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Beretning for sæsonen 1965 

Man kan vist roligt fastslå, at de seneste års tendens til frem
gang for k lubben har holdt sig. Medlemstallet (aktive) er gået 
frem fra 657 i 1964 til 691, så selvom vi ikke er kommet op 
på fyrrernes enorme medlemstal, har vi dog befæstet vor position 
som Nordens største roklub. Hvad det romæssige angår er der 
i år blevet roet 12.263 medlemsture mod 10.145 i 1964 eller 
17,7 ture pr. medlem mod 15,4 i 1964. Der er dog grund til at 
slå fast, at stign ingen i antallet af medlemsture hovedsageligt 
skyldes kaproerne_ 

Fremgangen i medlemstallet på ca. 30 medlemmer bør ses i 
relation til antallet af indmeldelser i årets løb. Disse andrager 
ca. 160. Sammenlignes disse tal, konstateres en stor medlems
afgang, og ser man nærmere på, hvem der melder sig ud, viser 
det sig, at over 50 % er sidste års kaniner. Der skal ikke her 
gøres forsøg på at analysere årsagerne hertil. 

Klubben var hele vinteren opvarmet, og medlemmerne havde 
adgang til at benytte lokalerne. Ligeledes blev køkkenet forsøgs
vis holdt åbent, både for middagsservering og for servering af 
kaffe, te, øl etc. Det viste sig imidlertid, at kun ganske få med
lemmer besøgte køkkenet, hvorfor bestyrelsen ikke har ment 
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det forsvarligt at fortsætte med køkkenåbningen i denne sæson. 
Køkkenet har i efteråret været åbent for salg af kaffe, te, øl og 
sodavand om tirsdagen, torsdagen og lørdagen, når kaproerne 
trænede i klubhuset. 

For yderligere at tilskynde medlemmerne til at benytte klub
huset i vintersæsonen, var finbadet foruden om lørdagen også 
åbent om onsdagen. Herudover arrangerede bestyrelsen for
skellige former for underholdning hver anden onsdag. Af pro
grammerne for disse såkaldte onsdagsaftener kan nævnes : 
causeri over emnet »sømænd før og nu«, oplæsning ved Helge 
Kj ærulff-Schmidt, orientering om Københavns havns planer 
for Nordhavnsområdet m. m. Trods disse efter bestyrelsens 
skøn både lødige og alsidige programmer, var tilslutningen så 
ringe, at bes tyrelsen ikke mente det rimeligt, at invitere fore 
dragsholdere ned i klubben. Onsdagsaftenerne indstilledes ved 
sommerferiens begyndelse. 

Lørdag den 6. februar afholdtes en midvinterfest. I denne del
tog ca. 150 personer. 

En god ven af D.S.R., Leif S. Rode, N .S.R. , fyldte den 27. 
januar 80 år. Ved en fest for Leif Rode den 4. februar fik Rode 
overrakt papirkniven. 

Rosæsonen blev officielt indledt søndag den 28. marts med 
standerhejsningen. Denne foregik i sædvanlig regi med med
virken af studentersangerne og flaghejsning af Bang. Efter cere
monien på forpladsen samledes ca. 50 deltagere på verandaen 
til et overdådigt koldt bord. Den efterfølgende auktion over 
brugt rotøj gik ualmindelig trægt, trods Arne P.s ihærdighed 
som auktionarius. 

Som sædvanlig havde D .F.f.R. kursusvirksomhed i klubhuset 
i foråret. Det var lykkedes for bestyrelsen at få lagt kursus så
dan , at sidste hold forlod klubhuset den 3. april. G enerne for 
klubbens medlemmer var således ret begrænsede. 

Søndag den Il. april forsøgte bestyrelsen at gentage forrige 
års fiasko: en rengøring af klubben ved medlemmernes hjælp. 
Det lykkedes dog ikke helt at gentage fiaskoen, idet hele kap
roningsafdelingen mødte frem og hjalp til. Fiaskoen kan måske 
helt udeblive i 1966, hvis også motionsafdelingen møder frem. 

I løbet af årets første fem måneder modtog instruktionsroche
fen ca. 90 nye medlemmer, og takket være en halv snes velvillige 
instruktører , lykkedes det at få disse kaniner i gang med rOOln-
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gen straks efter deres indmeldelse. Det er rart at se, at med 
lemmerne på dette punkt ikke svigter klubben, men siger tak 
for deres egen instruktion, ved at påtage sig at lære et hold 
kaniner at ro. 

Den 15. april afholdtes påskebal i klubben med dans til to 
orkestre. Denne fest, og de fleste af årets ø'l1'ige fester var 
arrangeret af Poul Henning Rasmussen , der i begyndelsen af 
april indtrådte i bestyrelsen som suppleant. 

Igen den 1. maj var der fest i klubben, og trods alvorlig kon
kurrence fra Tivoli var der god tilstrømning og festlig stemning. 

Den 14. maj, store bededag, afholdt langtursrochefen en kanal
tur med yderst beskeden deltagelse; mandskaber til fire både 
var mødt op. 

Den 16. maj var kaproerne for første gang i ilden ved sprinter
kaproningen i Maribo. Der henvises til kaproningschefens be
retning over vor deltagelse i kaproninger. 

Den 27. maj , Kr. himmelfartsd ag, var der atter fællestur. Den
ne gang deltog klubben i københavnskredsens fællestur til 
Skodsborg. Det var et smukt syn at se D.S.R.s deltagelse i den
ne tur. En båd stævnede ud fra D.S.R. 

To kendte ansigte r 
- kassereren og 

H art z 
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pinsen var en større eskadre af både med D.S.R.-roere ved 
årerne samlet i Smålandshavet til den efterhånden trad itionelle 
fællestur. Der henvises til omtalen af arrangementerne inden 
for langtursrochefens område i langtursrochefens beretning. 

Den 12. juni fejredes dansk studenter ronings 98 års fødsels
dag med en fest i klubhuset. 

Lørdag den 19. juni drog 9 kaproere og 4 bestyrelsesmedlem
mer af sted til Arhus for at repræsentere Københavns universitet 
i ottermatchen mod Arhus universitet. Som det huskes fra dags
pressen sank begge mandskaber et par hundrede meter før mål. 
Dette ødelagde dog ikke stemningen for vort mandskab, der 
med stor iver deltog i festen om aftenen i det nye studenterhus . 
Mens Arhus universitets hold sank først under matchen på Bra
brand sø, lykkedes det vort hold at synke først i den traditionelle 
ølstafet. 

Arets kanin dåb blev afholdt lørdag den Il. september, og ca. 
50 af årets 160 kaniner var mødt op for at blive døbt af Hartz 
i Regnar Lodbrogs skikkelse. I den efterfølgende bespisning 
deltog ca. 90 personer. Formanden holdt kanintalen. 

De traditionelle venskabsmatcher mod vor nabo Kvik om stan
derpokalen og spejlet blev i år roet for henholdsvis 70. gang og 
65. gang. D .S.R. var arrangør og var ubeskeden nok til at vinde 
begge trofæer . Efter matcherne bød D.S.R. på smørrebrød til 

Fra festen 
efter 
un iversitetsmatc hen 
i Arhus 

Fra 
kanindåben 

de deltagende roere og Kviks og D.S.R.s bestyrelser; Kvik for
ærede her D.S.R. en smuk stander til minde om dagen. 

I week-enden 28.-29 . august deltog D.S.R. i de studerendes 
famøse ByPHest , med en succesrig bar i Studiegården. Leder 
af dette arrangement var Willi Fonnesbech. 

Lørdag den 18. september var der kaproning i Københavns 
havn . Matchen mellem Københavns universitet og Polyteknisk 
læreanstalt fandt sted uden nogen form for opmærksomhed fra 
pressen og de implicerede læreanstalter. Holdet, der repræsen
terede universitetet, vandt. I den skolekaproning for 4-årers 
inriggere, der blev afviklet umiddelbart efter studentermatchen, 

Studentermatchen - Det sejrende universitetshold 
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vandt Søborg skole. Størstedelen af de få tilskuere, der var mødt 
op ved målet ved Knippelsbro, var kommet for at se skolekap
roningen. Efter studentermatchen plejer universitet at være vært 
ved en middag for roere og honoratiores. Dette var universitetet 
ikke villig til i år, hvorfor D.S.R. i stedet indbød alle årets kap
roere til et mindre traktement i klubhuset. Kaproerne havde en 
fornøjelig aften. 

Klubkaproningen fandt sted søndag den 3. oktober i råt, over
skyet vejr. Selvom klubmesterskabsløbet for 2-årers inriggere 
havde 9 både til start, var det dog hovedsagelig Tordenskjolds 

D. S. R. ' s meget populære 
træner - Ib Christoffersen -
modtager generalforsamlingens hyldes t 

Fra en middag i 
"styrmandslauget .. 

Peter Wilcken 
modtager 

»papirkniven«( 

soldater, der deltog. Klubmestre blev: 2-årers inrigger: Gerne, 
Max Petersen, Palle Blinkenberg og cox Torben Hansen. 4-årers 
inrigger: Palle Blinkenberg, Poul Erik Jensen, Niels Secher, 
Gerner Max Petersen og cox Jørgen Secher. Singlesculler: Niels 
Secher. 

Efter kaproningen var der koldt bord, hvor kaproerne satte 
nye rekorder. Sæsonen sluttede lørdag den 30. oktober med 
standerstrygning i fakkelskær. Efter at standeren var taget ned, 
samledes de fremmødte i festsalen , hvor formanden udnævnte 
J. Norman-Hansen til æresmedlem. Om Normans karriere inden 
for roklubben er berettet andetsteds i årbogen. 

Lørdag den 4. december afsluttede bestyrelsen sit arbejde med 
en vellykket forhjulsfest, der samlede halvandet hundrede p~r
soner. 

Den ordinære generalforsamling var indvarslet til onsdag den 
8. december, og skønt så vigtige emner som kontingentforhøjelse 
og adgang for optagelse af kvindelige medlemmer skulle drøf
tes , mødte kun 60-70 medlemmer op. 

Efter formandens beretning aflagde kassereren regnskabet, og 
som det fremgår af kasseregnskabet bag i årbogen, har klubben 
haft et stort underskud. Efter forskellige spørgsmål fra d~ frem
mødte medlemmer, blev der givet decharge for regnskabet. 

Man gik derefter over til valg af bestyrelse for 1966. Denne 
fik følgende sammensætning: formand: Børge Boesen, kasserer: 
Aage Bang, sekretær: Bent Bredmose, materialforvalter: Erik 
Foldbjerg, kaproningschef : Helge Ib Olsen, instruktionsrochef: 
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Erik Sommer Jensen, motions- og langtursrochef: Ole Borre 
Jørgensen og husforvalter: Jens Johansen. Som revisorer gen
valgtes Haamann og Schaumburg. Dernæst valgtes 8 repræsen
tanter til Dansk Forening for Rosport. 

Under særlige forslag var fremkommet et lovændringsforslag, 
der indebar, at klubben kunne optage kvindelige medlemmer. 
Efter en del diskussion for og imod , og med påpegning af, at 
en så betydningsfuld ændring så kort før jubilæet var uheldig, 
trak forslagsstillerne forslaget tilbage. 

Bestyrelsen havde fremsat forslag til forhøjelse af kontingen
tet. Alle var enige om, at en sådan forhøjelse var nødvendig, 
og næsten alle fremmødte gik ind for bestyrelsens forslag , der 
forhøjede kontingentet fra 10 til 14 kr. pr. måned. Endvidere 
indebar bestyrelsens formulering af lovændringsforslaget, at 
kontingentet for fremtiden fastsættes på den ordinære general
forsamling for et år ad gangen. Generalforsamlingen var dog 
ikke beslutningsdygtig med hensyn til lovændringer, hvorfor 
forslaget blev videresendt til den ekstraordinære generalforsam
ling den 13. december. Her blev forslaget endeligt vedtaget 
med alle stemmer mod en. 

Under eventuelt bad formanden om ordet og uddelte klubbens 
flidspræmie, papirkniven, til Peter \'V'ilcken for hans mange
årige bestyrelsesarbejde og især for hans store indsats for kap
roningsafdelingen . 

Sejrsmasten tildeltes begynderotteren ved Palle Blinkenberg, 
Jens Svenning Larsen, Dag Thommasen, Gerner Max Petersen, 
Jørgen Ostenfeld , Poul Erik Jensen, Helge Ib Olsen, Søren 
Rosenkilde og cox Torben Hansen. 

Kassereren uddelte »alligatoren« til Ole Pedersen. 
Generalforsamlingen sluttede lidt over midnat med at forman

den takkede generalforsamlingens dirigent Arne Pedersen for 
en godt ledet generalforsamling. 

Forberedelserne til jubilæet er skredet godt fremad , således 
at bestyrelsen og det i forrige år nedsatte jubilæumsudvalg har 
fastlagt, hvilke arrangementer, der skal afholdes i jubilæums
ilret. Det store arbejde med detajlplanlægningen vil imidlertid 
finde sted i 1966. 

Må bestyrelsen her takke alle, der har hjulpet til med at holde 
klubben i gang i det forløbne år, samtidig med at man opfordrer 
alle til at gøre sit til at jubilæet i 1967 får et vellykket forløb. 

D.N. 
IO 

" Joh, I skal 
selvfølgelig 

melde jer ind 
i en roklub« 

o 

Arets pO rtræt 

Ved standerstrygningen den 30 . oktober 1965 udnævntes inge
niør J. Norman-Hansen til æresmedlem af Danske Studenters 
Roklub. 

At denne udnævnelse er berettiget, vil alle, der kender Norman 
og hans indsats for og i DSR gennem snart to menneskealdre 
kunne bekræfte. 

Få har vel gennem et langt liv næret større kærlighed til ro
idrætten i almindelighed og til DSR i særdeleshed end Norman, 
som gennem de mange år har hørt til klubbens mest aktive mo
tionsroere og hvis indsats på langtursroningens område savner 
sidestykke. Allerede i tyverne brød han nye baner for langturs
roningen ved bl. a. sammen med Schack at demonstrere, at en 
langtur i Middelhavet også lå inden for mulighedernes grænser. 
Men herudover er skiftevis danske, norske, svenske og også syd
ligere farvande gennem ca. 50 år blevet gennemsejlet af Norman 
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med langturshold , når den årligt tilbagevendende færd med båd 
og telt skulle gennemføres. I de senere år - efter pensionsalde-
rens indtræden - er det tit blevet til flere langture pr. sæson. 

At Norman således trods sine 77 år, stadig er blandt de mest 
aktive i den daglige roning og stadig planlægger og gennemfører 
langture , er en propaganda for idrætten, der savner sidestykke. 
Normans virke til gavn for klubben som materielforvalter gen-

nem mere end 3S år og som fortsat leder af DSRs bådeværft er 
velkendt for de fleste . Det er udøvet i det stille uden ydre frem-
træden , men har været præget af den dygtighed, omhu og stæ-
dighed , der er hans adelsmærker. Mangen en gang i tidligere år 
har vi yngre bestyrelsesmedlemmer på møder bragt nye ting i 
forslag , som man fandt var de eneste rig tige, men som prellede 
af på Normans urokkelighed . Så ærgrede man sig , men senere, 
da lidt mere erfaring va r vunden, måtte man erkende, at han 
havde jo haft ret. 

I et aktivt arbejde for DSR veksler skuffelser og g læder. H el· 
digvis er der flest af de sidste . En af de største jeg p ersonli rt 

har oplevet var en festaften i klubben, hvor Norman p~ s in 
stilfæ rdige måde kom hen til mig og foreslog , at vi skulle v 'r 
dus. Det føltes som et ridderslag, for sådan er han , og derfor 
glæder vi os over den hæder , der nu er blevet ham til tid o\. r 
ønsker ham endnu en gang af hjertet: 

Til lykke. l:3t/llg 
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D.S.R.'s virksomhed 1961-65 
samt i årene 1946, 1951 og 1956 

Ar Medlemmer" Medl.-ture Ture pr. medl. Bådture Båd-km Km pr. bådtur 

1946 1.331 13.287 10,0 5.470 43.097 7,9 

1951 1.000 14.402 14 ,4 5.585 35.659 6,4 

1956 700 8.482 12,1 3.804 25.115 6,6 

1961 595 D.461 15,D 4.132 28.242 6,8 

1962 605 9.082 15,0 3.927 28.412 7,3 

1963 584 8.542 14 ,6 3.821 29.259 7,7 

1964 657 10.145 15,4 4.277 33.433 7,8 

1965 691 12.263 17,7 3.756 29.856 8,0 

" Aktivt betalende medlemmer + li vsvarige. 

Feri e langture Ture Sæsonens 
Ar Medl.- Km pr. 30 km længde km medlem Bådture Båd-km Km pr. og mere i uger bådtur 

1946 118.535 89,1 27 8.150 301,9 44 29 

1951 101.207 101,0 9 2.142 238,0 21 30 

1956 63.534 90,8 7 1.938 276,8 18 29 

1961 71.653 120,4 4 730 182,5 37 31 

1962 72.153 119,3 7 1.355 193,4 29 31 

1963 72.941 124 ,9 5 1.020 204,0 37 30 

1964 86.400 132,0 3 600 200,0 38 32 

1965 83.354 120,6 7 1.248 178,3 25 31 

Medlemsstatistik pr. 1. november 1965 

Aktivt betalende medlemmer 

Livsvarige medlemmer 

A!:tiv e medlemmer iall 

Passive medlemmer ................. . . 

610 

81 

691, heraf ekstraordinære : 43 

206 

De aktivt betalende medlemmers ancienni tet i klubben: 

under 1 år: 160, 1-5 år: 248, over 5 år : 202 . 
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Bådenes benyttelse 1 1965 

Type 

Otter 

Firer m. sim. 

Firer u. stm. 

Toer m. stm. 

Toer u. s tm. 

Båd 

»Ca -ir a« 

" Blue Boy« 

»Ormen« 

»Delf in« 

"Odd « 

»Moa« 

» Stre9 « 

»1l « 

»S ans« 

»Leih< 

Km 

1.287 

248 

193 

Ture 

130 

27 

21 

1.728 178 

987 

255 

902 

106 

30 

117 

2.144 253 

347 

347 

258 

485 

20 

505 

42 

42 

27 

61 

5 

66 

Dobbelt-sculler »Rolf« 705 

489 

527 

80 

63 

68 

Cravelbygget 

sculler 

Klinkbygget 

sculler 

»Minerva« 

»Ouo« 

1721 

"Q « 322 
»(1« 386 

708 

211 

37 

42 

79 

"Daphne« 1.037 121 

" Grumme« 742 87 
Udøbt (plast) 300 35 

Gennemsnit Ant al lu ro 
antal km 30 km 
pr. tur og moro 

9,9 

8,1 

9,2 

9,7 

9 ,3 

8,5 

7,7 

8,5 

8,3 

8,3 

9,6 

8,0 

4,0 

7,7 

8,8 

7,8 

7,8 

8,2 

8,7 

9,2 

9,0 

8,6 

8,5 

8,6 
-----------------------------

lait træningsture fra 

Bagsværd og Nordh avn 

Halvoutrigget 

dobbelt-sculler "Jucunde« 

Halvoutrigget 

firer m. stm. 

14 

»Odine< 

»015en « 

2.079 243 

9.490 

467 

149 

3 

152 

1099 

73 

17 

18 

8,6 

8,6 

6,4 

8,8 

3,0 

8,4 

Type Båd 

Fireårers inrigger »Blå« 
),Dan« 

»Dre ng« 

»Eos« 

»Jyden« 

»Viking« 

Toårers inrigger »Cimbria« 

»DSR« 

" Elek tra« 

llFreja« 

"H e lge« 

»Hroar« 

»Hugin« 

"Mu nin « 
»Norg e« 

HRune « 

" Tjalfe« 

»Fr. d. IX« 

Udøbt I 

Udøbt II 

Ferieture undtagne ..... . . . . 

