
DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr.l 

• 

Nytår 1968 
Aret 1967 kom iii al marker. et hojde
punkt IOSR', historIe. 
Dansk Studentetronlngs 100 ars Jublhe
um blev festligholdt pi en mide, vi 
alle hllr grund til al vlllre slolle af. 
Dø store hojdepunkter standerhejs· 
nlngan, recept10nen og lestbanketten 
vil blive mindet; OSR's historie III sene 
Ilder. 
Vor bådepark blev fornyet og vort 
klubhus Islandsat som aldrig for, takket 
være rundhindet slotte fra firmaer, in
stitutioner, fonds og private. 
Det arbejde, som en slor kredS af aktl· 
ve medlemmer sammen med bestyrel
sen gjorde pi mange leller op til og 
under jubilæet. kan kun aftvinge re
spekt. 
Sidst, men Ikke mindst. ydede vore 
kaproere slor8 bidtøg Ul Jubilæet ved 
al skabe et rekordår IOSR's kapro
ningsafdelings histone. 
Festen ar slul, Det er hverdag plny, 
LykkeHgvl1 er hverdag I DSR ensbety· 
dende med IrUld. 101. lundhed og gia· 
de limer I gode venners lag lor talrige 
yngre og ældre medlemmer. 
Del er derlor mit inderlige hllb. at det 
må lykkes den nuværende bestyrelse 
i det kommende ar al fore klubben 
videre. således at den pi alle felter 
lortsat kan hævde sig blandt de foren-
de I danlk roning. 

GODT NYTAR 

Aage Bang 

Arbogsredaktlonen 
modtager bidrog indtil 
10. 2.68. 

Venlig hilsen 

Bent Rasmussen 
Tuslrupvej 4, Vanløse 

Tlf. 746999 

Dec.-jon. 1968 

Meddelelse fra kassereren om 

kontingentsatser og kontingent

indbetaling 

36. årgang 

lied AraskIltet er de nye konhngenlsatser, der blev vedtaget p.IJ den 
ordinære generalforsamling den 8. december 1967, trådt I kratt 

AKTtVE : 16,00 kr. pr, mIlned 
Medlemmer under 18 lir og værnepligtige pli dagløn betaler halvt 
kontIngent 
Aktive medlemmer med ol/er 10 Ars uafbrudt aktivt medlemsskab. der 
har onsket nedsat kontingent 11.00 kr pr. måned. 
UI/svarlgt medlemsskab kan opnås eller 5 års uafbrudt aktivt medlems
skab. 

PASSIVE: mindst 40,00 kr. lor irel 1968. 
Hel eller delvis Iritageise lor konungenlbetaling kan af bestyrelsen 
bevilges efter skrUtJIg _nsogning. 

Medlemmernes opmærksomhed henledes pA, at kontingentet lori alder 
månedsvis forud. og at Indbetalingen skal være foretaget Inden den 5. 
ImAneden, 
Kontlngenlindbetalingen foregår leltest ved benyttelse af klubbens 
posIkonio, giro nr 34 66, hvortil Indbetalingskort gratis udleveres pi 
ethvert posthus. 

Skabe 
Skabe med 66-kort vil blive opbrudt 
d. 1. 3. 68 

Skabe med 67-kort vil blive opbrudt 
d. 1. 8. 68 

68-kort kan købes for 5 kr. 
køkkenet 



Adressel1sle : 
D"nske Studenters Roklub, 
Str.1ndvængd. 
2100 København ø. Postgiro 3466. 
Postgiro 3466. 

Jubilæumsfondens girokonto: 
127970. 
Tdefonl'!r : kontor RY 48, kekhn og 
medlemmer 29 6J 60. 

Klubbens kontor er "bent 
tirsdag og torsd"g kl. 19 - 20. 

Formand : Aage Bang, Holstclnsg.1· 
d, 5. ø. TR 359. 

Kasserer : Dan Nielsen, Klintevej 26. 
Brh .• BE 3681. 
Sekretær : Ole Pedersen, Forhlb. 
ningsholms Alle 292 , V . 

Materielforvalter : Erik FoJdbjerg. 
lslevhusvej 17. Brh. BE 9151. 

Kaproningschef: Peter Wikken , 
Kagsåvej 45. Herlev. 94 42 68. 

Motions· og langtursrocbef: Gert 
Marius H ouga;ard. Arhus Plads 25 , 

ø. ØS 6577. 

Instruktionsrochef: Ilenning Ras
mussen . Slangerupgade 25 st., N . 
TA 7916y. 
J-Iusforvalter : Helge Ib Olsen . DSR. 
Straodvænget. ø. 
Træner: Ib ChristoHerun, Bern
s torffsvej 144. Hf 7074. 
T~lefontid kI. 7 -7.JO. 

FInbad - D. S. R 

Tirsd.g kl. 20 - 22 
Lø,d.g kl. 14 - 18 

Håndbold - No", .U. 

onsdag td. 18.15 

Svømning - Nerre alle 

fredag kJ. 20. IS 

Gymnastik - No", aU. 

tirsd~g og fredal kl . 19. 15 

Metropolit .. nannex 

onsdag kl. 17. 15 - 18. 

VINTERTRÆNI NG , DSR 

tirsdag kl. 18.30 og 19.30 
torsdag kl. 18.JO og 19.30 

Ordinær 

generalforsamling 

Ordinær generalforsamling i Danske Studenters Roklub afholdt d. 8. dec. 
1967 i klubhuset. 

Du var .. modt " 154 stemmer (ind. fuldmAgter) , hvorfor gener .. lforsamlin
gen var beslutnmgsdYglig med hensyn til lovændringer. Til dirigent valg
tes Eivind Holm. 
f ormanden indledte s in beretning med at bede forsamlingen med ham 
mindes afdøde Ejvind Sieverts med to min. stilhed. 
Derefter omtaltes de fleste af de større begivenheder, der havde fundet 
.,ted i jubilæumsåret. Særligt fremhævedes den store kaproningssæson, 
der med SiM 74 sejre i 146 starter havde slået aUe rekorder. Medlemstallet 
havde holdt sig konstant, men med 200 ind- og udmeldelser, hvad der nok 
var noget foruroligende . En tak rettedes til de ældre medlemmer, du i og 
udenfor jubilæumskomiteen havde ydet en værdifuld stotte til bestyrelsens 
bestræbelser for at El afviklet jubilæumssæsonen på en så værdig vis 
som muligt. De bes tyrelseskammerater, som formanden havd~ arbejdet 
sammen med l de 15 år, han havde ,'æret med i bestyrelsesarbejdet, modtog 
også Eonnandens tak. Slutteligen meddelte formanden generalforsamlingen 
sin endelige beslutning om at nedlægge sit mandat. 

Efter beretningen tildt'ltes klubbens hæderstegn Erik Becker, in absentia. 
Ib Christoffersen fik Papirkniven, Erik Sommer Jensen den af Anero-Sport 
udsiltte pokal , og Sejf">masten tilfaldt Palle Blinkenberg. 
Der var in~en .,porgsmål til formandens beretning, hvorfor man gik over 
til næste punkt på dagsordenen : Aflæggelse af regnskab. 

Kasserer Aage Bang var fraværende på grund Olf en stærk influenza, hvor
for Boesen også tog s ig af dennt' sag. 
Regnskabet balancerede med 355,657.50 kr. Af særlige udgifter nævntes 
Arbogen (18.000 kr.), kaproningens .. driftsomkostninger~, der på mystisk 
vis kun var steget ubetydeligt og køkkenets store underskud . 

Der udspandt sig derefter en timelang debat om dettt' punkt. Folk hdtede 
sig især ved det stort' underskud på køkkenets drift, den dyre årbog, mang
lende status , salget af gamle bldt' og OlnskaHt'lse af nye, kontingentrestan
cer og lagen't af ubetalte regninger. O . Secher mente ikke, at vore donatorer 
havde modtaget en rimelig form for tak. Efter at formanden på kasserens 
vegne havde redegjort for bestyrelsens dispOSitioner i pekuniær henseende, 
kom regnskabet til afstemning, hvor det blev vedtaget med alle stemmer 
mod 15. 
Bestyrelsens forsJag om kontingentforhøjelse mt'd 2 kr. pr. md. for aktive 
til 16 kr. pr md . og passivt kontingent 40 kr. pr. lr blev herefter forelagt 
og vedtaget efter en mindre debat. 

No rman-lIanst'n havde indsendt forslag om et ekstrakontingent på 2 kr. 
pr. md., hvilket udelukkende skulle bruges til fornyelst'r inden for inrig
gennateriel, fik en ublid modtagelse af næsten allt' talere, og det blev da 
også nedstemt med kun 17 stemmer for. 

Klubben modtog af vore to trænere en blankpudset messingråber, og "Alli
gatoren" blev tildelt Ronald Clausen - "Håkansons lillebror" , 

Punkt 3 - 10: Valg af ny bestyrelses. 
Dette punkt udviklede sig til et sandt Bråvalla-slag. 
Et flert.,.! inden for den opstilJede bestyrelse havde nemlig stemt imod 
vedt .. gelsen af regnskabet, og de fik nu - inden for fin" vægge - mulighed 
til at overveje deres stilling. Dette forte til en erklæing, hvor man udtalte, 
at dersom man havde kendt klubbens - efter deres opfattelse - fortviv
lede økonomiske situation, vill e de overhovedet ikke have ladet sig opstille. 

Derover udvikledes en harmdirrende diskussion, hvor mange dyre ord blev 
talt. Der var almindelig enighed om, at den nye bestyrelse havde opført 
s ig lumpent, og at Bang hellere mltte finde sig nogle andre at danne be
s tyrt'ise med. Efter drøje hug til mange sider valgtes dog bestyrt'isen (na
turligvis er m .. n fristet til at sige, for enhver vt'd jo, hvor vanskeligt det er 
at samle nye folk hl en bestyrelse). 



D~n ny~ bmyre.ls~ fik du~ft~r følg~nd~ uds~ende: 
Aage Bang (fmd.), Dan Henrik Nielsen (kass.), Ole Pe
dersen (sekr.), Peter \Vikken (koapr.ch~O. Henning Ras· 
mussen (instr.chef), Gert Houg.ird (mot.cheO og Helge 
Ib Olsen (husforvaltu). Til revisorer valgtes HiJiJmann 
og Schaumburg og r~præs~ntanter til DFfR valgtes de af 
bestyr~lsen for~sl.tede. 
Sidste alvorlige punkt pl dagsordenen var bestyrelsens 
forslag om at lade kvinder U. adgang til klubbm som ak
tivC', ordinære medlemmer. Alle d~ argumenter for og 
imod, der har været fremfort i lrevis - slvd pl general
Eorsamlinger som p1 verandaen og i finnbadet, blev truk· 
ket frem igC'n. Især besværede de ældre medl~mmer, d~r 
udgjorde det overvældende flertal imod, sig over, at det 
vill~ blive kostbart at omlzgge klubbens indretning, s.l 
sømmelighed~ns krav kunne overholdes. Bestyrelsen men
te ikke, at denne udgift og det besvær, der jo rigtignok 
ville fremkomme, stod i noget forhold til det princip, at 
de var lige ret for all~. Det var specielt d~prim~r~nde at 
b~mærke, at det hov~dsag~ligt var de ældre medlemmer, 
der ikke kommer i klubben nær d hyppigt som d~r~s 
modstandere, ikk~ kunn~ inds~ d~t forkast~lig~ i at mod· 
sætte sig den udvikling, d~r før eller sid~n uundg.ieligt 
vil finde st~d. 
Resultatet af den folgende afstemning blev, al 99 st~mte 
for og 52 imod medens 3 undlod at udfylde sedlerne. For· 
slaget var s.\ledcs forkastet, da der skal 8 \ majorit~t til 
en lovændring. 
Blinkenbug fik duefter ord~t for at anbefale folk at skrl· 
ve sig p1 den komm~nd~ sæsons Sejrsfond, men dC't var 
dC'r ikk~ ~n eneste, dC'r gjordC'. 
o. S~chu hyldC'd~ på sin lidt sær~gn~ mJd~ Eorrnand~n 
for dC'n vel1ykked~ sæson, hvilkC'n havde oversteget hans 
dristigstC' forventninger. 
KI. 0123 sluttede genualforsamlingen, og formanden trak 
sig ud af bestyrelsesarbejdet fulgt af sine bestyrC'lseskam-
meraters tak og hyldrst. Helge Ib Olsen. 

Kaproningen 
Begynderafdelingen 
En snes nye har mrr~ eller mindrr flittigt fulgt vinterlræ
ningen i efterlret. Op til 14 har værd interesseret i at ro 
som begynderr i 1968. Med det uundg1elige frafald skulIr 
drr kunn~ bliv~ en begynderotter, n.ir vi stnter på vandet 
I april. 
Sæsonen slufter mrd rostævnel på Soro So d , 11. august, 
hvor der for danmarksmestrrskaberne er fire løb for be
g)'ndere: Firrr, singelsculler, toer og oltrt. 
Det kan rndnu nls for helt nye at komme med til de kom
mendr syv mlnedl"tS træning og kaproning. Begynd med 
træningen nu, om en måneds tid er det for sent. 
For alle, der vil ro kaproning, er der fra nu af tvungen 
vintntræning fire gange om ugen: Tirsdag og torsdag af· 
trn kl. 18.30 eller 19.30 gymnastik og vægttræning. lør
dag dtenniddag kJ. 15.00 bassin roning og vægttræning. 
Sondag formiddag kl. 9.30 løbetræning. Tirsdag, torsdag 
og lørdag trænes i klubhuset i StrandvængC't, søndag Iræ-
nes fra Bagsværd Rostadion i Skovall~en. esj. 

Sejrs'onden 
Foranh:diget af b~givenhedl"me på geRC'ralforsamlingen 
skal j~g hermrd give nogle fakta om Sejrsfondrn . 
Den blev oprettet første gang med sæsonen 1966 for oj~ . 
Formllrt med de indsamlede midler er. at de skal brugC'S 
til gavn for klubhuset og d('rmed til gavn for medlemmer-

nt. Man har ment, at lokalerne ikke var tiJtalmde nok, 
hvorfor Sejrsfonden 1966 er blevet brugt til at mod~rni$e· 
re TV-stuen med, for pl den m1dC' at lokke folk ned i 
klubben i mrre hj~mlige omgivelser. 
Endvidere er der kobt t.n elektrisk opvaskermaskine til 
køkkenet, så fru Voigt kan blive lettet i sit arb~jde, der i 
forvt'jen er et slid at klare. 
Srjrsfondens midler bliver .administrer~t af kapronings
styrelsen, som indtil nu har bestlet af Palle Blinkenberg, 
Ilelge Ib Olsen og undertegnede. Fremover vil Sejrsfon
den blivr administrrret i nøjr samråd med klubbens be
styrelse. 

INDTÆGTER, 

Indbrtalt i alt af nlC'dlrmmerne 
+ renter på bankbog i 1965 
I ~lt 

UDG IfTER , 
Til istandsættrise af TV·sturn 

kr. 4.044,00 
21,34 

kr. 4.065,34 

kr. 2.293,61 
til køb aE maling, brædder iii Io h, gardiner, 
kokosgulvtæppe og c;tumtjeRC'r til slyngdstue 98,00 
I alt -'2"'.3"'9ICi.6"1 

overført til Sejrsfonden 1967 
I alt 

"'. 1.673.73 
kr. 4.065,34 

Af Srjrsfondrn 1%7 er brugt kr. J.1I8,OO til køb af vaske
maskine. 
Om Finnbadet I de sydligr baderum blot dette, at man 
tænker Clt gå i gang med det, for så vidt Sejrsfonden alenr 
kan dække udgiftrme. Det gamle finn bad rr dårligt, rum· 
mrt er for stort, og det ligger dC'Suden dårligt i forhold til 
1e fleste skabspladser. 
Finnbadet er altså ikke en udgiEt, som opstår på grund af 
d~ lovændringer, man på generalforsamlingrn prøvede at 
få grnnemført mrd hensyn til kvinder i klubben. 
Til slut rn opfordring til at skrive sig på listen for den 
kommende sæson, idet jeg herved håber at have gjort det 
klart for rnhver, at der ikke sker mystiske ting med de 
indkomne beløb. Poul Erik Jensen. 

Ang. kvinder 
~Jeg mødte op til generalforsamlingen med det faste fort
sæt at stemme mod optag~lse af kvindelige m~dlemmer 
i klubben, således som jeg hu gjort d~t ved adskillige 
tidHgerr I~jlighedrr. og jeg forlod generalforsamlingen 
med en beskæmmC'nde fomemmelsr ~f noget fundamen
talt forkert i, at den foreslårde lovændring ikke blev vrd
taget. 
Tiden står ikke stille, sæder og skikke ændrer sig, og drt, 
der var hensigtsmæssigt og i en klubs og dens medlem
mrrs interesse for år tilbagr, behøver ikke at vær~ dette 
i d~g. Udviklingen kan ikke lægges i lænker, forsøger 
man drt alligrvel. sprænges lænkerne rn skønne dag, og 
rt'Sultatrt heraf kan blive belt uoverskurligt. 
Ingen bor efter generalforsamlingen være i tvivl om, at 
drr blandt klubbens unge og yngre medlemmer er en 
kompakt majoritet for optagelse af kvindelige studenter. 
Klubbens ungdom er klubb~ns fremtid, og det er den, 
drf skal byggt'S på, det er den, klubbens trivsel står og 
faldrr med, og drt tjener pi langt sigt ikke noget urgC'n
nyttigt formil at spærr~ af for sådanne ændringer i klub
bens traditionelle livsformer, som tiden nu er moden til. 
De økonomiske problemer, der er knyttet til optagelse 
af kVlnddigr medlemmer, som jeg i øvrigt tror overstiger 
Ikke så lidt de tal, d~n afglede bestyrdse opererrr mrd, 



kan ikke blive storre end, at de kan overkommes ved fæl 
les hjælp og indsats. 
I konsekvens af denne overbevisning kan jeg ikke nok 
som anbefale, at den foreslåede Jovændnng snarest muligt 
tages op Igen på ekstraordinær eller ordinær general for
.. amliDg for endelig vedtagelse, og bede de mange ældre 
medlemmer, der endnu er modstandere af forslaget alvor
ligt overveje, hvad der bedst muligt tjener klubbens frem-

ORIENTERING 

tid og trivsel. og om det er rimeligt, at et mindretal ved 
hjælp af lovenes bestemmelse om kvalificeret majoritet 
år eher 1r sætter sig imod et øjensynligt flertals ønsker 
med det resultat, at klubHvd slagnerer, og at den ung
dom, fremtiden skal bygge på. ikke foler sig hjemme, og 
derfor i stort tal forlader klubben efter kort medlems
skab,~ 

S. E. C. W.hlk. 

Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orlenterlng .. ektlon ved K. Hallstrem 

Julekispus 
Arets jwekispus blev traditionen tro afViklet i !otr.llende 
vinten 'ejr med sne p1 træerne og frost i luften . .sondagen 
for jul deltog b1de aktive lobere, veteraner og familiemed · 
lemmer i spogen. Et held for sektionen, at Kell havde ta
get k.ritikken fra generalforsamlingen til efterretning, så 
lobet lod sig afvikle alene med det normale antal udgåede 
deltagere ; ros tH formanden . 
forst~ start gik kJ. 1000, og deltagerne blev sendt af sted 
med få minutters mell emrum med Mikkel som rosinen 
Dejlig afs lappende at færdes in natura ene og alene med 
et kompas og uden forvirrende kort. mlsvl"ning O.S.V. 
1. post var da også anbragt for ikke at gore evt. pessimi 
ster modlose, og turen skulle fortsættes mod ost langs 
den ost-vest-g!ende meridian . Det kunne da kun være en 
fælde at anbri.nge meridi;anerne ost-v~st. men det stod der 
utvetydigt. Alts.1 mod 0st til post 2. som var hængt op i 
et træ. Til alles beroligelse kan vi dog fortælle. at bane-

læggeren var rigtig Julerar og havde anbragt en stige til 
fri afbenyttelse. Resten af løbet blev der vekslet mellem 
kompasgange, gætten g!der, opsøgning af kodebogstaver 
m. m., hvilket kun kunne virke tilfredsstillende for aUe 
deltagerne. 
Løbet blev afsluttet med en storsl1et Julefrokost med kol
de juleøller, hvor deltagerne hyggede sig i .. G!sehuset", 
'om var lunet godt op. Diplomer blev skrevet til de dyg
tig:!>te deltagere. hvoraf Voigt og Smorum (junior) må 
nævnes. 

Det var en vellykket Julekispus 
J •. 

HANS FREDERIKSEN 
Malermester . Tlf. 900781 

DISKOTEK 
Afholdes fredag den 2. februar 

kl. 20.00 

Gratis adgang! 
• • priser I Sædvanlige uhørt billige baren 

Mød ap Mød op 

BALTICA 
PO . SIKRING 

.' ..... 0 ............ , .. . 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr. 2 Februar 1968 

Fiaskotek eller hva'? 
Efter fredagens diskotek (2/2) synes det at være passende 
med et par bemærkninger. Fiasko er nu nok ikke ordet, 
idet der faktisk kom en hel del mennesker, og så vidt 
jeg kan bedømme, snakkede de meget hyggeligt. 
Men netop snC!.kken gjorde det ret klart. hvad der mang
lede. Nemlig sådan ca. de piger, vi kunne have haft som 
medlemmer. hvis klubben havde værd en reaktionær 
minoritet foruden. De SO herrer, som ved at se sig selv 
lidt om, ville opdage, at piger kan bruges til andet end 
"det", det som en vis læge så net antydede, sidst han var 
i klubben den 8. december 1967. Vi andre, der fortvivlet 
skaber omsætning i det betrængte kokken. har opdaget. 
at man kan danse med piger uden at blive forfert eller 
forføre. 
Altsl prøver vi igen med diskotek (se annoncen) og hl
ber, at de, der var sidst, også prøver igen samt at også 
andre møder op. Det kan lade sig gøre- at gå i DSR uden 
at ro. 

Marius. 

56.6rgong 

DISKOTEK 
Afholdes lørdag 
den 24. februar 

kl. 20.00 
Sædvanlige uhørt 

billige priser i baren 
Fortsæt successen 

Entre 2 kr. 
Billetten deltager i 

lodning om aftenens 
L.P.p lade 

KØKKENET 
er i vintersæsonen åbent tirsdag og 
torsdag aften fra kl. 19 samt lørdag 

eftermiddag til kl. 17, men vil være lukket 
for medlemmer fra fredag d. 1. 3. - lørdag 

d. 30. 3. ind. på grund af 
D.F.f.R.'s instruktørkursus 

) 



Adressell.te: 
Dansk!: Stude:nttrs Roklub. 
Strandvænge:t, 
2100 Kebtnbavn ø 
Postgiro 3466. 

Ttldoner: kontor RY 48, kokken og 
mtdltmme.r 29 63 60. 

Klubbens kontor er 1be:nt 
tirsdag og torsdag kj. 19 - 20. 

Form.md: Aage: Bang, Holste:insga
d. 5. ø. TR 359. 
Kasserer: Dan Nielsen, Klinteve:j 26, 
B,h .• BE 3681. 
Sekretær: Ole Pedersen, forhåb
ningsholms Alle 292 , V. 

M.ateridforvalter: Erik Foldbjerg, 
lslr-vhusvej 17, 8rh. BE 9151. 

Kaproningschd: Pdtr Wilcken, 
Kaghvej 61. Herlev. 944268. 

Motions- og langtursrochd: Gert 
Marius Hougaard, Arhus Plads 23, 
ø. ØB 6>77. 
Instruktionsrochd: Henning Ras
mussen, Slanguupgade 25 st., N. 
TA 7916y. 

HusforvaItu: Helge: Ib Olun, DSR. 
Strandvænget. ø. 
TræMr: Ib Christoffersen. Bem
storffsvtj 144. HE 7074. 
Tdefontid kI. 7 -7.30. 

FInbad - D. S. R. 

Tirsdag kl. 20 - 22 
Lo,d,g kl. 14 - 18 

Håndbold - N.,.. .11. 
onsdag kJ. 18.15 

Svømning - Norr~ .lUl 

fredag kL 20.15 

Gymnastik - N.,.. .11. 
tirsdag og frcda6' kl. 19.15 

Metropolitananncx 

onsdag kl. 17.15 - 18. 

VINTERTRÆNING i DSR 

tirsdag kJ. 18.30 og 19.30 
torsd.1g kj. 18.JO og t9.JO 
lørdag kl. 15. 

