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Beretning om året 1961 

Det var med meget stor betænkelighed at vi i efteråret be
gyndte at opgøre rostatistikken for 1961. Skulle de tørre tal 
endnu en gang fælde en hårdhændet dom over et års virke i 
klubben? Skulle der atter meldes om tilbagegang inden for de 
forskellige felter af roningen? Skulle det vise sig, at medlems
tallet var gået tilbage og langturene reduceret til et minimum? 
Kort sagt, skulle vi påny stilles over for alle disse triste, men 
uimodsigelige kendsgerninger, der nødvendiggør en i tonen 
pessimistisk og lidet opbyggende beretning om den svundne 
sæson? 

Der var jo en afgørende faktor, der kunne tyde på, at det 
ville gå sådan. Vi var lige kommet igennem en af de vejr
mæssigt set sletteste sæsoner, som vi har oplevet i mange år, 
og selvom vi kunne konstatere en glædelig fremgang inden for 
kaproningen med 20 sejre, herunder et Danmarksmesterskab 
og god bredde over hele feltet, måtte man befrygte, at disse 
vejrforhold havde sat deres altafgørende præg på motions
roningen, week-end turene og langturene. 

Det kom derfor som en voldsom og glædelig overraskelse, 
at det endelige resultat gjorde disse triste profetier grundigt 
til skamme. Den daglige roning viste således betydelig frem
gang med 9461 medlemsture mod 7340 i 1960, hvilket gav 15,9 
ture pr. medlem mod 12,9 i 1960. Ligeledes var antallet af båd
ture steget til 4132 (28242 bådkm.) mod 3601 (24365 bådkm.) 
i 1960. Alt dette giver et samlet antal medlemskm. på 71652 
mod 55887 i 1960. 

Nu skal det erkendes, at vore kaproere har bidraget væsent
ligt til denne stigning, idet der iår er roet 6970 træningskm. 
mod 4397 i 1960, men at også motionsroerne har trodset vejr
guderne og været trofaste mod deres idrætsgren viser bl.a. det 
faktum, at medens der i 1961 ganske vist kun er roet 4 egent
lige ferielangture med et samlet kilometerantal på 730 ligger 
turene på 30 km og derover helt oppe på et antal af 37 mod 
22 i 1960. 
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Hyggetime efter træningen 
Strigcl tot. 

N år man til disse oplysninger føjer den glædelige kends
gerning, at antallet af aktive medlemmer i 1961 steg fra 568 
til 595, må man have lov til at konstatere, at den glædelige 
fremgang, der i de senere år har kunnet spores inden for klub
ben, er fortsat i den svundne sæson. 

Klubben's første officielle arrangement i 1961 var den efter
hånden traditionelle fastelavnsfest, der blev afholdt 4. februar. 
Salen var til anledningen nydeligt udsmykket, tøndeslagning 
og anden underholdning gjorde sit ti l, at de ca 50 deltagere 
fik en god aften ud af det. 

Den ordinære generalforsamling fandt sted i klubhuset den 
27/ 2-61. Efter at formanden havde budt velkommen valgtes 
landsretssagfører Carlo Larsen til dirigent. I sin beretning 
nævnte formanden, at klubben i 1960 havde modtaget et par 
betydelige donationer. Således havde boet efter vort afdøde 
æresmedlem, overretssagfører Steinthal, meddelt, at der v ar 
testamenteret klubben 5000 kr. at anvende efter bestyrelsens 
skøn. Endvidere havde vort mangeårige medlem, læge Erik 
Jensen, givet tilsagn om til den kommende sæson at skænke 
klubben 40 havestole og 15 -borde til afløsning af de nuvæ-
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rende, der efterhånden var slidt op. Trods disse gL'd ·Iil;\· 
kendsgerninger var der dog stadig en del økonomiske pro bl '. 
mer i forbindelse med klubbens drift, og man havde undersøgt 
mulighederne for at forøge indtægterne gennem udleje af vore 
lokaler, men det havde ikke vist sig gennemførligt. Det var 
dog lykkedes at skaffe visse indtægter fra Sydhavnshuset. 
Formanden nævnte videre, at D.s.R. i den kommende sæson 
skulle være værtsklub ved Nordisk akademisk mesterskab samt 
ved Universitets- og Studentermatcherne. Angående sidst
nævnte kunne det oplyses, at man påtænkte, grundet vanskelig
hederne ved at afholde kaproninger i Københavns yderhavn, 
at flytte banen til den oprindelige kaproningsbane med opløb 
ved Knippelsbro. Formanden sluttede beretningen med at ud
tale en tak til alle, der havde støttet klubben i 1960. Da ingen 
ønskede ordet i anledning af beretningen, forelagde kassereren 
derefter det reviderede regnskab til godkendelse. Efter et par 
korte forespørgsler gav forsamlingen decharge. Til bestyrelsen 
for 1961 valgtes derefter følgende: formand: Bj. Møller, kas
serer: B. Boesen, materielforvalter: J. Norman-Hansen, sek
retær: Aage Bang, kaproningschef: Peter Wilcken, rochefer: 
N. O. H. Strigel og Knud Mikkelsen, uden særligt mandat: Arne 
Pedersen. Bestyrelsen har senere suppleret sig med Bent Mærsk. 
Til revisorer genvalgtes Erik Haamann og O ve Petersen. Under 

Ældre C!rgang pC! terrassen, Schoug og Valkersen 
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Yngre årgang på terrassen: 
Fra v enstre Hartz, »Buller«, pastoren, Bækmark og Neistgaard 

punkt »eventuelt« bad formanden om ordet og uddelte derefter 
»Papirkniven« til Erik Haamann som tak for dennes mange
årige arbejde som revisor for klubben og »Sejrsmasten« til Niels 
Jørgensen som tak for god indsats i kaproningen. Et nyt ind
slag i generalforsamlingen var, at Strigel havde skænket klub
ben en ny vandrepræmie i form af en udstoppet alligatorunge. 
Denne præmie skal efter Strigels bestemmelse hvert år på den 
ordinære generalforsamling af kassereren tildeles et yngre med
lem, som anerkendelse af god indsats for klublivet og kamme
ratskabet. Den blev for det første år tildelt Jørgen Raaschou 
Nielsen. 

Standerhejsningen fandt sted allerede 26/3-61, som sædvan
lig under velvillig bistand fra studentersangerne. Efter »Idræt
tens sang« gik formanden på talerstolen og bød velkommen til 
ro sæsonen 1961. I sin tale nævnte formanden bl.a., at D.FJ.R.s 
kurser, der hvert forår lægger beslag på en del af klubbens 
lokaler, i år var blevet rykket noget frem, således at kursus ville 
forblive i klubben til begyndelsen af maj måned. Formanden 
henstillede til medlemmerne, at tage de ulemper dette betød 
med godt humør, idet han lovede, at man under de givne for
hold ville søge at betjene medlemmerne på bedste måde. Under 
almindelig munterhed gjorde formanden endvidere opmærk-
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som på, at der blandt de påtænkte nyanskaffelser i indeværende 
sæson var raflebægre og klæde til billardet. Efter et leve for 
klubben gled standeren til tops. Ved den påfølgende frokost 
savnede man i nogen grad den vante auktion over brugt rotøj, 
men lagrene var i 1960 blevet så kraftigt udtømt, at der ikke 
var mulighed for at sælge noget i år. 

En af sæsonens store begivenheder var universitets- og stu
dentermatcherne, der foregik den 11/6. Som tidligere nævnt 
var banen lagt længere ned i havnen, hvilket viste sig at være 
en god ide, da løbene her kunne afvikles uden at blive generet 
af havnens øvrige trafik. Arrangementet indledtes med en 
skolekaproning, hvori der deltog hold fra forskellige køben
havnske skoler. Denne startede ved Langebro, og opløbet fandt 
sted ud for Knippelsbro, hvor tilskuerpladsen var indrettet. 
Vinder blev Munkegårdsskolen efter en hård kamp mellem de 
unge mandskaber. I matchen mellem Århus og Københavns 
universiteter blev Århus vinder. Føringen var klar allerede 
100 meter før mål og øgedes yderligere, da der knækkede en åre 
på den københavnske båd. I Studentermatchen vandt Køben
havns universitet en sikker sejr over Danmarks tekno højskole. 
Kl. 18 samledes de deltagende hold samt officials m.m. til den 
traditionelle middag i universitetets gobelinsal, hvor prorektor; 
professor E. Dahl Iversen, præsiderede ved bordet. Under mid
dagen hyldede repræsentanter for de højere læreanstalter ro
sporten. Chefredaktør Hakon Stephensen, »Politiken«, skæn
kede D.s.R. en ny åre i stedet for den knækkede, og sluttelig 
fik de to klubformænd lejlighed til - traditionen tro - at af
levere diverse artigheder til hinanden. Dagen sluttede med en 
stor fest i klubhuset. 

I højsæsonen nød mange medlemmer godt af et initiativ, der 
var udvist af vor langtursrochef, Knud Mikkelsen. Det var 
den såkaldte Week-end føljeton. Princippet heri var, at en af 
vore langtursbåde af vekslende hold skulle ros Sjælland rundt 
i sommerens løb, idet den efter hver week-end tur skulle læg
ges op i en roklub på ruten og der overtages af et nyt hold den 
kommende week-end. Det blev vor gamle langtursroer »Nor
ge«, der kom ud på denne færd, idet den den 15/6 startede fra 
klubben. I første etape nåede man Køge, men grundet de uhel-
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dige vejrferheld nåede man i semmerens løb »kun« til Skelskør 
eg derfra tilbage til Vordingberg. Senere kem båden til Stubbe
købing, hver den evervintrer i Stubbekøbing reklub fer til 
næste semmer at fertsætte færden Sjælland rundt. Det er en 
ged ide, der her er bragt til udførelse, idet det ad denne vej er 
lykkedes at få mange af vere helt unge medlemmer præsenteret 
fer langtursreningens specielle charme. Imidlertid var egså 
Nivåhus flittigt besøgt semmeren igennem, hvilket ligeledes har 
bidraget til at bringe de længere ture op på et anseeligt tal iår. 

I ferbindeise med afheldelsen af Nerdisk mesterskab eg Ner
disk akademisk mesterskab på Bagsværd sø den 30/7 var D.S.R. 
dels vært ved en middag fer deltagerne i Nerdisk akade
misk mesterskab, eg dels dannede klubhuset rammen em et 
større bal fer samtlige deltagere i Nerdisk mesterskab. En hel 
del af vere unge medlemmer havde i den ferudgående uge slidt 
i det fer at skabe en ged ramme em festen eg fertsatte arbejdet 
på selve festaftenen, hver de bistod med pasning af entre, barer 
m. v. Aftenen fik et særdeles vellykket ferløb. 

Sem følge af elementernes hærgen var en stor del af bel
værket på nerdsiden af Nivåhuset allerede i foråret brudt ned, 
eg et større reparatiensarbejde derfer påkrævet. Dette blev på
begyndt i september af en kreds af medlemmer, eg takket være 
disses energiske indsats søndag efter søndag efteråret igennem 
lykkedes det inden udgangen af ekteber at få sikret huset fOor
svarligt, således at det kan medstå de kemmende års ef ter års
eg vintersterme. 

Det årlige ep gør med »K vik« em spejlet eg belcheglasset 
fandt sted den 6/9, eg takket være te raske unge mandskaber 
gik begge trefæer iår til es eg blev everrakt ved det sædvanlige 
kaffeberd, hver vi iår var værter. I Spejlmatchen reede fer 
D.s.R.: Niels V. Hansen, Per H. Christensen, Poul Steno Peter
sen, Lars Filskov eg sem cex Jens Filskov, eg belcheglasset blev 
sikret klubben fer 1961 ved Hans Djurhus, Jens Johansen, 
Jørgen P. Olsen, Bjarne Roed-Petersen eg Bent Mærsk (cex). 

I løbet af september afvikledes i klubhuset et langtursstyr
mandskursus. Der delteg 10 yngre medlemmer, der alle blev 
grundigt indført i den teeretiske del af langtursreningen. 
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Nivå: Det gamle bolværk rives ned 

Nivå: Det nye bolværk 
rejser sig 

Nivii: Det nye bolværk 
delvis udfyldt 



Niv!1: 
Vejen til huset 

udbedres 

Strigel foto 

Niv!1: Den færdige 
»boulevard« 

Strigcl foto 

S!1 fouragerer vi! (Kaninfesten) 

Der var - for første gang - andespil efter 
standerstrygningen 
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Standerstrygningen foregik i fakkelskær Strigel foto 

Den årlige kaninfest blev afholdt lørdag den 9. september i 
klubhuset. Den var af arrangøren anlagt som et bal for de helt 
unge medlemmer, hvoraf vi har fået en hel del ind iår. Aftenen 
fik et vellykket forløb, selvom underholdningen var en smule . . 
ImprOVIseret. 

Klubkaproningen fandt sted lørdag den 7. oktober. Vejr
forholdene var de slettest tænkelige, men alligevel lykkedes det 
at få 6 løb ud af de 8 planlagte gennemført. Efter matcherne 
var der middag og præmieuddeling, og aftenen sluttede med 
dans og fest i salen. 

Sæsonen sluttede lørdag den 4. november, og afslutningen 
havde iår et helt nyt præg over sig, idet man foretog stander
strygningen i mørke. For at kalde en del medlemmer til denne 
begivenhed, der ellers kun overværes af særdeles få, havde man 
kombineret den med et andespil, hvilket også er noget ret ene
stående i D.S.R. Aftenen fik imidlertid et fint forløb. For
pladsen var illumineret og flagrnasten lå badet i projektørlys, 
da standeren gled ned. Bagefter samledes man ved spillebor
dene, hvor der var livligt køb af plader, således at aftenen gav 
et overskud til klubben på ca 300 kr. 
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Atter iår har klubben modtaget hjælp og støtte fra mange 
sider. En beretning om klubbens virke kan ikke sluttes, ~den 
at der påny lyder en varm tak til Vennerne, der igen og Ig:n 
yder deres væsentlige bidrag til, at det hele kan løbe rundt. Sa
ledes modtog vi iår ved Vennernes generalforsamling et tilskud 

o • It 10.200 kr. til hj· ælp til indkøb af dobbeltsculler, ny 
pa la . .dl .d 
motor til trænerbåden og nye kaproningsårer. Det er lmI ertI 
ikke blot ved pengegaver, store eller små, at man kan bidrage 
til klubbens fortsatte trivsel. Der er også mange job der. skal 
gøres i det daglige, ved fester og sammenkomster, for at VI kan 
få et klub liv ud af det. Her er det glædeligt at :e, at man?e 
medlemmer, og navnlig mange unge medlemmer, tIl enhver tId 
er klar til at lægge kræfterne i, når der kaldes på dem. Kan d.e~ 
fortsætte, er der al mulig grund til at tro, at den fremgang, VI l 
de senere år har sporet i klubben, vil tiltage fremover. 

Aage Bang. 
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BÅDENES BENYTTELSE I 1961 

type bld I antal km 1 antal ture 
30k 

km ture 
pr. tur mogm. 

» ~a-ira « ...... . . 72 10 7,2 
otter »BIue boy« ...... 178 31 5,7 

lånt båd . ....... . 50 8 6,3 
»Ormen« (halvoutr.) 387 53 7,3 

687 I 102 I 6,7 I 
»Delfin « e o • •••• • 620 86 7,2 

firer m. st. »Moa« ......... . 794 102 7,8 
»Streg« ........ 106 15 7,1 

1520 I 203 I 7,4 I 
firer u. st. 1 »:n: « .. · ...... · .. 1 58 13 4,5 

toer m. stm. I »The twins« (udlånt) I 
toer u. st. 

I 
»Sans« .. . . " ... · 1 
»Leif« (udlånt) .. . 

6,9 165 24 

»Duo « . . ........ 8 10 93 8,7 
dobbelt-sculler »Minerva« ... ... . 821 95 \l,6 

lånt båd .. . ...... 290 32 9,1 

1921 I 220 I 8,7 I 
klinkbygget »Daphne« ....... 980 I 146 

I 
6,7 

I single-sculler udøbt . . .... . .. . . 442 75 5,9 

1422 I 221 I 6,4 I 
cravelbygget I »Q « •••• . . • • ...• 580 91 6,4 

sculler lånt båd ..... . ... 422 61 6,9 I privat båd . .. .... 195 26 7,5 

1197 I 178 I 6,7 I 
Træningsture (Bagsværd m. v.) iah: I 6970 I 961 7,3 

type bl d ture 1 antal km 1 antal ture km 
pr. tur 30km og m. 

halvoutrigget I »Odin« . . . . ..... 53 6 8,8 
firer m. st. »Olsen« 0. 0 ••••• 57 7 8,1 

I 
»Avanti« ...... . 86 12 7,2 

196 I 25 I 7,8 I 
halvoutrigget I »Jucunde« I 344 I I I dobbelt-sculler ... ... 58 5,9 
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type bld km ture 

»Blå« . .. . ...... 376 48 
»Dan« ..... . .... 346 39 

fireårers 
»Dreng« . . ..... . 938 132 
»Eos« o •• • •••••• 692 84 

inrigger »J yden« ........ 84 12 
»Viking« ....... 251 28 

2687 I 343 

»A. R .« ... . .. , . 18 3 
»D.S.R.« 326 40 
»Elektra« ........ 1154 162 
»Freja« . .. . . .... 318 7 
»Hejmdal« 153 16 
»Helge « ... . ... .. 681 80 
»Hroar« . . .. .. .. . 808 107 
»Hugin« . . .. .. .. 619 43 

toårers »Munin « ........ 2412 328 
inrigger »Norge« . ....... 529 29 

»Rune « ..... . .. 58 1 68 
»Svea« ......... I 249 37 
»Tjalfe« ...... . . 62 1 21 
»Fr. d. I X" ..... 300 1 
»H åkon d. VII« . . - -

8769 

I 
942 

ferieture undtagne : 8039 938 

»Alf" . .. . ...... 984 220 
»Atom« ... . . . .. 1166 244 
»Cito« .. . .. . ... 3()3 89 
»L1 « .. • •. . . . • . • . 697 122 
»Y« . ..... . . .. . . 456 81 
»Ion « .. .... . . . . 710 136 
»Ny« o ••••• • ••• 654 11 8 

klinkbygget »Nympha« 730 153 
single-sculler »Ran « ...... . . . . 1488 247 

»{2 « . ..... . ... . . 657 131 
»Svava« .. .. . .. . 40 6 
»Svip« . .. .. .. .. . 604 127 
»Tuto « . .. ...... 585 107 
»Uno« . .. . . ..... 102 I 21 

9236 I 1802 

lait for samtlige både i Nordhavnen . .. 21232 3170 

+ træningsture i Bagsværd m. v .. . .... 6970 96 1 

+ tur med lånt båd .. . ... . . .. .... . . 40 1 

Samlet resultat . .... 128242 1 4132 

I antal km 1 antal ture 
pr tur 30kmogm 

7,8 -
8,9 1 
7,1 -
8,2 3 
7,0 -

9,0 -

I 7,8 I 4 

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

45,4 5 
9,6 l 
8,5 -
7,6 1 

14,4 4 
7,4 3 

18,2 9 
8,5 4 
6,7 -

29,6 7 
300,0 1 

- -

I 
9,3 36 
8,6 

4,5 
4,8 
4,1 
5,7 
5,6 
5,2 
5,5 
4,8 
6,0 
ii,O 
6,6 
4,8 
5,5 
4,9 

I 5,1 I 
6,7 

7,3 

40,0 1 

6,8 41 
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D.S.R.s VIRKSOMHED 1957-1961 
SAMT I ÅRENE 1942-1947 OG 1952 

~r medl.*) medl.-ture ture b~dture b~d-km 
pr. medl. 