Klinkbygget 

singl e-s c ull e r 

"Alf» 
),Atom « 

»Cito« 

»0« 
»Ee( 

»y« 

»Ion« 

»Ny« 

"Nympha« 

»Ran« 

n{!« 

»Svip« 

»Tuto« 

" Uno« 

Km 

214 

106 

457 

75 

149 

884 

1.885 

1.064 

51 

400 

70 

1.703 

385 

1.267 

1.846 

271 

124 

700 

573 

978 

9.372 

8.124 

753 

6 

155 

289 

566 

889 

268 

225 

528 

1.202 

222 

777 

2.179 

147 

8.205 

lait for samtl. b åde i Nordhavn 20.081 

+ træningsture fra Bagsværd 
m.m .... 

+ ture med lante både 

Samlet resultat .. . 

9.490 

285 

29.856 

Ture 

34 

17 

74 

9 

21 

97 

252 

68 

9 
50 

3 
229 

40 
149 

263 

40 

5 

2 
11 

96 

965 

958 

151 

2 

29 
52 

102 

129 

50 

47 

93 

186 

36 

133 

304 

28 

1.342 

2.650 

1.099 
7 

3.756 

Gennemsnit A ntal ture 

anta l km 30 km 
pr. tur og mere 

6,3 

6,2 

6,2 

8,3 

7,1 

9,1 

7,5 2 

15,6 8 

5,7 

8,0 

23,3 

7,4 
8,1 

8,5 2 
7,0 

6,8 

24,8 

350,0 

52,1 

10,2 

9,7 

8,5 

5,0 

3,0 

5,3 

5,6 

5,5 

6,9 

5,4 

4,8 

5,7 

6,5 

7,9 

5,8 

7,2 

5,2 

6,1 

7,6 

8,6 

40,7 

8,0 

2 

2 

6 
3 

24 

17 

26 

6 

32 
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HORNUNG & MØLLER 

KGL. HOF . PIANOFABRIK 

BREDGADE 54 NYGADE4 

fornemste danske fabrikat 

l ____________________ ~ 
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Kaproning 1965 

December 1964. Første måned i den ny sæson ; ny i ordets fulde 
betydning, thi kaproningsafdelingen bestod af træner og en ny
bagt kaproningschef , veteran med en sæson bag sig. Vore dan
marksmestre i dobbeltsculler gennem 4 år , Hans Frederiksen og 
Ib Kruse, havde nu fundet tiden inde til at lægge op mens legen 
var god; danmarksmesteren 1964 i singlesculler, Niels Secher, 
havde brækket benet, Jørgen Hansen, danmarksmester i 1962 
og nr. 3 i 1964 ville lægge kaproningen på hylden for at hellige 
sig privatliv og studier. Udsigterne for sæsonen 1965 var således 
alt andet end lyse, hvorfor der heller ikke var mange, der skæn
kede kaproningen nogen opmærksomhed. Det havde den fordel , 
at man kunne arbejde i fred og ro, og arbejdet det blev der. 

Deltagerantallet ved træningsaftenerne voksede støt. De fleste 
vidste endnu ikke, hvad det ville sige at sidde i en kapronings
båd. Alligevel blev der lagt en dejlig træn ingsiver for dagen, 
og en ikke ringe tålmodighed, da vi i det tidlige forår vovede 
os ud på Bagsværd sø, for, i ly af regnen og skumringen, at gøre 
vore første erfaringer . Det manglede heller ikke på muntre be
mærkninger, da man så, at studenterne forsøgte sig i otter. 

Ved sæsonens start var vi 23 mand i træning: 20 begyndere og 

tre ynglingeroere. 
Det var klart, at vi manglede startrutine, så vi greb straks chan-

cen, da der allerede den 23. maj arrangered es spri nterkaproning 
på Maribo sø. Desværre blev denne kaproning negligeret af de 
andre store københavnske klubber, således at vi var ene anmeld t 

i begynder-otter og begynder-letvægtsotter. 

Peter Je!JgJrd beretter herom: 

Sprinterkaproning i Maribo, søndag den 23. maj 
I år indledtes sæsonen ca . 3 uger tidligere end normalt med en sprinterkap

roning på Maribo sø . Di stancen var 1000 m for all e, og der var start Iwe r 

sjette minut! Dette var nødvendig t, da der skulle afv ik les 40 løb pa samme dag . 
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Optakten var ikke lovende. Vinden var meget hård , og den bl æs te på tværs 

af den »rig tige« bane, hvorfor arrangørerne va lgte at lægge banen 45 ° om , 

så der blev næsten medsø . Starten gik fra en bro ved friluft sbadet, og efter 

en kort råds lagning enedes vi om at lægge vo re både over ved bådeb roen, hvor 

der netop var plads til dem. H erved opnåede vi, at vi kunne stille til start 
opvarmed e og med tømte b~de I 

Førs te DSR-start var i begynd er-Ietvægtsfirer, hvor vi kun kunne stille med 

2. hold et. l. holdet var forhindret p. gf. a. sygdom o. a. Starten gik godt , og 

efter 200 meters surfriding og 800 m spurt strøg båden i mål som nr. l _ 

6/10 sekund foran nr. 2. (DSR-holdet bestod af Kjeld Thorsen -Sørensen, Otto 
loren tzen, Peter Jelsgård og Christian Røgild, cox: Arve ) . 

D et gik ikke dårligere i junior dobbe lt-scu ller, hvor Kjeld Bjerrum og P eter 
lsi ef vandt en ret overlegen sejr ud en at have roet sig helt ud. 

D esværre måtte denne sejrsrækk e brydes i næste løb, hvor J ørgen Secher 

måtte kæmpe mod såvel konkurrenter og hård sø som mod en dårlig båd. 

Spændhol tet g ik i stykker kor t efter starten, og begge swiwler »klem te«, så 

årerne vanskeligt kunne skives. D et b lev dog til en pæn 2. plads efter Stege, 

og mon ikke Jørgen kan forb edre dette, når båden bli ver i orden) 

l begynd er-firer var der to afdelinger med en DSR-båd j hver. l første afde

ling, som absolut var den stærkeste, roede Dag Thomassen, J ens Svenning lar

sen, Blinkenberg, Gerner Petersen og cox Jelsgård sig til en trediep lads efter 

H e ls ingør og Maribo. Disse to hold viste en meget smuk roning banen over, 

og de vi l ganske givet væ re med i toppen af beSl' nder-firere i år. I anden 

afde ling sejrede DSR (Ib H elge Olsen, P . E. J ensen, ]. Ostenfeld, Søren 

Rosenkilde og cox J ens Rønne) med 3 sekunder foran Skovshoved . Selvom 

felt et her var ret svagt, tro r jeg nok , at vore mandskaber går en god sæson i 

møde. l yng linge dobbelt-sculler var vore drenge endnu for urutinerede, og 

det blev »kun« en tredieplads til Jørgen Møller og C laus lange, som dog 

fulgte de andre hold helt til dørs, så de kan blive bedre, når de vænner sig 
til den »nye« båd. 

Sidste hold fra DSR var igen Bjerrum og Islef, som denne ga ng s tillede op 

i begynder dobbelt-sculler. H eJ må tte de imid lertid indkassere et nederlag i 

form af en tredieplads, man skal imidlertid ikke ud elukkend e skue hunden 
på hårene: der var meget close racc. 

V ejret gjorde naturligvis sit til at diverse forsinkelser og ubeld va r uundgåe

lige, men i det sto re og hele forløb regattaen udmærket og med 3 sejre i 7 løb 
havd e vi grund til at være tilfredse . 

Sprinterkaproningen på Maribo sø er et friskt initiativ, der bør 
følges op. Blot kunne man ikke af resultaterne sige noget om 
styrkeforholdene, dels var søen for kraftig, og dels var deltagel
sen fra de store klubber for ringe. Vi måtte derfor vente til for
årskaproningen på Bagsværd sø. Inden den tid var der ganske 
v ist international regatta i Liibeck, hvor man kunne forvente 
stærk dansk deltagelse. Men for ikke ligefrem at løbe ind i løvens 
hule, valgte vi at tilmelde Huskvarna Roddsalskap's pinseregatta. 

IH 

Simlången
otteren 
går t il s tart 

En pinse tur __ 

Mens langtursroerne satte kursen mod syd, drog vi nordpå til 

ste steder i Sverige. Huskvarna Roddsiilskap havde indbudt td 

et af de skønne

tavling på land -

sjben, få ki lometer fra Vattern. . 

Som sædvan lig var transporten et indviklet pus lespd, hvor der skal tages 

hensyn til forhåndenværende køretøjer, de enkeltes ønsker eller krav, starttIds

punk te r, overnatningsmuligheder, proviant o.s.v., O.S.v. All e disse problemer 

overstået lod vi h jul ene rulle mod nord i det bedst tænkelIge veJL . 

D et er u forst~eligt , at roningen i Sverige ikke har bedre ttlslutnlng: en 

skønne re be liggende roklub end Huskvarna Roddsiilskap skal m:n .Iede længe 

efter. V e l ankommet og indkvarteret kunne vi nyde vort aftensmaltId på k lub

bens a ltan og samtidig glæde os ved synet af deo nedgående sol, der spe jl ede 

s ig i Vattern 's blanke overflade. . 

Rega ttaen va r udmærket arrange re t. Solen skinnede, og selvom den kraftJge 

medsø gav de bedste betingelser med vor mådelige tekn ik, vandt VI overlegent 

begynder-firer, beg)'nde r-l etvægts-firer, junior-firer og junior-otter. Blot havde 

vi måske en lille smule medlidenhed med svenskerne, der med små sldeb lrkke 

fu lgte hvorl edes vo r præmiedynge voksede op midt på bådepladsen. Nu så 

det o~så voldsomt ud, da der i stedet for medaljer uddeltes termokander som 

mandskabspræmier. P å vejen hjem måtte vi skaffe plads td 24 stk.s samt 

diverse pokal er. 

Kun for dobbelt -sculleren bl ev turen romæssigt en skuffelse, idet Kje ld Bjer

rums bil nægtede at køre længere end til Viirnamo. Jelsgård prøvede efter 



bedste evne at assistere Peter Islef i seniorløbet, men uden sammen roning 
kunne de ikke klare den vanskelige medsø. 

Efter dagens strabadser var der lejlighed til at se på nattelivet i Jonkoping, 

hvor vi uden synderligt godt resultat forsøgte os som »rakkere« i to stk.s åbne 
Fiat 500. 

Det var glade og trætte roere, der vendte hjem solbrændte i ansigterne og 

med bilerne fulde af præmier. Vi havde banket svenskere og nordmænd; det 

var ikke nogen stor bedrift, men vi havde fået startrutine, og vi havde lært 
at konkurrenter kendes på ryggen. 

»Pligten« 

Forårskaproningen på Bagsværd sø, 12, -13, juni 

Det var med spænding vi så hen til forårskaproningen på Bagsværd sø, ganske 

vist havde vi været ti! sprinterkaproning i Maribo og vundet et par sejre på 

2000 m i Sverige, men det kunne kun betragtes som indledende manøvrer uden 

rigtig hård konkurrence, men her på Bagsværd sø kunne man vente deltagelse 
fra hele landet. 

Nu skulle formen for alvor prøves, nu skulle det vise sig, om alle de mange 

træningstimer i vinterens løb havde båret frugt, at de første instruktionsture 

i snestorm på Øresund og de kolde, våde aftener på Bagsværd sø i marts og 
april ikke havde været forgæves. 

Forårsregattaen på Bagsværd blev en overraskelse for mange, vi vandt ikke 

blot begynder-otteren lørdag aften med hele to længder foran Skjold og Kvik 

og flere længder foran lyngby og Bagsværd, men om søndagen delte vi otteren 

i to firere og stillede op i anden junior; af 11 startende hold formåede kun 

Skjold at presse sig ind imellem os. Tiderne blev l: DSR 7,06, 2: Skjold: 7,12, 
3' DSR 7,16. 

Med fire sejre blev vi den mest vindende klub ved forårsregattaen på 

Bagsværd. De to sejre i dobbelt-sculler sørgede Peter Islef og Kjeld Bjer
rum for. 

Vore ynglinge viste pæn roning ved forårsregattaen. Om lørdagen opnåede 

Jørgen Secher i klinkbygget single-sculler en tredieplads i et felt på 12. 

Søndag forsøgte vi os i ynglinge dobbelt-sculler i ny sammensætning med 

Jørgen Secher og Klaus lange. ligeledes af 12 startende opnåede de en pæn 

tredieplads kun 4,5 sekunder efter vinderne. Finalen måtte oven i købet ros 
om efter at være blæst af kort før mål. 

Begyndelsen var gjort, og nu gik det slag i slag: Odense, Maribo, 
Sorø. Det viste sig hurtigt, at vi var fuldstændig dominerende i 
begynder-otter. Desværre var det for stor en opgave også at holde 
firer-træningen vedlige. Her måtte vi se førerskabet overgå til 
Skjold, der efter forårskaproningen koncentrerede sig stærkt om 
begynder-firer. 
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Peter Islef 
og Kjeld Bjerrum 

efter sejren ved 
forårskaproningen 

~-'.:....-... . . . .. ". 
~ -," 

ø 

I Odense lykkedes det os at slå Viborg's junior-otter. Det gav 
os naturligvis blod på tanden. I junior-otter havde Kvik været 
urørlig. Vore forsøg på at gøre os gældende her var forfulgt af 
uheld. I Maribo kunne vor teknik ikke hamle op med det dårlige 
vejr. I Simlången fik vi vor otter ødelagt. Først ved den inter
nationale Arungen-regatta lykkedes det. Sejren var kneben, men 
den var der, og vi måtte nu regnes blandt de bedste herhjemme 
i otter, og det kan ikke undre, at vore forventninger til dan
marksmesterskaberne var store. Dog, nu viste det sig, at vi havde 
kørt os selv for hårdt, og dette sammen med de mange repara
tioner af det gamle materiel var skyld i en tydelig træningstræt
hed. Det viste sig allerede under junior-otterløbet ved danmarks
mesterskabskaproningen, at vi ikke var i stand til at gentage suc
cessen fra Arungen og slå Kvik'erne, men vi kunne dog stadig 
holde Viborg-folkene stangen. I selve mesterskabsløbet kom vi 
fint fra start og holdt længe en andenplads efter de nordiske 
mestre fra Skjold, men vi kunne alligevel ikke holde de spurt
stærke Kvik'ere stangen, endog deres senior-otter slog os med 
1/10 sekund, så vi måtte se os henvist til fjerdepladsen, ca. halv
anden længde efter vinderne fra Skjold. 
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Helge Ib Olsen beretter fra den internationale Maribo-regatta, 
den 26.-27. juni: 
På g rund af stærk bl æs t blev 21,6 pct. af løbene afkortet til 1000 m . En del 

a f bådene bord fyldtes og måtte sl æbes i land , men he ldigv is skete ingen pe rson
skader. 

Lørdag: Vore yng linge dobbelt-scull e r (Jørgen Secher og Klaus Lange ) havd e 

om eftermiddagen tilkæmpet sig en pl ads i finalel øbet, hvor de indfri ed e ho

vedparten af vore forventninger ved a t blive nr . 2 i tiden 4.05 ,1, 5,6 sek. 

e fte r Nakskov Ro klub og 8 sek . fo ran Nakskov Sk ibsværft. N æste DSR-d e lta 

ge r skulle ha ve væ ret vor nye scull e r-ma nd , Jørgen Erikstrup, m"n beklagelig 
vis var han gået ud under for søgs- og opsamlings løb. 

Han er imidl erti d meget ung, sto r og energisk, så vi er sikre på, a t han ko m

mer frygteli g ti .lbage. l junior dobbelt-sculler fik vi dagens femte se jr ved 

Bjerr um og l sIef, der meget over legent roede i mål 6 sek. foran So rø. Lø r

dage ns sidste løb var begy nde r-otter, hvor vi se jrede m ed de sæd van lige to 

læng der o ver de sæd va nlige modsta ndere Skjold , K vik og Lyngby. T id en 6.3 L. 3. 
Lø rdag nat opsendte vi stille bø nne r om skikkelig t vej r, for både do bbelt

scull er og begynder -otter skulle i gang med sæsonens hidtil vanskeligste opgave 

- men vejrgud ern e svigtede totalt. D obbelt-sculleren, d er for første gang skull e 

still e op i seni orkl assen, sank fø r stu ten og måtte fo rsmædeligt slæbes i land 
e fter en motorbåd, hvo rved den fi ne bå d fik en lækage. 

Begynder-ottere n g ik til sta rt i usæd vanlig god tid - for at få ne rve rne unde r 

kontrol - og anko m til 2000 m starten kun for at opdage, at deltagerne i t re 

løb lå og ventede i de krappe søer og d en stærke bl æst. Vi lagde os så med 

næsen i vinden og frøs med anstand en time, hvoreft er vi opfattede , at løbs

ledelsen havde bestemt, at resten a f løbene skulle starte fra 1000 metermærk et. 

Vi roede så d e rove r og h ygged e os i sivene et kva rters tid. Et par tag eft er 

starten var gået, e ned es bag bo rd o m at tage sæsonens stø rste fæll esug le, men 

Kaproerhygge 
på 
græsplænen 

Otteren på vej til sejr på Bagsværd sø 

båd en holdt sig mærkeligt nok oven vande, og vi kom i gang igen. A.II e mand 

i båden havde nu fået blod på ta nd en og der udvikl ed e sig - reverente r talt 

- en æde l kappes trid om et internt mesterskab i »ug lefangning «. D e sidste 

pa r hundred e meter va r vandet en smule rolige re og vi tra k ind på K VIk og 

Skjold (efter en ve lvillig ind still e t tilskuers men ing ) - dog lykkedes det os 

ikke at tage » to læ ngder på 25 mete r« - sådan som vi tidligere havde g jo r t 

det. Det kort e a f d et lange: En tredi eplads - foran Lyngby og K.R. V I håber 

på revanche i Sirol å ngen. l sing le-scull er for yngLnge klarede Jørgen Secher en 

tred ieplads hj em (I 3 anmeldte ) i tiden 4. 50 .7 e ft e r Stege og V egesac ker 

Ruder vere in . H e le fe ltet var bl æs t øst for banen og vinde ren var d en , de r 

først opdagede dette og ændrede ku rs . 

l begynder letvæg ts-firer kom vo rt hold »forh o ldsv is stærkt« i gen eft er de 

lidt svage løb ovenpå triumfen i Huskvaroa. Dette løb var det sIdste l øb over 

2000 m, så det må have været en vippetur af ran g. Godt at klare sIg under 

sådanoe omstændig heder. Vinder bl ev Vord ing borg og derefter DSR. Nu er 

båden ved a t blive møbleret om , og vi imødese r med spænding det nye mand

skabs indsats. 

Vi stillede op i 7 løb, og va ndt 2 og fik 2 andenp la dse r, hvilk et ikke e r så 

fremragend e, som det hidtil har været. laIt har klubben før Sorø 18 se jre, og 

vi træner fort sa t f littigt for at øge dette tal. 
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Dobbeltsculleren bestående af Peter Islef og Kjeld BJcrrum 
tegnede straks fra sæsonens start til at blive værdige aftagere af 
vort tidligere danmarksmesterskabshold. Hele forårssæsonen, 
d. v. s. indtil den internationale Københavns-regatta, var de ube
sejrede i begynder- og juniorklassen. Deres første seniorstart, i 
Maribo, gik i bogstaveligste forstand i vasken, da båden bord
fyldtes før starten. Dog formåede de at forsvare vor seniorpokal 
i Simlången , hvor de var de eneste, der bragte sejre med hjem. 

Ved den internationale Københavns-regatta gik det imidlertid 
galt . Samarbejdet svigtede, samtidig med at de stærke Lyngby
folk endelig fik en båd , der passede dem, og de løb af med 
sejren i juniorklassen. Vort hold blev enige om at skilles. Islef 
for at læse til eksamen, og Bjerrum forsøgte herefter sammen 
med Ib Kruse at forsvare vort danmarksmesterskab. Det blev 
til en tredieplads efter de nordiske mestre fra Holstebro/Frede
riksværk og Lyngby på andenpladsen . 

