
DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr. 1 Januar 1972 40. irgang 

Det danske folk har mistet en afholdt regenL 
Danske Studenters Roklub har tillige mistet sin pro

tektor - ikke bare en protektor i dette ords traditioneUe 
forstand - men en nær ven af studenterroerne, der ud
over at vise interesse for klubben gennem sin aktive 
deltagelse i vor idræt, var med til al præge klubbens 
liv, og yde den en støtte, der bar haft den største betyd
ning. 

Den 16. december 1918 overtog daværende kronprins 
Frederik, protektoratet over D.S.R.s venner og derigen
nem for klubben. 

l 1938 besluttede vor protektor, der I de forløbne Ar 
mange gange havde været gæst i klubben ved bAdedlb 
m. V., sig til selv at blive aktiv roer, og klubben Uk da 
et endog meget flittigt medlem mere, der kammeratligt 
sluttede sig til bAde yngre og ældre studenterroere, og 
fulgte klubbens arbejde og de enkelte medlemmers Ind
sats I detailler. 

Fra disse Ar huskes bedst Kong Frederiks deltagelse I 
bestyrelsesløbet ved Københavns-kredsens efterArskap
roning 1940, hvor D.S.R.s hold i overværelse af over 
10.000 tilskuere blev nr. 2 af 8 både. En indsats og et 
eksempel, der i en tid, hvor dansk idræt under besættel
sesmagtens tryk havde vanskelige kår, blev al den aller
største betydning. 

DgsA i de senere år havde vi den glæde at se Kong 
Frederik i klubben, bl. a. som midtpunkt ved den fest
Uge åbning af vor 100-års-sæson i 1967. Den l L marts 
1970 fik Danske Studenters Roklub, som den første klub 
overrakt en båd (ra Kong Frederiks d. IX's fond til 
fremme af rosporten i København, og Kong Frederik var 
til stede ved overrækkelsen. Senere på året, den IO. de
CEmber 1970 døbte Kongen selv bAden. 

Kong Frederiks død eHerlader et dybt savn i Danske 
Studenters Roklub. Kongens minde vil bUve æret I re
spekt og taknemmelighed, så længe klubben bestllr. 

Aage Bang 



Adresseliste: 
Oanske Studenter. Roklub, 

Strandvænget 

2100 Kcbenhavn O 
Postgiro 3466 

Teleioner: 

Kontor: 29 63 2fI 

Kokken: 296328 

Medlemmer: 29 63 60 

Klubbens kontor er 'bent 

tirsdag - torsdag kj. 19-20 

Formand: Aage Bang, Holstelnagade 5. 

2100 ø. lA 359 

Kasserer: Dan Nielsen, Klintevej 28, 

2700 Bm. BE 3681 

Sekretær OUe B W. Petersson, 

clo Sellert, 

Vlborgga::le 8. SI .• 2100 ø 

Materielforvalter' Ole Pedersen. 

ForhAbnlngsholms Alle w. 1904 V. 

Insltuktlonsrochal; Jens Krumholt. 

D.S.R., Strandvænget. 2100 ø. 

MoUons- og langtursroehe!: Bente Kjoller, 

O.S.R., SIrandvænget, 2100 ø, 

Husforvalter. Henning Enevoldsen. 

O S A .. Slrandvængel, 2100 ø 

Keproningaudv819 

Kapronlngschel, Preben Grosbol. 
Frugtparken 36, 2820 Gentofte. GE 3796 
Stig Rasmussen, 
OeJfingade 15 O, 1325 K. 159080. 

Annette WOfaoe, 
Abrlnken 69, 2830 Virum 851268 

Træner: 

Asbjorn Torp. Clausholmvej 35. 

2nO Vanlose. 742'" 17 

8. februar 1972!!! 
ar sIdste Irlsl lor 1101 ur næst. blad 

Udkommer omkring 15. februar. 

Indlæg sendes til klubben ellar redaktøren 

Gel1 Hougeard, 
Vordingborggade 80 II. tv. 2100 ø 
Til. OB 992'" 

1971 blevet Tet lulle I!T I D.S.R. 
Ved sæsonens udgang gjorde vi slatus og konstaterede her, at 
medlemstallet i 1971 er g:\et tilbage, således, al det nu er nede 
pi 497 aktive medlemmer, hvilket maner til eftertanke. 
Danske Studenters Roklub må og skal føres videre på et så 
højt stade som muligt, og bestyrelsen vil i begyndelsen al det 
nye Ar lor en slor del koncentrere sit arbejde om al søge med
lemstilgangen eget gennem udøvelse af propaganda - ikke 
mindst blandt de yngre årgange. 

r hib om, at klubbens medlemmer vil slutte op om dette ar
bejde, dels gennem personlig, positiv omtale af D.S.R, dels 
ved at gøre en indsats. når de bliver opfordret dertil, siger jeg 
tak lor sæsonen 1970 og ønsker alle i klubben 

ARBDG 

Godt Nytår Aage Bang 

Gåsehuset byder på: 
FASTELAVNSLØB 
SØNDAG DEN 13. FEBRUAR KL. 10: 
For al lå et lob, som aUe skal kunne linde ud al, lader vi en, 
der aldrig har prDvel at løbe al åbent lob, lægge delta lob. 
Med andre ord MARTIN vil underholde fastelavnssøndag. Det 
Indgår I arrangorernes overvejelser at lave tondeslagning og 
andet lant og Ijas. Medtag madpakke og hele familien 

OG DET 
NÆSTE LOB I RAVNSHOLT SKOV 
BLIVER 

SØNDAG DEN 27. FEBRUAR: 
Den 27. februar vII Poul Nissen lægge et lab. som vII kunne 
læstne de Indtryk, man fik den 13. Svipsede det lor dig den 13., 
så er der mulighed den 27. 

Hvad med juleledtet, skal det Ikke 00111 - der er muligheder 
nok for hJælp dertil. kom og mod ligesindede vad 

KAPRDNINGSTRÆNtNGEN 

I!rsdag og torsdag kl. 18.30. lardag kl '''' 

Kaj Raln·s Matlon.gymna.Uk 

tirsdag kl. 20,00. 

I FInbadet lordag kl 14, tirsdag kJ. 19-22 og torsdag kJ. 19-21 

Jndlag til den nye 'rbog .kal hurtlg.t muligt .. ndM III 'rbogstedaktor~ 
MARTIN LYAGER, MOSESKRÆNTEN 33 2860 SØBORG. 
I"r kaproerne . r nogat 110\18 til al .. nde beretninger elle, bllleder. 

SORGENFRI TORV 'l} TELEFON 851981 



Ny aktivitet 
iDSR 

DSR er en alsidig sportsklub. De !teste ved. eller burde 
vide, at klubben i vinterhalvåret tilbyder gymnastik, 
håndbold, svømning, konditions- og styrketræning (kap
roernes vintertræning) og orienteringsløb. saml adgang 
til rohassin, motionsrum og linbad. 

r de sidste par år er en ny sportsgren og denned el nyt 
tilbud til medlemmerne dukket op: Motionsløb, dvs. ter
rænløb som konditionstræning uden præstations- og kon

kurrcncemotiv. 
10- 20 (eller flere?) af klubbens moHonsroere samt et 

par tidligere kaproere dyrker motionsløb som en selv
stændig disciplin. 

De flesle motionsløbere træner alene eller 2~3 sam
men. Træningssted, -tid og -(orm varierer. De, der træ
ner fra klubhuset, løber enten frem og tilbage langs 
Strandpromenaden mod. Tuborg eUer ad villaveje HI 
Hellerup Kirke ved Margrethevej og retur. Lørdag og 
sondag løbes i Hareskoven, Rude Skov eller Ravnsholl 
Skov fra hhv. Rostadion, Rudegård Stadion og GAsehu
set. Nogle løber Eremitageruten i Dyrehaven lørdag ef
termiddag. Andre løber på stier og i parker nær deres 
bopæl. En lille advarsel skal indskydes: Løb så vidt mu
ligt på blød bund, dvs. græs, skovbund eller grus. Først 
når benene er vænnet til at løbe. kan asWt og fliser 
bruges som en nødløsning. 

En del motionsløbere følger kaproernes træning under 
Asbjørn Torps ledelse. I øjeblikket løber et hold bestå
ende af begyndere, halvtidskaproere og motionister fra 
klubhuset tirsdag og torsdag k!. 18,30 saml lørdag kl. 
14,00. Sondag kl. 10 har Asbjorn skovtræning for kap
roerne og andre interesserede. Programmet ændres 
jævnligt, se opslag i motionsrummet. Om søndagen kan 
kørelejlighed ofte tilbydes, spørg i klubben torsdag eller 
lordag. 

pA Kobenhavnskredsens Rostadion I Bagsværd. hvor 
der er åbent lørdag kl. 9-17 og sondag kl. 9-13, koster 
omklædning og bad (inel. finbad for mænd) 3 kr. pr. 
gang. DSR's kaproningsudvalg og bestyrelse undersøger 
mulighederne for al [.il. 75 % af billetprisen refunder",1 
med hjemmel i uitidslovgivningen. 

Ved medlemskab af Holte Idrætsforening kan omklæd
ningsrum, bad og linbad på RudegArd Stadion ved Rude 
Skov benyttes. HI's orienteringsafdeling optager træ
ningsmedlemmer (B-medlemmer) for 6 kr. i kvartalet 
plus 2 kr. i indmeldelsesgebyr. Indmeldelse hos mo's 
[ormand Ib Konradsen, Skovly Mark 42, 2840 Holte, tlI. 
423462. 