1942 1029 22173 21,5 8361 58802 

1947 1203 ,:.,:.) 18429 15,3 6881 49610 

1952 861 10748 12,5 4351 30054 

1957 ca. 650 7568 11,6 3485 22397 
1958 ca. 650 7707 11 ,9 3509 23841 
1959 551 9618 17,5 4224 28322 
1960 568 7340 12,9 3601 24365 
1961 595"':"') 9461 15,9 4132 28242 

*) D. v. s. antallet af medlemmer, der betaler aktivt kontingent (indbefattet livsvarige). 
**) heraf 48 norske studerende som gæster i klubben. 

*>1*) hertil kommer 20 ungdomsroere. 

ferielangture andre 

~r medl.-km 
km pr. [ure 
medlem 

bådture b~d-km km pr. JO km 
b~dtur og m. 

1942 171257 166,4 32 7139 223 81 
- - - -- - - -

1947 145307 120,8 16 4650 290 64 
- - - - - - -

1952 82407 95,7 11 2000 182 27 
- - - - - - -

1957 54048 83,2 4 764 191 11 
1958 60503 93,1 7 1390 198,6 1.J. 
1959 71923 130,5 10 1810 181 25 
1960 55887 98,4 9 1775 197,2 22 
1961 71652 120,4 4 730 182,5 37 
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km pr. 
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ALVA JØRGENSE N 
TØMRERMESTER - ENTREPRENØR 

ROSENØRNSALLE 27 

TLF. NORA 6685 KØB E N HAVN V. 
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centralvarme

a nlæg. 

c. E. PEDERSEN Hurtigt, solidt 

Forlang tilbud l 
Højdevangs Alle 5 . Tlf. Amg. 8864 

Kaproningen 1961 

Når man skal gøre resultatet af den forløbne sæson op, så lig
ger det nær at tale om sejrenes forøgede antal, men selvom 
der er al mulig grund til at være tilfreds med 20 sejre, så ligger 
det for mig mest glædelige i, at fremgangen ikke er indskræn
ket til sejrsantallet, men at der er sket fremskridt og fornyelser 
over en bred front. Man kan således roligt sige, at den frem
gang, der har været i de sidste par sæsoner, er blevet fortsat 
og forstærket i det forløbne år. Der har inden for kaproningen 
været en aktivitet og en tilgang af unge energiske medlemmer, 
der overgår, hvad man har set gennem mange år, og som får 
een til at se med optimisme på den kommende sæson og på 
mulighederne for i det hele taget at drive kaproning i D.S.R. 

Det er ikke mange år siden, man var nær ved nulpunktet 
her i klubben, og der var pessimister nok, der mente, at de 
tider var forbi, hvor man kunne få studenter til at ofre den 
fornødne tid og energi på en effektiv træning. Måske er jeg 
for optimistisk, når jeg tror, der er sket en ændring, men for 
mig at se er det som om motorkøretøjer og fjernsyn ikke har 
den samme tiltrækning på den akademiske ungdom i dag som 
for blot et par år siden, og at man i stedet har fået lyst til 
mere krævende og givende sysler. 

En kendsgerning er det i hvert fald, at statistikken for 1961 
udviser en fremgang overalt på 50 0J0 i forhold til 1960. Det 
gælder såvel sejre, starter og deltagere som trænings kilometer. 

Trods den glædelige fremgang er der dog endnu langt til
bage, inden vi når vort stade fra »de gode gamle dage «, men 
hvis vi inden for kaproningen også i den kommende sæson vil 
møde den samme interesse og velvilje, som vi har mødt i 1961 , 
er jeg ikke i tvivl om, at vi i det mindste vil kunne holde stan
darden og forhåbentlig også blive i stand til at give den en 
tand til. 
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Grundlaget for sæsonen blev som sædvanlig lagt ved vinter
træningen, der som de foregående år fandt sted i klubbens fest
sal. Der blev arbejdet efter det sædvanlige circuitprogram og 
med vor træner, I b Christoffersen, som den drivende kraft. 
Hans enestående dygtighed og fremragende personlige egen
skaber har haft en uvurderlig betydning for arbejdet ikke blot 
i kaproningsafdelingen, men også på mange andre områder af 
klublivet. Der var gennemgående 15-20 deltagere til gymna
stikken, og også ved skovtræningen om søndagen ude i Bag
sværd havde vi bedre tilslutning end tidligere. I februar deltog 
vi i et par terrænløb for begyndere i Hareskoven og Fælled
parken og klarede os udmærket. 

I slutningen af februar kunne vi så småt komme ud at prøve 
vandet i Svanemøllen, og endelig midt i marts kom den dag, 
da vi flyttede til Bagsværd og tog fat på den egentlige træning. 

På dette tidspunkt havde vi flg. hold: senior single: Kruse, 
senior dobbelt: Chr. Rasmussen og Niels Jørgensen, sidstnævnte 
roede også junior single. Endvidere var der for første gang i 
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Strigel foto 

Efter vintertræningen samledes man i køkkenet, hvor fru Hansen 
serverede teen, mens vi hyggede os og snakkede roning 

Wilcken foto 

Fra vintertræningen: Ib Christoffersen instruerer i bassinet 

klubbens historie samlet en drengefirer nemlig: Åge Hvidtfelt, 
Niels Rosenbom, Peter Jelsgaard og Niels Secher, cox : Henrik 

Mai el. Jesper Blem. Ligesom i 1960 havde vi en letvægtsfirer, 
men kun Emil var genganger, den bestod af: Jens Smørum, 

Mogens Munck (inden forårskaproningen erstattet med Bent 

Mærsk), Flemming Heinze og Emil Sørensen, cOX. Søren Carl

sen. Herudover trænede Bo Larsen og Jørn Sørensen i klink
bygget sculler. 

I løbet af foråret samledes også hold.ene til universitets- og 
studentermatchen. Træningen foregik dels i Svanemøllen og 
dels i K.R., der som sædvanlig havde stillet sig velvilligt med 
udlån af hus og materiel. 

Den 1. maj blev danmarksmesteren i singlesculler, Hans Fre

deriksen, optaget som medlem, og det var herefter meningen, 
at han sammen med Kruse skulle forsøge at nå det helt store 
i dobbeltsculler. Da vi allerede havde eet hold i denne bådtype, 
måtte H ans og K ruse bruge vores gamle dobbeltsculler til træ
ningen, og det var så meningen, at man skulle ro om den nye 
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båd ved forårskaproningen. Som bekendt vandt Hans og Kruse 
båden, men kunne ikke benytte sig af retten til den, da den 
viste sig at være alt for stor til dem. Hermed var der opstået 
et problem, som skulle volde os mange kvaler resten af sæsonen. 
Vores gamle båd havde trods reparation stadig mange skavan
ker, og først da D.F.D.S. var så venlige at låne os deres båd, 
fik holdet et ordentligt »skiv« at ro i, men den endelige løsning 
på dette bådproblem nåedes først efter sæsonen, da klubbens 
venner bevilgede penge til en ny båd, bygget hos Stampfli i 
Ziirich. 

Københavnsmesterskaberne på Bagsværd, den 3. og 4. juni 
blev årets første kaproning for os, og resultaterne blev i det 
store og hele tilfredsstillende. Vi vandt 2 mesterskaber, nem
lig i singlesculler ved H ans Frederiksen (her blev K ruse nr. 3 
og Chr. nr. 4) og i dobbeltsculler ved Hans og Kruse, der slog 
Hellerup med 3 sekunder. Her blev Niels og Chr. nr. 3. Let
vægtsfireren var lidt svagere end ventet, men de havde også 

Fra træningen i Bagsværd: 
Strigel fot o 

Niels Jørgensen og Chr. Rasmussen går fra start 
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stort besvær med vægten og vejede således 4 kg for meget da
gen før. Det blev til en 4. plads i begynder 18 sek. efter Næs
tved, der vandt. Om søndagen blev vi slået stort af »Kvik« 
i senior. Drengefireren svarede derimod helt til vore forvent
ninger. Roerne hørte just ikke til de store af krop, men hvad 
de måtte mangle på dette punkt blev erstattet af ukuelig 
energi og kampmod. Drengene besatte en flot 2. plads efter 
»Kvik«. Der var 7 deltagere. I juniorsculler blev Niels nr. 3 
af 5. Bo Larsen klarede sig godt i begyndersculler, hvor han 
blev nr. 3 af 10, kun slået med 3,5 sek. af Køge, der vandt. 

Den følgende uge var præget af en hektisk aktivitet, idet 
man skulle afvikle universitets- og studentermatcher og sam
tidig starte i Maribo, hvilket betød at 41 mand skulle af hus 
på samme dag. 

De traditionsrige studenterkaproninger var i år henlagt til 
det indre af havnen med opløb ved Knippelsbro, idet man 
havde haft meget dårlige erfaringer med vandet ude ved lyst
bådehavnen i de senere år. Som en nyskabelse ved denne kap
roning var der indlagt et løb i 4-åres inriggere mellem køben
havnske skoler. Løbet gik over 500 m, og der var 8 deltagere. 
Løbet blev vundet af Munkegårdsskolen. Vi stillede med et 
hold fra østre Borgerdyd, der blev nr. 4. På grund af den 
store interesse, der fra alle sider blev vist for dette løb, er det 
klubbens hensigt at gøre dette løb til en fast bestanddel af 
arrangementet. 

Som sædvanlig havde klubben modtaget en storstilet hjælp 
fra en lang række institutioner og enkeltpersoner, uden hvilke 
et sådant arrangement slet ikke kunne gennemføres. Trods alle 
anstrengelser kan det desværre ikke siges, at de to hovedløb 
blev den store oplevelse for den ret talrige tilskuerskare. Lø
bet mellem de to universiteter tegnede meget spændende, idet 
de to bådehold fulgtes glimrende ad fra start, og da Langebro 
passeredes, førte Århus kun med en spids, men da københav
nerne satte ind med en spurt for at komme forbi, skete uheldet: 
en åre knækkede, og dermed var løbet afgjort til Århus' for
del. Vindertiden var 6,32, hvilket var ganske respektabelt. Vi 
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trænger efterhånden til en sejr, idet jyderne nu har 5 sejre 
mod 7. 

I det efterfølgende løb mellem hold fra Københavns univer
sitet og Polyteknikerne vandt universitetet derimod en sikker 
sejr og tog dermed føringen 17- 16 i kampen om »Paraply
stativet«. 

Om Maribo-kaproningen skriver vor udroede korrespondent; 
Chr. Rasmussen: 

»Søndag, den 11. juni afholdtes kredskaproning på Maribo sø, hvor D.S.R. 
deltog i senior dobbeltsculler og singlesculler, samt junior singlesculler og 
drengefirer. 

Gorm Jensen, der kørte for os til de fleste kaproninger, transporterede 
alle bådene på sin gamle Ford, der også gjorde turen til London i 1948. 
Gorm har gennem de sidste år kørt meget for kaproningsafdelingen O" 

været os en uvurderlig hjælp og god kammerat ved talrige ture herhjernm: 
og i Sverige. 

Roerne transporteredes i private vogne, drengefireren med Ib, styr
manden med Niels og ego. Vi var i sidste øjeblik, og styrmanden måtte 
klæde ~igom på vej ned til båden, og uden at prøve banen først vandt 
drengene deres indledende heat. I finalen blev de dog slået af Amandas 
drenge fra Kerteminde, der slog dem med 1,5 sek. efter et meget spæn
dende og jævnbyrdigt løb. Der var ialt 10 deltagere. 

I senior dobbeltsculler var Hans og Kruse suveræne og vandt over
legent over Hellerup. 

Desværre lykkedes det ikke for Niels at slå B & W i junior single. Niels 
blev slået med 9 sek., men var dog 1 min. foran nr. 3. 

Senior single blev vundet af Bent Andersen 7,5 sek. foran Chr., der 
igen var 18 sek. foran K.R. . 

Arrangementet var vel gennemført, og alting gik som det skulle, idet 
der fra Maribo roklubs side var gjOrt alt for, at alle skulle føle sig vel
kommen. Klubhuset er gammelt, men hyggeligt og rent, og det er en for
nøjelse at se med hvor små midler en roklub kan holde sig i toppen af 
dansk roning.« 

Den 18. juni startede D.s.R. ved kaproningen på Odense 
kanal. Da Ib var med Hans og Kruse i Amsterdam samme dag, 
og Wilcken var forhindret, var Jørgen Raaschou Nielse'n leder 
på turen, en opgave han løste til alles tilfredshed. Man kan 
hverken bebrejde ham eller arrangørerne, at vejr og lodtræk
ning var os imod, derimod fik man under stævnets afvikling 
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det indtryk, at Visse officials ikke var helt på højde med op

gaven. 

Om kaproningen skriver Niels Rosenbom: 

»Lørdag eftermiddag mødtes vi på hovedbanen og tog lyntoget til 
Odense. Der blev vi, efter en lille forsinkelse stuvet ind i en bus sammen 
med Kvikkerne. Bussen bragte os ud til kaproningsbanen ved Stige ø. 
Efter kun få minutters arbejde med rigning af både, måtte vi på grund 
af mørket tage ind til vandrehjemmet. Nogle vittigheder fra Niels fik os 

hurtigt til at falde i søvn. 
Søndag morgen silede regnen ned, og den kraftige blæst havde vendt 

sig. Af de mere erfarne Odense-farere fik vi at vide, at det forringede 
den berygtede bane 4. Uheldigvis havde næsten alle vore hold fået tildelt 
denne bane - eller bane 3, der var næsten lige så slem. Efter morgen
maden tog vi derud og fik syn for sagen. Strømmen gik på tværs af banen, 
hvilket i høj grad vanskeliggjorde starterne. 

Begynderfireren (Smørum, Mærsk, Heinze, Emil, cox: Mai) kom først 
i ilden. De blev nr. 2 i indledende heat, men klarede sig gennem opsam
ling til finalen. Mere spændende var det med drengefireren (Hvidt/elt, 
Rosenbom, Jelsgaard, Secher, cox: Mai), idet der ikke var opsamling. De 
nåede dog finalen på en sikker 2. plads. 

Alle både var nu i finalen, og desuden fik vi Niels efteranmeldt i junior 

klinkbygget sculler. 
Det første løb vi deltog i var begynderotter. Det var her, vi skulle 

have revanche for nederlaget i universitetsmatchen. Starten blev desværre 
en ren parodi, men bådene kom da afsted. Århus og »Kvik« tog hurtigt 
føringen, mens Århus' studenter gennem hele løbet holdt sig en lille halv 
længde foran os. Efter løbet protesterede »Kvik«, mens vi andre nøjedes 
med at ryste på hovedet. 

Bo Larsen havde også bane 4 i begyndersculler, men han trak over på 
bane 2, og da de andre både spærrede, måtte han nøjes med 4. pladsen. 

Under tilsvarende omstændigheder blev Niels nr. 2 i juniorsculler. 
Begynderfirerløbet blev udsat, da vi kolliderede med Faaborg og fik 

et par årer ødelagt. Senere øjnede vi chancen for en sejr, da meldingen 
fra 500 m fortalte, at Faaborg og D.s.R. lå i spidsen. Det var dog en 
fejltagelse (een af mange), idet vi blev forvekslet med Aalborg. Vi slog 
dog Århus' studenter, hvilket var det samme som en halv revanche. 

Sidste chance for at hjembringe en pokal tilfaldt drengefireren. »Kvik« 
havde allerede vundet over os på Bagsværd, og de to andre havde vist 
stor styrke i heatet. Starten var en af de mere muntre - omstart p. g. af 
kollision, afblæsning da fragtskib skulle passere - foruden al det besvær 
med at få bådene på linie. Til sidst opgav starteren ævred og sendte 
bådene afsted i vild uorden. Det blev typisk »Odenseløb «, bane 1 vandt, 
og bane 4 blev nr. 4. Vi havde bane 4. 
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Efter en hurtig afrigning og læsning af bådene begav vi os på hjem
turen. Fra hovedbanegården tog vi direkte ud på Bagsværd for at læsse 
bådene af, det foregik i rekordtempo. Men kl. 0.30 tænker trætte kap
roere vist mest på dyner. « 

Turen til Hollandbeker-regattaen i Amsterdam var kommet 
til veje på grund af de meget fine økonomiske betingelser, de 
hollandske arrangører tilbød, og da vi kunne rejse sammen 
med Kvik'erne, kunne det hele gennemføres for meget små 
penge. 