Vore ynglingeroere gjorde sæsonen igennem en god figur. Både 
i single- og dobbeltsculler blev det til mange fine placeringer, 
men kun en enkelt sejr i singlesculler ved Jørgen Secher. Skønt 
det ikke manglede på energi og teknik, var det tydeligt at det 
ikke kunne opveje forskellen i fysisk alder, og det er stadig et 
spørgsmål, hvorvidt klassedeling af ungdomsroere bør ske på 
grundlag af alder. 
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5imlången -
diskussion 
på bådepladsen 

Bortset fra en sejr ved sprinterkaproningen i Maribo og en i 
Huskvarna gav letvægterne ikke anledning til nervepirrende 
spænding. Deres gode humør og mange vittigheder blev ikke 
fulgt op af tilsvarende energi på kaproningsbanen. De var dog 
et tydeligt bevis på, at man også kan have det morsomt som 
kaproer uden at vinde. 

Kaproningsresultater 

Sorø 3.-4. juli: 

Begynder letvægts·fire r: nr. 5 af 9 

hold. 
Dobbelt ·sculler, ynglinge: diskvali

ficeret. 
Begynder firer: 1. Skjold , 2. DSR , 

3. Lyngby, 4. DSR , ialt 13 hold. 

Begynder otter: 1. DSR 6.29.7, 
2. Lyngby 6.35, ialt 4 hold. 
Single·sculler, ynglinge: 1. Nakskov 

Skibsværft 4.03.5, 2. DSR (Jørgen 

Secher) 4.17.0, ialt 15 hold. 
Anden junior-firer: l. Skjold 7.04 .5. 
2. Lyngby, 3. og 4. DSR, ialt 9 hold . 

Simlången ZO.-ll. jpli: 

Junior dobbelt-sculler: 1. DSR, 

2. Lyngby. 
Senior dobbelt-sculler: 1. DSR 
8.00_1, 2. Stockholm Polisen 8.08.2. 

Junior otter: 1. Kvik 6.57.7, 2. 
DSR 7.08.5, 3. Lyngby 7.11.1. 

Brabrand 10.-11. jllli: 

Ynglinge dobbelt·sculler: 1. Vi· 

borg, 2. KR, 3. DSR. 
Ynglinge single-sculler: 1. Sønder

borg, 2. DSR. 

Københa/msregattaen: 17.-18. ip/i: 

Junior dobbelt-sculler: 1. Lyngby 

7.12.4 ,2. DSR 7.15.4 , ialt 10 hold. 

Junior·otter: 1. Nereus 6.05.8. 2. 
Favorite Hammonia 6.10.0, 3. Kvik 

6.10.2, 4. Njord 6.11.6, 5. DSR 

6.13.0, ialt 9 hold. 

Begynder dobbeIt·sculler: l. DSR 

7.13.4, 2. Holbæk 7.15.4, ialt 8 

hold. 
Begynder otter: 1. DSR 6.18.4, 

2. Lyngby 6.22.4 , ialt 6 hold. 
Senior dobbelt ·scu ller: 1. Komb. 

hold 6.52.1, 4. DSR 7.17.2, in!t 9 

hold. 
Senior otter: 1. Allemania 5.58.5, 
2. Skjold 6.05.3, 3. Mølndal 6.10.5, 

4. Kvik 6.14.4, 5. DSR 6.19.9, ialt 

8 hold. 

Antngen 24.-25 jllli: 

Nordisk akademisk mesterskab i fi

rer: 1. Norge (NSR) 6.54, 2. Dan

mark (DSR) 6.58, 3. Finland , 4. 

Sverige. 

Begynder otter: 1. DSR 6.23.9. 

2. Strømstad 6.35.0. 
Junior otter: 1. DSR 6.17 .8, 2. 
Kvik 6.19.3, Hannover 6.39.9. 

Sorø 8. allgust: 

Danmarksmesterskaber: 
Dobbelt-sculler: 1. Komb. hold 

7.06.6, 2. Lyngby 7.09.4, 3. DSR 

7.18.5. 
Otter: 1. Skjold 6.20.2, 2. Kvik 

6.23.4 , 3. Kvik 6.25.8, 4. DSR 

6.26.2. 

Andre løb: 

Junior otter: 1. Kvik 6.20.2 , 2. DSR 

6.231, 3. Viborg 6.25.8. 
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Til og med danmarksmesterskaberne bestod otteren af 

Palle Blinkenberg 
Jens Svenning Larsen 
Dag Thomassen 
Gerner Max Petersen 

Jørgen Ostenfeld 
Poul Erik Jensen 
Helge Ib Olsen 
Søren Rosenkilde 

cox Torben-versus-Jens Rønne Hansen . 

Med henblik på eventuelle regattaer i Sverige plus efterårskap
roning på Bagsværd sø blev otteren suppleret med Niels Secher, 
da Dag tog af sted på en velfortjent ferie. 

Eventuelle regattaer i Sverige, d. v. s. Malmø, Landskrona og 
Hjelmsjø blev der desværre ikke noget af og tilbage blev kun 
efterårskaproningen på Bagsværd sø. 

Træningen prægedes af begyndende eksamensnervøsitet hos 
halvdelen af holdet. 

Først i sidste øjeblik kom der gang træningen firer m. st., 
der bestod af 

Jens Svenning Larsen 
Jørgen Ostenfeld 

cox Torben Hansen. 

Helge Ib Olsen 
Søren Rosenkilde 

Bedre forberedt var resten af otteren i firer uden st., der under 
træningen nærmede sig otter-tiderne. 

Det var glædeligt at se, at der også er krudt i vore langturs
roere; hele ni mand meldte sig og nåede at træne flere på hin
anden følgende gange i gig-otter. Holdet stillede også op i be
gynder-otter, men havde ikke på den korte tid nået tilstrækkelig 
kondition til to løb samme dag. Holdet bestod af 

Gert Sørensen 
Henning Enevoldsen 
Per Kongsdam 
Willem Håkansson 

cox Eiv ind Holm 

26 

Henrik Kjederquist 
Carsten Lenstrup 
Ole Pedersen 
Peder Hedegård 

Om efterårskaproningen skriver Peter Wi/cken: 
Ha vde man som stude nte rroe r sat næsen op efter en flot sæsonafslutning, bl ev 

man i sandhed ikk e skuffet. D er blev sat e t meget fint punktum for en af de 

bedste sæsoner. DSR har haft i mange år . 25 små vimpler var det bl evet til 

ved de hidtidige kapro ninger, ng yderligere 4 gled til tops på flagstangen eft er 

denne kaproning. Inden Kvikmatcher ne stå r DSR dermed med 29 sejre og en 

lang række fine placeringer. M en det e r ikke alene d et, at vi har vundet en 

lang række gode løb, der er grund til at glæde sig over, men at langt de fl este 

løb er bl eve t vund et af begyn de re, hvor ved man få r god grund til at nære 

ganske store forventninger til de kommende sæsoner 

I juniorfirer med styrmand besatte hal vde len af begynd erott eren en fin anden

plads eft er Kvik, d er har vist sig som D a nmarks bedst e juniorfirer. 

]uniorfire r uden bl ev en meget stor triumf for DSR, der efter flot roning 

kom i mål som en suveræn vinder. H e r var det en glæde at no tere Niels 

Sechers come back efter hans alvorlige benbrud. D e to firemandskabe r for

enede sig i juniorott er, dagens største løb , og vandt her efter fl o t og effekti v 

roning en sikkeJ' se jr foran KR . 

Begynd er g igotter har gennem en rækk e å r brag t os skuffel ser ved knebne 

nederlag, men i år lykkedes det at hive sejren hj em foran Skjo ld . Det samme 

mandskab forsøgte ogsll lykken i begynd erotter, men d et var for stor en mund

fuld for d et urutinerede mandskab , og ho lde t sluttede sidst, slået af Skjold og 
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Kvik . D erimod lykkedes det fo r DSR's eft erå rs begynd ere i firer at nå først 

over må llini en i kam pen mod K R. D et ret tunge mandskab roede i e n langt 

lavere kadance end modstand erne, men til gengæld va r va nda rbej ec t ikke Sil 

lidt mere effektivt. 

M an må nu håbe, a t en rækk e a f disse nye beg)' nder e vi l få lyst til at fort

sæ tt e næste å r, hvo r de s lap. 

For d et g jord e de godt . 

Også i sing le sculler fo r yng linge nåede vi en f lo t p lacer ing, id et J C1rgen 

Secher besatte en smuk a nden p lads i e t fe lt på 14. M ed oven n ævnte res ultater 

sluttede DSR som klar t bedste klub . 

V o re resultate r var iøvrigt : 

Junio r fir er (S deltagere ) : 1 Kvik 7.2l. 8, 2. DSR 7.3 3.2. 
Beg ynde r gigotter (2 d eltage re ) : l. DSR 7.49 .8, 2. Sk jold 8.00.0. 

Toer ud en styrma nd ( 8 deltagere ) : 1. Bagsværd 8.0 1.0, 2. Skjold H.OH. H, 

3. K vik 8.11.9, 4 DSR 8. 25.5. 

Beg)'nde r sing lescull er: ( 7 de ltagere ) : 1. H olte 4.27.4 , 2. Nakskov Ski bs

værft 4.38 .0, 3. Ri ngsted 4 .49.4, 4 . DSR 4.5 0.8. 

Begy nde r fi re r (2 d eltage re ) : l. DSR 8.0 3.9, 2. KR 8.09.4 . 

Junior fi rer uden (4 deltage re ). l. DSR 7.08.8, 2. N æstved 7.28 .2. 
Y nglinge singl escull e r (1 4 deltagere) : I: Hell eru p 4.06.8, 2. DSR 4 . 11 .-1 . 

Begynde r otter (3 deltage re ) : 1. Skjold 7.06.0, 2. K vik 7.17.4 ,3. D SR 7 . <1 .0 . 

Junior o tler ( S d eltagere ): l. DSR 6.35.8, 2. KR 6.4 1 2. 

Efterårsbegynder- f ireren bestod af 

Lars Svenning Larsen 
Martin Dessau 
Niels Svenning Larsen 
Steen Madsen 
cox Leif Bering Mikkelsen. 

Tilbage er kun at berette om stttdentermatchen og N1Ibktl!" 
ronmgen: 

Studentermatchm, . .' 

D e t va r d ej lig t at konstate re, a t vi endnu et år stod i den situ ation , a t ,k r vn ,' 

rig eligt med emn er til d e to hold . Flere »se lvskrevne« mått e så kd 's dlt' r l o d t,~ 

prr kajen. 

Lykkedes det så ledes rent romæssigt a t ho lde end og særd el es ,L:"dl li v i 

match en , så kneb det mildest ta lt med d en mere offi ciele de l. 

D et må være en a f d en kom mende bestyre lses opga ve r, at fii d en nI.: J1J.\I ( I, li l 

at bli ve en beg ivenhed , de r tilt ræ kker sig offen tli ghedens interess ' " 1' dc I ,,,j Ul' 

lærea nstalt ers bevågen hed. 

M en d et kræver arbe jd e at nå resultater her, så længe ma n kun ,L:' " il,li vt ill d 
for sagen, ska l ma n i hvert fald ikke vente a t se ka jen sort a f m<; nl1 (', kc ' , 
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Efterårsbegynd er-fireren efter sejren 

Det nederste billede er fra Univers itetsm atchen p å Brabrand sø. Som det 
fremgår af billedet var søen noget ujævn . Resultate t blev da også at begge 

ho ld sank 
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Det er let a t se, at der mangl e r publicity omkring matchen, men også for

bindelsen bagud til de studerende er det galt med. Hvor mange ud over de del

tagende roe re tror man har kendskab til matchens afh oldel se på universitet et 

og læreanstalten. Lad os håbe på lidt initi ativ, vi skulle gerne have lidt liv 

omkring denne d yst her op til studenterroningens jubilæum. 

Tilbage til matchen. Denne blev afviklet i tørt men ret bl æsend e vejr, nær

mes t medvind. Begge hold kom godt fra sta rt, men det viste sig sna rt, at 

universitetet havd e Jettes t ved at find e den rette rytme, og de trak langsom t 

men sikkert fra po lytterne. Inden Langebro var for sp ringet 2 længd e r, og dette 

øgedes lidt til målet ved Knippelsbro, de r nåedes i tiden 10. 30. Polyteknikerne 

brugte 10.39. 

Herefter har Universitetet ialt 20 sejre mod lil til polyteknikerne. 

D et sejrende hold bestod af : 

Niels Svenning Larsen, 

J ens Svenning Larsen, 

Jørgen Hinsby, 

Tom Hinsby, 

eox: Christian RøgiJd Nielsen. 

J ørgen Ostenfeld , 

Poul Erik J ensen, 

Helge Olsen , 

Søren Rosenkilde, 

Efter studentermatchen afvikled es igen i år en Skolekaproning. Der var tre 

deltagende hold, og efter en spænd end e kamp sejrede Søborg skole og fik der

med reva nche for et tidligere nede rlag. 

Også her trænger vi til en saltvandsindsprøjtning. Interessen er der, organi

satoren mangler. 

Til slut skal vi bringe en tak til den trofast e skare, der mødte frem ved målet 

og kun gjorde m ege t lidt vrøvl over, at man havde sparet højtaleranlægge t. 

Sidst men ikke mindst en tak til KR for husly under den afsluttende træning 

og til Hans Bastian, der ført e ban edommerbåden. Den tilhørte også KR. 

Vores havde astma. 

Klubkaproningen .. .' 
V el udeblev det an noncerede so lskin, men alligevel va r vejret bedre, end vi 

er forvænt med ved klubkaproningerne. D et var gråvejr med svag vind, der 

lod bane n li gge pænt i læ. D e stedfundne arbej der med forl ængelse af kajen, 

der havde været en ul empe for den daglige ro ning p. gr. a. gennemløbets ned

læggelse, var en stor fordel for dette arrangement. Man va r således i stand til 

at starte med 9 hold på en gang, da tværmolen til inderhav nen e r blevet sløjfet. 

Ib Christoffersen havd e udstukket start- og mållinien efter kompas, og han 

fungerede selv som starter. Banedommer var Niels Jørgensen og måldommer 

Dan Nie lsen . 

Resultaterne blev: T oer med styrmand, klubmesterskab: Gerner Max Petersen , 

Pa lle Blinkenberg, cox. Torben Hansen. 9 hold deltog. 

Firer med sty rma nd , klubmesterskab: Palle Blinkenberg, POllI Erik Jensen, 

Niels Secher, Gerner Max Petersen , cox. Jørgen Seeher. 3 hold deltog. 
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Single-sculler, klubmesterskab: Ni els Secher foran Palle Blinkenberg. S del

tage re. 
Lodtrækningsfirer med styrmand: Jørgen Secher, Steen Madsen , H e lge Ib 

Olsen, Gerner Max Petersen, cox. Steen J ørgensen. 
Fakultetsl øb: Medicinerne med følgende hold: Asbjørn T orp, Helge Ib Olsen, 

Niels Sech er, Søren Rosenkilde, cox. Chr. Røgild Nielsen. 
Arrangementet må betegnes som vellykket. Det store kolde bord ha vde samlet 

over 40 del tagere. 

Efterskrift : 
Når man en stille vinteraften, - efter at hvervet som kapronings
chef er lagt på endnu en ny og uprøvet, sidder beskæftiget med 
foranstående beretning løber mange tanker gennem hovedet på 
en. Først en tak til alle, der har hjulpet til at gøre denne sæson til 
en række strålende oplevelser, trods de mange vanskeligheder, 
der opstod på grund af undertegnedes manglende erfaring og 
vort dårlige og udtjente materiel. Dernæst at den kommende 
sæson må blive ligeså begivenhedsrig og bringe endnu flere sejre 
end den foregående. Dette er muligt, hvis hver enkelt spytter i 
næverne og tager fat. Sidste sæson viste med al ønskelig tydelig
hed , at der stad ig kan dyrkes kapron ing af kvalitet blandt stu
denter, at træningen ikke tager mere end din fritid og sagtens 
kan passes sammen med dine studier. Tænk engang over, om 
din stud ietid blot er noget, der skal overstås, eller om du også 
vil opleve noget i nogle af de bedste år af dit liv. 

Palle Blinkenberg 



Kaproningsstatistik 1965 AboD P,ivate lait 

Abne Private lait 
Start Sojr Start Sejr Start Sejr 

ROERE 
Start Sejr Start Sej r Start Sejr Pedersen, Ole . ......... 2 2 

Re inholdt , Per Kongsdam 2 1 2 
Bern ing, T. K. ..... . . . .......... Rosenkilde, Søren 22 12 2 24 13 
Bjerrehuus, Jens . . . . . . . . . . . O 1 O Seche r, Jørg en . ... . .. . .. ... . .. 13 13 1 
Bjerrum, Kjeld ......... . .. 13 9 13 9 Se cher, Niel s , . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 
Blinkenberg , Palle ........ . . . ... 22 13 O 23 13 Simmelhag, Ch ri st ian . .... .. ... O O 
Borrit , Finn ..... . . .... .. . .... 7 7 1 Sørensen, Jø rn Sc hn ack O O 
Chri stensen , C hris lian ......... . O 1 O Sørensen, Kj eld Thorsen O 2 
Chri stiansen, Krogsg ård Peter .. 5 5 Thomassen, Dag Tho mas 20 11 20 11 
Dessau, Martin .......... 1 1 Thomsen, Aksel O O 
Enevoldsen, Henning . . . . . . . . . . 2 1 2 1 Torp, Asbjørn 0'0 •••••• • O O 
Eri ks trup, Jø rgen .......... 2 O 2 O Vo llquarlz, Mikael " ......... O O 
Falster, P. . .. .... .......... . .. 1 

Frederiksen, Hans . . . . . . . . . . . . O O STYRMÆND 

Gylding, Karsten ............ O 1 O Blem, Jesper 1 O O 
Håkansson, Willem ...... .. . . .... 2 2 Fil skov, Jens 1 1 
Hahn, Troels . . . . . . . . . . . . . . 7 7 Hansen, Jen s Rønne 8 3 2 O 10 3 
Hedeg ård , Peter .. . ........ . .... 2 2 Hansen, Preben . ...... . .. 2 2 2 2 
Hinsby, Jørgen .... .... ..... 1 1 Hansen, To rben 14 9 14 9 
Hinsby, Tom .... . ....... 2 1 2 1 Holm, Eivind .. 2 1 2 1 
H olm, Poul ............. . ... O O Jel sgå rd , Peter O 1 O 
Holten, Finn ..... . . .. .. 1 1 Jensen, Bjarne Arve . . . . . . . . . . . . 10 2 10 2 
Hougård , Gert .. . .. ...... . ...... 2 1 2 4 2 Mikkelsen, Leif Bering .......... 2 2 
Islef, Peter .. .. . ........ . .. ... . 13 9 13 9 Ni elsen, Chri stian Røgild .... . . . . 

Jelsgård, Peter . ... ... . .. . ..... 9 2 9 2 

Jensen, Poul Erik .. , . . ... .. , . . . 22 13 2 24 14 

Joen sen, Heine ....... . . .. ... . 1 

Kjederqvist, Henrik O. ... . . . .... 2 2 1 

Kruse, Ib ., ... , .... . , .... ... ... 2 O 2 O 

Lange, Klaus ............ ... .. . 8 O 8 O 

Larsen, Jens Svenning ..... . . ... 22 12 23 13 

Larsen, Lars Svenning ........ . . 1 2 2 

Larsen, Niels Svenning . . ... . . . . . 1 2 2 

Lenstrup, Carsten ......... .... . 2 2 

Lo rentzen, Otto ..... . .... .. . . . . 1 1 

Madsen, Steen . . . . . . . . . . . . . . , . 1 2 2 

Møller, Jørgen ................. . O O HENRY LARSENS 
Niel se n, Chri stian Røg ild .. ... ... 3 O 4 1 

Olsen, Eivind ........ . ... 1 O O Outrigger-væ rft 

K val itetsbåde Ol sen, Helge Ib ...... . .. ...... . 22 12 2 1 24 13 

Olsen, J. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 1 O 

Ostenfeld, Jørgen ....... .. . , . . . 22 12 2 1 24 13 
TØXENSVEJ 16 TELEFON KØGE 2142 -

Petersen , Erling Hedegaard O 1 O 

Pete rsen, Gerner Max 22 13 23 14 KØGE .......... 
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Oversigt over kaproninger 1965 

Kaproning 

Sprinterkaproning, Maribo 

International Regalta, Huskvarna, Sverige. 