Som nævnt er der intet konkurrencemotiv bag l'n 

motionsløbers udøvelse af sin sport. Man træner og lø
ber for fornøjelsens skyld. Men alligeveL Kun de færre
ste motionsløbere kan dy sig for at deltage i Eremitage
løbet og andre motionsløb. Man kan lide at få sin inter-

esse bekræftet og anerkendt, og mange vil gerne have et 
mål for træningsindsatsen og en målestok for trænings
resultatet. 

Eremitageløbet i september er det starste og bedst 
kendte motionsløb. Sidste Ar deltog 19 fra DSR, heraf 14 

motionsroere og kun 5 kaproere. Af de 14 motionister 
har kun 5 tidligere dyrket kaproning. Ved Roernes Mo
tionsløb i december deltog 9 kaproere, 2 tidligere kap
roere og 9 "rigtigeU motionsroere. 

Næste arrangement er DAI's Hareskovløb søndag den 
19. marts. DSR's kaproere har deltaget i dette løb i hvert 
fald siden 1961. Sidste år var 3 af DSR's 12 deltagere 
motionister. Løbet må kunne interessere endnu !lere I 
Ar. Distancen i turist_ og motionsklassen er kun 3 km. 
Nærmere oplysninger vil blive ophængt i motionsrum
met i klubhuset. 

Generalforsamlingen 
den 10. og 15. december 

Erik Sommer 

Arets ordinære generalforsamling blev, som man kunne 
vente, præget af debatten om de indsendte lovændrlngs
forslag. Formandens beretning gav kun anledning til en 
kort debat, skønt den ikke var særligt opmuntrende, da 
der på nere punkter var tale om en væsentlig nedgang 
i medlemsaktiviteten. Heldigvis var der også nogle lys
punkter at lremhæve herunder et par store gaver (ra 
Ree's Legat og D.S.R·s Venner. Formanden sluttede med 
at overrække prof. Mansa papirkniven for hans store 
indsats i DSt og NAIF 

Kassererens beretnjng gav anledning til en række 
spørgsmål fra en halv snes medlemmers side. For den, 
der har overværet en række generalforsamlinger. var 
der ikke meget nyt i dem. men det lod til, at der var en 
vis stemning ror al afskaHe årbogen. Dette skyldtes ve] 
til dels, at regnskabet viste et underskud på kr, 10.000-, 
men da der samtidig blev slået til lyd for at forbedre 
medlemsbladet, vil besparelsen ved at afskaffe Arbogen 
blive yderst ringe. 

Efter at have fastsat uforandret kontingent for det 
næste år, gik man over til valgene. Samtlige af bestyrel
sen foreslåede blev valgt. 

De i de to forrige numre af medlemsbladet offentlig
gjorte lovændringsforslag blev herefter stillet og moti
vert~t af indsenderne. Til trods for at Sommer Jensen 
hurtigt trak sine forslag nr. log 5 tilbage, var der stadig 
otte forskellige forslag at stemme om. Dette skyldes, at 
klubbens mange lovgenier har den kedelige vane, at de 
absolut skal lave om på de indsendte lovforslag. Dette 
medfører to ting: For det første trækker det debatten I 
langdrag, således at nogen mister tålmodigheden og går 
hjem før afstemningen er torbi. For det andet forflygti
ges afstemningsresultatet ved, at stemmerne spredN 
over en række forslag, der ligner hinanden. 

Jeg skal ikke her gøre meget ud af deb.l.lten om og 
begrundelsen for forslagene, men blot nævne, al grun
den til, at man ville have udvidet medlemskrIteriet, var 
dels muligheden for at forøge medlemstallet. dels større 



chance for al få tilskud til driften fra det oUentllge. 
Navnlig med. hensyn til den sidste begrundelse faldt det 
i øjnene, at ingen af forslagsstillerne selv havde under
søgt mulighederne. Dette påhviler nu naturligvis besty
relsen. 

Til slut skal meddeles hvad der opnåede fornøden ma
joritet på den ordinære og senere blev endeligt vedtaget 
på den ekstraordinære generalforsamling. 

§ 4 stk. l ændres til: Som aktivt ordinært medlem kan 
optages enhver, der er adgangsberettiget til en af de hø
jere læreanstalter. 

§ 6 stk. 5 ændres til: Sker indmeldelse i klubben efter 
den 1. september, betales halvt kontingent indtil nær
mest følgende 31. marts. 

§ 8 stk. 5 ændres til: Kun aktive medlemmer, der er 
fyldt 17 Ar og er å jour med kontingentindbetaling, og 
som har været aktive medlemmer af klubben i mindst 4 
mAneder umiddelbart fer den måned, i hvilken general
forsamlingen afholdes, har stemmeret 

o. 

"Halvtidskaproning" 
På baggrund af sidste sæsons gode erfaringer, m. h. t . 
den nye mAde at dyrke kaproningstræning på under 
mIndre krævende former, har KU og jeg besluttet at 
fortsætte med dette forsøg. Kravet er, at der trænes 
mindst 3 gange om ugen (kaproerne - "de rigtige" - træ
ner 4-7 gange!). 

Grunden til vi vover eksperimentet er, at for begyn
dere spiller ikke alene konditionen og styrken en domi

nerende rolle, men også roteknikken er meget vigtig -
så har man talent slår man allerede ret stærkt i begyn
derløbene (senior B). Det er klart, at I de højere klasser 
(senior A og Elite) er der sket en udvælgelse, således at 
man i langt mindre grad kan klare sig på teknik alene 
og derfor mA prøve at blive bedre konditions- og styrke
mæsslgt set. 

En anden grund til al fortsætte halvtidskapronIngen 
er, at vi år gerne skal se at fA dannet en virkelig stærk 
"universltets-otter", der kan sIA Arhus, som vi nu de 
sidste Ar har tabt til - først og fremmest fordi vi har 
været for sent pA færde med at danne .. otteren" og at 
træne den - Arhus's dygtighed og styrke ufortalt. 

Vi har al forskellige grunde ikke benyttet "de rigtige" 
kaproere, og det vil vi stadigvæk sege at undgå, - sA har 
du lyst til at stifte bekendtskab med (eller genopfriske!) 
denne dejlige form for konkurrencesport, hvor tekruk
ken og kraften skaber farten i den slanke og .. kJldne" 
bAd (en fornemmelse der slet ikke kan beskrives - den 
skal opleves!!]), sA kom I klubben en tirsdag eller tors
dag aften og snak med os. Hvis eksperimentet skal blive 
en succes, er det en betingelse, at du starler træningen 
nu] - Vi ses til træning: tirsdage og torsdage kl. 18,30, 
lørdage kl. 14. 

....bJørn Torp 

ORI ENTERI NG TlI ..... ..... ,..'Ron ... CI . ..... RY-. ..... ' ........... '1UO 

Medd.'e',., fra D.S.R .• Skl- og orl.nt.rlng ... ktlon 

Velkommen 
til den '!)le sæson! 

1971 blev ikke det helt store, hvad deltagelse i leb an
går. Man kunne have håbet, at vi kunne have fAet en 
væsentlig større tilgang al nye løbere. Lad os derfor 
hAbe, at 1972 bliver et Ar, hvor mange flere tinder ud af, 

at orientering er en overordentlig morsom sport, der kan 
hjælpe til at holde kredsløbet i orden, skærpe iagttagel
sesevnen og ventilere lungerne. Lad os hAbe, at mange 
vil lorstå, at orienteringsløb højst kræver det, man selv 
vil lægge i det, al ingen har for små evner, og at der 
aldrig bliver leet af nogen, selvom de kommer sidst i 
mAl. 

For at få et indtryk at hvor afslappet orientering er, 
skal man blot indfinde sig i Gåsehuset Ul de løb, der vII 

SekllOfttnl styre· 

Formand Kell Hallstrøm, Jonstrupvangvej 147, 
PI Hnlkrup Til. 974929. 

Kasserer: Poul Nissen, Rebæk Søpark 5-304, 
2650 Hvidovre. Tlf. 75 82 02. 
Sekretær: Ronald Clausen. Nygaardsvej 8, lejl. S, 

2100 0. RY 9004 
r.,mkonto: 68344 DSRs Ski- og O-sektion. 

blive arrangeret. Den egentlige orienteringssæson be
gynder den 19. marts. Den 9. april har vi vort eget løb 
ved Klippan i Sverige. Allerede nu mA vi opfordre flest 
mulige til at deltage som olliciaIs_ 

GODT NYTARI 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr. 2 

.... vildledning Ir. 

Jøn-Pl."" bflryMtla 

Februar 1972 

Mon.l~r .-
Soiree Francaise 

Lørdag den 26. februar kl. 19" 

Rødt. hvktt og bl*'. 'ranak bar, fransk middag m. yin rouge, langtursfllm Ir. Frankrig, 

dana (gerne Iransk). løgsuppe aldst pi aftenen og hjemtur ad SlrandBOUlEVARDEN under 

PlATAHTRÆEANE. 

Middag titel. '1, ti. rødvin - 18 kr. 30 ør • . - Tilmelding tit denne I slyngelstuen atler pr. 

brev aenest lorlldag d. 2-412. 

MERE FEST! 
SØNDAG DEN 5. MARTS løn KL 10,00. 

Rengøringsgilde 
Mod op og daltag I dan almindelige SVINGOM med klud og .".od. 

KLUBBEN sorga, lor ,-"skaber og lroko." 