Om turen skriver Ib Christoffersen: 

»Efter endt træning torsdag blev bådene gjort klar til læsning kJ. 22. 
Den blev dog over 24, inden vi havde læsset, og da vi skulle starte kl. 4 
om morgenen, fik vi ikke megen søvn. Det blev en meget hård køretur 
med ankomst til Amsterdam fredag ved midnat kun afbrudt af færgetur 
og spisning. Vi blev godt indkvarteret og fik en tiltrængt søvn. 

Lørdag formiddag var vi ude at prøve banen, som er en kunstig anlagt 
kanal med helt ideelle forhold for såvel deltagere som tilskuere. Hans 
var ude i indledende heat i seniorsculler, og han roede godt, men blev 
alligevel slået af Mackenzie og en tysker og var dermed færdig. I senior 
dobbeltsculler om søndagen fulgte vi desværre ikke godt nok med i star
ten og blev med 1,6 sek. henvist til 2. pladsen af et hollandsk hold. 

Det var en meget stor regatta med mange fine udenlandske deltagere, 
men det, der imponerede mest, var bredden i den hollandske deltagelse. 
Der var således 12 deltagere i letvægtsfirer og -otter, og der var ingen 
gengangere, da de to finaler lå tæt på hinanden. Der var indledende heat 
i Old boys otter, i dameotter og dobbeltsculler m. fl. Løbene blev af
viklet med 5 minutters mellemrum fra lørdag kl. 12 til 18 og igen fra 
søndag kl. 9 til 17.30, kun afbrudt af middagspause. 

Så snart vi var færdige med vore løb, pakkede vi igen, og kl. ca. 18 
forlod vi Amsterdam. Rasle, rasle til vi igen stod i Bagsværd mandag 
k!. 14.30. 

Der er ikke noget at sige til, at holdet kun trænede let mandag aften. 
Det havde været en sjov tur, men hård. Vi havde en god bus, men selv 
de mageligste stole bliver til pinebænke, når man skal sidde på dem i så 
mange timer, og man prøvede alle mulige krumspring for at finde et bedre 
leje. Det er vel i det hele taget et spørgsmål, om man bør foretage så 
lange og forcerede busrejser med toptrænede sportsfolk, og der har da 
også senere været en hel del kritik af busrejsen til europamesterskaberne 

Prag.« 

Den 25. juni startede vi på Hjelmsjon i Skåne. Som i tid
ligere år havde vi en dejlig tur, og måtte beundre det store 
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Wilcken foto 
Hjelmsjo: Familien Smørum har åbnet for madkassen 

Der sker også noget udenfor kaproningsbanen, 
som her i Sorø 
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Opløb i drengefirer i Sorø, Fredericia til venstre 
slår D.S.R. med en spids 

Wilcken for. 

arbejde, der fra svenskernes side gøres for at gøre denne bane 
helt tiptop. Vejret var desværre ikke ideelt, idet der blæste en 
strid vind ned mod starten, hvad der medførte, at løbene måtte 
afkortes til 1000 m. Vi opnåede flg. resultater: senior single: 
Chr. ?r. 1 af 3, letvægtsfirer nr. 1 af 2, senior dobbelt (Chr. 
og Nteis) nr. 1 af 3, junior single (Niels) nr. 1 af 3, drengefirer 
nr. 1 af 7 og begynderfirer nr. 2 af 7. 

Selvom modstanden i Hjelmsjon ikke havde været overvæl
dende, var det alligevel med en vis fortrøstning, at vi den føl
gende weekend begav os til Sorø. Her gik det os imidlertid 
i~ke god~, og kun drengene svarede til vore forventninger og 
sikrede Sig en flot 2.plads af 14 deltagere, kun slået med 1,8 
sek. af Fredericia. Vor letvægtsfirer havde igen besvær med 
va:gten, roede dårligt og blev slået ud i indledende heat. Også 
Ntels og Chr., der startede i scullertyperne, var under daglig 
'S tandard måtte nøjes med 3. pladser. . 

Den 8. og 9. juli gik turen til Simlången, hvor vi startede 
med drengene, Niels og Chr., mens letvægterne blev hjemme 
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for at finde formen under trænerens ledelse. Som ved næsten 
alle kaproninger, blev turen foretaget i privatvogne, og som 
det var tilfældet ved alle vore rejser, havde vi en fornøjelig 
tur, hvor alt klappede som det skulle. Vi nåede en række pæne 
resultater, og igen fik drengene prisen som de bedste efter en 
flot sejr over »K vik«, som de efter en fantastisk spurt slog på 
målstregen med ca.1m. Der var 10 deltagere. I senior single 
blev Chr. nr. 2 efter Fredensborg, men foran den svenske me
ster. I junior single tabte Niels til sin evige rival fra Lyngby 
(Kjeld Mikkelsen). Der var her 9 deltagere. I senior dobbelt 
havde vi sat næsen op efter en sejr, men måtte efter føring fra 
start se os slået af »Kvik«, der spurtede flot . 

Ved de sidstnævnte kaproninger havde vi måttet undvære 
vor bedste dobbeltsculler, idet Hans Frederiksen og Ib Kruse 
var taget sydpå for at starte ved store internationale regattaer 
i Essen og Luzern. Selvom vi ikke disponerede over en ordent
lig båd, havde klubben alligevel ment det rigtigt at give hol
det lejlighed til at vise, hvad det duede til i skrappeste inter
nationale konkurrence, og da roerne selv betalte en del af ud-

Drengene rigger til i Sorø 
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gifterne og endvidere foretog rejsen i egen vogn, kunne det 
hele gennemføres for et rimeligt beløb. 

Om turen har I b K ruse skrevet flg.: 

» Torsdag den 29. juni startede vi fra Bagsværd på vej til Essen, hvor 
vi skulle ro lørdag aften og søndag eftermiddag. Da vi kom ombord på 
Gedser-Grossenbrodefærgen, mødte vi Maribo roklub, som også var på 
vej til Essen. Vi overnattede på hotel i Liibeck sammen med Mariboerne 
og fortsatte derefter til Essen, hvortil vi ankom ved 13 tiden. Vi fik mad 
af den tyske roklub Etuf-Essen, straks da vi kom, og derefter riggede vi 
båden til og var ude at ro en tur. Det var meget varmt, ca. 35°. Vi blev 
derefter henvist til Essen-Werdener Ruderklub, hvor vi skulle bo og spise 
i de dage, vi var dernede. Lørdag aften vandt vi vort 1. og eneste 
løb på turen. Om søndagen blev vi nr. 3. Så havde vi nogle dejlige dage 
i Essen, hvor vi fik set byen om dagen og trænede om aftenen. En af 
dagene kørte vi til Diisseldorf, så vi fik set os om. Onsdag aften blev vi 
enige om at køre mod Luzern. Vi kørte hele onsdag aften til kl. 12,00' og 
overnattede i byen Darmstadt. Hele næste dag kørte vi sydpå og nåede 
Luzern ved 7 -tiden torsdag aften. Her skulle vi bo på en skole i byen, 
men på regattabureauet traf vi en ung schweizer, som inviterede os til at 
bo hos sig, men vi skull e selv holde os med kost. Det var et dejligt sted 
at bo. De havde et hus, som lå lige ved regattaanlæget, og fra deres altan 
kunne vi følge alle løbene på Rotsee både lørdag og søndag. Om lørdagen 
roede vi indledende heat og placerede os til finalen, som skulle ros om 
søndagen. Lørdag aften blev vi inviteret på kaffe af herr Walter Weber, 
som havde tilknytning til regattakommiteen. Derefter kørte vi hjem til 
vore flinke værtsfolk og drak Ovomaltine. Om søndagen, kl. 7 morgen 
skulle vi møde på regatta bureauet til lodtrækning om banerne, og vi trak 
bane 2. KJ. 10,00 gik vi til start, og på vejen hertil satte Hans Frederiksens 
sæde sig fast, men selvom vi var godt ærgelige, besluttede vi os alligevel 
at ro, når vi nu var kommet i finalen. Her blev det til en 5. plads, men 
vi var selv godt tilfredse med resultatet, når man tager i betragtning den 
gamle og dårlige båd, vi havde med. Om mandagen kørte vi til Ziirich og 
så på Stampflis bådeværft og fik taget mål til en evt. ny båd. Mandag 
middag kørte vi fra Luzern og overnattede i den lille grænseby Lahr. 
Derefter kørte vi en hel dag til Liibeck, hvor vi boede et døgn. Derfra 
kørte vi hjem og var i Bagsværd igen torsdag eftermiddag. Det havde 
været en vidunderlig og uforglemmelig tur for os, og vi havde lært en 
hel del af at starte ved disse store stævner.« 

Om løbene skal det iøvrigt tilføjes, at der var henholdsvis 
S og 8 deltagere i Essen, og at der var 13 deltagere i Luzern, 
hvor løbet blev vundet af guldmedaljevinderne fra Rom, Tjek
koslovakiet, foran mestrene fra Italien, Schweiz og Østtysk
land, der igen var 1 sek. foran D.S.R. på S.pladsen. 
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Ib Kruse og Hans Frederiksen efter sejren ved den 
internationale Københavnsregatta. 

Schack og formanden ser tilfredse ud 

Fra Hugel-regattaen i Essen. 
Ib Kruse og Hans Frederiksen slapper af efter kampen 
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Til den internationale københavnsregatta havde vi igen fået 
samlet alle vore kaproere på Bagsværd, hvor vi startede i de 
»sædvan1ige« bådtyper. Niels var først ude i junior single, men 
nåede kun en 5. plads dog af 9 deltagere. I junior letvægt viste 
vort hold pæn fremgang og besatte 4. pladsen af 9 deltagere, 
6,4 sek. efter vinderen Kerteminde. Firer for drenge havde 
samlet 12 deltagere og blevet ualmindeligt hårdt race. I ind
ledende heat mødte de »Kvik« og måtte se sig slået efter kamp 
til stregen. Opsamlingen bød på endnu en udmarvende kamp, 
men skaffede os dog til finalen. Her slog kræfterne imidlertid 
ikke til, og da vi yderligere blev klemt i starten, blev det til 
en 5. plads i det iøvrigt meget jævnbyrdige felt. Vinder blev 
A1borg. I senior single blev Chr. nr. 3 af 5 efter den australske 
mester og Bent Andersen fra Fredensborg. Vor eneste sejr op
nåede Hans og Kruse i senior dobbelt, hvor de vandt sikkert 
foran Favorite Hammonia og 4 andre hold. Denne sejr med
førte udtagelse til de nordiske mesterskaber på Bagsværd 14 
dage senere. På dette tidspunkt var det, at vi ved stor velvilje 
fra D.F.D.S. fik stillet deres dobbeltsculler til rådighed, og i 
den følgende tid trænede de to roere ekstra energisk med hen
blik på de kommende mesterskabskaproninger. 

Omkring midten af juli var der efterhånden kommet gang 
i træningen til efterårskaproningen. Klubben havde gennem 
sæsonen haft en god tilgang af unge medlemmer, og gennem 
onsdagsmatcher, særlig gigtræning og blide overtalelser havde 
en del fattet interesse for sagen, og vi samlede efterhånden en 
begynderfirer på Bagsværd og en gigotter i Svanemøllen. Des
uden havde vi et par scullerroere på græs. 

Men inden de store slag skulle slås, havde vi endnu en dejlig 
og oplevelsesrig tur foran os, da vi skulle deltage i den af Nor
ske Studenters Roklub arrangerede Arungregatta ved Oslo. 

Bent Mærsk skriver om den internationale Arungregatta: 

»Atter i år var D.S.R. repræsenteret ved denne regatta, der afholdtes 
søndag den 23. juli på det smukke Årungen rostadion, der er beliggende 
ca. 30 km sydøst for Oslo. Denne regatta, der er Norges største, havde 
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Fra Arungen: 
Wilcken foto 

Letvægtsfireren, Emil Sørensen, Bent Mærsk, Jens Smørum, Flemming 
Heinze, cox Jesper Blem, får deres præmier af EIlefsen 

år et særligt festligt præg, idet den indgik som et led i festlighederne " 
forbindelse med Norges Idrettsforbunds 100 års jubilæum. 
Efter at bådemateriellet ved hjælp af et sindrigt system af gjorder (og 

ikke helt uden dramatik) var anbragt på øverste bådedæk på den nye og 
fJotte rutebåd »Kong Olav V «, tog D.S.R.s roere afsted fredag efter
middag. 

Holdet bestod af senior singlesculler (Chr. Rasmussen), junior single
sculler (Niels Jørgensen), drengefirer (Hvidtfelt, Rosenbom, J elsgaard, 
Secher, cox: Mai) og letvægtsfirer (Smørum, Mærsk, Heinze, Emil S, cox: 
Blem) med Wilcken som leder. Bjørn Møller foretrak turen gennem Sve
rige i bil og stødte til i Oslo. 

Da det lykkedes at skaffe køjeplads til alle, og søen forholdt sig rolig, 
var alle friske og udhvilede, da vi lagde til kaj i Oslo i strålende vejr. 
N.S.R. var repræsenteret ved formanden EIlefsen og M etelmann med 
traileren, og vi blev atter en gang overvældet af den hjælpsomhed og 
gæstfrihed, vi mødte fra norsk side. 

Mens Niels og Chr. samt letvægterne fulgte med bådtransporten ud, 
foretog drengene og Wilcken en kort rundtur i byen, hvor bl. a. Wige
landsparken og rådhuset blev beset. Ved middagstid var vi alle samlet 
i ÅS, hvor vi blev meget fint inkvarteret på Norges Landbrugshøjskole, 
der er beliggende 4-5 km fra Årungen rostadion. Pladsforholdene var så 
fine, at der var enkelt- eller dobbeltværelser til alle. (Her var der noget 
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for københavnskredsen at leve op til). Efter frokost skulle vi naturligvis 
på vandet for at røre lemmerne og prøve banen. 

Allerede søndag formiddag måtte Niels i ilden i forsøgs løb i junior 
singlesculler, hvor han kvalificerede sig til finalen med en 2. plads. 

Søndag eftermiddag blæste en frisk vind på langs af banen mod start. 
For os lagde Chr. for i senior singlesculler. Han kom fint fra start og 
førte ved 500 m med flere længder, da løbet blev stoppet på grund af en 
kollision mellem de sidste både. Det var et ærgerligt uheld for os, idet 
Chr. havde brugt så mange kræfter, at han i omstarten kort efter måtte 
nøjes med en 2. plads efter Engebretsen fra Christiania. Det skal dog 
siges, at Chr. var handicappet af en dårlig hals. 

Det gik ikke Niels bedre i finalen i junior singlesculler, idet han måtte 
se sig henvist til 3. pladsen efter den stærke tyske roer Behrenz fra 
Akademischer Ruderverein og Kjeld Mikkelsen fra Lyngby, sidstnævnte 
var vor rejsefælle på hele turen og Niels's »skræk« gennem hele sæsonen. 

Vor drengefirer skulle hente den første sejr hjem til D.S.R. Efter et 
spændende løb vandt drengene med en spids foran de norske mestre fra 

Tønsberg. 
Sidste start ved Arungregattaen for vort vedkommende var i senior let

vægtsfirer, hvor vi skulle møde de norske mestre fra Bærum. Det svenske 
hold fra Stromstad havde fået kolde fødder og afmeldt. Løbet afvikledes 
uden større dramatik. D.5.R. tog føringen straks fra start, øgede forsprin
get til 3- 4 længder og holdt føringen til målstregen var passeret. 
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N.S.R.'s formand, EIlefsen, overrækker medalje 
til Chr. Rasmussen i Arungen 

Efter løbene var der samlet præmieuddeling. Regattaen blev romæssigt 
præget af de tyske klubber Akademischer Ruderverein (der fik præmie 
som bedste klub tæt fulgt af D.S.R.) og Duisburger Ruderverein. Eng
land var repræsenteret af et hold fra Cambridge, der vandt seniorotter 
foran N.S.R. 

Søndag aften samledes roerne til fest i N.S.R. på Bygdø. 
Dagen derpå var præget af uformel roning, idet vi benyttede lejlig

heden til at afholde uofficielle klubmesterskaber i nye og uvante båd
typer, såsom dobbeltfirer og singlesculler med styrmand. Hvem der vandt, 
tales der endnu om, men i hvert fald nød vi en herlig tur i Oslofjordens 
skærgård i det dejlige vejr. Man kan godt misunde de norske roere deres 
rofarvand, der byder på roligere vand og større afveksling end vore 
hjemlige ture »nordpå« og »i havnen«. 

Mandag eftermiddag gik vi atter ombord i "Kong Olav« lidet anende, 
hvad der ventede os. Blidt vuggende ud gennem fjorden indtog vi en ud
mærket middag, der siden skulle volde de fleste af os megen kval. Da 
skibet var fri af Oslofjordens skærmende kyster, fik vi pludselig kærlig
heden at føle, og usædvanlig mange følte trang til en aftenpromenade 
langs rælingen, mens andre knælede i skibets indre og omfavnede det 
kølige porcelæn. - Efter nattens hændelser trængte det forhen så rene 
skib mildest talt til en grundig rensning. 

Når man undtager den lidt ublide hjemfart, kan vi alle se tilbage på 
en oplevelsesrig og fornøjelig tur og mindes norsk natur og gæstfrihed.« 

Allerede den følgende søndag, den 30. juli gik det løs igen 
med nordiske mesterskaber på Bagsværd. Det blevet glimrende 
stævne, der afvikledes i dejligt vejr og med en betydelig til
skuerskare langs søens bredder. Mesterskaberne blev en be
tydelig triumf for Danmark, der vandt 7 af 10 løb, men det 
blev desværre en nitter for os, Hans og Kruse mødte deres 
overmænd i brødrene Kråkenes fra Fana roklub i Norge, der 
efter meget flot roning henviste D.S.R. til andenpladsen med 
6,8 sek. foran Finland og Sverige, der var langt efter. 

