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Med cltnne sæson sluttede et årti, og det vil være naturligt med
et kort tilbageblik.
Stort set må man sige, at tresserne var gode år for klubben i
modsætning til halvtredserne, hvor både medlemstal og aktivitet
var stærkt f·aldende. Medlemstallet har i tresserne ligget ret konstant på ca. 600 aktive, aktiviteten var i første halvdel ligeledes
ret konstant og i sidste halvdel stigende. Størst var den i jubilæumssæsonen 1967, der må betegnes som tressernes bedste år.
Dette skyldes ikke så meget de store festligheder, der forløb godt,
men at både parken gennemgik en mærkbar fornyelse, og klubhuset en tiltrængt istandgørelse. Kaproningen har gennemgående haft et højt stade i hele perioden og navnlig i sidste halvdel
en betydelig bredde. Vinteraktiviteten er steget betydeligt, således at klubhuset er opvarmet om vinteren, og kvinderne har
holdt deres indtog i klubben.
I det følgende skal der redegøres for tressernes sidste år 1969.
Det må karakteriseres som blandet, da det på en række områder
forløb godt, medens det på andre gav grund til at nære alvorlig
bekymring for fremtiden .
Stalistisk set blev året dårligt, idet der var et fald på ca. 25 %
i forhold til året før. Dette gælder således antallet af medlemsture, medlemskilometre m. v. Undtagelsen fra dette er ferielangturene, der viste en lille fremgang. Arsagen til dette fald kan
ikke skyldes dårligt vejr. Skønt maj måned, der tradi.tionelt er
den største måned hvad roaktivitet angår, havde en længere
kuldeperiode, var resten af sæsonen rent vejrmæssigt set endog
meget fin. Faldet i aktiviteten skyldes først og fremmest to ting.
?vIanglen af en fast træner i kaproningsafdelingen, samt svigtende tilgang af ny medlemmer med deraf følgende færre instruktionstimer.
Det vil være naturligt at skildre årets begivenheder i kronologisk rækkefølge for at slutte med en kort omtale af generalforsamlingen. For de områder, hvor der er skrevet specielle beretninger, må der i vidt omfang henvises til disse.
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Vi.ntersæsonen gik godt. Der var god tilslutning til såve l de aktiviteter, der fandt sted i klubhu se t, som dem, der fandt sted
udenfor. I klubben leded es vintertræni.ngen af kaptajn Ole Wedel fra forsvare ts gym nastikinstitut , og d eltagelsen var god båcle
fra kaproernes og motionisternes side. En nyskabelse var kvindeholdet om torsdagen . Selvom der ikke kom så mange, at salen
virkede overf yldt, va r mødeprocenten sat i relation til deres samlede medlemstal lige så stor som mændenes. Gymnastik- og
svøm meho ldene i N ørre Alle havde også en god tilslutning. Dog
kn eb det med deltagelsen i slutningen af sæsonen, der nu varer
til juni.
D e r blev kun afholdt en fest i vinterens løb. Den havde til ge ngæld stor tilslutning, ligesom nogle arrangementer af Styrmandslauge t var velbesøgte.
1 marts måned var klubben beslaglag t i tre uger af D.F.f.R .',~
instruktørkurser. Dette stoppede dog ikk e klublivet he lt, idet
vintertræningen ikke blev berørt, og køkkenet kunne hold es
åbent om lørdagen. Det kan oplyses, at det var sidste gang, disse
kurser fandt sted i klubben .
Umiddelbart efter kursernes afslutning fa ndt sta nderhejsningen sted søndag d. 30. marts. Vejret var udmæ rket, og der var
mødt ikk e så få medlemme r op for at se stand e ren gå til vejrs
ledsaget af stud entersangern es festlige sang . Efter formandens
tale skulle der døbes en båd, og da det lå i luften , at de af bestyrelsen førte forhandlinge r med Studenter-Sangforeningen ville
føre til et positivt resu ltat, var det naturligt, at man havde bedt
sa ng forening ens formand Jens Louis Petersen om at forrette dåben. D enne havde i anledningen forfattet et vers , og båden - en
2-årers motionsinrigger bygget i Løgstør - blev døbt med føl gende ord :
Nogle skabtes til at spalte
i rekordfart bølger salte.
A ndre i.kke tiden talte,
men motions-sejladsen valgte
- sådan som du også skal det.
H e rmecl døber jeg dig:

HJALTE.

Efter bifaldet fra medlemmerne at dømme kan det anbefales
fremtidige bå dedøbere at forsøge sig som rimsmede, hvis de vil
have succes. Efter bå ded åbe n saml edes man ovenpå til en hyg-
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ge lig frokost, og til slut var der som sædvanlig auktion over brugt
rotaj med Krumholt som a uktionarius.

I forårets og so mmerens lø b blev der udført en del vedligeholdelsesarbejder og ombygninger af klubhuset. På første sal blev
der etablere t en ge nnemga ng mellem slyngelstuen og garderoben udenom køkk enet. Endvidere blev toiletterne malet ved
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nogle medlemmers indsats, ligesom der blev opsat en ny urinal
på herretoilettet. Gulvet i foyeren blev slebet af og lakeret, således at det kom lil at ligne festsale ns. Nedenunder blev der lag t
flise r i nordre baderum og dannet grundlag for ombygning og
modernisering af det søndre ved at overdække terrassen ovenover med tagpap.

fandt ud af, at de kunne få ØkOIlOIlI;II'11 lil ;11 ,,0"1\1 lo 100iddagsmad efter træningstidens ophør.
I juni måned blev der afholdt IO fcsl l: L Dril 100l ~ .11· I '"doilldelse
med forårsregattaen på Bagsværd S0, hvorlillllall (l '..'.,i I .i., måtte
henlægge Universitetsmatchen på grund ar IIr;dll,IIHlbanen s
ombygning. København mått e for tredie år i tra.:k sr sig slået
af et udm æ rket århusiansk hold. Denne kendsgerning vil forhåbe ntlig få de kommende kaproningschefer til at indse, at man
ikke ka n till a de sig at stille med et hvilket som helst mand skab.
Selve festen Iorløb udmærket, navnlig var den tradition e lle ølstafet morsom, da repræsentanterne I or de to universiteter prof.
dr. Bjerrum og rektor Sørensen deltog i d e n.
Klubbens fødselsdag blev fejret m ed en middag. Derefter var
d er arrangeret fællesroning , og efter denne fik man chokolade
og lagk age. Aftenen sluttede m ed d ans, og det blev sent, før de
sidste m ed lemmer forlod klubben.
Fra en kanaltur

Nordre baderum efter istandsætl else

Et a f forårets faste arrangeme nt er - rengøringsgild et - havde
som sædvanligt samlet for få deltagere. Det lykkedes bl. a. at få
pud se t alle vinduerne, men da m a n nåede til pokalern e, g ik folk
hjem. Begunstiget a( det gode ap rilvejr var roaktiviteten ret høj
fra starten. Kanininstruktionen forløb gnidningsløst efter et nyt
system udarbejdet al H e nning Rasmussen . Scullerinstruktionen
startede allerede d . 13. m a j , og havde sæsonen igennem go d
tilslutning.
Desværre måtte Københavnskredsen i år aflyse sin fællesroning
til Skodsborg, så det Iørste større roarrangement fandt først sted
i pinse n . Her var det lykkedes ved velvillig bistand af e n rækk e
roklubber at skaffe både til seks hold.
På første sal var der gennem hele sæsonen en god aktivitet
nav nlig tirsdag og torsdag. Middagsgæsternes antal, d er er øget
stæ rkt ge nnem de sidste par år, nåede i år sin foreløbige kulmination. Dette skyldtes ikke mindst, at k ap roerne efterhånden
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I pinsen 1969 lånte DSR 6 både i forskellige roklubber og i alt 21 medlemmer
stævnede mod Blansvig - en lille vig på nordsiden af Lolland, ikke langt fra
Bandholm
t:t hold nåede ikke frem, men blæste inde på Femø; de øvrige blæste inde i
Blansvig, hvor de måtte blive hele søndagen Billederne her på siderne giver
et indtryk af aklrvlteterne på den ufrfvlillge hviledag

1 juli og august faldt roaktiviteten fra klubhuset som sædvanlig
en del på grund af ferie. For nogle medlemmers vedkommende
foregik denne i form af en langtur. Der har været en beskeden
stigning i disse, og cia der var flere nybegyndere med, er der ingen grund til at tro, at langturene er et forsvindende fænomen.
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Nivå-huset var gennem hele sæsonen godt besøgt. Det lykkedes
at få udskiftet dørskodderne og repareret gulvet, således at huset
nu er i god stand igen.
Af kaproningsberetningen fremgår det, at sæsonen var præget
af store vansl<eJigheder. U den fast træner måtte bestyrelsen være
meget tilbageholdende med at rekruttere nye folk, og det fremgår da også tydeligt af statistikken, at sejrene først og fremmest
er vundet af eliteroerne. Da dette skrives, er det endelig lykkedes
at engagere en træner til den kommende sæson, således at den
foregående sæsons trænerproblemer forhåbentlig bliver enestående. Det fremgår ligeledes af beretningen" at klubben har
vundet tre danmarksmesterskaber. Fem måneder efter disses afholdelse er det endnu ikke afgjort, hvilken klub to af dem skal
tilfalde.
Efteråret var præget af det ualmindeligt fine vejr med heraf
følgende gode roaktivitet til hen i oktober. En kanaltur ar ran-
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geret først i september samlede således usædvanlig stor tilslutning. En anden af efterårets faste begivenheder blev derimod noget af en skuffelse, idet det ikke var lykkedes for naboklubben
at samle hold til de to venskabsmatcher om »Boleheglasset« og
»Spejlet«. Vore hold måtte nøjes med at ro mod hinanden og
ellers hjemføre pokalerne uden kamp. Årets sidste romæssige
begivenhed var klubkaproningen, der fandt sted lørdag den 4.
oktober. Her var kaproerne, som det har været tilfældet i de
senere år, altdominerende. Efter kaproningen var der fællesspisning og bagefter dans.
Standerstrygningen fandt sted lørdag d. l. november, og umiddelbart efter afholdtes andespil. Dette var som sædvanligt vellykket, idet præmierne fordeltes nogenlunde jævnt blandt deltagerne, og kassereren .kunne konstatere et pænt overskud.
Rent bestyrelsesmæssigt skete der i årets løb en supplering, fordi instruktionsroehefen skulle aftjene sin værnepligt. Som stedfortræder havde han fundet sin kone, der således fik æren af at
blive klubbens første kvindelige bestyrelsesmedlem.
Sidst i september holdt Studenter-Sangforeningen sit indtog i
klubben. Indtil nu har de indhøstede erfaringer med hensyn til
dens ophold her j klubben kun været gode, og det er bestyrelsens håb, at sangerne må finde sig godt tilrette i klubben. Selv
om medlemmerne i de to foreninger indtil nu næsten ikke har
set noget til hinanden, er der ingen grund til at tro, at der vil
opstå gnidninger til foråret, da klientellet er det samme.
Klubbens ordinære generalforsamling, der tildels afslutter denne beretning, blev afholdt den 2. december.
På denne generalforsamling, der havde Arne Pedersen som dirigent, var der kun få bemærkninger til beretningerne.
Der var ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens til en
ny bestyrelse, og den kom til at se således ud: Formand: Aage
Bang, kasserer: Dan Nielsen, sekretær: Annelise Rasmussen, materielforvalter: Ole Pedersen, kaproningschef: Erik Sommer Jensen, instruktionsroehef: Henning Rasmussen, motions- og langtursroehef: Bent Bred mose og husforvalter : Ronald Clausen.
Ikke færre end fire af den tidligere bestyrelse havde således trukket sig tilbage, og blandt de tilbageværende skete en vis rokering
idet su ppieanten blev sekretær og denne materielforval ter. Af de
nyvalgte roehefer har både Sommer Jensen og Bredmose før
været roehefer, så den eneste virkelig ny er Ronald Clausen.
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Fra en af årets langture i Norge