40. irgang 



Adresseliste: 

Danske Studenters Roklub, 

SIrandvænget 

2100 KøbenhllVn 0 

Postgiro 3468 

Teleioner: 

Kontor: 29 63 2S 

Køkken: 29 83 28 

Medlemmer: 29 63 60 

Klubbens kontor ør Abent 

tlradag - torsdag kl. 19-20 

Formand: Aage Bang. Holsteln.gade 5, 

2100 ø. TR 359 

Kasaer.r: Dan Nlelaen, K1lnteYej 25. 

2700 Brb. SE 3681 

Sekretær: Olle B. W. Peterason, 

c/o Sellert, 
VIborggade 8, II" 2100 0 

Materielforvalter: Ole Pedersen, 

Forhåbning_holms AI16 29', 1904 V. 

Inalruktlonsrochef: Jenl Krumholt, 

O.S,R., Strandvaenget, 2100 0. 

Motions· og langtursrochef: eente KlølltK, 

D.S.R., Strandvænget, 2100 0 

Husforvalter: Henning Enevoldsen, 

D SR., Strandvænget. 2100 0. 

Kapronlng.udvalg· 

Kaproningschef, Preben Gro.bol, 
Frugtparken 36, 2820 Genlofte. GE 3798 
SUg Rasmussen, 
Dellingade 150, 1325 K. 159080. 
Annette Worsoe. 
"'brinken 69, 2830 Virum. 85 1288. 

Traner: 

Asbjørn Torp. Clau.holmvtl/ 35, 

2120 Vanløse. 142.417 

2. marts 1972!!! 

ef Ildlte frllt lor stol til næste blad. 

Udkommer omkring 15. marta. 
Indlæg aendes til klubben eller redaktøren 

Gert Houg •• rd, 

YordlngborggBda 80 I t. tv. 2100 ø 
Til, ØB 9924 

Roetnes JfLotionsd.øb 1971 
Roernes motionsløb blev for lente gang afholdt lørdag d. 11. december i 
Hareskoven ved Rostadion i Bagsværd med DSR som arrangør, 

AI 201 anmeldte fra 17 roklubber og 4 andre sportsklubber startede 159 
fordelt pA 7 klasser. Foruden den indivldueUe konkurrence, der var Aben 
for alle, var der en holdkonkurrence, hvor kun roklubber kunne deltage. 

DSR's 20 deltagere fik følgende placerInger og tider i de forskelUge løb : 

12 km jor mænd, 62 deltagere., vmder Steen Hovmand [ra Hvidovre R0-
klub i tiden 43.15, Holdvinder Lyngby Roklub_ 

4 Poul Hedeboe . • . . . . . . .. . ..... 
13 Poul Madsen . .......... .• .' . 
14 Niels Secher .................. . 
19 Ole Schou . .......... . ...... . ......... . . 
20 Jens Ettrup Petersen .. ,... . .' .... • ...... 
22 Lasse Welmann . . .•.. .. . .......... , .... . 
24 Preben Gr08bøl .......... , . . . . .. • . . . .. 
26 Bent Serup .............................. . 
27 Hans Holm . . . .. ... ... ..... . . . ..... . 
32 Jan He[ner . ... . . ... . ...... 
38 EmU Sørensen 
53 Ib Kruse 
59 Henrik Teglers 
60 Helge Larsen . . .... 

45.40 
47.58 
48.15 
48.43 
48.44 
48.56 
49.40 
50.30 
50.36 
51.10 
52.51 
56.50 
58.55 
62.00 

6 km jor kvindelige begyndere, 13 deltagere, vinder Susanne Rask Nielsen 
(ra Skovshoved Roklub. Deltagerne blev medregnet i holdkonkurrencen i 
klassen 6 km for kvinder, hvor Lyngby Dameroklub blev holdvinder. 

2 Annette Worsøe .... . ................ . ... 32.02 
4 Elin Christoffersen ........... . . . . .. .... 32.28 

6 km JOT mandlige begyndere, 43 deltagere, vinder Henrik Nielsen fra 
Skovshoved Roklub. 

13 Olle Pettersson . . ............ 28.12 
15 Carsten Jespersen .............. ....... 28.32 
33 Bent Packness ...... .................. 35.42 

6 km jor drenge, 28 deltagere, vinder Kim Darfeldt fra Skovshoved R0-
klub. Holdvinder Bagsværd Roklub. 

16 Lars Andersson . 28.50 

24 al DSR's medlemmer fulgte opfordringen i klubbladets novcmbcr
nummer om at melde sig som medarbejdere ved arrangementet: 

Carsten Bisgaard, Jens Bruun, Elin Christoffersen, Ronald Clausen, 
Henning Enevoldsen, Karsten Hansen, KeU Hallstrom, Erik Hornung-Pe
dersen, Peter Hornung-Pedersen. Willem HAkansson, Gerhard Kløve Ja
cobsen, Helle Gro Jacobsen, John Jacobsen, Hans-Michael Jacobsen, Erik 
Sommer Jensen, Kjeld Laursen, Dennis Mundberg, Bjarne Nørgaard, 
Christian Rasmussen, Ole Rasmussen, Torkild Bendix Rasmussen, Peter 
Schwartz, Asbjørn Torp og Lotte Torp. 

Sommer 

SORGENFRI TORV J!l. TELEFON 851981 



Bliv instruktør 
Alt. for rå har reflekteret på stillingsannoncen i novem
ber-nummeret af bladet. Grunden hertil kan kun være, 
at mange har følt. at netop han/hun ikke ville komme i 
betragtning p. gr. af den rift, der er om instruktørjobs i 
DSR. Lad ikke denne beskedenhed holde dig tilbage. 
Meld dig nu. Vi får (forhåbentlig) brug for mange in
struktører i den kommende sæson, sl du skal nok Cå 
chancen. 

For de udi Instruktørgerningen uerfarne afholdes sidst 
i marts et instruktørkursus. Kort før sæsonstart samles 
vi alle (erfarne såvel som u-J til et uformelt møde. Nær
mere tidspunkter vil blive meddelt pr. brev, opslag saml 
evt. i martsbladet. Har du lysl sl bekend det allerede 
nu til undertegnede. 

KMlmholt 

P.S. Deltagelse i instruktørkursus er naturligvis gratis 
og uforpligtende. Tilmeldingsliste vil blive opsat i 
slyngelstuen. 

Motionsløb 
Stadig flere sportsklubber arrangerer motionsløb eller 
udvider atletik-terrænløb med en motionsklasse. hvor 
deltagelse ikke er betinget af atleliklicens. 

Men det kan være svært at fA oplysninger om disse 
løb, som ofte kun annonceres i lokalaviser og den arran
gerende klubs eget blad. Indtil nu er vi kommet på spo
ret al 5 løb i februar, marts og april. Hvis nogen kender 
til flere lignende arrangementer, vil vi meget gerne 
have det at vide. Også allerede aIholdte løb har interes
se; det kunne jo være, at løbet gentages næste Ar. Såle
des har vi "Ior sent" hørt om Glostrup Idræts Clubs 
6 km løb på Vestvolden d. 30. januar. 

Stjerneløbet søndag d. 6. februar fra Bangs Torv i Her
lev med Herlev Idrætsforening som arrangør, havde 37 
deltagere i den 4,8 km lange motionsklasse. Da hArde 
fortove og bymæssige omgivelser ikke virkede særlig 
tillokkende. deltog kun 2 fra DSR. Klassen blev vundet 
i tiden 18.10. Willem Håkansson blev nr. 3 i tiden 18.34 
og Erik Sommer nr. 13 i tiden 20.47. 

Fastelavnsløbet, som Holte Idrætsforening afholdte i 
Rude Skov søndag d. 13. februar, vil blive re[erel i næ
ste nummer. Distancerne er 4, 8 og 16 km. Tilmeldinger
ne kendtes ikke ved redaktionens slutning. 

Hareskovløbet ved Bagsværd Rostadion søndag d . 19 
marts arrangeres af Dansk Arbejder Idrætsforbund. Mo
tionsklassen pA 3 km står Aben for alle. Deltagerafgift 
5 kr. inel. bad. Tilmelding på liste i motionsrummet se
nest tirsdag d. 14. marts. 

Pdskeløoet I Jægersborg Hegn 2. påskedag d. 3. april af
holdes af Søllerød-Nærums Idræts-klub (SNIK). Stræk
ningen i turistklassen er 4 km. Omklædning i Rundfor
bihallen i Nærum. Sidste år deltog 2 fra DSR 

Moseløbet i Ullerslev Mose søndag d. 23. april arrange
res af Ben Hur i samarbejde med Nord-Vest Avisen og 
andre lokalaviser. Distancen er 6-7 km . Tilmelding se
nest 31 marts. 

Alle klubbens medlemmer, uanset Iorudsætninger og 
træningstilstand, er velkomne til klubbens motionslobs
træning tirsdag, torsdag, lørdag og søndag. Deltagelse l 
motionsløbskonkurrencer kræver træning 2-3 gange om 
ugen l 1-2 mAneder. Meddelelser om motionsløb ophæn
ges i klubhusets motionsrum ved siden af herrernes om
klædningsrum. 

esj. 

REDAKTØREN har været til bestyrelsesmøde og kan 
meddele (olgende: 

FORMANDEN omgås med tanker om at fA oprettet et 
propagandaudvalg, medlemmer. der sidder inde med 
ideer som kan befordre en øget mcdlemslilgang bor sna
rest melde sig, så vi kan fA noget sat igang til foriret. 
Man har planer om at sende en introduktionsskrivelse 
til gymnasierne, og følge denne op med tilbud om fore
drag om roning pA skolerne eller invitationer til al be
søge klubben. 

Den 18. marts vil der være 
KARNEVAL 

i klubben. festillumination og musik. Husk at møde op 
ud- eller afklædt. Tøndeslagning for store og små og 
fine præmier til nogle fA. 