Kampen om det nordiske akademiske mesterskab blev i år 
arrangeret af D.s.R. og var henlagt som første løb på program
met. Vi startede med vor letvægtsfirer og kom godt fra start 
og førte op til 1000 m, hvor N.S.R.s seniorfirer gik forbi og 
senere vandt løbet. På de sidste meter måtte vi også se os 
passeret af Finland. Tiderne var henholdsvis 7.55, 7.58,5 og 
8.00,2. Sverige kom langt efter. 

Efter kaproningen samledes de akademiske roere i klubben 
til spisning og senere til fest sammen med de øvrige deltagere 

35 



fra de nordiske mesterskaber. Det blev en af de største og 
bedste fester i klubben gennem flere år. 

Til danmarksmesterskabskaproningen på Viborg Nørresø 
havde vi kun anmeldt i mesterskabsløb, hvor vi deltog med 
Hans og Kruse i dobbeltsculler, Chr. Rasmussen i singlesculler 
og desuden med letvægtsfireren. Rejsen foregik med biler over 
Grenå-Hundested, og klubben havde flottet sig med indkvar
tering på Missionshotellet for at give roerne de bedste chancer. 
Det blæste en del, hvad der navnlig gjorde forholdene ved 
starten vanskelige, men alligevel blev løbene godt afviklet, og 
man må i det hele taget rose arrangørerne for en meget fin 
tilrettelæggelse af stævnet. 

For D.S.R. skete der det glædelige, at vi i dobbeltsculler ved 
H ans og K ruse vandt vort første danmarksmesterskab siden 
1951. Det skete dog først efter hård kamp med Hellerup, der 
førte det meste af løbet og kun blev slået med en god længde. 
-Det skal dog siges, at »føret« var en fordel for det tungere 
Hellerupmandskab, og det var en glimrende præstation af vore 
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Ib Kruse og Hans Frederiksen efter sejren i 
dobbeltsculler ved DM i Viborg 

to roere, at de efter en dårlig stan (sidesø fra motorbåd) nåede 
op og kæmpede sig forbi på det sidste stykke. 

I singlesculler afsluttede Chr. Rasmussen sin rokarriere med 
en smuk 2.plads efter Bent Andersen fra Fredensborg. Der var 
5 deltagere. 

Sidste år havde vi nået en 3. plads i letvægtsfirer, men des
værre klarede vi os ikke så godt i 1961, selvom von hold 
roede udmærket og fightede lige til det sidste. Desværre blev 
det nødvendigt med omstart på grund af kollision, i den første 
start lå vi nemlig ved 500 m på 2. pladsen og var godt roende. 
Vort hold havde været ude i både indledende heat og opsam
ling, så da de for 4. gang gik fra start, var de lidt flade og 
måtte nøjes med 5. pladsen. Der var 9 deltagere. »Kvik« sej
rede i 7.38,9, vi brugte 7.53,8. 

Efter kaproningen blev holdet til europamesterskaberne ud
taget, og D.S.R. blev udtaget i dobbeltsculler, hvad der natur
ligvis vakte stor glæde i klubben og satte ekstra fart og energi 
i træningen i den følgende tid. 

På forhånd var der vist ikke mange, der havde særlig tiltro 
til D.S.R.s dobbeltsculler, og vi var da også selv klare over, 
at chancerne for at nå finalen ikke var særlig store, men på 
den anden side var vi overbevist om, at vi var lige så gode 
som de øvrige udtagne hold. Som kaproningen forløb, havde 
vi da også den glæde, at vore to roere viste, at de havde klasse, 
og gav deres modstandere knaldhård kamp til målstregen. Der 
er ingen tvivl om, at en ny båd, der passer dem, og endnu en 
sæsons sammenroning vil kunne bringe dem endnu et skridt 
fremad i international klasse. 

Hele arrangementet i Prag har iøvrigt været så udførligt om
talt i pressen, at jeg her kun skal bringe vore resultater. 

Indledende heat: 1. Schweiz, 2. Danmark (D.S.R.), 3. Frank
rig, 4. Polen, 5. Ungarn. 

Opsamlingsheat: 1. England, 2. Belgien, 3. Norge, 4. Dan
mark (D.s.R.), 5. Ungarn. 

I Indledende heat var afstanden til vinderen og dermed fi
nalen 1,5 længde, i opsamlingen 3 længder. En medvirkende 
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årsag til den lidt svagere indsats i opsamlingen må vel søges i, 
at H ans roede med feber. 

Den 27. august deltog vi som tidligere i Malmo Roddklubbs 
regatta i Malmo havn. Kaproningen havde samlet mange kø
benhavnske deltagere, og der var i det hele taget mange an
meldelser. Det blæste temmelig kraftigt, og der var dårligt 
vand på de første 400 m af banens 1000 m. Vi benyttede lejlig
heden til at prøve nye kombinationer og stillede op i ialt 7 løb, 
hvoraf vi vandt de 3. 

I junior dobbeltsculler vandt »Kvik«, D.S.R. (Niels og Emil) 
blev nr. 4. I toer uden styrmand blev Chr. og Heinze slået med 
1,4 sek. af Landskrona, mest som følge af at styrelinen knæk
kede. (6 deltagere). Drengene var igen med og klarede sig ig:!n 
godt. Ud af 12 deltagere blev de nr. 2 efter »Kvik«. En pokal 
med hjem til ejendom fik vi i senior single, som Chr. sikkert 
klarede hjem tilos. I begynderfirer stillede vi med en om
bygget letvægtsfirer, nemlig Smørum, Lautrop, Heinze og Emil, 
cox: Jens Filskov. Holdet ydede en udmærket indsats, og vandt 
en kneben sejr foran Skovshoved og 5 svenske hold. I junior 
single henviste Lyngby endnu engang Niels til 2. pladsen af 
4 deltagere. Senior dobbeltsculler blevet uhyre spændende løb, 
og først i allersidste tag lykkedes det Niels og Chr. at presse 
sig foran Halmstad. Chr. Rasmussen vandt dermed sit sidste 
løb for klubben, idet han med sæsonens udgang lagde kap
roningen på hylden. Christian har været en glimrende roer og 
en strålende kammerat, der altid var parat til at tage fat. For
håbentlig får han også fremover mulighed for at ofre en del 
af sin tid på klubben. 

Efterårskaproningen den 3. september blev imødeset med en 
ikke helt ringe forventning. Vi havde forberedt os godt, og 
mente at have gode chancer i de 8 løb, vi havde anmeldt i. 
Men der var intet, der ville lykkes for os, og vi blev 7 gange 
henvist til 2. pladsen, først 8. og sidste gang lykkedes det ende
lig at undgå 2. pladsen, det blev til gengæld en 4. plads. Trods 
manglen på sejre er der dog ingen grund til fortvivlelse, D.S.R. 
har i dag en udmærket stab af begynderroere, der med den 
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Fra »omklædningsrummet« iMaima, 
Ib kalder ud til et løb 

fornødne træning sagtens vil kunne gøre sig gældende. Af re
sultaterne må fremhæves, at drengene med vanlig energi roede 
sig til en sikker 2. plads af 12 deltagere. Fremhæves må også 
Munck for sin fine 2. plads i klinkbygget sculler. (8 deltagere). 
Munck var oprindelig med på letvægtsfireren, men blev sat af 
inden forårskaproningen. Dette slog heldigvis ikke Munck ud, 
han gik i gang med sculleren og fik fortjent belønning for sin 
energi. I drengeotter var der 5 deltagere, og vi startede kom
bineret med »Skjold« for at give drengene mulighed for at 
prøve et otterrace. 

Resultater: Gigotter: »Skjold« foran D.S.R., Toer uden: 
Lyngby foran D.S.R., Klinkbygget sculler: Holbæk foran 
D.S.R. (1,4 sek.), Begynder firer: »Skjold« foran D.S.R., 
Drenge firer: »Kvik« foran D.S.R., Junior sculler: Hellerup 
foran D.S.R., Begynder otter: »Skjold« foran D.S.R. og ende
lig Drengeotter: »Kvik « med D.S.R./»Skjold« som fjerde. 

Var efterårskaproningen således noget af en skuffelse, så fik 
vi dog en pæn revanche allerede den følgende onsdag aften, 
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hvor Kvikmatcherne blev afviklet i Kalkbrænderihavnen. Der 
var hård kamp om »Bolsjeglasset«, som vi tog hjem med en 
halv længde, men i kampen om »Spejlet« viste begynder fireren 
sig fra sin bedste side og vandt meget overbevisende. 

Som sidste punkt på »dagsordenen« afvikledes klubkapro
ningen den 7. oktober. Vejrforholdene var meget ugunstige, 
men det lykkedes alligevel at gennemføre alle 6 løb over en 
noget afkortet distance. Der var flere deltagere, end det er set 
længe, og det skal nævnes, at Christian vandt 3 mesterskaber. 

Forberedelserne til sæsonen 1962 har allerede været i gang 
længe. Bøttger har i efteråret udført et stort stykke arbejde 
med istandsættelse af materiellet, og med nyanskaffelse af en 
dobbeltsculler, samt årer og påhængsmotor ser det ud til, at vi 
materielt vil gå godt rustet ind i den kommende sæson. 

Vintertræningen begyndte allerede i oktober, og l b Christof
fersen har udarbejdet et nyt program delvis baseret på de ideer, 
som blev fremsat af Karl Wiepcke fra »Ditmarsia« i Kiel, da 
han i foråret holdt foredrag på D.FJ.R.s trænerkursus i D.S.R., 
og hvor han gennemgik træningsprogrammet for den tyske 
olympiadeotter. 

Som det forhåbentlig vil fremgå af beretningen, har kap
roningen i 1961 haft et betydeligt omfang og bragt D.S.R. 
gode resultater og noget at arbejde videre med fremover. 

Det er mit håb, at kommende sæsoner vil medføre, at der vil 
blive talt mere om nutiden end om fortiden i vor gamle klub. 

Peter Wilcken. 
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KAPRONINGSSTATISTIK 1961 

Roere 
Åbne I Private laIt 

Start Sejre Start Sejre Start Sejre 

Niels Jørgensen ...... . .............. . 16 3 
Chr. Rasmussen ..................... . 15 4 
Hans Frederiksen .. . ..... . ....... . . . . 15 6 
Ib Kruse ........................... . 13 5 
Emil Sørensen .. .... . . . . ...... .... .. . 13 3 
Flemming Heinze ....... .. . .. .. . . .. . . 13 3 
Bent Mærsk ...... . . . .. ... .. . ....... . 11 2 
Jens Smørum .... . . . ................ . 12 3 
Bo Larsen ...... . ..... .............. . 2 O 
J ørgen Raaschou-Nielsen .......... ... . 1 O 
Jørn Sørensen ...................... . 1 O 
Mogens Munck .................. . .. . 
Aage Hvidtfelt ... .. ......... .. .. ... . 

2 O 
11 3 

Niels Rosenbom .................... . 11 3 
Peter J elsgaard ..................... . 11 3 
Niels Secher ........................ . II 3 
Poul Steno ........ .... ............. . 2 O 2 
Niels V. Hansen .. . ................. . 2 O 1 
Lars Filskov ........................ . 2 O l 
Per H. Christensen .................. . 2 O 1 
Serge Vøgg . ........ ... .... .. ..... . . . 1 O 
Iver Kjær .. . .... . ............ .. .... . 1 O 
Karsten Hvidkjær ....... ... ......... . 1 O 
H. C. Olsen .. ................... . .. . 1 O 
Ivan Dessau ........................ . l O 
Claus Hyllested .... . ................ . 2 O 
Jens Westh ......................... . 2 O 
Lars Rich .......... .. ... . ...... .. .. . 2 O 
Peter Lautrop .................... .. . 2 1 
J. P . Olsen .... .. . .. ... ............. . 
J ens Djuurhuus ..................... . 

1 
1 

Jens Johansen .......... . ........... . 1 
Roed Petersen ....... . .............. . l 
Jens Nymark ............ ... . .. ..... . 1 
H. Rasmussen ................. . .... . 1 
Jesper B lem ... ....... .............. . 1 
Sven Johansen . ....... ....... ..... .. . 1 
Peter Nielsen .... .. ..... . .... ....... . 1 
Jan Hummer . ........... . ... .... ... . 1 
J eff Eriksen ... .. .................. . . 1 
Bjarne Norstedt ........ . ....... .... . 1 
Kurt Nielsen .. ...... ........ . ... ... . 1 
Søren J ensen ........... ...... ...... . l 
Ebbe Nielsen ......... ..... ...... .. . . 1 
Bent Thagesen .................. . ... . 
Preben Calberg ..................... . 

1 
1 

Hans Ove Hansen ....... ...... ... .. . 1 
Poul E. Jacobsen ... ... ......... ..... . 1 
Ole Nors Hansen ................ .. . . 1 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 

O 
O 

1 
1 
1 
1 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

16 
15 
15 
13 
14 
14 
12 
13 

3 
2 
2 
3 

11 
11 
11 
11 

4 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
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Fra Cl med lem i Århus Sludenlcrroklub har 

vi modtaget ncdemtJtendc berctning øm Køben

havns- tu ren i anlednin l> af studenlCTlnatchcn. 

En søndagstur med overraskelser 

Da jeg horte spurten gå ovre i jeres bad, skævede jeg over til 
jer for at se, om I kunne gøre noget ved det - og så så kort 
efter det famøse uheld ske . 

4'er åren knak, og I fik heller ikke denne gang lejlighed 
til at give os kamp. 

Min første reaktion var absolut glæde, men lidt efter fik 
jeg den samme følelse, jeg har haft nøgle gange efter en vel
oversdl.et eksamen: En smule skuffelse over, at resultatet blev 
naN så let oven på al det besvær, forberedelserne til opgøret 
ha vde kostet. Når man har forberedt sig grundigt, som vi fak
tisk havde, har man intet imod at prøve kræfter. - sa vær 
venl ig at se materi ellet efter fo r vi modes næste gang!!! 

Matchen ugen efter i Odense kun ne måske være blevet en 
revanche, men under de forhold, vi roede, viste resultatet in
tet om styrke-forholdet. I har alts3. revanchen til gode, og den 
Hl.r I her i Arhus næste sommer. 

Men iøv rigt ha vde vi en fortræffelig tur, og jeg m3. kom
plimentere arrangørerne derfor. Efter overfarten lordag for
middag havde vi en rolig eftermiddag. Om aftenen inviterede 
.. Politiken« på .. Værs'go og skyl«, og vi sluttede af i Tivoli, 
men måtte dog desværre - med næste dags program for oje -
gå tidligt til kojs i D.S.R.-huset i Svanemøllebugten. 

Søndag formiddag var vi ude og prøve vandet. Vi var til
fredse, og tog så hjem for at spise og sove middagssøvn. 

Efter >t søndagsturen « til Knippelsbro riggede vi af og send te 
båden hjem. Og så kunne vi slå os løs uden dårlig samvittig
hed og tanke fo r, om kaproningschefen mon var til stede og 
så vore udskejelser. Om aftenen samledes vi i Gobelinsalen på 
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Fra stHde'lIermatcbfesU'lI. S"'Kd Io,. 

Uj"m Møller samme" med en del af Imi"llt'Tsitrtt'ts bold 

universitetet til middag og overværede her ,.de hoje herrer .. s 
artige udveksling af komplimenter. 

Festen fortsatte i Svanemøllebugten, og chefredaktør Hakon 
StephemclI overrakte os prxmier og omfavnede os alle. 

Mandag formiddag drog vi af Sted til Carl sbcrg.bryggerierne 
i et forfængeligt h~b om at kunne rørlægge virksomheden. Det 
lykkedes som bekendt ikke, men en overraskelse gav vi dem 
dog derude. Da vi efter forevisning af hele bryggeriet, æres. 
bolig og I. C. Jacobsens kontor kom til det med stor spænding 
og forventning imodesete øjeblik, da der endnu engang p~ den 
tu r blev sagt »værs'go og sky l .. , styrtede de ellers sædvanlige 
ol·tørstige roere sig over sodavand og cocacola: Efterveer fra 
g~rsdagens fes t!!! Snart vendte de gamle tilbojeligheder dog 
tilbage, og besoget blev afvik let uden yderl igere alvorlige for
sk rækkelser for Carl sbergs personale. 

Men en smule kritik tillader jeg mig at komme med: H vor
for s~ vi ikke mere til københavner·roerne under disse efter. 
følgende arrangementer? Vi vi l ikke underholcles, men man m3. 
jo konstatere, at roning desværre er en uselskabelig SpOrt. Man 

II 

kontakter jo overhovedet ikke hinanden under kampen, og 
var det ikke for de altid efterfølgende obligate fester, kunne 
man skilles uden at have haft lejlighed til at veksle eer ord 

med hinanden. 
Men tilbage til Carlsberg, hvor vi altså sav nede jer. Med 

inspektør Chr. Balslev som uovertruffen vært nod vi en dejlig 
frokost i .De sm3 haver ... Øllet var godt, s3. vi blev der så 
længe som muligt - lidt for længe sk ulle det vise sig. Eher at 
have suset tværs gennem byen i taxa for at 1\3. lOget til Kalund· 
borg, lykkedes det kun holdlederen at springe op i toget. Han 
havde vor gruppebillet, og alene stod vi s31cdcs til bage i den 
nådeløse millionby. - Men endnu engang tog chefredaktør H a· 
kan Stephensen os i sin favn, og . Politiken .. beværtede og 
underholdt os til næste togs a fgang og send te os afsted med en 
ny billet. 

Jeg vil gerne p3. holders vegne takke jer alle derovre for 
den finc og begivenhedsrige tur. Vi ville gerne, om I, når "Ar· 
hus er vært, kunne blive her et par dage ogs3. - Rigtignok ha r 
vi ikke de sam mc muligheder for underholdning, som ( kan 

Fra feslfll ,·fteT J/"d':/ltt· rma/clJrll. Chr/rt'd;l~·I"r 
St';';'1 Io,. 