Kaproningen 
Der er god gang i træningsforhcredelsernc til dC'n kommende sæson. 

Man kunne mlske ønske sig, at begynderne viste sig lidt mere konst,ant 
og i noget større antal, men det ser dog ud til, at DSR vil blive i sl_nd til 
at stille: en række gode mandskaber på bCM.ne. selvom vi bl. a. har mlttet 
sige farvel til vor glimrende ditc·otter. 

Nogen rekordsæson. hVild antal njre .1og1r, skal man ikke vente, men 
forhåbentlig vil det ikke komme til at skorte pi dC't kvaliutive. 

Medlemmerne kan derfor uden risiko for at blive flået tt"gne sig for et 
beløb til sejrs fonden. listen er ophængt i Slyngelstuen. Til yderligere be· 
tryggeise kan man tegne et maksimumbelob, og det skal endvidere medde
les, at bestyre.lsen administrrrer de indkomne midler via et af bestyrelsen 
nedsat udvalg. 

Angående træningsmetoderne ser det ud til, at man er ved at ændre sig
naler i vort sydlige naboland. På det tyske trænennøde i Essen var det en 
udbredt opfattelse, at man skulle træne: over lange stræk i hele forsæsonen 
og derefter i selve sæsonen gå over tH det nu almindelige system med flere 
gange kortere distancer. For elite-mandskaber blev det anset for væsentligt, 
at deltagelse i kaproninger indskrænkedes til hveranden uge. Det var end· 
videre en almindelig opfattelse, at sculIrren var den bedste bådtype tH op
træning af begyndere. 

Kunne vi dog blot få alle vore nye medlemmer ud i en klinker med det 
samme, ville mq::et være vundet. Dels ville folk lære at ro betydeligt bedre, 
dels ville de kunne komme ud at ro, når de havde lyst og derfor blive 
hængende i klubben i langt stllrre antal. problemet med at skaffe det store 
anul instruktorer ville blive væsentligt reduceret, og endelig ville det for
mentlig egsl blive lettere at sk.ffe tilgang til kaproningen. 

Selvom man i den kommende sæson ikke vil gå ind for at sende kaninrr· 
ne direkte ud i en scuJler, bør man i det mindste tilstræbe, at alle nye 
medlemmer Ur scullerret i deres første sæson. 

Skal vi holde på medlemmerne, ml vi også skabe de bedst mulige betin
gelser for deres udfoldelse på vandet. 

Til slut vil jeg nævne, at vi fra DSR, så kraftigt som det er os muligt, vil 
stotte de igangværende bestræbelser for at gore Danmarksmesterskaberne 
til en kaproning for rene klubhold. Dette er en selvfølgelighed i alle andre 
forbund under DIF. og forhåbentlig vil der på den kommende hovC'dgene· 
ralforsamJing vise sig muJighed for, at dansl roning kan vende tilbage til 
normale tilstande. 

P. W. 

Håndbold 
Det er egentlig forbløffende d U medlemmer, der er klar over, at der 
dyrkes håndbold i DSR. På given foranledning skal jeg derfor meddele, at 
der stadig spilles i Otto Mønstedhallen, Nørre alle 53 hver onsdag kJ. 18,15. 
MC'd 14 pOint for 9 kampe ligger DSR nu på en klar førsteplads i A-rækken, 
og med kun to kampe tilbage at spille kan en oprykning til MeUemrækken 
næppe undgåes, hvis den nuværende form holder. Holdets tidligere svag· 
hed med at gå i opløsning i 2. halvleg, når trætheden meldte sig, synes nu 
overstlet. I kampene mod GSIF og VKI var DSR således bagud ved pau· 
sen, meD kom alligevel helskindet hjem. 
Derimod kniber det noget med at få stablet et slagkraftigt 2. hold på be
nene, hvad resultaterne jo ogsl viser. Under hensyn til l. holdets mulige 
avancement bliver dette C'kstra. beklageligt, jeg skal derfor opfordre folk, 
der kan gribe, til at mode frem til træningen. 

BALTICA 
FO · SIKRING 



I indevæn:nde $ZSon deltager DSR med to hold i KHF's 
mesterskabstumering, og der er opnået flg. resultater: 
Herre A-rækken: Serie 10: 
DSR - Brandv. I.F. 29-13 DSR - HIF 
DSR - KSG 15- 9 DSR - GSIF 
DSR - Steno 8--13 DSR - RII 
DSR - eIK 10--0 DSR - Vidar 
DSR - Hakoah 18-14 DSR - Friheden 
DSR - AIIK 15-13 DSR - Gullfoss 
DSR - 11. J8 17- lJ 
DSR - GSlf lJ-12 
DSR - VKI 15- 9 

3-17 
22-7 
7-16 
9- 9 
{,-IO 

11- 8 

Wilcken. 

Fra et skuHet medlem 
Efter gcnnemJæsning af dec..·jan.nummeret sad jeg med 
en mærkelig fornemmelse af at have læst en dårlig rekla
me. Hvorfor? Jo, vigtige ting i bladet stemte simpelthen 
ikke med virkeligheden. , 
Lad mig med det samme slå fast, at min kritiske gennem
gang har rødder i generalforsamlingen 8. dec. 
For at begynde med forsiden. 
Age Bang siger ganske rigtigt, at 1967 var et festens og 
et rekordernes år, men fortsætter ligeså rigtigt .. det er 
hverdag på ny". Det er det, men ikke på den idee:1t frem· 
stillede måde, Bang gør sig til talsmand for. Når en gene
ralforsamling lige har afsløret dybe og fundamentale me
ningsforskelle mrllrm de ældre og dr yngre medlemmer 
(denne mddeling er selvfølgelig ikke uden undtagelser), 
så kan jeg kun sammenligne disse ideel1e udtalelser med 
et lag flødeskum over rn kage, hvis ingredienser er i færd 
med at skilles. 
Dernæst selve referatet al generalforsamlingen. 

ORIENTERING 

Drt mangler en, mener jeg, meget vigtig detalje, som må
ske bedre end noget andrt kan belyse de .. skillende" . At 
detaljen mangler efter afstemningen om BESTYREL
SENS forslag, om at lade kvinder få aktivt adgang til 
klubbrn, kan måske ikke undre så meget. Detaljen er, at 
et i øvrigt tidligere på aftenen hædret medlem gik pl 
talerstolen og sagde: 
"DSR har virket som en slags moderklub for studenter
roningen i Danmark. Den har værd medvirkende til at 
oprette Arhus og Odense studenternes roklubber, og NU 
har den oprettet Københavns Studenter Roklub'" 
Der var nok nogen uro i salen, men indlægget blev dog 
hørt og affødte blandt andet en skarp bemærkning fra 
Børge B~en m. fl.. Det er derfor ubegribeligt, at det 
kan mangle i referatet. 
Hvis ikke man af indlægget kan læse, at det ikke er det 
rene pjat, det drejer sig om. 

Hvis ikke man vil mene, at det, at MANGE af klub
bens unge medlemmer har dette standpunkt, er bemær
kelsesværdigt. 
Hvis ikke man fra klubbens side vil anerkende de unges 
ret til også at få deres interesser varetaget. 
Så kan man ikke tillade sig at spUle forundret , hvis KSR 
en dag skulle vise sig at være blevet en realitet. 
M.l jeg derfor, idet KSR trods alt forekommer mig en lidt 
trist udvej, ligesom S. E. C. \Vøhlk, indtrængende opfor· 
dre til indkaldelse af eo ekstraordinær generalforsamling, 
hvor derte vigtige emne, modsat sidste gang, kan få en fair 
og saglig behandling. Og her hentyder jeg direkte til de 
helt uprinciplelle indlæg, der blt'v brugt som argumenta
tion af den .. ældre fløj". 
Lad os ikke starte 1968 med denne skjulte splittelse. 

Lad os U klarhed I I I 
Henning Elmstrøm Larsen . 

Meddelel.er fra D.S.R •• Ski· og orlent.rlnguektlon ved K. HoU. Ir.m 

Sektionens styre: 

Formand: Kell Hallstrøm, Jonstrupvej 147 pr. Balle. 
rup. ru. 974929. 

K.userer: Gert Pedersen, Belsager 103, Greve 
Strand. TIt 90 1655. 

Sekretær: Ilenning Jacobsen, 
Hellebækgade 41, .J.th, N. 

Girokonto: 68>44 - DSR's Ski- og O-sektion. 

Set og sket 
Den 22. nov. var Gert, Kell og Røde til eftersnak i DOF, 
vedrørende virkningen af den Bane· og Arrangements
konsulentvirksomhed. man havde påbegyndt her i efter
årssæsonen. Mange kloge ord blev mælet. Selvfølgelig er 
de:t en hjælp for en løbsarrangerende: klub at have en er· 
faren at støtte sig til, og i øvrigt til at hjælpe med kontrol 
på væsentlige punkter. Noget andet er, hvis man dermed 
forventer helt at få udryddet de fejl - større el. mindre 
- der vitterligt bliver beglet. Det vil kræve: et alt for uri· 

meligt stort arbejde af vedkommt'nde, hvilket erfaringerne 
allerede nu også syntes at vise. Od må være arrangørerne 
selv, der hove:dsageligt er ansvarlige - i hvert tilfælde 
med dd format O-sporten har herhjemme. 
Mange pudsige fejlmuligheder blev påvist, der viste hvor 
svært det egentlig er. Såledts blev nævnt, at der var en del 
farveblinde iblandt løberne. hvilkd bevirkede at man ved 
flere starter. og dermed flere snitz.linger til start og mll, 
ikke mltte anvende f. eks. rod og bU, da disse ikke kun
ne se: forskel. Et kvikt hoved bemærkede hertil, at $l måt
te man også som følge heraf henstille til DOF, at skær
mene ikke var rødel 
Orienteringssektionens traditionelle generalforsamling 
foregik med deltagelse olE "størstedelen olf sektionens ak
tive/passive medlemmer"? i hvert tilfælde en ganske u· 
sædvanlig mødeprocent, muligvis fremkaldt af de mange 
forventede Næse-uddelinger eller måske p. g. a. cha.nc(n 
for at U lov at styre disse gt'nnem pkt. I på dagsordenen 
- Valg af en rigtig dirigent - æren blev tildelt Mærsk, 
som på myndig og bydende måde klarede sig igennem. 
Pkt. 2: Formandens beretning olflagt med vanlig sa.ns for 
skelnen mellem væsentligt og uvæsentligt, hvilket bevir
kede, at man skyndte sig videre til næste pkt.: "Regnska
bet", hvor man med 0'let blik hurtigt fæstnede s ig ved 



25 kr. til Vestskonn. Trods nog~n betænk~ligh~d bl~v 
post~n ~cc~pt~ret, id~t Mærsk var tjlfr~ds m~d, ~t s~ktio· 
n~n ikk~ havd~ odslet SOO kr. væk. 
Pkt. 4: Forslag - ing~n. 
Pkt. S: Valg af styr~ - man mobilis~r~d~ forsamling~n 
og satte sig på den nølend~ sekr~tær, som dereft~r faldt til 
føje. Altså genvalg af h~l~ bestyrelsen. 
Aftenens hojd~punkt - ~n forfriskning - elimin~r~d~ 
enhv~r rest af hæmninger, og dirig~nten m. n. argwnen· 
t~r~d~ harmdirTend~ mod bestyr~lsens onskt'de kontin· 
liI:~ntforhojels~. Styret stod imod, indtil dirig~nt~n nedsat. 
t~ et hastigtarbejdend~ udvalg besUende af en jurist (Ro
de) + en lægmand (f\lærsk). Udvalgets rapport konklu· 
der~de, OIt forslaget ikk~ kunn~ bringes til afstemning, 
bl. a. på grund af at samlingen ikk~ var indkaldt m~d 14 
dages varsel. Styret dukkede sig, og den til tider vilde dis
kussion gled over mer~ stilfærdig samtal!.':, hvor forman
den ridsede visse linier op for d~n stott~ordning, som 
løbcr~ i Sv~rige skull~ nyd~ godt af: alle løbspenge i Sv~
rig~ betalt - men skrinlagt indtil kontingentforhøjelsen 
v~dtages. Vore mang~ passive - ikke-yd~nde - medlem· 
m~r bl~v drøftet, hvor G~rt slog fast, at man nødigt send· 
t~ ~n opkrævning på S kr., og i særd~l~hed ikke da ~n 
stor del af vor~ p.ssive m~dl~mmer jo kun ~r det ilf g~m· 
mel inter!.':sse for Q·sporten. Udsendelse af et anbefalet 
br!.':v med anmodning om indb!.':taling, iflg. S~ktionens Io· 
ve) anså han for ~n fallit~rklæring for ~t d IiIl~ b~lobs 
skyld, derfor forslaget om kontingentforhøjelsen. 
Herm~d da en appel på kassererens vegne om at indbetale 
d~ S kr. fra "De som stadig vil støtt~ Sektionen". Forman· 
den vil i et indlæg komme ind på, hvad pengen~ f. ~ks. 
i det komm~nde år vil blive brugt til. 
Giro·numm~r ovenfor 
Propagandaen for lobene blev tildelt sekretæren for 
imødegå afholdelse af lob fra "Gls~huset" ud~n styrets 
medvirken. Dan b~dyr~de, at det ikke var for ~t tag~ 
konkurrencen op m~d Sektionen, m~n de såkaldte .. Kell
lob" var ikke for almlnd~lige mtnn~ker - d~ var for 
svær~. Jesper Hven øjn~de straks et offer, og kast~de sig 
ud i en yderst detaljeret instruktion i Q-løb. Kell (fo!· 
mand~n) havde imellemtid~n vejet pro et contra og love· 
de at arrangere julekispus på letforståelig mide. Nu ~r 
tilr~ttelæggelsen af løbet i orden, og så mangl~r vi kun 
deltagerne i .Glsenuset" d. 17. d~ccmber. Der m! da 
komme: mange i ir med d~t arrangeme:nt I I I 
Det komm~nde Stifinderlob blev berørt, og det sagdes, 
at styr~t a11ered~ var i fuld gang med forberedelserne. 
Skitur til Norge blev ogs! drøftet og en dato er foreslået: 
ca. 7. februar-Il. februar 1968. Norgeslinien ventes at 
giv~ rabat bl. a. i form af gratis bil for hver 4 p~rson~r 
og grupperabat for over 4 deltagere. Deltagelse af ægte
fæller en selvfølge, og styr~t hører gerne fra interesserede. 
Generalforsamlingen blev sluttelig bragt til ophør, for at 
man bedre kunne diskut~r~, og styret loved~, at alt skull~ 
blive b~dre. (Hvis det kan - Red. anm.) 

DAG OG NAT-
foregh forberede1sern~ til næst~ års STlfINDERL0B, 
et JUBILÆUMSLØB - ikke det 25. - m~n et lob som 
ilfholdes i det 25. Ar ~fter d« l'ste. I 

HANS FREDERIKSEN 
Malermester . Tl f. 9007 81 

Det blir' i Nordskove .. d. 7. april. - Hold dilgen fri. 
H~r i Danmark ~r det, p.g.a. det store deltagerantal, nød· 
vendigt med ~n del Officials. 
Sektionen forøger sln~ tilskud til løb. 
l håbet om dermed at medvirke til foroget aktivitet pJ 
banerne, da det jo visselig ikke er nogen billig Sport. 
Tilskud til deltagelse i Danmarks· og forbundsm~ter. 
sk~b~r. 

Tilskud til Nybegyndere-Studerende: 
Alle starter 1. Ar betalt. 

Nybegynder~- Ikke: Studerende: 
D~ første 3 starter betalt. 

LOB i Sverig~ og JyUand: 
Startpeng~ne betalt for alle. 

På gen~ralforsamling~n kunne en ønsht kontlng~ntfor' 
højeise i Sektionen til l. oktober pr. Ar ikke gen~mfør~s 
idet (som nævnt i rel.) formaliiI ,ifIg. sagkyndig~, ikk~ Viii 

i orden. Hermed opfordres vore medlemmer til at ydl 
d~tte beløb for indeværende år - frivilligt! D~t er ikkf 
p. g. a. økonomi~n, idet kassebeholdningt'n ~r stor nok 
m~n skill b~tragt~ som en ~rt dyrtidsr~gul~ring - idel 
portø m. v. bliver ~n alt for stor %del af det, vi får ud 
af beløbet - og i særdel~hed hvis vi som ~nført i vorf 
love skulle til at sende et anb~falet br~v ud for rykninø 
af S kr.! - for dernæst hvis d~r ikke betales - at udmel· 
de vedkommende for porto m. v. betalt ~f andres 5 kr. 
Derfor IO kr .. 
TAK. - Alternativ må ing. lovene indkaldes tH ~n tk· 
straordinær gen~ralforsamling o. s. v. 

Med lov skal lov holdes I På btstyr~ls~ns v~gnf 

HERMED GODT NYTAR 
Kell Hallstrøm. 

K. H. 

TerminslIste 1968 
18. februar 

25 februar 

3. marts 

10. m • ..,. 

17. marts 

il. marts 

7. april 

15. april 

17. april 

21. april 

24. april 

28. april 

5. maj 

S. maj 

IO. maj 

12. maj 

19. maj 

23. maj • 

KR 
DSR 
Skovshov~d Roklub 

Skjold 

KR 
J Iolte ldrætsfor~ning kval. B - C 
DSR, Nordskoven A 
KIF, Sverig~ A 

Skænnen (Nat1øb) 

Slagelse 
(~vt. Dansk ranglist~lob) - C 
Iltlsingør (Natlob) 

Lyngby, Sv~rig~ A - E 
Bjergløbet. (evI. D. rangl.løb) 
Provins~n - Køb~nhavn 

Stj~meløb, Propagandillob 

Roernes Kompaslob 

llelsingor 

Ballerup, (Poindøb) 

KM·stafet 

B-C 

._ .... -.......... ' .. . 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr. 3 MarIS 1961 

STANDERHEJSNING 
SØNDAG DEN 31. MARTS 

KL. 11.30 

Studentersangerne medvirker 

Formanden siger noget 

En båd skal døbes 

Frokosten skal spises (koldt bord) 

Auktion skal afholdes 

V ær med fra starten - mød op! 

KØKKENET 
er efter 1. april åbent i følgende tidsrum : 

tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 16-22, 
lørdag kl. 12-17, søndag kl. 12 -16. 

Middag, kaffe, øl m. v. til uhørt lave priser. 

• 

56. 6rgoog 



Fra et andet skuffet medlem 
II~nning Elmstrom Larsen har I februar-nummeret oplyst, 
at han i december-januar-nummeret har haft con mærkdig 
fornemmelse af at have læst en dlrlig reklame. 

Jeg tror faktisk, at Age Bang i januar-nummeret har ind· 
sat den helt rigtige annonce, idd han efter min opfattelse 
ganske: har hojet sig for den kendsgerning, at man i en 
sportsklub (og for øvrigt også andre steder) på trods af 
et nederlag må forsøge at få hverdagen til at gå på en ide· 
el måde. 
Med hensyn hl generalforsamlingsrderattt kunne ddtC' 
formentlig være blevet meget længere, idet der VAr andre 
end det nys hædrede medlem, der udtalte fornuftige og 
vigtige ting, der måske nok burde have været med i refe
ratet. 
Men når man undlader at bringe et rderat over, at et af 
vor klub nys hædret medlem pl vor talerstol agiterer 
blandt vore medlemmer om oprettelse af en ny roklub, 
51 er det i hvert fald min mening, at så har referenten 
helt forstået sin opgave. Når undertegnede i det konkrete 
tilfælde uden om dirigenten tillod mig at stoppe den pl
gældende på talerstolen, så bor Ilenning Elmstrøm lar
sen huske, at man opnår ikke noget ved at skabe yderli. 
gere splittelse i klubben ved forslag om, at der på vor 
taltr'Stal skal agiteres for en ny roklub blandt vore med
lemmer. Den rigtige vej - efter min opfattelse - er at de 
utilfredse, og de, de r har lidt nederlag (den afgåede be
styrelse og de unge med nogle undtagelser) bruger loven, 
og selv indkalder til en ekstraordinær generalforsamling 
i stedet for at spille sur eller fornærmet, fordi man ikke 
har fået sin vilje. 
j\u..n kan vel næppe fortænke den nu siddende bestyrelse 
i, at den ikke med det samme bringer et forslag op på en 
ekstraordinær generalforsamling, og derfor er jeg nøjagtig 
lige så skuHet som Henning Elmstram Larsen, skuffet 
over, at et medlem i stedet for at gøre det eneste effektive, 
at han indkalder til en ekstraordinær generalforsamling 
ved at fremskaffe 20 medlemmers underskrifter, og ikke 
mindst ved at sarge for ligesom de ældre med undtagel
ser) at samle fuldmagter og stemmer for sine standpunk
ter og sorge for, at disse stemmer og fuldmagter moder 

ORIENTERING 

tilstrækkeligt op til at U vedtaget det, man nu mener, er 
det rigtige, i stedet for at fylde bladet med dødt stof. 
Det er at skabe klarhed i 196ft 

Kaproningen 
Trænermøde i DSR 

Botsen. 

I week-enden den IO. - 11. februar afholdt D.F.f.R:s kap
roningsudvalg et made for .aktive trænere i DSR's loka
ler, 
Der var mødt 15 mand fra helt: landd, og de horte mt:d 
stor intensst:, hvad foredragholderne havde at fortæUe. 
Egmund Henriksen fra bt:nzinst:lskabet BP lagde for med 
den psykologiske del, der nærmest drejede sig om "grup· 
pedynamik" og "interaktion". Gruppedynamik er jo no
get, vi ! hoj grad har brug for, og som vil være kendt af 
,lUe. 
Interaktion skulle også være en meget vigtig faktor for 
samarbejdet på både hold og i hele kaproningsafdelmgcn, 
ja i hde klubben. Den dt:fint:res kort som evnen til at 
skabe positiv kontakt mellem de enkelte. 
Axel njerregård stod for det store chok, det bestod af 
nogle formkurver fremstillet på basis af prøver og test
nmger af 30 af de bed,;te roert: i landet for et par år siden. 
Tre forskellige kurver. Iltoptagt:lse i blodet, bensp.ark og 
bugtræk, meD alle tre et udtryk for formen . 
De var næsten paralelle hele lret igennem mt:d toppen 
i juni og derefter langsomt dalende i juli, stærkt faldende 
i august, hvor vi jo som bekendt altid har danmarksme
sterskaberne, men endnu Ii\vere i september, hvor euro
pamesterskaberne næsten altid ligger, og hvor formen 
skulle have været i top. 
Dt:!tt: skyldtes, efter Bjerrt:gårds mening, at roerne nær
mest har trænet j blinde, uden redskaber til at måle kan· 
ditionen, og endvidere den omstændighed, at kraft og 
konditionstræning bliver forsømt i rosæsoneD . 
Carl Ettrup og Ole Scavenius aflagde et besøg og fore
holdt Bjerregårds kurver Indvilligt:de de i at an.skaffe et 
"Frgometer~, der opstilles i Bagsværd. Nu må vi bare 
håbe på en grundig instruktion, så roerne virkelig kan 
El gavn af instrumentet. Chr. Rasmussen . 

M.ddelel.er fra D.S.R,. Ski· og orienteringssektion yed K. Hallstrem 

Sektionens styre: 

Formand : Kell Hallstram, Jonstrupvangvej 147, 
pr. Ballerup. Tlf. 974929. 

Kasserer: Gert Pedersen, Belsager 103, Greve 
Strand. Tlf. 90 1655. 

Sekretær: Hen ning Jacobsen, 
Ilellebækgade 41, J.th, N. 

Girokonto: 68)44- - DSR's Ski- og O-sektion. 

Set og sket 
Sondag d. 25. februar afholdtes repræsentantskabsmødet 
I D.O.F. Kell og Voigt s.amt Jesper Hven var med. Voigt 
fik tilddt DOf's æresguldemblem for mange års virke 
lOden for O-sporten, så han kom meget fin hjem. EUt:rs 
skete ikke epokegorende ting. Temaet i de sidste år er jo 
eliteløbernes vilklr. Adskillige petittesser st:t med en alm. 
orienterers øjne blev bragt pl bane, bl. a. nationalrangli· 
stens rigtige udformning o. lign., hvilket efterhånden 
blev en jyde for meget, hvorfor han indædt, efter cn lille 
limes diskussion, rejste sig.. og spurgte, eller reltere poin-



Adresseliste: 
Danske Studenters Roklub, 
Strandvænget, 
2100 København 0 
Postgiro 3466. 