Under beretningerne overrakte formanden »Sejrsmasten« til
Bent Serup og »Kæden« til Peter Lilholt som tak for deres indsats for kaproningsafdelingen. Kassereren overrakte »Dillen«
til Kaj Traulsen.
Under eventuelt diskuterede man et af bestyrelsen i medlemsbladet offentliggjort projekt til modernisering af søndre baderum. Der herskede nogen uklarhed om, hvad projektet nærmere
gik ud på, men alle var enige om, at badeforholdene var under
al kritik. Det må derfor blive en hovedopgave for den ny bestyrelse at få gennernført baderumsprojektet. Ellers var det navnlig
kaproningsproblemer der blev drøftet, og man kunne konstatere
Il

en dybtgående uenighed mellem bestyrelsen og de aktive kaproere om kombinationer i eliteklassen.
Generalforsamlingen, der må betegnes som ret livlig, blev først
hævet kl. 24.
Tilslutningen til gymnastik og svømning har været normal. Et
i efteråret nystartet motionsgymnastikhold for herrer har samlet
god tilslutning, selvom det foregår i klubben. Da man samtidig
har lejet festsalen ud om fredagen til USG, foregår der noget
i klubben hver clJ.[; undtagen søndag. I øvrigt har der været
~tørre interesse for at løbe orienteringsløb end længe seL, og Styrmandslaugets arrangementer har været velbesøgte, navnlig var
julefrokosten en stor succes.
I den sidste tid har der været stor splittelse indenfor dansk ronings topledelse. Denne splittelse sku Ile nødig brede sig til DSR.

Naturligvis vil der tit være forskellige meninger om) hvordan
problemerne løses bedst, men hvis alle har klubbens interesser
for øje og vel at mærke gør en indsats for at fremme dem, så
er der ingen grund til at være nervøs for fremtiden.
Til slut vil bestyrelsen gerne takke alle, der har hjulpet med til
at holde klubben i gang i det forløbne år.

o.

- formand Bang
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Studentersangerne

Roklubben har fået nye lejere. Det kan navnlig høres på mandagsaftner, hvor lyd af mandskorsang (hvis skønhed objektivt
betragtet er diskutabel) løsrevet og gentaget i det uendelige (indiskutabelt hæsligt at høre på) trænger ud fra den store sal, indtil køkkenets smørrebrødskapacitet ved 21.30 tiden beslaglægges
eensidigt af de syngende, som godt en halv time senere genop·
tager øvelserne, som om intet var hændt.
Nå, roklubben er vant til lejere - også til at skifte dem, så selv
Studenter-Sangforeningens lyde glider ind på plads i den symfoni, som spilles for vekslende stemmer i DSRs hus. Noget helt
andet er, at selv er vi - lokalemæssigt - langt fra øvet i at komme ud blandt fremmede. Sandt at sige har vi, på ganske få år
nær i l 840'erne, lige fra sangforeningens stiftelse haft til huse
hos Studenterforeningen og med den gjort flytningerne f ra Holmens Kanal over Boldhusgade til Gammelholm og - fra 1910·Vestre (idag H. C. Andersens) Boulevard. Så nu, hvor flytningen fra] . oktober 1969 er en kendsgerning, må man hellere g0r~
sig klart, at vi nok er kommet for at blive en rum tid.
Og når det er tilfældet, er det vel også både høfligt og rimeligt,
at den nye \ejer, inden han begynder at larme på trappen, sløse
med elektriciteten (telefon har vi selv) og skramme panelerne
gør et lille velopdragent buk og præsenterer sig.
En julidag i 1839 mødtes 3 regensianere og udformede en indkaldelse til, hvad de kaldte »en Dansk Studentersangforening«.
Man havde nemlig haft besøg af den lundensiske, som er nordens ældste, grundlagt i 183], og eksemplet æggede til efterfølgelse.
Ifølge indkaldelsen skulle den nye forening bestå af studenter, som a) med nogenlunde lethed kunne synge fra bladet og
b) for hvem en fri studenter-tone ikke er fremmed eller utålelig.
Begge egenskaber - hed det videre i indkaldelsen - burde anses
for lige vigtige og den ene ikke kvalificere ud over den anden.
Foreningens virke skulle i særdeleshed gå ud på at synge danske,
firstemmige sange og at lære stemmer og tekst udenad »for ikke
at generes af noderne hverken når de er til stede, eller når de
14

savnes« ... Sangen og kammeratskabet sat i IH1jsa·d("1
111'·11
med flittig øven sig som de fire stoleben.
Ved stiftelsen havde foreningen 33 medlemmer, SOlll :1111' ... ·.1 ..
året efter suppleredes med yderligere 64 (bl. a. 1. P. E. I b flmann, Christian Winther og Jens Christian Hostrup). ld ag IT
medlemstallet ca. 550. Den første officielle koncert fandl sled
et halvt år efter stiftelsen i selveste festsalen på hotel d' Angkterre, og - som en af dirigenterne, pastor J ul ius Boru p skriver i
sine erindringer - »Vi havde stor glæde af denne koncert, og
publikum lod til at more sig godt«. r eet og alt idealet for sangforeningens koncerter i de følgende 130 år.
Studentersangforeningens arbejdsår er delt i forårs- og efterårssemestret, hvor et aktivt kor på ca. 60 medlemmer danner
grundstammen i foreningens musikalske aktivitet. Ifølge lovene
skal denne så vidt muligt resultere i afholdelse af to selvstændige
koncerter årligt, en vinterkoncert og en sommerkoncert. Men
herudover varetager Studenter-Sangforeningen ifølge overens-
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komst med Københavns lIniversitet udførelsen af kantater og
andre musikalske ydelser ved universitetets fester, ligesom man
påtager sig tilsvarende opgaver ved de øvrige højere læreanstalter.
Alle lider vi under de klicheer, som påhcftes os udefra, og Studenter-Sangforeningen danner i så henseende ingen undtagelse.
Lad mig dog med det samme fastslå, at det er adskillige år siden, den sorte studenterhue blev afskaffet som samlingsmærke.
Vi har altså ikke - som en række nordiske broderkor - sangerhus. Det er efterhånden også uhyre sjældent, vi optræder i kjole
og hvidt , hvorimod vi allerede for år tilbage i forbindelse med
vore udenlandsrejser har søgt at tilstræbe en fælles påklædning i
form af blazer og grå benklæder, således at vi på blazer-lommen
bærer sangforeningens mærke : Lyren med uglen i midten.
Mange er af den opfattelse, at vort repertoire stort set indskrænker sig til »Sjung om studentens lyckliga da'r«, »Hellige Flamme « og »Kornmodsglansen «. Disse sange - og en hel række
flere - hører til i vor arv fra fortiden, og vi synger dem gerne,
når vi er sammen, som noget typisk for den svundne tid og det,
der forbinder os med den. På vore årlige koncerter såvel som
ved vore optrædender året igennem figurerer derimod i langt
overvejende grad nye danske sa nge , i hvilken forbindelse bemærkes, at koret siden J 00 års jubilæet i J 939 fakti sk har uropført over 175 nye kompositioner, hvoraf en hel række derefter
er gledet ind i det faste repertoire.
Studenter-Sangforeningen rejser en hel del, både rundt i landet
og på større besøg i udlandet. Medens foreningens tourneer i
forrige århundrede væsentligst koncentrerede sig om de øvrige
nordiske lande, dannede lISA-tourneen i 1911 indledning til en
række rejser længere bort . Efter siJste verdenskrig har man således besøgt Østrig, England , Frankrig, Italien og Israel, foruden
at man i J 966 foretog en større koncertrejse til Grønland fra
Narssarssuaq i syd til lIpernavik i nord. Aret efter repræse nterede koret Danmark på verdensudstillingen EXPO '67 i Montreal, Canada, hvorefter man rejste rundt i liSAs østlige stater
rned koncerter i bl. a. Detroit, Chicago, Pittsburgh, Washington
og New York.
Og så lidt navne: Dirigenter fra fortiden: J. P. E. Hartmann,
Peter Heise, Otto Malling, Samuel Levyson - og fra vor tid: Johan Hye-Knudsen og John Frandsen. Solister: Tidens sangere