H. StrplJt'lIulI omla"llllu O/w Bierr,,"', Aarhus S/ul/eli/er roklub 



--

Fr,. sl uJentl'ml'lIchjesll'lI. 
Porlr~l af Sludenterrol'r ti/ fest 

byde os, men vi har and re, der er fuldt så gode _ og Jeres 
senge skal vi nok betale!!! 
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Med venl ig hilsen 

Sten Norby Rasmussen. 

. "n',versiteUmalchen Arhus-Kobcnh:lvn POLITIKENS', v3ndr~prælmc w," 
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Materiellet 

I 1961 anskaffedes en firer m. stm. Båden fik navnet "Delfin ", 
Den gamle tocr u. stm., som i mange år har gået under be

nævnelsen .. udøbt engelsk". har fået naVIlet ,. Leif ... 
D.S.R. I~ar.dcrcfter iah 55 både, nemlig IJ 2-årers inriggere, 

~ 4-årcrs inriggere, 15 klinkbyggede scnglcscullcrc, I plastic
slll~lcscu ll cr, I klinkbygget dobbeltsculler m. Still" 3 gigfirere, 
l I:\lgO[[cr, l cravelbyggct singlesculler, 2 cravclbyggcdc dob. 
beltscullere, 2 toere u. stm., 1 roer m. stm" 3 firere u. srm 
4 firere m. stm. og 2 ottere. °l 

}. Norm"n-Nansen. 

Sculler ;>fter ko/biml meJ bol/amk lankbJd. 
Roeren sprang af i lide 

HJ.ndbold-afdelingen 

Arets begivenhed inden for håndbold afdelingen va r uden tvivl 
roernes turnering den 26. marts 1961. 

Siden Københavns-kredsens bestyrelse i 1958 havde opgivet 
at påtage sig arrangementet, har det været de enkehe klubber, 
der selv har arrangcret turneringen. 1 1959 var det Skjold, i 
1960 Lyngby og i 1961 blev det a ltså D.S.R.'s tur. 

Allerede i begyndelsen af februar måned 1961 afholdtes et 
møde med Svend Hansen fra Lyngby roklub. Vi fik her en 
masse gode tips og råd mcd hcnsyn til tilrettelæggelscn og mod~ 
tog også det af Skjold og Lyngby oparbejdede overskud . I den 
følgende tid blev der arbejdet af et team, bestående af Nors, 
Agergaard, SarclI og Moller~J(JrgerJsclI, og udsendelse af ind
bydelser, ind- og udbetalinger, trykning m.v. blev godt over
stået, således at alt var klart i rette tid. 

Selve dagen blev for spillernes og turneringsledelsens ved
kommende yderligere forsødet ved Hjarn Mollers tilbud om 
gratis udskænkning af øl, dog ikke ad libitum: dertil har han 
alt for godt kendskab til afdelingens medlemmer. 

Følgende klubber deltog i turneringen: 

Mesterrække: Lyngby, Skjold, Ø.K., D.S.R. 
Damerække: D.R. (2 hold), Gefion og Skovshoved. 
H erre A-række: Kvik, D.F.D.S., Skovshoved og Aarhus. 
Herre ungdomsrocre: Lyngby og Skovshoved. 
Herre Il hold, Lyngby, Skovshoved (2 hold ), Skjold,Hel

lerup, D.5.R. 
Der deltog s3.ledes jah hold fra 12 forskellige klubber. 

l mesterrækken spillede først Lyngby mod Ø.K. Sidstnæv nte 
vandt med 16-12, men da man i strid med propositioncrne 
havde bcnyttct en spillcl' fra danmarksturncringcns 2. division, 
blcv Lyngby bctragtet som vindcr. 1 kampcn mellem Skjold 
og D.S.R. vandt vi med 10-8. r kampcn om nedrykni ng vandt 
om aftenen Ø.K., dcr nu stilledc op med lovmæssigt hold, ovcr 



Skjold med 17- 11, og Skjold rykkede derfor ned i Herre A
rækken, men med den kampiver, klubben besidder, forventer 
vi arrer at se holdet i mesterrækken efter turneringen i 1962. 

I finalen vandt D.S.R. med 12- 8 over Lyngby, og pokalen 
blev således i vor bcsiddelse for anden gang. Da den skal vin
des 3 gange iall for at blive ejendom, må man forvente, at 
spillerne i 1962 vil stren ge sig ekstra an. 

Herre A-rækken blev vundet af det helt fra Aarhus kom
mende hold, der j sin forste kamp besejrede Skovshoved med 
8-7 for derefter i fina lcn at slå D.F.D.S. med 7- 5. Holdet 
ble~ meget populærr, og pokalen var dem velundt af alle. 
Imidlertid må holdet under alle omstændigheder aflevere po
kalen til næste turnering, hvor det jo, såfremt det lader sig 
repræsen tere, hvad vi h?tber, spiller i mesterrækken og dermed 
f?tr chancen for at tage en anden og stOrre pokal med hjem i 
stedet fo r. 

I Damerækken vandt D.R., man er lige ved at sige som sæd
vanligt, efter forst at have vundet over Gefion med 4-3 efter 
straHekastkonkurrence, idet den ordinære kamp endte 2- 2. l 
finalen va ndt holdet med 4- 3 over II -holdet fra samme klub, 
der i den indledende kamp havde vundet over Skovshoved 
med 2- 1. 

Kampen mellem un gdomsroerne blev vundet af Lyngby med 
10-4 over Skovshoved, og det vindende hold modtog diplomer. 

l H erre II holds-rækken vandt D.S.R. sin første kamp mod 
Lyngby, men i finalen blev vi slået af Skjold med S- 7. Skjold 
vandt iøvrigt rækken, efter først at have besejret Skovshoved 
med 12- 2 og i finalen Hellerup med 9- 2. Holdet modtOg for 
sejrene diplomer. 

Overrækkelsen af præmier og diplomer blev foretaget af 
Bjorn Maller på festlig og folkelig vis. Strigel knipsede billeder, 
når han ikke fik sig en p?t ojet p?t tilskuerpladsen, og Bang 
kom med si ne velmente ytringer til ven ner og fjender i tide 
og utide, 511. det var en virkelig vellykker dag for D.S.R. 

Desværre blev overskuddet for D.S.R.'s vedkommende kun 
6,- kr., medens Skjold og Lyngby hver havde et overskud po. 
ca . 85,- kr. Det skal dog bemærkes, at det fra Skjold og 
Lyngby modtagne overskud ikke er medtaget i de nævnte 
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Roernes mesterskaber: 
Lyngby har hfr t.>o rt forsvar på ell hJrd prøw, 

m('1I D.s.R. vandt dog klart 

6,- kr., således at der til næste arrangør kan overdrages et 
beløb på 180,- kr. 

Roernes turnering for 1962 finder sted den I. april 1962 i 
Otto Mønsted hallen fra kJ. 12- 22, og da D.R. har po.taget 
sig arrangementet, er det i de bedste hæncler. 

I den ordinære tUl'Il erin g i Københavns h3.nclboldforbund 
deltog vi som sædvan li g med 2 hold i H erre B-rækken, og i 
sæsonen 1960/61 blev folgende kampe spillet: 

I. HOLD 
2110 1%0: D.S.R.- Arbc;dcrnl.·s Idrætsklub A. I.K. I;j-IO 
9/10 1960: D.S.R._Valby K.F.V.M .................... . 7- 9 

23110 1960: D.S. R.- F.D.r . Uronshøj ................... . 5_ • 
13/ 11 1%0: OS.R.-Søborg ......................... . 10-14 
27/ 11 1960: D.S.R.- Lyngby Roklub ............ . 12- 9 
11112 1960: OS.R.-SI~no ......... . .......... . 9- 14 

8/1 1961 : D.S.R.- Laurits Knudsen L.K .............. . 9- 15 
22/1 1961 : OS.R.- Fxllc5forcning('n for Danmarks Brugs-

foreninger F.D.lU. . ............. . 8-21 
26/2 1%1: O.S.R.- Skjold ................... .. 14- 3 

:'1 



II. HOLD 

2/10 1960: D .S.R.-Akademisk Idrætsklub A.I. ......... . 
16/10 1960: D.S.R.-Posten ............. .. ... . ........ . 

6/11 1960: D .S.R.- Standard .. . .... . ..... ············· 
20/11 1960: D.S.R.-Brønshøj Gymnastik- og H åndboldklub 

B.G.H ................... . .......... . 
27/11 1960: D .S.R.-Christianshavns Idrætsklub C.I.K .... . 
11/12 1960': D.S.R.- L.K ............ ········ ·· · ········ 
15/1 1961: D.S.R.- Valby K.F.U.M ................ · · · ·· 
22/1 1961: D.S.R.-Håndboldklubben af 1937 H. 37 ... . 
12/2 1961: D.S .R.-H eimdal .............. . .... . ..... . 
26/2 1961: D.S.R.-F.D.B.I. .......... . ........ . . .. .. . 

4- 9 
11-0 

6-5 

4-5 
7-9 
6- 9 
5-4 

10-3 
5-4 
7-3 

I-holdet har således spillet 9 kampe, hvoraf de 4 blev vun-
det og 5 tabt. Holdet fik ialt 8 points, og det ra~te .kun til oen 
7. plads a points med Søborg, men med en darhgere m:l~ 
average. Vi scorede 88 gange og lod modstandernes bold ga l 

vort net 99 gange. 
n holdet blev placeret som nr. 6 af 10 deltagende klubber. 

Holdet spillede ialt 10 kampe og vandt de 6 og tabte kun 4. 
Imidlertid talte kampen med H. 37 ikke med, og slutresultatet 
blev derfor kun 10 points i 9 kampe. Vi var a points med 
A.I., men også her blev vi placeret lavere på grund a~ ~ål
averagen. løvrigt fik holdet flere mål, end det lod ga md, 

nemlig 55 mod 48. 
I sæsonen 1961 /62 har vi i samme turnering spillet følgende 

kampe: 

I. HOLD 

1/10 1961: D .S.R.-Steno .. ... ...... . ......... .. .. .. . 
22/10' 1961: D.5.R.- Skjold .. .. , " ..... .. . .. . , ... . . 

5/11 1961: D.S.R.- Søborg ........ ... . . ...... ····· · · ·· 
12/11 1961: D.S.R.- L.K. ............... . ...... . ... . . 

3/12 1961: D .S.R.-Posten ...... .... ... ....... ... . 

II. HOLD 

1/10 1961: D.5.R.- Schneekloth 7. hold ... . . ... .. ..... . 
22/101961: D.S.R.-C.I.K .......... .... . ....... ...... . 

9- 9 
9- 9 
8-12 

11- 9 
7-8 

2- 7 
5-6 

I holdet har i 5 kampe fået 4 points, idet 2 kampe blev 
spillet uafgjort, 2 blev tabt og 1 vundet. Som målscoringen 
viser, har samtlige kampe været meget jævnbyrdige og spæn-
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Fra en trænings time i Otto Mønstedhallen 
Strigel foto 

dende. Der resterer 3 kampe, og der er udsigt til nogle points, 

så holdet kan slutte midtvejs som sædvanligt. 
n holdet har spillet 2 kampe, der begge er blevet tabt, så 

det kan ikke undre, at vi p.t. ligger på sidstepladsen. Vi skulle 

have spillet en kamp til, men holdet udeblev, og da det senere 

blev trukket helt ud af turneringen, fik vi ikke engang de 

ellers obligatoriske 2 points for udebleven kamp. Der resterer 

3 kampe og forhåbentlig 6 points. 

Også 1961 har således været et år på godt og ondt, idet man 
dog har haft en speciel glæde ved roernes turnering. 

I træningen har deltaget 33 medlemmer, hvoraf 23 er vete
raner, medens 10 optrådte for første gang. Der har således 
været en lille opgang at spore i kvantiteten, medens kvaliteten 
vist må siges at være uforandret. Visse af de ældste spillere 
på I holdet er efterhånden blevet for affældige, og de er der
for rykket ned på n holdet, hvor de om ikke skader, så dog 

næppe ej heller gavner. Det delvis nyetablerede I hold har 
gode chancer for at spille sig op, når det får lært ikke at 
spille hurtigere end det kan, d.v.s. uendelig langsomt. 
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Træningsforholdene har været uændret, således at der fort
sat spilles i Otto Mønsted hallen hver onsdag fra kl. 18,15-19 
i tiden september-maj, og i Idrætshallen fra 17-18, ligeledes 

. hver onsdag i tiden oktober-april. Vor træner har også i år 
været John Ludwig fra studentergymnastikken, og han er ikke 
uden kendskab til spillet, idet han selv spiller på U.S.G.'s 
I hold i danmarksturneringens I division. 

54 

Rosportsfolk 
FLEXO 

ntå kaO-l'-

for ved roning - og al anden sport -
må uhret kunne holde til lidt af hvert. 
FLEXO beskytter Deres uhr, for FLEXO 

kan ikke knuses. FLEXO slutter støvtæt 
og er altid klart. 

FLEXD 
UHRGLAS 

Husk .llid al forlange FLEXO-garanlibevisel 

M-j. 

FLEXO (d .• hos 
bomærke-uhrmagerne, 

som har delte mærke 
pd ruden. 

For halvtredsindstyve år siden i AR 

Årbogens redaktør har bedt mig fortælle lidt minder fra min 
første tid i vor gamle Akademiske Roklub, hvad jeg gerne gør, 
selvom jeg tror, at flere af kammeraterne fra hine fjerne dage 
kan gøre det langt bedre. Af de dengang gæve gutter er N or
man-Hansen, Svend Volkersen og Erik Jensen stadig aktive 
medlemmer, medens andre som Albert Fræmohs, Leo Swane og 
Walther elasen forlængst er gået fra borde. Da jeg nu har 
nået støvets år og ikke mere har så god hukommelse, idet 
den fra femogtyveårs alderen begyndende senilitet naturlig
vis gør sig gældende, dykker jeg ned i klubbens arkiv, som 
i sin tid blev ordnet af vor arkivar Gunnar Wandel, men 
som takket være krig og flytninger nu er gerådet i en syndig 
uorden. Med Wandel og kaptajn Sjelle som lodser fandt jeg dog 

Galster i skærgården 
i begyndelsen af 30'erne 

Sieverts foto 
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noget, om ikke alt, hvad jeg søgte. Hvad om et eller andet nia
kært medlem påtog sig det job at bringe orden i arkivet, siden 
der nu er et så godt rum til rådighed! 

Vi er altså i Frederik VIn Folkekær's gode dage, da en bajer 
kostede 10 øre, en hel flaske brændevin 28 (»ikke røre ved 
den fattige mands snaps«, sagde man i folketinget). Klubben 
kunne indbyde til »Extraordinær Festsouper og Kaffe med 
»avec« i Grand Cafe, Kongens Nytorv« for 3 kr. pro persona. 
Tre år før første verdenskrig var vi (tænk på Peder Paars: 
»Tre Aar før Kalmar-Krig«) og levede ubekymret som »et frit 
folk i et frit land«, - stod der ikke i slutningen af en lærebog 
i historie, at krig mellem civiliserede nationer nu var utænkelig? 

I skoleårene havde jeg sammen med kammerater fra Efter
slægten på østergade plasket i lejebåde fra Frederiksholms 
Kanal (a 2S øre i timen) eller fra Børnehusbroen på Christians
havn (kun 20 øre!) og badet fra et vrag i Kalveboderne, der 
hvor Islands Brygge nu er. På universitetet fortalte professor 
Johannes Steenstrup' om sin morgenroning i »Juristernes Ro
forening af 1868 «; skønt årle på færde holdt han for, at med 
turen og badet østen for Refshaleøen var den bedste del af 
dagen gået. - Jeg var allerede en gammel fyr på 22 år, sårs stu
dent og forlængst ansat ved Nationalmuseet, da jeg så en skøn 
sommeraften den 1. juni 1911 mødte ved det no,rdligste af 
bådehusene i lystbådehavnen for at gøre alvor af mine for
sætter, der var blevet udsat af så meget andet. Der var kun een 
mand dernede, rochefen: cand. med. Knud Secher. Han spurgte, 
om jeg kendte nogen, der kunne proponere mig, en ting jeg 
ikke havde skænket en tanke. Så påtog Secher sig at gøre det 
selv og skrev mig op på den sorte tavle på væggen, hvor nav
net skulle stå i otte dage ifølge lovenes § 2, hvis nogen skulle 
gøre indsigelse mod optagelsen. Jeg skulle få besked om in
struction, hvis der kunne samles et hold; og det kunne der hel
digvis: kunststuderende Leo Swane, ansat ved kobberstiksam
lingen, astronomen Ruben Andersen og nok et par stykker. 
Derefter gik det løs på faste sæder hos Secher og den ihærdige 
»Tjuk«, alias stud. med. Alexej Schtschelkunov , en yngre bro
der til præsten ved den russiske kirke, der forøvrigt højt bedaget 
endnu bor i Nexø som forhenværende lektor. Da »Tjuk« til-
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bragte al sin tid i roklubben, var det vel ikke så mærkeligt, at 
han dumpede til sin examen; tilsidst rejse han i 1913 til Argen
tina, åbenbart også for at undgå at springe soldat i Rusland, 
det drejede sig om 4 års tjeneste! Han blev hyldet med en vel
fortjent afskedsfest og en lille mindegave, og en båd blev op
kaldt med hans kendingsnavn »Tjub. 

I 1911 var klubben nede i en bølgedal med kun et halvt
hundrede medlemmer, og overretssagfører Johannes Fræmohs 
havde den utaknemmelige opgave at være dens formand; den 
rettede sig dog mægtigt op, da Secher fra 1912 tog styret. Den
gang, altså i sommeren 1911 var der også piger i klubben - om 
forladelse: langhårede, langskørtede, korsetindsnørede damer; 
en af de mest energiske lever endnu: geologen Karen Callisen. 
Damerne klædte sig om i et simpelt lukaf, indrettet i et hjørne 
til højre for indgangen, det eneste rum, der havde et vindue. 
Jeg husker forøvrigt ikke at have set dem ro nogensinde. Da 
klubben skulle bruge det lille rum til kontor, måtte damerne 
fortrække, og forholdene var også altfor primitive. I den syd
lige ende af bådehallen lå f. eks. det ækle og stinkende lokum, 
som vi delte med roklubben »Skjold«. Omklædningsrummet 
var ret mørkt; alt lyset kom fra glasriste i loftet. Dengang 
som nu promenerede man ovenpå, og folk stod ofte stille for 
at kigge på roerne: det var strengt påbudt ikke at gå i bare 
bukser, men pænt at bære reglementeret rotøj med klubmærke. 
Så primitivt der end var, var vi dog vældig glade for vor un
derjordiske hule. Ja, en sommeraften holdt vi endda fest i både
hallen. Alle både var sat udenfor, og lange borde bugnede med 
pølser og øl, som Carlsbergbryggerierne skænkede gratis i over
flod. Sechers gamle far, den strenge og ellers så frygtede rigs
arkivar sad som indbudt hædersgæst og hyggede sig i godt lune 
mellem de unge mennesker. 