Tddoner: kontor RY 48. køkken og 
me:dlcmmrr 29 63 60. 

Klubbens kontor er åbent 
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20. 

Formand: Aage Bang, Holsteinsga
d, 5, ø, TR 359. 

Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26. 
Brh .• BE 3681. 
Sekretær: Ole Pedersen, Forhåb
ningsholms Alle 292 , V . 

Materielforvalter: Erik Foldbjerg, 
Islevhusvej 17, Brh. BE 9151. 

Kaproningschd: Peter \Vilcken, 
Kagsåvej 61, Herlev. 94 42 68. 

Motions- og langtursrochef: Gert 
Marius Hougaard, Arhus Plads 25 , 

ø. OB 6577. 

Instruktionsrochef: Henning Ras
mussC'n, Slangerupgade 2S st., N. 
TA 7916y. 

Husforvalter: Helge Ib Olsen. DSR, 
Stranclvænget, O. 

Træntr : Ih Christoffersen, Bem
storHsvtj 144. IlE 7074. 
Telefontid kI. 7 -7.30. 

FInbad - D. S. R. 

Tirsdag kJ. 20 - 22 
Lørd.g kl. li - 18 

Håndbold - Nø" •• 11' 

onsdag kJ. 18.15 

Svømning - Nørre alle 

fredag kl. 20.15 

Gymnastik - Nørre alle 

tirsdag og fredaJ kl. 19.15 

Metropolitanannex 

onsdag kl. 17.15 - 18 

Meddelelser fra kassereren: 
Klubbens kontordame, fru Schou. er fratrådt pr. 31. januar 1968. 

• 
Giroindbetalingskort ul klubbens postkonto vil ikke fremOl'er blive indlagt 
i medlemsbladet. 

• 
Medlemmerne anmodes om at Indbetale kontingentet kvartalsvis forud. 

• 
Udfyldte og frankerede Indbetalingskort tilsendes medlemmerne forud 
for hvut kvartal. 

• 
Passive medlemmer, der Ikke har betalt kontingent for 1967 og tidligere 
år, har fået tilsendt indbetalingskort udvisende det skyldige belob. 

• 
Arbog for 1967 vil kun blive tilsendt de passive medlemmer, der har betalt 
kontingent for 1967. 

• 
Passive medlemmer. der har betalt kontingent for 1967 vil få tilsendt ind
betalingskort til brug ved mdbet.tlingen af kontingentet for 1968. kr. 40.00. 

• 
Medlemmerne bedeo; være opmærksomme på 1m-ens § 6. stk. 2.: "Kontm
gentet skal betales forud. dog betragtes Indbetaling mden den 5. som ret
tidig." Klubbens økonomi er meget anstrengt, hvorfor Sen indbetaling af 
kontingenterne medforu betydelige renteudgifter for klubben 

• 
Ligeledeo; gøres opmærksom pa lovens § 5, stk. 3.: .. Udmeldelse skal ske 
skrlftligt til bestyrelsen meJ mindst en mAneds varsel fn den 1. i en må
ned. ~ Enhver udmeldelse vil blive bekræftet af klubben. 

• 
Fra 1. april 1968 er reglen om at Indmeldelse af et nyt medlem gIver en 
måneds frikontIngent bortfaldet. 

• 
Kassen er tom!! ! 

Husk kontingentet skal betales forud! 

HANS FREDERIKSEN 
Malermester . Tlf. 900781 

BALTICA 
FOR SIKRING 



Fra et andet skuHet medlem 
Henning Elmstrom Larsen har I februar-nummeret oplyst, 
at han i december-januar-nummeret har haft en mærkrlig 
fomemmeln af at have læst en dårlig reklame . 

Jeg tror faktisk, at Age Bang i januar-nummeret har ind· 
sat den helt rigtige annonce, idet han efter min opfattelse 
gansh har bojet sig for den kendsgerning, at man i en 
sportskJub (og for øvrigt også andre steder) på trods af 
et nederlag ml forsøge at få hverdagen til at gå på en ide
el måde. 
Med hensyn hl generalforsamltngsreferalet kunnt: dette 
fonnentlig være blevet meget længere, idet der var andre 
end det nys hædrede medlem, der udtalte fornuftige og 
vigtige ting, der maske nok burde have været med i rde
ratet . 
Men når man undlader a t bringe et referat over, at et af 
vor klub nys hædret medlem p~ vor t;alerstol agiterer 
blandt vore medlemmer om oprettelse' af en ny roklub, 
så er det i hvert fald min mening. at l>~ har rderenten 
helt forstået sin opgave. Når undertegnede i det konkrete 
tilfælde uden om dirigenten tillod mig at stoppe den på
gældende på talerstolen, så bor Henning Elmstrom Ltr
sen huske, at man opnår ikke' noget ved at skabe yderli
gere splittelse i klubben \'ed forslag om, at der pl vor 
talerstol skal agiteres for en ny roklub blandt vore med
lemmer, Den rigtige vej efter min opfattelse - er at de 
utilfredse. og de, der har lidt nederlag (den afgJede be
styrelse og de unge med nogle undtagelser) bruger loven, 
og selv indkald er til en ekstraordinær generalforsamling 
i s tedet for at spille sur eller fornærmet, fordi man ikke 
har fået sin vilje. 

!'olan kan vel næppe fortænke den nu siddende bestyrelse 
i, at den ikke med det samme bringer et forslag op på en 
ekstr.lordinær generalforsamling, og derfor er je'g nøjagtig 
lige så skuffet som Il enning Elmstrom Larsen, skuffet 
over, at et medlem i stedet for at gore det eneste effektive, 
at han indkalder til en ekstraordinær generalforsamling 
ved at fremskaffe 20 medlemmers underskrifter, og Ikke 
mindst ved at sorge for ligesom de ældre med undtagel
ser) at samle fuldmdgter og stemmer for "ine standpunk
ter og sørge for, at dis'ie stemmer og fuldmagter moder 

ORIENTERING 

hlstrækkdigt op til at få vedtaget det, man nu mentr, er 
det rigtige, i stedet for at fylde' bladet med dødt stof. 
Det er at skabe klarhed i 1968. 

Kaproningen 
Trænermøde i DSR 

Boesen. 

I week-enden den IO. - Il. februar afholdt D.f.f.R.'s kap
roningsudvalg et mode for aktive træMre i DSR's loka
ler. 
Der var mødt 15 mand fra hele landet, og de hørte' med 
stor interesse, hvad foredragholderne havde at fortælle . 
Egmund Henriksen fra benzinselskabet BP lagde for med 
den psykologiske del, der nærmest drejede sig om "grup
pedynamik" og ~interaktion". Gruppedynamik er jo no
get, vi i hoj grad har brug for, og som vil være kendt af 
all e. 
Interaktion skulle også være en meget vigtig faktor for 
samarbejdet på både hold og i hele kaproningsafdelingen, 
ja i hele klubben . Den defineres kort som evnen til at 
skabe (lositiv kontakt mellem de enkelte. 
Axel Bjerregård stod for det store chok, det bestod af 
nogle' form kurver fremstillet på basis af prøver og test
ninger af JO af de bedste roere i landet for et par år siden. 
Tre forskellige kurver. Iltoptagelse i blodet, benspdrk og 
bugtræk. men alle tre et udtryk for formen. 
De vdr næsten paralelle hele året igennem med toppen 
1 Juni og derefter langsomt dalende i juli, stærkt faldende 
I august, hvor vi jo som bekendt altid har danmarksme· 
sterskaberne, men endnu lavere i september, hvor euro
polmesterskabeme næsten altid ligger, og hvor formen 
'ikulle have været i top. 
Dette skyldtes, efter Bjerregårds mening, at roerne nær
mest har trænet i blinde, uden redskabet til at måle kon
ditionen, og endvidere den omstændighed, at kraft og 
konditionstræning bliver forsømt i rosæsonen. 
Carl Ettrup og Ole Scavenius aflagdt' et besog og fore
holdt Bjerregårds kurver indvilligede de i at anskaffe et 
~Ergometer", der opstilles i Bagsværd. Nu ml vi bare 
håbe pil en grundig instruktion, så roerne virkelig kan 
få gavn af instrumentet. Chr. Rasmussen . 

Meddelel.er ha D.S.R •• Ski- og orlenterlnguektlon ved K. Hallstrøm 

Sektionens styre: 

Formand: Kell Hallstrom.Jonstrupvangvej 147, 
pr. Ballerup. Tlf. 974929. 

Kasserer; Gert Pedersen. Belsager 103, Greve 
Strand. TIf. 90 16 SS, 

Sekretær: Henning Jacobsen, 
I lellebækgade 41, 3.th, N. 

Girokonto: 68:»4 - DSR's Ski- og Q-sektion. 

Set og sket 
Søndag d. 25. februar afholdtes repræsentantskabsmødet 
i D.Q.F. Kell og Voigt samt Jesper Hven var med. Voigt 
fik tildelt DOFs æresguldemblem for mange års virke 
inden for O-sporten, så han kom meget fin hjem. Ellers 
skete ikke epokegørende ting. Temaet i de sidste år er jo 
elueløbernes vilkår. Adskillige petittesser set med en alm. 
orienterers øjne blev bragt på bane, bl. a. nationalrangli
stens rigtige udformning o. lign., hvilkd efterhånden 
blev en jyde for meget, hvorfor han indædt, efter en lille 
times diskussion, rejste sig og spurgte, eller rettere poin-

• 



Adresseliste: 
Da nske Studenters Roklub, 
Strandvænget, 
2100 København ø 
Postgiro 3466. 

Teldoner: kontor RY 48. kokken og 
medlemmer 29 6J 60. 

Kl ubbens kontor er lbent 
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20. 

Formand: Aage Bang, H olsteinsga
d, 5. ø. TR 359. 

Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26. 
Brh., BE 368l. 

Sekretær: Ole Pedersen, Forhlb
ningsholms Alle 292, V. 

Materielforvalter: Eri k Foldbjerg, 
Islevhusvej 17, Brh. BE 9151. 

Kaproningschef: Peter \Vilcken, 
Kagslvej 61, Herlev. 944268. 

Motions- og langtursroehef: Gert 
Marius Hougaard, Arhus Plads 211, 
ø. ØB 6577. 

Instr uktionsroehef: Henning Ras
mussen, Slangerupgade 25 st., N. 
TA 7916y. 

Husforvalter: Helge Ib Olsen, DS R, 
Strandvænget, ø. 
Træner: Ib Christoffersen, Bern
storffsvej 144. H E 7074. 
Telefontid kl. 7 -7.30. 

Finbad - D. s. R. 

Tirsdag kl. 20 - 22 
Lørdag kJ. H - 18 

Håndbold - Nom all' 

onsdag kJ. 18.15 

Svømning - Nørre alle 

fredag kl. 20.15 

Gymnastik - Norre alle 

tirsdag og fredad" kl. 19.15 

l'\l ctropoli tana nnex 

onsdag kl. 17.15 - 18. 

Meddelelser fra kassereren: 
Klubbens kontordame, fru Schou, er fra trådt pr. 31. januar 1968. 

• 
Giroi ndbetalingskort til klubbens post konto vii ikke fremover blive indlagt 
i medlemsbladet. 

• 
Medlemmerne anmodes om at indbetale kontingentet kvarta lsvis forud . 

• 
Udfyldte og frankerede indbetalingskort ttlsendes medle mmerne forud 
for hvert kvartal. 

• 
Passive medlemmer. der ikke har betalt kontingent for 1%7 og tidligere 
år, har faet t ilsendt indbetalingsko rt udvisende det skyldige beløb. 

• 
Afbag for 1%7 vil kun blive tilsendt de passive medlemmer, der har betalt 
kontingent for 1967. 

• 
Passive medlemmer, der har betalt kontingent for 1967 vil få ti ls~ndt ind
betalingskort til brug ved indbetalingen af kontingentet for 1968, kr. 40,00. 

• 
Medlemmerne bedes være opmærksomme på lovens § 6, stk. 2.: "Kontin
gentet skal betales forud, dog betragtes indbetaling inden den 5. som ret
tid ig." KJubbens økonomi er meget anstrengt, hvorfor sen indbetaling af 
kontingenterne medfører betydelige renteudgifter for klubben . 

• 
ligeledes gøres opmærksom på lovens § 5, stk. 3.: .. Udmeldelse skal ske 
skriftligt til bestyrelsen llled mmdst en måneds varsel fra den I. i en ml
ned." Enhver udmeldelse vil blive bekræftet af klubben. 

• 
fra l. april 1968 er reglen om at indmeldelse af et nyt medlem giver cn 
mlneds fri kontingent bortfaldet. 

• 
Kassen er tom!!! 
Husk kontingentet skal betales forud! 

HANS FREDERIKSEN 
Malermester . Tlf. 900781 

BALTICA 
FOR SIKRING 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr. " 

PØIYf! U. ' U I OltU I 

April 1968 

På begæring al 20 medlemmer Indkaldes III 

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 

I klubhuset 

tirsdag den 23. april kl. 19.30 

Dagsorden : 
1. valg ., dirigent 
2. indkomne foralag 
3. eventuelt 

Forslag lil lovændring fremsat ., Borge Boesen m. II.: 

I § .. stk. 1 ændres _kan kun optages mænd. til .. kan optages enhver • . 

Quinder i klubben 

Så er det endelig aket. 
Nogen har tagel sig sammen, så nu ska' vi have kvinder I klubben. 

De lange diskussioner har bAret fru gl. 
Da det ImIdlertid mA forudses, 81 der Ikke vil komme d mange medlem

mer, al GF bliver beslutningsdygtig. Indkaldes straks til 

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 

I klubhuset 

fredag den 26. april klo 19.30 

med ftg. dagsorden : 
1. valg al dirigent 
2. Indkomne foralag 
3. eventuelt 

• 

leS. årgang 



Adresseliste : 
Dansh Studenters Roklub, 
Strandvænget, 
2100 København ø 
Postgiro 3466. 

T tldoncr: kontor RY 48, kokken og 
medlemmer 29 63 60. 

Klubbens kontor er lhent 
tirsdag og torsdag k!. 19 - 20. 

Formand: Aage Bang, Holsteinsga
de 5, 2100 Q. TR 359. 

Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26, 
2700 Brh., BE 368l. 

Sekretær: Ole Pedersen, Forhåb
ningsholms Alle 292 , 1904 V. 

Materielforv.\lter: Erik Foldbjerg, 
lslevhusvej 17, 2700 Brh., tlE 9151. 

Kaproningschef: Peter Wilcken, 
Kagsåvej 61. 2730 Herlev. 94 42 68. 

MotionS- og langtursrochef: Gert 
Marius I-Iougaard, Arhus Plads 25 , 

2100 ø. ØB 6577. 

Instruktionsroehef: Henning Ras
mussen, Slangerupgade 25 st., 
2200 N. TA 7916y. 

Husforvalter: Helge Ib Olsen, DSR, 
Strandvænget, 2100 ø. 
Træner: Ib ChristoHersen, Bern
storffsvej 144. 2900. I-IE 7074. 
Telefontid kJ. 7 -7.30. 

FInbad - D. S. R. 

Tirsdag kI. 20 - 22 
L0 rdag kI. It- - 18 

Håndbold - N.", aU' 

onsdag kl. 18.15 

Svømning - Nørre alle 

fredag kl. 20.15 

Gymnastik - Norre alle 

tirsdag og fredag: kl. 19.15 

MetropoHtananne.x 

onsdag kI. 17.15 - 18. 

KØKKENET 

tirsdag-fredag k!. 16.22 

lørdag k!. 12. 17 

søndag k!. 12. 16 

Da meddelelserne i bladet - især de vægtige - sjældent læses med 
opladt sind, tillader red. sig undtagelsesvis al repetere nedenst.iende: 

Meddelelser fra kassereren: 
Giroindbetalingskort ti! klubbens postkonto \'il ikke fremover blive indlagt 
i medlemsblildet. 

• 
Medlemmerne anmodes om at Indbetale kontingentet kvartalsvis forud. 

• 
Udfyldte og frankerede indbetalingskort tilsendes medlemmerne forud 
for hvert kvartal. 

• 
Passive medlemmer, der ikke- har bet,llt kontingent for 1967 og tidligere 
ar, har Uet tilsendt indbetalingskort udvisende det skyldige belob. 

• 
Arbog for 1%7 vil kun blive tilsendt de passive medlemmer, der har betalt 
kontingent for 1967. 

• 
Passive medlemmer, der har betalt kontingent for 1967 vil få tilsendt ind
betalingskort til brug ved indbetalingen af kontingentet for 1968, kr. 40,00. 

• 
Medlemmerne bedes være opmærksomme på lovens § 6. stk. 2.: "Kontm
gentet skal betales forud, dog betragtes indbetaling inden den 5. som ret
tidig." Klubbens økonomi er meget anstrengt, hvorfor sen indbetaling al 
kontingenterne medfører betydelige renteudgifter for klubben. 

• 
Ligeledes gøres opmærksom på lovens § 5. stk. 3.: ,.Udmeldelse skal ske 
skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel fra den I. i en må 
ned." Enhver udmeldelse vil blive bekræftet af klubben. 

• 
fra I. april 1968 er reglen om at indmeldelse af et nyt medlem giver en 
måneds fri kontingent bortfaldet. 

• 
Kassen er tom!!! 

Husk kontingentet skal betales forud! 

HANS FREDERIKSEN 
Malermester . Tl f. 900781 

BALTICA 
FOR SIKRING 



Sejr på landjorden 
DSR fik ved Anders Il olm-Nielsen en sejr i Holte IF's 
løb over 4 km for begyndere, der afholdtes i Rude skov 
den 25. fehruar. 

Håndbold 
DSR blev en sikker vinder af A-rækken efter sejre l de 
ro sidste kampe med henholdsvis 18-13 over SIF og 19-9 
over Vester Borgerdyd. 
Det samlede resultat for 11 kampe blev 18 points. Mål
scoren var In for og 131 imod. Et overordentlig smukt 
resultat, der vel må betegnes som klubbens hidtil bedste. 
DSR deltager fra næste sæson i Mcllemrækken og skulle 
med det nuværende mandskab have gode chancer for at 
gere sig gældende. 
2. holdets sæsonarslutning blev knapt så glorværdig, idet 
en række uheldige omstændigheder ferte til aImelding 
i den sidste kamp. De øvrige resultater har været: DSR
Søborg 5-7 og DSR-KTII 15-8. I det samlede resultat 
nåede vi 6. pladsen med 7 points for 9 kampe. 
For at undgå at blive båret eller smidt ud en dag har un
dertegnede fundet det passende med denne sæsons ud 
gang at trække sig tilbage som håndbold leder. Dette 
hverv vil fremover blive varetaget al Svend Erik Moth 
Lund, der i de sidste år har været anfører på I . holdet. 
Træningen fortsætter foreløbig hvl.'.[ onsdag kl. 18.15 
OM-hallen. 

\Vilcken . 

Se byen fra søsiden 
Traditionen t.ro arrangeres sæsonens første kanaltur St. 
Beded.lg d. JO. mOl;' 
Man moder om klædt ved pulten kl. IO. 
Inden afgangen bestilles smørrebrød, idet vi efter turen 
spiser frokost på verandaen. Koner, forloveder o. I. er 
særdeles velkomne til frokosten kJ. ca. 13. 

Hougaard. 

Fuldmagt 
I de IO år jeg har været medlem af klubben, er stemme
afgivning ved fuldmagt blevet misbrugt ved den ene ge
neralforsamling efter den anden. 
Ved sidste generalforsamling blev fuldmagter, som var 
givet i anledning af et forslag om studiner i klubben, 
brugt både ved afstemning om dagsordenforslag og ved 
kampvalg om bestyrelsesposter_ 
Klubbens love angiver ikke nøje, om blancofuldmagter 
eller transporterede fuldmagter kan anvendes, ej heller 
om Cn fuldmagt kan være begrænset til en bestemt af
stemning. Derimod har det i årevis været god tone at mo
de med så mange fuldmagter, at ikke alle kunne afsæt
tes til ligesindede. 
Jeg mener, af en fuldstændig afskaffelse af stemmeafgiv
ning ved fuldm.lgt vil være nodl'endig, 'JVis kommende 
generalforsamlmger skal kunne .l/holdes med den vær
dtghed, som alf for mange har efterlyst. 
Ilvis ikke andre vil indkalde til en extraordinær gene
ralforsamling med det formål at ændre lovenes § 5 stk. 8. 
§ 8 stk. 6 og § Il, skal jeg gerne skaHe de fornødne 20 
underskrifter, jvf. § tO. 

Erik Sommer Jensen 

Nivåhuset 
Allerede nu må man tænke på sommerferie og overveje 
at leje Nordsjællands fredeligste plet. 
Nivåhuset udlejes mandag til fredag (begge dage inclu
sive) for 75 kr. 
På opslag i Slyngelstuen vil det kunne ses, hvornår hu
set er ledigt. 
Langtursrochefen modtager henvendelser om lejemål tirs
dag aften og lordag eftermiddag i klubben. 

Hougaard. 

Til velbehagelig overvejelse 
offentliggøres det sensationelle tilbud : 

Kom som deltager og/ eller arrangør af sæsonens 

første store knald 

VAARFEST 
i DSR's klublokoler 

lørdag den 4. maj kl. 20.00 

Scullerroning endnu ikke tillapt 



ORIENTERING 
Medd.I.I • • r fra D,S.R.s Skl- og orlenterlng .. ektlon ved K. Hall. lrem 

Sektionens styre : 

Formand : Kell Hallstrom, Jonstrupvangvej 147, 
pr. Ballerup. Tlf. 974929. 

ANMELDELSE - sker senest mandag kl. 18.00 før løbs
dagen, til Kell. - Sektionen betaler startpenge for aUe 
lob i S\'erige og Jylland. 

Kasserer: Gert Pedersen, Belsager 103, Greve 
Strand. TIf. 90 1655. 

Sekretær: Henning Jacobsen, 
Hellebækgade 41, 3.th. N. 

Girokonto: 683« - DSR's Ski· og Q-scoktion. 

NU ER DET FORARSSÆSON 

Vi har allerede meldt 10 bilrets forste lob i Gribskov. 

Forårets terminsliste 

Vi er indbudt til : 

KIF's løb i Sverige 
Lobet er kvalificerende i A-klasserne. 

Mandag d. 15. april k!. 10.00. 

Mødested: Ved Hyllstofta. 

7. apri l 1968 
15. april 1968 

D. S. R. Stifinderlobet 
K. I. F. (Sverige) 

A 
A 
C 

Kort: 1:25000, med kurver. Format 25X 25 cm (papir 
uopkl.) 

21. april 1968 

U. april 1968 
28. april 1968 
5. maj 1968 

S. maj 1968 
10. maj 1968 
I l. maj 1968 

19. maj 1968 
n. maj 1968 
25. maj 1968 

Slagelse 
" D.R. Klasser og banelængder: 

Helsingor (Natlob) 
Lyngby (Sverige) 
Bjerglobet. 

A - B 
DA ........ 
DB ... ..... 

Provo - København. D.R. DC .. ...... 
Stjernelob 
Roernes kompaslob 

ilA 

HB 
IIC 

ÆOB 

YOB 

ÆJ 

ca. 12 km 

ca. 9 km 

ca. 7 km 

ca. 7 km 

ca. 9 km 

ca. 9 km 

ca. 7 km 

DJ .. .. ...... 
H elsingør Ski- og OG ... ... .. 

B-C Orientl."ringsklub p; .. .. ...... 
Ballerup (Pointlob) 
K M - stafet Beg. ........ YJ . ....... . . 
DM / FM . nat Dr . .. . .. . ... ca.5km 

Obs! 

Stifinderløbet den 7. april 
Vort 24nde 

Officials - husk at holde dagen 
reserveret 

Henning laver en tidsplan så ingen bliver for-fordelt 

Mødested: »NYGARD« - ved vejen mellem Jægerspris 
og Kulhuse 

Alle er velkomne - også uanmeldte 

Vær med til a t gøre det til en festlig beg ivenhed ! 

._ ....... . .. "' ..... ,. Ol. 