16

helt tilbage til kammersangerne Niels Juel Simonsen og Helge
Nissen over Lauritz Melchior, Einar Nørby og Aksel Schiøtz
frem til de yngre og yngste navne Niels Brincher, lIlrik Cold og
Tonny Nuppenau ... altid har Studentersangforeningen haft
den glæde, at danske sangkunstnere sluttede op omkring den.
Jeg nævnede indledningsvis, at Studentersangforeningen tæller
ca. 550 medlemmer; heraf langt de fleste ordinære medlemmer,
men også en lille kreds af ekstraordinære, idet lovene hjemler
ret til at udnævne udenforstående, der har gjort en betydelig
indsats til gavn for foreningen til ekstraordinære medlemmer af
denne. Fornemst er dog æresmedlemmerne, hvoraf foreningen
kun har to, Deres majestæter Kongen og Dronningen.
Den musikalske ledelse varetages af dirigenten, musikchef Eifred Eckart Hansen (siden 1959 ) og de to vicedirigenter, kapelmester ved Det kg!. Teater Tamas Veto og lektor Frits Haase.
Den daglige administrative ledelse har bestyrelsen, som i øjeblikket har følgende sammensætning:
Administrator Jens Louis Petersen, formand.
Reservelæge, dr. med. Niels Henning Buch, næstformand.
Sekretær, stud. jur. Ove Nissen, kasserer,
Sekretær, cand. polit. Keld Møller, arkivar,
Landinspek tør Erling Rørdam, sekretær.
Og hermed håber vi at have introduceret os så tilpas, at også
vi har lov til at råbe på gangene og iøvrigt føle os som hjemme.
Modtagelsen har i hvert fald både i henseende til hjælp og
kammeratlighed overtruffet vore højeste forventninger.

jens Louis Petersen.
Formand.
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Sv. Volkersen in memoriam

Dommer Sv. Volkersen døde den 4. november 1969, efter at han
var blevet påkørt af en lastvogn på Roskildevejen om aftenen
den 29. oktober.
Denne pludselige og tragiske ulykke blev afslutningen på et
langt liv , idet Sv. Volkersen blev 83 år i foråret 69.
Han stammede fra Helsingør og var søn af oberstløjtnant F. D.
Volkersen. Han blev student i 1904 og meldte sig samme år ind
i Akademisk Roklub.
Sin juridiske embedsexamen tog han i 1910, og der fulgte nu
en række år, hvor han kom bort fra klubben, dels på grund af
ansættelse i provinsen, dels fordi han i 1919 blev auditør i hæren, bl. a. ved Gardehusarregimentet, hvor han blev meget interesseret i ridning.
På dette tidspunkt var det, at undertegnede opfordrede Volkersen til at deltage i en rotur fra Genua til Marseille, som fire
af klubbens medlemmer havde tænkt at foretage i det tidlige
forår - og vi manglede netop een mand. Volkersen var vi llig til
at genoptage roningen, og vi gik aJle i gang med at træne i et
robassin, som dengang fandtes i Østerbros Svømmehal.
Roturen blev også foretaget, men den måtte afkortes nogle dage
på grund af de temmelig urolige vejrforhold, som medførte for
mange »overliggedage«. Vi afsluttede turen i Les Salins d'Hyeres nær Toulon.
Volkersen var allerede dengang meget interesseret i det franske sprog, hvilket kom os til nytte på følgende måde:
Ved ankomsten til de fornemm e roklubber i Monaco og Nice
blev der straks slået alarm til bestyrelsen med det resu ltat, at et
par herrer mødte op for at byde os velkommen - og så sagde
Volkersen de ord, som skulle siges, til alles tilfredshed.
Efter denne langtur kom Volkersen tilbage til D .S.R., men i
1934 mistede vi ham igen, da han blev kriminaldommer i Viborg. Her meldte han sig ind i Viborg Roklub og befandt sig så
godt her og på søndagsturene på Limfjorden, at han inden den
næste forflyttelse i 1941 nåede både at blive formand for og
æresmedlem af Viborg Roklub.
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Domm e r Volkersen ses her yderst til hø jre, sammen med nogle af de med·
lemmer, han roede med i de sidste år

Volkerse ns sidste embede var som dommer i Helsinge fra 1941
til 1955 . Vi havde nu atter den glæde at se ham i D.S.R., idet
han så ofte, det var ham muligt, kørte herind på sin Velo-Solex
for at tilbringe et par dage med kammeratligt samvær og - indtil
befrielsen - med begrænset roning i havnen. I sit dommerdist rikt
lykkedes det ham ved fast optræden at holde de fremmede på
plads.
Da Volkersens embedstid udløb i 1955, flyttede han her til
byen, og vi så ham nu oftere i klubben, både til roning og ved
lejligheder, når der foregik et eller andet.
De fleste kendte ham af udseende , og de vidste, hvem »dommeren « var. Tilsyneladende var samme dommer en lidt reserveret herre , men der er nu ikke så få, der i årenes løb opdagede,
at han satte pris på at få sig en snak også med klubbens langt
yngre medlemmer.
Vi er mange, som nu vil savne Volkersens markante skikkelse
i klubben.
]. Norman-Hansen.
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Kaproningen
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KØBENHAVN S

TLF. 580039

Der har været megen snak om kaproningen i DSR i sæsonen
1969, dels på grund af en vis protestaffære, der også blevet yndet objekt for vores »lødige« sportspresse, dels fordi der ikke
skete så meget andet i klubben, der på nogen måde kunne give
anledning til ophidselse.
Indtrykket af sæsonen er derfor for mange blevet noget blandet, og enkelte har endog ment at kunne kalde den dårlig. Dette
må dog siges at være at overdrive de negative ting indtil det groteske .
På grund af manglen på en fast træner og en kaproningschef
med ubegrænset tid har der været problemer specielt med at opdrætte nye begynderhold, men selvom disse problemer langt fra
må undervurderes, tør jeg roligt hævde, at 1969 hører til klubbens allerbedste sæsoner.
Det samlede resultat blev 49 sejre i 96 starter, eller med andre
ord en sejrsprocent på 50, hvad der med det forholdsvis store
antal hold og starter må anses for særdeles tilf reclsstillende . Når
antallet af starter og sejre er gået lidt tilbage i forhold til 1968
sk yldes det mest, at der har været en tendens til at starte i større
bådtyper, hvilket skulle fremgå klart af statistikken .
De »utilfredse « bedes bemærke, at af de 49 sejre blev de 24
vundet i elite otter, -firer med og uden , og blandt disse sejre var
de danske mesterskaber i alle tre bådtyper (se nedenfor). Der
blev ialt vundet 7 sejre i eliteotter, og udover mesterskabet vandtes tillige den internationale Københavnsregatta.
I firer med repræsenterede DSR dansk rosport såvel ved østersøløbet i Llibeck som ved de nordiske mesterskaber på Bagsværd
sø, hvor vi dog begge gange blev slået knebent.
Den kombinerede firer uden med Jørgen Engelbrecht fra Hvidovre og Jørgen Secher, Bent Serup Pedersen og Niels Secher fra
DSR havde en dramatisk sæson, hvor de fra den rene ruin på
Sorø sø langsomt rejste sig og senere vandt det internationale
tyske mesterskab i Duisburg. Her viste de glimrende roning og
vandt foran en lang række af deres EM-konkurrenter. I Klagenf urt var det af forskellige årsager galt med styringen, og holdet
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måtte efter en meget spændende kamp med Vesttyskland se sig
afskåret fra finaledeltagelse. Ved en sejr i den lille finale nåedes
en respektabel placering som nr. 7.
Det internationale tyske mesterskab i firer uden må utvivlsomt
betegnes som sæsonens og de senere års bedste res u \tat, på linje
med de bedste resultater, klubben har opnået.

DS R/Hvidovre nærmest

Det bør heller ikke overses, at DSR for 4. år i træk vandt det
nordiske akademiske mesterskab ved vor senior A firer, der i det
hele taget hørte til sæsonens trumfkort og vandt 6 sejre i deres
bådklasse.
Endelig må det fremhæves, at DSR stillede op til Efterårskaproningen med en dame-senior A dobbeltsculler, der trods en sidsteplads kunne være sin indsats bekendt. Dame-kaproningen har
holdt sit indtog i DSR, og det ser ud til at holde i 1970.
Når der trods det store antal sejre, hvoraf mange som nævnt
var gode, alligevel kan være grund til en vis bekymring, skyldes
det mest manglen på en fast træner, der har gjort det nærmest
umuligt at skabe nye hold, hvorved muligheden for at opretholde
det nuværende høje stade fremover er truet.
Kaproningsafdelingen har ikke i 1969 trods fleres energiske og
udmærkede indsats disponeret over en person med den fornødne
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tid til og interesse for træningen af hold, og dermed står den opgave, der blev stillet ved Ib Christoffersens afgang, stadig uløst.
En del problemer blev løst ved et samarbejde med Skovshoved
Roklub, hvis træner, Wolfgang Kleemann, trænede en senior B
firer kombineret SR/DSR. Kleemann overtog tillige træningen
af elite firer uden og var således manden, der førte holdet frem
til det internationale tyske mesterskab. Vi havde også god nytte
af et par korte visitter af Ib Christoffersen, som vi heldigvis stadig kan regne til vore støtter. Senior A fireren blev overvåget af
Chr. Rasmussen, når han havde tid, og endelig tog Peter Lilholt
sig af ottertræningen, oftest fra styrmandssædet. Elite firer med
trænede mest for sig selv, og det kan måske være baggrunden
for, at dette hold ikke helt nåede, hvad de havde håbet. Kleemann, Rasmussen og Lilholt har hver deres del af æren for, at
1969 forløb så godt, og det er at håbe, at de vil være at genfinde
på Bagsværd i 1970. Foreløbig har Kleemann påtaget sig at lede
vintertræningen. Forhåbentlig vil det lykkes for min efterfølger
som kaproningschef, Erik Sommer Jensen, at skaffe DSR en fast
træner igen.
Det er desværre ikke muligt at berette om 1969 uden at komme ind på den protest, DSR indgav til Ordens- og Amatørudvalget efter Sorøregattaen, og som var fremkaldt ved en Kvikroers pludselige start som Skjolder. Baggrunden var et forsøg
fra Skjold på at forstærke deres hold for at kunne forsvare de
danske mesterskaber fra 1968. Da man ved omtalte manøvre
faktisk overtrådte samtlige relevante dele af kaproningsreglementet og samtidig truede DSR's interesser, fandt vi det rimeligt
at indgive protest. Skjold blev iøvrigt informeret herom allerede
inden regattaen. Sagens kendsgerninger og kendelsen fremgår
iøvrigt af J,Uedlemsbladet for oktober, hvortil der henvises.
Det for DSR beklagelige var, at sagen ikke var afgjort inden
de danske mesterskaber, hvorved det skulle vise sig, at DSR blev
vinder af to mesterskaber på protest, nemlig firer med og otter.
DSR's 1. damehold: Helle Aggernæs og Vibeke Hansen
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Her skal ikke rettes nogen bebrejdelse mod Ordens- og Amatørudvalget, der under de givne omstændigheder formentlig ikke
kunne arbejde hurtigere, men mod regattakommitteen i Sorø og
Hovedbestyrelsen, der med blot et minimum af initiativ kunne
have klaret sagen, inden den nåede at udvikle sig til en beklagelig affære. Tænk, om man i Sorø havde gjort sig den ulejligherl
at spørge de implicerede parter. Det er kedeligt, hvis kaproningerne skal domineres af ledere, der ikke vil sætte noget ind på at
få de gældende bestemmelser overholdt, og det vil derfor sikkert
være sundt for dansk ros port, enten at få de tilsyneladende for
besværlige dele af reglementet afskaffet eller også de ditto ledere. Det bør i hvert fald være en uholdbar situation, at man
har et reglement, som overtrædes ved samtlige kaproninger.
DSR's danske mestre i 1969 blev:
Firer med styrmand: Poul Madsen, Palle Orry, Anders HolmNielsen, Ole Rømer, cox: Karsten
Schmidt.
Firer uden styrmand: Jørgen Secher, Bent Seru p Pedersen,
Lasse Weymann, Niels Secher.
Otter: ovennævnte roere med Peter Lilholt som styrmand.
Det er min opfattelse, at såfremt Skjold havde stillet med reglementerede klubhold, ville de have vundet firer med styrmand
og DSR otteren, som det var tilfældet de to gange tidligere i sæsonen, hvor DSR stillede sit stærkeste hold. Men under de elendige vejrforhold kunne jo næsten alt ske.
Det var iøvrigt synd, at vi skulle komme fra Haderslev i så forholdsvis dårligt humør. Det er jo en dejlig by og nogle både
hyggelige og initiativrige mennesker, der har skabt et overordentlig smukt beliggende rostadion med udmærkede faciliteter
og en effektiv service. Synd for dem, at vejret skulle ødelægge
det sportslige ved årets to kaproninger. Lad os håbe, det bliver
muligt at mødes næste gang på en stille lørdag aften.
Som det måske vil forstås, har sæsonen i ikke ringe grad været
præget af egne og andres kombinationer og de mere eller mindre heldige virkninger heraf. Kombinationer i eliteklassen har
hidtil været noget, man afstod fra i DSR, idet man generelt har
holdt sig til at stræbe efter danske mesterskaber, der jo som i andre idrætsgrene er forbeholdt rene klubhold. Man har i DSR
handlet efter den opfattelse, at kombinationer er et middel til
at få folk ud at ro og til at få nogle ekstra starter, men ikke en
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Stemningsbillede fra bådepladsen i Lubeck

