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I mange danske roklubber har der i årets lob lydt beklagelser 

over manglende tilslutning til kaproning, langtursroning o. s. v. Vel 

har vi også i D. S, R. haft vore problemer; men sb.l man skønne 

efter de endnu ikke helt udarbejdede statistiker, synes der på alle: 

III områder at være en ubetydelig fremgang at spore hos 0$. 
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Bestyrelsen føler trang til ved årsskiftet a l takke de medlemmer, 

der hver på sit felt har ydet en indsats til gavn for vor gamle klub 

og til glæde for sig selv. 

Måtte den koncentrerede energi, der brAgte D. S. R. sejren i de 

Nordiske Akademiske f'.lcsterskahcr, være os alle et forbillede til 

i den kommende sæson at yde lidt mere end vi egentlig tror os 

i stand til. 

Godt nyt/ir! 

BJORN l'lØLLER 



Vintergymnastikken 
Mandag og torsdag kl. 19-20: Statens gymnastIkinstitut, Nørre Alle. 
Tirsdag og fredag kl. 17· -18: Statens gymnastikinstitut. 
Onsd'.g kl. 17,15- 18: GI. Metropolitanskole. Frue Plads. 
Torsdag kl. 20--21: Svomnlng. Statens gymna~tikinstltut. 

Så star kaproningssæsonen 1959 for doren. og tramin 
gen påbegyndes d. IO. d~. kl. 15,00 I Svanemollen, og 
herefter hver onsdag klo 19,00 og lørdag kl. 15,00 mdtil 
videre. 

Vi har i år fået ny træner, idet det er lykkedes at 
('ngagere Lyngbys tidligere træner, Ib Christoffersen, 
og vi byder hermed Ib C hristoffersen velkommen III 
arbejdet. 

Det er jo ingen hemmelighed, at det I flere sæ!Ooner 
har knebet stærkt med tilgangen af nye kaproere. og \'1 

opfordrer derfor alle. som har interesse for kaproning. 
til at deltage i - evt. overvære vllllertrænmgen. 

SET OG SKET I KLUBBEN 
MEDLEMSMODET 

den 28 Il havde samlet ca. 40 deltagere, og efter 
at formanden havde indledt kom der ret hurtigt 
en livlig debat igang. \X'eeke mdledte med Forslag 
om, at man skred noget hårdere ind owr for de 
medlemmer, der gjorde sig skyldige i ødelæggelse 
af materiellet, og dette forte ret hurtigt over i en 
diskussion om klubbens materielle status i al alnlln 
de lighed. Kort efter var vi ved et af de mere pre· 
kære emner, kaproningen, hvor forskellige. jerken· 
delse af vanskelighederne ved at holde studenter i 
træning over sJ lange perioder, fastslog, at man 
skulle forsøge et lose.re anlagt trænlllgsprogram, 
hvor man koncentrerede sig om enkelte opgaver. for 
derved at få. draget flere ind I kaproningen og ad 
denne vej skærpe interessen . De ældre, hårdt pro
vede kaproningsfolk og · ledere med Schack i spid
sen, gik imidlertid stærkt imod denne tanke, som de 
ikke mente ville gh'e nogen form for resultater pl 

KAJPlRONlINGEN 

Der venter mang:e store opgaver i 1959, bl. a. de tradi. 
tlOnelle opgør mellem Arhus og Kobenhavn~ unlversi· 
teter, samt mellem Polyteknisk Læreanstalt og Universi· 
tetet juni. Den nordl!tke Studentermatch i Kiel ogd i 
juni. samt det nordio;ke studentermesterskab i Eheniis i 
Finland i august. 

;\lIe disse matcher afholdes t otter, så vi får brug For 
en masse roere, hvorfor vi endnu engang opfordrer alle 
gamle såvel som nye kaproere til at mode op til vinter· 
træningen, Som er nodvendig for at komme I den rigtige 
kondition. 

Vel modt I Blond. 

banerne i siebte ende. Man gIk derefter over ItI en 
drohelse af det stadig tilbagevendende problem, 
kokkenets forhold. hvor der var de sædvanlige 
menmgsud\'ekslmger. og hvor bestyrelsen lovede. 
at soge at finde frem til en forsvarlig lOSning aF 
de \'an!>keligheder, der er opstået i forbindelse med 
at fru Fjeldbo Irak sig tilbage for et år siden. 

KJ. 23 sluttede modet. efter at Formanden havde 
takket de fremmodte og udtalt, at han f.mdt. at de 
stedfundne meningsudvek!>linger havde givet besty
relsen et godt arbejdsgrundlag i uden fremover. 

JULESTUE 

blev afholdt af sty rmandslauget den 7112, hvor 
ca. 25 laugsbrodre og damer var modt frem og 
deltog i frokost med efterfolgende. Arne ha\·de 
som sædvanlig lagt sig I selen og draget omsorg 
for, at der var !>tablcl et opulent bord pol benene. 
Vi fik en hyggelig eftermiddag ud af det, og skiltes 
ved IS.tiden. mætte og ve!tllfredse. 

• 



Fashionabelt nyt 
Lørdag den 29. november Indtrådte klubbens enfant 

terrible, Kurt Nielsen, i den hellige ægtestand, idet han 
i Frederiksberg slotskirke blev viet tH den kendte Gefion
roer, Jytte Wassmann. Bladets udsendte medarbejder 
overværede den stilfulde højtidelighed, hvor en udsøgt 
skare af DSR's hårde kerne sås på rækkerne, henfalden 
i stille undren over, at Kurt kunne tie i de samtlige 20 
mmutter vielsen varede. Medarbejderen optog endvidere 
et par fotos, Som ved hjemkomsten viste sig at være 
totalt ødelagte (han er fodt klodset). 

Vi må derfor undvære billedn'portage og najes med 
her at udtale et, stærkt forsinket, TIL LYKKE! 

Festudvalget 
l'T ved så småt at lægge hovederne i blod for at arran

gere et st0rre knald l februar. Herom nærmere i næ'ite 
nummer. 

Skabene 
skal stadigvæk tømmes, hvis ikke man ønsker at IOjet 

skal blive konfiskeret. 

Hvis man 
går ned i klubben en tidlig morgenstund, vil man her 

mode et par friske herrer, der motionerer sig ved arerne 
i bassmet og derefter mmsandten tager sig en dukkert i 
havnen, uanset vand- og lufuemperatur. Der er plads 
til flere, der på denne måde kan hærde sig til hverdagens 
hårde realiteter, og man er velkomne til at følge Schoug 
og Amelung på deres raske tur ud i bølgerne. 

Men ieg skal nu ikke nyde noget. Red. 

Nu er tiden Inde -
hvor årbogen skal til at skrives. Den skulle gerne tage 

sig så pænt ud som vel muligt. Arbogsredaktorcn med
deler, at han bL a. mangler en del fotografiske situationer 
fra det daglige liv i klubben til illustrationer på siderne. 
Dersom du ligger inde med sådanne, bedes du venligst 
sende aftryk til Siverts, Dr. Abildgårdsvej 9, l. 

Deltag 
i vintergymnastikken. Du kan ihvertfald Ikke undskylde 

dig med, at du ikke har tid, for gymnastikken foregår på 
tider, der passer enhver. Du har her chance for at holde 
dig i form vinteren igennem. Deltager du i svømningen 
om torsdagen, hvor der ogsa er dampbad, kan du, hvis 
du omregner det i priserne pa de kobenhavnske bade
anstalter, have det meste af dit månedskontingent hjem
me ad denne vej. 

Du træffer kammeraterne fra SæSonen, og får en hyg
gesludder både forinden og bagefter. 

Der er i det hele taget ingen grund til at blive væk. 

Husk, at klubhuset er åbent 
hver lørdag eftermiddag, hvor badstuen er igang og 

hvor der er mulighed for at slappe af ved et finnebad. 
lidt træning i bassinet er der ogd lejlighed til. dersom 
enkelte skulle have lyst dertil. Endvidere er køkkenet 
åbent, således at der i tiden kL 15 til 17 er mu lighed 
for en hyggesludder over en kop kaffe eller en øl på 
I. sal. 

Mån~dens li G L E J 
Det er med iilfredshed at man ved at læse bryl

lupsreferatet konstaterer, at vi stadig har kontakt med 
GEFION, selvom der er kommet SKJOLD imellem. 

1.æser: D e n har været brugt for. 
Red.: Det bliver den ikke ringere af. 

Delle blad, 
der arriverer med samme regelmæs!>ighed som solskins

dage I apnl. lur bl. a. til opgave "at være talerør for de 
stromnmger og tanker, der rorer sig Illden for !>tudenter
roningen". 

Når redaktoren gl'nnemser sin morgenpost, må han 
imidlertid med beklagelse erkende, at det ikke er meget, 
der strømmer hos læserne. 

Er der overhovedet ingen, der gider at indsende stof? 
At alt .. kulle være sa fuldkomment, at der Ikke skulle 

være mulighed for at fremkomme med en eneste bekla
gelse, nægter vi simpelthen at tro. 

Lad os hore noget fra de, der eventuelt er utilfredse. 
Nu, hvor generalforsamlingen nærmer sig, vil det være 
rart evt. her at fa fremført evt. klagepunkter i god tid, 
!,a de kan danne grundlag for saglige lIldlæg på selve 
aftenen, i stedet for de sædvanlige hovedkulds diskus
sio ner ovenpa en ureflekteret beklagelse over mangelen 
pa spegepoisemadder en søndag i juli sidste .ir 0.1. 

Alle indlæg modtages med taknemmelighed. Er der 
intet andet at skyde på, er der jo altid redaktorens fatale 
mangel på præcision og anlæg i det hele taget. 

Blot må Illan huske, at indlæg, selvom de ønskes op
taget anonymt, må være forsynet med navn pa indsende
ren, idet redaktøren i denne forbindelse dog garanterer 
absolut tavshed, da han trods alt er sl meget bladmand, 
at han hellcre lader sig koge levende i olie end rober 
sine kilder. 

Bestyrelse,Usten 
lIe8lyl"1'lse: Formnlld: Pinnorabriknnt Bjorn Møller. "reel· 

f:ade 51. K. Central 10712. ~ Næ~lrormllnd: IIHS. II. ~luhrin!1-
An"('r~en, C. L. Ib~\!n s\"(~j \9, Genlofte. Geni. 32.'13. - I\n~sc.rcr: 
LIIS. Il . Boesen. BrolætHier~lrlNle :1. J>,\ &110. - "atl'rinlfoT
\nller: Ci\iling. J. Jliorman·llmuen. - ~ekrelær: cfmd. jur. Aalle 
IJlln!1", lIels in):hoq.:gnde 23, l. ø. ilY ~2. 

Forrelni llgMldvlI lg: FormIInd: Pinnofnbrikllllt Bjorn ).Ioller. 
- LHS. Borge Bucsl'll. - liliS. :'Iohring Ander"en. - cand. jur. 
Aage Bang. 

~lph'rlelud \'n l g: Formand: Civil ing. .J. Nurman-Hansen. -
O\l'.rinl{. Krislian II. Norlynfl, Drosselvej 80. F. _ Civiliog. Poul 
J . J. lI:mler, Lundchu$vej 10. B. ø. 

Kllll ronlllg~ud vnlgd: FormIInd: Arkilekl Erik mond. Maril'.ll 
dllbvej 32. n. l. Ih. ~ Læge \'. An!lted-Frand~en. ,Iægersborg
ulh! 225. Gentofte. - Befrngter PIIlle NUfI,:-il.rd, Nnrrebrogllde 
IH, 3. 1\'. N, ~ Ci\"iling. II. Q. Hansen, Gmnmelmosevej 337 .• 
Bllgsvlerd. 

Motions- og IlIogtul'SlId nliget: Formand : Allge Ban):, lIel· 
~ illghorggnde 2:1. 1. ø. ~ Sage. Arne Petersen, Ved Bellahuj 
17 B. fl. 8Th. ~ Civil ing. Knud Mikkelsen, Svanemullevej IO, sI. O. 
- "ankass. Erwin Lundersko" , Ndr. FrlhllVDsgnde 68, 4. ø. -
Cand. jur. Ehbe II . :-;"ielsell, Engelsl:>oq.(vej 27, L~'llh\)~' 

l'I'II IJUgll lld ll ud\ ulgel : Formnnil: O. 'V. FriioS, V. Yotdgallc 
10-1, IL - slud. polyl. Jorn \\'llken Jlansen, St"hucksgnde 5, I. 1\. 
- stud, mere, Knud Jorgensen, Fatkonernll~ 07. P. - Au. 
II. M. )Iøller, KlIdcgil.rdsvej 14 A, 2. , lIcIleru l). 

lIevlso rer : Ove Peterse.n, Erik IIl1umnlln. 
Iledak lør: Aage Bung. 
"- rk l\"lm E. Sie,·e.rts. 
Itlspe.ktor: Koplnjn C. A. Sjelle, Njal5gnde 75. Sil. 806. 



ORIENTERING 
Før en ny SiBson! 

Endnu står den IS. sæson (jLWlI.ÆU/tl) i Ski- og Orien
terings~c:ktionens bev:rgc:de historie: ikke helt for doren. - Vi 
regner den forst begyndt fo r alvor, nlr VL I hegl'lIdelsen ;'tf mMts 
l~ggc:r ud med deltagelse i de lbne lob, supp crel med interne 
lob fu GASEHYTTEN. Derfor kun ct blik fremover, som det 
jo sig bor ved nytårstide. 

Alt tegner Iii en fin sæson. I herre B kl.loSscn vII ~'i hver 
g.l.ng kunne stille med Cl 5tzrkt hold. der har alle ,h,m'tr for 
en fin pl.lc('ring, ogsl i den individuelle konkurren!:c. - l 
wme A klassen har vi en $tærk rtpræscnt.lnl, dvd som også 
gode placeringer atter koln fornnftS i de ældre: klasser. Herre 
C Idassen - for begyndere - er som sædvanlig sæsonens 
spzndcndc sporgsmll, selvom vi altid plejer .11 vOIere velplacen:de 
ogs.\ her. Iler skoll de nye medlemmer gore sig g,zldende, vzre 
med Iii .. t d .. nne Sla:rke hold Silmmen med de veleuner, der 
kun af og iii g.1 r til sko~, En række oplevelser i alle retninger! 
venlcr nye medlemmer af sektionen. VELKOMMEN NU, 
thi det er ikke for lidligl at gl i gang med fortr;l:ningen, skiløb, 
træningslob, så. konditionen t'r i orden til marU, Endvidere 
skulle de værste fejl helst væn beg.iet fnr ddt"'gell>en I de ibne 
lob, OJ!: lad mig 51 Sige, nej, SLA FAST: ORIENTERINGS
LØB ER FOR ALLEI Orienlenng krzver Ikke udpræget lobe
talent. Hovedet er fAktisk lige s.\ vigtigt. PRØV SELV. SJ. vil 
I sande det. Det skal bemærkes, at af tid kræves for,1,t ri 
et vist udbytte af Inbene i sæsonen, det meste af sond,1,gene 
[u kl. ca 8 til ca. 16 (omtrent hver ~ondag), samt træning tn 
til to glnge om ugen. (Lob, hlndbold, o.lign,), hvilkel ml sil:C:S 
oll være rimt'hgt. Vil I lidt ud o\'er det hverdagslgtige, er det 
den beJl rigtigt' sport. Lobene (oft'gAr jo i .lUe dde .If Sjælland 
samt ohe i Skånes vidtstrakte skov- og klippeomr1der med s lug
ter, moser m. m" som er uhyre ~sjove· at t.age fat pl. I flr 
motion, og [ skal nok selv sorge for afveksling. 