C< • 7 km 
C<. 5 km 
<O • 4 km 
C<. 5 km 

<O • 5 km 
C< • 4 km 
C<. 4 km 
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Med den epokegørende omvæltnmg. 
der pA generalforsamlingen er skel I 
klubben har vi nået en milepæl l Dansk 
Studenterronings historie. der optrAdla 
samtidigt med et mere generelt kurs
skifte Indenfor dansk og europæisk 
samlundsslruktur, hvor det fremher
skende tegn hsr været, al ungdommen 
ør blevet .. vakt_, Den kritiske sans, tom 
tidligere hovedsageligt haf ytret sig ved 
studeniieose diskussioner på obscure 
værtshuse og studenterhybler, har gi
vet sig I højesle grad håndgribelige ud
slag. P6 Universitetet besættes labor.
torier og man .. overtaler" de hOJsre 
og mere erfarne medlemmer af un
dSnllsnlngsklubben !li at acceptere dan 
unge generations r imeUge og fornul
tlge aynspunkter 
Hernede behovedes mange års vok
sende pression, hvor man dog Isldate 
ende måtte bruge en aå relativ brulal 
fremgangsmåde som ekstraordinær ge
neralforsamling samt en dulgt skjult 
trussel om fortløbende indkaldelser. I 
og for .Ig en provokation. der tAler at 
sidestilles med voldeng besættelse .f 
undervisningslokaler, således som det 
gsnske rigtigt blevet antydet på den 
skelsættende alten. 
Man kan mene, at det er en lumpen 
fremgangsmåde, men det er vist et fak
tum, at den almindelige parlamenta
rIske praksis lægger en dæmper på 
fremskridt, og I fremtiden vII det måske 
nok ogsA M r vIse sig, at der skal fø
res en noget -h! rdere_ kurs, hVI. vm
senIlIge ændringer skal gennemfores. 
Men ,... _prøv først med parlamen
tarlsmen_. 

h 

MClj 1968 

Ønskejob 
3-4 ældre, erfarne instruktører tilbydes 

afvekslende aftenarbejde med 
styrmand si ns trukti on 

Tiltrædelse : STRAX 
henv.: Kontoret 

KRISTI HIMMELFARTSTUR 
torsdag den 23. maj 

DESTINATION : SKODSBORG 

Møde ved pulten kl. 10.00 

VELKOMMEN 
PIGER 

3 mdr.s kontingentrestance = 
ROFORBUD 
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Adresseliste: 
D.mske Studenters Roklub. 
Strandvænget, 
2100 København 0 
Postgiro 3466. 

Tdefoner : kontor RY 48, køkken og 
medlemmer 29 6360. 

Klubbens kontor er !bent 
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20. 

Formand: Aage Bang, Holstdnsga
d, 5. 2100 ø. TR 359. 

Kassuer: Dan Nielsen, Klintevej 26. 
2700 B,h .. BE 3681. 

Sekrdær: Ole Pedersen, Forhlb· 
ningsholrns Alle 292, 1904 V. 

Materielforvalter: Erik Foldbjerg, 
Islevhusvej 17,2700 8rh .. HE 915l. 

Kaproningsche:f: Pder Wileken, 
Kagsåvej 61. 2730 Herlev. 94 42 68. 

Nations- og langtursrochef: Gert 
Marius Hougaa rd. Arhus Plads 211, 
2100 ø. ØH 65n. 

Instruktionsrochef: Henning Ras
mussen, Slangerupgade 25 st., 
2200 N. TA 7916y. 

Husforvalter: Helge Ib Olsen, DSR. 
Strandvænget , 2100 0. 

Træner: Ib Christoffersen, Bern
storffsvej 144. 2900. ilE 7074. 
Telefontid kl. 7 ·7.30. 

FInbad - D. S. R. 

Lørdag kl. 15 - 17 

Håndbold - Nø", all, 

onsdag kJ. 18.15 

Svømning - Nørre alle 

fredag kl. 20.1S 

Gymnastik - Norre alle 

tirsdag og fredal kJ. 19.15 

Mctropolitananncx 

onsdag kJ. 17.15 - 18. 

KØKKENET 

ti rsdag-fredag kI. 16,.22 

lørdag kI. 12.17 

søndag kI. 12.16 

Kaproning 
Træningen har siden ugen for plsh været forlagt til Bagsværd so, dog 
er der i ir lagt ekstra vægt på at holde kraft og kondition oppe, hvorfor 
der er henlagt to trænLngsahcMr til klubhusd. Her kan medlemmt'me 
hver tirsdag og torsdag få N indtryk ar den indsats, der ydes og må ydes 
for at nl et resultat. 

Pl nuværende tidspunkt disponerer DSR over mandskaber i senior A og 
senior B otter, disse mandskaber vil, især for unior A roernes vedkom
mende, starte opdt:lt l mindre bådtyper. Derudovrr har vi to mandskaber 
i rhte-dob~ltseull~r, hvoraf Ni~ls Seeh~r tillig~ vil start~ i ~lit~-singk 
Enddig r~gn~r vi m~d at kunn~ stille op j senior A single og dobbelt. 
Af sidste års mandskaber mangler man især elite-otteren , der efter ner~ 
års skuHelst"r ved de afgørende løb er holdt op. 

Det kan jo være, at man belært ilf erfaringerne skal nøjes med at satse på 
DM i denne bådtype. 

Belært af erfaringerne fra s idste sæsons intense kaproningsdeltagelse og 
under hensyn til klubben~ økonomI vil der i denne sæson bli ve agttaget 
nogen tilbageholdenhed med h~ nsyn til antal af starter. D~r vil således 
Ikke blive deltagelse i f.\aribo den 12. maj, men først ved sprinterkapr0-
ningen på Bagsværd, onsdag den 15. maj. 

Niels St"eher VII ikke kunne ddtage i d~ forstt" hj~mlige kapronmger, da 
han i midten af maj tager på ~t træningsophold i Sch ..... ~iz, nærmere be
tegnet i .. G rasshoppers" I Zurich. forhåbentlig vil du være et par fidusu 
at hente hos det mandskab, du har været verdens bedste g~nn~m de sidste 
år. Und(f Sit ophold vil Seeher U lejlighed til .11 deltag~ i ~t par sydtyske 
kaproninger. 

Universltetsmatch~n, der I år afVikles i Kobenhavn den 15. juni, vil bll\'~ 
afholdt I havnen pl den gamle kaproningsbane med oplob ved Kmppds
bro. Da man ikke kan trække publikum til Bagsværd, og da man Ikke kan 
afvikle matchen sportsligt forsvarligt ved Langelmie, er man i bestyrelsen 
blevet eDlge om, at den tidligere ben)'ttede bane i Inderhavnen ml være 
den bedste løsning. f.-\an VII i lr i samarbejde med Københavnskredsen 
søge at g0r~ stævnet III ~n robeglv~nhed med bredere bilSis. 

DSR's nye kvmdelige kaproere har endnu ikke. vist sig, men vi ~r ogs! 
på dette område klar tIl at gå i gang, nlr pigerne møder frem. 

Endelig vil vi kaproere tage hatten af for Norman og hans penSIODlster, 
der vil gøre Limfjorden i flere etape.r. Det ene hold er kun 219 år tilsam
men. 

Kassen ar , tom!!! 

Husk kontingentet skal betales forud! 

HANS FREDERIKSEN 
Malermester . Tlf. 900781 

BALTICA 
PO . SIKRING 



Terminsliste 
Nedenfor bringes liste over kaproninger, der menes at 
have interesse for DSR i denne sæson, 
Bagsværd, trænings kaproning 
Bagsværd, forårskaproning 
liiheck 
Københavns havn, universitetsmatch 
Hjelmsjo. Sverige 
Brabrand. Arhus 
Bashaan, Amsterdam 
Sorø, internal regatta 
Simlången, Sverige 
Bagsværd internationale 
Arungen, NAM og international 
Sorø, danmarksmesterskaber 
Kerteminde, old boys 
Bagsværd, efterårskaproning 
Københavns havn, Studentermatch 
Kalkbrænderihavnen, Klubm.skab 

Håndbold 

15. maj 
25.-26. maj 
2.-3. juni 
15. juni 
16. juni 
22.-23. juni 
29.-30. juni 
6.-7. juli 
13.-14. juli 
20.-21. juli 
27.-28. juli 
Il. august 
24. august 
1. september 

PW 

Sæsonen er nu afsluttet, i hvert fald hvad anglr Irænin
gen i OM· hallen. DSR har dog som tidligere nævnt også 
i år besluttet at deltage i DHf'slandspokalturnering. Re
sultaterne herfra vil blive bragt efterhånden. Jeg vil op
fordre de nye medlemmer, der måtte have interesse for 
at deltage på klubbens hold i den kommende turnering, 
om at give meddelelse til kontoret eller endnu bedre til 
Svend Erik Moth Lund på Palæ 1645 eller 53 JO 13. 

PW 

Standerhejsning 
Formanden bød velkommen og mindedes den store jubi
læumsstanderhejsning forrige år og udtalte, at nu er det 
hverdag igen i DSR, men heldigvis betyder hverdag i 
klubben fritid og glæde for et stor t antal aktive medlem
mer. Klubbens forskellige aktiviteter var nu klar til at 
modtage medlemmerne i den nye sæson. Motions- og 
langtursrochefen havde således gjort et arbejde for, at 
motioDsroningen kunne tage sin begyndelse. Under om
talen af motionsroningen udtalte formanden håbet om, 
at langturene ville tage et opsving i 1968, og at flere med
lemmer ville finde frem til denne charmerende form for 
ferie. Det nævntes endvidere at kaproerne havde gjort 
en stor indsats i vinterens lob med hensyn til træningen, 
og det havde været imponerende at følge den ildhu og 
interesse, der var blevet lagt for dagen fra de mange kap
roeres side. Selvom sæsonen 1968 utvivlsomt ikke vil brin
ge de kaproningsresultater, som man nåede op til i 1967, 
var der dog grund til at udtrykke ønsket om, at resul 
taterne måtte stå mål med indsatsen. og specielt udtalte 
formanden ønsket om, at den enkelte i kaproningsafde
lingen. der stilede mod olympiaden i Mexiko, måtte få 
held med sine anstrengelser. 
Med håbet om, at klubbens medlemmer i deres virke i 
DSR måtte være besjælet af den følelse, som blev ud
trykt i Rejels festsang til jubilæet i 1967: 

.. Der finder du drengesindet i dig påny, 
påny har du til glæde dig råd, 
når frejdigt du stævner ved kvæld eller gry 
til søs i din kaproningsbåd . ... ~ 

motiverede formanden et leve for klubben, hvorefter stan
deren gik til tops. 

3 mdr.s kontingensrestcnce = 
ROFORBUD 

Gåsehuset 
Klubbens dejlige hus i Ravnsholt Skov er ledigt for som
meren . Det har i de senere år været udlejet til fam. Fri 
berg, som benyttede det hele skolesommerferien. Denne 
udlejning har i høj grad medvirket til , at huset nu frem
træder i en sådan stand, at klubben kan være det bekendt. 
Skulle der være nogen blandt medlemmerne (evt. blandt 
disses bekendtskabskreds), som mangler et godt sommer
hus, bedes de rette henvendelse til hyttechef Knud t-Uk
kelsen på tlf. 393855 eller sekretæren. Navnlig har med
lemmer, der vil leje huset for en længere periode inte r
esse. 
Der gøres i denne forbindelse opmæ.rksom på, at fra slut
ningen af maj, vil man kunne kore i S-tog lige til Allerød , 
hvorfra der kun er et kvarters gang til huset. 

Meddelelser fra 
instruktlonsrochefen 

Olle 

Indtil JO. april bar klubben modtaget 39 indmeldelser. Det 
er for lidt, er du sikker på, at du ikke kender en, der kun
ne tænke sig at ro? Både mænd og kvinder er velkomne. 

Styrmandsins truktion en er begyndt. Tilmelding sker på 
kontoret. 

Scullerinstruktionen starter den 14.. maj. Der instrueres 
hver tirsdag og hver torsdag k!. 18 - 20. Ingen tilmelding, 
mød blot op ved pulten. 

De.r er nu opsat en rettighedsliste ved pulten . Man bedes 
efterse at ens rettigheder er rigtigt påført. 
SIDSTE FRIST FOR rROTESTER ER I. JULI. 
Efter denne dag vil der blive uddelt bøder til de, der be
nytter materiel, de ifølge listen ikke er berttiget til . 

Svavaret vil ikke mere blive tildelt medlemmer på grund 
af de resterende svavaers rmge stand. 



Vi kan li' damer 
- og som følge deraF kan disse nu frit færdes i klubben 
samt dens flydende materiel. 
Et forslag til ændring af lovenes § -1 stk. 1. således at og-
5.1 kVindelige studenter kan blive indmeldt som Akhve or
dinære medlemmer. var fremsat af 20 medlemmer med de 
sidste år!> formand llørge Baesen som rnitiatlvtager o~ 
blev vC'dtagd med overvældende majoritet af en I:cnera.l
forsamlmg, h,,'or medlemmerne i en overvældende mæng
de "'dr mødt op. Af I alt 432 'itemmebt'rettigede ,'ar 22; 
modt dier repræsenteret ved fuldmagt. I sandhed et be
VIS For, at gcnercllorsamlingen<; emnr var af sare .lltrilk

tiv k.uakter. 
Dirigent blev lirs. Mohring-Andenoen og den travle sc· 
kretær blev Olle (stud jur.) 
Et andet forslag end det af Boesen et al. fremsolttc, var lrs. 
Lassen nedkommet med i det erklærede hJb, at om 
ikke Boesens forslag kunne samle til~trækkehg tll"luining, 
så kunne dette, der af forslagsstilleren var ment som el 
ændrmgsforslag tIl det for~te. hvilket senere skulle give 
anledning til megen viis tale. Indholdet I dette var, at be
styrelsen skulle bemyndige!. til at optage studiner i klub
ben i et antal "r mmdst 30. og disse piger kunne forblive 
i klubben som aktive, ordinære medlemmer til dere .. antal 
var ~unket til under 20. 
Som de fleste ved er dette om kvindernes adgang III klub· 
bens aktivituer et emne, som i årevis har givet stødet til 
overmåde livlige og usaglige debatter - som når Rode 
Kina fo,..,øgt'S optaget i FN. Ligesom her de ældre og de
res medløbere har modsat sig og indtil denne gang med 
succes har verdens stærke!.te magt hidtil med succes holdt 
kineserne ude - men hvad - FN er JO ikke nær d gam
mel og ærværdig som denne forening. Nu kan vi jo gøre 
vore erfaringer om virkningen af opt.lgelsen af superiore 
magter i en forhen fredelig og eksklusiv club. 
Herdter folger en kort oversigt over nogle af de .. per
ler". der blev kastet i grams for e.n forsamling. hvor del
tagerne næste.n alle kom med deres forudfattede og ube
stikkelige menlOger. 
Den praktisk arbejdende jurist - som han selv kaldte sig 
- gamle kaproer - Krause - selv evig ungdommdig -
opfordrede "vi gamle" til at undgå at sta i vejen for ung
dommens tilsyneladende vilje. da det jo var denne, der 
er identisk med klubbens fremtid. Ydermere er det jo i 
overvejende grad de unge. der er de virkelige bruf!ere af 
klubben. ~\ange sluttede sig til disse syn .. punkter. 
Mange var betænkelige ved de kæmpeudgifler, de nye 
medlemmer ville påføre klubben - bl. a. Lassen fremhæ
vede delte. Forml'lnd Bang kunne dog med sikker hlnd 
lukke kassen for gisningerne. Bestyrelsen havde bestemt 
sig till begyndelsen kun at opsætte en dor mellem nordre 
omklædningsrum og finbad ind. bruserummet. Udviklin
gen vil så vise. om yderligere foranstaltninger er påkræ
vede. Et simpelt system, hvorefter d"t4~~ne lukkes på be
stemte tidspunkter således at mændene kan Hnbade uden 

at få krænket deres blufærdighed, kræver blot en mlnllnal 
..:erebral indsats og et hurtigt arbejdende udvalg er da 
ogs.å nedsat til at klare dette spørgsmål. 
Lrs. Carlo Larsen var modstander af kvinder I klubben -
"selvom det nu om dage er svær! at se for .. kel". Foruden 
andre betænkeligheder frygtede h.m, at mange ville melde 
.. ig ud under den nye situation. Carlo larsen foreslog -
og fik dirIgentens tilladelse tli .It lade for .. laget gl til af· 
stemning at forhøje Lassem )0 stk.s græn .. e til ro, me
Jens de 20 skulle blive stlende_ 
Ilagerup mente. at det var vigtigt at kunne blin af med 
kvmderne igen og anbefalede ændring.!>forslagene. 
Dltlgl."nten lIll'nte. at udelukkelse af de kvindelige med
lemmer efter ændringsforslagenes ordlyd Ikke var at be
tragte som eksklusion og således ikke ville komme i ... trid 
med eksklu<,ionspardgraf(rn (§ 5 stk. 8). 
Borre o .• l. fremhævede som sin mening. at forsb.gssuller
ne havde misbrugt lovene ved at Indkalde til general for
.. amling sa kort tid efter den ordinære, hvor dtl samme 
forslag var blevet grundigt behandlet og Corkastet. 
,\\;tr.:us foreslog en gæstemedlemsordning. så man kunne 
danne sig el reelt skon over virkningerne for det begyndte 
at blive bindende. 
Thage~en mltte indkassere en næse fra dirigenten for ~me 
... ammenlignende studier af mennesketyper 
Hter Ia:ngert" tids palaver om ahtemning.!>maJen ble\' re· 
sultatet SOm følger ' 

Carlos forslag 8 blanke 
lassen.!> fordag 5 blankt" 
Boe~en,> forslag 2 blanke 

linefter fik Soesen ordet for at 
lingen for forslagets vedtagelse. 

20 ja 197 nej 
39 ja 1St nej 

185 Ja 40 nej 
takke genenlfor<;am-

.'\ikkel reklamerede for Gasehuset og efterlyste ~tablle 
lejere for 'iommeren, d" den familit'. der hidtil ha"de lejet 
det, var fratradt. 
\Veeke opfordrede bestyrelsen til forslag om afskaffelse 
af :.temmeafgivning ved fuldmagt, da han mente. det var 
blevet misbrugt. og at de. der ville stemme kunne ulejliRe 
<;ig ned i klubben. 
Kl. 22.35 takkede formanden dirigenten for sin udmær
kede ledelse af en gene.ralforsam ling. der ikke altid var 
lige let at holde styr på. 

h. 

Lovene 
.~ 4 dk. 1 hedder nu: 

Som aktivt ordinært medlem kan optages enhver, der har 
taget studentereksamen eller adgangseksamen til o.~n· 
marks tekniske 1 fojskole eller en tilsvarende eksamen i 
udlandet. 

TRE MDR.s KONTINGENTRESTANCE : 

ROFORBUD 
, 
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KOM OG SE 
Universitetsmatch i Københavns havn 

Lørdag den 15. juni kl. 15.00 

OPLØB: Tæt syd-vest om Knippelsbro 

Københavns Universitet versus Århus ' Universitet i otter 

KOM OG DANS 
-efter ovennævnte Universitetsmatch afholdes 

F E S T • diskoteque 
i klubhuset 

Lørdag den 15. juni kl. 20.00 

Foruden klubbens nye § 4 medlemmer kan nævnes 

0LSTAFET mellem de to otterhold som attraktioner 

• 

36. 6rgang 



Adre •• ell.te: 
D.tnsk~ Stud~ntcrs Roklub, 
Strand vænget, 
2100 København ø 
Postgiro 3466. 

Telefoner: kontor RY 48. køkken og 
medlemmer 29 6J 60. 

Klubbens kontor C'r åbent 
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20. 

Formand: Aage Bang, Holsteinsga· 
d, 5, 2100 0. TR }59. 

Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26, 
2700 B,h .. BE }681. 

Sekretær: Ole Pedersen, Forblb· 
ningsholms Alle 292, 1904 V. 

Materielforvalter: Erik foldbjerg, 
Islevhusvr:j 17, 2700 Brh .• HE 9151. 

K.aproningschef: Petu \Vilcken, 
Kagsåvej 61, 2730 Herlev. 94 42 68. 

Motions- og langtursroebef: Gut 
Marius Hougaard, Arhus Plads 20, 
2100 0. 0B 6577. 

Instruktionsroehef: Henning Ras· 
mussen, Slangerupgade 25 st., 
2200 N. TA 7916y. 

I-Iusforvalter: Helge Ib Olsen, OSR. 
Stundvængd, 2100 ø. 
Træner: Ib Christoffersen, Bern· 
storffsvej 144.2900. HE 7074. 
Telefontid kl. 7 ·7.30. 

FInbad - D. S. R. 

Lordag kL 15 - 16 kvinder 

kI. 16 - 19 mænd 

KØKKENET 

tirsdag. fredag 

lørdag 

søndag 

kl. 16.22 

kJ. 12. 17 

kl. 12.16 

Kassen er tom!!! 

Husk: 

Kontingentet SKAL 

betales forud! 

Kaproning 
Forårskaproningen på Bagsværd sø blev ikke' den samme triumf lor DSR. 
som det var tilfældet I 1967 .. Men det var der hdler ikke nogen, der kunne 
vente, når vi i le ml undvære eliteatteten. og Niels Secher er i udlandet. 
I elittklassen stillede vi kun op i dobbdtsculltr. som blev vundet meget 
sikkert af Romer og Ramsgaard. Rømer vandt tillige S3mmlm med Lasse 
Weimann i senio r A klasstns tilsv.1.rcnde lob. hvor pokalen kom hjem til 
ejendom. 
Og dermed er sejrene omtalt. 
Senior A holdene måtte nøjees med at være efter Albaeg i otter og firer. 
Det kneb med at få arbejdet bådene op i det rette tempo j den rivende 
medso , der var begge dOlce. Noget kunne tyde på, at vi får endnu svæn:re 
ved at sil Alborg, end det var tilfældet i forrige sæson. Men lad os nu få 
lidt modvind næste gang. 
I senior A toer debuterede Poul og Anders med en respektabel 3. plads. 
når de Ur vænnet sig til båden. skal de andre: til at stå tidligt op. 
A firer uden sl uttede som fjerde, 3 sekunder fra 2. pladsen . Dette mand · 
skab kan givet blive bedre. 
Begynderne er nogle friske fyre, men uden rutine endnu (der er flere uden 
roret på holdet), de blev da o~ .. så klædt af rent teknisk set i den friske med~ 
vind . Deres gode træningstilstand og righterånd gav dem dog så gode 
placerin~er som nr. 2 i otter og som nr. 3 i firer (af 12 anmeldte). 

Den forudgående træningskaproning, der var arr.tngeret på udmærket 
vis af KR og KVIK, gaven del gode resultater til klubben, der vandt 5 
løb og fik 2 andenpladser i 7 starte r. Løbene gik over 1000 m. I ler domi· 
nerede senior A folkene, men det ser ud til at provinsen disponerer over 
!:.tærkere hold j denne klasse, jvf. Forlrsregattaen. Begynderotteren slog 
ved denne Ic~Jlighed Lyngby. 

Aktuelle begivenheder 
Universitetsmatchen finder sted i ha"nen med oplob ved KnIppelsbro, 
LØRDAG, DEN 15. JUNI, KL. 15.00. 
Kaproningen afholdes pi den gamle k.tproDlngsbane med start ved det 
ny fisketorv og med oplob umiddelbart for Knippelsbro. Lobet kan over· 
væres fra Christians Brygge, hvor der vil være opsat fIagmaster ved mol· 
let. Lobe't reporteres i det opstillede' hojtaler,lnlæg af Jørgen ·"r,luse. 
K0BfNIIAVN h,lr revanche til gode for nederlaget på Brabrand sidste 
år, og der er da o&"5å opstillet et frygtindgydende hold bestående af: 
Erik Beck, Svenning Larsen, Helge Ib Olsen, Peter Schwartz, Eyvind Ol· 
sen.Jorgen Ostenfeld. Bent Serup Petersen , Anders Holm Nielsen. 
Cox: 1l1kansson. 
Brabrand so, hvis bund er blevet betrådt af så mange roere gennem de 
senere år, danner rammen om udtag~ls~rne til landskampen mod Ilolland 
og Ty .. kland, der finder .. ted i Amsterdam sidst i juni. Med det urimelige 
(her ment under hensyn til kvaliteten) antal roere, der skal udtages (ove r. 
tal~ )til dette stævne, vil det sikkert også blive muligt for visse af DSR's 
kaproere at komme gratis ti l Amsterdam. 
Om selve landskampideen mener vi, at den I det aktuelle omfang og mod 
de angivne modstandere re en .. Ivorlig vildand, slvel sportslig som okono· 
misk. 

