roben· 
klæde r og gymnastiksko er hcle plklædningen og bokse
handsker kan lejes på billige vilkår. 

Det er onsdage kJ. 16 eller 19 s.lmt lordage kl. 16 det 
foreg.ar. For en sikkerheds skyld bor det nævnes. at 
instruktionen og træningen er således tilrettelagt, at der 
ikke er skygge af chance for at komme til skade el. lign. 

God forn0jelse. 

Vintergymnastikken 
Mandag kJ. 19-20, Narre Alle. 
Tirsdag kl. 17-18, Nørre Alle. 

Pugilist. 

O nsdag kL 17,15-18, GLi\\etropoli tanskole, Frue plads. 
Torsdag kl. 19---20, 20---21, Svomning, Nørre Alle. 
fredag kJ. 17-18, Narre Alle. 

~< IUbbens 
[otaj 
fh J.o. 

• 

Silkegade 11 • T lf. 3082 

Standeren stryges søndag den 31. oktober kl. 11 



Onsdagsmatcherne 
i augu,>' og september blev en forny~t succes. Om det 
romæssige kan nævnes, at sejrens prIS - solvnllene 
blev hentet hjem af Fl. GJl.'rns med 12 points (slrah I alle 
4 lob), Boc:sen og Chrlstreu med hver II points. Uden
for præinIerækken placerede E. SOmmer Jensen og Strigel 
sig med Iwer IO points. 

OgsiI underholdningen var denne gang af fineste ari. 
Vt'd den første aften foreviste museumsinspektør GalSIer 
en interessoilnt film fra Læs.o, hl'or m"n fik et glimrende 
indblik i dagiJgliv og skikke pa denne afsides beliggende 
0, Næste J::.lng gennemgik profc<;!>or Fdumb DrI Niel . 

Kapromngen i Malm" den 19. <lugust 

fandt som næsten alle årets kaproninger - sted i 
storm og regn. Starten foregIk midt ude på Oresund, 
opløbet i bunden ilf Industrihavnen. Vinden gik liRe 
p! tv;crs af banen, hvorfor bane l, der næsten hele vejen 
lob I læ af en kaj, havde en stor fordel fremfor bane 5. 

I begynder-firer havde vi (.let bane 5, og det var hoved, 
arsagen ul at vi tabte. Vandet var så dårligt, at vi pa de 
første 100 meter næsten ingen kontrol ha\'de over bolden. 
Pa de sid.,te 500 meter gik det fint, vi Irak forbi de 3 olf 
konkurrenterne. men landskrona på bane l kunDe \'i 
ikke nl. S,i regnede vi med, at VI ville vinde Junior-firer, 
for da havde vi den gode bane. Vi la ved starten lover 
20 mmutter og fros, medens vi ventede på, at et .lf de 
svenske hold sku!le komme pil plads ved siden af o~. 
lIverken styrmand e!ler roere havde nogen anelse om, 
hvordan de skulle klare den stærke afdrift. Til sidst matie 
Starteren iage kommandoen, og af lutter glæde over at 
holdet endelig kom pit plads, lod han Slarten gå uden 
hensyn ul, at de andre hold ikke havde kursen. Dufor 
kom vi md på banen ved siden af, og sil sejlede svensker· 
nI.' op l vores ror, som splintredes. Pol et oJeblik kom vi 
langt udenfor banen, måtte holde vel roet. rette op, Ca 
ind på banen, holde vel roet, retle op igen og sa spurte 
resten af vejen, så godt vores ziguk-kurs tillod det. I 
mll var vi nummer 2, kun en anelse efter nr. 1. 

I senior toer uden forte Kjær og lenskjold til kort for 
mal, men så holdt de vel roet, fordi de af ukendskab ul 
banen tog fejl af afmærkningen. Da de opdagede fejl 
tageisen var det for sent. De ble\' kun nr. 2. Til gengæld 
vandt de senior toer med efter el meget fint lob, idet de i 
spurten slog Sveriges næstbedste hold med en halv længde. 

I senior-otter tog vi imidlertid revanche for de fore
gaende, noget triste nederlag. Vore~ begynder-otter <;Iog 
Falkenbergs senior-otter med mere end tre længder, hvil
ket er et ret stort forspring på I<XX) m. Da vi fik pokalen 
overrakt, hilste vi på Pollner, der var blandt tilskuerne. 
Han havde ikke rigtig turdet give sig til kende under de 
foregående nederlag. 

.,ens blæserkviDtet, h\'oreher kvmtetten blev <;pillet pol 
grammofon-anlægget. Je):! tror. olt selv de mindst mUSik· 
mterC'>serede blev grebet denne aften af felumbs fore· 
drag. der ,'ar aldeles bla:ndende. 

Ved de to sidste aftener holdt en yderst charmerende 
repræsentant for nationalmuseet, assistent frk . ~1lnna 
Ileimburger. 2 foredrag med lysbilleder om nyere og 
ældre kunst. Ogsa disse to foredrag faldt i medlemmer
nes ')milg, Især vakte det ~idste, om Picasso, enorm he
geJstnng. 

Oer var stor tilstrømning alle" aftener, og dette har 
~I\' et bestyrel.!>en lyst til ilt forbætte i oktober og mulil:l 
re.,tcn af vinteren, hvi .. mlere<,sen holder (se fOJ'Sldt'n) . 

KAPRON][NGEN 

1'11 cftcr.Jrskapromngen p,j Bagsværd sø, 

sæsonens sidste rigtige kaproning, stillede vi op med en 
helt ny begynder-otter. Iloldet v.lndl gig-otter uden kamp, 
men malte i begynder-otter se sig slaet overbevisende ;'If 
KVI K. Vi havde den bed<tte teknik, men konditionen og 
rutinen manglede. Nogle af roerne viste imidlertid uom
tVI\telige evner. og da de samtidig synes at h.we den rette 
forstacIse for træningen, h.\ber vi at se dem igen til ,'in
tertræningen. 