International Forårsrega"lta, Bagsværd 

International Fyns-Regatta, Odense 

International Kaproning, Maribo 

Universitetsmatch, Brabrand 

International Regatta, SOi·Ø .......... . 

International Regatta, Simlången, Sverige. 

International Arhus-Regatta, Brabrand 

International Københavns-Regatta 
Bagsværd .... . .. . . . 

NAM og International Regatta, 
Arungen, Norge 

DM og international Regatta, Sorø 

Efterårsregalta, Bagsværd 

Kvik-m(\tch, Københavns havn .. 

Studentermatch, Københavns havn 

0) Begge hold sank. 

lait: 

Dato 

23/5 

6/6 

12-13/6 

20/6 

26-27/6 

19/6 

3-4/7 

10-11/7 

10-11 /7 

17-18/7 

24-25/7 

8/8 

5/9 

8/9 
18/9 

Kaproningsstarter og -sqre 
fordeJr på bådtyper og startklasse 

Klasse 

Drenge 

Ynglinge 

start 

sejr 

Otter 

Begynder start 8 

7 sejr 

2. junior start 

Junior 

Senior 

Privat 

lait 

34 

sejr 

start 

sejr 

start 

sejr 

7 

3 

3 

start 1 

sejr O 

start 19 

sejr 11 

Firer 
med 

1 

O 

11 

4 

4 

4 

2 

1 

O 

21 

7 

Firer 
uden 

Toer 
uden 

1 

O 

1 

O 

Dobb.
sculler 

6 

O 

4 

3 

6 

5 

4 

20 

9 

Starter 

7 

5 

8 

8 

7 

1 

8 

3 

3 

7 

3 

3 

10 

2 

(2) 

75 

Single 
sculler 

10 

1 

O 

Sejre 

3 

4 

4 

5 

2 
O 

1 

2 

O 

2 

2 

O 

4 

2 

(1) 

31 

Inrigger 

2 

2 

2 
2 

2. pI. 

O 

O 

O 

2 
0°) 

2 

1 

2 

O 

(1) 

12 

Inll 

17 

24 
14 

4 

18 

11 

8 

2 

4 

2 

75 
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Pokaler vundet 1 1965 

Doto Regatta 

23/5 Maribo 

Bådtype Pokat 

Beg. firer m. sIm. Erindringspræmie 
Beg. letv. firer m. stm. Erindringspræmie 
Junior dobb. sculler Erindringspræmie 

6/6 Huskvarna ,Beg. firer m. stm. Hæderspris 
GI<lsrelief 
Hæderspris 
Jernløve 

Sverige 
Junior firer m. stm. 

Junior letv. firer m. stm. Hæderspris 

Junior otter 
Sølvtallerken 
Hæderspris 
Glasvase 

12-13/6 Bagsværd Beg. dobb. sculler Beg. dobb. sculler 
pokalen 

20/6 Odense 

26-27/6 Maribo 

3-4/7 Sorø 

Begynder olter 
2. jun. firer m. stm. 
Junior dobb. sculler 

Beg . dobb. sculler 
Begynder otler 

Junior dobb. sculler 

Senior otter 

Smedetrofæet 
Fætterpokalen 
Havnedirektør W. Laubs 
erindringspræmie 

Udfordringspræmie 
Rasmus Jørgensens 
mindepokal 
Fyldepenne-Olsens 
udfordringspræmie 
Odense by 's 
vandrepræmie 

Ynglinge single sculler Udfordringspræmie 

Begynder otter 
Junior dobb. sculler 

Begynder olter 

Maribo-pokalen 
Nysted Roklubs 
jubilæumspokal 

Vagn Jensen 
pokalen 

10-11/7 Simlången Junior dobb. sculler Direktør B . Lilliefelths, 
Skedaia, 
vandringspris 

" Ol 
e 
ro 

;;Ol ,,
e.!'! 
~ e 
>'" 

3 

2 

3 

Senior dobb. sculler Streijfert & Hoegh 3 
AB :s, vandringspris 

17- 18/7 Bagsværd Begynder olter 

24-25/7 Arungen Junior otter 

Begynder alter 

5/9 Bagsværd Junior firer u. stm. 

Junior alter 

I. P. Mullers 
mindepokal 

Justus Wilhelmsens 
minnepokal 
Arungskibet 

Sognerådsformand 
Fr. Willumsens pokal 
Junior olter 
pokalen 1950 

5 

4 

" Ol 
E lij 
O Ol 

~ .... ~ 
Q.l~-.-,_ c: 
W"", 

5 

6 
5 

5 

4 
5 

4 

4 

5 
5 

max. i 
1978 

4 

4 

max. 
1966 

5 

2 

5 

G 
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Materielforvalterens rapport 

Den forløbne sæson er vel stort set forløbet uden at medlemmer
ne har haft anledning til at hæfte sig særligt ved forandringer i 
klubbens materiel. 

Dels er det jo sådan, at mange medlemmer først tænker p3. 
materiellet, når det knager og brager, dels har der rent faktisk 
kun været få synlige forandringe r. 

Vedligeholdelsen er fortsat i de gamle baner , med Bøttger som 
den alt dominerende faktor. D er har tilsyneladende været noget 
færre skader på bådene i 65, hvorimod skaderne på årerne stadig 
har et nærmest katastrofalt omfang. 

Det skal erkendes, at mange årer burde have været udskiftet 
for længe siden , men alligevel! En del årer blev udskiftet i 65 , 
og denne udvikling vil blive forstærket i 66. 

Med hensyn til planlægning og iværksættelse af materielanskaf
felser er der i den forløbne sæson sket ret væsentlige fremskridt. 

Der er tilgået en toårers inrigger i polyester og en ditto sculler, 
desuden 14 outriggerårer. Herudover er udskiftet en lang række 
sæder, rigge og svirvels på outriggere. Til levering inden sæsonen 
66 har klubben bestilt en otteårers outrigger fra H enry Larsen, 
en fireårers inrigger fra DSR's bådeværft og 10 outriggerårer 
fra Pirsch. Til levering i sæsonen 66 en fireårers outrigger fra 
Henry Larsen. 

Det samlede anskaffelsesprogram løber op i et femcifret beløb, 
som bestyrelsen håber at kunne tilvejebringe inden udgangen af 
sæsonen 67. 

Vore motionsscullere trænger stærkt til fornyelser. Her havd e 
vi håbet, at de nye polyesterscullere skulle vise sig at være det 
helt rigtige for os, både hvad kvalitet og især hvad styrke ang ik . 
Disse forventninger har ikke holdt stik, og bestyrelsen h ar derfor 
ment at måtte afvente yderligere erfaringer, inden man tør gå 
ind for en bestemt type. 
Efter at de toårers polyesterinriggere har fået nye rullesæder, 

har de fuldt ud svaret til forventningerne . Det skal dog bemær
kes , at det må give anledning til nogen undren, at DFfR ikke har 
sørget for, at man anvender standardiserede dele i disse både. 
Dette vil givetvis foranledige vanskeligheder i fremtiden . 
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Peter Wilcken 
emeritus 

Nivåhuset -
med nye 
facader 

Langtursrochefens rapport 

Sidste års lang tursrochef spåede et øget antal ferieture ; dette 
kom også til at slå til (naturligvis, for han har altid ret ). Antal

let steg fra 3 til 7. 

Men ved at se lidt på statistikken viser det sig , at den gennem
snitlige længde for en langtur er 178 km i 1965 mod 200 km 
i 1964. Men enhver af os ved imidlertid, at indsatsen ikke kan 
måles i km, men kun ved den bevidsthed om velgjort arbejde, 
der føles efter dagens slid . Og når langtu rsrochefen i sommer 
har følt sig mere som sømand end som sportsmand, og om afte
nen har varmet sig selv og den undertiden meget klamme sove
pose med en gang løbesod eller en dram, så har tre mand i et 
telt opnået større velvære, end nogen luksusrejsende eller bade
gæst kan drømme om. 

De 3 af de 7 langture blev roet i Norge på den traditionelle 
strækning Kristianssand-Oslo. 

Vore roere har naturligvis besøgt Norske Studenters Roklub, 
hvilken vi er stor tak skyldig for udvist gæstfrihed, både på 
Bygdø og på Solodden (begge er lokaliteter , man gerne besøger 

igen). 
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Endvidere har Norman-Hansen som sædvanlig været på lang
tur (herom henvises til den specielle beretning) . 
Med hensyn til fællesture er disse ment som arrangementer , 

hvor nye medlemmer skal lære om rosportens mysterier af de 
lidt mere erfarne roere, og behovet for d isse ture er da også 
fremhævet fra forskellig side. Men til årets første fællestur, 
den traditionelle kanaltur st. bededag, mødte kun Il af klub
bens medlemmer. 

Københavnskredsens træffestævne, Kr. himmelfartsdag, var i 
år henlagt til Skodsborg. Turen samlede i alt tre medlemmer 
(deriblandt et enkelt menigt medlem). 
Week-end-turene, hvis antal er faldet, er som sædvanligt 

for størstedelens vedkommende gået til Nivå. Desuden har 
vore medlemmer, i føljetonbåden og den udstationerede båd i 
Skælskør Roklub, roet en del i de sydsjællandske farvande og 
omkring sydhavsøerne, bl. a. på pinseturen (udmærket arrange
ret af Kongsdam) , hvor hele 5 både fra D.S.R. var på togt. 

Mange vil jo nok lægge skylden for den forholdsvise dårlige 
sæson på vejret, men der er ingen tvivl om, at den bedste lang
tur starter med den sædvanlige tro på solskin og stille vej r. 
Derfor bør alligevel noteres, at selv den dårligste sommer er sin 
langtur værd. E. H . P. 
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Hurtigt og solidt 

forlang tilbud! 

Alt tagarbejde 

udføres . 

Gas- vand

sanitet-

og c entralval'me

anlæg 

K. E. P E D E R S E N 

Blikkenslager, gas - og vandinstallatør. Sanitet og centralvarme 

HØJDEVANGS ALLE 6 . KØBENHAVN S TLF . 580039 

Fyringsolie 
Petroleum 
MotorgasoIie 
Smøreolie 

Komplette oliefyringsanlæg 

KONGELIG H OF LEVERANDØR 

FOERSOM OLIE ~ 
GUSTA V FOE RSO M BI: co AjS 

Frederiksberggade 21 . København K 

Central 916 - efter 17. maj 1966 - 121216 
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Kæntringsøvelser i Nivå 

For at opnå langtursstyrmandsret i D.S.R. skal man deltage i 
en kæntringsøvelse. I sommer afholdt langtursrochefen en så
dan kæntringsøvelse i Nivå. Selvom forholdene ikke var helt, 
som de ville være under en kæntring på en langtur, gav øvelsen 
dog deltagerne et begreb om, hvorledes man skal forholde sig, 
hvis det en dag skulle blive aktuelt. 

Normalt vil en kæntring komme som en overraskelse for roer
ne , der derfor ikke vil have redningsbælterne på; disse vil der
for befinde sig fastbundet til båden, der vil ligge med bunden 
i vejret. Man kan svømme ind under båden og løsne rednings
bælterne, men hvis der er høj sø, kan det være yderst risikabelt. 
Arerne vil bevæge sig med bølgerne væ~( fra båden, hvorfor 
besætningen bør sørge for hurtigst muligt at bjærge disse hen 
til båden og fastgøre dem. 

Båden vendes ved at to roere tager i hver sin ende af båden 
og løfter denne så højt som muligt, mens den tredie roer vender 
båden ved at trække i kølen. 

Når båden på denne måde er blevet vendt, vil der være så 
meget vand i båden, at kun en mand kan gå om bord. Denne 
mand lænser båden for vand mens de to andre roere afbalance
rer båden. Når båden er delvis tømt for vand, kan endnu en 
af roerne klatre ombord og hjælpe med at lænse. Til slut har 
de to roere fået tømt båden så meget, at også den tredie roer 
kan kravle om bord , og den forsigtige roning mod den nærme
ste kyst kan begynde. 

Dan Nielsen 

Billedtekster,' 

Båden kæntrer. 

En af roerne svømmer efter årerne, mens de to andre bliver ved båden. 

Saden vendes ved at roerne i bådens ender løfter op i denne, mens roeren i 
midten trækker i kølen. 

IOn mand kravler ombord og begynder at øse, mens de to andre roere holder 
båden i balance. 

Båden er nu tømt så meget, at endnu en roer kan gå om bord og hjælpe med 
at lænse. Snart efter kan den tredie roer kravle om bord, og roningen mod 
nærmeste kyst kan begynde. 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS 

ÆRESMEDLEMMER 

Brygger Carl Jacobsen 'I' 
Professor H. f. H ,mnover i" 
Overlæge H. S. Køster i" 
Direktør H enning Koch t 
Civilingeniør H. Ree t 

Professor , dr. med. Knud secher i" 
Direktør Har',dd Simonsen t 
Overretssagfører H. steinthal t 
Grosserer Gudmund schack 

Civilingeniør J. Norman-H ansen 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS 

ÆRESTEGN 

Ha"s Majestæt Kong Frederik IX 

Kaptajn li. H. Bondo 'I' 
Grosserer Carl Thorllp 

Direktør H enry Skot! t 
Direktør Harcdd Simonsen t 
H/R-advokat H . Rømcke, N.S.R. 

H/R-advokat E. IV. Nansen, N.S.R. i" 
Aktuar N . Solberg, N.S.R. t 
Professor , dr. med . Knlld secher 'I' 

Civilingeniør H. Ree t 
Generall æge Em. satlgman t 
Ambassadør Frantz H vass 

H/R -advoka t Leif Rode, N.S.R. 

Grosserer Gudmund schack 

Direktør Axel L"ndqvisl t 
Civilingeniør J . Norman-Hal/sen 

Højesteretssagfører O. Bondo-Svane 

Pianofabrikant Bjørn ],,(øller 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS 

VENNER 

I 1965 har Vennerne haft fornøjelsen at modtage indmeldelse 
fra nedennævnte: 

Cand. polyt Benl Bredmose 
Eksp.sekr. , cand. jur. N iels Gjersøe 

Statsaut. revisor Erik Hatl1l/,ml/ 
Kontorchef, cand. polit. Fridtjof Lllnd 

Indmeldelse til Vennerne og dermed støtte til DSR står åben 
for enhver, uanset om vedkommende er medlem af DSR eller ej. 

REGNSKABSOVERSIGT FOR 1965 

I 1965 er indgået kr. 4.555,- i kontingent. 

Udgifter (tryksager, porto og gaver) beløber sig til kr. 644,18. 

Bjørn Møtier 
kasserer 
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FORTEGNELSE OVER D.S.R.s VENNER 

J-Jans Majestæt Kong Frederik IX 

Grosserer S. E. Albertus 

Direktør W . "van Aller 
Cand. jur. Henning Amelllflg 

Direktør H. C. Andersen 

Hø )e5ter~tssagfører Niels Andersen 

Overlæge Wilh. Anthonsen 

Viceforstander, cand. jur. Aage B,mg 

Overlærer L. Banke 

Overingeniør E. V. Bardram 

Sagfører, cand. jur. Erik Becker 

Direktør J. B. Beenfeldt 

Skuespi Iler H enrik Be1llzon 

Grosserer Knud Bieh/ 

l æge Jb Bjen"ehtls 

Direktør, cand. jur. 

K. A. Bjørklllnd Be,·telsel/ 

Apoteker Sv. E. Bjøm 

Cand. polyt. Palle Blinkenberg 

landsretssagfører B. Boesen 

laboratori eforst., lektor 

Frode BramTlæs 

Prokurist M. Bredfeldl 

Cand. polyt. Benl Bredmose 

Statsaut. revisor sve"n Aage Bruun 

Fabrikant Per Brøchner-LarJl!Il 

Direktør, konsul Gunnar Buck 

Civilingeniør Ame Byskov 

Direktør Viggo Christensen 
Professo r, overkirurg, dr. med. 

Jens C. ChristofferJen 

Regnskabschef Erik Cortsel/ 

Fuldmægtig K. f. Crusell 

Professor Jørgen S. Dich 

Civilingeniør Th. Eberth 

Murermester F. G. Eisenøe 

Personalechef Victor Elvang 

Viceskoleinspektør Aage Feldt 

Grosserer A. Filtenborg 

landsretssagfører AkJeI Fhcher 

Civilingeniør P. Fogh 

Inspektør Børge F"ancke 

landsretssagfører Leo Frederiksen 

Overlærer F. Frenzel 

Direktør Valdemar Friedricks 

Civilingeniør Dan Frørup 

Museumsinspektør G. GaisIer 

Eksp.sekretær, cand. jur. Niels GjerJøe 

landsretssagfører Jørgen Goldberg 

Civilingeniør s,'end Hagartlp 

Driftsbestyrer, civil ing. Ol"f Hallin 

Tandlæge Jeff H",nm ele'v 

Prokurist P. Hammertoft 

Tandlæge B. Konstemtin Hansen 

Direktør F. Aa. Hansen 

Civilingeniør Henning V. Heil/sen 

Civilingeniør C. O. Hanssing 

Civil ing., entreprenør P. J. J. Harder 

Overassistent Børge H"rtz 

Civilingeniør Mogens H ee 

Advokat Jørgen H elweg- Larsen 

Forlagsbogh. N. /. H e/veg-Larsen 

Redaktør C. Næsh H endriksen 

Inspektør Helge l-IenrikJen 

Højesteretssagfører Berni Hjejle 

landsretssagfører H. l-I. Holm 

Typograf Johs. HOrlore 

Ambassadør Frants H,Jass 

Translatør Jesper Hvel/ 
Statsaut. revisor Erik HaC/1natln 

Direktør b!en Ibsen 

Civil ing. POIII V. Fjelsted Iversen 

Overlæge Erik Jensen 

Direktør Gmma,. Jansen 

Cand. polit. Harald Jensen 

Prokurist Henning Jensen 

HallS Jørgen Jensen 

Korrespondent J. Sommer Jensen 

Fuldmægtig Willy Ohm Jense7i 
Civilingeniør Micheli Jessetl 

læge Erik Joha"neJSen 
Civilingeniør Wriborg Jøn son 

Cil, jJingeniør Hans Kehlet 

Assurandør Erik Kiersg(1(lrd 

Civilingeniør Kjeld Klintøe 

Oberst Eivind Knauer 

Fabrikant C. N. O. Korsgatlfd 

Overlæge Peter Krag 

Professor, dr. med. Niels B. Krarup 

Grosserer Ove Kramp 

CiviJpolitiassistent Jørgen Krause 

Ingeniør Erik takjer 
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Tandlæge Ove Lange 

Landsretssagfører Carlo Larsen 

Landsretssagf. J. Svenning Larse1l 

Direktør Finn Lorentzen 

Kontorchef, cand. polit. 