metode til at skabe hold af international topklasse. Man har derfor kunnet se DSR deltage i kombinationer i junior-, senior Aog B-klassen såvel i 1969 som tidligere. Når man er imod kombinationer i eliteklassen skyldes det også, at man anser br'~dden
i dansk roning for vigtigere at arbejde for end det at skabe et
enkelt tophold i hver bådtype, hvilket må blive den endelige konsekvens af en hæmningsløs kombineren.
På den anden side er det klart, at de ret få virkelig dygtige
eliteroere, måske mellem IO og 20, der findes her i landet, har
ambitioner i retning af at vinde et internationalt mesterskab, og
at chancen herfor med den uhyre skrappe konkurrence, der hersker, ikke er ret stor på rene klubhold, i hvert fald ikke i de store
bådtyper. Disse roere bliver bakket kraftigt op af hovedbestyrel-
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sen og pressen, som alt andet ufortalt også har ganske egoistiske
motiver til at Iremme dannelsen af tophold. Og så er spillet
gående, der bliver talt om snæversynede klubledere og smålige
klubinteresser, hvis man ikke vil være med.
Sandheden må dog være den, at det er klubberne, der er det
bærende i rosporten, og at ideen med det hele må være at få
så mange som muligt ind i klubberne og ud på kaproningsbanerne.
Noget andet er så, at det sikkert ikke vil være klogt af DSR at
indtage en 100 % afvisende holdning overfor kombinationer.
Hvorfor ikke bruge sin sunde fornuft i hvert enkelt tilfælde.
Dansk ros port er i dag som helhed et hensygnende foretagende,
og på de årlige hovedgeneralforsamlinger kan man høre beretninger, der kan minde om tidligere tiders taktiske tilbagetog på
Østf ronten.
Hvis man tror, denne udvikling kan vendes ved at vinde eet
eller flere internationale mesterskaber, så stikker man sig selv
blår i øjnene, man kan blot se på udviklingen i tysk roning for
at få en ide herom. Man kan lige så godt straks som for sent er-

Den kombinerede Skovshoved/DS R senior B lirer i Lubeck. Erling Jensen
(Skovshoved), Lars Kåre Jacobsen, Torsten Lang Jensen og Kaj Hjortgaard
Christensen

Peter Schwartz, Karsten Hansen, Peter Aagaard og Lasse Weymann, der iøvrigt
sammen med Karsten Hansen blev årets mest vindende roere

kende, at dansk rosport må reorganiseres, og at det er knofedt,
der skal til og ikke drømme om store sejre.
Heller ikke for DSR tegner fremtiden sig for tiden alt for lys.
Den betydelige nedgang i aktiviteten, der har været på trods af
det gode vejr, tyder på vanskeligheder fremover, især med hensyn til rekruttering al nye medlemmer og for roningen fra klubhuset.
Den svigtende tilgang hidrører især Ira, at der praktisk taget
ikke mere melder sig polytekniske studerende ind i klubben. Det
har således ikke været muligt at gennemføre Studentermatchen
i 1969. Undertegnede er derfor af den opfattelse, at de muligheder, som jeg for nogle år siden var med til at skabe, med hensyn til et bådehus ved Bagsværd sø, ikke burde være lagt til side,
og at de snarest bør tages op til fornyet overvejelse. Klu bben IY\å,
hvis den fremover vil være andet og mere end et hensygnende
akademisk foretagende, udvide sine rammer og skabe de nødvendige faciliteter inden for de studerendes rækkevidde.
Her på falderebet vil jeg håbe, at bestyrelsen fremover vil
kunne mobilisere mere begejstring og perspektiv i sit arbejde,
end det har været tilfældet gennem det sidste par sæsoner, således at påtrængende opgaver kan få en heldig løsning.

Peter Wilcken.
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Bent SeTup fra firer uden (2 X Secher,
Engelbrec ht og S er up ) fortæller om

Kaproningstræning

Man hører tit vendingen , »hvordan skal man træne, for at blive
god?« eller »hvordan træner man rigtigt?«. Man kunne give
rådet: »Træn ligesom de gode«.
Spørgsmålet er så: er dette et godt råd? Og man er tilbøjelig
til at svare nej . Begrundelsen herfor er egentlig ligetil. Lad os
tænke os nogle studerende, der forbereder sig til en eksamen.
Ikke alle læser på samme måde. Nogle lærer bedst, hvis de noterer samtidig med at de læser, nogle kan kun koncentrere sig
om natten. De har hver deres måde at indrette sig på, således
at de får størst mulig effekt ud af læsningen . Således også med
kaproere og kaproningstræning. Derfor, når jeg nedenfor gennemgår, hvordan vi ( firer uden ) har trænet i det forløbne år,
er det ikke et mål for kaproningstræning i al almindelighed,
men kun et resume af, hvad vi har lavet.
Kaproningssæsonen J 969 startede vi sådan set allerede ca.
J. oktober 68, idet vi begyndte vintertræningen med 4 ugentlige
træningsaftener, der henad januar blev sat op til 5 gange, indtil
vi gik på vandet i slutningen af april måned. Fra dette tids-
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punkt trænede vi 6 gange om ugen til sæsonen sluttede i september måned kun afbrudt af diverse kaproninger.
Vintertræningen blev sammensat af I del styrketræning, l del
smidighedstræning og 1 del konditionstræning.
Styrketræningen bestod af vægtløftning, idet vi sammensatte
et program bestående af 5 øvelser: benbøjning ( belastning ca.
100 kg med 30 gentagelser over 3 serier), frivend ( belastning ca.
80 kg med 25 gentagelser over 5 serier ), træk (belastning ca.
60 kg og samme antal gentagelser som frivend ), en øvelse, hvor
man ligger på ryggen og stemmer vægten fra sig ( her brugte vi
ca. 60 kg og gentog den 3 x IO gange) og endelig sluttrækmaskinen ~ som jeg vil undlade at beskrive indretningen af, den
kan dog ses i vægtrummet ), hvor gentagelserne var 5 X 30.
Smidighedstræningen bestod af et ca. 2 timer langt gymnastikprogram tilrettelagt af vor nuværende træner Wolfgang Kleemann, og indeholdt simpelt hen alt fra hækkeløb til ballet.
Den sidste, men ikke mindst vigtige del konditionstræningen,
foregik indtil I . marts udelu kkende i skoven, i form af en ugentlig løbetur på 8-10 km . Efter l. marts supplerede vi denne med
Cfldnu en løbedag, hvor vi imidlertid løb »sprinterdistancer« over
200 m med l min . hvil imellem turene. Dette program arbejdede
vi op, således at vi tilsidst var i stand til at gennemføre J 2 ture,
hvor ingen måtte løbes langsommere end 32 sek.
Da tiden næ rmede sig, hvor træningen i båden skulle til at begynde, holdt vi et orienterende møde med »vor« træner Voile
( forøvrigt blev det senere gjort til en regel, at vi I gang om måneden holdt en debataften , hvor vi diskuterede de problemer, der
måtte opstå sæsonen igennem). På dette møde blev vi enige om,
at denne sæsons mål måtte være »at nå en finaleplads ved EM«.
Herefter diskuterede vi, hvordan træningen i store træk skulle
lægges tilrette fremover .
Det vil vel tage for lang tid at besk rive træningen i detaljer,
derfor vil jeg kun i korte træk gennemgå de ting vi mente var
nødvendige i træningen, for derefter at give et par smagsprøver
på nogle færdige programmer.
Træningen skulle efter vor mening bestå af l) konditionstræning, 2) teknisk roning, 3) ud holdenhedstræning og 4) hurtighedstræning.
Konditionstræningen fik vi naturligvis først og fremmest i båden, dog fortsattes løbetræningen l gang om ugen (sprinter-
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distancer) til hen i slutningen af maj måned, derefter løb VI
hveranden aften en tur i skoven, og de resterende dage lavede
vi dybe hop efter rotræningen.
Den tekniske roning er naturligvis særlig vigtig i starten af sæsonen, men vi mente, at der var noget »at hente« på dette område og fortsatte helt til EM med denne træningsform.
Udholdenheds- og hurtighedstræningen er et naturligt led i rotræningen og særlig den sidste fik vi megen glæde af, idet den senere gav os mulighed for at lave nogle særdeles effektive mellemog slutspurter (f. eks. blev vort tyske mesterskab vundet på en
mellemspurt allerede ved 750 m, hvor vi rykkede fra en 3clie
plads op til en klar I ste plads på en spurt på 20 tag).
Til slut et par smagsprøver på to programmer, der faktisk i sig
selv giver et meget godt billede af de ovenfor nævnte ting. Det
første program er fra midten af juni og det sidste fra slutningen
af august måned.