Ko" ~al:t, lad det nye års motto være: ~LET JER FRA 
HJEM,\1.ETS ARNE". Ta' med ud og nyd frilufts[u'eu glæder! 

Ilvold vi kan byde pi i denne sæ.son 

Fortræning: 1. Januar -l , marts 
Hl'ER SØND.rtG TRÆNINGSL0JJ fri Hobe ~I;I,dion tud

lagt b.me med skærme), .alt .. .\. man un gJ. i gang fra 1'.:1 "ondag; 
enltn med ski, hvis del er fort'. eller uden. Stolrt fr. kl. 9· 11.00. 

INSTRUKTII' KO.VDITlONS- og LOBETRÆ,\'ING har 
kolprocrne hver sondag, t'nlen fra B,Ig~værd Rostidion eller Er .. 
Holte: stadion. (Gradvi~ opir.:l'ning.) 

Ajle er også her velkomne til al 1,181: bIl 
Nodetid som regel kl. 9.30_ 

Højsæson! Fra 1. marts 
Tennin,listen er endnu ikke kamrnel Dog kan meddd~' 

SEKTIONENS iS. STIFINDERLOB finder sted sid~t i april i 
Sverige. Bane1æggu tr Enk Jørgensen, der vil være i sund 
til al fnlge succcsst:rnc fra de tid"gere år op, .d .at det hliver 
et \'zrdigt arrangement III markering .af jubil~et. 

Påskekursus ! 
Atter i lr ol!holdes 2 steder p.i.skekur~us i Sverige, For begyn

dt're og mindre erfarne på KOPPARIIATTEN. For erfarne p.l 
JORANSBORG. OBS! Ogsl begyndere, der mdder ~ig ind 
i lr, \,,[ kunnt' nå al komme med. Tilskud kan iO\'ri!t'1 i visse 
tilf;rlde (aktiv træning) larventes fra kluhben. 

En slde,værts oplysning! 
Kasserere:n er g"et ivrigl arbejdende ind I det nrt' ar. Thi 

der er endnu mcdlemmer, der mAngler konllngcnt mdbel.l11ll8' 
Dc VII snarest mOdtolge en lille nytlr~ll\lsen. Derfor. på kas
sererens vegnc modtag den med julehumnr sol han k.tn '" 
kusen i orden for szsonens begynddse. TAK' 

Medlemskontlnscflt 5 kr, arlis· 

EJ har stifinderne 
d"leJet pJ /,;mgbænkm og lel'el ~, gcxJtol og ,u/elm .. s, ~/ene.1 

Thi. der har ikke "ærcI slIlst .. nd I sektionen vm,eren O\'er. 
I begyndelstn af december afholdtes åretS s,dsl!' KLl'BLOB 
med det resultat, at INGEN gennemfortel 

Det scs her.f, al endnu ALLE har noget ., lære mden for 
orlcnterm~sporlen. 

To hM tagel et .fgorende ,mlla'i,· ~ De hu giftet sig med 
hmolndt'n. De to var n.1lurhgvis KURT og sektionens PRYD I 
(Så har jeg i hvert fald ikke ugl for megel,) Det ~ketc .:Ilt 

~olmmen pJ. ecn g,1,ng den JO. no\·embcr. lieuf udledes og kon· 
stalere~, al oricnlcnngssporten i alle henseender ml siges .t 
være en god ~port. som m,lII nok skal f J. nOg~1 ud olf. enten 
under dt'n tnt' dier den .Inden {orm. Forre~ten. HJERTELIG 
TIL I. YKKE! t 

Jd. si er vi Idolr til at tagt (al pa sz~on.:n, .~il'rm )18 

!.kovene med kort og komp .. s· 
P.i bestyrtdsens vegne 

,ro. 
P. 5. 1 Alle nærmere oplYSninger sives OK ,>porgsmal OOv.res 
hl og fra Intercs\eredt ved henv"ndelse h[ cthvcf1 mcdlt'm .f 
he~tyrdsen. (Mlkke[ og Kell Iræfre:.. bedst,) 

• 

P. S. t Sæsoncn vil f~ cn ~lr.\lende begynddse, Thi det er 
sivet ud, at hr, redaktør A.tge Bolng har trUet med .l1ler cn gang .. 
al stillt' op som .lsplrant til (antepladsen i ct olf ~·or!' lob frd 
GASEIIYTTEN. S~onen "il de[\'ed ganske gl\'et bll"t' IDdledt 
p.l .v.\!rdig· m.lue, idt't hr. Aagt' jo for holr \'il:ret i Slolnd ul 
at 'lidt' et i alle retninger (komp"l» fint [oh, trods lobenes kræ
vende karakter. Denne B.lng tror vi, at hdn i sille lrds forste 
~pæde skridt pi orlenttringShanen atter VII være i st,lnd 111 .. t 
bane nye og uktndle Slit'r for orienterm~5'>porten samt i al 
.. 1mindelighed, Ilerved vil bag~idens redolktor u!\'ivlsomt ogs1 
EJ. stof nok. til pd .\'ærwg" mJ.de .:II udf}'ldc Sil Job. 

Jeg forbliver stadig 
,ro 

DSR's ski- og orienteringssektIons styre 
POIlI Erik }.kobscn. formand, Bjodstrup,'ej 59, V,1,nlose. 
Erik Lund. næstformand. NOJsomhethvcj 19, 1, O. TR J129 ". 
Knud Mikkdsen, kolssert'r, Svanemollcvej 10. O. 
Mogens Holut . • \briendalsvej 52 H l. F 
~clI Chnsli,lInstn. Tirsbdvej IS, \'anlose, Tetf. DA 1160S. 

1'001konlo nr. 6S.J#. 

Ansvolfsh, for .DSR": Aage Bang, Hebingborggade 23, 1.1\' .. O, Tclf. Ry 292. 
Ansvarsh. for .ORIENTER ING": Kell Christiansen, TirsbækveJ IS, Vanlose, Tdf. DA 1I60~, 

... .--, 1<--.''''' 
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MEDLEMSBLAD FOR DANSKE S T UDENTERS ROKLUB 

27. ÅRGANG f'EBRUAR 1959 NUM.MER 2 

Ordinær GENERALFORSAMLING 
afholdes i klubhuset torsdag den 26. februar kl. 20 præcIs 

DAGSORDEN. 

l) Aflæggelse af beretning. 
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
3) Valg af formand. 
4) Valg af næstformand, kasserer. sekretær og 7 bestyrelsesmedlemmer. 
5) Valg af udvalgsFormænd. 
6) Valg af medlemmer til økonomiudvalget. materieludvalger, kaproningsudvalget. motions· 

og langtursudvalget og propag.mda- og festudvalget , redaktør og arkivar. 
7) \"alg.tf 2 revIsorer. 
8) \'alg af repræsentanter til Dansk forening for Rospor!. Bestyrelsens medlemmer er 

fodte repræsentanter. 
9) Særlige forslag . 

10) Eventuelt. 

Kanclidatcmncr til de forskellige tillidshverv kan foruden af den fungerende bestyrelse -
bringes i forslag af ethvert stemmeberettij::~t medlem, dog at sådanne forslag kun kommer i betr"'gt
ning, nlr de er skriftlige og bestyrelsen i hænde ... enest 10 dage før generalforsamlingen. 

Bestyrelsens forslag til bestyrelse og udvalg I 1959 er følgende: 
Formand ' Bjorn .'lolJer. 
Næstformand: II. Mohrmg-Anderse n_ 
Kasserer : l3. Boesen. 
Sekretær: ,\age Bang. 
Bestyrelse: Bjørn f'o1øUer, II. l\-lohrmg-A nder'ien, B. Soesen, Aage Bang, J. Norman-Hansen, 

V. Aa'ilt'd Frands{'n, P. J. J. Iluder. Arne Pedt'rsen, E. Blond, E. Sieverts, Knud 
jorgen<;en. 

Udvalg; 
Okonomiudvalget: .\rne Pedersen (formand), B. Boesen . 
,\\aterieludvalget : J. Norm.an-Hansen (formand). Chr. Norlyng, P_ J. J. I-I.uder. 
Kaproninl,l ... udvalget; E. mand (formand), V .\.hted Frandsen, Pett:r \X·ilkt:n. Preben Calber~ 
~\olions- og langtursudvalget : .\age Banl-: (form.md). .\rne Pt:dust:n, Knud .Mikhlsen , 

Erwin lundersko~-, Ebbe Nielsen, Ilans Kehlet. 
Propagandaudvalget. Knud Jørgensen (formand), O. \V. Fri i ..... Jorn \'< ' ilken Hansen. 
Revisorer: OH Petersen, Erik ll.lamann. 
Redaktør: Aage Bang. 
Arkivi\r: Ebbe Nielsen. 

LÆS OM FESTEN pi SIDE 3 



En frækhed blev begået 
af de forvorpne fyre, der i reglen tilsmucber bagsiden 
af bladet med deres ideforladt!.' skriblerier. ,'\an kunne 
,åledes i sidste nr. læ'il.' nogle mislykkede forsog pOl dl 

fremsætte sarkasti'ike bemærknmger om undertegned~) 
præstatIoner på orienteringsbanerne. 

Som tidligere militærmester i min vægtkla~sc (de andl'c 
vejede betydeligt nundre) Illden for denne idræn.gren, 
agter jeg ikke at lade det passerede ga upåtalt hen. 

Sligt kræver satisfaktion. 
Styrelsens medlemmer udfordr~ derfor hermed til al 

sti lle en repræsentant til at læg~e bane og derefter løbe 
mod undertegnede på en af mig udlagt. 

Tid og stcd hn I bestemme. Bare kom an! 
8.Jng. 

Styrmandslauget 
afholder generalforsam ling um iddelbart efter klubben., 
ord mære generalfor~amling. Alle l,lugsbrodre bede'i mode 
for at afsætte den siddende l!otyrelse og mdvælge ny~ flllk 
med frISkt initiativ. 

Festudvalget 
gor hvad det kan for al slable et godt arrangement pol 
benene til den H. Man havde fo~t tænkt på et egentll1:t 
karneval. men da dette kræver for meget af den {'n keJte 
deltager. ihvertfald mere end vi tor regne med, at med· 
lemmerne gIder mande sig op tIl. vil vi i stedet arrangere 
en almindelig fastelavn~fest for voksne. Dl'r vil blive 
tonde"lagning og andet halloJ. og en mindre gruppe er 
begyndt at koncentrere sig om lidt hjemmestrikket under· 
holdning. Når man tænker pa, hvad medlemmerne hidtil 
er blevet budt i denne retning, kan man sikkert vente 
det \-ærste. Dog bliver det forhåbentlig ikke værre, end 
at det er til at holde ud, Sol vi håber på stort frem mode 
den H 

Arne. Bang 

SKISEKTIONEN 
H taget PJ. vinterferie, men dukker forhåbentlil-: op iJ.:en 
j næste nr. 

Vort nødskrig 
I I>idste nr. af bladet har alligevel gIvet resultater. Ocr 
er kommet henvendelser til redaktionen - ikke fra med· 
lemmerne naturligvis. men de'rimod fra nogle' damn. d",r 
pa forskellig Vi3 har forbindelse Iii klubben. og som 
on~ker her at få klarhed på visse problemer. Vi tIllader 
os derfor nu at starte en 

.l>~. 

idet vi begynder med: 

Svar til ~hustruell~. 

Vi kan oplyse Dem om, at klubben'i arlige gener.tl· 
forsamling nOtlll.tlr slutter kJ. ca. 23,00. l enkelte til· 
fælde f"rst Id . 23.30, men Vdrer ihvertfald heller Ikke 
længere. Hvis Deres mand Forst kommer hjem kl. 4,00 
morgen og dufter af ol, tror jeg ikke Deres ml'Jtanke 
er grebet helt ud af luften. 

Til frk. G.: 

Selvom vi sol glimrende kan sætte os ind i Dcres bræn
dende ønske om at blive lægehustru, ma vi med bekl.l· 
gelse meddele, at Jet er gan~ke umuligt al gl\·C Dem 
lejlighed til at gennemse vorl medlemskartotek. 

~En ængstelig moder": 

Nej, \.j oplærer Ikke de unge mennesker hl at ,·ære 
onde ved dyr. Nar Dere'i Mm Fortæller, at han har bet 
besked på altid allræde pa kolsvinet. er det noget ganske 
andet det drejer ~Ig om. 

Vi er meget smigrede over at opdage, at vi har en 
kvindelig læserkreds. Skulle flere have noget på hjerte, 
vil vi meget gerne fortsætte brevkassen i næste nr. 

TØM DIT SKAB 

til standerhejsningen eller køb DIT tøj • Igen 

Ansvarsh. for ~DSR-: Aolge BolDS. lIebmgborggade 21, 1. tv .. O. TelE. Ry 292. 
Ansv.ush. lor .ORIENTERINC-: Kell ChristlaMen. Tirsb~kvej 15. \-.. nlose. Tell. DA 1160~ . ....-,..... ..... _ .. 



-

AKADEMISK RO",U' V POlYTEKN"KROK l U. 

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

27. ÅRGANG MARTS 1959 NUMMER 3 

Herved kan meddeles at 

STAN D E R H EJ S N I NG E N 
finder sted søndag den 5. april 1959 kl. 11 
med hele det farvestrålende og traditionsrige ceremoni, 

Da der imidlertid er ud~igt til, at det k.m blive rovejr allerede 
inden dette tidspunkt, har bestyrelsen besluttet at give tilladelse 
til roning i påsken fra onsdag den 25. for de der måtte onske at 
benytte påskedagene til at holde forpremiere på sæson 1959. 

forinden skal der klargores . og de faste folk indbydes til den vante 

PONTONUDLÆGNING 
af sculJerponton, søsætning af motorbåd m. m. 

søndag den 22. marts kl. 10 

Generalforsamlingen d. 26. febr. 
indledtes med at /orm;mden bed velkommen og foreslog lrs. 
}. Helweg.Lusen som dirigent . Denne bl~v enstcnlmigt valgl. 