3 mdr .• kontingentrestonee ROFORBUD 
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Fremtiden den allernærmeste 

DSR's kaproningsafdeli ng vil gerne i kontakt med nye 
medlemmer. der vil vide noget om, hvad det vil sige at 
dyrke kaproning, og som måske har lyst til at snuse til 
det gennem deltagelse i Efterlrskaproningen på Bagsværd 
so, den t. september. 
Ved denne kaproning er der indlagt løb forbeholdt for 
roere, der aldrig t idligere har deltaget i kaproning. 
Nye medlemmer, der går og skæver lidt til de outrigge
de både, og som måske har lyst til et effektivt kursus i 
roning (man lærer faktisk for alvor at ro ude i Bagsværd), 
kan melde sig til undertegnede og vil normalt blive mod
taget med åbne arme. Dette gælder undtagdseslost for 
kvindelige medlemme.r . 
DSR's første kvindelige kaproer er begyndt i sculler. Den 
første undren over, at det viser sig, at studiner også kan 
ro, er nu ved at lægge sig. 
Vi håber på tilgang til kaproningen blandt de nye med· 
lemmer. Ved at deltage i Efterårskaproningen flr man 
prøvet det hele på een og samme sæson. 
Og så bliver man bedre til at ro. 

pw 

Reglement for 
Danske Studenters Roklub 
er nu fornyet og de vigtigste paragraffer ses nedenfor -
især til brug for ikke·kaniner, idet kanine.r får et fuld · 
stændigt exemplar udleveret. 

§ l. 
DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport. Al fær
den i forbindelse med roning må foregå på en for klub
ben og rosporten værdig måde. 

§ 2. 
Brugen af klubbens materiel adminis treres af rocheferne, 
hvis ;mvisninger skaf følges. Rochefernes afgørelser kan 
indankes skriftligt for bestyrelsen. Rochefernes navne 
skal være opslået i bådehallen. 

§ 6. 
AI benyttelse af scullermateriel forudsætter styrmandsret. 

§ 9. 
Enhver b.\d skal være fuldt bemandet. Den i protokollen 
indferte styrmand skal have styrmandsret. Styrmanden 
har det fulde ansvar for mandskab og materiel save! over 
for klubben som over for myndighederne. 
Al skade på materiellet erstattes af den, der forvolder 
skaden, såfremt denne ikke skyldes s lid eller ælde. liavOl' 
rier o. lign. hæfter den for , som er årsag hertil. Styrman
den skal rapportere skader på materiellet til bestyrelsen; 
skriftligt, hvis dette forlanges. 
Skader, fejl eller mangler ved bådene eller det tilhørende 
materiel skal straks indføres i reparationsprotokollen og 
reparationsskih hænges på båden. 

§ 14. 
Rocheferne kan reservere både til specielle formål, og de 
reserverede både må ikke benyttes af andre. 
Enhver styrmand kan reservere en båd indtil 14 dage i 
forvejen med angivelse af dato og klokkeslet for benyt
telsen. Såfremt der ikke er disponeret over båden et kvar
ter efter det angivne klokkeslet, kan båden benyttes af 
andre. 

§ 16. 
Kan en tur på grund af vejrforhold, havari eller lignende 
ikke gennemføres, og båden må lægges op, skal besty
relsen omgående underrettes. Und ladelse heraf medfø· 
rer erstatningsansvar ved eventuel eJtersegning. 

§ 17. 
Roning efter mørkets frembrud må kun ske efter tilladel· 
se fra et bestyrelsesmedlem, og da kun når der fores klart 
lys i agterstavnen. 

For brugen af materiel gælder følgende ordensregel. 

§ 22. 
Ved hjemkomsten skal båden tømmes omhyggeligt for 
vand og snavs, inden den sættes på plads. 
Efter alle ture på lørdag samt søn- og helligdage skal bå
den spules grundigt og af torres med en klud ind· og ud
vendigt. Også årer og bundto; skal spules og aftørres. 
Både, årer og andet tilbehør fjernes omgående fra ponton 
og forplads og anbringes på rette sted. 

§ 23. 
Bestyrelsen kan idømme bøde og/eBer karantæne til med· 
lemmer, der ikke overholder reglementet. 
Adgang til at benytte klubbens materiel bortfalder auto
matisk. indtil bøden er betalt eller karantænen hævet. 
Nærværende reglement erstatter samtlige tidligere ud
sendte reglementer. 

DSR's bestyrelse d. 28. S. 1968. 

Skodsborg til frem og bage! 
e!Jer: There's a lady in my boat1 

Som nogle havde bemærket gik Kobenhavnskredsens fæl· 
les tur i år til Skodsborg. Om det fælles er jeg ikke rigtig 
i stand til at fortælle, idet det heller ikke i år lykkedes 
mig at komme i hak så betids, at det imponerende skue 
af mange både på vandet åbenbaredes for mine øjne, 
hvorfor det efterfølgende mest er affødt af begivenheder 
i undertegnedes båd og ledsagebåden (Kapt. Krumholt). 
Vi havde i år besøg af 8 roere fra Holte, så lait 34 afgik 
fra DSR, et ganske imponerende tal. Af storst vigtighed 
er det ilt bemærh, at vi for første gang havde 5 af vore 
nye damer med på fællestur. De fem modige var Inger 
Kolaas (hun taler norsk, og vedbliver at tale norsk), Gitte 
Thorsen, Lene Hansen, Jette Boserup og Birgitte Ham· 
borg. (Med klædelig beskedenhed indsparkes, at de fire 
sidstnævnte er instrueret af undertegnede.) 
De to eEternolerhold var Lene, Jette, Krumholt og Finn, 
Birgitte, Gert. 
På udturen besøgtes kun et ishus, så hjulpet af medvind 
var vi fremme ved 13 tiden. Engang undervejs ventede 
vi på ledsagebåden, der avancerede noget langsomt. Da 
de nåede os med Krumholt på styrmandssædet, afmonte· 
rede han for et ojeblik cigaren og udtalte de kendte ord: 
nDen der ror med damer kommer også medl N 

Ankommet til den rode låge ved skoven i Skodsborg, 
mødte vi de første på vej hjem. dl' fortalte at alt var forbi 
i Bollemosen. Dette kunne vi nu ikke se, eftersom vi sta
dig havde vore madpakker i behold, nogle af os i hvert 
tilfælde, lenes havde lidt overlast, noget med at Krumholt 
havde manglet en styrmandspude, så pakken var bræk· 
ket midt over p~ tværs af klemmerne. Der er noget særligt 
over Lene, når hun spiser medpakke, som vi andre spiser 
banan. 
Efter en tre-fire timers hvil i Bollemosens solskin , kunne 
der blive enighed om at tiltræde hjemturen. 
På Ia.ngture overvåger alle, at besværligheder bliver lige-



ligt fordelt, men hvad sås på denne, de tre gamle drenge 
bar søreme bidene i vandet, og pigerne slap for at få 
tæerne dyppet i vandet, idet også de blev båret og for. 
sigtigt anbragt p~ sæderne. Selv Finn r~bte næsten ikke 
op, da han blev meget v.ld af de Hde bølger. 
V~de blev pigerne nu alligevel, idet noget af Øresund 
senere kiggede ind over rælingen, så også det at være en 
våd go frysende roer blev provet. Men i Tårbæk halede 
Finn, Krumholt og jeg en stak tørre træningsdragter frem, 
og med en sådan stak taknemmelige blikke er man istand 
til at aflevere sin sidste torre træningsdragt og selv for
blive våd, men alligevel varm på resten af turen. Måske 
har kaHen og ostemadderne p~ Tårbæk kro også betydet 
noget. 
De reglementerede kommandoer går lidt i forfald på en 
sådan tur. På et lidt panikagtigt råb "Gud, vi sejler ind 
i den!~ fra vor styrmand (Birgitte), vender Finn og jeg 

ORIENTERING 

os om og ser Øresunds eneste bundgarnspæl et par meter 
loran vor stævn. Men det er jo også nye tider, at du skal 
ses på unge mænd pl kysten fra DS R-både. 
Ved 22-tiden kastedes ankret alligevel ved vor ponton. 
En langtursroer vogter normalt på skiltetide.rne hver hal
ve time, så at ingen Ur et kvart sec. lor meget ved roret, 
men finn og jeg roede ikke desto mindre den sidste time 
uden at skifte; spørg mig ikke hvordan noget sådant 
kan ske, lor jeg lortæller det ikke. 
Efter landgangen nød vi thI.' og ostemad som fru Voigt 
med sædvanlig velvilje havde stillet frem. 
En udmærket tur synes jeg, og jeg tror også at Finn og 
Krumholt en anden gang kan overtales til at have femi
nine gaster om bord. Skulle nogle af de nye medlemmer 
forvilde sig ind i langtursroernes rækker skal de være 
velkomne. 

Gert Marius Hougaard. 

Meddel.I •• r fra D.S.R .• Ski· og orlenterlng .. ektlon ved K. Hallstr.m 

Sektionens styre: 
Forårssæsonen slut - nu som· 
merløb 
Til hvert lob lægges en bane ca. 4-5 km med meget lette 
poster, samt en almindelig orienteringsbane 6-9 km. 

formand: Kell Hallstrøm, Jonstrupvangvej 147, 
pr. Ballerup. TIf. 974929. 

Der er i mange tilfælde ikke særlige bade- og omklæd
ningslokaler. 

Kasserer: Gert Pedersen. Belsager 103, Greve 
St,and. TIl. 90 1655. 

Startafgiften er kortpris + 50 øre. 
Sekretær: Henning Jacobsen, 

Hellebækgade 41, 3.th, N. 
Der kræves ingen anmeldelse, deltagerne møder på start
stedet og startafgiften betales inden start. 

Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion. 

Der udfærdiges ingen resultatliste. 

l..øbene afholdes således: 

Dato 

Onsd. d. 12/6 
Sond. d. 16/6 

Onsd. d. 19/6 
Sønd. d. 23/6 

Onsd. d. 26/6 
Sond. d. 30/6 
Onsd. d. 317 
Sond. d. 7/7 
Onsd. d. 10/7 
Sond. d. 14/7 

Onsd. d. 17/7 
Sond. d. 21 /7 
Onsd. d. 24/7 
Sond. d . 28/7 
Onsd. d. 31 /7 
Send. d. 4/8 

Mødested og -tid 

Rude Skov, Rudegård stadjon kl. 18.30 
Hareskovene, Syvstjerneskolen, Ll. Værløse, NV f. sta
tionen, kl. OS.OO - 10.00. 
Rude Skov, Rudegård Stadion k!. 18.30. 
St. Dyrehave, parkeringsplads på Kongevejen (skærm) 
kJ. 09.00. 
Rude Skov, Rudegård Stadion kl. 18.30. 
Teglstrup Hegn, Julebæk. Ndr. Strandvej kl. 09.00. 
Rude Skov, Rudeglrd Stadion kJ. 18.30. 
Opgives se.nere. 
Rude Skov, Rudegård Stadion kl. 19.00. 
St. Dyrehave, parkeringsplads på Kongevejen (skærm) 
kJ. 09.00. 
Rude Skov, Rudegård Stadion kl. 19.00. 
Opgives senere. 
Rude Skov, Rudegård Stadion kJ. 18.30. 
Hareskovene, Restaurant Skovlyst P-plads kl . 09.00. 
Rude Skov, Rudegård Stadion kJ. 18.30. 
Teglstrup Hegn, Julebæk. Ndr. Strandvej kJ. 09.00. 

_ , ......... 0 .... . ... ' . .. . 

Arrangør 

SNIK 
KFIU 

Lyngby 
HilIe.rod 

Holte 
ROK 
KS 
Holbæk 
Skærmen 
Hillerød 

KIF 

Holte 
DSR 
FIF 
Helsingør 

• 

Bemærkninger 

Omklædning i cykel· 
kælder, brusebad. 

Ingen bademuligheder. 

Bad i Kattegat. 

Ingen bademuligheder. 

Bad i Kattegat. 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr. 7 

PIGERNE 
I KLUBBEN 
Nu, hvor der er forlobet 3 mAneder ai
den vi fik vore piger I klubben, kan 
man sporge, hl/ordan del er gået med 
det nye Indslag I klubben. VI, der har 
vor daglige gang j klubben, kan kun 
sige, al udfra vort synspunkt har det 
værel en succes trods alle de aorte 
larver, der blev malet på den sidste 
generalforsamling og de forrige fr. 
ældre medlemmers sIde. 
Jeg behøver blot at fremhæve den sld
sta fest, hvor vi for forsle gang havde 
vore medlemmer Ira " spindesIden_ 
med. 
Pigerne moder flittigt op til Instruktion. 
AI de er så længe om at fA roret, er 
Ikke deres skyld, men derimod lang
tUfsfochefens, der har lidt ondt ved 
at slippe sine _Høns_, Pigerne er også 
friske til at frekventere lerenen eltef 
deres lure, så der er blevet Ikke sl Udt 
mere liv deroppe. 
Den forste weekend-tur (blandet) har 
allerede fundet sted. Mærkeligt nok 
blev de piger, der var med, Ikke kede 
al rosporten til trods for, at Nlvaabug
ten viste sig Ira sin slemme side pli 
hjemturen. 
Medens disse linier skrives, nærmer vI 
os elterhAnden ca. 40 nye kvindelige 
medlemmer. Vi håber pIger, at I b .... 
finder Jer godt hos os. Jeg har Ikke 
lavet noget Interwiew med jer, men jeg 
har det Indtryk, at I kan lide klubben 
og vor sport. 
Velkommen til de helt nye, og til jer, 
der har været med fra starten. 

Onkel Borge. 

Juli 1968 16. 6rgong 

1967 skabskort 
skol være fornyet inden 

1. august 1968 

Undgå besvær for både bestyrelse og med

lemmer, 

Få kortet orden! 

Kan bedst købes køkkenet. 

Pris 5 kr. 

• 

Køkkenet 
er lukket for middagsservering fro lørdag den 
3. aug. til mandag den 19. august . 

Vintergymnastik, 
• svømning m. v. 

Se side 4. 

• 



Adresseliste: 

Da.nsk~ Studenters Roklub. 
Strandvænget, 
2100 København ø 
Postgiro 3466. 

TtJdoner: kontor RY 48, kekhn og 
medlemmer 29 63 60. 

Klubbens kontor er åbent 
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20. 

Formand: Aage Bang, Holsteinsga
d, 5, 2100 ø. IR 359. 

Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26, 
2700 Brh., Bf 3681. 

Sekretær: Ole PederuD, Forhåb
ningsholms Alle 292 , 1904 V. 

Materielforvalter: Erik Foldbjerg, 
Islevhusvej 17, 2700 Bth., HE 9151. 

Kaproningschef: Peter Wilcken, 
Kagsåvej 61, 2730 Herlev. 94 42 68. 

Motions- og langtursrochef: Gert 
Marius Hougaard, Arhus Plads 2lS , 

2100 ø. ØB 6577. 

Instruktionsroehef: Henning Ras
mussen, Slangerupgade 25 st., 
2200 N. IA 7916y. 

Husforvaltcr : Helge Ib Olsen, DSR, 
Strand vænget, 2100 ø. 

Træner: Ib Christoffersen, Bern
siorHsvej 144. 2900. HE 7074. 
Telefontid kl. 7 ·7.30. 

Håndboldleder: Svend-E rik Moth· 
Lund, Tordenskjoldsgade 17,2., 
1055 K. PA 1645. 

FInbad - D. S. R. 

Lordag k!. 14 - 15.30 kvinder 

kl. 15.45 - 18 mænd 

KØKKENET 

tirsdag. fredag kJ. 16.22 

lørdag kI. 12.17 

s0nda~ kJ. 12.16 

KAPRONINGEN 

Oversigt 
Ved udgangen af juni måned så statistikken således ud : 

starter sejre 2. plads 

Bagsværd 15/5 68 8 5 3 
Bagsværd 25-26/5 68 IO 2 3 
Viborg 8-9/6 68 10 4 2 
l>1annheim 1-2/6 68 2 I O 
Liibeck 2-3/6 68 4 I I 
Iljelmsjo 16/6 68 6 • I 
Bnbrand 22.23/6 68 II 7 2 
Amsterdam 28-30':6 6S 6 2 I 

57 26 13 

Som det fremgår, har der trods en vis tilbageholde.nhed været en ganske 
omfatende deltagelse, ligesom sej rsprocenten, der ligger ovec 40, ml 
anses for særde les tilfredsstillende. 
Nedenfor bringes en kort omtale af nogle regattaer. 

Viborg 
I ler var hyggeligt og rart som sædvanligt. Publikum og almen interesse 
vac yderst beskedent. Den åbne bane, der kan være næsten lige så dlr
lig som Brabrand, viste sig fra sin mere skikkelige side. i hvert fald i 
finalerne. Dog hæmmede en ret pæn medvind vore begyndere. der endnu 
ikke udmærker sig ved overlegen teknik. Der var fremgang fra forårs 
regattaen for vore ottere i senior A og B, der dog tabte til AJborg, dog 
kun med henholdsvis 2,1 og 0,2 sek. Det sidste nederlag var særligt ærger
ligt. da et tabt sæde kostede dyrt i starten. Anders og Poul vandt i senior 
A toer. Ole og Preben var suveræne i elite-dobbelt. og Ole Romer vand t 
tillige elitl'·single. Senior A toe r uden gik til Bent Petersen og Peter 
Agård. 

Hjelmsjø 
Vi vandt toer uden, og Niels og Jorgen Secher tog sig af elite .single og 
-do bbelt. Endvidere vandtes elite-otter. I toer var Poul og Anders tæt 
på Viking. Det bliver bedre, efter at de nu begge har klaret eksamen. 

Brabrand 
Det blæste, men heldet fulgte arrangørerne, og os, det gik lige ned ad 
banen. J\\ed fantomtider til resu ltat. 6.24 i dobbeltsculler f. eks. 
Efter flere års skuffelser derovre blev det til en række sej re. Senior A 
firer vandt deres første sejr, og det gjorde begynderne også i såvel firer 
som otter. Endvidere må nævnes dobbeltsejr i dobbeltsculler med påføl
gende udtagelse til Amsterdam og Niels Sechers knebne, men sikre sej r 
over Engelbrecht i sl:u ller. 
Om arrangementet skal det iovrigt siges, at det var en ide til efterfol
gelse .mdre steder, at lIlan kunne kobe madpakker, hvorimod toiletfor
holdene her som vcd andre regattaer er under al kritik. Nan må kunne 
låne en toiletvogn i week-cnden fra en byggeplads f. eks. 
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Det kniber tilsyneladende med at U formaliteterne ove.r
holdt efter reglementet, en protest fra DSR mod anven~ 
delse af en til løbet ikke tilmeldt roer blev således uden 
videre afvist af dommerkommiteen_ Der er også et og 
andet, der tyder på, at DFfR burde gore mere ud af. 
<It Licenskortene viste roernes korrekte klassificering. 
Det er et spørgsmål, om disse kort ikke burde gøres helt 
personlige, således at korrekt udfyldelse og fornyelse 
påhvilede den enkelte roer under ansvar. Fejl burde der
efter medføre sæson varig karantæne_ 

Amsterdam 
DSR vandt to spurtløb ved brdr. Secher. 
Ellers gik det ikke så godt, og dog fik vi ved Romer og 
Ramsgaard en meget fin andenplads i søndagens regatta. 
Forst skal det nævnes, at DFfR havde lavet et særdeles 
godt arrangement, som der var megen tilfredshed med 
blandt roerne, og at man i det hele taget havde udta
get et landshold til trelandskampen, som der ikke kunne 
rejses den mindste kritik imod. Det ml dog undre, at 
man ikke var blevet belært af VICHY og havde taget 
en læge med på turen. Næsten 70 roere til en oHiciel 
landskamp uden læge. det er hasard. Men det gik altså 
godt denne gang. Lad det være sidste gang man tager 
en sådan chance. 
Det sportslige resultat blev lidt bedre end ventet af 
undertegnede, idet vor evne til at undgå sidstepladserne 
oversteg forventningerne. Dog forekom, især det hol
landske hold noget reservespækket. Men vi holdt skin
det på næsen. Det er et spørgsmål. om DFfR ikke kan re
ducere udgifterne til disse landskampe, ved at lade roer
ne betale en del af udgifterne. Selv en hæderlig tredje
plads synes dyrt betalt med 40.000 kr. 
Desværre kunne Secher ikke genvinde Holland-Beker 
i sculler. og hvad værre var, han gik hen og tabte til 
Engelbrecht, der dog blev slået af Meissner. Et udta
gelseslob på Bagsværd om deltagelsen i Mexico blev den 
logiske følge heraf. 
En benskadI.' efter et fald på en trappe har desværre 
været et handicap for Niels. me.n til den internatIOnale 
den 21. skulle alt gerne være i orden igen. og dermed 
klar til Mexico. 

Nordisk akademisk 
mesterskab 
Der roes herom på Arungen ved OSLO i firer med styr
mand. Bestyrelsen har besluttet at deltage med hele kap
roningsafdelingen i den internationale regatta samme
steds. Dette finder sted 27.-28. juli. Bumlere kan evt. 
medtages, henvendelse til undertegnede. afrejse torsdag . 
hjemkomst mandag. Begge dage helt inklusive. 

Universitetsmatch 
Arhus vandt, og selvom det er dem vel undt, ml sejren 
tilskrives et hændeligt uheld for Kobenhavn, der forte 
sikkert indtil før langebro, hvor Havnevæsenets båd 
satte kølvand ind på banen med en katastrofal havare
rende ugle til folgl.'. 

Disse matcher ser od til at matte tages op til fornyet over
vejelse. De afvikles hverken sportsligt eller publikums
mæssigt forsvarligt i det nuværende regi. 
T rods megen velvilje fra mange sider, er der krises tem
ning over dette .urangement. Det hele er for tilfældigt, 
som det er nu. 

Efterårskaproningen 
Nye kræfter med masser af initiativ har opvejet under
tegnedes manglende tid, og der er tegn i sol og måne på, 
at DSR vil blive godt repræsenteret på Bagsværd, den 
1. september. Vi kan dog aldrig få for mange, det er sid
ste chance nu, vis initiativ og få lidt ekstra ud af det. 

Ib Christoffersen 
Efter 10 sæsoner i DSR er det nu slut. Ib tiltræder en 
glimrende stilling på Ollerup til efteråret, og vi må der
med tage afsked med den mand, der mere end nogen an
den har bidraget til den vækst og stabilitet, der efter 
magre år i slutningen af halvtredserne er kommet ind 
i klubbens kaproninger, og som i de sidste sæsoner har 
givet sig udtryk i et hidtiJ uset antal sejre. Hans "nekro
log" skal blive bragt senere på passende sted. Disse be
mærkninger blot som et varsel om svære tider i vente. 

peter wilckcn 

Vort klubmærke 
Dette er i sig selv udmærket; men mangler det ikke 
noget, der umiddelbart symboliserer tilknytni.ngen til 
rosporten ? Det mener jeg, at det gor. 
Selv blandt roere er der mange, hvem et ddant mærke 
ikke fortæller noget. 
Jeg vil foreslå bestyrelsen at overveje sporgsmålet, som 
eventuelt kunne loses ved, at man. som en del andre ro
klubber, lod et par årer være baggrund for mærket. 

"SEC" 

Bestyrelsen er godt tilfreds med vort klubmærke og har 
lige bestilt 1000 nye mage til de gamle_ 

Klubbens kontor sælger: 
T ræningsdragtcr ......................... . 
Rotrojer, lange ærmer ............. _ ... _ .•.. 
Rotrøjer, korte ærmer ..... ,.,., ........... . 
Blazermærker .............•. , ........... . 
Emblemer, store ...........•••.............. 
Emblemer. små (fluer) ... ~ ... ,., ........... . 

Red. 

50,- kr. 
16,- kr. 
13,- kr. 
10,- kr. 
8,50 kr. 
6,- kr. 



Klubbens vinteraktiviteter 
V~d velvillig indstilling fra U.S.G.s side er det lykkedes 
for bestyrelsen at give medlemmerne lejlighed til at del
tage i gymnastik, håndbold og svømning på specielle 
hold inden for U.S.G.s vinterprogram. 
Det er imidlertid en forudsætning for det fortsatte sam
arbejde O .S.R. og U .S.G. imellem. at D.S.R. forud for 
sæsonen afgiver deltagerlister til U.S.G. 
Der er derfor af bestyrelsen udarbejdet følgende reg
ler og betingelser for deltagelse i vmteraktivitrter uden 
for klubhuset: 
For at deltage skal man Srntst den 10. august 1968 have 
tilmeldt sig det pågældende hold. Samtidig med tilmel· 
dingen beta16 et tilmeldingsgebyr på 10,- kr. pr. hold . 