Niels Secher, Jørgen
Jørgen Secher

Engelbrecht,

Wolfgang

Kleemann,

Bent

Serup

og

Det andet program var:

Fredag
I) 5 km roning, hvor båden skal løbe så langt som muligt mel2)
3)
4)
5)

lem hvert tag.
5 km roning med varieret tempo, stroken afgør det efter
eget skøn.
3 gange 500 m.
2 gange 1000 m.
efter roning - hop + 3 gange 10 armhævninger ved stangen ud for omklædningsrummet.

Lørdag
4 gange 2000 m.
Indsatsen skal på de 2000 m variere mellem 60 %-80
2000 m opdeles således:
1) 500 m tempo 32 tIm 60 % indsats
2)
34
80 0/0
3)
32
700/0
4)
36
80 %
Tilbage til start i roligt tempo med vægt på teknikken.
Efter roning 10 min. løb.

ro,

de

Lørdag
l) roning med l min. spurt efterfulgt af
ning. 10 gange.
2) 4 gange 500 m.
3) ca. 5 km med balanceøvelser.

Søndag
l) Stady-state

12

min. afslappet ro-

20 km.
Pr. 500 m en spurt på 20 tag = 100 % indsats. Efter hver
spurt 5 tag, hvor åren kun føres igennem vandet. I det
øvrige, tempo 34 t/ m. og 65 % indsats.
Som det ses, nåede vi disse 3 dage faktisk gennem alle de før
omtalte punkter.
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=

Søndag
Interval i form af:
l) 10 spurttag tempo 41 tIm.
2) afslappet roning i 5 tag.
3) ro videre med halv rulle bane indtil maximal hastighed ca.
25 tag.
4) overgang til hel rullebane i 10 tag = l) derefter 2) -3) osv.
indtil mål. Tilbage til start med starter pr. 500 m.
Dette gentages ialt 4 gange = 16 km. Efter roning høje hop.
Så vidt træningen, men nåede vi så målet? »Nej«, der manglede desværre ca. 12 sek., men det var nu alligevel sliddet værd.

Serup
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TANKER OMKRING EN LANGTUR

Tankerne går vide ueje
nu da dagligdagen svinder,
drømme ta'r mig heLL i eje,
aLL - det, fantasien finder
aLL - fra fortiden af minder
tager til og stiger - higer
i et dragsug imod havet'
Hvor spejler du din sjæl, langtunroer .!

I INDIEN KALDER MAN HAVET »SA V ALA«

- i den stille indsø
tæt ved den solbeskinnede
blomsterbred, - på det åbne vide hav
med det frie udsyn, - under stormens susen langt fra land,
tordnens rullen,
regnens pisken,
skiftende frådende søer
vandrende skypumper, Hvor - vil du erkende på en langtur.'

$AVALA BETYDER: SJÆLENS SPEJL
Dit sind er summen af dit liv.
Fly'r du for den rullende torden
og de vandrende skypumper,
der kan splintre din båd
så - har du aldrig lidt de hårde slag i livet
eller - du er blevet knækket - min ven,
søger du dem, - er du en nar og
så sæL/er du dig udover loven.
Elsker du de stille vande,
så ro på en indsø.
Nej lad os igen mødes på det åbne hav
med det frie udsyn
med store rullende dønninger, som
nærer fantasien, styrker viljen
og skænker sindet - havets langsomt påvirkelige ro .

Bent Packness

En kort langtur i Norge
L eder: Finn Wibling, besæ tning: H edegaard og Enevoldsen.

Efter ankomst til Oslo lørdag 12/7, kørte vi straks mod Bergen.
Turen foregik i meget fint vejr indtil færgestedet i Kinsarvik,
hvor vi blev underholdt af en lille regnbyge, mens vi ventede på
færgen . E fter færgeturen til Kvanndal kørte vi videre i et nu
stadig krafti ge re bygevejr, indtil vi omkring Bergen sprang de
nu latterlige små tørvejrsperioder over, og holdt vort indtog i
bye n i en kold, silende regn . Vi kørte straks til Fana, men efter
at en ældre herre havd e udpege t roklubben for os, var vi klar
over, at noget var galt. D et samled e bygningsværk var simpelthen ikke stort nok til at rumme en langtursbåd. Efter nogen
søgen fandt vi ca. 10 km derfra det rigtige sted. H er blev vi
budt velkommen af roklubbens forvalter med en beretning om
de sidste vejrudsigter, hvorefter vi var parate til at ud skifte vor
medbragte soJolie med konsistensfed t.
Søn dag : Dagen korn med højt so lskin , fuglesang og varme, så
den egentlige turs begy nd else kunn e ikke være bedre. Ved fro-

Vandet
plant
som et
velpoleret
parketgulv
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kosttid gi k vi i land på en lille ha lvø. H er erfarede vi nyt om
denne del af Norge, da idyllen blev brudt af en und erlig dunkend e lyd . \1ysteriet viste sig at væ re ca. 80 cm tidevand der
havde skræ mt vores båd til et land gangsforsøg. Efter en und ersøgelse der ikke bragte skader for dagens lys, blev båd en ige n
søsat, dog uden taler, og turen fortsatte resten af dagen i fint
vejr, roligt vand og rygvind. H en under aften fandt vi en lille
lejrplads, der var tilgængelig fra søsiden efter en let motionerende bj erg bestign ing.
Mand ag: U ndertegnede vågnede med hovedet på jord en, da
min hovedpude var flad . Jeg fik den dog repareret, så jeg senere kun skulle puste den op en ekstra gang midt på natten .
Det hele virkede fint som vækkeur. Anden gang hovede t slog
mod fast grund, var det morgen.
Vejrmeldingerne var meget korrekte, så der blev uddelt regnslag, men ellers forløb dagen ud en særlige hændelser.
Tirsdag: Krydsede om formidd agen Bjørnefjorden i fint vejr
og nåede efter en pragtfuld tur frem til Hardangerfjorden, hvor
vi slog lejr på et næs.
Onsdag: Tidligt næste morgen startede vi turen op i Hardangerfjord en. Vejret var kvæ lend e varmt, og vandet plant og glat
som et velpoleret parketgulv . Lige før årerne, eller var det os,
brød sammen på grund af overophedning, hang vores forlængede fangline fast i en motorbåd, og kort tid efter befandt vi os
i G jerdmundshamn, hvor vi skulle proviantere. Samtidig ville vi
sende en hilsen hjem, så vi spurgte om postkort og fik udleveret
en mægtig stabel til nærmere eftersyn. D e viste sig at være ens,
nemlig et bill ede af en kaj med butikken i baggrunden.
Om eftermiddagen opleved e vi den kønn este del af turen, Maurangerfj ord en i solskin . Den skal simpelthen ses.
Vi slog lejr ved den lill e by Sunndal og anbragte teltet, så vi
havd e udsigt til fjordmundinge n, og fra teltåbningen nød vi en
flo t soln edgang .
T orsdag: R egn og blæst, så vi foretrak at blive på stedet og
»hygge« om en flaske rom.
I løbet af dagen fik vi besøg af en gammel fisker, der ville vide
lidt om hvem , hvorfra, hvortil og hvorfor. Til gengæld kunn e
han fortæll e os alt hvad vi vill e vide om stedet. Ligel edes gav
han os et par fi sketips, som vi hos stedets købmand omsatte i en
lin e og en »klippeslug«.
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Fredag: Regnen silede stadig ned, så vi besluttede at forlade
Maurangerfjorden, der i regn og blæst er lige så mørk og uhyggelig, som den er køn i solskin.
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På vejen ud skulle vi prøve vore nye fiskeredskaber. Det varede
heller ikke længe, før krogen havde fat - i bunden. Vi erkendte
herefter, vi ikke var lystfiskere, og købte en laks.
Vi slog lejr på øen Kvinnherad, hvor nogle venlige mennesker
bød på drinks.
Lørdag: Vågnede til den efterhånden kendte lyd af stærk
regn, og da båden viste sig at være over halv fuld af regnvand,
besluttede vi at blive liggende og nyde den regnflimrende udsigt.
Søndag: Vi roede, iført regnslag, mod det sted hvor himmelen
var lysest. Og sent på eftermiddagen lykkedes det os virkelig at
få sol, men den var på vej ned, så meget glæde fik vi ikke af
den.
Den dag var vores store fangstdag. De to fisk, vi fangede, var
dog ikke større, end de sagtens kunne være i båden. Den ene var
faktisk så lille, at den ikke kunne bide over krogen, men var
blevet spiddet af den.
Vi slog lejr på en dejlig græsplet, hvor Hedegaard efter megen
møje fik tændt et lille bål til at riste blåmuslinger i. »Duften« fra
disse var så speciel, at vores aftencigar smagte helt forkert.
Mandag: Vågnede til den sædvanlige trommelyd på teltdugen,
men nu havde en ny lyd blandet sig med de kendte, nemlig rindende vand under teltbunden. Det var »dråben«, der fik bægeret til at flyde over. Efter en kort rådslagning blev vi enige
om at ro direkte mod Bergen. Teltet var også ved at være træt
af al den regn.
Vi roede til den lejrplads, vi havde brugt om mandagen, og
her blev vi, af de mennesker, der ejede stedet, inviteret indenfor
til tørring og genopvarmning.
Tirsdag: Vi roede til Bergen, hvor vi fik tørret vort tøj, og vi
kørte derefter østpå for om muligt at finde tørvejr.
Onsdag: Søgte hele dagen.
Torsdag: Vi ankom, i regnvejr, til NSR, hvor fru Metelmann
fortalte os hvor u heldige vi var at det regnede, for de havde ellers haft meget fint vejr den sidste uges tid. Der gik et par minutter, før vi var os selv igen.
Det kan således bekræftes, at de rygter der verserer angående
regn omkring Bergen, er sandfærdige.
Henning Enevoldsen.