Dirigenten konstaterede derefter, at generalforsamlingen VOlT 
lovligt indvarslet og g;tV derpå ordet til formanden for afl.rg
gelse ;tf beretning. 

Form.1lndell indledte sin beretning med at udtale mindeord 
over de i sæsonens lob afdøde medlemmer, vort æresmedlem 
afS. Steinth.1i s;tmt læge Paul E. Bendtsen og 10rgen Sb."rbo, 
der begge omkom ved M/S "Hans Hedtoft·s forlis. Forsamlingen 
rejste sig og mindedes de .. fdode. 

Anglende den Eorlobne sæson henviste formanden til årbo· 
gens beretning og oplIste supplerende hertil, at der i 1958 havde 
været ~ nyindmdde scr og 81 udmddelser, h\'ilkct viser en 
tydelig stagnation. IltrtU kommer, Oli ;tf klubhens nuv~rende 
medlemS1al er ColI. 60 % over S års Anciennitet. I forbinddse 
med de skete udmeldelser h;tr man foretaget en foresporg~cl 
hos de enkelte, for at finde frem til årsagerne. der hovedsa.l;elig 
har bestået i bortrejse, ændrede arbejæ;vilkår og deslige. Il ertil 
kommer. al en undersageIse foretaget vedrørende SAmtlige stu· 
derendes forhold udviser, at c.a. 50 t;~ i dag bekoster deres 
studium selv og derigennem h;tr mindre fritid til rådighed. For
manden n.rvnte videre den konkurrence, der kommer fra motori
sering og billige studenter rejser og gjorde opmærksom på, at 
det v,u den samme frygt for stagnation. der for ,\1 tilbage fik 
A. B. til at udvide rammerne. Når ilian studerer D. F. r. R.'s 
statistikker for året 1958, vil man endvidere konst.lIere, .11 der 
er en generel tilbagegang i antal1et af voksne roere. 

Som udveje 111 at komme ud Af vanskelighederne. nævnede 
forman den bl. a. muligheden for ogede tilskud til vanskeligt 
~Iil!ede studerende, ligdom han mente:, at universiteterne nu 
hurde lage sporg~mllet op om l'delse af pekuniær stolle til 
~Iudenteridrætten. Formanden op yste i denne forbindelse, dt 
professorerne K. O. Maller og J\"l.1nu snarest ville opuge for
handlinger med de to universiteter og Ined de hajer.:: lære
anstalter om disse sporgsmåL 

Anglende køkkenets forhold oply~tc formanden. at der nu 
var aniAget en ny okonoma. frk. Hansen, og mdfi havde det 
bedste h.ib om, at medlemmerne i den kommende sæson ville 
blive betjent på forsvarlig mAde. 

Angående kaproningen kunne oplrses, at der v.u engageret 
en nr træntr, Ib Ch ristoffersen, fra rnghy. Dette engagement 
\'ar sket i fuld for~tåelse med vor tidligere træner, Henrr Lu
sen, der ikke kunne flytte sit bådeværft fra Koge til Kobenhavn 
og derfor ikke fortsætIe 1'1 sædvanlig vis. 

Endvidere oplyste formanden, .1I vi ha begyndelsen af den 
kommende sæson ville modtage en ny ponton fra havnev~net 
på billige leJevl1k.ir. Formanden rettede i denne ;tnledning en 
Llk til havnevæsenet. 

Anglende m;tteriellct kunne opl)'ses, at 2 2·år.:rs mriggere, 
l ~vava og [ .j.·lrers outrigger ";tr bestil! til levHing i 1959. 

Formanden ~lutlede med af takke alle, der ved ar~ide og 
,mden indsats i 1958 havde sluftet op om klubben. 

Da ingen onskede ordet i Anledning OlE beretningen. gik man 
over til forelæggelse ;tf regnskabet. 

Kassereren henViste til det omdelte regnskab og knyttede kun 
et par enkelte bemærkninger hertil, bl. a. et par probl~mer ved 
kontingenl~tS storrelse på det samlede ugmkab. 



Eller et par mindre væsentlige spørgsmål om udlejning <lE 
lokaler og oliefyrets drift g,lYes decharge p.\ regnskabet. 

Valg af bestyrelse og udvlIlg. 
Formanden gjorde her opmærk.son\ på. il! der vaf indkommet 

forslag fra Ole Nors Ilansen om ændring al bestyrdsens sam
mensætning gående ud på . .11 bestyrcl~en fremover klin ~kulle 
bestå af formand, kasserer. sekretær og l rachef. for~l.1get 
var imidlertid ikke affaHet således, .ll det formelt d.lnnede 
grundlag for en lovændring, hvorfor formanden ikke mente, 
at man i dag kunne tage det til debat og afstemning. Forman
den matte: dog I denne forbindelse erkende, at bestyrelsen ikke 
ha"de draget tilstrækkelig omsorg for, at de nugældende love 
ved optrykning og opslag var bragt Tilstrækkeligt til medlem· 
mernes kundskab, hvilket bl. a. havde hindre! Nors i at affatte 
sit ændringsforslag korrekt. lovrigt "ar bestyrelsen enig i de 
tendenser, der gjorde sig gældende i forslaget. Man var klar 
o,·er. at 1955·lovene ikke kunne holde fremover, og man agtede 
i lobet af for.iret at fremkomme med udkast til nye love, der 
bl. a. skulle ændre ledelsen!. struktur, men endvidere muligt 
udvide rammerne for optagelse af medlemmer i klubben. 

Preben Rojel rettede derefter en ~karp kritik mod bestyrelsen. 
Når man havde planer om en lovændring, burde m.an frem· 
komme med et konkret forslag her ved gener.llfors.lmlingen, og 
ikke med nogle vage lofter om. hvad der skulle ske i fremtiden. 

Ole Nor$ Hansen uddybede sit forslag og beklagede, at han 
ikke h,wde haft mulighed for at fremsætte dette på korrekt vis. 

Peter \Vi/ken hævdede, at bestyrelsens fors lag var lovstridigt. 
idet det ikke indebar, at der var J polytekOlkere i bestyrelsen. 
Dette .lfvis1es dog, idet den pågældend(' hestemmels(' i lovene 
(§ 7. !.tk. i) siger: .bestyrels(' og udvalg". 

Schark stotiede tanken om indfordse af nye 10\'(', idet han 
aldrig havde ,1Ilt,lget, at 1955·lovene kunne holde, hvilket alts.! 
viste sig også at være rigtigt. Scback henstilled(' iJnidJertid, at 
man valgte den nu opstillede bestyrelse~· og udvalgsliste og 
bad disse fremkomme med et forslag til lovændringer. 

POIII E. Jacobsen kunne tilslutte sig Schacks forslag, men 
efterlyste en tidsfrist for d!!tte Arbejde. Et synspunkt, der stot
tedes bl. a. af Hee. 

l\1an foretOg derefter yalg af best)'febe og udvalg. 
Til formand vollgtes Bj. Moller. 
Til næ$lformand valgtes H. Mohring Andersen. 
Til sekrdær: Aage Bang. 
Til k~erer: Borge Boesen. 
Tillwrige medlllmmer af bestyrelsen flg.: J. Norman Hansen, 

E. Blond, V. Aasted.Fr,lIlds('n, Arne Pedersen, P. J. J. Harder, 
Knud Jorgensen. 

Sammensætningen af de enkelte udvalg, blev efter valgene 
dIedes: 

ØkonomllldLfalget: Arne Pedersen (formand). B. Boesen. 
Materieludvalget: J. Norman·Hansen (formand), P. J. J. lIar· 

der, Cbr. Norlyng. 
KaproningsudvA/get: E. Blond (formand), V. Alsted Frandsen, 

Peter Wilken, Preben Calberg. 
Motions· og langtursudL'alget:. Aage Bang (formand), Arne 

Pedersen, Knud Mikkelsen. ErWill Lunderskou, Ebbe Niel!>en, 
Hans Kehlet. 

Propagandaudpalget: Knud Jorgensen (formolnd), O. \". Friis, 
J. Wilken Hansen. 

Olympiaden 1%0 kalder! 

Skal du bringe Dannebrog til tops pol seJfsmasten I Rom, 
eller ,il du hellere sidde i din velpolstrede lænestol foran f jem. 
synet og kommentere begivenhedernes gang med et .holm ken· 
der jeg"? Du har ch,lIlcen for at komme med som aktiv roer, 
men skynd digl Træningen er i fuld gang. og 18-20 unge, 

Revisorer: Erik Haamann, Ove Petersen. 
Redaktor: Aage Bang. 
Arkivar: Ebbe Nielsen. 
Som repræsentanter til D. F. f. R. v.algtes hestyrelsen. 
Under EI'entuelt bad formanden om ordet, og uddelte der· 

efter papirkniven til rrofessor K. O. Noller og sejrsmast~ til 
Torkel lund og Kel Dahl. K. O. Noller takkede for ,l;:rts· 
bevisningen og omt.llte vanskelighederne ved idrætten i oje· 
blikket. 

Der udspandt sig derpl en droftclse om udvidelse af klub-
bens rammer, hvorunder Preben Rojel udtalte, il! han ikke 
irotde pl drengeroningen. Denne ville bl. a. stode pl modstand 
i de enkelte skoler, når man skulle til at agitere. 

,\'ors efterlyste en redegorelse fra de enkelte udY.llg, og for· 
m.lndcn svarede på disses vegne. 

GenetalIorsamllOgen slufted(' ved, .u Hanssing moti\'erede 
tt leve bestyrelsen. 

Regallate.mlne. 
6.-i. juni: ForårskapronlO8, B.gs,·ærd. 

4.-5. juli: Sj,dlandskredSt'ns regatta, SOlO so. 

2i.-28.juni: Sydjysk kreds' regatta. Brabrand. 

l. august: NordIsk mesterskab, Goteborg. 

14.-16. aug.: EM Machon. 

===~~Måne~ens U G L E J 
Der fore~las gdi~nder i den lille gang fra vestibulen til tOilet· 

terne. SA kan m.an bedre holde sig til man kommer derud. 

Fastelavnsfesten 
den 21. lebruar fik et byggeligt loriob, ca. 60 medlemmet og 
damer havde givet mode til denn(' aften. Salen var rigget ud 
til lejligheden (hvor det dog fr('mmer hyggen, når vi udelukker 
loftsbelysningen og klarer os med ilIumlOalion ved gulvet). 
Der v,u arrangeret en tribune, bvorfra der i af1enens lob ble,· 
(oranstaltet diverse skæmtsomme konkurrencer, melodi grand 
prix og kvit eller dobbelt om (ri bajere. l sidstnævnte udviste 
Erik Weeke et betydeligt talent omend det viste sig eEter m,uehen. 
.:It han havde helgarderet sig med hemmdig sufflor. En londe· 
slagning Si/lte stemnlllgco yderligere i vejret, og alle kom pæDt 
Ira huset "cd 2·tiden. 

KAPRONi NGEN 

energiske roere har "æret på volndet de sidste par lordage. 
Der er dog plads til el par stykker endnu, men skynd dig, 
mden vi lukker lor tilgangen. Altså, pak dit rotDj sammen og 
mod op ps. lordag; vor træner Ib sllr polrat kJ. 15. Endvidere 
~r der gymnastik i klubhuset hver tirsdag kl. 19. 

Vel modt! 



En gammel kending 
Hans Ove Hansen sender denne hilsen fra Portugal: 

Kære rokamml.'r.at! 

Casa dos Cr.wos, 
Avenida Vaseo d,l C.lma. 
M.irolmar. 

Den S. f('br. 1959. 

Dette være Mgl uden den højtidelige klang, som denne hen· 
vcndclse havde ved en yi~ lejlighed j DSR's fester. - Jeg kon
~tatcrer med forfærdcbc, at det allerede er mere rnd 2 måneder 
siden Grethe og jeg forlod Danmark, sI! det er vist p.1 tide, at 
jeg fortæller lidt om tilstandene hernede. 

Jeg må straks konSI;ucrc, al renI romæssigt ~tJr det både 
personligt og i almindelig hobbymæssig forstand sloj! ,il. Jeg 
har tndnu ikke ~et robade i hjemlig foklubfacon, m~n hl gen
gæld mangler det ikke på fbkcrbåde i alle mulige vanationer. 

Min dag tilbringes ved bredden ilf Douroflodcn, si jeg har 
lC'jlighed til at se fLda~rne komme hjem fra den daglige tur ud 
pi Atlanterh.lVet i deres sml, hrvestr.iltnde både. mC'd snabel· 
snude. Her demonstr(~res mange mærkelige former for romng. 
Nogle ror forlæns, oftest stående. enkelte ror baglæns som vi. 
tit er der to mand pr. åre, undertiden 3, hvoraf 2 ror baglæns 
og l stående forlæns. Som regel er der -1,-5 mand pr. bid og 
det ser tit habbrækkende ud, nlr de kommer ind i flodmun· 
dingen. hvor At1.l.nterhavets donmnger rejser sig mod den ud· 
strømmende Had. b\en de kommer altid ind og forstår at finde 
.steder nær ved bredden. hvor hvirvlerne bevirker At .'Stromrnen 
gar op .1d floden. S.\ g.lr det ind til fiskerlejet, hvor konerne 
og alle ungerne står p,Hat 111 at tage imod den halve snes sma
fisk, de har med hjem. 

l'ndertiden kommer en af de maleriske flodb.ide. der transpor
jerer vimonder ned fra ',vre Douro. Der står som regel et par 
rorkarle med hver en gevaldig 3.re. medens en 5· -6 m lang 
styreåre stikker bagud. Ovenp.i det hele kan der sa være et 
mægtigt sejl. 

Del var lidt om roningen - nu orienteringen. licIler ikke 
denne sportsgren er kendt hernede. Personligt praktiSerede vi 
den pr. \'ogn sidste son dag. da vi tog en tur op langs Dauro· 
floden, og vi konstaterede ikke alene, at der er en vidunderlig 
natur, som snMt leder tanken hen på Rhinen omkring Lorelei· 
klipperne, snart bringer storslåede norske elvdale i erindring, 
men ogS<!, at det kOln være svært nok b.1fe at finde ud af små
vejene IOlngs (Joden. Vi hOl\'de et alvorligt .Bom~, da vi mente 
o~ vel på vej hjem til Porto ad en pæn asfalteret vcj, derg.m. 
ske pludseligt endte i floden I Værs'god, en mil tilbage Igen. 
Jeg har også kun i Norge og Schweiz kort ad lignende snoede 
veje med masser af stigninger på 15 ff-. 30 km i luftlinie blev 
hl 100 km pl tælleren, inden vi nåede hjem. 