Fridtiof Lllnd 
Højesteretssagf. H. L/md-Andersen 

Tandlæge K. Machold 

Direktør, ingeniør Alfred Madsen 

Civilingeniør Jørgen C. Madsen 

Civilingeniør S1Jend il1al'Jer 

Professor J. L. M ansa 

Civilingeniør H erbert Marcus 

Læge Axel MathieselI 

Læge Sven Mehlsen 

Ørelæge Knlld Melgaard 

Driftsbestyrer, civil ing. G.Meng-LJlnd 

Civilingeniør Knud Mikkelsen 

Direktør K"i Mogensen 

Overpræsident , greve Cmi j'd oltke 

Tandlæge E. Myr,,!, 

Ass. overlæge Andrei Mysch etzky 

Civilingeniør Bent lHærsk 
Højesteretss. H. Møhring-Andersell 

Pianofabrikan t Bjørn Møller 

Professor K. O. Møller 

Stud. mag. D an Nielsen 

Arkitekt O. Mølgaard Nielsen 

Redaktør Kay Nissen 

Civilingeniør J. NornlalJ·Hansen 

Civilingeniør G. Nyheg/J 

Underdirektør H. Nyholm-POlIlsen 

Redaktør Walter Næsb 

Overingeniør , cand. pol yt. 

Kristia" Nørlyng 
Redaktør Ib Sv . Olsen 

Landsretssagfører E. Winsløw Olsen 

Civil ing., dr. tech n. Chr. Ostenfe/d 

Sagfører Aflle Pedersen 

Stud. polyt. Erling Hedegaard I'ederseu 

Landsretssagføre r Aage Pet ersen 

Ingeniør B. Pollner 
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Chef redaktør Ernsl Prieme 

Stud. mag. Bent Rasm1lJJeIJ 

Tandlæge B jarno Rasm1lssen 

Læge P. Kongst"d Rasm/lJJen 

Overdyrlæge Hans Riemann 

Direktør, cand. JUL Sten Ryum 

Direktør Per Rønberg 

Tandl æge B. R,wnotlJ 

Fru Estber SClI/gmellJ 

Grosserer Gudmulld Schack 

Professor, dL med. Ole Serber 

Ingeniør P. E. Sel.rner-Ras/nnSJen 

Overass., cand. polit. Ejl'ind Sieverts 

Major C. A. Sjelle 

Civilingeniør Ole Skærbo 

Reviso r Palle Smith 

Apoteker Georg Sodem"nl1 

Direk tør, civilingeniør N. Sleenberg 

Arkitekt HClkon SlephenJen 

Arkitekt N. O. SIrig el 

Direk tør, civilingen iør P. Strårllp 

Cjvilingeniør Mogens SI/ppii 

H øjesteretssagfører O. Bondo Svane 

Landsretssagf. N. Bomp SI'endsen 

Ambassadør Niels SvenIlingsen 

Ban kfuldmægtig F. Teisner 

Læge Or/CI Teglers 

Reklamechef KII"d Terslev 
Eksp.sekr. Per J. M. T hiele1!lCllln 

Ekspeditionssekr. C. F. T horup 

Skibsingeniør Kelj Tr",,!scn 

Ass. overlæge Ib VelJge 

O verlæge lv/og elJs Vin!en-!ohansefi 

Laboratorieforstander E. F. V oi gt 

Kammerjunker Sve"d Volkersl!n 
Tand læge Erik Weeke 

Læge Jokum Wielcmdt 
Civilingeniør P. Wilcken 

Stud. pharm. Per WillemJ 

Djrektør Georg IP illenborg 

Kontorchef H olger lIY ,.""e-Jensen 
Civilingeniør 5. E. C. Wøhlk 

Omega Seamaster de Ville 
- med automatisk optræk og kalender 
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Papirkniven 

Hædersgave for fortjenstfuld indsats til gavn for DSR, 
en papirkniv af sølv, smykket med klubbens stander og 
forsynet med inskriptionen »Fortjent«, blev i 1935 som 
bryllupsgave overrakt klubbens protektor: 

Hans MaJestæt Kong Frederik IX 

Desuden indehaves »Papirkniven« af følgende : 

Ove Petersen 1925 D an Frør up 19'15 
J Norman- H ansen 1926 Ejna r F , Voigt ' 1946 
Gud mund Sehaek 1926 Gunna r N yheg n 1946 
H, B, Fog h 1927 Frode Chri sti ansen 1948 
O, H.lli n .. ........... . .... . .. 1928 Erik Kiersgaard 1949 
Axe l Hertz · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1928 Eri k Beeker 1950 
H, Høeg Rasmussen 1929 H , Moh ring -A ndersen 195 1 
Axel Lundqv ist 1930 Axe l Mathiesen 1952 
H, Ree ....................... . . . 1931 Bjørn Møller 1952 
Knud Seeher 1932 Ca rl Sjelle 1952 
O"e Mandrup-Poulsen 1933 Mogen s J3Iach .... ... .......... 1955 
H , K, Ra smussen 1934 Aage Bang 1957 
K, R, Me lgaa rd 1935 Wriborg Jønson 1958 
Aage Jørgense n . . . . . . . . . . . . . . . 1936 Knud 0 , Møller . . . . . . . . . . . . . . . 1959 
Mogens Hoe · . . . . . . . . . . . . . . . 1937 N, O, H , Strigel 1960 
O, Bondo Svane 1937 Rud Møller-Jørgeosen 1960 
Sten Ryum · . . . . . . . . . . . . . 1938 Erik Haama nn 196 1 
Ejvind Si everts 1939 Aage Hendrup 1962 
Jørge n Stærfe ldt 1940 Carlo Larsen 1963 
Chr , OstenEelJt 1941 Knud Mikkelsen 1963 
Ulf Kaarsberg 19~ 2 Leif S, Rode, 1965 
Gunnar Wand el 1943 Peter Wilcken 1965 
Kr. Norlyng ......... -... 1944 

Leif S, Rode Peter Wilcken 
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Sejrsmasten 

DSR skænkede på generalforsamlingen i 1934 »Sej rs
masten« til civi lingeniør H. Rh til erindring om klub
bens indtil da største kaproningssæson, der havde resul
teret i 36 sejre, 

Ingeniør Ree udsatte samme år »Sejrsmasten« som evigt 
vandrende præmie i DSR. 

»Sejrsmasten« gives af klubbens bestyrelse for et år ad 
gangen til et eller flere medlemmer, som i den forløbne 
sæson har udført særligt fortjenstfuldt arbejde for kap
roningen i D SR. 

Nedenstående liste angiver, for hvilke år trofæet er til
delt de pågældende : 

1934 GuJmund Schack 

1935 Mogens H ee 1943 P;tul Siven sen 
1936 M ax Sørensen 1944 ikke udd elt 
1937 Frode Christiansen 1945 H . K. Rasmusstn 
1938 K,KoJma n 1946 Erik K iersgaa rJ 
1939 Hugo Grumine 1947 ikke uddelt 
1940 Aage Jørgensen 1948 ikke uddelt 
194 1 Ka j Tra ul se n 1949 Axe l F , M3thiesen 
1942 Ole Secher 1950 Junior-o ttertn 

195 1 Jorgen Krau5l' 

1952 ikke udJelt 
1953 Poul E, J Jkobse n 
1954 Begynde r-otte re n 

1955 ikke uddelt 
1956 Moge ns H al! t og Kurt Niel sen 

1957 ikke uddelt 
19 58 TOtI m. styrm:tncJ 

1959 Peter Wilcken 
1%0 Ni e ls Jørge nse n 
196 1 Drengef irer 

1962 H :In s Frederikst n og Ib Kru se 

1963 Chr. Ritsmusstn 
1964 Jens Røn ne Han se n 

H. Ree 1965 Begy nd er-ot teren 
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H. B. Fogh In memonam 

Det begynder så småt at tynde ud i den gamle DSR-stammes 
rækker; af de folk , der i årene lige efter DSR's stiftelse i 1917 
repræsenterede klubben på kaproningsbanerne er læge Thorup 
Petersen og professor Jens Nielsen forsvundet fra rækkerne, og 
sidste efterår modtog vi det smertelige budskab, at også direk
tør H. B, Fogh nu var gået bort. 
De fleste af medlemmerne i dag kendte ham vel ikke, men 

han hørte til den kreds, der stadig samles i DSR's Venner, og 
her vil han blive savnet dybt og husket længe. 

Han hørte til blandt dem, der skabte grundlaget og traditionen 
for kaproningen i DSR, og han ydede en stor indsats i årene 
omkring 1920, hvor han deltog som en af de ivrigste i trænin
gen , der dengang foregik fra det primitive, men hyggelige lille 
bådehus ved siden af Københavns Roklub. 

Her færdedes en flok studenterroere, der under det daglige 
samvær svejsedes sammen i et kammeratskab, der har holdt lige 
til i dag. 

Hans Fogh tog hele turen med , nederlag og sejre vekslede, 
men han var altid den samme, hj ælpsom og venlig. Han var 
måske den, der tilbragte de fleste timer dernede i Sydhavnen, 
for han passede ikke blot sin egen træning, men også alles 
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smertensbarn, motorbåden »Togo«, hvis ømfindtlige motor han 
plejede som et spædbarn - og også i reglen fik til at gå . Og 
sad han ikke ved åren selv, så var han at finde ved »Togo«s 
rat under de andre holds træning. 

Som polytekniker var han prædestineret til dette job, og han 
havde netop da tid til det, for han blev polyteknisk kandidat 
på et tidspunkt, hvor det var næsten umuligt for ingeniører at 
få beskæftigelse. 
Dette fik Hans Fogh til at kaste sig over brygmesterstudiet, 

hvilket bevirkede, at han i nogle år måtte opholde sig i Oslo 
og Goteborg. 

Men så snart han i 1928 var blevet brygmester og havde fået 
ansættelse ved Carlsbergbryggerierne, mødte han op i DSR igen , 
nu som amatørtræner for vore mandskaber. 

Det blev dog kun til en enkelt sæson, så optog hans civile 
gerning al hans tid. Hans dygtighed og energi førte ham frem 
til stillingen som direktør ved Carlsberg Bryggerierne allerede i 
1936 og hans rent faglige kvalifikationer førte td , at han i 1937 
blev optaget som medlem af »Akademiet for de tekniske viden· 
skaber«. 

Men kunne han ikke blive ved at deltage i klubbens daglige 
liv , så mistede han dog aldrig interessen for den, og han var 
en trofast deltager i »Vennernes« sammenkomster, hvor han 
hyggede sig i de gamle kammeraters kreds - den han nu har 
forladt for stedse. 

Vi bøj er vort hoved og sender en stille tanke til en god kam· 
merat, vi aldrig mere skal se, men som stedse vil leve i vor 
erindring. 

Æret være hans minde. 
Erik B eck er 
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Axel Lundqvist in memoriam 

Axel Lundqvist, der d. 16. januar døde efter få dages sygdom i 
en alder af 63 år, blev medlem af Danske Studenters Roklub 
i 1923, og allerede året efter indvalgtes han i bestyrelsen. I 3 
korte perioder havde han bestyrelsespladser i vor forening, men 
at han i de 40 år, vi fik glæden af at se ham som medlem, følte 
sig stærkt knyttet til DSR, kunne ingen være i tvivl om. 

Han har selv sagt, at han under de S år, han studerede i Kø
benhavn, betragtede DSR som sit københavnske hjem, og når 
vi ikke havde ham så meget med i det direkte bestyrelsesarbejde, 
skyldtes det i væsentlig grad , at man kaldte på ham mange 
andre steder. I en lang periode sad han i Dansk Forening for 
Rosports hovedledelse, og det skyldtes for en stor del hans 
initiativ, at vi kom med ved europamesterskaberne, hvor han 
var med til at repræsentere Danmark både på kongresser og 
som leder. Da han i 1930 havde været DSR's sekretær, blev 
han hædret med »Papirkniven«, og hædersbevisninger modtog 
han også fra de øvrige nordiske lande samt fra DIF, hvis æres
tegn han fik 1942. Senere blev han formand for Dansk Ski
og Orienteringsforbund, og en kort periode i DIF's forret
ningsudvalg afløstes af posten som dette forbunds direktør, 
hvilket han var til sin død, samtidig med at han virkede i Idræts-

so 

parkens forretningsudvalg, Friluftsrådet, Danmarks Olympiske 
Komite samt på endnu flere tillidsposter. 

I DSR's Arbog vil det imidlertid være forkert kun at mindes 
Axel Lundqvist for hans officielle idrætsarbejde. Her i klub
ben vil vi i højere grad tænke på ham som den gode og hygge
lige ven fra de unge år, hvor han var med til at præge et klub
liv, som mange af os mindes med glæde og for den trofasthed 
mod DSR, der til stadighed kunne mærkes, når vi havde brug 
for ham. Han redigerede vore årbøger, skrev artikler om roning 
alle mulige steder, hvor det kunne gavne vor idræt, og når der 
i de sidste 25-30 år har været et virkeligt publikum til roning, 
skyldtes det for en stor del både Lundqvists inspirerende artik
ler og hans af begejstring prægede radio-udsendelser fra de 
store regattaer før anden verdenskrig. 

Lundqvist var også aktiv roer, selvom andre opgaver bevir
kede, at han ikke fik tid til rationel træning, og da han var blevet 
formand for ski- og orienteringsløberne, gik han også ind for 
at være med i disse idrætsgrene. Et par uger før han fyldte SO år, 
startede han således i et orienteringsløb. Han var medvirkende 
til, at englænderen Ernest Barry kom til Danmark som træner 
for DSR i 1934, og han bevarede forbindelsen med denne ro
kapacitet, længe efter at han var taget tilbage til sit hjemland . 
Og som det var med Barry, var det med utallige andre af DSR's 
ældre og yngre medlemmer. De følte sig knyttet til Lundqvist, 
selvom deres karriere var afsluttet, eller deres bedrifter faldt 
på et tidspunkt, da han havde trukket sig ud af det daglige liv 
i DSR. 

Axel Lundqvist vil efterlade et savn blandt os ældre i Danske 
Studenters Roklub, hvor vi længe vil ære og bevare hans minde. 

Gudmund Schack 
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s. E. A L B E R T U S 

ROSENVÆNGETS HOVEDVEJ 19 

K ø B E N H A V N ø - T L F. T R I A 783 O 

J ø R N N I E LS E N Fm've - Tapet 
SØLVGADE 94 

Parfllmeri - Sygepleje - Materialhandel 
SØLVGADE 94 

SOLNAVEJ 69 A 

HANS KNUDSENS PLADS 10 

VALBY LANGGADE 35 

Philipsons 
SELER - BÆLTER - SOKKEHOLDERE 

.rikker - solid - elegant 

DROST & RYE PETERSEN 
INGENiØRER 

HEJMDALSGADE 4-6 KØBENHAVN N TAGA 5353 

På Jangtur D1Cd Norman 

ham der 'ved alting om langture -
samt om vedligeholdelse af materiellet -

og er æresmedlem cif D .SR. fra 30.10.1965 

Udtog af d en meniges dagbogsblade: 

Selvfølgelig kunne Norman ikke tænke sig at ro mindre end 
14 dage - det ville vist i så fald have været første gang i de 
sidste ca. 50 år - så han startede fra Arhus med første hold 
mandskab og Fredericia som mål. Mandskabet bestod af Galster 
(hvidt hår) og Frørup (ingen hår), og turen tog en uge inel . 
regnvejrsoverligning. 

I Fredericia påmønstredes Harder som bedstemand og under 
tegnede som menig - dog senere forfremmet til jungmand. Til
sammen var holdet 202 år. 

I Fredericia skulle et lokalt hold just starte en langtur under 
ledelse af en gubbe på 33, hvad de var så stolte af, så de havde 
mobiliseret den lokale presse, der netop kom rettidigt til at 
møde Norman og hans 1. hold - og så stjal de jo billedet totalt 
fra det aldrende fredericiahold og kom i avisen med billede i 
stedet for dette. - Ak ja. 

Nå, men lad os begynde med begyndelsen , altså efter på
mønstring af hold 2. 

Lørdag aften den 10. juli begyndte det i Fredericia roklub, 
hvor vi under næsten uværdigt fine forhold indtog den udmær
kede lobescoves og røg de tre »Manne Corona«, som en elskelig 
sjæl havde medgivet os. - Og så til køjs i det rummelige telt 
på stranden nedenfor de berømmelige volde. Den menige fik 
tildelt den mellemste køje - så hans snorken kunne blive lige
ligt fordelt til de to andre. 

Men lad dagbogen fortælle, idet det må erindres, at somme
ren 1965 er kendt som »alle tiders« regnsommer, særlig juli 
måned: 

Søndag 11 /7: 

Start skete først kJ. 11 - i småregn, som dog blev kraftigere, 
da vi nåede Strib, så vi søgte land på Harders lillebæltshalvø, 
hvor vi fik ly hos en mand , Harder kendte - og fik kaffe med 
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stikkelsbærkage og med en usandsynlig fed flødeskum på (søn
nen kørte mælkevogn! ). 

Regnen holdt op ved 14-tiden, og vi passerede Lillebæltsbroen, 
den gamle, i godt rovejr og nåede her til Fænø - til en udmærket 
lej rplads, hvor vi foreløbig har det storartet - med stegt flæsk 
og spejlæg og et stort krus kaffe med franskbrød og engelsk 
bisquit bagefter. Kruset er senere brugt til tandbørstning, bar
bering og the, så det må siges at være et universalkrus. 

Mandag 12/ 7, stadig Fænø : 

Det meste ferskvand har vi ovenfra. Så kommer vi ikke af 
sted i dag, må den medbragte beholdning rationeres (soldet 
med det har vi selvfølgelig aldrig, som det vil forst?ls). 

Ellers går alt godt, og vi er ved godt mod. 
Klokken er 14, og vi har været her fra i går. Vinden er vest, 

en streg til syd. Gode sorte byger kommer med mellemrum og 
trommer på teltdugen, som hidtil har holdt tæt. Vi har lige 
spist frokost med spegepølse og ost, men brødet er nu ratione
ret, da der ingen tegn er til, at vi skal komme til civiliserede 
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Madkassens 
glæder 

bopladser igen - men vi ligger jo lunt i ly bag Fænøs skønne 
skove. -

Harder og den menige har rekognosceret til øens vestside (med 
regntøj på) for at sondere hav og vejr - men skipperen har sagt, 
at »når han skulle være helt ærlig, så stolede han ikke helt på 
vort skøn - selvom det var enstemmigt« - så vi har holdt 
krigsråd og har besluttet at søge tilbage til Jyllands østkyst over
for, da man der har læ for den usædvanlig stabile vestenvind 
- og så måske søge til Sønderborg i stedet for Svendborg som 
planlagt. -

P.S.: Der gik hul i bunden på »den kemiske opvaskemetodes« 
grundstamme, mærket Prit - nede i madkassen, hvilket fik 
skipperen til at sige ord , som bruges ved en sådan lejlighed, 
men som ikke egner sig til gengivelse på tryk. Det »mekaniske 
opvaskemiddel« (blå crepepapirsrulle ) klarede dog hurtigt sa
gen. - Forøvrigt er opvaskemetoderne blevet forøget med en 
tredie, nemlig »naturmetoden«, som består i at lade regnen 
ordne det om natten, når tallerkenerne sættes på skrå udenfor 
teltet. 

Tirsdag 13/ 7 - Binderup strand, lige nedenfor Skamlings
banken: 

Bedstemanden har kogt æg, men tog fejl af viseren og datoen 
på uret, så æggene blev lidt hårde. Jeg gik i vandet, og Norman 

ss 



inspicerede båden (som altid) og fandt nogle fluer i agters ko t
tet. »Hvad sagde du til dem?« spurgte Harder. »Jeg sagde, at 
nu var det tid at stå op,« svarede Norman, »og så flyttede de 
sig, - om end lidt langsomt« - . 

Nå, vi bænkede os på luftmadrasserne, og Norman sagde: »Så, 
nu uddeles der morgenaviser.« - Og så fik vi hver en side af 
Fredericia Dagblad - dog ikke til at læse i, men til at samle 
æggeskaller og deslige i. - Og mens vi spiste, begyndte den 
kendte trommende lyd på teltdugen - så vi sidder her endnu 
- og piberne er blevet renset og fyldt påny. -

Det var aften, men bedstemanden og jungmanden gik på 

ekspedition til Sdr. Bjert strands brugsforening, medens skippe
ren passede på båden. 