39

Ski- og orienteringssektionen 1969
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Flag
Vimpler

Det er en sjov fornemmelse, man får ved et tilbageblik på den
forløbn e sæson. Den er i det første øjeblik meget lig den, som
man har haft de foregående år, når man ivri gt har sat sig ved
tastaturet for a t berette om årets mangfoJdige begivenheder og
strålende resultater! - og så føler en nok så kraftig mangel på
indtryk. Er der egentlig ske t noget? Dog en vis opstemthed,
som ved nærmere analyse viser sig at stamme fra indtrykkene
af en hel række nye ansigter, måske i særligt omfang ved hyggeløbene fra »Gåsehuset«, men også, meget overraskende, fra
deltagelsen i en række åbne løb. Således havde vi anmeldt 13
deltagere til Hillerøds løb i efteråret, heraf over halvdelen nye .
Jeg vil da føl ge rækkefølgen, hvormed indtrykkene fra årets begivenheder meldte sig.

Klubmeslerskabsløb! (den 9. november).
DSR deltog i Kredsens klubmesterskab med af holdel se af
et vaskeægte klubmesterskab. Løbet blev afholdt i St. Dyrehave
og var lagt af »Røde«. Gert og jeg havde blandt de (14) anmeldte lavet en seed ni ng, idet vil gav »tillægsminutter i forhold
til, hvad hver enkelt burde kunne løbe banen på under hensyn
til skønnede færdigheder ind enfor den ædle sport ' Det gav det
for de erfarne skuffende resultat, at Erling Blumensaadi blev
klubm esler 1969 i tiden 1.30. Tillægsminutterne var = O, iaet
Erling var skønnet helt » uerfaren«. Hm' Vi ønsker til lykke .
Præmien, et kompas, blev uddelt ved årets julekispus fra » Gåseh uset« .

Y.ch,lI.g
Klubsl?lnderc

Hyggeløb fra »Gåse hu sel«.
Det næste, der trænger sig på, er indtrykkene fra løbene fra
»Gåsehuset «. De kan måske bedst karakteriseres ved udpluk af
beskrivelser af indtryk fra disse, som f.eks. følgende:
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Skovtur i tiden 0.57.10,4
I skovens dybe sti Ile ro
Ijemt råb: »Det Ijols til Henning ka' sgu'tle lægge løb«.
hvor sangerhære bo
20min. senere: »Vi er formoentli løbet fejl alli'vel«.
hvor sjælen Iytted mangen gang
»Man kan skyde genvej over ise bibl-bubl«
til fuglens glade sang
»Af banen, jeg har travlt«.
Der er idyllisk stille fred
»Hvor er du' har du fundet den lede post'"
i skovens ensomhed
»Ka' du kun finde posterne, når du lølger i hælene på mig)«
og hjertets længsler tjer der
»Det er godt, vi snart er tilbage, så ka' vi endelig få en pilsner«.
hvor fred og hvile er.
»Man kommer til at svede al det, hva' nummer ble' jeg.) Kønt
skoven? Det så jeg ikke«.
I dyb ærbødighed for H. C. Andersen - Slendriens«

l

Søndagshygge i Gåsehuset

Gåsehuset d. 2. marts
Lykken er at
- det er søndag morgen
- solen skinner
- finde »Gåsehuset« v. hj. a. Ras's og Dans skitse (og Bredmoses bil
grøftekanten)
- få udleveret et kort med 6 poster, udlagt af Ras, + et kompas
- få lov til at traske i hælene på Dan og Bredmose
- synes at man faktisk alligevel var den, der helt alene fandt de 5 poster,
- næsten - selvom Dan nok hjalp lidt til
- få frokost og en øl og en kop kaffe og snasket wienerbrød OG en cigar
- opvasken blev overstået
- komme hjem og træt synko cm i lænestolen efter en pragtfuld dag i sne,
skov og sol.
Den diskede samløberske

Som man ser, er det her, det sker.
Mikkel har således på bedste vist løst den opgave, som han
påtog sig på generalforsamlingen sidste år, nemlig at være
initiativtager, måske især katalysator, for afholdelse af en række gode klubløb fra »Gåsehuset«. Dans og de øvrige banelæggeres indsats må heJler ikke forglemmes (jeg har hørt, at mange
endnu ikke har glemt Ronalds post i et grøfteknæk, der »bare«
viste sig at være beliggende midt i en større mose).
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}ulekispus blev afholdt, som det sig hør og bør. - Gert vandt,
og orienteringsmaskinen blev ved denne lejlighed genoplivet af
Klister.

Stifindedøbet - det 26. - den 20. april.
Arets Stifinderløb blev afholdt mellem H yllstofta og Perstorp
i Sverige. 1.) ndertegnede startede rekognosceringen tidligt på
foråret, og Gert sluttede sig til senere. Vi havde et par dejlige
afsluttende dagture, hvor vi fik endelig bestemt postplaceringerne. Løbet blev afholdt i ikke alt for godt vejr, men der var
alligevel anmeldt ca. 140, hvoraf ca. 120 mødte frem til start,
hvilket egentlig var meget tilfredsstillende. Man fandt, at banerne i almindelighed var gode, hvilket vi jo tog til indtægt,
især over på uheldet året forud. Herre A-banen var vel nok
den svageste, som følge af at den gode del af området var for
lille, således at det kneb med på naturlig måde at få længde
nok på denne bane. I sand hedens interesse må vi erkende, at
en stærkt medvirkende årsag til succes'en må søges i, at vi havde fået lokket vores Grand old Man »Røde« hinsidan til inspektion af banerne.
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En ting, man kan uddrage som erfaring af årets arrangement,
er i hvert tilfælde, at kravene til arrangementerne bliver stedse
større. Vi må vel nok erkende, at det snart vil være en saga
blot at afholde løb med så få officials, som det i år var tilfældet,
hvor faktisk ikke en måtte svigte, hvis alt skal klappe. Men
spændende er det, og træt er man bagefter. Ligeledes må man
se i øjnene, at man i højere grad må indstille sig på bustransport fra omklædning lil start, idet kravene til omklædningsfaciliteterne er stedse tiltagende. Den »charme«, der er ved
omklædning under primitive forhold på en svensk gård, vil
således også snart være passe.
Mikkel, i år med assistance af Dan, klarede, som det altid er
tilfældet ved stifinderløbene, den kulinariske side af sagen - ikke
at forglemme.
Statistik-åbne lob.
Vi har haft deltagere med i stort set alle de åbne Jøb, med
et deltagerantal varierende fra 1-13 deltagere, heraf ca. 50 pet.
nye. Vi har haft over 100 anmeldelser stort set svarende til et
gennemsnit på 6 anmeldte i de mere almindelige løb. Hanne
Voigt deltog som sædvanlig i DM.
Generalforsamlingen (den 17. november).
Arets generalforsamling adskildte sig sørme også fra tidligere
års. Ikke derved, at den blev afholdt udenfor det stipulerede
tidsrum, sådan har det også været de foregående år, ej heller
ved manglende protester desangående (de var ganske vist svage) eller ved, at den sædvanlige rigtige dagsorden blev fulgt,
dvs. alt muligt blev vdetaget, besluttet, fundet i orden eller
uorden, så at den var overstået kl. 21.30. Ej heller ved deltagerantallet, der er i konstant stigning med ca. I om året. (Vi er
nu oppe på II deltagere). Nej, det var mere derved, at formanden forsøgte at aflægge en reglementeret beretning, endda
u nder det dertil indrettede punkt 2. En passant skal nævnes, at
forrige års styre blev genvalgt, dog således, at man vedtog at
give Ronald, der bor i klubben, i særlig kommission at udbrede
kendskabet til arrangementerne, besvare spørgsmål herom m.v.
Styret: Formand: Kell Hallstrøm.
Kasserer: Gert Pedersen.
Sekretær: Knud Mikkelsen.
JvIikkel påtog sig i år igen at forestå klubløbene fra »Gåsehuset«.
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Men hvad var det da, formanden sagde: Jo, han præciserede
styrets indstilling, nemlig at udøve en indsats, stort set proportional med den til enhver tid udviste interesse, at forestå årets
stifinderløb, således at der til sin tid vil være en arv at løfte,
en tradition at håndhæve - at udvirke klubløb og træningsløb
i ønskeligt omfang - således at der til enhver tid er rigelige
muligheder for udfoldelse, indenfor, synes jeg, en af de mest
charmerende sportsgrene, både hvad angår muligheder for molion og konkurrence tilsat dette incitament hele tiden at være
tvunget til at bruge hovedet.
Dermed løber vi ind i det nye år. Godt nytår - god fornøjelse på banerne.
Kell Hallstrom.
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Professor H.I. H"""o"., t
Overlæge H. S. Køsl. t
Direktør Hø";,,g KD~b t
Civilingeniør H. RI, t
Professor, dt. med. KIINd S,~h" t
Direktør H.Jå SilllO"IIII t
Ovelletssaafører H. SI,illlhaJ t
Grosserer G"J",,,u S~h.d
Civilinseniør J. Nor_-H""III"
Højesteretuaafører O. BOIIJo S""",
Pianofabribnt B;_ M. ller
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H.nI M.;IIIltØl Ko"g F"J"i' IX
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Direktør H."" Sjo" t
Direktør H",,,ld SimolIsen t
H/R·advokat H . Rømcke. N.S.R.
H/R-advokat E. W . N.nsen, N.S.R. t
Aktuar N . So/berg, N .S.R. t
Professor, dr. med. Knud Se~he' t
Civilingeniør H. Rh t
Generallæge Em. SalIgman t
AmbaSliadør F,,,ntz Hvass
H/R-advokat Ltlit Rod" N .S,R. t
Grosserer Gudmund Schack
Direktør Axel Lllndq viJl t
Civilingeni ør I . No,ma,, -Hansen
Højesteretssagfører O. Bondo-Svane
Pianofabrikant B;ø,n Mølle,
Sagfører E,ik Ber:ker
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Papirkniven

Sej rsmasten

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

DSR skænkede på generalforsamlingen i 1934 »Sejrsmasten til civilingenøir H. Ree til erindring om klubbens indtil da største kaproningssæson, der havde resul·
teret i 36 sejre.

Ham Majestæt Kong Frederik IX

Ingeniør Ree udsatte samme år »Sejrsmasten« som evigt
vandrende præmie i DSR.
»Sejrsmasten« gives af klubbens bestyrelse for et år ad
gangen til et eller flere medlemmer, som i den forløbne
sæson har udført særligt fortjenstfuldt arbejde fOr kaproningen i DSR.