Langs vejen vckslede ~Quintilernes· ving.1.rde, sma fatnge 
landsbyer. v;ddige cucolyptus- og pinieskove og ind imellem 
.'Stod som gule Hammer mimosc:træer i fuld blom~tring. 

I kan forstå, at det er en oplevelse at være herncde, Ikke 
alt er behageligt. Myrer, lopper og andet umj er dcr ngehgt <tf 
alle vegne, så jeg tænker a.!le Europas 10PPcclrkus får forsy
ninger hernede fra. 

Arbejdet \'ar noget af en provelse d~n forSle tid. Jeg dum· 
pede ned som ene ingenior på en arbejdsplads med 70 mand, 
hvoraf ikke een eneste forstod andet end portugc.hk. Det gik 
på jævle vis den for~te tid, mcn jeg fandt hurtigl ud aL at det 
mest brugte ord i Portugal er • .1 man ha" - i morgen - og 
eftersom det er min opgave at sorge for, at dct i 51edet for 
bliver i dag, var leg nødt til at lære s.i meget af sproget, så jeg 
er i .'St.lnd til at afvise deres soforklaringer. 

Nu gar det efterhånden nogenlunde med sproget, når jeg da 
ikke kommer ud lor en portugiser, der bliver ivrig; 5.1 lyder 
det omtrent SOm et maskingcvær. 

Musik! Musik! 

Mange hibener 
HOlns Ove. 

D. S. R, skal nu til .11 have sit eget jazzband, og jeg beder 
derfor alle, der er interesserede, og som kan spille på et brug. 
bart inslrument, om snarest muligt at henvende sig på BY 1310 y. 

Skynd jerl 
BrOlun·Jorgen.sen. 

Lovændringerne 
Det kan allerede nu oplyses, ilt der arbejdes kraftigt ud fra 

de retning~linier og lofter, der blev givet ved gennalforsam· 
lingen. Bestyrelsen har holdt Illode om S.l8cn, og efter .tt man 
h,lYde gcnnemdroftet problemerne, besluttede 111.111 ,Ilsoge kon· 
IJ.k! med the right honourable gentlemen of the oppo~iHon. 

idet man var klar over. a! også disse ville fremkomme med et 
fOr$l.lg, og ydermere, ;11 dette forslag ville komme til .lt hgge 
ret nær op ad det al bestyreJselI påtænkte. Stillet over for ud· 
sigten til pl den kommende ehtraordinære generalforsamling 
at skulle have en debat om to ændringsforslag. der i hoved· 
punktetne ville komme til at ligge pi linie, H.tf man alld denne 
bestemmdse, som blev mOdt med velvilje af den .Inden part 
(hvis man kan tale om en 5ådan). Faktum er, at et .Iov· 
ændringsudvalg" , bestående af repræsent.lnter for dcn gruppe 
medlemmer. der ved genef4!forsamhngen tilkendegav onsker 
om ændringer og af repræsent,lIIler for bestyrelsen. i øjeblikket 
.lrbejder pl at finde frem til en forsv;nlig ordning. Arbejdet 
er efter ~igende s3. langt fremme, at et regulært forslag kan 
offentliggøres i begyndelsen af den kommende mlned, samtidig 
med at der indkaldes til den bebudede ekstraordinzre g~ef41· 
forsamling. 

SI )'rm a ndsi n str u ktian 
fra sæ~onens begyndelse hver torsdag k!. 17,30, 

Sculler- og svavainstruktion 
begyndu 15. maj. 

K.1niner, 
der bl~v indmeldt s.t ~enl sidste ar, ';11 de ikke nåede at blh'e 
færdiginstrutfedc. bede~ \nilre~t efter sæsonens begyndelse melde 
sIg til rocheferne. 

• • 
Dcn .~ngsteltge moder er her Igen -

og vi kOln berolige Dem med, at når Deres unge son bruger 
udtrykket .tolle", har det intet med drikkeri .It gore. Del er 
en indretning på bildene, som man anbringer .iren i. 

Svar til "Putte". 
D e t fandt vi intet af ved oprydningen efter f.tstelavnsfesten. 



~ ORiENTERiNG 

Forår I .ektlonen 
Sondag den 8. I)'vs!arfede en ~tor del af vore akuve medlem

mer. jalt ca. IS, på sæsonen med deltagelse i kredstns trænings

løb j Ra,'nsholt. Huligt vejr, gode baner med .puttede M poster 

hist og her - bagefter gentagen banjoklang til hortjagclse af 

sørgmodig r('sign.lIion? En hyggelig onenteringssondag. 

Ellers ser vi fremad, for nu sker det snart - altsammen -, 

På s0nwg d. 15.: trænlllgslob i Rude skov til sektionens første 

store begivenhed, sæsonens egentlige lbningslob: BANGS 

MINDEL0B (se videre nedenfor!) med sædVAnlige 1-2 hasard· 

spil om sodavand m. m. Der begyndes, hvor man slap sidst i 

1958. Regulære pOsler plus lidi specielt, hvor de drevne, m.hke 

som ædle konkurrencedeltagere, atle r vil give: sig selv handicap. 

Det lobes, som det fremglr af overskriften. heli i Bang Jnd: 
~hvdd ville BimB have gjort i denne situation?" o. s. v. Antdges 

helt denne barske og handlekraftige indstilling til fo rhindrin

gerne, vil successen vært: vis. - Kort sagt. et vzrdigt mindelob. 

lovrigt forsoger vi al El 3 deltage.re med til Plske.turen 

Vejle. - S1 overloldes skovene til JER. Progr .... m nedenfor. 

En protest oYer en protest 
over en afvist protest 

Det I)'der Hdt unde.r1 igt og tra::nger til en nærmere forkl,J,ring. 
L'nder vart H. sIlunderlob I Soro. ;april 1958, indg,!.v nogle 
lobeore en protest til overdommeren o"er al St,J,Tt Volr forken 
anbragt, hvad lobsledelsen iovrigt straks havde erkendt og be
klaget. 

Overdommeren resolverede . .It fej len Ikke h.avde haft ind
flydelse pa lubets afvikling. hvorfor protesten afvistes. MOln lod 
sig desværre ikke naje hermed. me.n indgav til Ordllll$- og 
Amatorudvalge' en prolest over overdommerens .tfgorelse. Denne 

r. rotesl fremsendles r igtig gennem Sj.~lIandskredsen. som lmid
ertld selv Afgl-orde sporgsmålet derhen. at den k"alificahOn, 

som vi h;avdl;! let til D. A. og D. C. annulleredes. 
Denne afgørelse måtle vi nu protestere mod lil Ordens· og 

Amatorudvalget, idet vi mente, at en engang givet k ..... lifitoltion 
ikke kunne inddrages efter løbet. Detle var Ordens· og Amator· 
udvalget enig med os i. men man beklagede ligesom os seh·. 
at der var sket en åbenlys fejl ved sbrtstedets anbringelse. 

Og h,'ad h.u \.j 51 lært aE denne snart 1rgamle sag? Egentlig 
ikke meget ,Indet, end hvad vi vidste i forvejen om am;ator
sport: hellere en protest for lidt end een fOf megt-t. 

RrxJ~. 

Kell. TermfnslIste 

Ellers meddeles: 

DOF's repr .... entant.kab.møde 1959 
Modet afholdtes i lr i Middelfart, nærmere betegnet j den 

af mange sjællandske orienterere kendte "ferieby~. Fremmødet 
Vdr lidt sløjt, idet d('r kun var knapt ~O stemmer, hvoraf en del 
bcstod i medbragte fuldmagter. Ilojest mulige antal er nu 166 
stemmer. 

Diskussionen opstod næsten udelukkende i tilslutning til for
mandens beretning. Meddelelsen om, at alle klubber nu mcd 
tiU<tdt'!:se fra Geodætisk Institut må lade fremstille kopier af 
kort i almindc.lig sort-hvid genglvclst', gav anlednmg til en del 
diskussion. idet moln forudså muligheden <tf. At disse kort 
p,gr.a. d('res prisbillighed ville blive benyttet i mange lob. mA
ske endog i kvalificerende. 

NOM, som den Il. oktober i lr afholdes her i Danmark. gav 
ogsl anledning til en del lale om træningsprincipper. udtagelses
sporgsmli, ændring af visse lobstermine.r, slle.des Kobenhavn
Provins moltthcn . .som flyttes til dteorlreol. D. M .. !>om Ia::gges 
sidste sondag i september og mOlnge Andre emner. Denne diskus· 
sion udspandt sig mellem enkelte klubrepræsentAnter. idet kun 
få af landets 83 klubber har emner til delt.Igelse i dette fine lob. 

Kritik VOlr del' ikke meget af, og indla::ggene var få og korte. 
Under ~indkomne forslag" kom Voigt i sin egenskab af for

mand for lovudvalget ind på en pltænkt Ji jourforing ,J,f D.O.f.'s 
reglemenl for orie:nteringskonkurrenter. Under "eventuelt" op, 
stod en lille morsom di~kussion om emncl: KOln der I'ære to 
D.anmarksmestre i samme klasse i samme Jr? Som ~a::dvanlig 

fik flere. dter generalforsamlingen en eftersn,J,k. h"i~ betydning 
mali absolut ikke bor underkende. sel"'om den foreglr under 
. lfdrikning af ct paf ol. 

Rode. 

15. maris 1959: Træningslob til Ban!!,> minddob. Rude Sko,·. 
Mooested: Rudeglrd Stadion. Holtc. Kort kan 
kobes. Lmg bane IO, kort 6 km. Stan fra kl. 9. 
(l kr. pr. mand.) 

22. marts 1959: RA,\lGS MINDELØB. .GASEHYTTEN". 

Start fra morgenstunden (k!. 9.30). 

ABNE LOB: 
5, <tpril 1959: Lyngby. Kvalifkerende C-klaS5en. 

12. ;april 1959: Holte. KVAlificerende C-k!..ssen. 
19. '!'pril 1959: Kbhvn.'s Idrf. A- og B-klasse. 
25 . .lpril 1959: Kompaslobet. K. R. 
!fi. april 1959: D. S. R. A· og B-klasse. 
}. m;aj 1959: Landssufel. Sjællandskredsen. Forbunds

mesterskab. 
IO. maj 1959: Kredsmestcrsbhcr i stafetlob. 
2-+. maj 1959: Sljernelob. Sja::II.lndskredsen. 

.-\nmddel5t ~enc)t mandagen for lobsdag (kl. 18.00) til besly
r.:lsen. H..-or lobene: afholdes, mcddelcs Scner~. 

DSR's skl- og orienteringssektions styre 
Poul Erik Jakobsen, form;and, Bjodstrupvej 59. Vanlase. 

Erik Lund. nzstform,J,nd, Nojsomhedsvcj 19, 3. 0. TR 3129..-. 

KnuJ Mikkelsen, kasserer. Sv.memolleve.j IO, ø. 
Mogens Halll, Mariendalsvej 52 H, 3. F. 

Kell Clulstiænsen, Tirsbæk ... ej 15, V;anlose. Telf. DA 11605 . 

Poslkonlo nr. 6SJ44. 

Ansvarsh. for wDSR-: Aage Bang, Hdsingborgg;Idc 2J. I.tv., O. Telt Ry 292. 
Ansvarsh. for wORIENTERING": Kel! ChristiAnsen, Tirsbækvej IS. Vanlos~. Telf. DA 11605. 

~_" .. ..... to. ..... _ ..... ,. 
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MEDLEMSBLAD FOR DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

27. ÅRGANG AUGUST- SEPTEMBER 1959 NUMMER 6 

KANINFESTEN 

finder sted lørdag d. 12. september 

Kl. 16: døbes årets kaniner ved en stor· 

slået ceremoni, hvis lige aldrig er set i 

Københavns havn. 

Kl. 20: Fest i klubhuset. 

Dans - Overraskelser - Underholdning 

m.m.m. 

Billetter a kr. 3,00 købes ved indgangen 

Læs om onsdagsmatcher, kvikmatch m. m. inde i bladet 



I ONSDAGSMATCHERNE 

er startet igen 12. august. Der ros herefter hver onsdag 
kj. 19 (på hvilket tidspunkt man meder om klædt ved 
pulten). 

I forsæsonens matcher opnåede Samson flest points 
og blev en suveræn nr. l. 

Efter hver match er der sammenkomst på 1. sal med 
snak og hygge på verandaen og dans i salen. 

Altså: 

BADENE LÆGGER UD KL. 19 
PIGERNE VENTER PA KAJEN KL. 20 

- og det er hver onsdag det foregår. 

Kvikmatch 
afholdes i år onsdag den 9. september kl. 19 med opløb 
som sædvanlig i Kalkbrænderihavnen. 

Denne årlige traditionsrige match med vor naboklub 
om de to ældgamle trofæer, SPEJLET og BOLCHE
GLASSET. skulle gerne i år munde ud i en dobbelt sejr 
til DSR. Efter at vi i flere år havde lidt forsmædelige 
nederlag, kom der sidste år pludselig en strømkæntring, 
idet vi fik et stort antal kanine.r i træning og e.robrede 
BOLCl-fEGLASSET, men der var også et forarbejde 
for at nå dette resultat. 

Nu skulle vi helst fortsætte successen og rane begge 
præmier. I år har vi folk nok at tage af (matchen kan 
kun ros af kaniner). Alle interesserede nye medlemmer 
bedes snarest melde sig til træning hos rocheferne. 

Styrmands. og scullerinstruktion 
hver torsdag kl. 17,30. 

M & L·rochefen meddeler: 
at et nyt roreglement er under opsejling, og såsnart det 

er vedtaget af bestyrelsen, vil det blive slået op i 
bådehallen og på anden m.1de offentliggjort. Indtil 
da gælder visse skrevne og uskrevne love, af hvilke 
vi gor opmærksom på: 

at Nivåhuset og Gåsehuset nu koster l kr. pr. mand 
pr. nat. 

at klubben har anskaffet to nye telte. der kan lejes til 
langture og andre rasparten vedrørende formål for 
6 kr. pr. week-end og 15 kr. pr. uge, 

at enhver tur skal indføres i protokollen for starten, 

at materiellet foruden under instruktion kun må benyt
tes i overensstemmelse med de rettighedslister, der er 
opslået i bådebaLlen, 

af scullere og svavaer under instruktion ikke må komme 
uden for lystb.1dehavnen og skal være under opsyn 
af instruktoren. 

at svava- og scullerture ikke må overstige Il: times va
righed. 

at der ikke må roS efter mørkets frembrud, 

at man, hvis man alligevel gør det, skal føre en klar lygte 
i spidsen, (Nefalygte er ikke nok), 

at bestyrelsen har myndighed til at idømme boder til 
dem, der overtræder disse regler, 

at roerne selv har ansvaret for at vejret egner sig til den 
pågældende tur, 

al den der ved uforsigtighed forvolder skade på materiel
let, selv kommer til at betale skaden. 