I Junior-firer startede \'i meJ den tunge del af begyn
der·ottert'n. Vi havde h.tbet at slutte sæsonen med Koges 
s..:alp. Ilaidet havde sUet os o\'Crbe\"lsende til for.irskap
roningen og havde siden vundet alt i begynder- og junior
klassen, Det blev nederlag. men først efter vores hårde
ste og bedste I"b i fireren. Vi f"rte de første par hun 
drede meter efter starten, men en ugle bragte Koge op 
pi siden af os. Der holdt \'i dem helt op til 1500 m, men 
i den afgørende spurt havde de flere kræfter tilovers og 
vandt med en god længde. Vi fik dog oprejsning for nogle 
pm'ate drillerier, idet vi slog Roskildes junior-firer. 

Kurt \'ilndt <;it begynder-sculler lob, men ikke nær sa 
overlegent som han plejede at \'inde i drengeklassen. Iloln 
havde langt den bedste teknik, men mangler som folC~ 
af 'In uncdom endnu nocet af den nodvendice fysik. og 
han Volf også handicappet af, at han ikke h;l\'de trænet 
ret længe i båden, 

I junior-otter, det sid~tc lob, var der lagt op til det 
helt store. Vi skulle foruden Nakskov Skihsværft møde 
Bagsværd. som ha\·de sl.iet os ved Danmarksmesterskol
berne, og NSR. som ha\'de vundet over os i Oslo 3 uger 
for Vi var forst over mal. men blev dish·alificeret. Som 
de fine sportsmænd vore norske kammerater er, kom de 
herned for at give os lejlighed til revance. 

Vi havde Bagsværd lige ved siden af os og var slap
taget af at holde dem stangen, at nordmændene fik for 
Stort et forspring. Vi kom meget fint i en forrygende 
.. Iut~purt, og var kun " IO sekund efter i mll. NSR er 
imidlertid sl godt et hold, at vi godt kan være bekendt 
ilt tabe til dem, og vi havde jo ogd den trost, ilt vi slop 
Bagsværd med IO sekunder. Bjorn. 

Pontonen tages op samme dag k!. 9 



ORiENTERiNG 
Arskontingent for DSR's Skiseklion er .5 kr. Rcgnskllbdr 1/16--309. 

Post konto 68344, DSR's Skisektion, Erik Kjær. Ryesgade 126. ø. 

Starten 
p.I dtcrlrssa:'sonen blev særdeles cxdusiv. Det VM cn lun og 
sommerlig aften i klubben, da der sl ~måningom s,lmlcde sig 
en 15 stykker interesserede i fe!.fsalen . Filmproicktoren snur
rede og bjerge og tinder gled forbi i soldIrrende farver - -
m,lll snakkede kJatring og orientering - - om hvord,m og 
hvorfor. Og en række brvelysbilleder viste de hjemlige slag
marker, skove, moser og sletter i ægte danske hostf,\tvcr. Bag
efter kastede vi os over kort og kompas - og fik et [orste 
indblik i vejvalg og terræntaktik. 

Intere:.scn var stor, så mon ikke vi har grund hl at Iro på 
god tilslutning sæsonen Igennem - og hdst lidi til? 

Den 5. september var der pæn deltagelse i klublobet med 
start hos Hven i Ilolte. 14 orienlerere prowde lykken - med 
vekslende held. Tiderne for den godt 6 km lange bane svingede 
fra 59 minutler Iii l timer 56 minutter. Iftr er ingen tvivl om, 
hvem der har haft mest fornojelse af turen I 

Og den ll. september forsoglc en lille skare sig pol en bane 
lagt i R.wnsholt af Ponsamg og Rindung. ~1odested var Gase· 
huset, som er blevet fint sal i stand - og som frister til gen
tagne besog. (Husk nogle kan fls i kokkenet hos fru Fjddbo 
elle.r hos inspektor Sjelle. Hytten oldnlinistreres jo nu af klub
ben sclv, - og man har næppe noget imod, at vi gor lidt 
reklolme for den i disse spalter). - ~ Tilbage til dagens begi
venheder: Banelæggernes luner kostede ajensynligt Jeltolgerne 
alskens ~svær, lor kun et Iltal .nedb.gde" samtlige poster. 
H.lns Ove Hansen menes - ifolge resultolthstens noget inkom· 
mensurable grundlag - .li "ære den som kom bedst ig~nncm . 

HL'em der kommer forst er jo iovrigt så ganske Iigegyldigi i 
disse klublob, hvor det frem for alt gælder at få foling med 
terrænet og vænne sig til brugen olf kort og kompas. 

Natten mellem IS. og 19. september deltog et par af vore 
medlemmer i et nallab tilrettelagt af Dolmernes Roklub i H.He· 
skovene med slart fra Roernes Tr,æningsbasis. 

Det siges at have ... ,æret el udmærket lob - om resultatet 
vides (endnu) intet. Men dtt Volr også megcl morkl den ilft~n . 

Endelig har der i september værel endnu Io lob - men dem 
er red. af tekniske grunde .. fskåret frol al berette om for i næ· 
ste nummer. 

Løb i oktober. 
PobHobel. den J. oktober, ligger det lidt tungt med, reni 

redaktionelt. N0jolglige dala fandtes ikke ... ed tryktide for sep
tember·nummeret, og når dette blold kommer læserne L hænde 
er tilmeldelsesfristen for længst udløbet - ja, sel ... e konkur
rencen er måske endog afgjort. Jeg har besluttet al t,lge situatio
nen l stiv arm - og lade Som ingenling. Om vi Ur. resp. har 
haft, nogle deltagere med, - om disse hu seJrel Slort, knebent 
eller slet ikke - måske rent ud har najedes med botaniske 
sysler - vent &. sel 

JO. oktober om aftenen - et dier andet sted på Sjæl1.1nd: 
KredsmeSlerskolber i natorientering. Tilmddelse som sædvanlig 
molndagen for tH Erik Jorgensen. 