Der gores opmærksom pl, at der rr begrænset delta
guantaI, og optagelsen på holdent vil sh i den række· 
følge, hvori tilmeldingen sker. 
Passive medlemmer kan, i det omfang pladsen tillader 
dtt. deltage. For dt'ltagelsen betaler de passive med· 
lemmt'r t't ekstrakontingent på 80,- kr. 
Tilmddingen sker ved at udfylde dd i dette blad ind· 
lagte girOindbetalingskort, og enten indbdale tilmd· 
dingsgebyret pl posthuset, elin direkte til D.S.R. 
For kvinder vil der blive arrangeret en eller to ugent· 
lige timer i gymnastik i klubbens lokaler. Dette vii hver· 
ken koste aktive eller passive medlemmer noget. 

MÆND 
Sted Dag Tid Ti/m.gebyr Bemærkninger 

Håndbold Otto Mønsted Onsdag 18.15-19.00 10,-

• Idrætshallen Fredag 19.30-20.15 10,- Turneringshold 

Svømning DHfL's svømmeh. Fredag 20. 15-21.00 10,-

Gymnastik DHfL herresal Ti. og fre . 19.15-20.00 10,- Fortrinsvis aktivt stud. 

• Metroanneks Onsdag 17.15-18.00 10,- Fortrinsvis o ld boys 

Svømning DI-HL's svømmeh. Fredag 

KVI N DE R 

20.15-21.00 

Hu.k tilmelding se"e.t 10. august!! 

ORIENTERING 
Medd.lel •• r ha D.S.R.s Ski· og orle"terl"g .. ell:tlo" ved K. Hallstrem 

10,-

Sektionens styre: 

• 

Forårssæsonen slut - nu som
merløb 
Til hvert lob lægges en bane ca. 4-5 km med meget lette 
poster, samt en almindelig orienteringsbane 6-9 km. 

formand: Kdl HalIstrom. Jonstrupvangvej 147, 
pr. Ballerup. Tlf. 974929. 

Der er i mange tilfælde ikke særlige bade- og omklæd· 
ningslokiller. 

Kasserer: Gert Pedersen, Belsager 103, Greve 
Stund. TIl. 90 1655. 

Startafgiften er kortpris + SO øre. 
Sekretær: Henning Jacobsen, 

Hdlebækgade 41, 3.th, N. 
Der kræves ingen anmeldelse, deltagerne møder pl sta rt· 
s tedet og startafgiften betales inden start. Girokonto: 68344 - DSR's Ski· og O·sektion. 

Du udfærdiges ingen resultatliste. 

Løbene afholdes således: 

Dato 

Onsd. d. 17/7 
Send. d. 21/7 
Onsd. d. 24/7 
Send. d. 28/7 
Onsd. d. 31 /7 
Send. d. 4/8 

,Mødested og ·tid 

Rude Skov, Rudegård Stadion kl. 19.00. 
Opgives senere. 
Rude Skov, Rudeglrd Stadion k!. 18.30. 
HMeskovene. Restaurant Skovlyst P-plads kl. 09.00. 
Rude Skov, Rudeglrd Stadion kl. 18.30. 
Teglstrup Hegn, Julebæk, Ndr. Strandvej kl. 09.00. 

• _ ..... " IH' ...... ' . .. . 

Arrangør 

KIF 

Holte 
DSR 
FIF 
J telsinger 

• 

Bemærkninger 

Bad i Kattegat. 
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August 1968 

Kanaltur 
Søndag d. 25. august 

Mod omkladl ved pulten kJ. 10. 

Evt. besøg ~ det gode skib Elinor. hvor forfriskninger kan købes. 

Hjemkomst ca. kL 13 hvorefter dar spises frokost på verandaen. 

Smorrebrod bestilles Inden afgangen. 

TU frokosten er koner, mænd, forloveder og andre forbindelser særdeles velkomne. 

Langtursstyrmandsret 
VÆLTEKURSUS 

Idet deltagelse I det sidste er en nødvendig betmgeise for opnåelse af det forsle, 
vII der igen I år bIlIle afholdt væltøkurSU8 I Nlvaabugten, hvis der spores nogen 
Interesse derfor. Man bedes henvende sig III langlursrochefen, så en passende 
dato kan findes. 

Også Ikke-deltaget8 I kurset er velkomne Dette kunne mAske være en anledning 
for nye medlemmer tit al se Nivaahuset. 

Hougaard 

Aftale-protokol 
Da der blandt klubbens nye medlemmer mumles en del om, al del er svært at 
komme ud al ro, vII der forsogsvls være fremlagt en aftaleprotokol, der tænkes 
fungore på linie med InstruktIonsprotokollen, dog må den naturligvis anvendes 
af alle medlemmer. 
Isæt de nye styrmænd bedes træde Irem I lyset og notere sig for en rolur, Alle, 
der onsker at ro, kan, hvis dag og tid passer dem, nolere sIg og således forvente at 
komme på vandet 
Forslag lU lorbedrlng .1 systemet modtages gerne 
lovrigl kan det anbelales folk, der savner roselskab at se ned I klubben tlrsdag eller 
torsdag aften ved seks - halv syv tiden, Idet del er på disse t1dspunkter, aktivIteten 
traditionelt er slors!. 

Hougaard 

• 

16.6rgon9 



Adresseliste : 

Dansk~ Studenters Roklub. 
Strandvænget. 
2100 København ø 
Postgiro 3466. 

Teldoner: kontor RY 48, køkken og 
medlemmer 29 6) 60. 

Klubbms kontor er åbent 
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20. 

Formand: Aage Bang, Holsteinsga· 
d, 5, 2100 ø. TR 359. 

Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26, 
2700 B,h., BE 3681. 

Sekretær: Ole Pedersen, Forbåb
ningsholms Alle 292 , 1904 V. 

Materielforvalter: Erik Foldhjerg, 
Islevhwvej 17, 2700 Bth., BE 9151. 

Kaproningschef: Peter \-Vikken, 
KagslnJ 61, 2730 Herlev. 94 42 68. 

Motions- og langtursrochef: Gert 
Marius Hougaard, Arhus Plads 215, 
2100 ø. ØB 6577. 

Instruktionsrocbd: Henning Ras
mussen, Slangerupgade 25 st., 
2200 N. TA 7916y. 

Husforvalter: Helge Ib Olsen, DSR, 
Strand vænget, 2100 ø. 

Træner: Ib Christoffersen. Bern
storffsvej 144. 2900. HE 7074. 
Telefontid kJ. 7 -7.JO. 

Handboldleder: Svend-Erik Moth
Lund, Tordenskjoldsgade 17,2 .. 
1055 K. PA 1645. 

FInbad - D.S. R. 

Lørdag kl. 14 - 15.30 kvinder 

kI. 15.45 - 18 mænd 

KØKKENET 

tirsdag*fredag 

lørdag 

søndag 

kl. 16.22 

kJ. 12.17 

kl. 12.16 

KAPRONINGEN 

Oversigt 
Ved udgangen af juli måned så statistikken således ud: 

starter sejre 2. plads 

Sor0 regatta 6.-7. juli 11 • 3 
Simlången 13.-14. juli 4 2 l 
Bagsværd 20.-2L juli 6 3 O 
AmsterdOlm 27.-28. juli 2 O O 
Arungen 27.-28. juli 7 4 l 
Tidligere regattaer ; 68 57 26 13 
lait 87 39 18 

Med en sejrsprocent på 45 og et sejrsantal. der kun er overgået i de to fore
gående sæsoner, ser statistikken pæn ud, og det ser ud til at være mere 
i vente. 
For folk med trang til tal kan det yderligere oplyses, at Studenteuonin· 
gen med disse sejre er kommet op over 1000 sejre i alt. 

Statistisk er det meget godt, men hvad har klubben vundet? 

Niels Secher til olympiaden 
Med sin sejr over Jørgen Engelbrecht ved Bagsværdregattaen kvalificerede 
Secher sig til Olympiaden og blev dermed den første roer fra DSR, der 
nogensinde er kommet så langt. 
Efter en bevidst tilbageholdenhed i forsæsonen var der blevet trænet 
energisk i tre uger op til kaproningen. To gange dagligt lød rationen på. 
Resultatet udeblev ikke, en sikker sejr, den "gamle" Secher var vendt 
tilbage. 

DSR satser på otter til DM 
Efter Sorøregattaen, hvor vore ottermandskaber igen tabte til Alborg, 
blev det besluttet at foretage en omgruppering af mandskaberne med 
henblik pi at skabe det stærkest mulige ottermandskab. 
Dette skete efter lange overvejelser, idet det naturligvis er betænkdigt 
at støde visse roere "ud j morket~, når de iøvrigt har gjort en stor træ
ningsindsOlts. Pi den anden side er det en væsentlig klubinteresse at for
søge at opnå et dansk mesterskab. Der er derfor med henblik på de dan
ske mesterskaber blevet dannet en eliteotter uden hensyn til andre mand
skaber end elite single og -dobbdt. 
Mandskabet består af såvel senior A som B og elite roere og har supple
ret med de øvrige kaproere startet i samtlige tre otterkatrgorier og vundet 
samtlige starter, iah 6. 

Der er mulighrdrr for succes. 

BALTICA 
FO I SIKRING 



Nordisk akademisk mesterskab 
bl~v for t~di~ ob i træk vundet af DSR. 
Dette skete i Arungen i forbindelse med den internatio· 
nale regatta. 
Sverige og Norge placerede sig på de næste pladser. 
DSR vandt iøvrigt de tre ottulob i fineste stil og sænkede 
banerekorden med hele 10 sekunder. En for tilfældet sam
menflikket dobbt:ltsculler, bestlende af Jorgen Secher og 
Lasse Weymann. var lige ved og 2/10 sek. fra at sl1 brdr. 
Krlhnæs. 

Efterårskaproningen 
Der er gang i træningen, og Håkansson m. n. tager det 
daglige slid med at samle de nye. Resultatet kan ses 1. 
september. 

Wilcken. 

Klubbens kontor sælger: 
Træningsdragter 
Rotrojer, lange ærmer ....................•• 
Rotrejef, korte ærmer , ... , ...........••.... 
Blazermærker .................... .. ..... . 
Emblemer, store ...............•.....••••... 
Embl~m~r, små (flutr) ..................... . 

Den traditionsfyldte 

Kvikmatch 
afholdes år 

torsdag d. 5. september 
med opløb 

Kalkbrænderihavnen 

kl. 19.00 

• 

50,- kr. 

16,- "'. 
13,- kr. 
10,- kr. 
8,50 h. 
6,- kr. 



ORIENTERING 
M.ddel.' •• , fra D.S.R.s Skl~ og orienteringssektion "ed K. HaUstrøm 

Terminslisten 1968 
4. dUg 1968. Evt. Danmark - Skåne. Halland og Ble-

kinge. 
JO. aug. 1968. Lyngby (Natløb). 
11. aug. 1968. Lyngby. (TræningsI0b). 
18. august 1968 Helge Johs. Nielsen. (Løb til fordel for 

D.O.F.s venner). 
25. dUg. 1968. DM/FM - stafet. 
J. sept. 1968. Helsingør. (Sverige). Kval. A. D. R. 
4. sept. 1968. KM - nat. 
8. sept. 1968. K.F.I.U. Kval. C. 
15. sept. 1968. KM - dag. (Sverige). Kval. A-B. 

D. R. 
22. sept. 1968. Sorø. Kval. C. 
28. sept. 1968. VM - individuelt i Sverige. 
29. sept. 1968. VM - stafet i Sverige. 
29 sept. 1968. F. I. F. Kval. C. 
6. okt. 1968. Skærmen. 
lJ. okt. 1968. DMfFM - individuelt. D. R. 
20. okt. 1968. 
27. okt. 1968. Klubmesterskabslob. 
J. nov 1968. Juniormatch. Skåne - Danmark i Danmark. 
10. nov. 1968. 
17. nov. 1968. Jættemilen. 
23. nov. 1968. Årsfest 

L.I.F.'s løb 
Natløb lørdag dn 10. august. 
Træningslob søndag den ll . august 
Løbsområde: Ilarager Hegn, øverste øg Nederste Kob
bel. 
Mødested: Savværket ved Mårum station. 
Kort: DOF særtryk 1:25.000 - format 12 X 20 cm. 

NAn0UET 
Mødetid: Kl. 20.00. Første start kJ. 20.45. 
Transport: Transport til start for følgende klasser HA 
HB - OB -Æ/. 
TRÆNINGSL0BET 
Mødetid: Der kan startes mellem k!. 8.30 og 10.00. 
Anmeldelse: På mødestedet. 

DOFV -arrangementets konkurrence/orm: 

»O-Iøb for alle pengene« 
I) Et dobbeltløb, hvor første etpe løbes lørdag eftermid
dag den 17. august med fri tidsstart inden for klokken 
14 til 17, og hvor anden etape løbes søndag den 18. august 
med normallodtræknings-startorden. Første start kl. 9.01. 
2) Enkeltkonkurrence i hver klasse i såvellordagens som 
søndagens etaper. 
3) Lørdag løbes efter sort/hvidt kort i 1 :20.000, og søn
dag løbes efter D.O.F.-særtryk i l :25.000, flere f.uver. 
4) Sammenlagt hurtigst tid for de to etaper afgør pla
ceringen i dobbeltløbet. 

Sektionens styre: 

Formand: Kell Hallstrøm, Jonstrupvangvej 147, 
pr. Ballerup. TIf. 974929. 

Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget IO, Greve 
Strand. TIf. (OM) Greve 70. 

Sekretær: I-Ie:nning Jacobsen, 
I-Iellebækgade 41, 3.th, N. 

Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion. 

DOfV-arrangementefs klasseinddcUng: 
11-1 (beregnet for HA &. HB) samlet distance ca. 22 km. 
11 -2 (beregnet for !-IC 6.. Beg.) samlet distance ca. 17 km. 
D-I (ber. for DA, DB 6.. OG) samlet distance ca. 15 km. 
OB (ber. for YOB 6.. ÆOB) samle t distan ce ca. 16 km. 
Veteraner (for 50-årige i 68 og derover) samlet distance 
ca. 14 km. 

DOfV-arrangementef!i mode- og omklædningssted: 
Valsølillegård cirka 8 km N for Ringsted. Afstanden til 
start: lordag cirka 1,5 km. søndag cirka \.2 km. 

DOFV -arrangementets overnatningsle;r: 
HCamping Skovlyw ved Ortved, ca. 7 km NN0 for Ring
sted og 1 km V for hovedvej 1. 
Husk: 
Der udsendes ikke startliste. 
Kortstorreise: lørdag 16 X 19,5 cm, søndag 15 X 16 cm. 

DM og FM - stafet 1968 
Mødested: Nymindegablejren, pr. Nr. Nebel. 
Mødetid: Søndag den 25. august 1968 k!. 05.00. 
Løbsområde: Blåbjerg plantage. 
Starttid: Alle klasser første start kl_ 06.00. 
Klasser: 

Ilerrer senior DM 3 dag baner ca. 9,0. 10,0 10,0 km. 
Oldboys FM 3 dagbaner ca. 7,0,7,5,7,5 km. 

Transport: Der er bustransport ca. 20 min. til start. 
Løbskort: Nytegnet l :25.0I.X) på syntocil. format Herrer 
senior 20 X 12, øvrige 15 X 12 cm. Udleveres uopklæbet 
ved start. 

Djurslandsløbet 1968 
Løbsdato: Søndag den 8. september 1968. 
Mødested: HMolsskolen", Knebel. 12 km vest for Ebel
toft. 
Mødetid: Kl. 09.00. 
Kort: Nytegnet o-kort 68. Format A 4. 
Klasser: HA 17 km. HB Il km, HC 8 km, ÆOB 6 km, 
YOB 10 km, DA 10 km, DB 6 km, OG 5 km. 
Transport fra færger: Der vil blive arrangeret transport 
fra følgende færger om lørdagen d . 7. sept. 
Afg. Sjællands Odde k!. 18.00 - ank. Ebeltoft kJ. 19.30. 
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STUDENTERMATCHEN 
på Bagsværd rosladion, lørdag den 21. september klo 15.00. 

Den lIrlIge match mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Højskole 
om Paraplystativet afholdes I Ar for forste geng på Bagsværd 80 og over 2000 m. 
Alle er velkomne, der er også fri adgang. 

KLUBKAPRONINGEN 
.fholdes I KaJkbrænderihavnen, lørdag den 5. oktober k!. 14.00. 

Der udskrives følgende lob : 

HERRER (distance BOO m.l: 
2 årers Inrigger, klubmesterskab 
4 årers inrigger, klubmesterskab 
Single sculler, klubmesterskab 
4 IIrers inrigger, Ikke kaproere (roere, der Ikke har Sl8r!et for 31 . 8. 68 kan 
starte). 
4 Arers Inrigger, lodtrækningshold (uden begrænsning, der trækkes lod mel
lem samtlige tilmeldte). 
Single sculler, old boys (over 32 Ar). 

DAMER (distance 400 m): GigIIrer. 

TILMELDING kan ske skriftlig til kontoret. men lettest pA den I Slyngelstuen opsatte 
liste, og må ske senest torsdag den 3. oktober kL 19.00. Program og bAdlor
deling opslås samme aften i Slyngelstuen. 

etter klubkaproningen afholdes lestflg 

Fællesspisning kl. 18.30 
og efter fællesspisningen fylkes vi til 

KANIN - m. m. 
DelIagel",: Spisning + 

Fest 
fest: 15 kr. p. p. 

: 10 kr. p. p. 

TILMELDING 

FEST 

Kaniner fAr særlig Indbydelse. senest mandag den 30. september 1968 . 

• 

36. 6rgong 



Adresseliste: 

Danske Studenters Roklub. 
Strandvængd, 
2100 København ø 
Postgiro 3466. 

TeleJoner: kontor RY 48, køkken og 
medlemmer 29 6J 60. 

Klubbens kontor er åbent 
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20. 

Formand: Aage Bang, Holsteinsga
d, 5, 2100 ø. TR 359. 

Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26, 
2700 B,h., BE 3681. 

Sekretær: Ole Pedersen, Forhåb
ningsholms Alle 292, 1904 V. 

Matuielforvalter: Erik Poldbjerg, 
Islevhusvej 17, 2700 Brh., BE 9151. 

Kaproningschef: Peter Wilcken, 
Kagslvej 61, 2730 Herlev. 94 42 68. 

Motions- og langtursrochef : Gert 
Marius Hougaard, Arhus Plads 26 , 

2100 ø. ØB 6577. 

Instruktionsrochef: Henning Ras
mussen, Slangerupgade 25 st., 
2200 N. TA 7916y. 

Husforvalter: Helge Ib Olsen, DSR. 
Strandvænget, 2100 ø. 

Træner: Ib Christoffersen, Bern
storffsvej 144. 2900. HE 7074. 
Telefontid klo 7 -7.30. 

Håndboldleder: Svend-Erik Moth
Lund, Tordenskjoldsgade 17,2., 
1055 K. PA 1645. 

Håndbold - OM.hall,n 

On,dag kl. 18.15 - 19.00. 

FJnbad - D. S. R. 

Lørdag kJ. 14 - 15.30 kvinder 

kl. 15.45 - 18 mænd 

KØKKENET 

tirsdag_fredag 

lørdag 

søndag 

kl. 16.22 
kl. 12.17 
kl. 12.16 

KAPRONINGEN 
Program 

Yngeredfors, international kaproning, 
Studentermatch på Bagsværd S0 

Afslutningsfest for årets kaproere 
Klubkaproning 
Vintertræning begynder 
Mexico, olympiade 

Oversigt 
Kaproning til og med I. september. 

Sorø, DM, 11. august 
Kerteminde, old boys, 24. august 
Helsingborg, inrigger, 24. august 
Bagsværd, efterar, 1. september 
tidligere regattaer 1968 
I alt 

starter 
4 
3 
l 
9 

87 
104 

Statistikken er der altså stadig ikh noget i vejen med. 

Danske mesterskaber i Sorø 
DSR opnåede følgende resultater: 

Single scuUer: mesterskab ved Niels Secher 

15. september 
21. september 
21. september 

5. oktober 
5. oktober 

13-19. oktober 

sejre 2. pladsser 
2 2 
3 O 
O l 
6 O 

39 18 
50 21 

Dobbelt sculler: mesterskab ved Niels og Jørgen Secher. 
2. plads ved Ole Rømer og Preben Ramsgaard. 

Otter: 2. plads ved Peter Aagaard, Bent Petersen, Peter Schwartz, Erik 
Sommer Jensen, Lasse \'Ueymann, Poul Madsen, Anders Holm 
Nielsen, Finn Baardsen, cox: Karsten Schmidt. 

Mesterskaberne fik en uheldig omtale i dagspressen, idet løbene i firer 
uden og dobbeltsculler blev udsat for uregelmæssigheder, der i væsentlig 
grad kunne lastes uheldige banedommere. Endvidere blev man i firer med 
vidne til, at et diskvalificeret hold (for let styrmand) blev dansk mester 
efter diverse forviklinger. Selvom det i alle bådtyper blev det rigtige bold, 
der endte som dansk mester, var det meget beklageligt, at arrangøren 
(DFfR) og dommerkommiteen i flere situationer viste sig inkompetente 
og yderligere udstillede denne inkompetance offentligt. 
Man må alvorligt henstille. at diskussioner om mesterskabernes afvikling 
holdes uden overskrifthungrende journalisters medvirken. Og sl har vi 
i år jo også lært, at diskvalifikationu ved DM ikke skal tages så højtideligt, 
medaljern~ kommer senere med posten. 
Det må nødvendigvis også påpeges, at banen heller ikke er særlig god. og 
at forholdene var på grænsen til det forsvarlige. 
Meget tyder på, at DM indtil videre bør afholdes på Bagsværd sø. 
Efter de senere ars erfaringer må der lægges op til generalforsamlingsbe
slutning herom. 
For DSR blev mesterskaberne vel ikke den håbede triumf med et afslut. 
tende mesterskab i otter, men alligevel var de opnåede resultater de bed
ste gennem adskillige sæsoner. 
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Helsingborg 
Man ønskede hinsidan at fejre 100 året for den forste 
kaproning i Skandinavien, der netop fandt sted ved Hd· 
singborg på Øresunds vilde vover. Da to roere fra den 
akademiske rofront i sin tid ddtog i og vandt dette lob. 
fandt man det passende at (arsace at gentage triumfen. 
Det blev ved forsøget, idet det viste sig, at inrigger I bøl
gegang er noget helt andet end det andet. Helsingør slog 
DSR med l længde. 

Efterårskaproningen 
6 sejre var slet ikke så dumt, og så sned en knækket rig 
os endda for 7. (Eller var det baneclommeren, du glemte 
at stoppe løbet?) Vore senior A roere viste sig endnu en 
gang fra der~ bedste side og satte endog et olympisk 
milnclskab til vægs i firer uden. Alligevel må det frem
hæves, at vore dterlrsbegyndere formåede at se:jre i d
vel firer som otter, det er jo herfra fornyelsen skal kom
me, og en sejr er jo ikke den dårligste begyndelse. Og 
så er det bare med at komme i gang med vintertrænin
gen. 

Afslutningsfest for kaproere 
afholdes i klubben eher Studentermatchen, lørdag den 21. 
september k!. 18. Klubben vil servere noget mad og en 
enkelt pils. Startberettigede er enhver, der i 1969 har del 
taget i kaproning for DSR. Af praktiske grunde ml til
melding ubetinget ske i forvejen til kontoret eller under
tegnede. Senest 19. september. 
Fotos. film eller andet materiale vedr. sæsonen bedes 
medbragt. 

VIntertræning 
foregår som sædvanlig i klubben tirsdag og torsdag 
k!. 19.00. 
Der lægges ud tirsdag den 8. oktober. 
Da vi ikke kan plregne at have nogen fast træner til at 
lede vintertræningen, vil der i samarbejde med Ib Chri
stoffersen bHve udarbejdet et træningsprogram, der i vi
dest muligt omfang er baseret på individuel træning. Der 
vil herefter blive fastsat visse mindstemål, der skal være 
nået til bestemte tidspunkter, hvor der vil blive afholdt 
testninger. 
De fastsatte træningstider vil derfor mest have betyd. 
ning i starten, hvor programmet skal indarbejdes, og 
hvor nye roere kan mode op og blive sat ind i trænings
programmet. 

Peter \Vilcken. 

Fra vor afgående træner har 
vi modtaget: 
Tak til DSRs formand og bestyrelse for hilsen og den 
smukke gave, jeg modtog i anledning af min fodselsdag 
og tak til alle kaproerne for det meget smukke ur, som 
l betænkte mig med. 