Nærmere oplysninger I næste blad, men reserver alle
rede nu dagen. 

Den 26. marts kJ. 11,30 STANDERHEJSNING 
og indtil da er køkkenets Abningstider: Mandag 19-22 

Tirsdag 19-22 
Torsdag 19-22 

Det blev vedtaget at aCholde rengøringsgilde (se for-
siden). 

Man enedes om følgende FINBADSTIDER: 

Tirsdag 19-22 
Torsdag 19-21 
Lørdag 15--18 

For de der har skab eller pAtænker at anvende et sådant 
I sommer er der nu mulighed for at købe 

SKABSKORT 1972 

henvendelse i køkkenet. 

Endelig bør det nævnes, at D.S.R.s bådeværft har fAet 
nye bestyrelse (Bang. Dan, Olle). 

D.S.R.s bådeværft blev oprettet som selvejende insti
tution d. l januar 1942 og har således lige haft 30 Ars 
Jubilæum. 

Norman-Hansen kan fejre samme fornemme Jubilæ
um, idet han som medlem af værftsbestyrelsen har vare
taget den daglige drift i samtlige 30 år. 



ORIENTERING TilmeldIng Ul lob : Ronald Clausen, RY 9004, Nn •• ' mandag kl. 18.30 

Medd.I.I • • r fra D.S.R •• Skl- o g orlenterlng .. ektlon 

Fastelavnsløbet 1972 
I et smukt vejr havde 6 personer begivet sig til GAse
huset, hvorfra Martin havde lagt et godt og morsomt løb 
med mange smA. opgaver. Om eItertnlddagen var der 
tøndeslagning. Dan blev kattekonge. Og der blev serve
ret varm kakao med hjemmebagte fastelavnsboller. En 
virkelig underholdende dag. Kun en skarn, at så få be

nyttede lejligheden til at komme ud i skoven og opleve 
Martins storartede løb. 

Flere løb fra 66sehusel 
Det kan stadig anbe1ales at komme t Gåsebuset til de 
løb, der arrangeres. Den 27. februar vil vor nye kasserer 
lægge et løb. Den 12. marts lægger en eller anden et løb. 
Banelægger seges! Benyt lejligheden til at komme ud at 
løbe. Hvis I vidste, hvor morsomt det er, ville 1 ikke 
betænke jer. Og sA er det sundt. 

Forårssæson 
Vi har nu fået terminslisten for forhet. Der er nok at 
tage fat på. Anmeldelse sker til Ronald mandagen "" løbet. 

26. mar Holbæk Abent løb, Brorfelde 
30. - l Kredsen Påskekursus, Sverige 

3. apl' 
9. - OSR Abent løb, Sverige 

12. - SG Abent naUøb, St. Dyrehave! 
Tokkekøb hegn 

16. - So", Abent løb, Borupskovene 
19. - KR Abent natløb 
23. - Lyngby Abent løb, Sverige 
26. - Skærmen Abent natløb 
29. - IOTF D M Terrænsport 
30. - I 
30. - HSOK Abent løb, Danstrup! 

KJogenbergnNyrup 
3. maj Holte Abent nattræningsløb 
6. - D O F/Fynskr. D M I F M nat, Kirkeby-

skovene 
7. - Kredsen 5tjerneløb, Rude Skov 

Il. - KIF Abent løb, 5t. Dyrehave 
14. - Ballerup Pointløb, Hareskovene 
20. -

) So,./SI •• el", 
Hvalsø 

21. - Pinsestævne, Slagelse 5tor-
22. - skov 

Sorø Sønderskov 
28. - Kredsen K M - stafet, Ravnsholt 

Scktlonem styre: 

Formand : Kell Hallstrøm, JonstnJpvangvej 147, 
pr. Ballerup. Tlf. 974929. 

Kasserer: Poul Nissen, Rebæk Søpark 5-304, 
2650 Hvidovre. Tlf. 758202. 
Sekretær: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lejL 5, 

210{1 0. RY 9004. 
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion. 

l år vil der i den udstrækning, det er muligt, blive bragt 
et uddrag af de indbydelser vi får. Vi har fAet indby
delse til: 

Holbæks løb den 26. marts. 
Alle klasser !år kort udleveret indpakket i plast med 
poster indprikket. Mødestedet er Kvanlose skole 10 km 
syd for Holbæk ved vejen Holbæk-SorølSlagelse. Der 
er 3,5 km til start/mAJ. 
Anmeldelse .enest mandag den 20. marts. 

Stifinderløbet den 9. april 
Det forlyder, at rekognosceringen skrider planmæssigt 
fremad.. Det skulle være et virkeligt fint terræn, vi har 
fået i Ar. Vi vil gerne opfordre Interesserede til at kom
me med som oUicials. Tæt ved start/mU er der en træ
ningshytte, som ejes af en svensk orienteringsklub. Der 
skulle være virkelig rart i den, så det vil være en god 
ide at rejse over om lørdagen og på denne måde fA en 
hyggelig weekend ud af det. Kontakt mig, Kell eller 
stævnelederen Dan Nielsen. 

Husk Gåsehusløb 
d. 27. februar saml d. 12. marts 

MOD OP mell. k!. 10 og 12 

.''''''00 ." ....... , 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr. 3 Marts 1972 

CJlu sker oet: 

Lørdag den 18. marts 1972 kl. 19 

Rom uO- eller afklæot, enhver maske er 
tillaot - - unO tagen oen sure. 

KI. 19: Velkomstdrink til OSR's populære priser 

** Kl. 1915: »Roastbeef i karnevalsdragt« + 'I, fl. rødvin 
pris: 22,- kr. (ind. entre) 

Senere: Musik (levende), dans, tøndeslagning, præmieuddeling 

Langt senere : Slæber vi hinanden hjem. 

For de ikke sultne : Entre 2,- kr . 

•• Tilmelding iii spisning •• n8.1 torsdag d. 16-3 pr. brev til klubben eller p6 liste 
i slyngers tuen. 

KrtRNEudV ~lget 

40. Argang 



Adre .. ellste: 

Danake Studente,. Roklub, 

Strandvaanget 

2100 København ø 
Pottglro 3488 

Te'efoner: 

Konto!: 29 83 28 

Kekken: 29 63 28 

M~I.mmer: 29 83 f!O 

Klubbens kontor er Aben! 

tlradeg - torsdag kl. 19-20 

Formand: Aage Bang, Holstelnaga<» 5, 

2100 ø. lR 359 

Kasserer: Dan Nielsen, KJlnteveJ 28-
2700 Bm. SE 3681 

Sekretær: Olle B. W. Pet6raaon, 

c/o $ellert, 
VlborggBda 8, at., 2100 ø 

Materialforvalter: Ole Pedersen, 

Forhåbningsholms Aili! 29l, 1904 V. 

InatruktJonarochef: J_nt Krumholt, 

D.S.R., Strandvænget, 2100 ø. 

MoUon .. og langtumochel: Benta ,q.1I~. 

D.S.R., StrandvlllOgel. 2100 ø. 

Huslorvalter: Henning Enevoldsen, 

OS.R., Strandvænget, 2100 ø. 

Kaproningsudvalg : 

Kapronlngachef, Preben Grosbel, 
Frugtparkan 36, 2820 Gentofte. j3e 3798. 
SUg Rasmussen. 
Celllngade 150, 1325 K. 159080. 
Annette WOrsø8, 

"-brinken 69, 2830 Virum. 851268. 

Tr.ner: 

Asbjørn Torp, Clausholmvej 35, 

2720 Vanløse. 742<117 

4. april 1972!!! 
er . Idste frlat for atof Ul n_ste blad. 

Udkommer omkring 15. april 

Indlæg aendes 1/1 klubben eller redaktøren 

Gert Hougaard, 
Vordingborggade 80 at. tv. 2100 ø 
Til. OS 9924 

II f5"~II(jT sker der 
noget vigtigt på lørdag. 

Kom ned og ti/meld dig! 

STANDER
HEJSNING 

Søndag den 26. marts kl. 11 30 

Frokost u n Uibø I Klubben 

Auktion 
kom og byd pt HI brugte 

roleJ. mange fine tilbud. 

Husk Skabskort 1972 
Kan købes I køkkenet 

••••••••••••••••••• ø •••• _ 

SORGENFRI TORV ll} TELEFON 851981 

,o ••• vdbfl"lI" ow •• oll I nO •• OllNHAVH 



I SØRVELlGT I 
Vi var optimistiske, og havde håbet at blot nogle få pro
cent af klubbens medlemmer, var mødt op i klubben hin 
søndag for at smukkesere huset lidt til den forestående 
standerhejsning. Men det meste af tiden gik 3 personer 
rundt og forsøgte at få pudset lidt. Det er meget depri
merende al vide at lige meget hvor meget man anstren
ger sig, kan 3 mennesker dårligt gøre så meget, at det 
overhovedet kan ses j så slort et hus. Hvor var de men
nesker, der på generalforsamlingen kækt slynger ud, at 
vi må spare; her var der mulighed for at spare rengø
ringshjælp. 

Hvor var kaproerne, der en hel vinler flilligt har 
brugt huset. Det må i sandhed stå dårligt til med træ
ningstilstanden, når man ikke kan undvære en enkelt 
dag, men nødvendigvis må løbe rundt i skoven I stedet 
for at svinge kosten; for slet ikke at nævne, at pokaler
ne skal pudses. 