IO. oktobe r, TIENDE OKTOBERI! ! Son dag den 

TIENDE j TIENDE 

KISPUS 
Sii. sker det igen 1 Alle orienteringsforbundets regle
mentsmæssige regJementsbcstemmelser sættes ud af 
kraft. Hovederne lægges i blod og alle sanser spæn
des til det yde rste. For nu gælder det at klare sig 
igennem en mange.uter opgave, som kræver fantasi 
og snarradighed - og som forer sine deltagere ud 
i omrader, som n æppe nogen har nærmere for
kendskab til. I Ivar mirakuløst d .. t end lyder, s.i 
findes der faktisk endnu mulighed for at byde p.i 
Jomfrueligt terræn - og det tilmed selvom starten 
gå r fra Paradiskæret i 1101te. Giv mode kl. 10 
og få en grinagtig dag ud af det. 

Ingen afgifter - gratis kort - ingen tilmeldelse l 

utide. Kun cen klasse - herrer og damer i flæng -
lige chancer for begyndere og viderekomne! 

lRSMØDE 
Tirsdag den 12. oktober modes vi tH en sludder 

om sagerne i klubben - kl. 2000 (forsøg at komme 
præcis!) 

Forst kores 

ORIENTER ING, 
FARVEFILl'o'\ fra 

BORNHOLM 

og bagefter afholdes generalforsamling med dags· 
orden efter lovene. Modet plejer at være hyggeligt 
- og vi håber at det i år vil blive særlig godt besøgt. 

Kom frit frem ~ filmen er værd at se. D~ som 
så bjergfHmen i september, ved hvad man kan 
... ente sig. 

17. IO.: Kredsmesterskaber for Sjzll.mds· OJ; Købcnh.lvns 
kredsene. Indtil del $idste bliver \ 'j holdt i u ... idenhed om Sledet, 
baneb:ggcren og alt muligt andet. Vi m.l gå ud fra, al tilmel
delse sker som sædvanligt m.lndolgen for løbet til sektionen, 
lIf. 8i52M. 

2-1. IO.: Danmarksmesterskaber. Rette vedkommende ... il 
underrellet. Også dette arrangenlenl er omgi ... et af megen 
mc1ighcdsfuldhed. 

DSR' s skisektions styre 

blive 
hem-

Erik Jørgensen, Kvædevej 22. Virum, formand. Tlf. 8H265. 
V .. gn Moller, M.lglckilde ... cj 7, Frederiksberg, næstfmd. VE 2242. 
Jesper liven, Paradiskæret, H olte. HO 2286. 
Erik K;ær. eJo Christensen, Ryesgade 126, Kbh. ø. kasserer. 

.DSR": Aage Bang, lIelsingborggade 23 I I ..... ø. Telt Ry 292. 

.Orientering" : Jesper l-hen, Paradiskæret. Holte. 
Ansvarsh. for 

~-'-""""".""I'-'"'' 
> 
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ONSDAGSAlFTENERNE 
fortsætter efter standerstrygningen ! 

Foreløbig kan vi kun bekC'ndtgore programmet for onsdag den J. november, hvor 

Dr. Emmerich Jensen vil holde foredrag ledsaget af lysbilleder 
om en bjergbestigning i Grønland med et danskmorsk selskab. 

Programmet for de følgende aftener vil blive bekendtgjort dels ved de enkldte onsdagaftener, 

dels ved gymnastikken og dels ved opslag i badstuen om lørdagen. 

Det er vort håb vmteren igennem at kunne samle medlemmerne tIl dIsse aftener. der har 

vundet så s tor popularitet. 

Alle aftener starler kl . 20, og der er dans til kl. 2330. 

• 



Succes'en fortsatte -
hver onsdag i oktober måned . Onsdagsaftenern ... er nu 
ved at blive en institution, og det er glædeligt at se, oll 
stadig flere slutter op Om dIsse medlemssammenkomster; 
men det ml også siges til arrangørens ros, at program
met stadig holder sig j topklassen . 

Den 6. oktober viste dir. Ingolf Boisen "Minen'afilm" 
3 t'\. G. M. tegnefilm. der alle Ire var i den helt stofe 
stil, navnlig den midterste om en kats hængekojebesvær
ligheder vakte enorm jubel. 

13. oktober havde museumsinspektør Galster atter be
redvilligt stillet sig til disposition med et fængslende fore 
drag om Lodbrogsonnernes erobring af England, belyst 
ved samtidige monter. 

Den 20. oktober s.i vi T . \X'. A.s film "overseas run" 
samt Pollners optagelser fra hans jordomflyvning, og 
yderligere blev aftenen krydret af Pollners lunefyldte 
beretning om hans oplevelser sammen med Ellehammer 
og Robert Svendsen i flyvningens barndom. Som opera
tør havde han hr. Geriche fra den amerikanske ambas
sade, der velvilligst havde stillet sig: til disposition. 

Red. 

Den sidste onsdag i oktober stod Eigil Knu,h Igen på 
klubbens talerstol. Som sJ. mangen gang for holdt han 
en fyldt sal fangen fra første til sidste billede. 

Denne aften havde han valgt at give et sammendrag 
af Grønlands historie. således som den er blevet formet 
gennem de 1500 J.r siden Erik den Rode forste gang 
salte rod pi Grønlands kyst. Vi så billeder fra nord
boernes Oster- og Vester-bygd. horte om eskimoernes 
indvandring fra nordvest. om britternes fejder og plyn
drmger pi kysterne, og sJ. gengivelser af de Illustrationer 
SOm grønlænderen Aron (på lollldshovding Rinks tid) 
havde tegnet til de gamle grønlandske fortællinger om 
kampene mod nordboerne. Interessant var det strejflys, 
som "Ilans den Sorte~s kort kastede over middelalderens 
opfattelse af Grønlands beliggenhed. 

Der var billeder fra Ilans Egedes æra og endelig fra 
den nyeste tid. fra århundredskiftet op til vore dage, 
pragtfulde farvebilleder fra ost- og vestkyst, og særpræ
gede typer (ra Knuth's ophold i Angmagssalik i midten 
af trediverne. 