Styrmand.lauget 
afholder middag for sine medlemmer med damer 

lordag den 5. september kl. 18,JO. 

Som sædvanlig tilmelding på listen i slyngelstuen eller 
ved telefonisk henvendelse til RY 48 (kokkenet) senest 
fredag den 4. september. 

.D~. 

har modtaget et enkelt indlæg: 

Jeg er en ung pige på 16 år. Hvad skal jeg gøre? 

Klubbens mangeårige medlem. fuJdmægtig Poul 
Bocg, Udenrigsministeriet. forlader i september 
Danmark for en længere årrække og er i den anled· 
nmg interesseret i at udleje sit sommerhus - helst 
på en årlig basis. Om huset har han givet os fol· 
gen de oplysninger: 

Meget smukt og afSides beliggende blandt mark 
og skov ved Esrom So i Sorup pr. Fredensborg. 
40 minutters kørsel fra Københavns centrum. Privat 
badebro. 18.000 kv. alen grund. 

Stor opholdsstue med pejs og brændeovn. bade
værelse. køkken med elektr. komfur, varmt vand i 
kokken og badeværelse, soveværelse, entre, særskilt 
gæstehus, garage. 

Fyringsmulighederne gor huset anvendeligt når
somhelst, f. eks. i juleferier, påskeferier, o.lign. 

Evt. interesserede kan få yderligere oplysninger 
pl Central 825 (lokal 327). 



SET OG SKET I KLUBBEN 

Unlversltets- og Itudentermatch 
afholdtes den 13. juni. Vejrguderne var os nådIge 
(men hvem har de ikke været det over for i denne: 
sommer?). Det fine sommervejr medførte dog at 
besøget ved langelinie ikke var 51 stort Som tid
ligere år. 

Inden selve matcherne afholdtes et lob i trav;ulle 
mellem Frihavnsklubben. Scarlett·bådene og DSR.. 
Løbet gik over HXX) meler og resultatet blev. al 
Frih.wnsklubben vandt med Sc.,rfeH på andenplad
sen og flere længder bagude kom DSR. Til sidst
nævntes forsvar skal dog siges, at holdet. der be
stod af otte kaniner, med meget kort varsel sprang 
ind til erstatning for Øresundsselskabet, der måtte 
afmelde. Under ledelse af Strigel trænede de unge 
menneshr hårdt j en uge, men kunne altsA ikke 
hamle op med de muskdsvulmende hurer fra Fri
havnen og Tuborg havn, men det var gævt gjort 
alligevel. 

I matchen mellem København og Aarhus univer
siteter sejrede Aarhus atter i år, endda ret over
bevisende. De har vedtaget derovre, at nu skal det 
være slut med de evindelige sejre til København. 
Matchen har været roet ti gange nu, og points 
sUr 7-3. Der u ikke megen tvivl om at Aarhus 
er stærkt inde på at fortsætte denne fremgang. 

I Studentermatchen vandt Danmarks tekniske 
højskole meget overlegent. 

Om aftenen kl. 18 samledes roere og honoratiores 
til den traditionelle middag i gobelinsalen på Ko
benhavns universitet, hvor rektor Iversen præsi
derede ved bordet, og senere drog man ud i klub
ben, hvor der var pyntet op, og hvor der blev 
festet på livet los til ud på de små timer. Et be
skedent fyrværkeri og en noget bedre tilreuelagt 
illumination var med til at markere dagen, ligesom 
et amatørorkester, der påtog sig at udfylde pau
serne for de professionel le musikere, gjorde sit til 
at sætte stemningen i vejrel 

Lov.ndrlngerne 
Som det sikkert vil være dl' fleste medlemmer 

bekendt, raldt det ar bestyrelsen stillede lovforslag 
ved den 2. ekstraordinære generalforsamling den 
16. juni. De medlemmer, der havde stillet sig i 
opposition til forslaget, specielt til dettes bestem
melser om udvidelse af klubbens rammer, vandt 
gehor for deres synspunkter. Ved afstemningen 

kom der til at mangle J stemmer i kvalificeret 
majoritet og forslaget var rølgelig bortfaldet. 

Umiddelbart efter generalforsamlingens afslut
ning afleverede Ole Nors imidlertid en skriftlig 
henvendelse til bestyrelsen, hvori 20 medlemmer 
under henvisning til lovenes § 10 begærede ny eks· 
traordinær generalforsamling afholdt med henblik 
på ændring af loveMs § 7 (bestyrelsens Sammen
sætning). Ved dupliceret meddelelse til medlem
merne indkaldtes derefter til ny ekstraordinær gene
ralforsamling 6. juli med dagsorden: ændring af 
lovenes § 7 og § 9 og til 2. generalforsamling i 
tilfælde af manglende fremmøde på L generalfor
samling. Denne 2. generalforsamling skulle aEhol· 
des 9. juli og ved denne skulle man tillige i givet 
(.lId vælge ny bestyrelse. 

Disse to generalforsamlinger fik et meget stille 
forløb. Ved begge virkede i lighed med de fore
gående, landsretssagfører Carlo Larsen som diri
gent. Ændringerne blev ,edtaget uden debat, og 
ved generalforsamlingen den 9. juli fik bestyrelsen 
i overensstemmelse med den udsendte indkaldelse 
følgende sammensætning: 

Formand: Bjørn l\\øller. 

Kasserer : B. Boesen. 

Sekretær: Aage Bang. 
l\\aterielforvalter: Norman-Hansen. 

Kaproningschef: E. Blond. 

Instruktionschef: Arne Pedersen. 

Langtursrochef: Knud Mikkelsen. 

Efter disse besværligheder nåede man altså frem 
til et kompromis. Nu er blot at håbe, at vi hermed 
har fået nogle love, der kan danne grundlag for 
arbejdet i et ruml stykke tid fremover. 

Styrmandslauge' 
holdt middag for sine medlemmer lordag den 4. 
juli. Det blev en munter aften med god stemning. 
Det kulinariske havde ligget i fru lIansens s ikre 
hænder og resultatet og successen var derfor sikret 
på forhånd . Italiensk spaghetti med diverse gar
neringer samt til dessert. jordbærtærte. 

Senere "ar der dans og hyggestemning. Det var 
glædeligt at se mange af de yngre med i laget 
denne aften. 



Håndbold 
Samtlige i håndbold imereSSl'rcde medlemmer gor1.5 hcrn'd 

bekendt med, at trænmgen i år påbegyndes onsd.lg cl..," 9. sep
tember kJ. 18,15 i Q}'\'-hallen i Nørre AlI~. samt at der ~nd
videre fra den 7. oktober 1959 trænt..'i i Idrætshallen, s.amme· 
~Ieds fra kl. 17. 

Som loædv.m lig er der i år anmeldt to hold iii mesterskabs
turneringen, og af hell$yn til .It få så homogene hold som luuligt, 
opfordres medlemmerne til .11 ddlJge i trælIIngen strak~ fra 
startCtl. Medlemmer, der ikke ousket al deltage i turneringskam
pene:, er sdYfolgdig lige så velkomne som turneringsdeltagerc_ 

De endelige resultater af klubbens deltagelse I mesterskabs
turneringen 1958159 blev folgende: 

I.·holdet spillede lait 8 kampe. h"oraf ccn blev vundet medens 
resten tabtes med storre eller mindre gbns. "led sine 2 tmints 
kan det næppe undre, ilt holdet blev nr. sidst. Fordelen ved 
denne placering er åbenlys, thi næste Ars n'sult;1t kan faktisk 
ikke blive ringC're, hvorimod dC'r er al mulig grund til .lt tro p.l. 
en bedring. Og i den retning er h.\ndboldafdelingens bestyrelse 
ukuelige optimister. 

Il.·holdet klJrede det noget bedre, idet holdet af syv kampe 
vandt de tre, og med de derved sammenskrabede 6 pomls blev 
j stand til, specielt p.i grund af en bedre m,Uaver.tBe, idet 3. 
hold havde $amme pointsantal. at indtage en .... -plads. 

Endelig har klubbens to hold deltaget I roernes h.lndbold
mesterskabsturnermg d. 22. marts 1959. Da Kobenhavnskredscns 
bestyrelse i ar h.wde vedt.lget ikke .lt ville afholde Roernes 
turnering påtog Skjold sig at sorge for .arrangemC'ntet, og det 
skal herved fr.a DRS's side frembringes en tak herfor, lig~som 
man gerne vil fremhæve, at turneringen blev gennem fort pot en 

virkelig glimrende Inåde, der ab~olul Ikke ~tod tilbage for Ild· 
!igere .lu turneringer, snarere tværtimod. 

lL·holdet besejrede i sm forste kamp DfDS med 9-}. I nol$tt: 
kamp spillede holdet u.lfgjort 84 mod Skjold, m~n i den dkr· 
folgende straffek.lstkonkurrence viste det sig. ganske som sidste 
.ir. at det duer \/ore spillere ikke lil, idel vi af 5 bst kun scorede 
eoen 8;mg, medens Skjold s,oredc 3 gange og dermed vandt meod 
ialt 11-9. Når ll .-holds spillerne dennegang ikh bliver hanet 
for deres manglende evne 111 at ek5ekvC're straffC'kast er grun· 
den den ganske simple. at lederen af håndboldafdeLngen selv 
kiksede sit kast. Skjold v.lOdt iovrigt rækken med dertil horl.'nde 
diplom. ved i finalen at s l.i Kvik med S-2. 

L-holdet modte i Sin forste: kamp Skjold. og det var nærmest 
pinligt .H \'ære tilskuer og samtidig medlem ,lf klubben, thi de 
syv spillere lod sig fuldstændIg feje ud ar banen m~d et nedu· 
Idg på [7-4. 

I den anden mcster.r;ckkekamp be~eJrede Lyngby med bes\'ær 
Kvik med 8-6. og da Kvik havde Vist spil. der I.i flere kilo
meter over vort. var alle 100 '7r sikre pl . .u vi fra næste ar 
~kulle deltage i herre A·rækken. folen deot skulle ikke Sol v.~re. 
thi nævnte _dlle~ dækkede ikke' de syv ~pillere. O.:t vn virkelig 
en fornøjelse at se dem i denne kamp, hvor de fightede st raks 
fra starten, hvilket gav til resultat, at første haldeg blev \oundet 
mtd 6--1. Dette resulut tog helt pippet fra KVik, der faktisk op
gav ånden. Anden hah,leg vandt vi med 9-5. og slutresulidtct 
blev slItdes 15-6. Kan vi blot U hlnærmdsesvi~ $l godt spil 
frem i den ordinære turnering. kan holdet virkelig blivC' farligt. 

Roernes turnermg endte lovrigt med, at Skjold vandt over 
Lyngby mcd n-IO, og derm ed blev dette .\rs poblvmder. 
hvilket var absolut fortje:nt. 

Og med dramme om gcntagels<.' af kampen med Kvik on~ke~ 
vdmodt til den nye Sir5on. 

.... f-j. 

ORiENTERiNG 
Så begynder vi igen 

Efterårssæsonen star for doren, Sektionen h.u mod
taget en terminsliste, der viser, at der er fuld beskæf
tigelse for orientererI.' fra nu af til jul. Indbydelserne td 
de forste lob er slået op i klubben og tilmeldmg skal 
... ke senest mandagen for lobsdagen ul klubben ... kontor, 
Ry 48. Desuden kan en teldon være tIl stor hjælp til 
opspormg af mødetid og sted, så de aktive skal nok 
klare sig. 

Så er der alle dem. som skal gøres aktive. For dem 
afholdes der en 

Orienteringsaflen I klubben 
torsdag den 27. august kl . 20 

Der er sikkert mange. der gerne vil VIde, hvad det 
bell' drejer sig om, og til den ende vil flere af de gamle 
medlemmer fortælle om deres erfaringer på orienterings
banerne. At de samtidig vil falde hen i betragtninger om. 
hvor dejligt vi har det på sektionens faste tilholdssted 
GilSchuset, er på forhånd tilgivet dem. Der vil blive givet 
instruktion i brug af kort og kompas. vi vil vise nogle 
farvelysbilleder fra løbene, og endelig vil dette ars vinder 
af kompaslobet, hr. Poul E. Jakobsen, holde tale. 

På mødet afgor vi samtidigt, om der er stemning for 
et begynderlob fra Gåsehuset den efterfølgende søndag. 

Der er mange, 
der tror, at de åbne orienteringsløb kun er for de erfarne 
lobere. Vi vil indtil bevidstløshed gentage, at det er ikke 
tilfældet. Der er mere end 100 deltagere i hvert lob , og 

den, der ikke klarer sig igennem, kan allige\'el skjule sig 
i mængden. Ganske vist koster de åbne lob et par kroner 
i startgebyr, men det er et fund For de penge. for flittige 
og uformuende løbere kan der blive tale om reduktion 
af startgebyret, 

TerminsUste 
lørdag d. 22. aug.: K,\\ nat, Jægersborg hegn, 
SOl1d.lg d. 23. aug. begynder- og propaganda lob i Rude 

s kov. modested Rudegard stadIon (indgang fra hoved
vej 5) 930_1030. 

Søndag d. 30. aug,: 1."'1. begynderløb fra Gåsehuset. 
30. " : Lob i Sverige, København·Provmsen. 

kval. A. Tuborg havn 7 15. 

6. scpt.: Efterarslob, Skærmen, kval. B og C, 

n. 
IJ. 
20. 
27. ., 
27, " 

-l. okt.: 

Borup, Sjæll. 
Helsingør, kvaL C. 
Djurslandslobet. 
K,\\, kval. .\, B og C. 
DM. 
Propagandalob, kval. C. 
FIF, kval. A og B. 

Fortsættdse folg~r n~te nr. af O",. 
DSR's ski· og orienteringssektions styre 
Poul Erik Jakobsen, formand, Bjodstrupvej 59, Vanlose, 
Erik Lund, næstformand, Nojsomhedsvej 19, 3. ø. TR 3129 v. 
Knud Mikkelsen, kasserer, Tomrc:rgadc: 3, N, 
Mogens Haul, Mariendalsvej 52 H, 3, F. 
Kell Christiansen, Tirsbækvej 15, Vanløse. TelE. DA II60S. 

Postkonto nr. 68.3'14. 