Når man i dagene før hin søndag nævnte overfor med
lemmerne, at der var brug for hjælp, blev man mødt 
med lutter smil og glade ansigter, folk troede f ....... , at 
man stod og rev vittigheder af sig. Næh, som en sagde: 
"Vil man have klubben for sig selv, så bare lav renge
ringsgilde. " 

Med uvenlig hilsen 

De aU JOT fd 

Husk tilmelding senest torsdag 

Motionsløb for alle 
Sæsonen for motionsløb slutter for roernes vedkommen
de med Moseløbet den 23. apriL I månederne april-sep
tember skal vi hellige os roningen. Men mon ikke mange 
efter den daglige rotur vil løbe den kendte 1600 m lange 
tur langs Strandpromenaden til "plankeværket" ved Tu
borg. 

De klubmedlemmer, som en gang i mellem vil løbe i 
en rigtig skov, har Ira l. april gratis adgang til omklæd
ningsrum og bad på Københavnskredsens Rostadion i 

Bagsværd. Indtil 1. april ·skal der betales 3 kr. pr. gang. 
Tilmelding til motionsløb kan ske gennem klubben, se 

opslag i motionsrummet. Dog skal tilmelding til Moselø
bet ske individuelt direkte til arrangørerne. 

Fastelavnsløbet den 13. februar i Rude Skov blev an
nonceret for sent til at kunne U den store tilslutning. 
Elin Christoffersen og Willem Håkansson deltog. Elin 
fik en overraskende god 2. plads. 

Slotsløbet lørdag den 11. marts i Fredensborg er af
holdt, når dette blad udkommer. Firma- og motionsklas
sens distance er 4 km. 

Hareskovløbet søndag den 19. marts nævnes igen her 
for ruldstændighedens skyld. 

ØrhoLmløbet søndag eftermiddag den 26. marts arran
geres af Gentofte-Klampenborg Idrætsklub. I turistklas
sen er distancen for mænd 2 km og for kvinder 1 km. 
Omklædning på Gentofte Stadion. Afgift 5 kr. for en
keltstart og 10 kr. for hold å 3 løbere. Tilmelding senest 
den 18. marts. 

Påskeløbet den 2. april i Jægersborg Hegn blev omtalt 
i sidste blad. 

Posten-Stafetten søndag eftermiddag den 9. april i 
Kagsmosen i Husum har foruden 4 x 1300 ro stafetløb 
en individuel old-boys klasse (over 35 år) med en distan
ce på 2600 ffi. 

Moseløbet søndag den 23. april bliver et miniature 
Eremitageløb. Start og mM ved KrJM's idrætspark ved 
Nøkkerosevej. Banen er 6-7 km lang og går 3 gange 
rundt om mosen nord for Grønnemose Alle. Interessere
de kan senest den 31. marts melde sig direkte til Lokal
aviserne, Bispebjerg Torv, 2400 NV med oplysning om 
navn, adresse, alder og køn. Samtidig sendes deltageraI
giften 10 kr. til postgiro 42901, Ben Hur, Nøkkerosevej 
23, 2400 NV. 

Sommer 

Den 26. februar 
Det lykkedes igen at lave et godt arrangement. Det kan 
vist fastslås, at ideen med at lave stor lælles spisning 
forud for fester er kilden til succes. Tilmed havde man 
fAet den glimrende ide at bede OTla fra Skovshoved Ro
klub vise sin film fra en langtur i Frankrig. En herlig 
cocktail af indtryk. Det var ikke få steder rundt ved 
bordene, hvor en lyst til at gøre ligeså opstod. 

Det var nu vist iøvrigt filmen, der var årsag til resten 
og ikke omvendt. 

Måtte karnevallet den 18. blive lige så vellykket. 

VEL 
MØDT 

PÅ 
LØRDAG 

KL. 1900 

red. 



o R I E NYE R I N G Tilmelding Ul løb: Ronald ClauHn. RY &004, •• n"1 mandag kl. 19.30 

Meddelelser fra D.S.R.s Ski. og orlentering .. ektlon 

Nu er det snart forår! 
For roere og orienlerere begynder sæsonen omkring den 
l. april. Mens det er lidt koldt at ro den første tid, er 
vejret ideelt til at løbe orientering I. 54 hvorfor ikke 
prøve det nu. Ved alle løb er der baner. der passer t 
sværhed og længde til alle også til folk, der aldrig har 
prøvet det før. 

Nedenfor er terminslisten (ar de løb, der er på Sjæl
land og i den sydlige del af Sverige. Vi har ikke lAet 
indbydelse til flere af disse løb, men derimod til to stæv
ner i Jylland. 

Det første er PAskelebene 1972: 
L etape: Mødested: Gjern skole 

Mødetid: Skærtorsdag den 30. marts 
kl. 10.00. l km til start. 

2. etape: Mødested: Blåvand skole 
Mødetid: Langfredag den 31. marts 
kl. 09.30. 2 km til start. 

3. etape: Mødested: Jels skole 
Mødetid: Påskelørdag den 1. april 
kl. 09.30. 

Anmeldelse senest den 23. marts til Ronald. 

Det andet er Gudenåløbet. 
Mødested: Gjessø skole 
Mødetid: Den 30. april kl. 09.00. 
2 km til start. 

Anmeldelse til Ronald senest den 23. april. 

StHinderløbet 1972 
Nu skulle rekognocsetingen være afsluttet og indbydel
serne sendt ud. Så nu mangler der blot at få tilstrække
lig mange oflic1als. Som tidligere skrevet er der mulig
hed for at overnatte derovre. 

Alle, der blot har den mindste interesse, bør kontakte 
stævnelederen, som er Dan Nielsen. 

Sektionen, ,tUTe: 

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

Kasserer: Poul Nissen, Rebæk Søpark 5-304, 
2650 Hvidovre. Tlf. 75 82 02. 
Sekretær: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, lejt. 5, 

2100 ø. RY 9004. 
Girokonto: 68344 - DSR's SId- og O-sektion. 

Forårssæsonens lerminsliste 
Anmeldelse sker til Ronald mandagen før løbeL 

26, mar Holbæk Abent løb, Brorfelde 
30. - ) K<ed .. n PAskekursus, Sverige 

3. apr 
9. - DSR Abent løb, Sverige 

12. - SG Abent naUøb, Sl Dyrehave/ 
Tokkekøb hegn 

18. - 50," Abent løb, Borupskovene 
19. - KR Abent naUøb 
23. - Lyngby Abent løb, Sverige 
26. - Skærmen Abent naUøb 
29. - } DTF D M Terrænsport 
30. -
30. - HSOK Abent løb, Danstrupl 

Krogenberg/Nyrup 
3. maj Holte Abent nattræningsløb 
6. - D O FfFynskr. D M I F M nat, Kirkeby-

skovene 
7. - Kredsen Stjerneløb, Rude Skov 

Il. - KIF Abent løb, St Dyrehave 
14. - Ballerup Pointløb, Hareskovene 
20. - l 8o,o/Slagelse 

Hvalsø 
21. - Pinsestævne, Slagelse Stor-
22. - skov 

Sorø Sønderskov 
28. - K<edsen K M - stafet, Ravnsholt 

HUSK NU HELLERE karneballet 
LØRDAG 18. MARTS 

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



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

"K"O(""~K IQKLUI 

Nr. 04 

Af formandens dagbog 
Del er Idag søndag den 9. april 1972. 

Idag er der nogle enkelte af O.S.R..'s 
medlemmer, der er nogel matte I sokker-
08. 

Det er de, fordi de I den forgangne 
uge, og specielt fredag-lørdag har slidt 
voldsomt I det lor at få fælles/esten I går 
aftes til at blive en succes, både hvad un
derholdning, tiIrigning og fortæring angik. 

Som formand er man taknemmelig over 
for disse medlemmer ; det var både kap
roere, mot!onsroere og bestyrelsesmed
lemmer, der lagde krop og energi til ved 
denne lejlighed; men samtfdlg er man lidt 
tænksom. 

Hvorfor er det altid de samme, der skal 
slide I det. Hvor bliver de al, alle dem 

APR il 1972 

med de gode tanker og konstruktive for
slag på gellerallorsaml1ngen, når deres 
visioner skal konverteres til praktiske re
sultater I D.S.R:s hverdag. 

Hvor blev f.eks. de al, da vi fornyllg Ind
kaldte til bIstand I vort planlagte props
gandafremstod. Man troede, de vll1s mel
de sig. De var Jo på generalforsamlingen 
så bekymrede over den stagnerende med
lemstilgang. 

Og hvor blev de af, da der var hoved
rengøring r klubben Inden sæsonen, og 
hvor kun tre medlemmer efterkom in:jby
delsen til rengoringsgi ldet. Jeg vII bede 
alle medlemmer gå en tur ned i klubhu
set og kigge på vort præmieskab. Det er 
et strålende eksempel på svigtende stotte 
iii huslorvalterens bestræbelser for al hol
de klubhuset I pæn og præseniabel stand, 

KR, HIMMELFARTSDAG DEN 11. MAJ KL. 9,30 

(se iøvrlgt opslag) 

40. årgang 

Måske Iror man , medlemskredse, at 
man ved passlvltet kan få klubben III at 
gå neden om og hlem, for derefter at hol· 
de dommedag over bestyrelsen, 

Det kan man Ikke, 
Når man Ikke kan det, er det fordi, der 

omkring bestyrelsen slår - og altid har 
ståel en lilie Irofast kreds al kaproere og 
moUonsroere, der sæson efter sæson sal
lar skuden I havn, selvom den han ad V&

len kan være lidt medtoget of brøst og 
mangler, 

Blot beder Jeg om, at man bærer over 
med disse, de Irofaste, hvis de ser lidt 
trætte ud, næste gang det ineffektive, 
men højttalende flertal lager ordet på ge
neralforsamlingen, 

Husk 
Skabskort 
1972 

Bang 

Kan købes 
i køkkenet 

KØKKENET Fra l, mal middagsspisning til gamle priser (kr. 7,SO) hver TIRS
DAG og TORSDAG. Tilmelding som IIjor: senest samme dag kf. 
14,00 til fru Krudt, øs 9599. Udan bestilling kan købes: Bøfsand
wich, pømmes-frites, forårsruller eller håndmadder. .. ... _ .......... .. 
Køkkenets åbningstider fra l, maj: 

Mandag og onsdag kl. 19,00 - 22,00 
Tirsdag og torsdag kf. 18,00 - 22,00 



Adresseliste: 

Danske Student . ... Roklub, 

SIrandvænget 

2100 Køber;havn 0 

Postgiro 3466 

Telefoner: 

Kontor: 29 53 2tI 

Køkken: 29 63 26 

Medlemmer: 29 63 BO 

Klubben. kontor er ibent 

Ursdag - torsdag k!. 19-20 

Formand: Aage Bang, Horstelnsl]ade 5, 

2100 0 . m 359 

Kasserer: Dan Nielsen, KJlnlev.t 26, 
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11. maj 1972!!! 
er sidste frist lor stof til næste blad. 