SJ. dukkede Pearyland op med konebåden fra Inde-
pendencefjord og .. Thule-kulturerne". pile- og harpun 
spidser fundet ud for nordostkysten. 

Salen lå tavs, da Bronlunds afskedsbrev over t'\yllUs
Erichsen og Hagen blev vist i facsimile. Jo. Knuth gav 
et betagende indblik i den indsats, der gennem år er 
gjort - før Grønland er nået til situationen af i dag. 
j\.\eget er blevet lettere nu ' Fra de store baser korer 

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

weasels pi videnskabelige togter over indlandsisen. og 
Geodætisk Institut klarer triangulationen fra de vanske
lige toppe pJ. sydøstkysten med helikoptere. 

Den gammeldags \:h.ume ved ekspeditionerne er ved at 
gl fløjten. - men endda er I.mdet stort og opgaverne 
kolossale. Hvor man for gik i bredden går man I dag i 
dybden og endc\'ender detalllerne, Der er fortsat nok at 
gere - heldigvis! 

Et kraftigt bifald hilste foredraget. 
]./1 

Der var godt besogt hver onsdag og det lover godt 
for, at vi vil få noget ud af det i vinterens lob. 

Ol' U, der har været pi langtur i lr, bedes snarest af 
hensyn ul statistikken indsende kilometer antallet til 
klubben. 

Det medlem. 

som har taget den rode ln/rdphil·lampe med hjem, 
bedes snarest levere den tilbage. 

Gasehuset i R.:wnsholt 

kan lejes i week-ends. Ilenv. hl rochef Boesen eller 
insp. Sjelle. 

Med udgangen af oktober lukker klubbens kontor. 
Alle henvendelser bedes derefter ske skriftligt .• \dressen 
er uforandret : Strandvænget, O. 

Leder.kitte i akisetionen 
Ved skisektionens generalforsamling den 12. oktober 

skete der en ændring i sekt ionens styre, idet Erik Jør
gensen. Vagn Møller og Jesper Ilven trldte ti lbage og 
i deres sted indvalgtes Hans Ove Hdnsen, Erik Ahren· 
kilde og Mogens l laut, 

~<lubbens 
rotøj 
fh "". 

• Silkeg~de 11 • TIf. J082 



Klubbens bestyrelse vil gerne hermed bringe de af
gående ledere en hjertelig tak for deres mange års utræt
telige arbejde for denne gren af DSR's virke, og .. am
tidig byder vi de nye velkommen lil arbejdet. 

G. S. 

Håndbold! 
Til almindelig orientering oplyses for samtlige med· 

lemmer, at håndboldafdelingen nu har været igang i 2 
måneder. Fremmødet har slet Ikke været værst, men man 
synes, at flere endnu viUe h.\'c godt af .1It dyrke denne 
ædle idræt. Der menes hver onsdag, henholdsvis fra 
kJ. 17- 18 i Idræt!.hallen (b.g Otto Monstedhallen) pl 
den ene banehalvdel sammen med A. L og fra kJ. 18,15 
- 19 i a.M.-hallen på bl.'gge banehalvdele. Som træner 
har vi i år Ludvigs fra USG, og såfremt vi i hemtiden 
taber en enkelt kamp, så er skylden ikke hans. 

Den 26. sept. spillede vi i pok.!turnenngen mod brand
væsenet, der slog os med 12---1. /lolan mærkede, at de 
var \'.nt til hurtig udryknmg. 

I mesterskabsturneringen har 2.-holdet været to gange 
i ilden og med held (eller dygtighed!). Lyngby roklubs 
5 mand blev .... ablet" ned med 5-8 og foroyars 7 dito 
blev fejet ud af banen med 6--8. Resultatet: DSR 4 pomt!.. 

L-holdet lægger ud d. 31/10, så nye mesterskabsspIl 
lere og lign. bedes snarest tiltræde trænmgen. 

M-j. 

Klubkaproningen den JO. oktober kl. 10 

var ikke så godt besøgt i år, som den plejer at være, men 
det skyldes sikkrrt for en stor del det dårlige vejr. 5 lob 
blev dog afviklet, og resultaterne blev flg. : 

I. Otter-match : Fl. Gjerres, M. Ilaut, Q. Christheu, 
Ilostrup, Calberg, Ernst Petersen, Ove IJansen, Floer, 
cox: II. M. Moller, 

2. Kanin-loer: K. Trausberg Jensen, Gerhardt Jacob
sen. cox: Abildtrup. 

3, Klubmesterskab i sculler: Ole Nors I-fansst"n. 
4_ Klubmt"stt"fskab i 4-årers mr. : Ove Hansen, Calbt"rg, 

I-Iaut, F1ot"r. cox: Gjt"rris. 
5. Klubmesterskabet i 2-årt"rs inr,: Bjorn Andusen, 

Richard liansen. co,,: Kurt N ielsen. 
Ved den påfølgende frokost blev de traditionelle 

medailler uddelt. 

Bestyrelseslisten 
form;md: Gross~ref Gudmund Schack, SheIIhusd, Kamp

mannsgade 2, V. Tdl. C. 6644. - Malerialforvalter: Civilinge
nior j. Norman-Ilansell, Ilærens V!benarsenal, Amagerboule
vard 8, S. TelE. C, 16140 (kl. 10-16). - Kasserer: Fabrik,1,nl 
Bjorn Maller, Bredg,1,de il 4, K, Telf. Byen 8363. - Srkrrlll!r: 
Over,l5,sistent, und. polit. Ejvind SievertJ. Dr. Abildgauds AUt 

Vintergymnastikken 
er ogd for de lidt ældre medlemmer! l 

Mandag kI. 19-20, Nørre AH~. 
Tirsdag k!. 17- 18, Nørre AII~. 
Onsdag kJ. 17,15- 18, GI.Metropohtanskole, Frue plads. 
Torsdag kl. 19--20, 20-21. S"omning, Nørre AII~ , 

Fredag kI. 17-18, Nørre AII~. 