Disse gaver - og tanken bag dem - har glædet mig me 
get mere, end jeg er i stand til at give udtryk for. 

Ib Christoffersen 

Kære kvinder 
l december 1967 blev det muligt for jer at blive ordinære 
medlemmer af DSR. En del af jer har allerede været med· 
lemmer i en sæson, de fleste kortere tid. Og hvad har I 
fået ud af det? Er r skuffede? 
Drr er sikkert nogle, der er skuffede. Det ville være un· 
derHgt andet, for det er en kendsgerning, at kun en gan· 
ske ringe del af tilgangen til rosporten - mænd og kvin
der - vil forblive medlemmer i længere tid. Er der derfor 
nogle af jer, som ikke synes l er kommet rigtigt I gang, 
så kan l trøste jer med, at I deler skæbne med mange af 
jeres mandlige rofæller. 
Under instruktionen, og måske i tiden umiddelbart her
efter, vil problemet med at linde et tilstrækkeligt antal 
til at danne et rohold, blive lost af lederne. Men man ml 
erkende, at det nye medlem - her som andre steder -
selv må gore en indsats for at skarEe sig rokammerater. 
Og er man ikke en robust og ihærdig natur, vil man for. 
mentlig hurtigt give op. Desværre. 
Denne situation er utiUredsstillende for alle parter, og 
det er især ærgerligt, fordi enhver, der ved selvsyn har 
konstateret, hvad rosporten dækker over, vil kunne fore
stille sig de muligheder, denne idrætsgren giver alle men
nesker, uanset deres personlige Situation, alder - og køn. 
Roning spænder jo hvad angår kraftudfolddser fra den 
lille ugentlige, eller månedlige rotur, til en af de hårdeste 
idræts former - kaproning. Gad vide hvorfor mange men
nesker tror, at organiseret roning altid er kaproning? 
Udbyttemæssigt spænder rosporten lige fra glæden ved 
kontakten med naturen og vandet, motionsglæden, afslap· 
pelsen, til kaproningens glæder. For hvor motionsroeren 
glæder sig over den friske luft, afslapningen, hvor lang· 
tursroeren glæder sig over naturen, der kæmper kaproe. 
ren med sig sclv, sammen med sine holdkammerater, for 
at lære at beherske båden, således at de kan give deres 
kræfter frit spil. Her er det samarbejdet, holdets samlede 
ind5.lts, der tæller. 
Og langtursroningen? Tænk, de daglige problemer redu
ceret til at linde vand, El primussen tændt, finde en lejr
plads, El torret sit tøj. Danmark set fra den smukkeste 
s ide, Sverige, Norge. Hvilket fund af en ferieforml 
Tænk pi mulighederne for klubliv. Her har I et dejligt 
stort hus og andre faciliteter til disposition. Det skal ud
nyttes. I og de andre nye skal udnytte det. Det er jeres, 
som det er vores. 
Maj-oktober. Hvad d? Uden for rosæsonen arrangerer 
roklubberne håndbold, svømning, gymnastik, oriente
ringsløb m. v .. Skal vores orienteringssektion have en re· 
naissance med små hyggelige amator·s0ndagslob? Fik 
jeg fortalt, at vi har en orienteringshytte: Gåsehuset. Det 
er også jeres, sammen med klubbens anden week-endhyt· 
te: Nivåhuset. 
Alle de ydre rammer for mulighederne for udbytte af 
jeres mediernsskab er i orden. 
Derfor er det også så forbandet ærgerligt, at kun en brok· 
dd får tilstrækkeligt udbytte af deres kontingent. 
Kære nye medlemmer - mænd og kvinder - I skal være 
med til at skabe en ny roklub. En klub med mange leven· 
de mennesker. Men det koster en indsats fra hver enkelt 
af jer. • 

Arg.ang 61. 



Håndbold 
Efur ~n bng, varm og begivenhc:dsrig sommer stlr hlnd· 
boldsæsonen nu atter for doren. I modsætning til tidligere 
år har vi denne gang også spi llet håndbold i sommertiden 
- og vel at mærke gjort det med succes. Vi har deltaget 
i DIlF's landspokalturnuing og mltte forst bøje os i den 
fjerde kamp. 
forst blev AI-IK elimineret med 27-18; derpå SK 6J med 
18-15. og endelig havde vi en pragtfuld tur til Kalund· 
borg, hvor vi slog hjemmeholdet med 24-16. Men i dc:n 
fjerde kamp mod Mørkhøj fra $jæll.andsserien tolbte vi 
med cifrene 16---19; her havde vi dog den glæde at vinde 
2. halvh:g med et mål. Så trods en spillerafgang på et par 
gode folk. mener vi at kunne se den kommende sæson i 
mode med en vis portion optimisme. Denne optimisme er 

ORIENTERING 

sikktrt også nødvendig , idet vi i år stiller op i KHFs mel. 
lemrække, hvor kamptiden er 2 X 30 min . Det er f"rste 
gang, DSR er nået 51 højt op, så alle mand er indstillet 
på at kæmpe og slås for hvert point. Man er begyndt at 
tale om DSR rundt omkring i håndboldkredse, og et godt 
resultat i det kommende år vil derfor skabe yderligere re· 
spekt om DSR. 
Men vi mangler stadigvæk folk til vore håndboldhold . 
Det ml være muligt at trampe nogle flere roere frem. l 
en klub med så mange medlemmer ønsker vi blot, at 15-
20 mand vil mode op til vore træningstimer. Vi træner 
hver onsdag aften; OM·hallen kl. 18.15-19. 
Mod op og vær med til at hjælpe din klub og rå samtidig 
nogle dejlige timer. 
Vi begynder onsdag den J l. september kl. 18.15. 

Venlig hilsen, Soren Henrik Thomsen. 

Medd.I.I •• r 'ra D.S.R.S Ski· og orfenterlng ... ktlon y.d K. Hall.Uøm 

Terminslisten 1968 
22. sept. 1968. Soro. Kv .. 1. C. 
28. sept. 1968. VM - individuelt j Sverige. 
29. sept. 1968. VM - stafet i Sverige. 
29. sept. 1968. F. 1. F. Kval. C. 
6. okt. 1968. Skærmen. 
13. okt. 1968. DM/FM - individuelt. D. R. 
27. okt. DSR. Erstatnings/ob; Tokkekob Hegn 
J. nov 1968. Juniormatch. Skåne - Danmark i Danmark. 
JO. nov. 1968. 
17. nov. 1968. Jætternilen. 
23. nov. 1968. Arsfest 

Sorø·løbet 1968 
afholdes; Slagelseskovene d. 22. sep. kl. 9.00. [I.'\odested 
Valdemarskilde, tilkørsel fra hovedvej A 1. ca. 5j km o!'tt 
for Slagelse. (Skærm ved hovedvejen.) 800 m til start. 
Løbet er kvalificerende for sjællandskredsens B·klasse. 
Klasser: HA : ca. 13,0 km , IIB: ca. 11,0 km, HC: ca. 8,0 
km, DB: ca. 6,0 km, DC: ca. 4,5 km, OG: ca. 6,0 km, 
YOB: ca. 10,0 km, ÆOB: ca. 8.0 km. 
Nytegnet O·kort 1967, 1:25.000, trykt pl papir. Fonnat 
JOx30 (foldning ca. 18x16). 

Individuelle mesterskaber I orientering 
1968 - DM 
afholdes søndag d. 13. oktober kJ. 8.15. Mødested Flyver. 
detachement KAGERUP, beliggende på vej mod Kage· 
rup station, 800 m øst for Kagerup. 
Klasse l : Danmarksmesterskab f. herrer (kun A· løbere) 
Banelængde ca. 16 km. Klasse VI: Forbundsmesterskab 
for yngre old.boys (f. 1933 eJler tidligere) Banelængde ca. 
II km. Klasse VII: Forbundsmesterskab fOf ældre old· 
boys (f. 1925 elll;'r tidligere) Banelængde ca. 8.5 km. Klas
se IX: Forbundsmesterskab for old-girle (f. 19~8 eller tid 
!igere) Banelængde ca. 7 km. 
Anmeldelse skal ske senest søndag den 29. sep. Old·boys 
og old·girles skal have startet i mindst 5 lob i indeværen
de år. Nytegnet O·kort, målestok 1 : 25.000, fonna! 21 X 
29,5 cm. Kortet udleveres uopklæbet "ed start. Poster er 
trykt p,s kortet. 

Sektionens styre: 

Fonnand: Kell Hallstrom, Jonstrupvangvej li7, 
pr. Ballerup. Tlf. 974929. 

Kasserer: Gert Pedersen, Bjergvænget 10, Greve 
Strand, Tlf. (OM) Greve 70. 

Sekretær: Henning Jacobsen, 
Hellebækgade 41, 3.th, N. 

Girokonto: 68344 - DSR's Ski· og O·sektion. 

OBS! - OBS! 
Vi afholder vort erstatningsløb d. 27, oktober i Tokkekob 
Il egn for de annullerede klasser ved løbet i Nordskoven. 
Vi anmoder jer om at holde dagen fri, da vi vil få brug 
for jer som officials! 
Desuden afholdes der almindelig abent løb for visse øvri· 
ge klasser, et antal der indskrænkes i forhold til det sæd· 
vanlige p. g. a. det sene tidspunkt på året. 
Omklædning sker på Sandholmlejren. Gert og Kell læg· 
ger banerne, forhåbentlig med storre succes end sidst. Vi 
har markeret de forste poster med mærker; hvilket vi 
undlod sidst. hvilket som bekendt forårsagede fejlplace. 
ring af poster. 

Generalforsamling 
torsdag d. 17. oktober kl. 19.30 
afholdes i klubhuset, Svanemollen. Forslag skal være sty· 
ret i hænde senest 1. oktober. 

DAGSORDEN, 
L Valg af dirigent 
2. Formandens beretning om virksomhed det forløbne 

k 
3. Regnskab 
4, Indsendte forslag 

a. Kontingentforhøjelse til 1. oktober (Pristalsstigning) 
foreslås af styret med kassereren i spidsen. 

5. Valg af styre 
6. Eventuelt • 

• ' ..... 0. 00 ........ ' '" 
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STANDERSTRYGN ING 
Lørdag den 2. november kl. 20.00 

foregår j stjerneskjn og fakkelskær 

umiddelbart efter 

ANDESPIL 
på verandaen 

med fine præmier 

I samarbejde med Studenterforeningens folkedanser fraktion 

arrangeres vinteren Igennem 

FOLKEDANS 
I klubhusets festsol 

Nærmer. oplvsnlnger v. Erik Sommer Jensen eller e' bestyrelsesmedlem 

Oellagel.8 : 1,50 kr. pro persona pr. gong, hvilket beløb 

betaler den levende spIllemand 

Styrmand.laugel meddel.r 

Frokost I Gåsehuset 
søndog den 27. oktober 

Tog 01g6, fro østerport kl. 09 .• 7 A. med kurs mod AII.rod. For olle, der 
ankommer med delte log, vII der blive sorgel for betryggende tronsport 

111 G6.ehuse, 
Madpakke medbringes - el 16. pli .Iede' 
Enestllende mulighed for travetur I skoven 

Alle er velkomne 
• 

~. lIrgon9 



Adresseliste: 

Danske Studenters Roklub. 
Str;andvænget. 
2100 København ø 
Postgiro 3466. 

Telefoner: kontor RY 48. køkken og 
medlemmer 29 63 60. 

Klubbens kontor er ibent 
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20. 

Formand: Aage Bang, Holsteinsga· 
d,S. 2100 ø. TR 359. 

Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26, 
2700 B,h .• BE 36B1. 

Sekretær: Ole Pederun, Forhib
ningsholms Alle 292, 1904 V. 

Materielforvalter: Erik Foldbjerg, 
lslevhusvej 17. 2700 Brh" HE 9151. 

Kaproningschef: Peter Wilckcn, 
Kagslvcj 61, 2730 Herlev. 94 42 68. 

Mat jans- og langtursrocbef: Gut 
Marius Hougaard, Arhus Pluls 211, 
2100 ø. ØB 65n. 

Instruktionsrochd: Henning Ras· 
mussen, Slangerupgade 2S st., 
2200 N. TA 7916y. 

Husforvalter: lidgt Ib Olsen. DSR, 
Strandvængd, 2100 ø. 
Håndboldleder: Svend· Eri k Moth· 
Lund. Tordenskjoldsgade 17,2., 
1055 K. PA 1645. 

Håndbold - OM.hallen 

On,dag kl. 18.15 - 19.00. 

FInbad - D. S. R. 

Lørdag kl. 14 - 15.30 kvind~r 

kJ. 1$.45 - 18 mænd 

Kvindegymnastik 
Klubhuset 

Torsdag kl. 20. 

Køkkenet 
tirsdag.fredag kJ. 16~22 

lø,dag kJ. 12.17 
søndag kJ. 12.16 

Forslag 
til generalforsamling 
Se p. 4. 

KAPRONINGEN 
Oversigt 
101ed kun starten ved olympiaden tilbage ser det s,i1edes ud for 1968: 

starter sC'jre 2. pladser 

KVIK·mtchen, 5. september 2 2 O 
Yngeredfors, 15. septembu 7 5 2 
Tidligere i 1968 104 50 21 
lait 11J 57 2J 

Som man ser, har sejrsprocenten netop sneget sig op over 50. et særdeles 
tiUredsstillendt resultat i sJ. mange starter, der vel må siges at vidne både 
om styrke og en vis fornuft i anmeldelserne. 
Man skal naturligvis ikke lade sig fore bag IYSd af en smuk samling tal. 
men der ses dog ingen grund til uro over nedgangen i antal sejre i forhold 
til forrige sæson, hvor DSR jo nåede rc:kordhojden 74 sejre. I de sidste 3 
sæsoner har man netop nået et gennemsnit på 57 sejre pr. sæson, og ser 
man dette i relation til den tidligere sejrsrekord, der var på 37 sejre, tor 
man vist roligt tale om en markant fremgang. 
Man må dog til en vis grad give de medlemmer ret, der siger, at du godt 
kunne være lidt flere internationale toppræstationer imellem sejrene. Disse 
medlemmer vil forhåbentlig kunne trostI.' sig, når de olympiske lege er 
overståd. 

Olympiaden 
Undertegnede onsker ikke at lægge skjul på. dt forhåbningerne er særde
les store, og at Niels Secher må have chance for guld, hvis alt forløber uden 
uheld for ham. Efter de foreliggende upporter fra Ib ChristoHersen er 
alt forløbet godt med rejse til og .aklimatisering i Mexico. 
Der er fOlktisk grund til optimisme, men lidt held skal der vel også til. 
Men nu har Niels Secher jo værd uheldig to gange ved de internationale 
mesterskaber. 

KVI K-matchen 
Man må med tilfredshed konstatere, at ftSpejlet~ atter kan beses i DSR, 
dog forst efter en hård kamp mod arvdjenden. "Bolsjeglasset" blev stå· 
ende, hvor det længe har st1d godt. Man må med en vis beklagelse kon
statere, at det kniber med begyndere hos vor nabo. 

Yngeredfors 
På denne langstr.akte vandso til et nyt kraftværk er der nd at blive sk.abt 
et virkelig godt rostadion. som det trods kraftig vind var muligt at afvikle 
løbene på uden mislyd. Denne svenske efterårskaproning for senior A og 
B roere var særdeles velbesøgt, og ;af udenlandske bold deltog udover DSR 
hold fu Liibeck. Af resultaterne sk.al nævnes, at DSR vandt otterlobet for 
tredje .h i træk foran et kombineret hold fra Liibeck. 
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Studentermatchen 
Nu fører Universitetet med 21 - 18, og det er jo ikke 
så godt, når man er polytekniker. "Paraplystativet" blev 
altså på Universitetet, hvor: det iovrigt indtager en hæ
dersplads i forhallen til festsalen. 
Universitetet" var på. forhånd favorit og levede op til 
denne værdighed med en sejr pl lidt over en båd
længde. Distancen var kun 2000 meter, idet løbet for 
første gang afvikledes på Bagsværd so. Det har trods 
Havnevæsnets velvi lje vist sig umuligt at afvikle kap
roninger i havnen under tilfredsstillende forhold. idet 
der hertil kræves en total afspærring af banen. De min
dre gode forhold blev jo tydeligt afsløret under matchen 
tidligere på året mod Arhus universitet. 
Matchen blev i år afviklet i et helt priv.at regi med en af
sluttende sammenkomst i klubben for samtlige deltagere 
i sæsonens kaproninger. 
Som tidligere nævnt j forbindelse med Universitets
matchen må arrangementerne i forbindelse med disse 
specielle studenterkaproninger tages op til alvorlig over
vejelse. Der er ingen vanskeligheder for tiden med at 
s kaffe de fornødne kvalificerede mandskaber, men det 
kniber overordentlig med .1t Il begivenhederne til at ma
nifestere sig i de berørte institutioner. 
Måske er det vor egen skyld. 

Vintertræning 
Sk.ll - skal ikke. 
Mange, især begyndere, overvejer sikkert, om de vil gå 
ind for kaproning i 1969. 
Uanset formålet med vintertræningen vil denne være nyt
tig for den, der onsker en lidt mere systematisk udvikling 
af kadaveret. 
Dette vil der trods vor træners afgang blive gjort meget 
for at skabe gode muligheder for. Flere af de aktive kap
roere vil således blive inddraget i instruktionen. Trænin
gen vil iovrigt foregå efter de hidtidige retningslinier. 
Programmet er fordobigt således: 

Tirsdag kl. 19.00: Gymnastik og vægttræning 
Torsdag k!. 19: 
Lørdag: Bassinroning og vægttræning (hold efter 
aftale). 

Alle interesserede bedes møde op snarest muligt. 
Peter \Vilcken 

Old boys Kerteminde 
Vejrguderne var i år meget venlige ved ~ Vikingeløbet" 
på Kerteminde fjord. En let, med-sidesø gjorde det til en 
let opgave for de teknisk gode hold. 
I leldigvis har de gamle DSR-roere en fuldendt teknikiiI 
I hvert fald vandt de otte mand det, de startede L 
Fireren lagde ud med en sejr i et felt på syv både, hvor
efter dobbeltsculleren fulgte op og besejrede to tyskere, 
der ikke troede, det gik så stærkt i oldboys-klassen. 
Til slut samledes alle DSRs oldboys for i et fejende flot 
lob at sende Kerteminde og Nyborg ud i mørket med 
dagens hurtigste tid 3,21.0 mod 3,29,2. 

Firer med styrmand: I. DSR 

Dobbelt sculler: 
2. Roskilde 
l. DSR 
2. Kid RK 

3,JO,O 
3,J2,5 
3,35,1 
3,39,5 

Stemning omkring en 
»handikapkaproning« 
Pludselig en dag bliver det meddelt, at den og den dato 
afholdes kaproning på Bagsværd 50. Det forventes, at 
de københavnske klubbers hold til Mexico stiller op. For 
at Iladerslev også kan få en chance, afholdes - ved an
komsten til Mexico - endnu en kaproning. Alt er strå
lende: Aviserne har Uet en historie og vore ledere en 
lejlighed til at vise deres eminente dygtighed. Udmærket! 
l·len hvem siger, at en handikaproning er ønskelig? og 
hvorfor den dag? Ingen bliver spurgt - oraklet har talt 
- og herefter har vi almindelige mennesker os at rette. 
Og det gør vi. Det er trods alt fjollc:t at demonstrere 
manglende samarbejdsvilje lige for afrejsen osv. - men 
der mumles i krogene. 
Dagen oprinder, og en masse mennesker fra olympisk 
komite, DFfRs ledelse og publikum møder op. Alle snak
ker meget - og for deres sikre favorit. Nu skal vi rigtig 
se, hvor medaljerne skal fordeles - som der står i Ber
lingeren. 
Løbet bliver afviklet. Een vinder, een taber og to klarer 
sig hæderligt. Alle går hver til sit, og i avisen står der 
næste dag, at "Secher var bedst". "Så er den s ... slåer ' 
fristes man til at sigel For hvad er det, der er sket? Hdt 
rigtigt - omtrent intet. Intet er blevet afklaret, ingen pro
blemer lost. ingen får snakket med nogen. Kun dette ene: 
Tomhed! 

.. Jamen, er l da virkelig så ufestlige? Har I helt glemt, at 
dc:tte ikke er profeSSionelle som får i tusindvis af kroner 
for at vise sig, men simpelthen amatorer, som gør det for 
deres fornojelses skyld?" - og hvilken fornojelsel 
Lad os vende det om og se, hvad der kunne være gjort: 
Olympisk komite er repræsenteret. Fint - så lad os mode 
dem over en kop te bagefter. K.tproningen var en glim
rende optakt, men heller ikke andet. Vi kunne have di
skuteret en kommende rejse, og i det mindste være blevet 
spændte. Vi kunne bave m0dt vor leder fra DFfR, men 
hvor var han henne? Nu var der overhovedet ingen kon
t.1.kt, for motorbåden blev t0mt nede ved mål, så "the of
ficials" indbyrdes kunne diskutere et resultat, som ikkt 
var en diskussion værdi 
Eet er i hvert fald helt sikkert; Skal DFfR gore sig håb 
om, at dansk roning pl noget tidspunkt skal gøre sig me:re: 
end blot almindeligt bemærket i et væld af andre over
skrifter i avisen, tvinges ledelsen på eet eller andet tids
punkt til også blot engang imellem at tage blot en smule 
hensyn til psykologiske faktorer. 
Som et sidste trist ekse:mpel skal jeg nævne efterspillet 
fra Canada. FISA havde i lighed med arrangementet ved 
deres øvrige stævner udfærdiget et diplom. Det er selv
følgelig kun et stykke papir, men for modtageren aligevel 
- selvom det selvfølgelig er noget pjat - et Ildt særligt 
stykke papir. Men at få det overrakt med en bemærkning 
om, at ~sådan noget har vi aligevel ikke plads til at op
bevare pI kontoret, 51 det ml I hellere få" giver unægte
ligt en lidt flov smag i munden. Heldigvis e:r ganen efter
hånden vant til denne smag, så en tilfældig uddeling af 
"une medailIe Canadie:nne N mærkes ligesom ikke. Og dog 
- på baggrund af den store opsætning i pressen: "Mere 
guld til Secher" virker det lidt ejendommeligt. 

Er det eneste, der tæller, da det, der står i aviserne? 
Har almindelig hæderlighed og jordbunden glæde: og 
skuffelse slet ingen plads længere? 

• NHS. 



Klubkaproning 
den .5. oktober kl. 14.00 

.afholdtes sædvanen tro i det 5mukkeSh~ eftnlrsvejr, SQm 
man havde rig lejlighed til at nyde i de godt), timer, det 
varede at få .afviklet de syv lob. Nl, dtt kan vist ikke gø
res hurtigere. da de deltagende roere er så glade for deres 
idræt, at de" stiller op flere gange, hvilket jo uvægerligt be
væger ilrrang0ren ti l at indskyde passende "båd-og-m;md
skahsudbytn ingspauserM

• 

RESULTATER 

J, Klubmestre: 
Fire lrers inrigger: 

Jorgen Ostenfeld, Peter Anton Jespersen, Kåre" Jacob
sen, Ole Romer, cox: Karsten Schmidt (Fessar). 

To åres inrigger: 
Ronald Clausen. Erik $ommu Jensen, (OX; Karsten 
Sthmidt (d. s.). 

Single sculler: 
Jørgen Secher. 

2. Andre gæve vindere: 
Single sculler - nid boys: 

Christian R.asmussen. 
To åres inrigger lor damer: 

Susanne Rorsgaard, Gitte Thorsen, cox: Birger Jensen 
vinder. Us Qvistgaard. Helle Aggernæs, Cox: Kim 
Møller Andersen - ærefuld andenplads. 

fire .ires inriggr-r. ikke kaproere (dog efterlrsbegyndere) 
Klre Jacobsen, Peter Anton Jespersen, Torsten Lang
Jensen, Poul 1:-1. Carlsen, cox: Kristen Schmidt. 

fire lres inrigger - Lodtræknmg: 
Poul fl. Carlsen, Torsten Lang-Jensen. Peter ,\nton 
Jespersen, Kristen Schmidt. (ox: Carsten Schmidt 
(s. o. n.). 

Som det kan ses. var der deltagelse h;a spindesiden -
fint. 
Efter kaproningen var der spisning med præmieuddeling 
(det sid~te tillarskel fra sidste lr) samt kanintale ved vor 
formand. 
Slutteligen dansedes. 