Harder er en svend til at åbne brugsforeninger efter lukketid, 
og vi købte for kr . 40,30 (Magasins telefonnummer sagde Har
der): brød, kage, smør, sild, kartofler, sukker, honning o. m. a. 
- langt ud over det planlagte - så vi lider ingen nød, men hol
der modet oppe med røverhistorier og tobak - så vi klager ikke. 
(Hvorfor græde, der er vand nok udenfor). 
PS.: Der er endnu en cigar tilbage af Hagerups fra Ebeltoft. 

Harder siger, at den kan vi trække lod om - men han synes dog, 
at jungmanden skal deltage i lodtrækningen, hvilket dog viser 
et vist storsind. 

14/7 - Grønning Hoved strand: 

Regnen strømmer stadig. Hele holdet horisontalt. Har læst hele 
»Månedens bog«, »Brænder Paris«, høj t for en meget interesse
ret tilhørerskare på 2 mand. -

Harder er gået på højkant og laver kaffe. Derefter skal der 
være lodtrækning om cigaren, og ekspedition til byen for at 
finde en telefon. Den skulle bruges til et eller andet. Norman 
vogter teltet (horisontalt - han , ikke teltet). Regnen strømmer 

stadig. 
P.S.: Harder vandt cigaren. 

14/ 7 - Grønning Hoved by, ikke lejr : 

Hyggeligt sommerudflugtssted. Ikke langt til købmand o. desl. 
Moderat regn. De to sædvanlige på indkøbsekspedition. På vejen 
tilbage lugtedes pandekage fra et sommerhus. Det taltes der lidt 
højrøstet om, da de nærmede sig teltet. - Skipperen sagde, at 
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V~lndbla"det 
højsommer 

1965 

han havde godt hørt det - og at han ikke var uvillig til at for
anstalte noget sådant, hvis jungmanden var villig til at bevæge 
sig tilbage til købmanden og skaffe en flaske mælk. Det skete. 

Nå, vi fik forøvrigt forloren skildpadde (F.S. = farligt 
sprængstof) til middag, og mens de to andre fordøjede , gik 
skipperen igang med at lave pandekager. Det tog sin tid , så vi 
var godt sultne, da den første lækre, om end noget lasede, 
pandekage kom til syne - og sådan blev vi ved , med skiftende 
held, omtrent til sengetid , så tiden gik godt og behageligt - og 
Harder fik hold i ryggen af at hvile sig til teltstangen. Hagerup 
kurerede det, i alt fald delvist, med hvad skipperen kaldte 

»trolddomskunster«. 

15/ 7 - Sydsiden af Haderslev fjord på et ensomt sted. 

Vidunderligt skønt - med absolut havblik og let tåge -. 
Fin lille lejrplads på købmandens lille græsplæne ved hans 

endnu mindre sommerhus . Der er palisader udenom og sort
broget »kvaj« udenfor og elektrisk hegn med strøm på (jeg 

ved det af erfaring), så vi er helgarderede. 

16/ 7 - samme sted. 

Stille morgen - som aftenen før - og skipperen har personligt 
arrangeret morgenmåltid på »verandaen«, en bænk ved stran-
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den, og han har gjort det så pinligt godt , at vi andre er enige 
om, at det skal han have lov at prøve en anden gang igen! -

Og så gled vi. 
Vand og tobak suppleret i Arøsund - og så videre igen. 
Samme vejr - men midt på eftermiddagen overfaldet af en 

voldsom tordenbyge, som blev redet af med regnslag over hele 
besætningen (se hosst. foto). 

Lidt senere blev det kolde mandskab endnu mere overrasket -
nemlig ved bagende sol og varme, så den sol kasket, der stadig 
lå til tørre i en garage i Strib, savnedes for første gang. 

Og så nåede vi en herlig lejrplads på Kjeldstrup strand. 

16/ 7 - KJeldstrup by. 

Her var mange tyskere. Vi spurgte, hvordan det gik l Jo, det 
gik godt, blev det fortalt, for når de ville leje et sommerhus, 
så fik de prisen at vide i kroner, og så troede de, at det var 
D-mark og betalte uden vrøvl, så alle var glade. -. J a, »sådan 
er der jo så meget« - og jyder er jo jyder. 

I byen var der kun et ophold, og så strøg vi videre for en blid 
nordvestenvind og regnede sikkert med at nå Sønderborg - så 
vi slog frokostlejr i læ på nordsiden af Abenrås brede fjord og 
tog os livet let - ved Spramhuse. 

Dog det gik anderledes , for medens vi »lallede«, slog vinden 
om, og blev kraftig øst - så vi måtte opgive at komme videre 
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og i stedet søge natkvarter, hvilket VI fik i en stærkt tilgroet 
frugthave. 

For at komme den forventede vind i forkøbet lød ordren på 
udpurring næste morgen k!. 3. 

Sønderborg var altså opgivet, og Abenrå trådt i stedet. Den 
nåedes k!. 7 om morgenen i fin stand. -
Og så er der egentlig ikke så meget mere af betydning at 

berette, og læseren har vist også fået nok. 
Vi skiltes under de sædvanlige æresbevisninger - med tak for 

en god tur, hvor humøret og det gode kammeratskab på intet 
tidspunkt svigtede - trods regnen, der var rigelig. 

Men forfatteren håber, at ovenstående noget afkortede beret
ning har givet læseren et indtryk af, at det er hyggeligt at »sejle« 
med Norman som skipper. Alt er i orden altid, og en stakkels 
menig kan føle sig tryg (hans kone også) og behøver ikke at 
nære bekymringer. 

Alt er overvejet og ordnet til fuldkommenhed! 

Officererne takkes af 
den menige jungmand 

S. Hagerttp 

- som dog var den, der ifjor gav stødet til at den uvurderlige 
»rullepølse« blev taget i brug til at trille båden i land på - hans 
hidtil største fortjeneste - til magelighedens fremme! 
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Week-end turen 

De, der kender enten Hagemann eller Håkansson , det behøver 
bare være af omtale, vil utvivlsomt give mig ret i, at en tur 
med dem begge aldrig vil kunne blive en fiasko. Det blev heller 
ikke min eneste »rigtige« rotur i 1965; en week-end tur fra 
Skælskør Roklubs dejlige nye klubhus, hvor det gode DSR-skib 
»Freja« hele året har været udstationeret. (Skælskør Roklubs 
bedste båd, som de sagde dernede) . 

Jeg skal her blot fortælle om nogle få, at de mange små 
oplevelser på vores tur; episoder, der får en til at huske turen , 
og som man stadigvæk kan grine af. 

Vi ankom til Skælskør lørdag formiddag og blev modtaget 
af en endda meget kraftig vestenvind, så kraftig, at da vi siden 
mødte nogle fiskere i Agersø by, var de synligt imponerede 
over, at vi selv var kommet over sundet. (Det var vi nu også 
selv!). Vi kom først fra Skælskør over middag, men det skyld
tes nu Hagemann, der stædigt og udholdende forsøgte at over
bevise os andre om, at vi ikke havde købt øl nok. Han fik os 
først overbevist da der kun var to øl tilbage, og vi måtte endnu 
en gang gå den tunge gang til købmanden. 

Vi var nær aldrig kommet ud af fjorden, thi Håkansson styre
de det første stykke, og han havde, blandt mange andre sær
heder, en vis forkærlighed for sten i vandet, store sten , sten 
man kunne stå på, og da der yderligere i Skælskør fjord er 
temmelig mange sådanne sten, kan man forstå , at vi havde vore 
problemer. 
Til åbent vand kom vi dog. Hagemann overtog rorlinerne , og 

efter nogen palaver, om vi skulle spise frokost nu eller senere 
på den lille ø Egholm, nord for Agersø, besluttede vi os for 
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det sidste, og tog med nogen betænkelighed kampen op med 
Agersø sunds krappe bølger. H årdt så det ud og hårdt blev 
det. Kun en gang så vi Hagemann nervøs. Vi vendte os, og 
der kom den; en bølge der virkede dobbelt så stor som de andre. 
Vi klarede den (naturligvis!) uden at få ret meget vand inden
bords, men hvor er det egentlig utroligt, hvor meget man når 
at fatte i en sådan situation i løbet af relativ kort tid , og hvor 
ville jeg give meget for at opleve Hagemanns ansigtsudtryk 
igen. De små 4 km over sundet tog os godt en time, og det 
var ikke småting vi kunne sætte til livs, da vi endelig fik frokost. 

Vi opnåede tilladelse til at campere på Lars Peters mark .lidt 
nord for byen. Det er nu ikke sikkert at roere for eftertiden 
får lov til det. løvrigt var jeg noget betænkelig ved bekendt
skabet med Lars Peter , thi han stirrede meget længe og meget 
indtrængende på mig, samtidig med at han forsøgte sig med 
små smil. Jeg vidste ikke bedre end at tilbyde ham en bajer, 
hvilket han dog afslog. Han var afholdsmand. Jeg fik endelig 
også opkl aret årsagen til den intense stirren. Jeg l~gnede ne~
lig en fjern slægtning, som han Ikke havde set I man.ge ar. 
Med den tilfredsstillelse, at der trods alt var nogen, der lIgnede 
mig kunne jeg roligt lægge mig til at sove, medens Håkansson 
tilberedte aftensmåltidet, der skulle bestå af stegte panerede 
rødspætter, smørsovs, kartofler og hvidvin. 

Da jeg vågnede to timer senere var kartoflerne endnu ikke 
kogt, man kunne ligefrem stikke hånden ned i vandet, varmer~ 
var det ikke. Spritapparaterne var næsten tilstoppede og VI 
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havde ikke fået rensenåle med. Gode råd var dyre, og vi skulle 
have mad. Det blev foreslået, at man kunne bruge ben fra rød
spætterne, ståltråd fra piberensere og mange andre mærkelige 
ting, der alle enten var for tykke eJler for bøjelige. Til sidst 
blev det foreslået at man kunne bruge tråden i en elektrisk 
ledning, og efter at en sådan var støvet op, kom der fuldt 
blus på. 

Det blev de mærkeligst tilberedte rødspætter jeg nogensinde 
har fået. Håkansson tilberedte dem. Hans fremgangsmåde, som 
jeg trygt kan anbefale, var følgende: Han tog en dyb tallerken, 
slog to æg ud i den, hældte en pose rasp ovenpå, og blandede 
det hele sammen til en klumpet g rød, hvorefter han tog en 
rødspætte. Denne stirrede han længe på. Hagernann og jeg 
kiggede vantro på hinanden. Pludselig stirrede Håkansson lyk
kelig på os, og han udbrød: »Det . .. det . . . det var sgu da 
vist forkert!«. Gjort var gjort, og med elegante håndbevægel
ser tværede han grøden ud over rødspætterne. De smagte for
trinligt. 

Næste morgen viste det sig at Lars Peters vanding lå således, 
at han skulle transportere sine køer forbi vores telt for at få 
dem vandet. Jeg befandt mig ved vandet, de andre ved teltet, 
da processionen ankom. Der var vel 8 køer, og med de første 
7 gik det godt, men den sidste, der kom lidt efter de andre, 
må tydeligt have set Hagernann og Håkansson, thi den foretog 
nogle uhyre krumspring, og tog galoperende retning mod 
strandkanten, altså væk fra teltet, lige mod mig. Jeg var ræd
selsslagen! Hvad skulle jeg vælge? VandeP Heldigvis (for 
mig) var det ingenlunde en dum ko, thi den erkendte at vejen 
var spærret, og luntede, drejende hovedet fornærmet skiftevis 
mod teltet og mod mig, tilbage hvor den var kommet fra . Hage
mann og Håkansson skreg af gr in . De forstod slet ikke den 
farefyldte situation jeg, takket været dem, havde været i. Lars 
Peter sagde, at det var nok den tovlige dragt jeg havde på 
(en næsten ny og ren lyseblå træningsdragt) der var skyld i 
det hele . Det tog stakkels Lars Peter Yz time af få indfanget 
sin tovlige ko, og inden han kom tilbage med den var vi på 
vandet. 

Om resten af turen er der intet særligt at bemærke. Det blæste 
kraftigt, en byge kom af og til, men skønt var det. Håkansson 
og Hagernann, til næste år . . . ras. 
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På langtur med Bredmose 

Vi havde i flere år talt om en langtur til det sagnomspundne 
langtursparadis Norge. Men i hvert fald jeg va r meget betænke
lig ved en færd til dette fjerne land, jeg, som ikke kunne høre 
forskel på norsk og svensk, og jeg, som var ganske ukendt med 
dette lands sæder og skikke. Derfor kunne jeg fuldt ud tilslutte 
mig Bulders forslag om, at trediemanden på vor færd skulle 
være Bredmose. Bredmose havde nemlig tit og ofte udtalt sig 
med megen kundskab og autoritet, når talen faldt på norske 
forhold; for han havde været i Norge to gange før, og han 

kunne sproget. 
De store og besværlige projekter, der skulle ligge til grund for 

en vel gen nemført tur, .skal jeg ikke besvære læserne med, men 
det lykkedes os dog til slut at få en aftale i stand med Krum
holdt, Krumholdt og Reinholdt (Kongsdam ), hvorefter de roe
de båden til Arendal for os og kørte Bredmoses bil fra Arendal 
til Oslo for os. Vi kunne således få en udmærket rotur fra 

Arendal til Oslo. 
Vi ankom tidlig lørdag morgen til Arendal, hvor vi spurgte 

en tidligt (sent) vandrende nordmand om hvor roklubben lå, 
hvorefter Bulder straks forsøgte at bryde ind i et pakhus, som 
han efter nordmandens forklaring udnævnte til roklub. Nord
manden gjorde dog så stærke indsigelser mod dette overgreb 
på norsk ejendom, at jeg af tonefaldet kunne forstå, at det ikke 
var roklubben, Bulder va r ved at nedbryde. Ved at følge ret
ningen af nordmandens pegefinger, lykkedes det dog for os at 
finde den rigtige roklub, et nydeligt træhus i tre etager. 

Den næste halve time benyttede vi til at vække de slumrende 
roere Krumholdt, Krumholdt og Reinholdt, så de kunne indlade 
os i bådehuset og overdrage os Frederik IX. Efter at have mod
taget allehånde informationer om farvand, furageringsmulighe
der og forsyning med drikkevarer, drog Krumholdt, Krumholdt 
og Reinholdt af sted mod Oslo i Bredmoses bil. Bulder og jeg 
faldt snart i søvn med tilhørende mareridt efter den nervepir
rende køretur med Bredmose som chauffør. 

Vi vågnede kl. ca. 10 og gik ind til byens torv for at gøre vore 
indkøb. Bredmose, der jo kunne sproget, stod for bestillingen 
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af vore fødemidler, og jeg havde den ære at følge med og bære. 
Vort første besøg gjaldt købmanden. Vi skulle have mel, mælk 
og smør, og købmanden kom med mel, mælk og smør. Vi skulle 
have sukker, og købmanden kunne heldigvis dansk , så han sag
de farin og kom med sukkeret. Men så gik det galt! Bredmose 
havde talt så meget om en norsk ostespecialitet, der fremstilles 
af et bestemt dyrs mælk, så den skulle vi også have. Bredmose 
kunne jo tale norsk, så han udbrød på sit mest velklingende 
fynske noget, der for mig nærmest lød som »jæeideost«. Det 
kunne købmanden ikke forstå , så han kiggede blot uforstående 
på os og sagde: »Ajh«? Så måtte jeg prøve, jeg sagde »gede
ost«, og købmanden kom med den ønskede delikatesse. 

Vi fik stuvet båden og drog af sted til Arendal i strålende sol, 
men næppe var vi kommet ud af havnen, før en forbitøffende 
nordmand kastede et reb over tilos. Lidt senere lod nordmanden 
en flaske af den kendte norske sodavand »5010« fire over til 
os. Vi fik straks smag for denne norske mineralvand , men de 
flasker Solo, som vi selv senere indkøbte, havde ikke helt den 
samme smag . 

At finde en lejrplads i den norske skærgård skulle ikke være 
særlig svært , men når man er Bredmose, kræves en lejrplads 
med morgensol i teltet, aftensol i teltet, læ fra alle verdensh j ør
ner, maximal afstand fra havstok fem meter, og en udsigt, der 
er mindst lige så god som den fra Matterhorn den 7. juli 1963 
k1. 14. Efter at mørket havde sænket sig, mente jeg dog, at den 
nærmeste ø var udmærket, så her slog vi lejr og »nød« Bulders 
første »måltid«, stegte makrel , købt af en fisker i Arendal. (Når 
jeg skriver Bulders første måltid , mener jeg ikke det første 
måltid han overhovedet prøvede at frembringe, men det første 
på denne tur). 

Næste morgen ved syvtiden gjorde jeg den forbløffende op
dagdse, at et telt uden oversejl kun er vandtæt forneden. Præ
misserne, der ledte mig til denne konklusion, var, at min pyja
mas havde opsuget vandet, som min sovepose havde opsuget af 
det vand, der fra teltets tag var løbet ned i teltets bund, hvorfra 
det ikke kunne komme ud, hvorfor det stod i et tommehøjt lag. 
Efter at vi på bedste arkæologvis havde skeet vandet ud af teltet, 
tilbragte vi resten af formiddagen med at tørre tøj og med at 
skiftes til at kaste Bredmoses fiskegrej i vandet. Om eftermid
dagen løsrev vi os fra vort hyggelige lej rliv og begav os videre 
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på vor tur gennem skærgården. Det lykkedes os at bestige et 
højdepunkt, men det var besværet værd. Hvilken udsigt! Ned
stigningen viste sig at være mere vanskelig. 

Da solen atter nærmede sig horisonten, og vi var ved at blive 
sultne, begyndte vi at søge efter en lej rplads, og det lykkedes 
os at finde en fremragende lejrplads. En naturhavn , skærmet 
af store skær på alle sider. Der var ligefrem »anlagt« en kaj
plads, hvor vi kunne lade båden ligge, mens vi selv gik tørskoet 
i land . Lejrpladsen var tilpas stor, og hvis man gad påtage sig 
besværet med at stige til vejrs, havde man den herligste udsigt 
over Skager ak. For Bredmose var der den herligste fiskeplads 
på den anden side af den lille bugt, og her kunne vi andre bade. 

Næste dag fortsatte vi relativt tidlig mod Lyngør, Norges 

Roning er et unødvendigt onde -



Venedig, hvor vi skulle gøre indkøb. Byen, der ligger på flere 
øer, viste sig kun at have en »husholdningshandel« og kun en 
slagter, men sidstnævnte tog ikke imod om mandagen. Bageren 
boede i Risør, og heller ikke han besøgte byen om mandagen. 
»Husholdningshandelen« havde dog et forråd af dybfrosne va
rer, så husholdningshandlersken gravede ned i bunden af dyb
fryseren og gravede nogle dybfrosne brød frem tilos. Dybfrosne 
hvalbiff fik vi også. Forsyning med drikkevand viste sig at være 
meget besværlig, men det lykkedes takket være Bulders uimod
ståelige charme at fralokke husholdningshandlersken en liter af 
de kostelige dråber. 

Med vor dybfrosne brød liggende fremme i solen, fortsatte vi 
vor færd mellem de smukke øer. Med mig ved roret roede vi et 
par timer efter inden om en ø. Da jeg imidlertid opdagede, at 
øen var landfast, fortalte jeg de to roere, at nu havde jeg fundet 
den herligste fjord til middagshvil og frokostspisning. Dybfros
set brød er meget længe om at blive tøet op, men vi spiste dog 
med stor appetit det noget kølige brød. Efter den overdådige 
frokost gik Bulder og Bredmose ud for at se på skær, mens jeg 
satte mig til at fiske med Bredmoses grej. Det skulle jeg aldrig 
have gjort, for pludselig fik jeg bid; jeg havde fanget mit livs 
første og hidtil eneste fisk . Chokeret kaldte jeg på vor store 
fiskeriekspert Bredmose, for at han skulle komme og se min 
fangst, en aborrelignende fisk på ca. 11 cm's længde. Bredmose 
kunne dog straks fastslå , at det fangne var uspiseligt, ja måske 
endda giftigt, og derfor uden interesse. 