Ansvarsh. for .DSR-: Aag!: Ba!l8, Helsingborgg.lde 23, !.tv., 0, TelE. Ry 292. 
Ansvarsh, for .ORIENTERING-: Kell Christiansen, TirsbækveJ IS, Vanløse. Telt DA 11605. 
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-- AKADEMISK ROK LUB o POLYTEKNISKROKLUB 

MED L EMSBLAD FOR DANSKE STUDENTERS ROK L UB 

27. ARGANG SEPTEMBER 1959 NUMMER 7 

afholdes lørdag den 19. september kl. 15 

Dåbshandlingen indledes af klubbens protektor, 

Hans Majestæt Kong Frederik IX, 

der vil døbe en to-årers inrigger 

løvrigt har følgende lovet at medvirke ved dåbshandlingen : 

Havnedirektør Aage Hendrup 

Professsor Knud O. Møller 

Landsretssagfører Leo Frederiksen 

Kontorchef Sv. Worm-Petersen 

Professor Knuth-Winterfeldt 

Prokurist F. Aa. Hansen 

Efter bådedåben er klubben vært ved en kort reception 

BESTYRELSEN 

Ansvarsh. for ~ DSR·; Aage Bang, Hdsingborggade 23, l. tv., ø. Tclf. Ry 292. 
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ROK l U B POLYTE KN ISK RO KLU B 

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

27. ÅRGA NG O KTO BER 1959 NUMMER 8 

Klubben indbyder til fest i: 

§ILA\II<A\IFIFIE~ ILA\~ ID 
lørdag den 10. oktober kJ. 20 i klubhuset 

Udsmykning * Dans til stort orkester * 
Un derholdning * Konkurrencer med fine præmier * 
Billetprisen bl iver kr. 9.00 pr. par, kr. 5.00 for enkeltbillet. 
l prise n er includeret smørrebrød og rødvin. 

Det er tanken med denne fest, der agtes lagt op i samme format 
som den berømte febru.ufest 1958, at sætte et væ rdigt punktum 
for sæsonen 1959. 

Af hensyn t il arrangementets omfattende karakter er deltager
antallet begrænset. Billetter kan købes fo rud i køkkenet elle!' på 
kontoret. 

Man bedes i egen interesse sikre sig billetter inden der bliver udsolgt. 

KLUBKAPRONING 
afholdes søndag den 4. oktober kl. 9 

Tegningslister til de enkelte lob er opsat i s lyngelstuen. og der er sna rt overtegnet. 

Efter lobene fælles frokos t på verandaen og herunder præmieuddeling. 

Standeren stryges søndag d. 1. november kJ. 11 



SET OG SKET I KLUBBEN --------------.,. 

KVIkmatcherne 

den 9. september bragte fornyede laurbær lil klub· 
ben. Vi sejrede i begge lob og erh,'ervede derved 
sAvel spejlet som bolcheglasset. Det er længe siden. 
vi sidst har haft en dobbeltsejr ved disse traditions
rige matcher, og det er atter el bevis på, at vi om
sider rf på vej opad igen. Løbene var iovrigl i:H 
noget vanskelige at få afviklet. Den stærke trafik 
ud gennem Kalkbrænderihavnen gjorde sig gæl
dende. Ved begge løb måtte man Inden starten af
vente en 0resundsblds afgang, men tilsidsl klap
pede det hele alligevel. Efter romngen var vi værter 
ved en hyggelig sammenkomst. hvorunder trofæerne 
blev overrakt. Ilumoret var højt og Stemningen god. 

Kanin/esten 

den 12. stplbr. fik ligeledes et vellykket forlob. ,.\an 
indledte allerede kl. 16, idet .lrrangoreme i ung
dommeligt overmod og ud fra en fornemmelse af, 
at ih kan alt lade sig gore, havde dekreteret kanm
dåb på dctte tidspunkt. Det var et lidt voveligt 
eksperiment, men det gik. Ved velvillig assIstance 
fra Kobenhavns havnevæsen, det maritime hjemme
værn og Kobenhavns brandvæsen, fik vi s tablet et 
arrangement på benene, der IhvertFald var særpræ
get i såvel ide som udforeise. Efter slaget, hvor· 
under brandslanger, skumslukker rn. v. blev taget i 
anvendelse, samledes man på terrassen, hvor dlrek· 
tionssekretær I Zoo, cand. mag. Arne Schiott holdt 
årets kanintale, og bl. a. slap h'vende kaniner los 
blandt fors.unlingen. 

Om altenen kJ. 20 samledes man til fest Is,lien 
med tilstodende lokaJu. Starten var lidt mat, men 
efterhånden fik man oparbejdet en ganske god 
stemning, der kulminerede, da .. Foreningen af nu· 
levende danske heltc" ved 2J·tiden besteg tribunen 
og underholdt sels kabet med et vellykket program. 
Derefter fortsatte dansen, og mange benyttede lej
ligheden til dl sikre sig nogle stykker af fru li an· 
sens velsmurte og lækre smørrebrød. Strigel .,led 
trofast i det ved b.uen, og det blev ud på de små 
limer, inden man skiltes. 

Bddedåben 

den 19. september kommer vel nok tli at stå ,>om 
højdepunktet af alle de glædelige oplevelser, vi har 
haft i indeværende begivenhedsrige sæson. Det 
kastede selvsagt en særlig glan!> over hOJtidelig
heden. at vor protektor, Ilans Majestæt Kongen, 
indledte dåbs handlingen ved at døbe en to-årers 
inrigger med navnet IIRO AR. Ved d.iben af de 

ovrige både havde man den glæde al se en række 
ledende mænd fra hojere læreanstalter og fra jn~li 
tutioner, der stdr klubben nær. samt fr.a idril'lIcns 
verden medvirke. Således doble rektor ved Dan
marks tekniske hojskole, professor Eggert Knuth· 
\X'mterfeldt en fireårer:. oUlrigger med navnel PIl. 
prorektor ved Kobenhavns universitet, professor 
C. E. S.mder- ' lansen , en fircårcrs outrigger med 
navnet MOA, havnedlrektor Aa. ll endrup en aa· 
velsculler med navnet AlfA, kontorchef \'\form· 
Petersen en motorbåd med navnet HANS. proku· 
riSl F. Aa. Hansen en øvelsessculler med navnet 
RAN og landsretsagforer Leo Frederiksen en to
årers inrigger med navnet IIELGE. 

Efter at det højtidelige arrangement var afsluttet 
afholdte!. en vellykket receptIOn i lokalerne pa I. 
sal. og kl. 17 gik vi hjem. 

En mindedag i klubbens historie var lil ende. 

Onsdagsmatcherne 

sam ler fortsat deltagere, både ved løbene. der efltr· 
handen er ved at foregå i buldermørke, og ved 
sammenkomsterne på L sal. Det er fortrinsvis de 
helt unge, der præger disse aftener, men de viser 
os lidt ældre. at man sagtens kan fa en onsdags· 
match ud af del, uden at der behøves .arrangeres 
foredrag eller film efter løbene. Man kan blot hyg· 
ge sig i hinandens selskab. Det var det vi andre. 
der sled med at skaffe programmer til underhold
ning hver uge. sti lede hen imod, men aldrig nåede. 
Redaktionen havde hort om ungdommens trofast
hed mod disse arrangementer, men stillede sig 
skeptisk og udsendte en medarbejder, der i ly .af 
morket sneg sig ned i Kalkbrænderihavnen for 
gangen on .. dag. Det var halvmørkt, koldt og efter· 
å rsagtigt. Den udsendte skuttede sig bag bilruden 
(det er vellønn.:t arbejde her ved bladet) og håbede 
s! smat på at kunne referere en fiasko. Men san· 
delig om ikke tre både strog ind gennem løbet og 
hastede I mål under slyrmændenes ildnende lilr.lb. 
Points blev noteret af den frysende maldommer, og 
.,nart gik det taktfast hjem mod klubhuset. hvor 
de oply!>te vinduer lokkede. Jo, der er st"diR gang 
i den. 

Stvrm,lndslauget 

holdt middag for sine medlemmer lordag d~n 5. 
.,eptember. ln god "ften med en fm souper. KOJ.:nak 
og hygge i de små stuer. 