Henunder aften strømmede gerne en del medlemmer til for 
at nyde køligheden udenfor eller tage sig en rotur over til 
Estakaderne, ydersiden af det, vi siden kaldte Sandøen (ak, 
hvor forandret!). Stundom tog vi til Charlottenlund til Guld
agers restaurant for at drikke te og siden ro hjem i månestriben. 
Jeg mindes de ældre roere: Barfod (senere departementchef) og 
Vest (senere dommer), der tog mig grønne kanin med i båden. 
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Andre gange gik det rundt om Middelgrundsfortet, og fandt 
vi en skonnert, som lå for vindstille, fik vi kanske lov at lægge 
til og bade fra den. En yndet sport var det at svømme under 
bådene på langs; Secher drev det til at dykke neden om en ret 
stor skonnert. Man måtte vende sig i vandet og tage for sig 
med hænderne, ellers fik man let ryggen skrammet af de mus
linger, som sad fast under kølen, og vi sendte en medlidende 
tanke til fortidens kølhalede orlogsgaster. 

Ved Prøvestenen dykkede vi ned til de århundredgamle lev
ninger af det orlogsskib, der blev sænket her og har givet for
tet navn. En enkelt gang gik turen til Dragør, hvor vi spiste 
til aften på hotellet og først efter midnat nåede tilbage. 

Så var der heldagsturene. De gik en skønne dag til Flak
fortet, der var under bygning og knap halvfærdigt, og derfra 
til Saltholmen. I det hele taget var Saltholmsturene de bedste. 
Her kunne man gå in puris naturalibus tværs over øen, stun
dom fulgt af en flok nysgerrige køer med tyrene i spidsen; når 
vi så lå og slikkede solskin, korn de tøvende og slikkede saltet 
af vore fødder. På en sådan »arkæologisk expedition« døbte 
vi, d.v.s. Leo Swane, Fræmohs og jeg, en lille høj syd på øen 
»Kong Salts gravhøj «. 

Et par både slog følge en tur rundt om Amager. På hjem
vejen gik vi op ad Harrestrup å og stagede os frem mellem 
rørene til kaffe på Flaskekroen. På vejen ud gennem sivskoven 
i den synkende sol lagde en sanger for med baccarolen fra 
»Hoffmanns Æventyr«. 

Langture med telt og øvrigt udstyr var et ukendt begreb. 
Et enkelt hold var på et par dage nået frem til KulIen - det 
var en stordåd! Det ville Swane, Eggert Bock og jeg gøre efter, 
men vi nåede kun til Viken, så trak svære tordenskyer op nord
fra og nødte os til tilbagetog. 

Før Dansk Forening for Rosport korn til og forbød det, hørte 
turene til Hven ikke til sjældenhederne. En julieftermiddag 
startede Swane, Clasen og jeg kl. 5 og nåede havnen på Hven 
kl. 8112. Vi gnavede de medbragte skorper ved foden af en ler
skrænt, men koge vand til en kop te var mere end det lille 
spritapparat orkede. Høstak eller andet natlogi var heller ikke 
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til at opdrive, så vi måtte nøjes med ved midnat at glæde os 
over lysene fra kysterne og af fyrværkeriet i Tivoli. 

Engang fik Swane, Eggert Bock og jeg bestyrelsens tilladelse 
til at låne den ene af klubbens to-årers både i tre dage, men 
kort før starten meldte Bock forfald. En ung fyr, endnu i latin
skolens sidste klasse, spurgte, om vi så ikke kunne tage ham 
med. Med nogen betænkelighed slog vi til. Han hed Niels 
Ventegodt. Udstyr havde vi ikke udover en rulleskinke og no
get tørkost, men vi fik middagsmad den første dag i Esper
gærde hos Ventegodts forældre, maleren Peter Olsen Ventegodt 
og fruen, der var translatrice i I taliensk. Vi lovede at passe 
godt på den unge mand og nåede Hornbæk kl. 110m aftenen 
og overnattede på det bare gulv i et skur; men næste nat sov 
vi dejligt på et høloft i Liseleje. Den tredie dag blev vi bremset 
af uvejr i Frederikssund og måtte tage til takke for natten med 
gulvet i roklubben. Fjerde dag nåede vi omsider Roskilde med 
nogen uro i sindet, for båden skulle jo have været afleveret 
den foregående aften . Kammerater fra den stedlige klub hjalp 
os at bære båden den trælse vej fra havn til jernbanestation 
og gav os en tilsyneladende god ide: at komme fra banegården 
i København til Langelinje var svært og kostede dyrt, så hvor
for ikke i stedet tage til Køge, hvor banegården lå lige ned til 
søen og vi selv med lethed kunne sætte båden i vandet? Som 
sagt så gjort. Næste morgen dampede vi med godsvognen til 
Køge og satte derfra kurs mod hovedstaden. Vi fik bølgerne 
sidelæns og måtte gå ind til Hundige for at tømme båden for 
vand; en venlig landligger-dame trakterede os med en hårdt 
tiltrængt kop kaffe. Om aftenen nåede vi lystbådehavnen. En 
halv snes medlemmer sad og så på os med bistre miner: »Ro« 
var den eneste brugbare to-årers båd; bestyrelsen havde ikke 
lov til at udlåne materiellet for længere tid end tre dage (jvf. 
lovenes § 11). Mærkelig nok vankede der ikke nogen bøde. 

Denne trods alt så vellykkede tur havde givet Ventegodt 
blod på tanden. Han måtte ud på langture igen, ud på det 
åbne hav og udføre svare bedrifter. Han roede bl.a. tværs over 
Kattegat fra Goteborg til Frederikshavn og blev excluderet 
ikke blot af AR, men også af Dansk Forening for Rosport. 
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Før min første sommer i AR gik til ende, var jeg klar over, 
at morgenroning var det eneste rigtige, og var så heldig at have 
meningsfæller i Leo Swane og Albert Fræmohs, der mødte præ
cis uden hensyn til vejr og vind. Kl. 71/ 2 gik det gennem 
»Mandehullet« hos Burmeister & Wain eller gennem Lynette
havnen ud til D.F.D.S.s roklubs badebåd, der lå for anker på 
nogenlunde dybt vand østen for Refshaleøen. Da det en aften 
kom til et djærvt ordskifte mellem Secher som fører for vort 
bådehold og et hold fra D.F.D.S., fik AR et ikke særlig ven
ligt brev med forbud mod oftere at benytte badebåden. Tak
ket være vor rokammerat Axel luel fik vi dog gennem Marine
ministeriet lov til af Orlogsværftet at købe en bedre badebåd 
og det til en billig penge. - Om man dog bare kunne få sådan 
een igen! - Forholdet til D.F.D.S. var selvsagt i nogen tid lidt 
køligt, så det var kanske godt, der lå »Kvik« og »Skjold« mel
lem os. Efter et skænderi blandt morgenroerne i D.F.D.S. kom 
en af dem - Færing hed han - over til Swane og mig. Han var 
blevet for gammel, sagde han, for de andre: 54 år; de ville ikke 
ro med ham. »Tja, vi bliver jo også gamle engang«, sagde 
Swane, og så tog vi ham med i en fire-årers båd; men han 
kunne ikke, som nødvendigt var, stemme sig op fra vandet i 
badebåden, så vi måtte hale ham op. Bedre var det ikke med 
en korpulent cand. jur., der med mere iver end held arbejdede 
på at få tykkelsen roet af sig. Vi halede og halede .... 

Meget hyppigt mødte også Henning Koch, den senere for
mand, og filosoffen Herbert Iversen, der desværre døde ung. 
Vi havde jo alle slugt alverdens visdom og havde heldigvis for
skellige meninger om de fleste ting, så morgenturen gik for
nøjeligt med at vende op og ned på de almindelige begreber 
om historie, kunst og litteratur. Andre ihærdige morgenroere var 
Walther elasen, Eggert Back, mens nogle gav gæsteroller, som 
Axel luelog Kaare Klint, og der var mange andre, men min 
hukommelse spiller mig et puds, og navne fortoner sig i fortids 
tåger. 

Det var meget let at opnå scullerret; man satte sig bare i 
sculleren, medens et bestyrelsesmedlem stod på bådebroen og 
så til og spøgefuldt gav stik modsatte instructioner for at have 
fornøjelsen at se kandidaten gå i ballen. Når han ikke havde 
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held med sig, havde kandidaten det, og examen var overstået. 
- Klubben havde også en grønlandsk kajak, som det var gan
ske sjovt at tage en tur med, når man kunne få sine lange ben 
presset ned i den; den var jo lavet til en lavbenet eskimo. 

Selvom vi sorgløse morgenroere nærede al respekt for vore 
pligtopfyldende kaproere, der hævdede klubbens ære udadtil, 
følte vi os dog ikke kaldet til at træde i deres spor. Vi havde 
simpelthen ingen tid til træning. 

Vinteren gik med gymnastik hos kaptajn Bondo, først i 
K.F.U.M.s gymnastiksal i Gothersgade og siden i Studenter
foreningen; særligt fornøjelige var øvelserne umiddelbart før 
jul. Og så var der boksning hos Hansen i Sølvgade, hvor nu 
Kronprinsessegade er ført igennem. Jeg mindes herfra et mæg
tigt »sæveøje«, som jeg hentede der, om fra Secher eller Hansen, 
husker jeg ikke, men det vakte vild bestyrtelse hos mine gamle 
foresatte på Nationalmuseet. 

Og tankerne løber til de hyggelige, morsomme vinterfester 
i Langelinjepavillonen eller i Grand Cafe, hvor Axel luellæste 
op af sine digte, der endnu ikke var kommet i trykken, og hvor 
der engang blev udsat en præmie - en vandregris - til den, der 
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kunne finde pli det bedste fyndord om den tilStedeværende 
dygtige formand. Det blev Fræmohs, der vandt prisen pli be
svarelsen: 

. Secher er søn af arki varen, 
brysk og bister - li'som faren «. 

I april 19 14 skulle både Swane og jeg ind som rek rutter, 
henholdsvis i Sand holm- og Høveltelejren. Og dermed afslutte
des et forste kapitel af mit liv i vor gamle roklub. 

* 
Il! en sondagstur med Axel lue! og Leo Swane til Charlot

tenl und standsede vor di gter op foran en gammel b3.d i strand
kamen og: citerede Carulls kendte digt : 

Phaselus ille, quem videtis, hospires, 
Ait fuisse navium celerrimus .... 

Jeg føler Illed hin gamle blid, skont den praler vel meget af 
sine henfarne dage. 

-

G2 

1111 
' Ii , 

Georg Galster. 

E_G_ 

»Norge« pJ. togt i de SJ,dlige farvande 

Efter en drægtighedsperiode p3. ca. tO 3. r nedkom D.5.R. den 
IS. juni med en nyskabelse, ider .. Norge", lagde ud fra Svane
møllebugten på den s3.kaldte foljetotltur. Ideen var, at båden 
skulle roes et styk ke fremover Iwer week-end af forskellige 
hold. Den viste sig at sl3. til , næsten hver søndag har bliden 
været p3. farten i de sydsjællandske farvande. 

Med Hart z som kaptajn startede holdet en torsdag aften, så 
roerne efter den fo rste etape kunne vende tilbage til hjemmet. 
Så var muligheden for at n3. langt i den efterfølgende week
end så meget større. Turen til Koge for løb også fint, men alle
rede her stod te vi p3. en alvorli g hindring. Der var kaninfest 
i Køge roklub om lØl'dagen, og det var ikke muligt at modstå 
indbydelsen til at blive. Vi fik iovrigt en behandling, som fik 
os til at føle os som en f13.deafdcling på besøg i en venlig
sindet magts hovedstad. Det var nogle slarne fy re, der drog 
videre om sondagen, men guderne var os venl igt stemt: en 
blid medbør hjalp os helt til Rodvig, uden at det blev nød
vendigt at foretage kraftige bevægelser, der kunne skade os på 
krop eller hoved. 

Efter en pause med umuligt vejr fo rtsatte .. Norge« med 
Strigel på kommandobroen (billed ligt talt), og det viste sig, at 
sommeren 1961 netop faldt på denne week-end. Det blev en 
pragtfuld tur, over Jungshoved og nord om Nyord, hvor til
syneladende de fleste af Danmarks svaner havde sat hinanden 
stævne. Det er et herligt syn at se disse sandbanker beklædt 
med hvidt. At de sidste fire kilometer for Stege foregik til 
rods på fladvand gjorde ikke noger, varmen taget i berragt
mng. 

I de tidlige efterårsstorme midt i ju li mede et nyt hold bå
den til Vordingborg, sikkert tu rens h3.rdeste strækning, selv 
om den kun er p3. knapt tred ive kilometer. Det må dog have 
gået fremad, selvom, efter hvad man fo rtæller, udsigten var 
næsten stationær. 
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En ny oplevelse ventede holder pli. strækningen ti l Næstved. 
Knudsodde, den yderste del af den lange halvo, der strækker 
sig ud i Smålandshavet fra Vordingborg, er et meget ejendom
meligt og smukt stykke natur, ubeboet og med fritstående 
grupper af sjældne træer. En lejrpl3ds p3. den østlige ende af 
Eno er indført i klubbens annaler som vxrende i topk lasse. 

Det endelige mll va r Korsør, men hårdt vejr fik os til at 
navigere frem blandt frugtplantager og herregårde til det idyl
liske Skel skor. I august vendte vi snuden syd p3. igen. Lars Rich, 
som er kanin fra 1961, havde været med på de fleste af turene, 
og han blev derfor konstitueret som kaptajn. Med de [Q super
kaniner Håkams('1J og Harlev som slaver tog han det lange 
stræk over Agersø helt til Vordingborg. En smuk septemberdag 
bragte vi b3.den frem til Stubbekøbing roklub, som sku ll e være 
dens vinterhi. 

Vi skylder alle disse provinsklubber, specielt Stubbekobing 
megen rak for deres velvillighed over for von eksperiment. 
Deue lykkedes jo over al forventning. Det ømme punkt er 
transporten til og fra København, men medlemmernes stigende 
motorisering har forenk let det problem. 

Det har været meget bekvemt, at vi har kunnet udstyre bl!.
den med alt det nødvendige grej t il s3.danne ture, og yderl igere 
har deltagerne efterhånden efterladt s3. meget gods i båden, 
at man kunne møde op bare med sovepose og tandbørste. Et 
fi skeudsryr gav ingen praktiske resultater, ikke engang t!ten af 
en roer kunne vi få på krogen. Jeg vil i den fotbindelse efter
lyse et kursus i fiskeri fra robåde. 

Vi kan trygt meddele, at et sødueligt fartoj vil St3. til med
lemmernes disposition i de sydsjællandske farvande ved begyn
delsen af langturssæsonen t 962. 

MIK. 

GI 
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DANSKE STUDENTERS ROK LUBS ÆRESMED LEMMER 

Brygger Carl Jar:obsen t 
Professor li . J. Hanllovert 
Overl;o:ge H. S. Kølurt 
Direktor Hmning Koch t 
Civilingeniør H. R;t t 

Professor, dr . med. Kmld Suh!', t 
Direktør lIar" ld Simonun t 
OverrcusOlgforer H. SUinthaf t 
Gro.ucrer Gudmund Sr:har:k 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS ÆRESTEGN 

Ha1/S Majes/æt Kong FredeTik IX 
Kaptajn H. H. B01ll10 t 
Grosserer Carl Thorup 
Direktor He"T} Skov 
Direktør Harald SimOllSen t 
HIR-ad vobt Jf . Romcke, N.S.R. 
HlR-ad\'okat E. \V. Nøl/sen, N.S.R. t 
Aktuar N. So/berg, NS.R. t 
Professor, dr. med. Kn"d Suher t 

Civilingeniør H. Ret t 
Generalb::ge Em. Sa"gman 
Ambassadør Franu H'lJass 
I-IfR-advoka t Leif RoJe, N.S.R. 
Grosserer Gudmund Sr:har:k 
Direktor A xel LundqviJt 
Civilingeniør J. Normal/- HallStn 
Hojesu,'reusagførcr O. BonJo-Sva1lt 

DA NSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER 

1961 har Vennerne haft fo rnøjel sen ar modtage indmel
delse fra nedennævnte: 

Ci vilingeniør P. Wifckell 
Civili ngeniør P. f ogh 
Ass. overlæge Ib Vmgt 
Ass. overlæge Andrtj M)'JfhNlk} 
Direktør J. B. Beel/fe/dl 
Direktør, cand. polit. "'golf BoiselI 

ApotekeT Georg Sodema,w 
Overlæge, dr. med. Sorm Stl1.me, 
rabrihrlt C. N. O. Ko,sgl1.ard 
Professor J",gOl S. Dich 
Prokuri ~l , cand. poly!. Moge1/S Vwge 

67 



REGNSKAB FOR \96\ 

I~J'"J''' UJI ,I ... 
k •• k •• 

Kassebeholdning pr. \ I. \96 \ ......... . . H.922,97 
Medlemskontingenter 1961 4.610,00 
Renter ...... . 940,07 

Bogtrykker, pono, etc. . .. . . . ......... . 17~,S7 

Ga\'er tiID.S.R.: I dobbeltsculler, 1 rlhængs-
motor og bproning5".irer ........... . .. . 10.200,00 

K2S$Cbcholdning pr. 31 / 12. 1961 .......... . 10.098,47 

20.473,04 20.473.04 

Bestyrelsen for Vennerne takker for bidragene i 1961, som 
har gjOrt det muligt i det forløbne ar at give D.S.R. bade en 
dobbeltsculler, en ny mOtor til trxni ngsbl\den og kapronings
årer . 