Udkommer omkring 20. mej. 

Indlæg sendes til klubben eller r~aktøren 

Gert Houg •• td, 
Yordlngborgg. de SO Il tv. 2100 ø 
TIl. Gø lt24 

Ang. tiderne 8-9 i 4.,-bogen. lndlægget, afsendt lra mig den 9. februar 
1972, er - i den nu udgivne lorm - ikke resultat af noget samarbejde mel
lem lorfatteren og redaktionen, således som det var aftalt os imellem. 
Det er først. vist mig pA udtrykkeligt forlangende den 15. april som "fær
di arbejd" eller rettere un fait malaccompli, set med mine øjne. Hvilket 
jeg meget beklager. Bent Packness 

D.S.R.s medlemsblad 
Der må blandt klubbens medlemmer være nogle stykker, der kan bidra
ge til at forbedre vort medlemsblad, og jeg tror blot, disse mangler en 
lejlighed til al komme frem med ideerne, derfor afholdes et mode på ve
randaen tirsdag den 9. maj kl. 20.00. Det er tanken at afholde et sådant 
mInI-medlemsmøde ca. l uge lør dead-line forud for hver bladudsendel
se. Et af lormAlene er at gore det lettere at fA indlæg til bladet, så ud
sendelse kan ske uden de forsinkelser, som nærværende blad har været 
udsat for. På mødet er alle velkomne til al udtale sig om, hvad bladet 
bør indeholde øf in{onnation til medlemmerne. Der vil også være rig lej
lighed til at stille spørgsmAl til vor bestyrelse, og kan en besvarelse ikke 
fAs på stedet, vil jeg sørge lor en udtalelse i det kommende blad. 

Med lidt samarbejde tror jeg, at vi kan fA medlemsbladet fyldt med 
indlæg, som medlemmerne gider læse. 

Redaktøren 

Det kan meddeles, at der er mulighod for tilgang af nye medlemmer, idet 
Helle og Birthe, henholdsvis den Il. og 16. april hver har lået en søn. Til
lykke "nskes de med samt fædrene, henholdsvis Kim og Ronald. 

instruktionen 
- er igang, i det mindste ro- og styrmandsinstrukl1onen. Scullerinstruk
tionen må vente til vandet er varmere. Alle, som måtte have behov for 
roinstruktion ( Ikke tidligere fAet roret), skulle gerne på nuværende 
tidspunkt have fået brev fra undertegnede. Skulle jeg have glemt ee.n, 
så klag hurtigst muligL 

StyrmandsinstTuktion: [nteressered.e bedes skrive sig pA listen ved pul
ten i bAdhallen. De, der ikke blev færdige i 71, bedes skrive sig på igen 
- gerne med en bemærkning om tidligere deltagelse. 

In.truktøre.,-: Så er det nu!!! Kun to meldte sig til instruktørkursus -
så det afholdes som praktikkursus i forbindelse med de første instruk
lionshold. Der er brug for nere nye instruktorer, bare kom til mig. Til 
instrukterveleranerne: Det er nu, klubben har brug for jer. 

Instruktion.!roche f en 

Langture 
Det er ikke for tidligt al tænke på weekend-ture og sommerlangture. 

Feljetonbåden starter snarest muligt, og jeg håber, at båden nAr Sjæl
land helt rundt i år, det manglede der jo kun 15 km i sidste Ar. 

Pinsen nærmer sig, og [Ol' at prøve noget nyt, kunne man tænke sig 
luren : DSR-Helslngør-Halsingborg-Hven-Landskrona-færge hjem (Tu
borg Havn). Interesserede bedes indfinde sig i klubben. si vi kan fA sam
let styrken. 

Det er ikke for tidligt at tænke på sommertur. Det kan gIve såvel øko
nomiske som Tutemæssige fordele, hvis ferieturene arrangerCI!J som ., følje
tonture", og sådanne arrangeres bedst, hvis holdene har kontakt i god tid. 

Jeg håber, at rremgangen i antallet al nye langtursroere vil fortsætte 
i 72. Til de nye: Det er ikke nødvendigt at komme med et "færdigt" hold 
- er du interesseret, så henvend dig til mig, det plejer at være muligt at 
arrangere en lur, så hvis du vil holde ferie billigt, uafhængigt, i 100 I"!j, 

kontakt med naturen, med motion og hvile sA er det langtursroning. 
J sæsonen vil vi prøve at arrangere nogle NivA- eller Saltholmture, for

trinsvis for nyere medlemmer. 



Endelig ville det være morsomt. om der var tilstrækkehg tJ.lslutning 
til en kæntringsøvelse ved Nivi, det er bAde morsomt og lærerigt, og al
le, som blot tænker pi at ro langtur, bør deltage. 

Men !erst og fremmest: LANGTURSSÆSONEN ER STARTET!!!! 
Motions· og langtursrochefen 

I SØRVELlGT I 
EndllU 1'.11 SII1I8 -
EndIlU en gang h:n'de Jens og Benle lllgl hO"filerne I blod fur 
al skabe en festlig liften I klubben. I flere mAneder lun'de tic 
tall om. sogl ideer III og planlllgl .Arels fesl~ l DSB_ 

El karnebll l l 
For al undl{' den ~ædvanlige ,A letkøble kritik Olll .for ~ell 

annoncerinll~ - .ingen besked til lIIedlcmlllerne~ 1'.11'." havde de 
(og redakluren) sorget for store oprop ibllldet. PA alle sitlerne 
"ur der henvisning lil den loresl4ende fut • .di s,,"-Iv de mul 
IVllgbynede og langsomt opfattende ikke kunne undgA at blh'e 
opmærksom !Itr pA. 

O,·tr hele klubben "nr der ophængl lojnef.ldl'.nde og U1or
SOUlllle I, l.kater - endos i finb.det - .kolll Iii karneballel lur· 
dlllf den 18/3". 

Jens og Benle havde pyntet, hlvel mIlden .... karlet orkester 
m.m Det enesle, de bad os andre medieminer om, "ar al mu
de Ol' med godl humor, e"L udkla:dl - blot 1'.11 gummel hat. 

0ll sA al,randi da den 310re uftenl 
Al klubbells 400 Aktivl belulende medlemmer vnr knnp rlo/o 

mudt op + el par passive. I .11 23 persll lIt' r. 
Alt for fA Iii ol fylde vernnduen. Hvor ,'lIr alle de general for

samlingstølere. der plejer at fortælle, nt .untyrelsen mA gote 
noget for ul holde p4 de lIye medlemmer" _ .... slundse tilba· 
gegungen I medlemslallel" ele? 

Ih'or "ar alle de kære medlemmer. der sA lit stikker over de 
gode SlImie dage, da der var re51er i DS"? - lide al rejse? Invi· 
teret ud ' Forhilldret p.gr. ar pengemansel I"lIer ekS8ml"nslll:s. 
nin~' 

NæplJl!.I - \11"11 m4ske var kra"et om en JA minimal penon 
lig illdsals som udklædning for 'tor for de flest 1". Eller , 'aT 
rjernsynsllrogrllmmel s4 godl den uftell'! 

Men del kan jo ogsA "ære. 1\1 der ikke e r nogel behov for 
!ei.skllbsli,· i DSU. 

Nu har familien Krum hol I i snurl Io Ar gjorl ull for at dlck"-e 
delle evenluelIe hehov elier fremelske som 1111'. . Men r!'.lulhllet 
stir desværre ikke mAI med den ko1l0'81e indsIlIs. SI hvorror 
ikkl" slandse denne ørkesløse gl"rnillg' Briste hvad ikke kan 
bærel 

Krere Jens og Benle. Slands 1It1 og lad "Il:re al spilde fll"re 
kræfter pi den 5ag. En klub har del sel~kllb5IiV. dens medlem 
ml"r rortjener. 

MIlrtin l.y."er 

PS; Vi , der mndtl" Oll. hll"de ogd denIle gang en megel morsom 
og fesllill li ften. Tak lil B &: J. 

Kapraere flytter iii Bagsværd 
nen I. uprll begyndle samlIlersæsonen ug kaproerne. der har 
trænel hele efter6rel og vinieren. flyttede til Bagsvl('td Sø. hvnr 
der IIU Irrne~ h"er doS. 