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

Desuden indehaves »Papirkniven« af følgende:
Ove Petersen .. ............. ...
J. Norman·Hansen . ...........
Gudmund Schack .. .. .. . .. .. .
H . B. fogh ........ .. .. .. .. ..
O . Hallin ........ .............
Axel Hertz .....................
H. Høeg Rasmussen ........ .
Axel Lundqvist .. .. ...........
H . R~e ...........................
Knud Secher ..................
Ove Mandrup·Poulsen ......
H . K. Rasmussen .... .. .. .. ..
K. R. Melgaard .......... .. .. .
Aage Jørgensen .... .......... .
Mogens Hee .................... .
O . Bondo Svone ............
Sten Ryum .....................
Ejvind Sievert. .............. .
Jørgen Stærf.ldt .............. .
Chr. Ostenfeldt ...............
Ulf Kaarsberg ........... .... ...
Gunnar Wondel ...............
Kr. Nørlyng ...... ............
Dan Prørup ................ .....
Ejnar P. Voigt ...............
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192)
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
193 1
1932
1933
1934
193'
19 36
1937
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
194~

1946

Gunnar Nyhegn .. .. .. ........ .
frode Christiansen .. .. ........
Erik Kiersgaard .. .. .. ..... .. ..
Erik Becker .............. .. ... ..
H . M6hring·Andersen .. ....
Axel Mathiesen .. .. ........ ...
Bjørn Møller ........ ...... ....
Carl Sj elle .. ...................
Mogens Blach .......... ........
Aage Bang .......... ...........
Wriborg Jønson ...............
Knud O . Møller ...............
N . O . H . Suigel ............
Rud Møller·Jørgen .. n ......
Erik Humann .......... ........
Aage Hendrup .. .. .......... .
Carlo Larsen ...... .. .. .... .. ..
Knud Mikkelsen
Leif S. Rode .. ................
Peter W ilcken ...............
O .P.O .S. ........... ..... ........
Otto Bjerrum ...... .. .. ...... ..
A. H . Bettger ......... .........
Morten Andersen
Ib Christoffersen

1946
1 94 ~

1949
19)0
1951
19)2
1952
1952
19 ~ ~

1934
193'
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942

G udmund Schack
Mogens Hee
Ma x Sørensen

Frode Christiansen
K. Kolman
H ugo Grumme
Aage JørgenSen
Kaj T raulsen
Ole Secher

19)7
19 ~8

1959
1960
1960
1961
1962
1963
1963
196)
196)
1966
1967
1967
1967
1967

1943
1944
194)
1946
1947
1948
1949
1950
1951
19'2
19)3
19'4
19"
19'6
19~7

H. Ree

19'8
1959
1960
196 1
1962
1963
1964
196'
1966
1967
19611
1969

Paul Sivtrtsen
ikke uddelt
H . K. Rasmussen
Erik Kiersgurd
ikke uddelt
ikke uddelt
Axel f . M. thitsen
J unior·otteren
Jørgen Krause
ikke uddelt
Poul E. Ja kobsen
Begynder·otteren
ikke uddelt
Mogens Haut og Kurt N ielsen
ikke uddelt
Toer m. styrma nd
Peter W ilcken
N iels Jørgensen
Drengefirer
Hans frederi ksen og Ib Kruse
Chr. Rasmussen
Jens Rønne Hansen
Begynder·otteren
Ka proningsafd .
PaUe Blinkenberg
Niels Sechtr
Bent Serup Pedersen
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER

Hans Majes t æt Kong Frederik IX
Grosse r e r S.E.Al bertus
Direk t ør W.van Alle r
Cand . jur . Henning Amelung
Direktør H. C.Anderse n
Højesteretssagf ø re r Ni els Ande r sen
Cand. ju r. Aage Bang
Overlære r L. Banke
Ov~ringeni ør E. V. Bardram
Direktø r Sven Bar fod
Sagfører Can d . jur . Erik Becke r
Direktør , civilingeniø r J. B. Beenfeld t
Grosserer Knud Biehl
Læge Ib Bjerrehus
Statsaut . revisor Ot to Bjerrum
Direktør , cand . jur .
K.A. Bjørklund Be r telsen
Apoteker Svend E. Bjø r n
Landsretssagfører B. Boesen
Laboratoriefors t ., le ktor
Frode Bramsnæs
Prokurist M. Bredfeldt
Civilingeniør Bent Bredmose
Statsaut . revisor Sven Aage Bruun
Fab~ikant Pe r Brøchner-Larsen
Ci vilingeni ør Ar ne Byskov
Professo r, ove r kirurg , dr. med .
Jens C. Chr is t offersen
Tur istfører Wal the r Clas en
Regnskabsche f Erik Cortse n
Fuldmægt ig K. J . Cr use ll
Professo r Jørgen S. Dich
Inge~iør, cand . polyt . Th . Eberth
Murermester F . G. Eisensøe
Personaleche f Vi c t or Elvang
Viceskolei nspe kt ør Aage Feldt
Grosse r e r A. Fil t enborg
Landsretssagfø rer Akse l Fische r
Ci vilingeniø r P.Fogh
Overlæ r er F.Fren zel
Overlæge Ib Fr euchen
Direktør Valdemar Fr i edricks
Museumsinspek tø r G. Gal ste r
Eksp . sekre t ær , c and . jur . Nils Gjersøe
Lands retssagfø r e r Jørgen Gold berg
Proku r is t H. Gun d t o f te - Bruun
Ci v i l ingeni ør Svend Hage r up
Driftsbestyre r , civi li ng . Ol a f Hallin
Tandlæge Je f f Hammele v
Tandlæge Mogen s Ham~e r i s
Dire kt ør F .Aa . Hansen
Tandlæge B. Konstantin Hansen
Civilingeni ør Henn ing V. Hanse n
Ci vi lingeni ør C. O. Hanssing
Ci viling ., e ntreprenø r P.J.J.Harder
Civilingeniø r Mogens He e
Advoka t J ørgen Hel weg- Larsen
Forlagsboghandler N. Helweg- Larsen
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Redaktø r C. Næsh Hendriksen
Inspektø r Helge Henriksen
Hø jesteretssagf~re r , dr . jur .
Bernt Hjejle
Komm""nelære r Ejvind Holm
Landsretssagfører H . H.H-~lm
Typogra f J ~hs.Honore
Ambassadø r Fran t s Hvass
Translatø r J esper Hven
Statsaut . revisor Erik Haamann
Direktør E v~n Ibsen
Ci vilingeniør J . C. I slef
Civiling . Poul V. Fjeldsted I'lersen
Overlæge Er ik Jensen
Civiling . Erik Sommer Jensen
Direktør Gunnar Jensen
Landsretssagfører Hans Jørgen Jensen
Cand . poli t . Haral d J ensen
Prokurist Henning J ensen
Ko r respondent J . Sommer Jensen
Fuldmægtig , cand . jur .
Villy Ohm Jensen
Sektions ingeniø r Micheli Jessen
Læge Eri k Johannesen
Civilingeniør Wriborg Jønson
Stiftsbogholder Aage Jørgensen
Civilingeniør O. Borre J ørgensen
Ci vilingeniør Hans Kehlet
Assurandør Erik Kiersgaard
Øjenlæge Erlin Kjerrumgaard
Ci vilingeniør Kjel d Klin t øe
Fabrikan t C. N. O. Korsgaard
Overlæge Peter Krag
Professo r dr . med . Niels B. Krarup
Grosserer Ove Krarup
Civilpolitiassis t ent Jørgen Krause
Professo r dr . med . H. K. Kristensen
I ngeniø r Erik Lakjer
Tandlæge Ove Lange
Landsretssagfører Carlo Larsen
Landsretssagfører J . Svenning Lar3en
Direktør Finn Lorentzen
Kontorchef , cand . polit. Fridtjo f Lund
Højesteretssagfører Hj . E.Lund-Andersen
Tandlæge K.Machol d
Di r ek t ø r , ingeni ør Alfred Madsen
Ci,ilingeniø r Jørgen C. Madsen
R e~TIskabschef Mog~ns Madsen
Ci vilingeniør Svend Malve r
Professo r J. L. Mans a
Ci vilingeniør Herbert Marcus
Læge Axel Mathiesen
Ørelæge Knud Me l gaard
Dr i ftsbestyre r , civiling . G. Meng-Lund
Ci vi l ingeniø r Knud Mikkelse n
Overpræsiden t , gre ve Car l Moltke
Tandlæge E. Myr u p
Civil ingeniør Bent Mærsk

I
j'

Højesteretss. H.Mø hr i ng-Anders en
Arkitekt O.Mø lgaa rd Ni e lse n
Pi'anofabri kan t Bjørn Mølle r
Professo r dr.me d. Knud O.Møl l er
Sekre t ær Alf r ed Schul tz Niels en
Stud.mag . Dan Ni e lsen
Re dak tø r Kay Niss en
Civ ilingen iør J.N~rman Hansen
Civ i l i ngeni ør G.Nyhe gn
Unde rdi re ktør H.Nyhol m-Poul sen
Re daktør Walthe r Næ s h
Ove ri nge niør, cand. polyt.
Kr ist i an H.Nørl yng
Lands r e t ss agfører E.Wins løv Ol sen
Ci viling . dr.techn. Chr.Oste n f el d
Bent Pac kne ss
Handelsråd Kje l d Packness
Advoka t Arne Pedersen
Civilingeni ør Er l i ng Hedeg&a rd Pederse n
Landsretssagføre r Aa ge Peterse n
Chefredaktø r ~rns t Pr ieme
Dr . med . Pee r Pæ rregaar d
Cand . mag . Bent Rasmus3en
Tandlæge Bjarno Rasm~ssen
Læge P. Kongstad Rasmussen
Advokat Olaf Bang Rasmussen
Direktør , cand . jur . Steen Ryum
Overlæge , dr . med . Jørgen Rø j el

Tandlæl':" H. Il .. """"
Fru Esthl' r ~;"u.nn 11111
Grossere r Gudmllrt.l
I.
Underdi.rektør II, III I

Øjenlæge Erik

~;('''I"