III. af Thora Lund i pJecen . 
• OrgAnisation af Skibs.ldrzt". 

KAPRON][NGE N 

9', v. Telf. Nora 1869 x (10-16: C. 608). stud, polyt, J. B, lpsen, 
fortvej 152, Vllh'ose_ TdE. RO J504. - Rochefrr: cand. jur, 
Aage Bang, Ilclsingborggade 2J I , 0. Tdf. RY 292_ - ArlrJtekt 
N. O. N. Strigel, Kn"brostræde !J, K. - cand. jur. B. B<Ksc.n, 
Amaliegade Il. PA 7559 y. - stud. pol)"!. M. Enslev jensen, 
Lovspringsvej IC. ChuL Telf. OR 615. 

Formand ICK kaproningsudvlIlgrf : Poul E, Jakobsen, Bikuben, 
Osterbrogade 2J. - jorgen Krause, Skjoldagervc:j 28. Tdf. GE 
4762, Poliliglrden C. 1+f8, lok. 405. - Civiling. Fl, l.vlgg.lrd, 
j\bnd.ilig"de J, ø, Telt Øhro 2835. 

Erik Kiersgaard 
livjægergode 23 - Øbro 5152 



ORlIJENTJERlING 
Aukontingent for DSR'. SldaektloQ et 5 kr. Regnskabsir 1/10-30i9. 

POltkonto 68344, DSR', SklsekUon, Erik Kjær, Ryesgade 126, ø. 

.ye folk på broen -
l)e>n opmærksomme læser vil, n;ir ha har. pløjet vore to 

spalter igennem, op<ugc, al der forneden i anden Ip.dlt ikke: 
l~n8tr 511r de n..lvne, som man nu indtil trivialitet hu beskuet 
i cn lrr.tekkc (- et enkelt slg.u i henved samfulde fjorten 1) 

Til oprigtig glzde for dvd gamle SOm nye, sJ.vd menige 
som ikkc:.menige orientererl~ iOSR', skisc:ktion, har det aller 
eng.mg vist sig. at der er solid livskraft i det snart gamle fore
tagende: et energisk, nyt firklovcr har pI lrsmodet den tolvte 
oktober overtaget rord. 

Ingen af de fire har endnu noget særlig prægnant .. ansI8t~ 
i sektionens bevidsthed - men vi i inderkredsen har dog li! 
smIt haft kikkerten rettel mod dem, jfr, szrmddingen i septem
ber, Hidtil har de tre udelukkende visl sig pJ orienterings
banerne i skovene - hvad der jo og51 er det Allervigtigste -
og d~r har de vist gode anlzg, Med den Aktive interesse er 51 
kommet lysten og viljen lil .. , fore sektionen videre, og iii at 
forme dens virke efter det gzldende bc:hov. SJvidt jeg forsth, 
vil fremdden bringe flue rene klublob - mere afvekslende 
end, og knap 51 kostbare som, det officielle kreds-. &. forbunds· 
program. Dct er en linIe, som varmt lun anbef"les. 

Ov·Ha afloser Erik Jorgensen som formand, Er-Ah bliver 
n:cstformand efter Vagn Moller, Erik Kja:r (som ikke har noget 
særmeldmgs.pseudonym) blev forst for nylig hsserer og fort
sætter i delte job. mens Mo-II" fremtidig vil ondulere t"ngen· 
terne på sektionens skrivemaskine. 

Og hermed er da del tidspunkt kommet, da vi ~gamlc.~ takker 
af og trækker os Hlb"ge I ubemærkttheden - med en tak til 
de mange. som gennem 1rene ved deres deltagelse i de ammge· 
menter, som vi efter bedste evne har stablet pl benene, har vist, 
.li de var glade for orienteringen i DSR's skisektion og s.tledes 
har bekrzftet vor tro p1, at skovenes idræt har sin mission 
blandt studenterroeme. 

Planer for fremtiden 
Ved rcgeringsskifter er det skik og brug, at der frcm~."Cttes 

en ~programcrkbmng·, hvilket vi heJler ikke vil undlAde. 
Vort program glr ganske kort ud på al fore sektionen videre 

efter de Iinicr vore forgængere har lagt, idet der stadig m!!. være 
behov for vor idrætsgren som supplement til roningen i vinttr· 
halvlrel. 

VI ser det som ~'or vigtig~te orgne .l.t U 51 mange nye med· 
lemmer med som muligt. Det er tanken at arrangere en rzkk(' 
kIuhlob I Nor&ja:I1ands skov(' 51led<'5, at nye folk i ro og mag 
hn sa:lte sig ind i orienteringens mysterier indeo de .ibM lob 
til forlret, hvor ,·i forhAbcntlig plny kan leve op III DSR's 
stolt(' traWtiom:r. 

Naturligvis hlber ~'i ogs.i at se mange af de ældre medlem
mer. og vi regner med .t tr~kkc store veksler p!!. de tUsagn 
om Slotte, som den afglede styrtl~e har givet OS. 

Siden sidst. 
Arsmodl.'f den 12. oklob~r. En lille skare på 10-15 mand 

mootc.5 i klubben. hvor Jesper lIven visle en dejlig film fra 
d('t vild(' Bornholm, inden man gik over Iii g('nera!forsamlingen, 

FormAnden aflagde kort berelning om den svundne ~a:5nn, 
og m.l.n gik hurtigt over til nZSle punkt, valg af bestyrelse, 
Det gamle slyre onskede at trække sig tilbAge dter lang tids 
virke og mente. sektion('n lTængt~ til helt nyt blod. Efter at 
have drøftet sagen under hyggelige form('r blr-v resultatet det, 
som ses nederst på siden, hvor kun kassereren er gamme.! ken· 
ding. 

Klublobct i Tokkekob hegn den 26/9 for('gik i overve/-ende 
solskin, og sko\'cn viste sig fra sin skonneste side. Dc orste 
eftcrårsfarver V,lT b('gyndl at titte frem og gjorde det sv~rere 
.at linde de unt lagtl! post('r. Dcr vu mange ude, og de f1<'5te 
log hele turen med. 