Håndbold 
Som det kunne ancs mellem linierne i forrige nummer, 
havde vi bange anel.,er med hensyn til den kommende 
sæson grundet en vis spilleralgang. De to første kampe 
har bekræftet disse bange anelser. I den fOI"'>te bmp 
mudte vi SAGA og tabte IS-D. og i den anden kamp 
tabte vi med 30-14 til Rodovre. Jo, det er rigtigt et minus 
pl 16 mil. 
Den eneste trost, vi har, er, at ,.j endnu ikke har modt de 
rormadede svage hold. M.en vi har heller ikke modt de 
stærke, 51 der kan ske meget endnu. Men modet er ikke 
tabt og vil heller ikke blive det. Vi vil forhat kæmpe, selv· 
om det ikke hjælper meget, s.i længe de andre spiller 
hlndbold. 
Ilaidet bestlr nemlig i ojeblikkd af 9 individualister, der 
naturligvis ;alle gor deres bedste, men det er dcsværr~ 
ikk~ nok, da det ikke virker som et hele, og det er jo me· 
ningen med ha.ndbold. I de lavere rækker har disse indi 
viduelle præstationer været tilstrækkelig~ til at sikre DSR 
m.lnge vundne kampe; men i mellem rækken er modst"n 
derne bedre samtidig med, at de har folk siddende uden
for til at fortælle , hvordan DSR skal stækkes. Og n.ir sJ 

vort hold ikke virker som en kollektiv enhed, j;a, så taber 
vi med 16 ml!. Vi vil selvfølgelig gore alt for at få det he
le til at kore igen, og vi hiber, ;at det lykkes inden alt for 
længe . 
Medens d~tte skrives, har der til vor træningstime om 
onsd;agen endnu ikke. mødt flere end ti mand op, og som 
en konsekvens heuf, har vi mlttet afmelde vort andet
hold. Det er ikke Iy~ udsigter j en periode. hvor d~t ikk~ 
ser for godt ud i forvejen. Det kan vel ikke have noget at 
gore med, at kontingentet er sat 80 kr. i vejret? 
Når dette læses har vi spillet endnu en kamp, og derefter 
ser vort k,unpprogr;am således ud : 
20. oktober: f . B. kl. 15.45; Frederiksberg hallen 
3. november: Fremad V,l,lby k!. 1055; Valbyh;allen 

10. november: Søværnet kl. 1655; O. N. hallen 
17. november: Steno kl. 15.50; O. M. hallen 
24. november: V . H. C. kl. 12.35; Rødovre hallen 
Mød op og hep pi vore unge talenter, de fortjener det. 

KØKKENET 
ændrer abnmgstider efter stand~rstrygningen: 

tirsdag: kl. 18 -22 
torsdag k!. 18 ·22 
lordag k!. IJ - 18 

Ingen middagsservering. 

GENERALFORSAMLING 
fredag den 6. december kr. 20.00 

Henger 

FORSLAG bedes indsendt inden den 31. oktober, dd 
der ellers sk;al bekostes særskilt distribution. 

DISKOTEK 
som permanent begivenhed eller 2 gange om mJneden 
tænkes startet i december. 
Enhver, der har lyst til at deltage i tilrettelæggelsen med 
råd dier dåd kan henvende sig til et bestyrelsesmedlem. 

Tur til Gåsehuset d. 10. nov. 
Søndag den IO. nov. præsenterer vi Glsehuset for klub
bens bniner og andre, som gerne vil være med. 
Gasehuset ligger ,'ed Rdvnsholt Hegn ved Allerød, di
rekte op ul "koven, og det er et af de skønneste og mest 
ugenerte steder i Københavns omegn. Hytten sllr til dis
position for alle klubbens medlemmer, og nlt den I de 
senere år kun har været benyttet i ringe grad, må det be
stemt skylde~ uhndskab til disse sto", muligheder for en 
week·end elltt søndagsrur i skoven. 
Der ,il blive la!,!"t et lille og let orienteringsløb ror dem. 
som kunne tænke sig at fuske i den branche. 
Ocr bliver mulighed for transport derop, afgang fr,l klub
ben søndag k!. 9.30. Dc, der selv vil kore derop, kan få 
oplysning om stedets beliggenhed hos bestyrelsen, på 
kontoret eller pa opslaget i ~Iyngelstuen. Der er mulighed 
for at ta~e derop dJ[('rede om lordagen. 
Husk madpakkcn - rcscrver dolccn dcn IO. nov. 

.. .\\ikkel 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

A""v"r.nov.~cI. r .. , "os~" Holga Ib Ol •• ~, O.S.II. 

Nr. l' November 1968 36.6rgong 

OSR og StudenterforenJngens Folkedanserfrakl!on arrangerer 

FOLKEDANS 
i kubbens fes tsal følgende tirsdage kl. 20: 

D. 26. november, d. 3. december, samt d. 14. og 28. ja
nuar. 

Bestyrelsen Indkalder herved til 

Ordinær 
generalforsamling 
fredag d. 6. december klo 20 I klubhuset 

Dagsorden: 

Valg af dirigent og sekretær 
1. Aflæggelse af beretning 
2. Forelæggelse al regnskab til godkendelse. Fastsæt-

telse af kontingent for det næste år. 
3. Valg af formand. Bestyrelsens forslag' genvalg 
4. Valg af kasserer - genvalg 
5. Valg el sekretær - genvalg 
6. Valg af materielforvalter - Hans Erik Beck 
7. Valg af kaproningschef - genvalg 
8. Valg af instruktlonsrochef - genvalg 

LJ 
L 

) 

Spillemand leverer musikken. FolkedanserfraktIonens In
struktører underviser. Alle kan være med, også begyndere. 

Deltagelse kosler for såvel fraktionens som klubbens 
medlemmer og gæster 2,- kr. pro persona pr, gang. 

9. Valg af motions- og langtursrochel - genvalg 
10. Valg af husforvalter - genvalg 
11. Valg af to revisorer - genvalg 
12. Valg af repræsentanter III Densk Forenlng lor Ro-

sport.. Bestyrelsens medlemmer er fadte repræsentanter 
, 3. Særllge lorslag 
14. Eventuelt. 

Ad . pkl. 12: Foruden ovennævnte foreslås: G. SChack, 
O. Secher, B. Moller, N. Strigel, Chr. Rasmussen, P. Mad
sen og E. Sommer Jensen. 

Ad. pkt. 2: KonUngentet foreslås opretholdt uændret. 

En evI. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMliNG ind
kaldes samtidig til mandag d. 9. dec. kl, 20 I klubhuset. 

Dagsorden: 

l. Valg af dirigent og sekretær 
2. Forslag til ændring af DSAs love 
3. Eventuelt 



Adresseliste: 

D~nske Studenters Roklub, 
Strand vænget, 
2100 København ø 
Postgiro 3466. 

Telefoner: kontor RY 48. køkken og 
medlemmer 2963 60. 

Klubbens kontor er åbent 
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20. 

Formand: Aage Bang, Holsteinsga
d, 5. 2100 ø. TR 359. 

Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 26, 
2700 Brh., BE 3681. 

Sekretær: Ole Pedersen, Forhåb. 
ningsholrns Alle 292, 1904 V. 

Materielforvalter: Erik Foldbjerg, 
Islevhusvej 17.2700 Brh., HE 9151. 

Kaproningschef: Peter Wilcken. 
KagSi\vej 61, 2730 Herlev. 94 42 68. 

Motions- og langtursroebef: Gert 
Marius Hougaard, Arhus Plads 2~, 
2100 ø. ØB 65n. 

Instruktionsrochd: Henning Ras
mussen, Slangerupgaclc 25 st., 
2200 N. TA 7916y. 

Husforva.ltcr: Helge Ib Olsen. DSR, 
Stranclvængct, 2100 ø. 
Håndboldleder: Svend-Erik Moth
Lund, Tordenskjoldsgade 17.2., 
1055 K. PA 1645. 

Håndbold - OM.h,lI,n 

Onsdag klo 18.15 - 19.00. 

FInbad - D. S. R. 

Lørdag kl. 14 - 15.30 kvinder 

kl. 15.45 - IS mænd 

Kvindegymnastik 
Klubhusd 
Torsdag kl. 20. 

Køkkenet 
tirsdag. fredag 

lørdag 

søndag 

k!. 16.22 
k!. 12-17 

k!. 12.16 

KAPRONINGEN 
Oversigt 
Med cn start uden sejr ved olympiaden i Mexico blev det endelige resul· 
tat 57 sC'jre i 114 starter. 

Olympiaden 
Som det er sket tidligere, gik Niels Sedler desværre ned, da det virkelig 
gjaldt. For ham og Ib Christoffersen ml det have været en stor skuffelse, 
især på baggrund af det enorme forarbejde og den meget fine træningstil
stand, der var opnaet. Der skal ikke her gøres noget forsøg på at forklau 
eller bortforklare, at Sechcrs præstation var under det forventede. men 
blot konstateres, at Secher i international sammenhæng er en så frem
ragende roer, at en S. plads ved de olympiske lege kan virke skuffende. 
Det er ikke lutter lagkage at være en omtalt topidrætsmand. 
Niels skal under alle omstændigheder have tak for den meget store ind
sats, han har gjort, en indsats, der ikke mindst har været til inspiration og 
nytte for klubbens øvrige kaproere. 
Efter et indledende heat, som Secher i gammelkendt stH vandt efter foring 
over hele banen, mødte han sin skæbne i semifinalen, hvor den senere solv
medaljevinder Meissner nok chokerede med en meget hurtig start. Endnu 
ved 1500 meter boldt Secher den 3. plads, der kvalificerede til finalen, men 
han fik et svaghedsanfald og faldt tilbage til 5. pladsen. 
l den lille finale måtte han se sig slået af polakken Bromek. 
De ekstr;\ordinære forhold i Mexico på grund af hojden gav anledning til 
mange Eavoritholds svigten, og det må anses for givet, at man ikke mere 
indlader sig på internationale mesterskaber i denne højde, ikke så meget 
fordi det er farligt for roerne, men vel mere fordi, der bliver frit slag for 
tilfældighedernes spil. 

Ib Christoffersen 
Ved en hyggelig sammenkomst i klubben tog bestyrelsen m. n. afsked med 
vor træner gennem 10 sæsoner. Ib har vel mere end nogen anden været 
manden, der har genskabt DSR's ry som en af landets stærkeste kapro
ningskJubber. 310 sejre på 10 år taler for sig selv. Det vi har sagt farvel til 
er ikke blot en fremragende træner, men ogsl en god ven og kammerat, 
hvis fine menneskelige egenskaber, vi var mange, der gennem årene havde 
lært at sætte pris på. Til lykke med ham OlIerup. 
Ved afskeden fik Ib Christoffersen overrakt en pokal til minde om årene 
i DSR, midlerne hertil var indsamlet blandt klubbens medlemmer på ini
tiativ aE Chr. Rasmussen. En kopi af denne pokal, bærende Ib Christof
fersens navn, vil fremover være udsat ved Danmarksmesterskaberne i sin
gle sculler til afløsning for den pokal, Niels Secher vandt til ejendom for 
DSR i lr. 

Vintertræningen 
Det går slet ikke så dårligt. 
Klubben har haft det held at få kontakt med kaptajn Ole ''<'edel fra For
Svarets Gymnastikinstitut, der har pltaget sig og med betydelig succes er 
begyndt at lede gymnastikken, eller hvad man nu skal kalde det, der fo
regår på 1. sal. Det ser i hvert fald ud til at påvirke deltagerne i dcn ønske
lige retning. 
På grund af det store fremmode af kaproere er det nødvendigt at henvise 
motionister til klubbens øvrige gymnastikhold. 
Nye deltagere til kaproning er fortsat velkomne. peter wilcken 

BALTICA 
PO . SIKRING 



Old boys roere 
Tirsdag og torsdag &a kl. 19.30 træner kaproerne med 
gymnastik og håndvægte. men disse dage bruger de ikke 
robassinet. 
Benyt chancen: 
Kom ned i klubben og tag CD ~rotur~ j bassinet under de 
sædvanlige tvangfrie formu. 
Første gang vi modes er den 19. november. 

Chr. 

Kassereren udfolder sig mcd 

Julekispus fra Gåsehuset 
Sondag den 15. dec. afholdes den årligt tilbagevendende 
begivenhed, julekispus, et orienteringsløb for folk med 
humoristisk sans. Bagefter holder vi julefrokost på de 
medbragte mad- og drikkevarer, som i den anledning ger
ne skulle have et festligt præg. 
I år har vi formået selveste kassereren til at lægge løbet. 
Dan er en ovet banelægger. og han vil tage særligt hen
syn til begyndere og folk med tilbøjelighed til kolde tæer 
i frostvtjr. Mtd hans specidle sans for humor vil løbet 
uden tvivl blive en cucees. 
Altså - vel mødt i Gåsehuset d. 15. dtc., helst for kl. 
II (afhensyn til frokosten). Ogsl de. som kommer senue 
og som vil samle poster ind, tr vdkomne. 

MIK. 

Folkedans 
Kan folkedans blive en ny klubaktivitet? Mon ikke klub· 
ben har d mange medlemmer, at der er basis for at sam· 
le 20-30 medlemmer og ledsagere til en hyggelig danse. 
aften et par gange om måneden? 
Vi har en festsal og mangler kun en spillemand, et par 
instruktører og nogle øvede dansere. 
1 Studenterforeningen findes en (raktion, som i de sidste 
7·8 år har arrangeret folkedans C'n gang om ugC'n. Fraktio· 
nen har en dygtig spillemand (violin), og en flok ivrige 
instruktorer og op mod 40 mC're eller mindre drevne dan
sere. Det kniber imidlutid med lokaler. idet Studen· 
terforeningen udlejer de bedst rgnede til frrmmedr. 
I de kommende måneder vil DSR og folkedanserfraktio
nen prøve et samarbejde og en byttehandel. Vi Ur et ar· 
rangem~t for vores medlemmer i vores hus, og Erak· 
tionen får en god sal. Der sker det, at fraktionen flytter 
ud til os den 2. og 4. tirsdag i hver måned. 
Alle deltagere erlægger 2 kr., som fordeles med 1,50 kr. 
til fraktionen, som betaler spillemand, og med 050 kr. 
til DSR som et bidrag til varme og lys. 
Der danses kl. 20-22.15, afbrudt af en pause, bvor køk· 
ken og veranda står åben for alle. Efter kl. 22.15 kan du 
evt. fortsættes til båndoptager. 
Der veksles mellem pardanse, danse med 3 eller 4 par, 
og familiedanse. Der er skiftevis herre· og dameinklina
tion. Der gennemgås lette og svære danse, s.\ både begyn
dere og viderekomne kan være med. 
Her er chancen I Kom og vær med til at bruge det store, 
lidt for tomme klubhus. Sommer. 

HURRA 
- så er det sket endnu engang, og man må glædes. 
Nyindmeldte, initiativrige, uspolerede, upolerede, ivrige, glade og super.duper optimistiske unge nye medlem· 
mer - ja somme "kaniner" - er gået igang, og det oven i købet med uvanlig rationelt overblik - i hvert fald for 
den enes vedkommende - med det sisyfosarbejde at lave en tillokkende. moderne fest i de beklageligvis om lør· 
dagen oftest tommC' haller i denne ærværdige klub. Kort sagt: Endnu en festkomite er født. 
Ved at stupidiere annoncen på forsiden (nederst) kan man få det retfærdigvis korrekte indtryk, at vi er ved at 
nærme os en utraditionel fest med BEAT, SOUL og ROCK. Vi har to diskoteker, Eet stort i festsalen og d min~ 
dre, stilfærdigt og blidt for trætte trommehinder i eet af bjømeværelserne. 
I-lusk pl de billige øller og kom med ned og hjælp komiteen med at opfylde "generalensM spldom om de 500 
glade studenterroeere med påhæng, de.r fyldte rammerne om hans forste arrangement. Adgang 4 kr. 

Håndbold 
De tre sidste kampe har bragt vore hAndboldfolk troen pl at 
et pænt resultat stadigvæk kan opnb, trods de to nederi.lg i 
starten. Det er nemlig blevet til tre sejre pl stribe. Vendepunk
tet kom i kampen mod Lykkebo, topholdet, der troede. at de 
havde en nem opgave foran sig, og diedes stillede op udtn to 
af deres bedste folk. Meget kan man byde DSR, men ligefrem 
undervurdere os så kraftigt. nej den glr ikke. Efter at Lykkebo 
havde fort med J·I, gik DSR via 4-4 til 134 og sl var den pot 
ude, Lykkebo tabte med 24-15. 
SelvtilJiden var vendt tilbage og det fik F. B. at fole, Vi vandt 
med 19·15. I denne kamp spUlede hele holdet koncentreret I for
svaret, men si snart vi kom pl F. B.s banehalvdel, så var det 
næsten et helt andet hold. Foretager man en los vurdering, kom
mer man til dt! resultat, at vi havde holden ca. I Ih gang i mi
nuttet, og det tr meget i hlndbold. Men 19 bolde gik I mål, og 
det var nok. Trods alt en fortjent sejr 
Lige si fortjtnt var vor sejr over Frem.iJd V.lby. Efter en jævn
byrdig første halvleg som endte 8--8, kom vi rcl hurtigl for,),n 
10·8. Derpå gik holdet fuldstændig i stå og kom bagud 10-12. 
Her vendte billedet igen totalt. DSR fik alttr styr p.i tropperne 
og klarede en 16-IJ stjr hjem efter nogle nervepirrende minut
ter. Det kan nævnes, at DSR ti minulttr for tid forte med 13·12. 
og her tillod Fremad V.lby sig den flothed at br~nde 2.straffer. 
Efter fem kampe SCl stillingen nu .således ud: 

LYKKEBO , 118-93 8 
fl. J7 , 98·94- 8 
SAGA , 109-85 7 
R. H. , 115·88 , 
S. H. , 107-106 , 
D.S.R. , 86-91 , 
V.H.C. , 91·101 • FREMAD V. , 77·91 2 
STENO , 78-116 2 
FB , 92·106 1 

En andtn glædelig ting er at melde. Der er nu begyndt al mode 
1 .... 16 mand op til vor træningstJme om onsdlgen. ~va:rre er 
andetholdet afmeldt, men kommt:r der 5-6 mand mere, hn vi 
endnu nl li melde et hold Ul K. Il. f,'s nodtumering. 
/>\od op gutter. Når nu rosæsonen er afsluttet Hr I ingen bedre 
motion end h.1ndbold. Det hjælptr jo ogd til at holde dellernt 
i ave. 
Vort kampprogram ser nu således ud: 

17. IL: STENO: O-M Hallen kl. 15.50 
24. 11.: VHC: Rodovrt Halltn kl. 12.35 
8. 12. H. 37: O-M Hallen kJ. 17.15. 

15. 12.: SAGA: O-M Hallen kl. 17.50 
Mod nu op og hep pi vore ungt talenter. Vi kan naturligvis 
ikke: gauntere jer tre nye !.ejre pi stribe, men vi garanterer for 
god underholdning. Henger 



ORIENTERING 
Meddelel'.r ha D.S.R .• Ski· og orlente,'ng"ektlon ved K. Hallstr.m 

Efterårssæsonen er slut 
Vi .af/loIdl vori Jblll.' lob sundJ.g å. 25, oktober. Der v.ar u, 125 
ulmtldt og u. 100 ~tartcde. Alt gik som det skulle, og VI h;\VJc 
et p.lS\Cnde .InLll offtd.aJs i forhold III de st,mcndes .antal. P. g_ 
d, forskellige andre sammenfaldende ilrrangementcr v.u delta
gc:ranlilllet d lilJe. 
Vinterrn.s løb: Vi ddt.l,:;er ikke I .ur.lngemenll:rne ",f lob fra 
Bagsva:rd Rostawon i lir, p. g . .a. for ringe tilslutning fr.t klub
bens løbere I disse. Sidste Ar dehog I snit ca. 2 mand pr lob. I 
uedet for oges .. ktivittlen fu. Gheliusef idet vi plta:nker .at af· 
holde flere lob derfra, og mbke derigenntm få lokket nerto i 
~koven I Vi har fAet Mikkel ind I butyrclsen, og han har lo
vet at foresd. disse med hjælp .lf forskellige, der skulle borge for 
en genopliven af fortidens hyggelob, men ogsl med mulighed 
for ,1,1 snuse til orientering. og derIgennem give lyst til yderli
gere udfoldelse i de åbne leb til forlret. 
Alle er velkommen. og man n inclstillc:t pI at hjælpe nye til 
relle med r.)d og vejledning. 
For de, som vil orientere på .loden mide. er der hver sond.lg lob 
Ira Holte. Omklædning og stulsted Rudeglrd Stoldion. Modetid 
e.l. 9.JO - 11.00. StilrtPCnge l kr .... hvis m.ln delt:tger i nere 
lob: medlem~kilb ilf Ilolte I. F. (pilssivt) mod erlæggelse af et 
mmdre beløb lor bcnylld~e .lf stadIOn (svilrende til det. frem
mede bellaer på Bagsværd Stadion.) 
Yderligere vil K. R. afholde en del lob fra Bagsv.l:rd Ro~tadion 
j oInalog med tidligere års. h"orti ,.j er velkomne. Startpenge 
O.~O kr. ' evI. kort. 
For hegge typer træning5lob g.l:lder. at .tllc er velkommen. både 
motiOMfolk. familier m ..... - umt at der findes korlere og 
længere baner. - God fornojelsc. 

Arets sidste lob JATTEMILEN afholdes li. november i Grib· 
skov. 

lrsfest 
Kredse.ns .bsfcsI ilfholdes lord.lg d 2l. november k!. P'l.OO i 
Re~tilurolnl "Dc Tre Sild". 0~lertorv. ~pcrgærde Centre:!. Kr. 
25 pro persona ind. rnOln~ og drikkepenge. 
Sphning kI. 18.00: Sild. rejer, kold flzskestcg. Roastheolf Ber· 
nilise m. gemuse. o~tcsnittcr. 

Sektionens styre: 

formand: Kell Hallstrom. jonstrupvangvej 147. 
pr. Ballerup. TIf. 974929. 

Kasserer: Gert Pedersen. Bjergva:nget 10. Greve 
Strand. TIf. (OM) Grev~ 70. 

Sekretær: Knud '\\ikkclsen, T omrergade 3. N 
TlJ.J9 J8 55. 

Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion. 

Præmieuddeling og dans. 
Tilmelding senest tirsdAg d. 19. DOV. 

Generalforsamling 
olfholdte§ torsw.& d. 17. okt I klubhuset i SVAnernollen. Som det 
~cs Af styrtt ove.nfor gIk Henning af som sekreliltr p. 8. a. for 
lidt tid til at ud.n·e den akuvitet. han gerne "ille udfolde pI 
denne postl Han stiller ~ig dog til rld.ighed somstævneleder ved 
forlrels Slifinderlob. Vi forsegte at n. Mærsk ul at viltre bane
I~gger ved dette. mcn han måtte. sige frol p. g. a. husbyggeri. 
Efter ,lftale bliver det da ddan. al Kell lægger bane alene. idet 
Gert kun kan pltage sig mindre i Fodret grundet andre aktivi
teter. Ilim virker dOfl som b;mekontrollanl. og vi hlber ngd al 
kunne n. lokket Rode tIl hjælp efter at mlske den værste del 
af hans sommerhusbyggeri er overstlet. 
Mikkel hlev valgt ind ~om sekretær med den primært opgave 
oll foroge aktiviteten fra Glschuset, hvilket han skulle have spe· 
clclle foruds ..... tnm ... cr for, idet man iovrigt konstaterede, at for
bindelsen til klubben var ct nroblem, grundel de Slore ahtande 
t>utyrclsen bor i frA klubben. 
Dct o"ervejedes, om vi kunne pliage 05 ,u arn.ngere næuc l" 
Kompaslob. men vi mener ikke at kunne pltJge OS del ilr. grun
dt! m,lngel r j b.lnel ..... ggere. 
Sektloneru kontingent ... edtoges (orhøjet til 10 kr. grundet dyr
lid~sliflning. efler forslaK af bestyrelsen. 

Form'lnden, 

JULEFROKOST 
lørdag den 14. december kl 18.00 

Arr. af STYRMANDSlAUGET 

Nødvendig og IiIstrækkelIg tilmelding på liste Slyngelstuen 
.ene.1 d . 10. december 

Bre'mose 

Husk nu at komme til 

FESTEN 
lørdag den 23. november kl. 20.00 

....................... ,. 
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