Erik Becker 
!""""nd 

G/ldm/fnd Schack 

FORTEGNELSE OVER D. S. R.s VENNER 

Ham Maj~Sl,f!t KOIIg Fredtrik IX 
Grosserer S. E. Alber/uf 
Direktor W. ,,,'" Aller 
C:l.nd. jur. Helmillg Amclung 
Direktor Børgr A"dI'TJen 
Civilingenior H. C. Andersen 
Di reklOr H. C. Andtrun 
Højcslerel55agforer Niels AntlerSfll 
Overlzge Wilh. An,hOnJtn 
Vieeforst;J.nder, eand. jur. Aagt Hallg 
Overlærer L. Bm,ke 
Overingenior E. V. Bardr.,,,. 
Sagfører. cand. jur. Erik Buker 
Skuespiller HmriR Btlllzotl 
DircklOr, cand. jur. 

K. A. Bjork/ulltI Hertclstl' 
G rosserer Knud Bitbl 
Apoteker 511. E. Bjom 
Landsretuagforer JJ. IJotsen 

f>8 

Civilingeniør Frodt Br<lmsll~S 
Prokurist M. Bredfddt 
Overkiru rg Harry Brocks 
Statsaut. revisor S1Iell Aage BruulI 
Fabrikant Per Brøehller-Larstll 
Civilingeniør Ame BysRov. 
Dirckwr, kon~ul GUllllar Burk 
Kontorchef Viggo ChriS/el/Sen 
Ek5pcdienl Frodt ChriS/ialluII 
Profcssor, overkirurg, dr. med. }tIIS C. 

Christofferun 
ReGnskabschef Erik Cor/u./ 
Civilingeniør Th. Ebtrtb 
Murermcster F. G. EiJtllSflt 
Revisor Th. Fa/ck-flaI/SC1I 
Viceskoleinspektør Aag~ Fe/d, 
Profcssor Sv. Chrij/i,,,, Ftlllmb 
GrO$$erer A. Filtrtlborg 
Landsret~sagfø rcr Aksel Fiscber 

Direktør /-lam Fogh 
LandsrelSsagfører Lto Frtderiksen 
Overlærer F. Frr,lul 
Direktør Valdemar Friedricks 
CivilinGeniør Dall Frørup 
Museumsimpektor G. GalS/er 
Landsretssagfører }"rgell Goldberg 
Civilingeniør Svend Hage",p 
Driftsbestyrer, civiling. Olaf /-lallill 
Tandl~ge Jeff flammeltv 
Prokurist P. /-lamm ertalt 
Prokurist F. Aa. Hallun 
Civil ingeniør Htllning V. Hallsen 
Civilingcniør C. O. Hallssing 
Civil ing., cnueprelliJr I '. }. J. Harder 
Over.usistent Borge Hartz 
Civilingeniør }.fagtlIf N et 
Advøkat }'"gell fltlwcg-Lam'II 
Forlagsboghandler N. j. Ildweg-LlIruII 
Redaktor C. N~sh HctldrikUn 
Redaktor W"lttr N«sb Htndriksm 
HojesterelSugforcr Btrnt Hjtjle 
Landsretssagfører H. H. Holm 
·rypognf johs. HOllor; 
Ambauadør Fra,lts flvau 
TranslalOr Jesper Hvtll 
Direktor Etlrll [butI 
Civilingeniør Poul V. fjelsud Jtlerfrll 
Overlæge Erik jtl/SCI/ 
Di rektor G,m,lar jellsell 
Cand. polit. Harald jel/ulI 
Prokuri iit Nm"illg }emtll 
Ham jorgen jmsw 
Fuldmægtig Willy Ob,,, jem"n 
Korrespondent j. Sommer jemelI 
Civilingenior }.ficheli jene'l 
Læge Erik joballllCUtll 
Civilingenior \Vriborg jOI/SOIl 
Assurandør Erik Kiersgaard 
Civilingenior Kjeld KJintoe 
Tandl~ge B. Komtamin-Hallse'l 
Overlæge Peter Krag 
Professor, dr. med. Niels B. Krar"p 
Grosserer Ove Krarup 
Civiloverbcljent j"Tgen KrauS/? 

Ingenior Erik Lakjer 
Tandlzge Ove Lallgt 
Lanosretssagforer Carlo LarselI 
Kiropraktor Eilrr Larun 
Civilingeniør M. Drost Larstn 
Landsreusagfører j. SVMllitlg Larsm 
Direktor Fim, Lore'WUII 
Direktør A:ul Lundqviu 
Tandlæge K. Macholtl 
Direktor, ingeniør Alfrtd MadulI 
Civilingeniør j"rgell C. MadselI 
Professor j. L. Mama 
Civilingeniør Herbert MarCIH 
Læge Axel Matbitsen 
Læge Sven MchJsen 
Ørelæge Kmld Mtlgaard 
Civilingeniør G. Mrng-Lund 
Civilingeniør Knud },fikkelsen 
Di rektør Kai MogellSe" 
Ovcrpra:sident, src\'c Carl MoltRt 
Tandlzge E. Myrup 
Gro$Sl'fer jorgm Miiller 
Civilingenior Be'lI Mærsk 
HojesteretsS;J.gf. H },fohrillg-A"derm, 
Pianofabrikant Bjøm Møller 
Professor K. O. Møller 
Redaktør Sv. Erik MøUer 
Professor, overlæge jtllS NirJsen 
Arkilekt O. MølgtJard NirJsen 
Redaktør Kai Nissen 
Civilinsenior j. Normatl-lIallSt/I 
Civilingenior G. Nyhtgl' 
Kontorchef N. Nyholm-Poulstn 
Overingenior Kristia'l NorlY/lg 
DireklOr Poul Eivilld Olm' 
Redaktor Ib Sti. Olstn 
Landsretssagfører W;,u/_ Olsell 
Civilingenior, dr. tceh. Cb,. OstetlfdJ 
Sagfører .A",~ Pedtrsen 
LandsreuS;J.gfører Aagt PeUrUII 
Overingeniør Ove Petersen 
Ingeniør B. PoUlla 
ChcfredaklOr Emu Pri,·me 
Tandlzgc Bjamo &smuUt'l 
Læge P. KOllgs/ad Rasmussen 



OverdyrlOl:se Ham Ri~mann 
Tnseniør Poul Ringw·d 
Højl.'slcreusasfører Stig Rod~ 
Di reklør, cand. jur. Sten Rpml 
Direklør Ptr Runbtrg 
Tandlzsc B. Ronnow 
Gener:allzsc E. Sao/gman 
G rO$scrcr GII/lmund Stback 
ByrClsfuldm., cand. jur. Aa. E. Scbollg 
Ovcrlzse, d r. med. Oll.' Scchtr 
Ovcran., und. polit. Ejvind Sievtrts 
Kapu.jn C. A. Sjtl/c 
Direklør Aagt Skjoldby 
Civilingeniør Olt Sk.ctbo 
Revisor Palle S",ith 
Chefredaktør Hakon Stephensen 
Direklør, civilingeniør N. Steenbt'rg 
Arkitekt N. O. Slrjg~l 

Civilingenior P. Strlt"p 
Civilingeniør Mogtns Suppli 
Højesteretssagfører O. Bondo Svane 
Landsrels.sagforer N. Borup SvendJtn 
Arnhas.sadQt Nirll StltnningJtn 
Bankfuldmæglig F. TClSntr 
lzge Orla Ttg/~rs 
Reklamechef K/lild TerS/NI 
Ekspeditionssekr. C. F. Thorup-PNersen 
Skibsinspektør X"j Traulun 
Ovcrlzgc Mogens Vinten-Johanun 
LaboratoricforSI:ander E. F. Voigt 
Kammerjun ker Swnd Vo /kerun 
T:andlzge Erik Wrrkt 
L:legc Johm Wiclandt 
Dircktor Georg \Viltenborg 
Konrorchcf Holger Wraar-Jwscn 

SIE~ LAK· OG FARVEFABRIKER 
K88INHAVN s. 
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"PAPl RKN IVEN « 

Hæd ersga ve for fort jenst fuld indsa ts til 
gav n for D.S.R., en papirkniv af sol v, 
smykket med kl ubbens stander og forsy net 
med inskriptionen " Fortjent .. , bl ev i 1935 
som br yllupsgave o verrakt klubbens pro
tekto r: 

H ans Majestæt Kong Frederik IX. 

Desuden indehaves .. papirkn iven .. af 
føl gende: 
Ove P ... ".n • .........•...... 1915 
J. Norm.n· l lono ...................................... 1926 
Cudmund S<:hock ••.......... . .. . ........•......... . .. 1926 
li. B. F",h •..•.••..••.••.•..•.. O" •••••••••••••••••• 0 1921 
O. H.lli .............................................. 1921 
Aul H,,, .... . ........................................ 1911 
li. II.,... !tun" ........................................ 1929 
Au1 L~ndqui" .................. . .......•...... . ..... 19JO 
H. R ................................................. 1911 
Knud S«h.. .. ......................... 19)2 
O .c Mandrup.Poul .................................... 1913 
II . K. Rum .. ".n ................................ 19}4 
K. R. M.I,~~.d .. .••... .•.. ... ............. ... ... .... 1935 
A'I' JotJ;em .. n .••.•..••.•..••..••.••.••.••.••.•••.••. 1')(, 
Mose •• H« ........................•..•.............. \9'7 
O. B .... do Sune ...................................... 19)7 
S •• n '"ru", ........................................... 1911 
I!i~ind Sin.... ••..•..••.••. . .•.......••.....•.... I'" j",,<. S.",.I,ld,. . ... • .................. 1940 
ell •. O"rnf.ld ........................................ 1941 
Ulf Kunbutt ....................................... 1942 
Gunn .. W'Ad,1 .............. . ......•..••.••.••.••.... 19-13 
K •• Nu.lr", . . ................................. 1944 
Du F ... ",p . ....•••••••••.•...••••••••••••••••••••••• 1945 
Ejna. F. Vo", ........................................ 1946 
Gu.ur Nrhopt. ...................................... 1946 
Froolr ehn .. i.n .. n ........•..........•.••..•.....•.... 1941 
Erik K',r.,.ud ................................. 1949 
E.'k B"hr ...............••...•.....•..••.•.... 1950 
H. M6h.inF·And ... en •. .•.. ... ... .•.••. ... 1951 
Au1 ", .. h,tJen .................................. 1952 
II j".n Mon.. ................. ................... 1952 
eo.l Sjdl. ••..••.••.••..•.••..... . ............... 195: 
Mos ..... BI •• h ..................••.••..•.•••.••.••.••.• 1955 A.,. a.n~ ............................................ 1957 
""bol"\l Joo •• :>n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 195. 
Knud O. Mon ••...•.•..•................•........... 19$9 
N.O. H .• ~ ................................ . .... I~ 
Rud Moll"·Jo",< •• <. ....................... 1960 
I' r ,k Itum.nn . . ...................... ".. ". 1%1 

ETIk Haamantt 

·5 EJ R5MA5TEN « 

D.S.R. skænked e pli generalforsamli ngen i 1934 
. Sejrsmasten « til civ ilingeniør H. R(.e til erin· 
drin g om klubbens indtil da største kapronings· 
sæson, der havde resulteret i 36 sejre. 

Ingeniør Ree udsatte samme lir Sej rsmasten 
som evigt vand rende præmie i D.S.R. 

Sejrsmaslen gives af klubbens bestyrelse for et 
lir ad ga ngen til et eller flere medlemmer, som 
i den forlobne sæson h:l r ud fort særligt for· 
tjenstfuldt arbejde fo r kaproningen i D.S.R. 

Nedenstliende liste angiver, for hvi lke a r tro· 
fæet er t ildelt de pligældende: 

19.H ... . Gudmund So ha<k 
19J5 .. .. Mo~.n. Ii •• 
19J6 ..•. Mu So.en •• n 
19J7 •..• 1'«><1. ehri" ' . n.,., 
19)1 .... K. Kolmu 
19)9 .... Hu,o Gru",,,,. 
1'40 .•.. AaJ" J"rJ~.<n 
1941. ... Kaj '(.aul .. n 
1')42 ..•. Ol" S«h .. 
I'., . . .. Paul S,n" .. n 
19H .. . ikke udd.h 
t94S. 1-1 . K. R. ,mu".n 
1946 .•. . Er ik Ki , .. ,u,d 
194] .... iH. udd,l . 
t94 ..... ,kke udd.h 
1949 .... Ani F. Ma,h' ... n 
I9SO •. . • J unio. ·o .... tn 

lnl .••. ~"",.n K •• u •• 
1'52 .... ,kke udd.h 
19SJ... 1'" .. 1 f! . J.kot".n 
1954 •..• B'Xrndu .o""r.n 
1' 5S .... ikh udd.h 
1956 .... Mos'n. J l.u. o, Kun Ni.I,." 
1951 .•.. ilh udd.h 
19S ••..• '0 .. m ... m.: K.II Dahl, no,.i! Lund. 

co~: Ol. Ni.I •• n 
l'S' .... p .... r "il<~.n 
1960 ..•. Ni.l. J""on .. n 

II. lU •. 



»ALLI GATOREN. 

uddeles hvert h til et medlem, der har gjOrt et paskønnclses
værdigt arbejde for kammeratskabet og klublivet i D.S.R. 

Jø rg.n R .. ,chou_ N i.loon .........•. 1%1 

I~ 

~"~ 
Dæk Demi 

O" GJl N"O' G' ,o"" .""c"""" 

DANMARK 

Pli langtur med de "mere erfarne" 

Dcrre er den fm'ste skrevne beretning fra 3.rcts eventy rlige 
langtur i en m3.rers inrigger gennem ukendte farvande fra 
Gotcborg tilStromstad. Besætningen udgjordes af Rode, der 
som befalhavare førte h3.den sikken over vand såvel som over 
land, Ame P., der fungerede som kok, undtagen n3.r han ikke 

gad lave mad, samt ThagesC1I, der var med som elev. 
Allerede d en første aften i Gotcborg fik vi en forsmag p3. de 

genvordigheder, der kan møde en udlænding i det fremmede. 
Kun imod forudbcra.ling lykkedes det Rode og undertegnede at 
få et værelse for natten. Arne har måske gjOrt et nlere stiligt 
indtryk. I hvert fald fik han en normal behandling, selvom 
det ganske vist var på et andet hotel. 

Vores robåd kOnl til G6reborg næste morgen med parkenen 
" Dora". Toldpapirerne måtte jeg tage mig af, al den stund AnIe 
og Rode som danske jur ister øjensynlig ikke havde det for
nødne grundlag til at kunne bestride udklarering af robåde i 
Sverige. De forsøgte at dækk e over deres uformåen ved at in
sinuere, at jeg ville øve mig i at tale svensk. 

Himlen var overskyet, og det snllskregnedc det meste af da
gen, indtil vi fik båden i vander. Da var det, som ville vejr
guderne byde os velkomne j vores rette element. Solen brød 
frem, og G6taelvfjorden viste sig og sine bredder fra den mest 
charmerende side. Humøret var højt, medens vi lagde Gateborg 

bag os med raske 3.retag. 
H en på aftenen lagde vi ind i en vig på nordostsiden af 

Bj6rk6. H er fandt vi den dejligste lejrplads. Bjark6 ligger 
indenfor det militære sk yddsområde, hvor udlændinge ikke må 
komme, og kan anbefales på det varmeste. 

Næste morgen startede vi med ikke at gå i vandet. ,. Det gør 
man ikke på langtur fra G6teborg til Str6mstad, « docerede 
Røde. AnIe og Rode havde et par år tidligere sammen med 
Kllrt prøvesejler den selvsamme rute og vidste derfor alt om 
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langtur fra Goteborg til Stromstad, hvilket de på intet tids
punkt forsøgte at skju le for mig. 

Dagens 013.1 var Kr3korna, et par holme lige nord for Mar
strand. I folge _de mere erfarne .. frembød Krl\korna den bedste 
lejrplads pl\ disse breddegrader. Det viste sig imidlertid uhel
digvis, at det havde regnet en enkelt gang indenfor de sidste 
par m3.neder, således at de mosbevoksede la vninger, som dæk
kede holmene, kun var egnet til lejrplads, hvis tehet blev fun
deret p3. pæle. Sagt i al beskedenhed: undertegnede fandt en 
mere traditionellejrplads på KOOn. 

SanUlle eftermiddag spadserede Rode og jeg en tur over klip
perne ind til Marstrand. Næste morgen var det, man fandt 
en ung kvinde myrdet i Marstrand, men da var vi forlængst 
over alle bjerge. 

I magsvej r g3.r det gennem skærgården. Åbne vande skifter 
med sma ll e sunde. Store øer veksler med SIll3. holme. Snart l'or 
vi forbi nogne klipper, snarr passerer vi en læfy ldt vi!;, hv is 
landside er bevokset med græs og buskads. En lystsejler eller 
en motOrbåd ligger fortøjet til en kort anløbsbro. I 'lisse om
råder florerer sommerhusene. Til tider dukker et lille fisker-

Radc bCJlI'mmcr positionen 
n_g ... n Io,. 

7(; 

leje op. Her li gger husene tXt ved siden af hinanden, enhver 
afsats tjenlig til byggegrund er udnynet. 

Omkring H akafjorden holder tørfisk ene til. På ode oer i 
passende afstand fra menneskeboliger hænger de udspilede fisk. 
I tusindtal hænger de i Store teltformede Stativer, således at sol 
og vind kan få far. Luhen er stærk i disse farvande. Men det 
mærkeligste var, at stanken holdt sig næsten uforandret ogsl\ 
efter, at vi havde lagt torfiskområdernc bag os. Årsagen viste 
sig at være Rodes gammelost. _Ost som roere på langtur fra 
Goteborg til Stromstad spiser den ... 