Der var intet ol. og slet mgen hornmusik. 
Så Nors ked{'de s ig. 

~~~UUreh! ____________ ~ 
Mandag og torsdag kl. 19 -20: St,llens gymnastlkinst1tut, Nørre Alle. 
Tirsdag og fred,li; kJ. 17- 18: Statens gymnastikinstitut. 
Onsda.g kl. 17,15- 18: GI. Metropolitanskole, Frue Plads. 
Tor .. dag kJ. 20-21 Svomning. Staten<i gymna.stikinstltut. 



Lidt forhåndsomtale 
af et arrangement som det, der er start op pd fO~lden. 
skader aldrig, og i erkendelse heraf rettede redaktøren 
forg.tngen aften henvendel~e III klubbens fe~t.lfrangor 
par exeJlence. Arne Pedersen, Just som denne var vcd 
at lade hu liansens sodsuppe vederfares retfærdighed, 
medens skumrmgen krøb md over \"cr.lndaen. 

~BII'r det er Slor aften?" 
Arne nikker voldsomt bekræftende, medens han lader 

en s\'cske passere om bag strubehovedet. 
"Det regner jeg med. Der bliver i hvert fald Ikke sparet 

nogen anstrcngel~e for at gore det sl vellykket som 
muligt." 

"Del kulinarisker 
~ ligger i hænderne pl fru liansen." 
RSa er successen sikret p~ det punke 
"Stemmer1" 
HOg udsmykningen?" 
"Ja. der har vi tænkt os, at koncentrere del hele i salen 

og gore denne så. hyggelig og intim som mulig." 
.. 5;\ skal loftet sænkes, kan jeg regne ud." 
.. Det bliver vi nødt til. Det er et stort arbejde, men 

det giver bonus har vi jo erfaring for." 
.. liva' med underholdning og konkurrencer. Dine pia· 

ner der .... ?" 
.. Er mørkelagte. men jeg kan dog ",ige så meget, at vi 

ser hen til en succes på dette punkt ogd." 
.. Forresten er der et par unge mennesker, Som ved 

sidste fest kom lovlig nær til de stærke varer, dt'r har 
spurgt mig, om man ogsa denne gang kunne regne med 
!Ioervke I form af ledsagelse ...... 

• Shhl" 
"Undskyld, velbekomme." 
~Takl" 

Kaproning,>sæsonen 1959 fik for vort \"Cd kommende en 
fin afslutning. idet vi ved efterd .. kaproningen pa Bag
sværd !Io" vandt hvad vi deltog i, nemlig begynder firer. 
begynder letvægts fm~r og senior toer m. stm. 

Vi var lidt spændt på hvad vore letvægtere kunnl.' 
præstere i begynderfiru. Vi vidste at holdet roede pænl. 
men havde de kræfter nok til at ro mod væsentlig tun
gere modstandere. 

Det havde de. de roede et smukt aR klogt lob, og 
vandt, uden at ro sig ud, foran KR. i tiden 8,03, KR. 8,OS. 

Efter at have hVilet lidt roede de ud igen. og vandt 
efter et spændende lob for.ln Soro. De furste 500 m forte 
vore, hårdt trængt af Soro. efter 500 m tog Som forlll)!en. 
og da havde de fleste af os afskrevet det lob, men roerne 
ville noget andet; ved 1200 m kom de igen, og i sikker 
og smuk stil trak de fra Soro og var i mal ca. 3 længder 
foran konkurrenterne. Tiden var 8,16 for vore og 8,27 
for Soro. Holdet bestod af Emil Sorensen, Sven liansen, 
Jorgen Råschou Nil.'lsen, Per PJkjær. cox. Per Willems. 

Styrmands- og scullerlnstruktionell 
slutter for I år med udgangen af ~epTember. 

LlIIgtursroere 
bedes snaresl indsende km·opgl\·e!se for årets ture til 
klubben. 

STYRMANDSLAUGET 

indbyder 111 sæsonens næstsidsTe laugsarrangement 

KRABBE· KLO · KALAS 
ford.lg den 31. oktober kl. 18.30 

PriS for kloer ad Libitum, diverse svenske, samt 
OSleSllllter og kaffe er sat til 10.00 kr. 

Påklædning; ældre toj, da kemisk rensning ikke 
er medregnet i prisen . 

Frfaringen fra sidste lr siger. at det bliver en 
stor aften. 

KAPRON][NGEN 

I senior toer m. stm. havde K R. sat meget ind pa al 
vinde, idet de l s.a fald ville vinde "lleory Kiersgaards 
Mindepokal" til ejendom, og de ha,·de derfor udtaget de 
IO bedste fra dere<; fine firer u. til at ro her. Desuden 
havde "Kvik" en fin toer. 

Vi lod ehr. RasmuS,Sen og I'\ax SteHensen med Fon
nesbæk RasmuS,Sen som cox. starte her. efter kun en uges 
traming i den e bådtype, og efter roernes gode resultater 
l sæsonens lob håbede vi at de kunne gore sig gældende. 
l)e roede et pragtfuldt lob og beherskede det fra start 
til mål og vandt med ca. 7 længder foran K. R. i tiden 
'i,23. K. R. 8.-15,6, Kvik udgik, da de efter ca. JOO m roning 
kæntrede. 

Det samlede resultat af sæsonen blev, at vi vandt 15 
lob i 18 l>tarler, hvilket er det bedMe siden 1954, da vi 
V,llld, 17 lob, men i betydelig flere "tarter, og vi hilr vun
det i samtlige bådtyper undtagen otter, hvor vi ikke- har 
startet. 

BI. 



fl OR[ENTER[NG 
VIIIKELIG? 

En opmuntrende delt,lgelse, siCrlig i dtcrlrds begynderlob. 
med molngt gode plOlccringer holr Soli liv i b~tyrdsens ildskilligt 
g.tnge trufne beslutninger om cn yderl igere eHektiv veJledmng 
og instruktion af nye lobcre. Et væsentligt punkt i sektionens 
dlcr,hS\'irke, vil derfor blive begyndcrlobene. især løbene fu, 
GASEHYTTEN, hvorigennem vi vil JZIIC noget ind pi vi rkelig 
.at bibringe uovcdc lobere en fomld ... c for OR IENTERI NG, 
i sI haj glild at de hurtigt hn U et godt udbytte ilf løhene. -
"-\cn som .. hid vil vi pointere, ,11 intet i den retning vi l kunne 
lykkes uden energisk Indsats .d loberne sdv. Vi glæder os dC'r
for fortsat til at se vore mange nye IvrIge medlemmer, Kudcll, 
Borre:, Mærsk, for ikke at !.llc om vore: nye piger, Bente og 
Grete. 

P'l.eneraHorJ;'Imlingen (se neden ror) vil ovenror omt;'llll.· blive 
hove punktet. tovrigl opfordres alle interesserede til ,il! ddtage 
i denne. Desuden vil vi her drøfie sporgsmIlet om stiBnder
lobenc..s forts;l:ttclse, idet RODEs indlæg om I"bets aiboldelse 
kun hvert andet i r hu mødt modsund, bl. a. tra Jesper 1"I "en, 
I tils lutning ti l de egentlige begynderlob, er det ogd hensigten 
fOrtsdl, at fo rsoge forskellige mere utr.lditioneUe lormer for 
orientering, alt under belC::gndsen KISPL1S (og hV.ld d~raf fol
ger). for dem, som ikke h.lr pro'let KISPUS for s1'ld som for 
~Rotterne·, h!ber "j .lt kunne I.we el par sjo'le lob. J.l. som I 
ser. mulighederne for energiudfoldelse er til stede. I er vel· 
komne fil oll benytte deml 

t:I'TEnAnETS I .. O II 
K.lrakter~n al lob~ne h.lr "zr~t i hoj grad forskdlig. Der 

h.lr vzret deciderede rileerlob Og der hu værel virkelig orlen· 
tering"krzvende lob i Sverige med virkelig gode delstræk. 

Om lobene b/!'rettes: 
Sidsl i augus!. Torsdag d. 27. afholdtes i klubben en orien· 

teringsaften med fi n deltagelse. Ocr ble" visl farvelvsbilleder 
fra orienlering, udlånte af kredsen. Den p.tfolgende sondag .lf· 
holdtes i iilknytnillg liertil begynderlob fra GASEH'fTTEN, 
hvor flere for forste gang fik øjnene op for ;u trzer og ~tier 
nu egentlig i mange tilfælde kan \'zre ind'liklet pLaceret - i 
forhold til kortet I 

Salnlne søndag, d. JO., ;'Ifholdu!s malchen Kobenhavn·Provin· 
sen ved Sonder Rorum 100 km inde i SUne. Del blev en lang 
dag kl. 8-kJ. 20,00 . ./'>\~n det var umagen "ærd. Et dejligt lob 
i fint terrain. meget afvek~lende. ForMe stræk "ar således hele 
lob<:t vzrd. Det var pl J5 km uden stier pi kortelog med 
kun et par sm! enzggere, samt uden udprægede ledepullkter 
n~r posten. Resultatet 'lU da og:s.l at vindertidl.'rne var ~Iore 
(2.02 for de 91"J km pl B·bolnen" hvor Rode og jeg startede. 
Trods et bum pl post 2, der var meget lel, fik Rode alligt.vcl 
en anden plads, tre minutter efter vinderen, idet 'Ii begge h,n'de 
den tilfredsstillelse al klare forsle ddSlræk godt. Det her med 
ikke at lade sig sil ud, for efter mlle:l, er egsl en god grund
regel i orientering. 

Sondag d. 6. 9, afholdtes dterlrslobet i Borup med op
munuende stor deltagelse fra seklionen. Dct Volr et racerlob, 
h\'ør de molnge poster dog bevirkede. al stOr sikkerhed i Orien' 
lering kom stærkt i forgrunden. Rbultaterne var de bed ... le. vi 
hidtil hu opn!et l .tr. I d.lme-A v.lndl lbnne, cUme-C Inger 
Ibul, sikke nogle pigerI l herre·B var Rode pI pletten med 
en forsteplads, I herre·C havde vi fornojelsen af ikke mindre, 
end fire helt nye deltagere. En skuffelse var dog herre·B holdet, 
som ikke kunne forfolge forlrets successer . 

Sondag d. 13. to begivenheder: 
T Ilelsingor afholdtes lob, hvor VoiK! vandt vefeunklassen, 

medens John placerede sig pænt, i C;klassen. Vi har slledes 
nu en god repræsentant i bolde Dame·A, ·B og -C. 

Djurslandslobet blev afholdt i tcruinet omkring Mols·kroen: 
.Cykler 250 fOl'.at lobe ti~1 Ja, delle er jo ikke BT, men der
for kan vi l.0dt bruge delte blads overskrift til Djursl,mdslobet 
uden .lt ro me alt for meget. Uaibængig af hverandre var Rode 
og jeg blevet enige om at cykle derover. Om bord på blden 
kom Rode, den sarte sjæl, som jo kun fA gange har været i 
.lvisen, FalnilJejournal m. m., farend e med hængende underkæbe 
Solmt en stor pegefinger midt i BT og kunne kun stamme: ~Sc"1 
Vi kunne da bedre fo rst! Hillerodfolkenes hentydninger om 

~bloldtzkke· m.m. Rode har p.gr.a. suc"sscn fo resl.iet .lt illle 
Københavnere for fremttden burde cykle Iii Djursl;rndsløbct 
(os undtaget). Desuden deltog Hanne. lobet vu inlern;'ltion~1t. 
Rode Eik den bedste placering - en tredieplads I herre·B. 

Søndag d, 20. havde vi kun fil. med 111 kredsmcsterskdberne, 
der i sidste øjeblik var fly tIet til Sonder Rorum. Dcn eneSte 
virkelig gode placering, ,',tr lJ enning Amelung ... forslcpbds I 
Æ. O. B., en ~ucces, som VI hlber forfolges af andre ~r de duv • 
ne, foruden Voigt. 

Søndag d. 27. aller IO begivenheder. Begynderlobet i Hare· 
skoven, hvor vi atter havde god deltagelse, saml D. ,\\., livori 
Røde og H;'Innt deltog. Om dette beretter Rode; 

n ,\1 t \få It 

~fvikledes i Klinlholm~koven ved Moens klint. Med henblik pl 
det (orestlcnde Nj\\ ven tede moln hirde baner, og i denne hen · 
~eende blev deltagerne heller ikke skuffede. Banerne v,u kon· 
dition~mot:'ssigt krævende, men dol skoven ikke er d Slor, Volr 
orienteringen Ikke så vanskelig. Det ml dog visl siges, at bane· 
Izggeren Torkil Lolursen havde udnyttet dt< muhghed~r, som 
terræn el bod p.i. 

D"meb .. tncn var 6.7 km med 6 poSler. Vinder blev Signe 
larsen .Pan" med lI,tnne VOIgl p.i. andenpladsen, vel del fine· 
ste resultal DSR i de sldsle molnge år h,;ar opnået til 0.\\ 

Herrebolnen ",;ar p" knolpl 12 km. Vinder var urs Jeppe!>en 
00, hlrdt Ir,rngl af de tidligere mestre Hdmulh Olsen, lynghy, 
og O le Hansen. "'IF, der ",;ar henholdsvis 9 og 23 Uckundt<r 
efter i mll. Iler deltog formanden. som n;i,ede ,It placere sig I 
bed!>le hah·dcl. Dette re~ult~t bor .lnimt're kJubbens unge B og 
C lobere lil at g,l. virkelig ind for onenteringen med konkur
rencema:~~i,llt sigte, idet klubben her har traditioner ilt hævde, 
og d~t cr givct. at m;'lngc k~n l;lere il l gore det bedre end for· 
m;'lnden, dfreml de g,l.r r~tlondl 111 ,·ærks. 

p E. Jak 
KO\I\IE:\'UF.: HH,I' EXIIEIlEB 

GeneralforsamlInS: T;redag d. 23. IO 1959 kl. 19,30 indkaldc~ 
til ordin,o:r gcncr,liforsamling med f"lgende hovedpunkter 

J. v,dg af dirigent, 2. sekuonens virksomhed. J. regnskab. 
1. (orsl"g, 5. val/( .tf styre, 6. evenlueIt, herunder begynderlob 
og instruktion. Alle medlemmer er hiertdlgt velkomnd Gene· 
r~lfof!>.lmlingcn bor blive å rets milepæl. 

lovrigt ~er tcrmin~listen ud som folger: 
Ohs: " fan ge begynderlobl 
Anmeldelser ul de åbne lob, senest kj. 18,00 mand.lgen for 

III et af \tyrcfs medlemmer I I 
Oktober. 
Dcn ... 
Dcn II 

!k. 
Den 

II 
lb. 

Dcn 25. 
Den JI.: 

\bent lob FIF. halificcrende A og B. 
Be/{ynder/ob i Rude Skov, fOf5!e stan 9,30, stilrtafgift 
I kr., kort k,m kobn på Sledet, J hilncr, henholdsvis 
5, 7 og IO km. Anmdddse pol stansledet, som er 
Rudeg,hdsstadion i Holte lige nord fo r vejgdnen ,"ed 
Rudersdill. DSB bus frol Hans Knudsens pbds lil 
doren. 
NO;.'. 
Soborg Klubs 1bne lob "cd Grib Skov. Duemose trin· 
bræt 1,3 km nord for Kagerod.. Et udmzrket lob al 
~Iilrte med fo r BEGYNDERE. HB 12, HC 9, DA s.s. 
DB 7. DC 6. yOB 10, NDD S. 
Krcd~en "bent lob. 
Kredsen natlob. 

."Ol·rmber. 
Den l. OBS: Klublob fra GASEIIYTTEN. Starler kl. 9.lO 

11,00. I BEGYNDERBANE, silmt en kispushdne. 
VEJLeDNING AF ERFARNE. 

\'tlkommen AlIel 
Dcn 8. KlubllleSierskabcr i kredsen. 
Den 15.: (Shfinderløb. Art. Sakskobing.) 
Den 18.' I'r:emiefest. 

USlI'i ~kl· III! Otlt·lI l l'rl ll~,!>ek t lo ll . ~I~rr 

Poul Erik ]akobJen , formand, Bjodstrupvej 59, Vanlose. 
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ROKLUR V POLYTEKNISKROKLUB 

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

17. ÅRGANG DECEMBER 1959 NUM.MER 9 

Olu I Nielsen In memorIam 
Den 26. november afgik formanden for Kobenhavns 

roklub. fa.ktor Oluf Nielsen. ved doden 57 år gammel. 

Ved Oluf Nielsens bortga.ng har da.nsk rosport mMet 

en af sme gode ledere. P1 ellie steder og ved alle leJlig

heder. hvor roere samle,;. trdf man Oluf Nielsen. tlg 

faire s ig tiltah af hans venlige sm1i og hjertevarme humor. 

Hver lørdag 
vmteren Igennem er der bv I klubben. Dampba.det er 
aben t, og fra kl. 15 er der endVidere åbent I kokkenet 
og slyngelstuen, saledes at der mdtil kJ. 17 er mulighed 
for at få en kop kaffe, en pilsner og evt. et p.uti billard, 
og iøvrigt bn m.ln snakke og hygge sig som man har 
lyst tli. 

Vi lidt ældre husker ham endvidere fra de s\'undne KR- Kontoret 
rt'\'uer. hVOri han gennem mange ar var en af de bærende 

kræfter. hans humor og Ilvs};læde fik her sin fulde ud

(oldd .. e. og hans viseforedrag v.u fremragende. 

Ved flere leJligheder har Oluf Nielsen også glædet 
DSR's medlemmer med SLt talent, idet han har optradt 

for o:, ,'ed fester og sammenkom:,ter. Han har endvidere 

Virket som speaker "ed studenter· og universnetsmatdler, 
bgesom han ofre har været gæ:,t hos os, når lejlighed 

bod s ig. Senest s.5. vi ham ved bådedåben i september, 

hvor han madte op, trofa~t ~Om altid nar begivenheder 

indtraf i rosportens verden. 

Nu skal vi ikke mode ham mere, men "i ~idder tilbage 

med ermdringen om en djærv og !;od skikkelse, der vi! 

blive savnet, I hans klub i det daglige ,uke. og af o" 
a.ndre, nar vi modes i festligt la.C. 

Æret \',Ne hans minde! 

er lukket med udgangen af november. 
Klllbbens posl.,dresse er uforandret: Strand"ænget, Ko
benllavn O. 

Redaktøren 
er I "enligt lune, og betænker hermed medlemmerne med 
et nyt nummer. Et sådant er JO efterbanden et sjældent 
syn, lige så sjældent som regn i Sabara, Julesne eller 
kassereren ved en åre. liv,ld skyldes dette? Smøleri, \'II 