Iler er en oversigt over h,·em. der ror luad j Ir (lor sA vidt 
som mnn klin sige noset herom 'mh:mden lui lied for den [ur 
Jle sl:lrll_ 

:'i'iel~ Seeher for dobbeIt ·scu ller t'lIer tuer u . med Kurt lI('t 
mulh frll ~kjuld_ 

!)erndo,-er hur "i følgende kluhhold 
Elite to"r III.: '"ders Holm :'i'ielsen. 1'11111 lIedebo og ursh'n 
Ri~gunrd 
f;tlle turI' u.: Poul M:.dsen og Kim norlJæk (lid'- Hoskilde). 
Elllt d"bb.IIC.: Ole I\umer og Luse WelmAnn. 
l.et""l!u .. U.l Stig HlIsmuuen. Prehe .. Gro~blll. Jun !Jefner u~ 
Emil Sllren~('n 

LeI"I':II~ 1dnll"l: Emil Søren'en. 
Selllor " 2 o.: Slig RUllluSSl"n og Preben Grosb", 
Senior A siniI"I: Henrik Teglers. 
o.mr. lIlnll"l: Annelie \Vouoe. 

\'nglhlle flru : Michllel Lening. John Jukobsen. Lars Auderse .. 
0ll' Michael Hunsen. 
1>'11'. dobb.M:.: Beril Sl,;jelmose. Eva Konted. 

I::ndelill' har vi og51 hllh· tid~kllllrOtrne . ,om Ira:ner m"d hen· 
blik pA Univeuitel~malchl"n og Polytl"knikernmlchen, 1)1" mesl 
I"nergiske hnlvLidskaproere 51llrtf'r desuden i senior II firer oG 
·olll"r. IlnlvlilbkllprOl"rne t'r: Jorgen \'estergArd. Do l\ie!sen. 
LIU Eriksen. John Egtdul. Henrik Koch. Petrr Koloed Rei
much. Je5per Parup. Kjeld Lnunen, Klaus Unne. t:rik Kamp 
Jorgensen, Frans Kuhl . John n. l)ontOllpidllll . Jørgen Osttn 
(I"hl. Per Jess. men nere er nitid ,clkomne ilA lJags-'rerd ~4J, 

Hele atyrken pl ell. 80 mllnd Irll.'lIf'S og5A I Ar ar .hbjnru. Ine'l 
nn frn den nye molorbAd, lom Vl"nnerne ~kænkede klubben 
i \inter, 

Ihi, der (orresIen er nogen. der kunne lællke sig al hjællle 
"shjllrn IIIl"d øl lræne ungdmn1roerllP eller hllll'tid!lkllproerne 
eller bare med al holde ,umnll'n 1'4 ~Iyrkl"rne. hurer "i meget 
gtrne (fil dem. 

61granlng 
'lien i Ar IIrrllllGerU roning i hl/;l\'oulrlggede bAde lirsdllg 08 
tnr~dtlG nftelL Vi prøver ul udn)'111" ronill81'1I som kondilions
trænill!{ og Inger lamlidig nt forbtdre dellllgeTlI1!.S roteknik. Alle 
klln være med. Nyindmeldte medlemmer uden roret k:.n del In
ge. nir de sidelølJende folger del! almindclise roiuslrukllun 
i inriggere. 

Erik SOllllntr 

Løbetræning 
Ikke mlmhl hpr fnrsl IlA Se5onell . 1I1r del kan "ære lidi koldl 
III ro, er del en god "une II løbe en IlIr 1"(ler rolurell. 

I\oning gh'er I"n Illsidig molioll. mell be"lI!'gelserne I"r nogel 
bundne, 0ll musklerne hllr godt pi pi slllppe Ilf gennem et on_ 
det og (riere be,·ægelsnmon5Ier. I. .. b giler en 1I0d gennemvarm 
krop, og opnår lIlIlIl at hlh-e lidt ~'·edig. er del eftl"rfolgende 
bnrt eller finblId d megel mere hehagelig!. 

Turen fra klulJhusel langa "nndel lil Tuborg og lilbnf{e I"t 

1600 m lung. L"b IJA gruset mellem Iræernl' langs Slrnnd\lro· 
menIIdeu. Asfnlt og fliser klin ,·ære for hlrdl ror benene og I. 
aær knæenl".. Sku med bløde hæle er lJetbl e~lIede. Er 'I"h'e hæl 
IfUmmien hArd. kan 1'.11 indl.eJ:,~AI IlIed 10'1" rUl skumguDlmi un 
der hrelel,e anhefllle1 _ 

Motionsløb 
I)er nrrllllgeres nu d monIIc lILotion\lub i Kobcnllln II og om 
I'l{n. III det er ml:~len uoverkommeliI!I III delinge i dcm ulll". Ne
denlor T('fereres " loh anlOldt l11e,1 1:11 IIge~ mellemrum j den 
.id~tl' mAned. og de~lIdell omlnle. 1"1 tJar \"h i tie kommenue 
ut-:er_ nderalerlle bril1ge.~ (og hur ".erel braIII l de :? ~ids le klub 
"lild!') ikke Iltelle ror Ilt furlll'lIl'. lIlIlU hllr etell 010/ dl'lI løllel 
der OJo: der på den ug dell lid. men de brilllle~ lor ni IOrtælle, 
al 1II0Iillll .. l"b er ell ~lv~lll'ndil{ di-Kiplin, ~Olll ilA linie llIed 
IIlNI klubben~ andre vinler\llklhileler kali oIø.'kke TOl"flll'S be· 
hov for motiun JOIl "onkurrenrel Ilden for TO"R'~nen. l!dbudel 
.r olUliondu" er slort ug "hriere\. uJ.: der er en brl"d jnlere Je 
for nt dellnge. Prøv ~eh' og opdllg. pi 111:treringer og lider (or 
dl' ne~le hoel)der lil!I" .A lIetl ~(1!1 ' jloilll I lellni, o~ !Indr!' huld 
'pil 

Sloblabrl den II. 1IIllrt~ i Frl'llell,lx)rJ.:. I km.. Will('1ll IIAkalls
'Oll hl e,' nr. a III iO dellllJ.:I'Tt' i motion_klassen. 

IIllrr~kn" I II III'I den lU. mllrh.\nnl'tte \\'or\IIC rik liden l,å7 I)i 
tOOO III . PI 3 km ror moljuni~h' r fik. I)~R no!;le næsten fur ~o· 
de Jllueeringl"r. TidlllGoinsen IJlhl}kkt>de .. IlIellcm 1:t.lO,,~ 13.00. 
og der er ikke oplyst placeringer lOeIIeiII nr_ n og 36. TidernI" 
sidste Ar angives i parIIntes: I Willem lIåkllnSSOIl 10.28 { 11.3~ 1. 
:2 Ole Rumer 10.36, 3 Poul lIedebo IO U 4 .... ieh Sefher 10_13. 



r, Anders Holm·Nielsen 10.53 (11.17), 7 Preben Grosb.11 11.10 
(12.la), 12 Ole Sehou 11.47, 13 Emil SMensron 11.'17. II Slill Ros· 
muuen 11.47, Henl Sf'fUIl 12.10-12.2,') (11.11)), Losse Weimallll 
12.10_12.26, Henrik Telllers 12.2,') (H 10), Michaf'l lIanselI 122;), 
Erik Sommer 12.2:,· 13.09 (13.83) og 49 John Jllcobsen H.IO. Fel. 
11'1 dslulledes nr nr. 6.J i tiden 16.as. 

GIC's mollon§løb pA Vuh'oldeo ved Ro~kildevej den 26. mnrls 
havde samlet 18 kvinder og Ml mænd iii hh,' 3 og 6 km. Uen 
atore spredning I relterne med tiderne Il.as 17.21 og 19.16-37.07 
vjler lydelig t, ni del er viRli~ere ni være med end al Jubl' hur. 
tigl. Glosirup Idræts Klub undenlreger delle "ed ni rordele 
p ræmierne ,-ed lodlrll!k lli ng blandl de, df'r gennemrører. J)Slrs 
resultaler: 7 Elin Christoffersen 13.29, I Willem 11 6.lmnuon 
IIU6, 11 Ole Sehou 21.57. 18 Emil Sorensen :?'!.3Q og Erik Som· 
mer 22.40. 

I·.i.!ikeløbcl j JlI!genbor~ Hegn den 3. april. SSI" hllvde rorlll!n
get dt~lnncen rra 4 til 8 km og Illwde rorlIdelI Olldelinsen kvin 

der/mænd del! j 3 IIldersgrllpptr. Forbedringerne lonnede sig: 
112 mod le til . llIrl. I.)SII"5 reSIlIllIler: 3 E lin Chrislaffersen 46.30, 
I Willem IIAkllnUon SO.OI, 28 8en\ SerIIp 3~.22. 30 Erik Som· 
mer 34.,43 og 40 Emil Sorensen 36.09. 

Moseløbd den 23. april ble" omtalt l sidste blllll 

Dermed sluller konkurrenC6II!sonen ror os. Vi beg~'nder igen 
til efterlrtl med Eremit.ageløbel. Meddeleber ODl mOlion ... lo'" i 
mllj·auGusl bliver 0l,hængl I motion~rummel, DIen e'-enluelle 
Intercuerede ml selv sorge ror tilmelding, og lilbene bliver Ik· 
ke on\tall her i bladet. En undlaRebe skal doS guru; For at 
undgd forveks ling med Bell Hun 6·7 km M05etob den 23. /lllril 
i ~S"borll'-EUldr\lll-enden~ af Ull erslev Mose, sknl det IIW'·IICS, 
al Tinllbjerg Idrætsforening Oll IIusllmblodel afholder el II km 
Moseløb den 14. maj i Ulleulev Mose med slart "ed VoldllAf' 
kens Skole. 