Ved middagstid anduver vi Kyrkosund. Langs begge sider af 
det ganske smalle sund ligger de rode fiskerskure, bygget hal vt 
ud i vandet, gavl 'lcd gavl. 

Mollosund-Gullholmen-Lysekill. _De mere erfarne« kend tc 
hver en pynt, vi ru ndede. Rode lod sig end ikke narre af sine 
egnc øjnc, ll~r han vidste med sig selv, at forude lå vand og 
ikke land. En enkelt gang mistede han dog troen i sidste oje
blik. Til alt held for os andre. 
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· . ... .;: 
Th.~n fo •. 

Som sty rmand lykkedes det mig i Ct ti lfælde a t gøre de sted
kendte het. Med stor snedi ghed satte jeg kursen mod Shetla nds
oerne. Men bageher påstod Arne og Rode selvfolgeli g bare, at 
jeg ikke havde kunnet finde ud af kort og kompas. 

Turens bedste lc;rplads? 53 ubetinget den lille bugt på fast
bndet nord for Craro. DCl var her, Rode gik i vandet for 
forste gang. Samme eftermiddag ophørte gammelosten med at 
lugte. 

Smogen, Nordens Venedig. H er blev Arne og Rode barberet 
for første gang i en uge. Dc skammede sig overfor mig, fordi 
de havde fået 51 lid t skæg på 51\ lang tid. Efter kranicrcnovc
ringen sarte vi SOm gode søfolk kursen mod den nærmeste cafe. 
I3cf1il hnvarcn sorgede omsorgsfu ldt for sit mandskab, idet ha n 
gentagne ga nge forespurgte, om kaffen var frisklavet, hvornår 
kagern c sidst var støvet af, hvor gammel servitricen var, etc. 
En dansker kan tillade sig at sige næsten hvad som hclst til en 
svensker. Alt opfattcs pr. definition som en vittighed, når dct 
er en dan sker, der siger det. 

Med strygendc medvind gik det gennem Sotcnkanalen. Det 
begy ndte at blæse op, og selv den svenske flåde sogte ly indcn-

skærs. Vi klan. ode de næste dages storm vejr vcd a t bære b3.den 
over land et par ga nge. Rode er en hund efter at bære både. 
En morgen bankccle han spygat propperne i med såd an en kraft, 
at der gik læk i båden. Så kunne båden kun bæres, troede han. 
Desværre havde Arm' hæfteplaster med i uanede mængder. 

Under utallige strabadser 111. v. nåede vi cndel ig Stromstad. 
Vi begav os straks til municipa lbadet, hvortil vi fik ad gang 
fo rmedelst dobbelt takS[. Ame returnerede til Coteborg næste 
dag for at ordne de juridiske formali teter ved rorende vores ud
rejsetilladel se. Rode og jeg standsede i Stromscad et par dage 
for nærmere at undersoge e1asticitecskoefficienten af den loka le 
roklubs gulv, hvor vi tilbragte de næste nætter. 

Søndag morgen entrede jeg ångbåten .Coteborg .. for at år
våge hjel11transponen af vores båd. IO timers sejlads tilbage 
næsten dcn samme rmc, som vi havde roet på IO dage. En 
morsom afslutrl ing på en herli g langtur. 

Tha gesen. 
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Nye toner i ro-propagandaen 

En I/fcjlbadig 11/elode lil at sikre evig fremgang 
i medlemstallct overlades hermed til beslyrclsm! 

Ved generalforsamlin gerne har der nu i snart mange 1I.r lydt 
en evig klagesang: hvorfor g!l.r medlemstallet tilbage. Man 
har søgt at hverve nye med lemmer - uden overvældende held. 
Og man har analyseret årsagerne til afgang af gamle med
lemmer, - og her er vi vcd problemets kerne. 

Man har fundet ud af - eller rettere troet at finde ud af, _ 
at så og så mange procent har udmeldt sig p. gr. a. mangel på 
tid, andre af mangel p3. lyst og interesse, atter andre p. gro a. 
seneskedebetændelse, hareskar og alskens andre sygdomme. 

N3.r sådan noget stilles op som en fin statistik med procent
satser, helst med et passende antal dec imaler, så duperes rak
ket, ja selv studeIlterroere. Men I ska l ikke tro på det. Stati
stik er som bekendt som en Bikini-badedragt: den blotter me
get, men skj uler det essentielle! 

Det essentielle her er, at alle disse quasi-å rsager til udmel
delser er løgn og forbandet digt . Den virkelige grund til, at 
medlemmerne glider fra klubben er, AT DE G IFTER S IG! 
Ene og alene, slet og ret, og ikke noget som helst andet. Dixi . 

Nu har vore ski h ende besty relser nok været klar over at 
giftermål har spillet ind nu og da, men den første fejl der er 
begået er alts3., at man ikke har indset, at det er den eneste 
grund. Den næste fejl er, at man ~ i de forholdsvis få tilfælde, 
hvor man har stillet den rigtige diagnose og været klar over, 
at frafaldet skyldes giftennål ~ har nøjed es med at lade pro
pagandafolkene ta le med ma nden selv og prove at opmuntre 
ham ti l alligevel at blive i klubben. 

Hvilken naivitet! Må jeg spørge: hvem er det, der bestem
mer, om en nygift roer sth tidlig op om morgenen og passer 
si n morgenroning, citer om middagsm3.ltidet indtages på et 
tidspunkt, der kan forlenes med eftermiddagsroning, citer Om 
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sondagen skal bruges til roning eller ti l frokost hos sv iger
forældrene? Er det manden? Selvfølgelig ikke! Selvfølgelig er 
det konen, der bestemmer det. 

Og må jeg nu spørge: hvad har bestyrel sen gjOrt på dette 
punkt? Hvilke ud veje har man forsøg t fo r at vinde KONEN 
for roningen og klubben? Man kunne f. ex. sende hende en 
båndoptager med mandens snorken til at spille om morgenen, 
mens manden passede sin morgenroning. Eller har man aldrig 
tænkt p3. at sende søndagsroerens kone en buket blomster eller 
en æske konfekt t il at forsøde hendes ensomhed. H vis det bare 
blev gjOrt p3 det psykologisk rigtige tidspunkt, behøvedes der 
såmæ nd ikke s3 meget, fo r at hun ville foret række såda nne 
sm3 opmærksomheder frem for manden! 

Og t il sidst: hvorfor har man dog ikke i det allermindste 
ladet propagandafolkene tage kontakt med KONEN i stedet 
for med manden. Ved blot at vise, at vi erkender, at hun ti l 
syvende og sidst er overkom mandoen, kan man være nogen
lunde sikker p3. at vinde hendes gunst. 

Denne sidste metOde blev bragt i anvendel se ved 3bningen 
af rosæsonen 1961, hvor k lubben ~ uden ar mange af med
lemmerne anede det - stod i en kri tisk situation, der nemt 
kun ne være blevet skæbnesvanger. Det var nemlig fø rste sæ
son~bning, eher at 1960 havde set tO gam le roere indgå i ægte
standen. N u sk ulle der vise sig, nu m3ne det bære eller briste. 
Efter en lang vinters sengevarmt': måtte kaldelsen fra sundets 
aprilbølger virke temmelig kølig! 

Nogle k lubkammerater så faren i rette t id. Man samledes 
nogle stykker en aften i begyndelsen af april og forebragte 
følgende bønskrift t il fruerne Frump og Lakier: 

VED BE.GYNDELSEN AF ROSÆSONE.N 1961 

Bønskrifl lil fruunt Frørup og iAkjtr, Jtr bltiJ gifl i 1960 

Kære nybagte fruer, fru Lakjer og fru Dan, 
hver især har De Het en prægtig mand. 
Vi onsker Dem tilly kke med Deres gode fan gst, 
men hjerte t sidder 05 i halsen af hare angst. 
For hvad skal der nu hlive af os andre rocre. 
FIr manden lov til al komme med i "ore fi reT og locre? 
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Med ham var vores roning p3 bølgem top en dans, 
men uden ham bliver den en mrgemarch til vands. 
53. sikker! som at mlnen er p3. himlen sat, 
vi regnede s1 fortrøstningsfuldt, al 
de besge ville leve i evigt cølibat. 
Men m1nen siner ikke mere, hvor den sad, da den blev sat, 
og hver især har fundet sit hjertes skat. 
Fru Frørup og fru Lak;er, Oe har besejret b3.de Oeres mænd og os, 
vi drømmer ikke om at byde Dem trods, 
vi bojer os og erkender vores nederlag 
og hylder Dem nu i vores muntre lag. 

Men vi har den bon, al Dc vil betænke, 
hvilken Illagt 
dcr er lagt 
i Deres hjenes Mnd og lænke. 
Vis Dem ikke grusom os kold 
mod vores mandag-torsdags hold, 
men lad delll komme de dage kl. 17 
og lege med os i 0resundspytten. 
Vi be'r sl bønligt, vil De ikke nok la' os 
H dem med, for ellers bliver dcr kaos, 
husk p1, de er kærnen i Matosyt-gruppen, 
ramler den, ja 51 vakler hele klubben. 
Husk p3., at klubben er ikkc blot et ros ted, 
men for Danmarks elile Cl 1ndeligt grosted. 
Her kommer rigets Sløtter med stjerne for og bag 
og henter fornycIre b3.de nat og dag. 
Ja, selv kongen ville græmme sig grøn og son, 
om han mærkede klubben sygne bon. 
Oe ser, klubbens og rigets vcl eller v1de 
afhænger helt af Deres n1de. 

Dengang mrs. 5impson og rerkebiskoppen kom i Ionerne, 
gik Prineen af Wales, - og England gik til rOllerne, 
og dog er det for intet :1.1 regne 
imod. hvad fremtiden for Danmark vil tegne, 
hvis De f1r manden til :11 opgi' sin roer\Tone 
for hver især at hellige sig sin søde kone. 
Hvis Dc f1r ham til :n abdicere, 
vil klubben og Danmark eollabere. 
Men vi beder s1 bønligt, vi h1ber og !ror, 
al Dc vil vire Dem værdig og stor. 
lad os 11ne manden nu og da, 
det behøver ikke være hver eneste dag, 
biO! mandag og torsdag fra 17 til 18, 
51 Ur Dc ham resten af tiden, b1de dagen og nauen. 
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Sæsonens forløb har tydelig vist metodens effektivitet - end
da pa trods af, at det ene af de to hæders-ægtepar mane sende 
afbud til festen, 53 der er 3benbart tale om en vis fjcrnvirkning 
ved denne form for propaganda, som hermed overlades til be
styrelsen. Navne og enkeltheder kan varieres efter de enkelte 
tilfældes behov. 

l fremtiden bliver der altså aldrig mere tale om afgang af 
medlemmer. H eller ikke p. gr. a. alder, som kan spille en vis 
rolle i andre foreninger. Vor SpOrt holder os så unge, at be
greber som alder, endsige dødsfald ikke længere spiller nogen 
som helst rolle i vor klub. 

Det gør derfor ikke noget, at tilgangen er lille, blot den er 
der. S3 kan vi ikke undg3 at vokse i antal, og en skønne dag 
vil vi igen kunne fylde VOrt store hus. 

N-P. 
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Kolding havn. Der gores 
k/ar til s/ar/ 

I AanmmJ for J)'dgielldr, 
Normall og Harder ved irl'me 

Fra en langtur Kolding - Sønderborg 

Nysgerrig wa"cjamilil' holdes pJ 
panelll!t 4stalld (Vam.ewig) 

Ski- og orienteringssektionen 1961 

r det forløbne ~r har D.S.R. atter befæstet sin tilbagetrukne 
position i oriellteringsverdenen som den klub, hvor man dyr
ker orientering bare fordi det er morsomt. Somme tider min
des vi de svundne tiders storhed, dengang vi satte os på alt 
hvad der hed førstepladser. Lægge løb kan vi dog stadigvæk, 
og n:tr konkurrencen ikke er for stærk, som ved roernes Kom
pasløb, svinger vi sværdet Skræp endnu en gang. 

Kompasløbet blev afholdt St. Bededag i Tokkekob Hegn. 
Det blev vu ndet af Svend N ielsen, en af sektionens stærke 
mænd. Holdkonkurrencen blev vundet af D.S.R. ved Svend og 
Kurt Nielsen, Hans Ove Hansen og Preben Nielsen. Første
pladsen i damclobet blev besat af D.S.R. ved Jonna Nt:elsen. 
Dct blev så ledes D.S.R.s stOre dag, så meget mere som den 
udmærkedes bane var lagt af sektionens fo rmand. Det bør 
bemærkes, at ogs3. andre klubber dehog i dette lob. 

For3.rets anden SlOre begivenhed var Stifinderløbet. Det er 
nu en fastslået tradition, at D.S.R. lægger cer åbent løb om 
:iret, hvertandet år i Danmark og hvertandet år i Sverige. Det 
giver ikke nogen okonomisk gevinst for sek tionen, vi er glade, 
hvis økonomien balancerer. l)rcstigcmxssigt betyder det dog en 
del for klubben, og egen tli g tror jeg, det morer os at lægge 
lob, selvom der er meget arbejde forbundet med arrangementet. 

Årets stifinderlob fandt sted i nærheden af Perstorp, 20 km 
vest for Hassieholm, og banel:rggere var vore sverigeseksperter 
Erik Jørgel/sen og jesper Hve1l, der havde lagt et fortræffeligt, 
ikke særligt svært løb. Dc storste bryderier gav nok en vej, 
som efter kortct viste sig at være en forhcnværende jernbane, 
og for nogle af D.S.R.s officials blev det en krævende orien
teringsopgave alene at finde frem ti l mødestedet. Først da vi 



s1 et par jernbanevogne i vejkamen, fattede vi dybden i den 
gyldne orienteringsregel, at man skal ikke alrid srole p3.. kor
tet. Løbet foreg ik i som mervarme, skønt vi var sidst i april , 
så deltagerne kom alligevel p3 arbejde. Det samme gjorde sek
[iOllens medlemmer. Vi havde sorger for adskillige kasser med 
svensk sodavand til en krone pr. fl aske. De blev hurtigl revet 
væk, og da der var ved at udbryde mytteri mellem de par
kerede koner og børn, måtte vi flere [Ure til Persrorp for at 
opsøge soda vandsagenten og trække på hans lager. J a, orien
teringssporten bringer en mange og uventede opgaver. 

De øvrige 3..bne lob er foregået efter retn ingslinierne fra de 
foregående å r. J eg vi l specielt nævne ro svenske lob, som var 
store naturoplevelser. Det ene var Helsingør Roklubs løb ved 
Rossjon, D.S.R.s gamle terræn fra Stifinderløbet [959. En for
holdsvis let bane førte en gennem et øde og srorsll!.et terræn 
med vældige højder og kilometervi s af mose. Det var dejli gt 
rigti gt at fl!. mosevand mellem tæerne, og det havde man for
nøjelse af en hel uge efter. Det andet va r KM ved Ystad. Lø
bet fo regik pI!. Sandhammeren, er herligt strand terræn med en 
fo rblæst, næsten spøgel sesagtig skov. 

Nogle tal vi l illustrere 3rers resu ltater : D.S.R. dehog i 21 
åbne løb (bortset fra Kompasløbet) med ialt 20 forskellige lø
bere. Vi hjembragte tre l . pladser ved Svend Nielsen, H. Hoeg 
Rasmusse1l og E. Voigt og tre 2. pladser ved Han1le Hulgdrd 
og Jonna Nielsen. Rode og Kell va r elle om :a repræsentere 
os i A-klassen, i der kommende å r må Rode klare opgaven 
alene. På spindesiden har det faktum, at Hanne nu hedder 
Hulg3rd til efternavn og tillige har et Studium at passe, gjOrt 
si t ti l, at vi ikke har set hendes nav n på de forste linier :'t f 
resultatl istern e så tit som før. 

I efterårssæsonen har sek tionen forøget si ne bestræbelser for 
at ska ffe ti lgang af akti ve løbere, og vi har da ogs3. set sil. 
mange nye ansigtcr til træningsløbene som aldrig før. Adsk il
ligc af dcm va r i dennc sæson engangsfænomener, men vi hl!.ber 
og regner med at se dem igen. Inkubationstiden for oriente
ri ngsbaei llen kan jo væ re lang, og bliver blot nogle af dem s3 
h3rd t angrebne, at de møder op søndag efter sondag, er vort 
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MiU.b.n 10l. 

Slifindf'rlobrl: Prcbrll NirlS('1I SlIu/f'rrr mO/lSUrkorltl 

m31 nået. Vi har hah deltagcre i tO begy nderløb, arrangcret 
af kredsen. Den fo røgede aktivitct har samtidig med fort, at 
vi nu har træningslob fra G3sehuset hvcranden søndag, og dct 
vi l vi blive ved med, til de åbne løb begy nder. Efter3rets fire 
løb af denne art va r et lcd i konkurrence i stil med onsdags
matcherne. Selvom pointberegningen va r betydelig vanske
ligere end ved disse, fandt de vises råd ud af, at præmien, der 
bestod af en tophue, burde til fa lde VOrt nye hurtigtløbende 
medlem Gert Pedersen. Overd rage lsen skete ved sektionens jul e
frokost i Gåsehuset under så højtidelige former, som en sådan 
situation ti llader der. 

Vi har tillige en stl!.ende indbydelse til at deltage i Holte 
Idrætsforenings træningsløb i Rude skov hver sondag formid
dag. S3.ledes er hele året ~d ækk et« med løb bortset fra sommer
månederne, hvor det alligevel er for varm t til at løbe. 
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Sektionens mangd rige bestyrelsesmedlem, fotograf og tro
faste stotte Mogens Hau! har nu viet sin fr itids arbejdskraft 
til hjemmet og familien, og vi takker Hal/t for den lange og 
stadige bistand. 

Styret består herefter af tre, nem lig Poul E. Jakobsen, for 
mand og kasserer samt Kell Christiansen og Knud Mikkelsen. 

MIK. 
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