de fleste sige. Indrommet, men på denne .1rstid tillige 
m.lngel på stof, navnlig aktudt stof. lian havde håbet. 
Clt kunne bringe en bulletin om et medlemsmøde, llIell 
bestyrelsen har nu vedtaget. at man ud fra de senere års 
sorKeli~e erfClringer ikke vil afholde et sådant. Derfor 
har der ikke været ret meget tilbage at proklClmere. 
Re~ultatet forellR~er hermed, og redaktøren on'iker I.l:ser
kred.)en (han hClber en ddan findes): 

RIGTIG GLÆDfLIG jL'L 

,\bndag og torsdag kl. 19- -20: Statens gymnastikinstitut, Narre .\lIt. 

Tirsdag og fredag k!. 17- IS' Statens gymnastikinstitut, 

Onsdag kJ. li,IS- 18 GI. ,\lctropolitanskole. frue Plads. 

Torsdag kJ. 20- -2 1: Svommllg. Statens gymn,lstikin'ititut . 

. 



SET OG SKET I KLUBBEN 
Klubkaproningen 

søndag d~n 4. oktober \"ar ikke bt'gunsl lget af 
vejret. Der blæstt en ret hård vlOd. som havde 
rejst soen uden for havnen. således at flere af løbene 
måtte kortes betydeligt af. Arrangementet havde 
dog ret god tilslutnmg, og der blev afviklet lob 
slvel I toårers og firdens inrigger som i sculler 
og gighåde. Der var endog nogle, som trods vejret 
forsøgte sig i gigolltr. Den sædvanlige frokost og 
præmieuddeling blev afviklet på verandaen, og da
gen s luttede med lidt hyggelig eftersnak. 

Elterars/eden 

'ørdag den 10. oktober havde kaldt en del menne
sker tH huse. Der var af Arne P. og konsortier 
gjort et vældigt forarbejde for at skabe en hyggelig 
ramme om festen, navnlig var ideen med haner af 
papir III brug ved sænkning af loftet en festlig 
fornyelse. der vakte berettiget opmærksomhed. Det 
hele startede lidt svagt (men hvilken fest har ikke 
gjort det?). Kl. 21,30 tog begivenhederne dog fart. 
Pl dette tidspunkt ankom studenterrevuens hoved
kræfter gennem de seneste år: Jytte Abildstrom. 
Ulrik Ravnbol og Jørgen .. Gamle" Hansen, Inva
derede gulvet og gav i den følgende time en række 
slående beviser pi, at de tilfulde mestrer den van
skeligste kunstart af alle, rev uens. Vi fik næsten 
alle de kendte strålende numre, Gronlandsvisen, 
tandatleteroe, Abildstroms Karen Blixen-parodi 
m. m. m. Da Ravnbol til sidst sluttede med en 
anekdote i cockney-dialekt, var stemningen simpelt
hen pl kogepunktet. og der blev den resten af afte
nen og en del af nalten med. Det blev en glimrende 
f~t, som vi skylder arrangørerne og de optrædende 
en hjertelig tak for. 

Fra RONING: 

Efter Macon ... foran Rom 

Europamesterskaberne i Macon 1959 gav de dansk«: 
roere en række værdifulde erfaringer. Spørgsmålet er 
egentlig kun, om vi vil og kan drage nytte af det lærte. 

Ind«:n VI beskæftiger os med den \'iden, vi fik for vore 
lærepenge, må vi forst og fremmest slå fast, at vi ikke på 
nogen mlde faldt igennem. ehersom vi I år kunne mode 
frem med mandskaber, der alle vist«: sig at hore hjemme 
i den bedste halvdel af den europæish roelite. Atter i 
år blev vi ved et ærgerligt uheld narret for en finale-

Standeren 

blev strøget søndag den I. nO\'ember kl. 11 i over
værelse af ca. JO medlemmer. En time forinden var 
tre· fire energiske herrer under Bcttgers ledelse gået 
i gang med at tage scullerpontonen op. Det var 
hurtigt 0\-er5tåel, og ma.n kunne se på Bang. at 
han med vemod mindedes de gamle dage, da der 
skulle udfoldes et helt andet ceremoniel ved denne 
lejlighed, med hovedponton, motorbld m. m. En 
sølle scullerponton er jo Ikke noget al byde en 
faglært. Inden selve s trygningen holdt formanden 
en kort tale. hvori han udtrykte glæde over den i 
alle måder vellykkede sæson. der havde vist frem· 
gang på alle felter. Efter ceremoniellets afslutning 
hyggede vi os en bme!>tid over frokost og kaffe. 
og d var sæsonen slut. 

Stvrmandslauget 

skulle have afholdt krabbeklokalas lordag den 31. 
oktober, men desværre gik denne I vasken, ihvert· 
fald rent krabbemæssigt, hvilket skyldtes, at der 
grundet stonnen Ikke landedes krabber på vest
kysthavnene. Man var dereher Sindet at aflyse- hele 
foretagendet, men i sidste øjebltk sprang fru Han
se-n ind i arrangementet og lovede trods kotl var
sel at stable en menu på benene. Løftet blev holdt, 
ja, mere end der. Aftenens anretning bød på krabbe 
hors' de oeuvre (det smagte altid af (ugl), grydestegt 
kotelet med diverse samt frugtdessert. Efter mid
dagen snakkede vi på livet los for at overdøve hOJt
taleren, som Calle hele tiden skulle have på fuld 
volumen. Kort sagt, og for at udtrykke s ig som 
foreningsblade, når de er værst: en fin aften med 
den rigtige laugstemning. 

KAPR.ON][NGEN 

plads (og en medaljeplacering), og &ttter fik vi som bedste 
resultat en fj«:rdeplads på den eneste finaleplads. der 
kunne tilkomme os. Ser vi bort fra. Maribos uheld. ble-v 
de af vore mandskaber, der ikke nåede frem til fmalerne, 
begge slået knebent i det afgørende løb og kunne således 
rejse h)e-m med æren I behold. 

Yderligere ~r det værd at bemærke, at det mandskab, 
der i år skaffede os fjerdepladsen, nemlig Fredensborgs 
toer med slyrmand, vat det eneste mandskab, hvis ud· 
tagelse til EM vakte dIskussion. Kun et besynderligt sam· 
mentræf af omstændighederne skaHede Fredensborg til 
Ej\1, og heri ligger vel også en erfaring, som vi må vide 



at lære af: Det er umul,gt på lorh-ind at lastslå, o m 
nogle al vore m,wdskaber, og h v i f k e af dem, der vII 
være i sl.md til at n,i de europæiske ro/inarer! 

Uden i ovrlgt at ville argumentere mod de af DIF 
fastlagte retningslinier for udtagelser til mternationilole 
mesterskaber ml del faslsUs , at dansk roning (i bvert 
fald for tiden) har en række mandskaber. som vil kunne 
klare sig mere end hæderligt ved El\oi, og at det vil være 
meget forkert fremover at vrage de bedste danske mand
skaber alene på el skon. Frede.nsborgs placering i år (d
vel som r. eks. Kviks europamesterskab i toer uden styr
milond 1947) beviser, at man Ikke på forhånd kan bedømme 
et mandskabs thancer alene gennem stopur. Hvem ,'ed, 
om vi ikke kunne ha.ve fået finalepladser også. i Single
sculler og dobbehsculler? 

Vor bredde, \'ore mange klubber, vort teknisk høje 
stade og den energI og interesse, hvormed træningen i 
dansk roning læl:ges iiI rette og efterleves, indicerer, at vi 
i pnncippet bor gå tH Elli med det storst mulige holdl 

Og lad os derefter se på noget af det, \,i videre lærte. 
Forst og fremmest viSle de vesttyske roere os noget 

uhyre værdifuldt. De kunne p.il ren amatorbasis endnu 
en gang sil fast i hele den europæiske roverdens be
vidsthed. at stor bredde og en ihærdig indsats af alle led 
i kæden skal skabe store resultater. 

Med alle led i kæde.n menes Ikke alene de deltagende 
roeres mdsats, men ogs.il klubledernes. trænernes, bld
byggernes, mæcenernes og ikke mmdst de hjemlige kon
kurrenters indsats I 

Jo storre den hjemlige konkurrence er i de forskellige 
bldtyper. og JO nere der sUs om at bemande de syv blde, 
des stærkere bliver de, der kommer af sted. 

Den kondition. for oli tage det der faldt os mest i 
øjnene, som de vesttYlth roere var i besiddelse af, var 
nærmest sensationeL Ganske særligt sls det af otteren. 
der faktisk var adskillige klasser over konkurrenterne, 
der dog med deres tidligere bedrifter i frisk minde ikke 
er rene novicer. Den tyske otter roede simpelthen hur· 
tigere end noget andet otterhold i verden. Med et tempo 
på langt over de fyrre tag det meste af banen over for
måede mandskabet i spurten at forcere yderligere! For· 
uden den fabelagtige kondition viste tyskerne os en sam
menroning og en rytme sl præcis og musikalsk sikker. 
at det trods den enorme kraftpræstation må have værel 
en fornøjelse at sidde på en sådan otter. 

Vi har måske ikke lige så store muligheder for at 
frembringe noget lignende blot ved ai gøre en ekstra md· 
sats, men vejen til forbedrede resultater ligger Iy .. ende 
klar: 

Vi ml have vore roere i en endnu bedre form. og de 
må lære at finde frem iii endnu bedre sammenroning. 
præcision og rytme. Det kan nåes ved at intensivere træ· 
ningen. ved at bygge konditionen op i tide, ved at ud· 
nytte hvert eneste træningsminut med iIolle sanser - og 
ved at skabe storre national konkurrence! 

Det bliver fomtentlig en af hovedbestyrelsens allervig
tigste opgaver at inspirere samtlige danske kaproere og 
trænere pl disse omrlder, samtidig med at man med alle 
til rldighed stående midjer prover på at skabe den hårde 
nationale konkurrence, som kan piske samtlige aspiranter 
op til den helt store indsats. 

Ikke mindst her vil begrebet kombinerede mandsk.lber 
kunne skabe noget virkelig godt. For det første må be
vidstheden om, at det nu er den enkelte roer, der kom
mer i søgelyset, selvom han tilfældigvis sidder på den 
tabende bld, kunne lokke mange nye talenter frem og 
El dem til at gøre den ekstra indsats. som skal til. For 

det andet vil klubbernes ftlvlHige kombmationer kunne 
skabe sund konkurrence til de allerede eksisterende klub
hold. 

Konklusionen ml være den. at alle danske kaproere 
uanset frd hvilken klub han træner, skal have en chance 
for .11 komme frem til et udvalgt hold, og at såd.mne 
talenter, kendte som ukendte, allerede nu begynder at 
opbygge den fysiske lorm/ 

Det er nu. træningen skal påbegyndes, og den skal 
plbegyndes af aUe kvalificerede kaproere. 

Sven Balschmidt. 

BestyrelsesUsten 
Ue~ ly rdsl': Formllud: Ph'nob.brikllnl Bjurn "luller. Rred

glide 5~. K. Ccnlral lOilO. Kllner('r; LIIS. 8. BQesen. Uroh':-g 
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jnr. An/l.l' 11nll/l. . 1Il'I~illghurggade 23. I. ø. BY ~'9'1. hup· 
nming,ch('f, Arkil{'kl E. mund. \llIriendlllnej 31 R " F.\ 
2;35. I\oc:h('frr~ Sngrurl'r Arn .. P('dersen. Admiralgade 20 K 
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* ORIENTERING 
Quo vadi. - hvor går det hen? 10 .ejre 

Iler ved Julttid kan vi konstatere, at resuhatet a( efter
.arssæsonen er blevet II sejre Samt diverse gode placermger. 
Ja. det må siges at være et godt udbytte af vores ~sti
rinden~ her i efteraret og kan nok med rette glæde enhver 
og få selv de InC:'! barske her I Juletagen Id at henfalde 
ul stordromme om kommende bedrifter. - Dog: - En 
altid energisk, nykonstitueret bestyrebe vil allerede nu 
bore et lille hul i denne tåge, sl man ved, hvad der skal 
ske fremover, for derved at forlundre en e\'i~ over
vmlrlng. Kort sagt, vi har del som I folgende lille vers: 

Og ~ICg: vi end til æren~ top, 
fandt vi vor };'Iæde her? 
Uhyre .,"ulmer on<;kcl op 
og råber altid "meT"1 

Vi !>igler kort sagt cfter at vmde kompaslobct L ar. 
Det vil Ikke blh'c let, idet f. ek~ t Idsmgor !otar megt>:t 
stærkt med !>ine mange B-Iobere, hvorfor dette mal vil 
kunne nas med firt' lobere, der bade kan orientere og 
er I god trænmg. bær håber vi p.a, .11 de nye efter denne 
sæson!> forsmag Pol orientermg \'II ga rationelt ind (or 
sagen! 

Nå men da det jo er JuletId, mol vi hellere .lfsta 
fra yderligere opllld~ende enkeltheder om di~~e sager og 
nøjes med at pege på ateb SIDSTE LOB - et klublub 
fra G.\SEIIL'SET i be).:yndelsen af december. den for!>te 
sondag med godt vejr. Rode er banelægi{er Banen en 
bcgynderbane, med !>1I~ende .;;værhedsgr"d. VEU(O.\\
MEN!! 

l'. b. v. 
lOvngl GLÆDELIG JL'L 

ted. 

P. S. Vinderen af løbet blandt begynderne brer \' j lli 
"J\\OSEGRISENES KONGE~ (en af vuti' store 
forgængere lobere hM nemlig oplyst, at saledes 
benævne .. kommende !>torlobere - som sma. lovri).!"t 
p.l.tænhr redaktionen i foll;ende numre af OR1!::::-': 
TERING at lofte sloret over fortidens bedrifter 
igennem ,>må fortællinger .. ROTTERi"E FORTÆL
LER", ')alcde,> at mgen kan være i t\"lvl om, h,·.,d 
en fortsættebe ma indebære. 

Generalforsamlingen 
Fn ny bestyrelse konstitueredes den 23. oktober. hvor

"cd Rode atter optog hvervet som ka!>,>erer og formand. 
Mikkel næ,>tformand, medens Ilaut atter .. Ur ,>om ,>upple
rende medlem og Kell som teddktor. Modet var lovri.:-t 
en sU":l.:es, idet der opnaeJe ... en mode-procent p.a. ikke 
mindre end ti - rekord - lun' 

Stifinder/ob. På modet vedtoges at soge om stifindi.'r
lob med VOlgt som banelægger, Kell som medhjælpt>:r, 

Regnskaber m. v. blev fundet i forsvarlig orden og 
okonomlen god. På grundli\g heraf vedtoges .. aledes, 
yderligere økonomisk stotte III begyndere (de to første 
år), saledes at de okonomiske vanskeligheder ikke vil 
være problemet for disse. 

lovrigt v.u der li\,llg debat om forskellige problemer, 
der alle gik, retmng .11 al loroge aktIVIteten i sektIonen. 

Sk'sek',on - Ja, \1 er medlem af Dansk Skiforbund og 
havde en repræsentant med ul dettes .arlige generalfor
samlmg. Mange godt: arrangementer kan ventes derIgen
nem, og VI opfordrer kraftIgt til at benytte disse. Des
uden patænker VI selv under forudsætning af godt skiføre 
at arran~erc "kisondage. 

Afholdte løb 
I Soborgs lob I Grib SkO\' den 18. oktober deltoR en 

del me<.llemmet. Del var Cl udpræget f1ad- og vejlob med 
lange b.lner. Rode rik en 2.-plads i B-klassen. 

Klub/abct fra G.'\SEIIL'SFT den J. november var at· 
ter en glædelig begivenhed. hvor omkring 20, især nye. 
savd som ældre, fllttlgt benyttede begynder- shel som 
ki,>pusb.mer. Til kispus banen må bemærkes, .It Ingen 
~ennemrorte. 2 manglede dog kun mol!. Der var cllIghed 
om, At den var for svær, særliR i starten, hvor en kom · 
pa'>retnmg tIl en puttet pOSt nok kunne give Sl.lrlbes,·ær. 

Ved en forglemmel,>e I ~Id!>te nummer har vi udd.ldt 
Bentes fine forsteplads i Dame-D. Det "ære hermed 
rellet. 

Præmlefe.t 
.. \fhentning af præmIer kan ske pa Sjæll.lndskredsens 

Prænllefc!>t den 28. november k!. 19,30 I modesalen, Vad 
bro (tæt veJ Buddinge :.tation). 

OBS! OBS! OBS! 
.\ret'> ... idstc l"b "Julle"-Iob - karing .lE ,,;\\OSF 

GRISENES "ONGf M

• Tid' I'a en sondag med god t 
vejr I begyndel .. cn af de..:ember. 

Sted G.\SFlll'SFT. den idyllisk beliggende Iwtlc 
I I\; S. 

Betlllgel~e for dehagd .. e Ingen . 
II\"Cm kan fa lov at deltage? Alle! 
Præmn'r? Tre hurraer (.lf bestyrelsen). Dc er nemlig 

gral1 .. , og ,'i g:emml"r \"()re okonomiske kræfter lil 1961 
Der er .. aletles 1a):t op til en værdig afslutning på aret 

1959, og et godl At er dermed forløbet for sektionen 
Os: .. a 
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