Dcn 3019 afholdtes Nordisk Ak.lldemisk Mcsterskab i ori('n· 
tering i Slagelse Storskov. Finnerne vandt, men5 D.Ilnmark 
mlue noj<'5 med l_pl.l.dsen foran Norge. Klubben ha\'de kun 
~n deltager, nemlig Roo(', mens VI tidligere har stillel d('t halve 
hold. Ved næste mesterskab i Finland om Io lr hAber vi af 
vzre b~dre rcpr;J:'stnterct. 

Pokallobet den lIlO. Hvalso skov('ne i strålende sol mcd 
v,:mdpcrlcr i græs og grene, med hoje bakker. moser og et sandt 
virvar af groft('r var rammen om et udm..::rkel lob, hvor nogle 
af klubbens medlemmer fik lært en masse om orientering, Rode 
klarede sig pænt, mens vi andr(' Il pl det jævne, 

Kispus den 10/10 faldt desv,!:rre sammen med klubkapronin. 
gen. En lille trofast skare havd(' dog ""mmen med diverse 
familiemedlemmer fundel vej til Holte trods det halvtris'e vejr. 
Takket være det fanlasifulde .arrangement fik ,'i .l.ll(' en \'irkelig 
fornojelig dag ud af det. 

Den 17/10 forsøgtes KM afviklet i Rorvig. Arr,lng('mentet 
kl.lppede ikke helt godt starUn en time forsinket og en post 
galt lagt ud - og protesler blev nedl.lgt . 

Del enddige rc.sultat vides ved redaktionens slutnmg Ikk(': 
men Rode fik en l.plads. I B·lobet st.lrtede den nyvalgte bcsty· 
rdse in pleno, - formanden og især n..::stformanden fik en 
meget lang tur ud af det; men vejret V.lT også dejligt. cg det 
var en tung bane at løbe igennem. 

Pontonen er taget op, 
og vi kalder all(' ju. der lror, DSR kun kan byde på friluft~hv 
om $Ommeren [[ KOM NU - vi lægger ud med tre klublob 
i nO\'ember, h"or alle kan være med. 

Sondag den 7. november. Forste [ob arrangeres fra Glse· 
hytten, og sb"('n går k!. lOlO. Tag toget, der går fr,! hoved· 
banegården 09[9, returMIlet til Allerod, - og husk endelig mAd
pakke og skifteløjl SektioMn vi5er vej fra stationen. 

~n 14. nO~'l:'hlber mOO<'5 vi i roernes nænmgsbasis ~'ed Bag
sva:rd SO kl. 1000 uan~C1 vejret til del na:!ite lob. N;w:orm('Te 
op[y~nmg hos formanden, da urangementel ikke er endehgt 
fastlagt. 

Lord'!~sondolg dm 20.-21. nm'ember .l.fsluller VI ra:kken 
med we('k·e:nd·tur til Glsehylten, Dc, der onsku at ovunaUe, 
ti[melder hos formanden, mcns sondagsdeltager(' blot tager tcget 
Iii Allerød, togtid ~om den 7. Her er chancen for en hyggelig 
aften med gode k.lllllnerater, - derfor find soveposen frem og 
ring til formanden l 

Ved alle [obene Sti!l('s der ko" og kompas til rld"gh('d, og 
anmeldelser er unodvendige undtagen hl lordag den 20. 

DSR's skisektions s tyre 
Hans (A'e Hansen, Kanalbuen :H, Soborg, 

LU 2.501. 
fmd., SO HJI x. 

Erik A/!renkilcle, Amagerbrog,1de 71, S, nzstfmd. A/I\ 59ii. 
Mogens Haut. Hovm.llrksvej :52. Charlottenlund. DR 8549. 
Erik Kjær, c/o ChriSlcnsen , Rycsgade 126, Kbh, O. kasserer . 

Ansvarsh. for • DSR": Aage Bang, lIelsingborggade 21 l tv., O. Teu. Ry 292. 
.Orientenng": Mogens Haut, I-Iovmarksvej 12, Char!. 
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KANINER - og øvrige medlemmer ønskes 

en rrigilig glædelig jul! 
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Det skal allerede nu robes. al 

ONSDAG 19. JANUAR KL. 20 
mdkalder vi ti l 

MEDLEMSMØDE 
- en art forgeneralforsamlmg, bvor vi kan gore' vor stilling klar inden selve generalforsamlingen, 

id"t det gentagne g.ange har vist sig, at der er alt for lidt tId denne aften, ligesom mange har 

forslag, som f"fSt kommer frem på selve generalrorsamlingen, hvor det som regel er for sent at 

stille dem. 

øn.JIvig.Jft heclUSl' ••.• 

tlltr morg~ronjng I DSR. 

,.n"n,. 
CROME &GOlDSCHMIOT 

~r'UKI 

• 

I< lubbens 
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Dunder-succes i november 
Med november måned kulminerede onsdagsaftenerne. 

Programmet VM det bedst lænkelige, og hidkaldt af de 
forrige måneders gode aftener strommede stadig flere 
til klubhuset. 

Første onsdag havde vi beso!: af et (remtrædende 
medlem af Dansk bjergklub, dr. Emmerich Jensen, der 
fortalte om en bJergbestlgnmg i Staunings alper på Gron
land med et dansk·norsk selskab. På en fornojelig og 
upretentios måde skildrede dr. lmmrm·h Jensen han!> og 
hans kammeraters stor~[åede færd ad gletschere og langs 
unden af dybe klofter til en af de højesle tinder i bjug
p.artiet. Tilhørerne fik under foredraget et glimrende 
indblik i, hvor krævende en idræl bjergsport er. Fore
draget var ledsaget af nogle fine optagelser fra dette 
område af Grønland. 