Ved aftenstide befandt vi os nær Risør , og vi besluttede derfor 
at ro ind i en fjord , for at finde en velegnet ø til lej rplads. Vi 
fandt en sådan, beplantet med kirkegårdsagtige vækster. På 
øen overnattede også nogle nordmænd, der var på ferie i motor
båd. Disse nordmænds aftensmåltid bestod af selvfangne fisk, 
der til forveksling lignede den , jeg havde fanget. Nordmændene 
fortalte at omtalte fisk kaldtes »havets kylling« og at der var 
en mængde af dem der omkring. Min beundring for Bredmoses 
fiskerikendskab sank. Natten forløb uden større begivenheder, 
bortset fra at Bredmose midt på natten klagede over den støj 
jeg lavede, da jeg i et par timer forsøgte at holde fast på over
sejlet, der i den tiltagende blæst havde revet pløggene op af 
jorden. Henad morgenstunden lagde vinden sig dog, og jeg 
kunne atter få oversejlet sat fast. 
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Nalurhavnen ved prof. Dich 's sommer:,us 

Næste dag besøgte vi Risør, og drog videre mod professor 
Dichs sommerhus, hvor Borre, Mikkel og Hedegaard, der var 
på en otte dages tur fra Kristianssand til Oslo, overhalede os. 
Denne dags største begivenhed var vel nok, da Borre forsøgte 
at drukne sig i professor Dichs bundløse myre. Det mislykkedes. 

Kragerø var vort næste mål. På vej dertil ville Bulder absolut 
deltage i en kapsejlads for mindre sejlskibe. Vi undgik kollisio
ner, men vi blev ikke placerede. Efter at have gennemsøgt ad
skillige køkkenhaver for at finde en lejrplads, slog vi vort telt 
op på en lille ø, hvor man drev bjergdrift. Vi slog lejr tæt ved 
en samling afbarkede træstammer. En bemærkning fra mig om 
at vi nok blev vækket af tømmerfløtere næste morgen, mødtes 

med hånlige smil. 
Aftenstilheden blev kun afbrudt af regnens sagte trommen, 

advarselsfløjt fra stenbruddet, dynamiteksplosioner, og en lidt 
voldsommere trommen af klippestykker på oversej let. Vi våg-
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nede op næste morgen til en våd og regn tung himmel , og skønt 
lejrpladsen ikke var mættet med landskabelig skønhed, beslutte
de vi at tilbringe dagen med teltlig hygge. Eksplosioner fra sten
bruddet nynnede os tidligt i søvn. 

Som sædvanlig var det mig, der vågnede først den følgende 
morgen, og det første, der slog mig, var, at eksplosionerne fra 
stenbruddet lød højere end den foregående aften. Da den næste 
eksplosion lød som om den fandt sted lige uden for teltet , våg
nede også Bulder og Bredmose. Ja, detonationen var så kraf
tig, at Bredmose ligefrem sprang ud af sin sovepose. Et ene
stående syn. Det viste sig ved nærmere eftersyn, at der ikke 
fandt eksplosioner sted uden for teltet, det var bare en bulldozer, 
der skubbede vore træstammer i vandet. Føreren af bulldozeren 
havde en enestående kontrol over sit køretøj. Han havde kun 
rykket en pløk op, da han fjernede de træstammer, som vort 
telt næsten lænede sig op ad. Bredmose var meget bekymret for 
hvordan vi skulle komme bort fra øen. Vor båd havde nemlig 
ligget mellem træstammerne og vandkanten. De rare tømmer
fløtere havde dog flyttet båden, inden de gik i gang med træ
stammerne. Skønt det stadig regnede flygtede vi dog hurtigst 
muligt fra det farlige sted. Det var blæst op, og regnen fort
satte, hvorfor vi ikke kom så langt. Vi fandt en lejrplads på 
ca. 2m2. 

Blæsten havde ikke lagt sig til næste morgen, hvorfor vi måtte 
passere Rakkeboerne i ret kraftig blæst. Stavern besøgtes, og vi 
beså minder fra danskertiden og mindesmærket for norske sø
folk. Herfra gik turen videre til Larvik, hvor vi gik på sight
seeing; især søfartsmuseet vakte interesse. Henad aften lagde 
blæsten sig en del , og skønt en gammel søulk advarede os mod 
at sejle i det spinkle fartøj, roede vi videre for at finde en lejr
plads. Vi fandt en . 

Underholdningen den næste morgen blev givet af en fasan, 
der kom til stede og legede tagfat med Bulder. Efter at have 
gjort Bulder rundtosset ved at lade ham løbe efter sig rundt 
om en trægruppe, spadserede fasanen bort i live. 
Jeg har helt glemt at fortælle om Bredmoses fisk. Det skete 

en dag, mens Bulder og jeg roede, at Bredmose erklærede, at 
vi sad midt i en kolossal stime makrel , så nu ville Bredmose 
sørge for middagsmaden. 

Bredmose gjorde sin fiskestang klar og fiskede og fiskede. Og 
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Bredmose 

sandelig om han ikke efter en times tid fik bid! Det er mig 
stadig en gåde, hvordan sådan en nyudklækket torsk kan gabe 
over en krog. Men en torsk var det. Det sagde Bredmose. 

Vi mente ikke, at vi havde tid til en afstikker til hvalfanger
byen Sandefjord, hvorfor vi fortsatte direkte til Tønsberg. Det 
blev en meget anstrengende tur, hvor vi i. flere timer syntes at 
befinde os i den samme afstand fra et sømærke. Det hjalp dog, 
da motorbåden »Branok« med familien Bogsrud ombord tog os 
på slæb. Familien Bogsrud var også så venlige at invitere os 
på aftenkaffe. Det blevet kaffebord ud over det sædvanlige, 
der var små lune retter og mange slags pålæg, og skønt vi. for
talte, at vi ikke var særlig sultne, måtte fru Bogsrud skære brød 
af flere gange. Bortset fra at Bredmose fortalte hr. Bogsrud, at 
nordmænd i almindelighed og hr. Bogsrud i særdeleshed var 
barbariske, forløb aftenen overordentlig hyggeligt. 

På vor videre færd mod Tønsberg næste formiddag kom vi 
netop på lugthold af en samling hvalfangerskibe. I Tønsberg 
roklub fik Bulder og jeg et tiltrængt bad. Tønsberg roklubs 
bådehus var for nylig blevet udvidet med en tilbygning, der 
tjente som omklædningsrum for damerne og bådehus for spid-
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sen af otteren. Måske en ide til overvejelse i D.S.R. , hvis det 
bliver aktuelt. 

Vi fik om aftenen lejlighed til at se, hvordan man kan instrue
re kaniner i Norge. Der var et ungt medlem af roklubben, der 
skulle lære at ro; dette foregik ved at man satte manden ned i 
en singlesculler, og fortalte ham, at han skulle ro. Når han tred ie 
gang klatrede op i sculleren igen var balancen blevet lidt bedre. 

Turen fra Tønsberg til Horten tilbagelagdes med stor hastig
hed i en fiskerbåds kølvand. Denne strækning, og iøvrigt hele 
strækningen fra Tønsberg til Oslo er ikke særlig spændende. 
fabrikkerne ligger tæt. Oslofjorden fra Moss viste sig at være 
tæt besat med sommerhuse. Det kan vel bedst sammenlignes 
med en dansk sommerhuskoloni i fem etager. 

Det lykkedes os dog sent på aftenen at finde hvad vi troede 
var en stille strandbred kort før Drøbak . Men næppe var vi 
kommet i land , før vi var omringet af norske piger og drenge 
i alle aldre. Vi var dumpet ned midt i en norsk folkeferie
bebyggelse. Jeg var ikke nær så ængstelig ved de mange børn 
som mine kammerater. Med min store forståelse for børn, fik 
jeg hurtig sat arbejdet i gang. Vi fik bragt bagage i land , rejst 
telt, pumpet luftmadrasser op, lavet middagsmad, ja det var 
endog lige ved at vi blev madet. Mine kammerater insisterede 
på at komme af sted tidlig næste formiddag. 

Turen var nu sådan set forbi. Vi drog via Drøbak til Solodden , 
hvor vi slappede af en dag, hvorefter vi tog videre til N.S.R., 
hvor Metelmann sørgede for finbad til os. Lørdag beså vi Oslo 
og omegns seværdigheder og tidlig søndag morgen drog vi 
hjemad i Bredmoses bil. En tur, der har vakt megen opmærk
somhed var forbi. 

D.N. 
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Håndboldafdelingen 

Endnu engang skal det forsøges at presse nogle optimistiske 
konklusioner ud af en noget pauver årsberetning for D .S.R.'s 
håndboldafdeling. I år lykkedes det ikke engang vore to hold 
at fejre de sædvanlige triumfer i roernes årlige håndbold
turnering, der blev afholdt palmesøndag i O .M .-hallen med 
Lyngby Roklub som en fortrinlig arrangør. 

Begge hold nåede dog til deres respektive finaler , II. holdet 
efter en sejr på 9-6 over B&W i en kamp, der blev spillet tid
ligt om formiddagen, hvilket også havde til følge, at ingen af 
spillerne var vågnet rigtigt op endnu. Det var de derimod i 
den anden kamp mod KR, der blev slået 12-6 efter en over
bevisende indsats, der lovede godt for den næste kamp. Her 
var modstanderne Skovshoved s Il. hold , der da også blev slået 
med 8-3 . Finalepladsen var sikret, og da vi der skulle møde 
Lyngby's hold, troede alle pokalen hjemme. Men spillerne ville 
det anderledes. Periodevis spillede de ellers meget kønt, men 
havde hverken fysik eller kondition til at komme igennem de 
andres ret brutale forsvar og måtte derfor indkassere et neder

lag på 5-10. 
Holdet bestod i disse kampe af Borre (der som sædvanlig blev 

overlegen topscorer), Hans Ivar Pedersen, Dianalund, Thyge
sen , Rahr, Poul Olsen samt Rud , der havde givet tilsagn om at 
spille højst en enkelt kamp, hvis vi mod forventning skulle 
mangle en spiller. Men der forregnede han sig. 

r. holdet var fra starten opsat på at hævne sidste års forsmæ
delige nedrykning ved at vinde den i A-rækken udsatte pokal. 
men allerede i den første kamp mod B&W så det ud til , at alle 
deres forhåbninger skulle lide skibbrud. Efter kun halvandet 
minuts spil brød Moths knæ sammen, så han måtte humpe ud 
af banen. Det var endda så alvorligt, at han blev kørt på hospi
talet, hvor det viste sig at være en miniskskade. Og et halvt mi
nut senere trak Willi sig tilbage for resten af kampen, dog kun 
med næseblod. Så selvom vi på dette tidspunkt førte med to 
mål, så udsigterne alt andet end lyse ud med kun fem mand 
på banen mod modstandernes syv. Men de tilbageværende kla
rede skærene i fineste stil ved at udspille B&W og vinde med 
6 overskydende mål (13-7). Vil man så stadig påstå, at DSR 
ikke har nogen holdmoral? 
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Da den næste kamp, hvor vi skulle møde Risskov, allerede 
fandt sted tyve minutter efter, var det ikke muligt at finde en 
afløser for Moth, så vi måtte stille op med kun seks mand. Det 
gik imidlertid over al forventning, i løbet af ingen tid førte 
vi med fem mål mod nul og midt i anden halvleg så stort som 
l 5~0! På det tidspunkt kom Piilgaard ind på banen, og i be
ruselsen over igen at være fuldtallige lod holdet modstanderne 
få lov til at score. Slutresultat: 18~2. 

Efter denne brandkamp skulle vi i finalen møde Skjold, der 
mødte op med et hundredtalligt hylekor forstærket med adskil
lige elektriske bilhorn. Og da trætheden efterhånden var frem
trædende hos vore spillere (især hos Peter, der dog scorede to 
fantastiske mål), måtte de slippe taget og lade Skjold vinde 
kampen (og dermed pokal samt oprykning til mesterrækken ) 
med 9~14. 

I denne kamp var Henning Rasmussen trådt til i stedet for 
Piilgaard. Ellers bestod holdet af: Moth (i ret kort tid), Som
mer, Peter, Willi, Rosenbom, Stouge samt Blem, der måtte 
overtage målmandsposten efter Moths frafald. 

I Københavns Håndboldforbunds turnering 1964-65 deltog 
vi som sædvanlig med to hold. Resultaterne er: 

l. hold: 

27/9 1964: DSR-Steno 
18/10 1964: DSR-H 61 
22/ Il 1964: DSR-Posten 
20112 1964 DSR-GSIF 
17/1 1965: DSR-SK63 
21/2 1965: DSR-Standard 
21/3 1965: DSR-FDBI 

2. hold: 

27/9 1964: DSR-VB 3 
11/10 1964: DSR-EB 4 
25/10 1964: DSR-USG 4 
8/11 1964: DSR-KH 4 

22/11 1964: DSR-FB 3 
6112 1964: DSR-FDBI2 

IO/l 1965: DSR-Stadion 5 
24/1 1965: DSR-BM 2 
712 

28/2 
14/3 
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1965: DSR-Fremad Valby 4 .......... ... . . 
1965: DSR-Standard 2 .................. .. . . . . 
1965 DSR-KFUM 4.... .... .............. . 

10-11 ( I) 
5- 6 
7-10 
6-14 

9- 5 
8- 7 

12- 9 

v.u.k. 

3- 4 
10-13 
13- 8 

8- 6 
8- 5 
4- 5 
3-11 
8- 7 
9- 9 
6- 9 

1. holdet spillede 7 kampe, hvoraf 3 blev vundet, og blev pla
ceret som nr. 4 af 8 hold i rækken. I virkeligheden burde de 
have haft 2 points mere, idet den første kamp mod Steno 
faktisk blev vundet af DSR med ll~10. Men turneringsledel
sen førte fejlagtigt sejrsmålet på de andres konto, hvilket disse 
kvitterede for ved at rykke op i A-rækken. Målscoringen var 
57~62 i de fremmedes favør. Topscorer blev Willi med 14 mål, 
mens Blem og Rosenbom hver scorede 12, Trautner 7, Moth 6, 
Sommer 5, Stouge 3. Peter Wilcken og Poul Olsen var med i 
henholdsvis tre og en kamp, men kom ikke på scoringslisten. 
Arne spillede igen en solid målmand i de fleste kampe. 

II. holdet skulle have spillet Il kampe, men da VB III trak 
sig, blev der ingen points ud af den kamp. Af de resterende 
10 vandt de 4, spillede l uafgjort, og blev med disse 9 points 
nr. 7 af 11 deltagende klubber med en målscore på 82~77. 
Følgende spillere blev gennem sæsonen benyttet på holdet: 
Borre, Jørgen Danelund, Jan Thygesen, Tonni Rahr, Orla Dam, 
Poul Olsen, Hans Ivar Pedersen og Peter Dalsgård. For begge 
hold gør det sig gældende, at alle spillere ikke har deltaget i 
lige mange kampe. Resultaterne kan ikke siges at være bemær
kelsesværdige, da begge hold ligger omtrent i midten, hvilket 
de også har gjort de foregående år. 

I turneringen for 1965~66 er der imidlertid sket en væsentlig 
ændring i stillingerne. Der er foreløbig spillet følgende kampe: 

I. hold: 

3/10 1965: DSR-Aladdin 
31/10 1965: DSR-H 61 
7/11 1965: DSR-Posten 

2l/11 1965: DSR-FDBI 
12/12 1965: DSR-LK 
9/1 1966: DSR-BGH 

2. hold: 

19/1 1965: DSR-EB 4 
26/9 1965: DSR-Viben 3 

3110 1965: DSR-USG 4 
17110 1965: DSR-Ajax 4 
31/10 1965: DSR-VB 3 
21/11 1965: DSR-Fremad V 4 ......... .. .. . . 

5112 1965: DSR-H 61 2 ..................... .. . . ........... .. . .. . . 
9/1 1966: DSR-BM 2 ........... ...... ......... ...... . . 

10- 5 

6- 7 
22-11 
11- 6 
11- 5 

12-11 

10-11 
8-16 
8-12 
6-20 

14-15 
7-12 
7-14 
6-20 
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I. holdet har spillet 6 kampe, hvoraf de har vundet de 5 med en 
samlet målscore på 72-45. Af disse har Hinger scoret 33 (re
kord), Willi 15, Rosenbom 9, Sommer 5, Stouge 4, Moth 3, 
Blem 2, Peter l (kun spillet en kamp), mens Trautner har del
taget i to kampe uden at komme på måltavlen. Disse resultater 
har medført, at DSR for øjeblikket ligger på 2.-pladsen med 
samme pointtal som H 61, der fører rækken, så muligheden 
for oprykning er til stede. En stor del af successen skyldes vor 
målmand Arne, der i denne sæson har stået helt formidabelt. 

II. holdet derimod har spillet 8 kampe uden at opnå så meget . 
som et point , hvilket må siges at være bundrekord i DSR's 
historie. De ligger da også på sidstepladsen med den formidable 
score på 66-120. Fra pålidelig kilde oplyses det, at Danelund 
er blevet topscorer med ca. 10 mål på omkring 200 skud forsøg. 
Resten af målene fortaber sig i det uvisse. De benyttede spil
lere: Peter Jelsgård , Jørgen Danelund, Poul Olsen, Borre, Tonni 
Rahr, Flemming Frederiksen, Flemming Olsen, Søren Malling, 
Claus Mortensen , Peter Wilcken, Mogens Hjelm-Hansen. 

I de sidste to år har DSR om sommeren deltaget i en trekants
turnering med SAS og Søvang Håndboldklub som de øvrige 
deltagere. Kampene er spillet udendørs på Søvangs såkaldte 
»håndboldbane«, der nærmest ligner en pløjemark med græs 
på. Om resultaterne skal kun nævnes, at DSR hvert år har været 
en overlegen vinder af 3. halvleg. 

Træningsforholdene er blevet betydeligt forringet, idet vi har 
mistet timen fra 17 til 18 i Idrætshallen, men vi håber at få 
den igen ved den ny sæsons begyndelsen. John Ludwig kunne 
til vor store beklagelse ikke mere afse tid til trænerjobbet, men 
her har vi fået en fuldt kvalificeret afløser lOve Kræfting, der 
i forvejen er træner for USG's J. hold. 

Willi 

74 

Ski- og orienteringssektionen 1965 

DSR' s ski- og orienteringssektion rundede den 29. november 
1965 de første 25 år. Denne begivenhed foranlediger os til at 
se lidt tilbage på de forløbne 25 år, og vi har bedt l ejper Hven 
- medstifter af skisektionen og mangeårig organisator indenfor 
ski- og orienteringsidrætten - om at berette lidt om sektionens 
fremkomst og om vigtige hændelser i dens første 10 leveår. 

25 år er så grumme lang en tid at de orienterere der er aktive i dag 
næppe har chance for at føle mere end en halvnær forbindelse med 
40'ernes pionerer. 

Deres situation må svare til den jeg selv mindes fra 1939 - den
gang jeg meldte mig ind i DSR. Gennem min far, som havde roet 
tidligt i 20'erne, havde jeg fået visse tågede forestillinger om klub
ben, og nu læste jeg nogle gamle årbøger og hørte om 'forhisto
riske' begivenheder: Akademisk Roklub, Polyteknisk Roklub , sam
menslutning i 1917, og navnet Henning Koch. Meget interessant, 
men stort set kun ORD. 
Det jeg nu i 1965 kan berette om orienteringens barndom, fra 1940 

og ti år frem , vil derfor formodentlig nemt for læseren blot stå 
som ORD. 

Det første danma,ksmesterskab afholdles i Tisvilde Hegn i november 1942. 
DSR stillede med 7 mand af de 36 delIagende. Vor lid i holdkonkurrencen 
blev 12 tImer 6 minuller, foran Akademisk Idrælsforening 15 limer 6 mi nuller 
Her er meslrene : Jesper Hven , Mogens Hee, Einar Voigt og Frode Bramsnæs. 