,
Professo r dr . med . Ol,

I, ' " .. burg

"I ILl' r

I ngeniø r P. E. Selon"I" Il, Ilt" Isen
Ma jo r C.A. Sjelle
Ci vilingeniør Ole Skærbo
Reviso r Pal le Smi t h
Apote ker Georg Sodernann
Ark ite kt N. O. Strigel
Dire ktør, civilingen i ø r P. Strårup
Civi lingen i ør Mogens Suppl i
Hø jes t e re t ssagf øre r O. Bondo Svane
Land s ret s s a gf ør e r N.Bo rup Svendsen
Ambassadør Nils Svenningse n
Læge Orla Tegle r s
Bank fuldm~gtig F.Teisner
Rekl amec hef Knud Terslev
Eksp . se kr. Per J . H. Thielemann
Ekspedi ti onsse kretæ r C. F. Thorup
Ski bsi ngeni ør Ka j Trau lsen
Tandlæge Er ik Weeke
L~bo rator i efo r s tan der E. F , Voigt
Ass .Ove r læge Jokum Wielandt
Civili ngeniør P. Wi lcken
Cand . pharm . Per Wi llems
Civilingeniør S.E. C. Wøhlk

REGNSKABS-OVERSIGT FOR 1969
I kontingent e r indgået ialt kr. 4345 ,Udgif t e r (tryksager , porto , gaver) beløber sig til kr . 259.50
Kassebeholdning kr . 8521 . 58
Bjørn Mølle r
Kass ere r

j

I
I

D.S.R.s venner er D.S.R.s støtteforening

l

Medlemsskab ved henvendelse til
Pianofabrikant Bjørn Møller
Bredgade 54 . 1260 København K

!
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DANSKE
STUDENTERS
ROKLUB

MEDLEMMER PR. 31.12.69 OG UDMELDTE I 1969
fordelt efter indmeldelsesår
(se figur næste side).
ÅR

1908

- 11
-

-

-

-

-

-

-

12
15
18
20
21
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

A

L

U

ÅR

A

L

U

ÅR

A

L

U

1
1
1

-

-

2
1
2

1953

2

-

1

-

-

1
2
2

9
6
5
4
5
5
10

-

- 54

1
2

4
1
4
2
6
3
3
3
2
3
2
1
2
1
3
2

-

-

1935
36
37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52

1
1
4
1
3
4
1
3
5
3

1
1
3
1
2
3
5

-

- -

1

1

-

-

1
2
1
5
7
2
1
7
7

1
4
4
1

1

1
2
2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

5
20
12
25
25
31
41
56
85
84

- -

-

-

1
2
1
1

1

-

1

1

-

110

-

-

1
4
3
5
5
6

-

55
34
9

-

-

-

120

60

ÅR:

Indmeldelsesår .

A:

A'ltal aktivt betalende pr. 31. 12 . 69 .

L:

Ant al livsvarige pc:' . 31.12.69 .
Ant al ud:ne l dte i 1969 .

U:

~

54

Antal udmeldte i

1969

Antal livsval"ige pr . 31.12 . 69 .
Antal akti vt betalende p r . 31. 12 . 69 .
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D.S.R.s VIRKSOMHED 1965-1969
sam t årene 1950, 1955 og 1960

År

Me d- .
l emmer

1950
1955
1960
1965
1966
1967
1968
1969

?26
750
568
69 1
647
65 1
61 1
58 1

• A. ktlv t bet.alenda medlemmer

År

1950
1955
1960
1965
1966
1967
1968
1969

Medl. km
10259 3
90036
55887
83354
87290
12291 3
103504
78982

Me dl .t "re
12536
11993
7340
12263
10266
12599
12539
9341
+

Ture
pr . me dl.

Bådt"re

Md-km

13 ,5
16 ,0
12 , 9
17, 7
15 , 8
19 ,4
20 , 5
16 , 0

5304
540?
360 1
3756
3951
4590
4679
3649

38090
348 25
24365
29856
308 47
389 18
382 16
28446

Km pr .
M.dtur

7,2
6 ,4
6 ,8
8 ,0
7, 8
8,5
8, 2
7, 7

hvt.vørtge.

Km pr .

med!.
111 , 0
120 , 0
98 , 4
120 , 6
155 , 0
188 , 8
177 , 6
135 , 9

Ferielangture
Md - Båd- Km pr .
b§.dtur
t '~re km
10
8

9
7
5
6
4
5

2932
1612
1775
1248
960
1025
1115
1275

293 , 2
202 , 0
197 , 2
178 , 3
192 , 0
170 , 8
278 , 8
255 , 0

Ture
over
30 km

S.llsonlængde
i uge r

32
39
22
25
22
16
22
20

31
30
29
31
31
31
31
31

.........

n-

,\,

~I [

MEDLEMSSTATISTIK pr. 1. NOVEMBER 1969

-\

\ \

\\~
(yI~ ,

~

Aktivt betalende medlemmer .•.. 504
Livs varige

~adlemmer

Nivåhuset

•••••••• • • 77

Akti ve medlemmilr ial t ......... 58 1, haraf ekstr<l.ord"in."El"e : 36
Passive :nBdlilmlller ••.........•• 190
Da aktive mBdlemmers

a~ciennitet

i klubben :

Under 1 å r : 81 , 1- 5 ' r : 301 , owe r 5 Ir : 199
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OVERSIGT OVER KAPRONINGER

STARTER OG SEJRE
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fordelt på klasser
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o

O
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Olen

'oD

N

+'

.....

.-< +'
r.:I

Træningskaproning, B.lgsværd , 17 . maj
LUbeck , 24. - 25 . maj
Forårskaproning , Bag:3værd, 31. maj-1 . jU'li

Starte r

Sejre

8

5

6
11

2

Universitetsmatch , Bagsværd , 1. juni
Vi b'Jrg , 7. - 8 .
Hj el msj ~ ,

jU01i

15 . juni

7

~

'oD
~

~

al

N

'oD

O

O

'oD

7
8

3

2

O

Simlången , 12 . -1 3. juli

7

6

København srega tta , Bagsværd , 19 .-20 . juli

5

2

Nordisk

Akade~isk

~

r.+'

Ol

en

~

Cl!
+'

"<t

en

'"

"" '"

~

Amsterdam, 26 . - 27 . juli

2

Haderslev , Danuke He ster.3kabe r , 3. august

3

DuisburG , lnt . tyske mesterskabe r , 10 . au ust

2

Porsgrunn , 10 . augu:;t

3

Bagsværd , 24 .

au~u8t

O

8

KVIK-~atcher ,

4. september

Klagenfurt , europamesterskaber , 10 . - 14 . september

~

«l .....,

C\J

~

<--

~

.....

r:+'
Q)

~

en a!

+'

en

-

""

~

~

Q)

~
....,

O

O

N

N

Q)

.....oen
<:
....,::l+'~
Cl!
+'

Cl)

~
Q)

'""'

4

'""e "
'd
::l

o
I

Ul

ri

Q)

::l

~

'"

+'
+'

o

'd

~

e'"

.....~ .....'~"

o

~
Q)

IZ.

IZ.

"'"

'd
::l

~

~

Q)

<l>

E-t

E-t

o

~

'"

.-<
.-<
::l

ri

2

""

o

2

O

O

""

~cn

4
2

O
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Kerteminde , 30 . augus t

"<t

-

~

Mesterskab , Bagsværd , 19 . juli

'oD

.....

2

Sorø , 5 . - 6 . jul i
Maribo , 12 .- 1} . juli

N

~en

o

Q)

Haierslev , 29 . juni
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KASSEREGNSKAB

UDGIFTER

fra l. november 1968 til31. oktober 1969

Underskud fra forrige regnskabsår

INDTÆGTER

Klubhuset i Strandvænget.
Grundleje, skatter, afgifter, assurance
Vedl i geho l delse og nyindretning

Kon tingen te r.
Aktive medlemmer
Passive medlemmer
Tilskud og gaver.
Assurance Comp. Baltica A/S
D.F.f.R.
D.S.1.
Københavns universitet
Poli tiken
Polyteknikerlegatet
D.S.R.s sejrsfond
Ree's Legat m.fl.
Gaver fra medlemmer

Opva rmning,el,gas telefon og rengøring

89.433,00
6.884,00

Vedligeholdelse

500,00

D.F.f.k.s .kurser
Fester

Gymnastik, håndbold og svømning
Medlemsblad
Køkkenets drift

2.000,00
6.833,33
1.660,60

Andre udgifter

2.120,00

Optaget l å n i Københavns kommunes
Idrætsfond

3.000.00

407.00

11.912,38

3.627,40
3.864,10
11.369,04
4 1 7.20

25.217,14

Porto,kontorartikler

8.634,12

Telefon, telegraf m.v.

1.555,17

10. 1 90,49

1.205,89
857,82

8.063,7 1

Repræsen ta tion.
Arbog

818,93

Indbetal t til baderumme ts ombygning

1.544,80
10.020,58

Administration.
85. 126,83

3.050,00
1,438,61
1.817.00

49.954,22

fremme af klublivet.

13.158,45
3. 180,00

Sal G af skabsko rt, bøder m.v.

23.048,06
10.782,26

Ansvarsforsikring

2.720,00

Diverse indtægter.
Salg af både

16.123,90

Motionsmateriellet.
Nyanskaffelser

54.814,45
200,00

4. 183,92

Gaver, møder og generalforsamlinger
1.124, 60
188 . 568 ,43

~aoron i n g sudgi fter.

Træningshuset i Sydhavnen
Nyanskaffelser

5. 120 , 00

Vedligeholdelse
Deltagelse i kaproninger
Træner , moto rbåd, pokaler m.v.

3.244,62
15. 915 , 0 3
10. 820 ,17
22 . 276 , 20
4 . 628 ,1 1

Akademikermatcher

4.139.95

61.092,68

Diverse udgifte r.
Konti ngenter
Renter ng afdrag på gæld

4·539,00
13.119,22

Gåsehus og Nivåhus
Hensat til ombygning af baderum

41 7,96
3.000,00

21.676,18
192.411,32

Kassebeholdning
Ovenstående regnskabsføring er revideret
og fundet i overensstemmelse med bilagene.
København, den 21. november 1969
Erik Haamann.
N. H. Schaumburg.
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1.217. 1 1

!2~~~~~!~~
den 5. november 1969
Dan Nielsen
kasserer.
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Athe11e
bogtryk
offset

Sct. Hansgade 3 . 2200 København N . TIL 394.27°)

rw
r

Det er nu rartal ha} 2 snapse i frostboksen i weekend} en - isnende kolde} men forskellige . ..
Hver har jo sin smag.' - lHåske skal der gylden Jubilæums Akvavit i det ene glas
og Rød Aalborg i det andet .. . Det store snapse-udvalg opfjlder enhver smag.'
Muliguis foretrækker DE en Aalborg Export eller en
r==i
Aalborg Porse Snaps - blidl krydret og let afkølet.. .
\ ,

glæd Dem I( i(
. med en snapsi l
i weekend'en
.lt.T HENE

",·s