Næste gang modtes vi til musikahen. Pianisten Kjell 
Olsson havde denne aften velvllligs.t lovet at komme Md 
og spille for klubbens medlemmer, og det tor siges, 
at vi fik noget ud af det. Kjell Olsson indledte med 
Bethovens sonate i b-moU, opus 67, "Appasionta", og 
gik derdter over til et rigt varieret Schopin-program, 
hvor valse, nochturner, mazurka'er og etuder vekslede, 
for tilsluI al lade as-dur poionaIsen runge gennem salen. 
B€'gejstringen VM enorm og ekstranummer en selvfolgl'. 
Mellem numrene fik vi oven i kubet et ene~t,\ende fint 
causeri, der afslorede et indglende kendskab til musik
historien. En virkelig storslaet aften. 

Den påfølgende onsd.ag havde vi besog af mr. HeaJock 
fra den brillske ambassade, hvem det lykkedes at få 
foranstaltet en hyggelig og fornoJelig kaminpassiar om 
engelsk idrætsliv, og samtidig vi<;te han en film, .,eOlne 
saturday", der gaven god afslutnmg af emnet. 
Afslutnm~en på årets on'idag<;aftener var i den helt 

store stil. S"len var tilriRRet efter de bedste kabi\ret
monstre med små borde og en interimistisk scene, der 
bln taget i besIddels€' af KR·s amatørskuespIllere Oluf 
lVielsen, Lily Jensen og Jorgen Jensen samt som pi.-mbt 
]. H.1mmel, og disse leverede en lang række af KR
revyernes glansnumre, viser, skeh:he<;, monologer IO. m. 
De kan deres kram, de folk derude fra Tommergr,l\"<;gade. 
I lobet af 10 II1lnutter var stemningen I salen pa koge
punktet og der holdt den sig resten af aftenen. Bagefter 
var klubben vært med chokolade og kringle, og aftenen 
sluttede med dans mellem bordene. En festlig afslutning 
pa sæsonen. 

51 er der pause til midten af Januarl Men nu kan VI 
vist ogd med nogen ret sige, al den side af klublivet, 
den er i orden! 

S;I tænker vi pA sommeren -

Klub-lyrik 
Fra et oJensynlig poetIsk begavet - yngre medlem 

har vi modt;l.ge-r nedenst.iende indlæg, og da det jo 
hævdes, at lyrikken fører en hensygnende tilværelse 
vore dage, foler vi os forpligtet til at gengive det. 

Jeg elsker terrassernes vdklende borde 
og stolene med deres knaster og som, 
dem holder jeg af, thi dem var det der gjorde 
mm ungdomstid hJrd og min bagfjerding om. 

Jeg ved, jeg bU'r mindet om klubbens sIgn.lier. 
n.:ir veJ nl/Jvinler jeg den forTængsl har forladt, 
de fæle.!ite dramme. hvor rochefen golfer, 
vil sk'l/le nllg mangen uh)'ggelig nat. 

Men mindet om Jrerne slipper jeg ikke, 
Ihi det t.l'r jeg med mig i handen herfra. 
og mærker jeg siden det svide og stIkke, 
Sd er det et levende minde jeg har. 

./umbo·. 

Tak for sangeni 

Vintergymnastikken 
er også lor de lidt ældre mtdlemmerl I 

Mandag kl. 19-20, Nørre Alle. 
Tirsdag kl. 17-18, Nørre Alle. 

Red. 

Onsdag kJ. 17,15-18, GI.Meuopolitanskole, Fru~ plads. 
Torsdag kJ. 19-20, 20--21, S"omning, Norr~ AUe. 
Fredag k!. 17- 18, Nerre AII~. 

Af hen\yn til regnskab.s,jrets af.s/utning b~des eV~D
tueIIe kontingentrestaneer Indbetalt sn.arest. 

Sk.lbene skal tommes inden 15.-1.-55. 

Kantarel er lukket 
Strand vænget, O. 

vinter. Postadresse uforandret : 

Erik Kiersgaard 
livjægergode 23 - Øbro 5152 
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postkonto 68144, DSR'. Skisckfiob, Erik Kjær, Ryesgade 126, ø. 

Vinteren - der kommer! 
Sektionens medlemmer skulle nu have modtaget medlems

hlAdet for Dansk Skiforbund og er derfor informeret angående 
forhundets arrangementer for den kommende vinter; men da 
roklubbens a\"Tige medlemmer eventuelt ogs.'! kan have: mter· 
esse i disse, nævner vi de vigtigste af dem. Nærmere vcdrorendc 
rejser og anmeldelser hos sektioncn~ næstformand. 

12. Danske ski uge. Skiugen for denne vinter ligger i lids
rummet 26. febru.lr-7. marts og afholdes på Norefjell i Norge 
med de olympiske konkurrenceb.mc:r. lier er mulighed for b.1dc 
lette og krævende \\lre ind over fjeldene, og prisen for rej~en 

med aCg.mg ha Kobenhavn er kr. JOO,OO. 

Schweiz og Italien. Hertil er der planla.gt nogle meget lovende 
rejser for 6H kr .. stTækkende sig over 16 dage. I Schwei::. glr 
rejsen til .TrUbsee am Engelberg M

, 11100 nleter o. h. med det 
finble skifore og ct terræn , der passer til blde begyndere og 
til de helt drevne. I Italien er mllet hotel ~Excelsior FenMi" 
i Madonna di Campiglio, et ideelt vint~rsportshotel, hvor der 
bliver rig lejlighed til at dyrke samh'em med .:Indre nationer. 
Ogsl her er icrrænet ideelt især for den krævende lober. Afrejse 
for begge ture d. 19. februar med ltalien-expressen. 

Billigre;se til O .. mebu. Afrejse d. 29. januar og hjemkomst 
d. 7_ febru.u til en pris, der er mere overkommelig for de: fleste 
end de foran nævnte, nemlig kr. 250,00. I prisen er iberegnet 
3. kl. med køje pl.Kronprins Olav" og togrejse i Norge. 