75 



I 1944 sejrede Axel Lundqv;st i old-boys-klassen i Teglstrup Hegn - og nåede 
akkurat at springe på toget før hjemrejsen. Her dækker han væsketabet ind 
under eftersnakken i toget. 

Må jeg da forsøge at overbevise ham om at ordene dækker over 
handlinger, spændende indsats, sejt tovtrækkeri, strategiske mani
pulationer, meget slid og megen glæde, ikke mindst megen taknem
melighed, for alle dem der tog del i Sektionens liv gennem de første 
år. Det har altid været sådan at arbejdet med orienteringsidrætten 
har skænket sin mand flerfoldig glæde: ved forberedelser, ved livet 
i skoven, ved klublivets trivsel. Den som ville høste af livet her, kunne 
blot kaste sig aktivt ud i det. Opgaverne var legio, arbejdet sin egen 
løn. Dengang som nu. 

Sektionens fremkomst skyldtes i første række overlæge Harald Hans
borg. Han var en profet på sit felt, havde været medstifter af Dansk 
Skiforbund i 1938 - og det var som ski mand at han forløste vor Sek
tion i 1940, efter to forsøg, et i april som verdenshistorien gjorde 

abortivt, og et i november, den 29. , som var vellykket. Motiveringen 
og krigens snevintre gjorde navnet Skisektion berettiget. Vi blev til
sluttet Skiforbundet. Vor første formand var Henry Kiersgaard. I hans 
første programerklæring læser man følgende: »Fremme af skispor
ten, træning, rejser ... instruktion i brug af kort og kompas, eventuelt 
senere orienteringsløb og orienteringskonkurrencer ... " 

Den aktivitet som med årene skulle blive vort væsentlige virkefelt 
stod således langt fra klart for os i starten. Men det danske klima 
havde sin usvigelige indvirken. Skiforbundet beskæftigede sig mere 
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og mere med orientering, roklubberne sendte deres folk i skovene, 
og atletikforbundet blev også interesseret. I nogle år stredes man 
bravt om hvem der skulle danne specialforbund for den nye idræt 
og klarede sig i praksis med et fællesudvalg under Dansk Idræts
Forbund. DSR spillede en fremtrædende rolle i disse organisatoriske 
fægtninger. I 1944 blev Axel Lundqvist formand for Ski- & Oriente
ringsforbundet. Sektionen bestred vigtige poster i organisationerne, 
skabte røre gennem dagspresse og klubblade, ved kursus, konkur
rencer og propagandaløb. Aktiviteten var faktisk kolossal, kyndigt 
ledet af skiftende formænd: Ejnar Voigt 41-46, Sven IlIum 46-47, 
Erik Jørgensen 48-54. 
Dansk Orienterings-Forbund blev selvstændigt specialforbund den 

512 1951. 

Orienteringsidrætten blev voksen i disse første ti år. Det første Kom
pasløb for roerne arrangeredes i 1941, det første Stifinderløb i 1942. 
Her optrådte Poul Korsholm som banelæggerens private kritiker, 
lokket frem af de stadige optimistiske spalter i Officielle Meddelel
ser, som klubbens blad jo dengang hed. Enhver orienterer ved at 
det førte til Danmarks første instruktionsbog i orientering »Jeg orien
terer -« og siden til den udvidede »Uden for alfar vej«, i hvilke de 
grundlæggende retningslinier for dansk orienteringsteori blev ned
fældet. Der skulle gå lang tid før udviklingen krævede ændringer i 
baneteorien, og kortlære og taktik står endnu uovertruffent besk re-

Gåsehuset blev løftet på donkrafte i august 1944. Der kom nyt chassis under 
og bagefter fik karosseriet en ansigtsløftning. Kraftig vestenstorm rykkede 
faretruende i huset mens det stod på stylter. Fremgangsmåden var dikteret 
af økonomi og byggeforbud. 
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vet på Korsholms sider. Hans betydning for orienteringen over det 
ganske land kan ikke overvurderes. 
Den eengangs-begivenhed som vel nok har sat sit mest varige præg 
på Sektionens liv - måske endda betydet redningen gennem perio
der med mindre fremragende tilslutning og resultater i konkurren
cerne, indtraf i 1944. Efter en prøveballon i medlemsbladet i hvilken 
vi drømte om en weekend-hytte, modtog vi kaldelse til "Skovrand«, 
og Voigt, Amelung og forfatteren drog den 6. februar til Ravnsholt, 
til direktør Henning Koch, og fik forevist et gåsehus, ca. to meter 
højt hvor det var højest. Vi modtog Henning Kochs herlige tilbud 
om at måtte indrette skovbasis her - og kastede os straks ud i plan
lægningen. Der fulgte en slidsom tid, mange hjalp til, en overgang 
måske for mange. Forholdene var vanskelige og det gik ikke helt 
glat - men en dag stod hyllen der, Gåsehuset var klart til brug og 
blev officielt indviet den 23. marts 1945. Sidenhen har det været 
centrum for utallige minderige begivenheder - sidst ved 25-års jubi
læet i december 65, med 37 frokostgæster i pejsestuen. Henning 
Koch er æresmedlem af DSR. Havde vi haft en tilsvarende mulighed 
for at udtrykke vor taknemmelighed i Sektionen, burde han være til
delt samme status hos os. Vi gjorde noget andet: vi ærede ham i 
det daglige, hver gang vi mødtes ved Ravnsholt. 
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Henning Koch - fadder 
til sammenslutningen af 
Akademisk Roklub og 
Polyteknisk Roklub i 1917 
- herren til 'Skovrand ', 
der virkeliggjorde Sek
lionens hyttedrømme. 
Fra 1944 til sin død i 1951 
en solid støtte og stadig 
kilde til inspiration for 
de' orienterere der holdt 
til ved Ravnsholt. Han 
kendte skoven i dens 
mindste detailler, både 
dens dyr og mennesker. 
Hans fortællinger gav 
skoven et indhold som 
kort og kompas alene 
aldrig kunne have givet. 

Gåsehusel 
1958 

Det må imidlertid stå læseren klart at d nrovnl I'l I vl " d" ol " V " 
de absolutte højdepunkter i Sektionens udvikling ,d d" I" I d, I II 

lå det årligt tilbagevendende program : træning, hil II , 111 1 ", I. , 
ber; rejser, fester: det som hele vort virke byggede p, "I "" ' II " 

nem årene har trukket så stort et antal studenterroere ud l i l I v." " I, 
dyster i skov og mark. Vi har kæmpet os gennem moser og lykllll' l"' , 
i sol og regn, overalt i Danmark, ganske meget i Sverige, somIlIl l icl ' I! 
også i Norge og Finland. Vi har erobret vor store andel i ' jl'" 
palmer, og har lidt mange nederlag , men altid kunnet se tilbag p, 
berigende stunder i gode venners lag. For mange af os er skoveno 
idræt blevet en del af livet, et levesæt, en livsanskuelse. Og for 
dette skylder vi DSR og Sektionen en inderlig tak! 

Jesper Hven 

Sektionen efter 1950 

Skisektionen stiftedes omtrent samtidig med orienteringsspor
tens indtrængen i Danmark. Inspirationen kom fra Sverige, 
hvor man på det tidspunkt allerede var langt fremme på dette 
område. I løbet af det første tiår fandt orienteringen sin form 
herhjemme, og det samme kan man vel sige om DSR's skisektion. 
Mens skisporten dominerede i de første leveår - begunstiget 
af de daværende snevintre - har sektionens virke fra midten 
af fyrrerne og til i dag i stigende grad været præget af oriente
ringen . Dette kom da også til udtryk, da man ved generalfor-
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samlingen i 1955 ændrede sektionens navn til DSR's ski- og 
or ienteringssektion. 

I den senere periode har sektionen været ledet af følgende 
formænd: Hans Ove Hansen 54-56, P. E. Birk Jakobsen 56-62 
og Bent Mærsk 62-65. I 1965 er ledelsen af sektionen overgået 

til Kell Hallstrøm. 

Old-boys 1963 
Helge Høeg Rasmussen 
og Birk Jakobsen 

DSR's navn har i de senere år måske ikke figureret så ofte 
på toppen af resultattavlen, som tilfældet var i den første tid, 
men det skyldes ikke mindst dansk orienterings rivende udvik
ling. Mange nye klubber er efterhånden kommet til, oriente
ringsidrætten er blevet mere konkurrencepræget , og der kræves 
i stigende grad en intensiv og systematisk træningsindsats for 
at nå til tops . Det har vel for flertallet af DSR' s løbere knebet 
med lysten og viljen til at være med i denne udvikling. 

Gode toppræstationer har der også været i disse år. En af halv
tredsernes bedste DSR-løbere var Svend Nielsen, der opnåede 
mange bemærkelsesværdige resultater både i indland og udland. 
N ævnes skal også Hanne Hulgaard (Hanne Voigt), der i slut
ningen af halvtredserne var vor mest talentfulde løber på spin
desiden, hvilket hendes 2. plads ved DM i 1959 vidner om. I 
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de sidste år har Birk Jakobsen (Røde) ydet en bemærkelses
værdig indsats i Old-boys klassen ved at vinde forbundsmester
skabet i denne klasse så vel i 1964 som i 196 5. 

Den store årlige begivenhed indenfor sektionens virksomhed har 
normalt været arrangementet af vort åbne orienteringsløb »Sti
finderløbet«. Det har nu siden første gang i 1942 været afholdt 
ialt 21 gange, og i fremgang såvel som i modgang har arrange
mentet af dette løb ligesom manet til samling af sektionens 
kræfter , og har været dens ansigt udadtil. Det er mit håb, at 
denne trad ition må fortsætte, og at det fortsat må stå for sek
tionens styre som en af dets væsentligste opgaver at arrangere 
dette løb. 

Gåsehuset ved Ravnsholt Skover et af klubbens bedste akti
ver på klublivets område. Hytten har da også i tidens løb været 
et meget værdsat fristed for orienterere, skifolk og DSR's øvrige 
medlemmer og udgangspunkt for mange klubløb. I de senere 
år har hytten været underkastet en nødvendig restaurering, kyn
digt ledet af hyttechefen Knud Mikkelsen, men om nogen mo
dernisering, så som indlæggelse af elektricitet , har der naturlig
vis ikke været tale. Gåsehuset er derfor stadig det fristed , som 
vi alle sætter så stor pris på. 

Beretning om 1965 

Herefter skal årets begivenheder indenfor sektionens virkefelt 
omtales. 

Aret 1965 blevet stille og roligt år for orienteringen i DSR. 
Som omstående orienteringsstatistik viser, havde vi 10 l starter 
mod 15 7 sidste år. Birk Jakobsen er fortsat vor bedst placerede 
løber og hævder sig som årets bedste danske old-boys løber ved 
at genvinde forbundsmesterskabet i denne klasse. Vi har opnået 
II førstepladser, hvoraf Birk Jakobsen tegner sig for de 7, 
mens Birthe Thagesen har opnået tre sejre og Gert Pedersen 
een . I årets løb har vi haft een oprykning i Herre A (Birk Ja
kobsen) og fire oprykninger i B-klassen (Birthe Thagesen, Gert 
Pedersen, Bent Thagesen og Finn Bjørn Larsen). 

Foruden deltagelsen i årets mange åbne løb har vi haft folk 
på træningskursus i Helsingør, til banelæggertræf på Idræts
højskolen i Vejle og til banelæggerstudiekreds i København . 
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Et løb plejer vi at omtale nærmere, nemlig roernes »Kompas
løb«, hvortil vi i år havde sendt 9 løbere. Løbet foregik i Nyrup 
Hegn , og bedst placerede DSR-Iøbere blev Birk Jakobsen og 
Gert Pedersen som henholdsvis nr. 2 og 6 på herre banen og 
Birthe Thagesen som nr . 2 på damebanen . Det blev dog kun til 
en 6. plads i holdkonkurrencen. 

Vort eget arrangement »Stifinderløbet« - det 2l. i rækken -
var i år den 2. maj traditionen tro henlagt til svensk terræn. 
Løbsområdet var beliggende ved Faringtofta, hvor vi også hav
de løb i 1963 . Naboterrænet blev benyttet denne gang, ligesom 
Faringtofta skole igen tjente som et fortrinligt samlingssted. 
For løbsarrangementet stod Mærsk med Viking Cedergren som 
svensk banelæggerkonsulent. HA vandtes af Peter Nielsen, 0-
63, mens Bodil Jakobsen , K.I.F. , sejrede i dameklassen. Løbet 
havde kun samlet omkring 110 deltagere, hvilket skal ses på 
baggrund af, at vi ikke havde opnået at få kvalifikationer i 
nogen af klasserne. Som løbskort blev nemlig benyttet de »gam
meldags« svenske kort med stregsignatur i stedet for højde
kurver, og denne korttype kan ikke mere anerkendes som løbs
kort ved kvalificerende løb. 
Ved generalforsamlingen den Il. november ønskede forman

den at overgå til sektionens menige rækker, og da der fra for
samlingens side var udbredt enighed om, at sektionens fremtid 
skulle sikres, var det et stort held, at Kell Hallstrøm meldte 
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Løbsinstruktio
nen studeres. 
Faringtofta 
skole, samlings
stedet ved det 
21 . sti finderløb 

sig som ivrig efterfølger. Styret for den nye sæson fik derfor 
følgende sammensætning: Formand: Kell Hallstrøm, kasserer : 
Gert Pedersen og sekretær: Birthe Thagesen. 

Sektionens 25-års jubilæum blev fejret på vellykket og hyg
gelig vis ved en indbydelse til »Julekispus« fra Gåsehuset. Sek
tionen var vært ved den efterfølgende frokost , der havde sam
let omkring 35 gæster, såvel veteraner som nye medlemmer. 

Den afgåede formand benytter til sidst lej ligheden til at ønske 
det ny styre god arbejds lyst og sektionen lykke og held frem-
over. EM 

Orienteringsstatistik 1965 

Løbere Klasse') Antal 
Placeringer 
(i nd ividuelle) 

starter 1. p I. 2. pI. 3. pI. 

Birk Jakobse n YOB , HB , K 17 7") 2 

Kell Hallstrøm HB, K 13 

Birthe Thagesen DC, DB, K 9 3 2 

Hanne Hulgaard DA 7 

Henning Jacobsen HC 7 

Bent Thagesen HC, HB, K 7 

Erik Hulgaard HC 6 

Gert Pedersen HC, HB, K 5 

Søren Larsen .. HC 4 

Bent Mærsk .. HB 4 

Jonna Nie lsen DB , K 4 

Pre be n Niel se n .. .. HB, K 4 

Jens Peder Smørum HC, K 4 

Kirsten Balslev .... .. DC 3 

Erik Skifter Andersen HC 2 

Finn Bjørn Larsen . . HC 2 

Mogens Haut ....... ... . K 

Mogens Munck ... .. . . HC 

Chr. Smørum ÆOB 

lait 19 løbere ... . . . 101 11 6 2 

') K = kompas løb 
") heraf 1 forbundsmesterskab i OB 
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Kasseregnskab 
fra 1. november 1964 til 

31. oktober 1965 



INDTÆGTER 

Kassebeholdning pr. 31/10 1964 ....•..... . .. . ..•. 
Kontingenter) aktive 
Kontingenter) passive ............ . .. . ................ .. . . . .. . .. . . , ...... . .. . . 

Tilskud og gaver m. v. 
Ingeniør Ree's mindelegat 
DSI .......... .. 
Københavns Universitet 
D.F.f.R. 
Polyteknikerlegatet 

Diverse indtægter 

m. fl. 

Sa lg af skabskorl. tøj, mærker. tryksager. bøder 
Indvu ndne renter ...... . 
Sa lg af brugt sc uller .... . ................ .. ......... . ..... . . . 

Balance 

Kontingentrestance pr. 1. november 1965: kr. 8.230,00 

Dansk Studenterronings jubilæumsfond pr. 1. november 1965: kr. 8.901,64 

Gæld til Dansk Studenterron ings jubifæumsfond pr. 1. november 1965: kr. 6.251,00 

Klubbens pantegæld : Klubhuset i Svanemøllebugten: kr. 145.612,50 

65 .868 ,92 
3.345,00 

30.675,00 
12.352,40 
3.180,00 
1.275,00 
2.000,00 

7212,45 
101 ,92 
400,00 

1.924 ,21 

69.213,92 

49.482,40 

7.714,37 

128.344 ,90 
14611 ,64 

142.956,54 

Foranstående regnskabsføring er revideret og fund et i overensstemmelse med foreliggende bilag. 

København, den 1. december 1965. N. H. SCHAUMBURG ERIK HAAMANN 
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UDGI FTER 

Klubhuset 

~j~etf an~~:~æ;li~i··::: : :: : : :: : :: : :: : :: ::::::: ·· · ·: : : : . .. ...... . 

Skatter og afgifter ..... 
-: - rel. af bådeværftet 

Assurance ................ . .... . . .. . . .. . . . ..•.... . . 
Vedligeholdelse og nyindretninger . . . . . . . . . . . 
Telefon ............ . 
-:- ref. v/automater .... . 

Renholdelse ......... . .. . .. . .. . .... , ..............• . .•. . • .. • .. • .. • . .. 
Afdrag Ree's legat .. 
Andre udgifter 

Bådene 
Køb al 2 stk. 2 årers inriggere 
Vedligeholdelse af både og årer 

Den daglige drift 

1.607,911 
~I 

Sec uritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. ......... . 
Opvarmning , el og gas ... ... . . .. .. . •. ... . • .. • . .•. . •. . . .. . .. . .. . .. . 15.442,53 
~ refunderet ........... ........ .. ... 11.277,36 

Fremme af klublivet 
Fællesture . . ................................ .. .. . .. .. ... .. ..... . .... . .. 
Gymnastik, håndbold , svømning...... . .... • .. . • ..•.. . .. 
Medlemsbladet, trykning og udsendelse .............. ....... .. .. 
Fester ........... . ....... .. . 
Køkkenets drift og anlæg ............. .. ...... .. . 
Andre udgifter ......... .. ... . .•.. •. .• . .• . . • . . • . ..... . .. . . .. . .. . 

Administration 

Kontorhjælp 
Porto , konlorartikJer .. .. . .. .. . . . . ........ .. . .. . ... . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .... . .. . 
Andre udgifter ......... .. 

Repræsentation 

Arbog 
Andre udgifter 

Kaproningsudgifter 

Drift af bådehus i Sydhovn 
Nyanskaffelser 
Vedligeholdelser .. 
Deltagelse i kaproninger 
Gravering - præmier 
Motorbåd 
-:- benzin ref. ............ . 

Træner 
Studentermatch 
Andre udgifter 

Nivåhus 
Afgifter og vedligeholdelse 
-;- lejeindtægt 

Gåsehus 
Afgifter 

Kontingenter 

D.F.f.R., D.F.f.R.s Københavnskreds, Regattaforeningen elc. 

Diverse 

Køb af tøj , mærker og tryksager 

København, den 17 . november 1965. 

612,41 
561 ,00 

" . 1(1" , I 

~I \I"II,NII 

'/1 111 ." 11 
," 1111 , II 

I. ~ I /I ~,'II 

. Q'I,'IU 
G'/ ,00 
~ 

10.780,00 
20.028 ,92 

382, 12 

4.165,17 

292 ,24 
3.928,85 
3656,45 

419,93 
13.672,85 

575,56 

5.600 ,00 
2.899,50 

840,35 

6.550,00 
384,75 

3.616,75 
6.957,09 

361,23 
13.100,37 
1.133 ,44 

908,17 

5.400,00 
1.163,60 

382,59 

~'1. ,11 1,7 1 

3'LU 7,n 

4.547,29 

22545,88 

9.339 ,85 

33.023,24 

51 ,41 

159,52 

2.717,00 

7.553 ,15 

142.956,54 

AAGE BANG 
kasserer 
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udkast 
rentegn1ng 
tryksager 

LEI F TH OMSE NS BOG T RYKKER I 

KA TTE S UN D 14 KØ BENH AV N K 

TEL EFO NER BY 170 1 .6929. 1608 
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