Da antallet af pl.ldser til de forskellige rejser er hegr.rnset, 
vil det være klogt at melde sig til i god tid. 

og påsken - der kommer! 
Der er endnu lang tid til pbke. men det er ikke for tidligt 

at omtale, at sektionen har i sinde at arr,mgere en lur til Norge 
for sektionens medlemmer i plsken. 

for en meget beskeden pris, udgifterne bliver hovedsagdig 
til selve rejsen. menS selve opholdet k,lII gores meget billigt. 
har vi mulighed for at komme ud på brædderne, ugesom der 
bli"er chance for fornøjelige timer sammen med norske slud"n
tnkammcrater. Norsk studenteridræt lldr lovet o~ plo1ds i deres 
hytte. d~r ligger 3--4 timers togrejse fra Oslo. såfremt vi melder 
til i god tid om antal og tidspunkt. Alle interesseu:de m.i der
for kontakte sek tionens styre inden udgangen ,lf åre:!. 

Trist uheld 
Sektionens formo1nd var d uheldig Jf snuble over en træstuh 

under klublobet i Ilareskoven den 1-1. november, Resultatet 
blev, at Ov-Ila nu ligger p'\ sygehuset med en revne i hojre 
Urbens ledhoved. Den er forhåbentlig godt på vej til at gro 
sammen igen; men meget for midten af december U r vi h.;am 
SIkkert ikke at se pl hojkant. 

Indtil videre overtages formA ndens pligter derfor Af næst
formanden, der dog forhAbentlig inden .;alt for længe kAn lægge 
dem over pl en helt restitueret fo rmand. 

Stifinderløb 
Sektionens ~Iyre undrede sig soire, da den fik en indb,'ddse 

til STIFINDERlOBET d. 21. november 54. Abenbart har den 
indhydende oricnteringssektion (r.l LolL-Falster kredsen iundct 
navnet hiMlende og derfor benynct dCI. '\\o1nge orienterings
loberI'. forbllldcr imidlertid noget ganske bc:stemt med el stdJnder
lob, som et af de Store lob med traditioner bdg sig. S<:kuonen 
synes dl:rfor. d"t er synd, hvb andre klubber benytter n,lVnet 
og dermed udvisker betydnmgen og baggrulldcn for det virke
lige ~tifinderlob. 

lovrig! h.lber vi i den kommende ;,æson al kunne arranqere 
et SliHnderlob i Sverige kort tid efter påske. 

Referatet 
af begivenhederne skel siden sidst omhAndler kort DM. hvor 
Rode Vilr eneste deltager fra seklionen; det Vdr et hlrth lob 
og I.'t langt lob - kun et fltal kbrede sig igennem under 
mak~irnaltid. Lobet (andt ~tcd i Nordjylland, og Rode klarede 
sig pænt. Kz\\ i natorientering i Tisvilde l legn, hvor Rode, 
Ov-lIa og Mo-Ha ddtog med vekslende held; Rode m;i!te Ix-
hntle. at det var (or svært for holm, h\'ilket også fremgik med 
tydelighed af r~sultatlisten; samme skæbne mltte ~hfstnævnle 
ogsl lide, en udbr.endt lvgte kan dog her med lidt god vilje 
El en dd af skylden. Formanden var den eneste, der pldceredc 
sig, han tegnede sig for 3. plad.sen i B-klassen. November 
m.i.neds klublob (r,l G.isehytten og i Bagsværd: her Vdr det 

·furste lob i Ravnshalt cn virkelig suc.:es for de 12- -14 medlem· 
mer. der havde fundet vej til hytten, Vejret V,lr nogel af tiel 
skonneste. der hdr været i november, og banen Vdr hverken 
for !dng eller sv;rr for de nye medlcmmer. I Bagsv;erd den 
næste sondag var opgaverne blevet sværere og vejret knap 51 
~pændende; det var denne lejlighed, formanden var sl uheldig 
dt falde . Endelig ~lutlede m.ineden med en week-end i Gase
h)·tten, hvor en lille skare ha,'de en yderst hyggelig aften for 
sondagens loh. der den ne g.;ang var lagr i Tokkekob Hegn; 
bancl.-rggcrcn fik !;kyJd for dt lobet var både for ldngi og for 
\Vll'rt for begyndere, de enkelte stræk mdlrm posterne "dr I 

s.lndhedens in teresse ogsa temmelig lange. Det ble,' sent, inden 
vi alle var hjemme eher sondagens strdb,ldser. 

December måned 
byder ikke poi de ~Iore begivenheder fra sektionens side ; men 
sond.,g den 12. modes VI dog hos Jesper l iven, der har lovet 
at lægge et par poster ud i Rude sko\'. Starlen glr rrd Paradis
kæret i Holte. og tidspunktet er så sent som \030 .. B.1gcftct 
spIser VI de mcdbra$te klemmer,. mden turen. går hjemad til 
kdkkelovnsvarmen. ved denne lejlighed haber "1 at se en mo1sse 
ilf sektionens medlemmer, såvel de g,lmle som de nye. 

Den 19. L,der vi konkurrencemomentel blive hjemme og nojes 
med en frbk tr,lVClur fra Allerod med endeligt mål i C,isehytten, 
Kob returbillet til Allerod, toget gAr f Cd t-Iovedb.1neg.i.rden kl. 
1)919; et par solide sko og en velsmurt madpilkke er alt, hVdd 
der er nodvendigt til turens g~nnemfordse. 

DSR's skisektions styre 
H,ms 01'1' lIall$l'lI, K,lnalbuen 34, Søborg, fmd., Sø -H31 x, 

LU 2801, 
Enk A"rl'llkilde, Amagerbrogade 73, S, na:-stfLfld., Az\\ 59;/. 
Mogens H.,u/' Jlovmarks"ej J2, Chilrlottenlund, DR 8549. 
Enk Kjær, clo Christensen, Ryesg~de 126, 0, kalOserer 

Ansvarsh. for .DSR": Aage Bang, lIelsingoorggade lP tv., ø. Telt Ry 292. 
.Orientering": .z\\ogcns t-I aut, l!o\'marksvej 32. CharlOitenlund. 

1" __ ,....~ ..... " ,.. ........ 
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