Er ik SonlOlu 

ORIENTERING Tilmelding Ul løb: Ron.ld CI. usen, RY 9004, Hn •• t mandag kl. 19.30 

Meddelelser fra D.S.R.s Ski· og orienteringuaktion 

Sektionens formand 
Kell Hallstrem eller Della, som han mellem orientere 
kaldtes, er pludselig uden forudgående sygdom død 36 
år gammel. 

Delta dukkede første gang op i orienteringssektionen 
i begyndelsen af min formandsperiode i 1955/56, og han 
gjorde sig hurtigt bemærket - ikke som den store præ
miesluger - men som den altid glade orienteringsløber, 
der vidste, hvor han ville hen, og som altid omend på sin 
egen måde nåede målet. 

Della kom allerede i 1956 ind i sektionens styre, og 
han var efter 1965 sektionens fonnand. 

For de, som ikke kendte Della, kunne hans store smil 
virke forvirrende, I.ndt.il man fandt ud al, at smilet blot 
var udtryk for en konstant livsglæde. 

Smilet var der altid, når han kom i mAl efter udløb af 
maximaJtid, når ingen af de tåbelige studenter kunne 
finde ud af hans julekispus, når hans bil pludselig gik I 
stå på færgeklappen l Hundested, når han afleverede ga
ver til venners småbørn, når man som kontrollant ved 
Stifinderlobet kunne påpege en fejl, når der 20 minut
ter for første start i et Stifinderløb i Sverige endnu ikke 
var kommet officials elll!r når en af kredsens gamle ori
enterere roste hans banelægning. Smilet dækkede over 
en jættetro på, at alle problemer måtte kunne løses. 

Delta vil blive savnet i sjællandsk orientering, i vore 
orientÆ!ringssektlon og her vel mest af mig, som i rigest 
mål har nydt hans venskab på orienteringsture, under 
forberedelserne Ul Stifinderløbet sammen med sektio
nens bestyrelse l hans Connandsperiode og iøvrigt altid, 
når jeg var i kont.akt med bam. Røde 

Foråret er kommet 
Forårssæsonen kører nu på fuldt tryk. Vi har fået vort 
eget løb afviklet med succes. 

Vi får desværre indbydelserne ret sent i år, så jeg når 
ikke at bringe ret mange relevante uddrag af dem. 

Vi har fået indbydelse til: 

Polnt·labat den 14. maj 
Område: Hareskovene. Mødested: Syvstjemeskolen. An
meldelse: senest mandag den 8. maj. 

SektIOnen, sty,.e: 

Kasserer: Poul Nissen, Rebæk Sopark 5-304, 
2650 Hvidovre. Tlf. 756202. 
Sekretær: Ronald Clausen, Nygaardsvej 6, lejl. 5, 

2100 ø. RY 9004. 
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-se.ktion. 

Pinsestavnat 1972 
Søndag den 21. maj: O-løb. Område: Sorø Sønderskov. 
Mødested: Sorø Borger- og Realskole. Ca. 1500 m til 
start. 
Mandag den 22. maj: Stafetløb. Område Hvalsø skovene. 
Mødested: Hvalsø skole. Ca. 8 km til start/skift/mål. An
meldelse Ul begge: senest tirsdag den 9. maj kl. 20,00. 

Endvidere har vi fået følgende indbydelser: 
DM/FM-nat ved Kirkeby den 6. maj. 
Odenses løb ved Kirkeby den 7. maj. 
Nærmere om disse løb hos Ronald. 

Forarssæsonens terminsliste 
Anmeldelse sker Ul Ronald mandagen før løbet. 

3. maj Holte Abent nattræningsløb 
6. D O F/Fynskr. D M I F M nat, Kirkeby-

skovene 
7. - Kredsen Stjerneløb, Rude Skov 

IL KIF Abent løb, St. Dyrehave 
14. - Ballerup PoinUøb, Hareskovene 
20. - l S."'JSlagel", 

Hvalsø 
2L - Pinsestævne, Slagelse Stor-
22. skov 

Sorø Sønderskov 
28. Kred>en K M - stafet, Ravnsholt 

.~ .................. , 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr.7 

"o;,t,Dt .. IS( 'OKIUI 

STYRMANDSINSTAUKTION afholdes lirs
dage kl. 18.45 og torsdage kl. 17.00. Den 
tilhørende teori gennemgås en gang om 
mAneden, se opslag. 

EFTERUDDANNELSE. 
Når foretten er opnået og en uls roruUne 
er erhvervet, kan det være nyttigt at se 
kritisk på sin roteknlk: Er bevægelserne 
rigtige, arbejder ben, ryg og arme rigtigt 
sammen, er rotage! langl nok og allervig
tigst: Er rytmen rIgtIg og kadencen tilpas 
lav? 

TIrsdag kj. 17.00 og torsdag kl. 18.45 
undervises I roteknlk for de, der allerede 
kan ro , men som gerne vII vide mere. VI 
(or I gigbåde (halvoulrlggede både) eller 
almindelige Inriggere. 

ER DU INDMELDT I 19721 
Arets Kvikmatch I 4-årers Inriggere ros I 
begyndelsen af september. Kun nye med
lemmer kan deltage I løbene om spejlet 
og bolsjeglasset. Henvendelse til Erik 
Sommer. 

OPSLAG OM MOTIONSLØB findes I mD
tlonsrummet. Fra bådehallen fører doren 
ved pulten til et gennemgangsrum, hvor
fra der er adgang dels lit mollonsrummet, 
dels Ul herrernes omklædning. 

.. .\ASBEAETNING ... 
I vinterhalvåret 1971·72 havde 37 af klub
løb. 2 duplikerede sider med omtale al 
bens medlemmer 72 starter i 11 motJons
OSR's første motionsløbssæson er Irem· 
lagt på lidskriftshylden I slyngelstuen. 

TILMELDINGEN til Eremitageløbet søndag 
den 17. september er begynd!. Sidste år 
deltog 17 OSR·medlemmer. Oer trænes på 
ruten i Dyrehaven hver lørdag kl. 14.30. 

FINBAOET er åbent tirsdag og torsdag 
aften samt lørdeg eftermiddag. 

KØKKENET er åbent mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag aften samt lordeg ef
termiddag. 

JULI 1972 40. Argang 

påtænk.s e'hold! lørdag den 19. eugust, kl. 18'/. 

FESTEN VIL VÆRE: 
FOR KANINER m.f!., 
AF KANINER m.fl. 

Kaniner og andre yngre medlemmer plen.,gger og ,eellse,er 
Arets størete klub!es!. 

SØGES: 

1, Udtænkning og udførelse el en remme om festen: 
Medlemmer, der kan fostre gode !dør og lore dem ud 
I livet. 

2. Etablering af mUllk (levende eller mekanisk), undarholdnlng 
m.V.: 
Folk med mUllkallke og kunltneriUe evner ater III-
bøjelIgheder. 

3. Kullnarllke aksperter og køkkenlkrlvere I elm Inde lighed • 
Medlemmer, der kan udt.nka et treldemen! og stille 
de' på bordet. 

4. Admlnlltretorer: 
Ansve,.bevldsle unge mennesker, IMI vii Hrge for, at 
hele foretagenet hold.. pA rel køl - økonomllk Ht. 

S. Afryddere - vIgtIgti 
(Morgen)duellge typer, dar søndag dan 20. august vii 
sørge for, .t klubhuHt eHer fel'en pA ny bringes I lin 

for medlemmerne IIIg.ngellg slend. 

Interesserede III ovennævnte Jobs bedes melde sig III redaklø
ren senest torsdag den 20. Juli, hvorefter der vil blive arrange
fet et Igangsættende møde. 

O.B.S. Redaktøren modtager gerne eHe,anmeldelaer. 1 mand 
har eJlerede meldt sig. 

Det er din .tore chance lor at f6 en test eHer dit eget hond. 



EFTEItAnSKAI·nONING .. ;N. 
SA (orelll!l!er propo.sitlonerne for efterAr~knproningen sondag 
den 3. stptember ilA Bogsnerd So Der er storlmllligheder ror 
alle _ .shllpellhen. L"lu.,el h\' ilket kOHl, hvilken alder og I!\.jt, 

ken Irll.'llillgslilslolld mali IIHtller op med, "il det være muligt 
al filldl' el lub, der er lom skrædllersyel til en. KOlli ud pA Bag, 
na:rd eller ring lil Slig Rllmlll~len pA 292100 lokal :.19 1 og fil 
o",'i.'St et IQb. 

SKOLEKAI'RONING 
LQrdag den 12. ollgll~t ofholder I>. F .r.R. pi Bag5\'1crd So ell 
skolekopfOlling. h"or olle, der er rndt mellem 1\)55 og 1000 og 
.som gllr [ skole, kan deltuge. Drengene ror 1000 m og pigerne 
500 111. Løllene er ud.'Skre\·et i plast,sculler og 4-'ren illrisger. 
Interesserede kon he.wellde sig iii Slig Rasmunen pi Rass\'Icrtl 
Rostadion eller 1)1 29 21 00 lokal 291. 

UNIVERSITETS:\IATClIEN. 
Den 21. Juni \'nr \'i bget til Arhus fOr at ro universitehmalehen, 
men trods god sll.llle fra \'orl publikum (formand Bang og Ene
\'old,en) l}'kketles tiet ikke at ri faklen med hjem - der mang
lede 8 sekundl'r. Til I:engæld vandt l'i 8A u .... taCet!ell \'ed "rhUl 
Universiteis udmærkede arranl:elllent 0111 onenell, Universitetet 
havde ogsll stillet sO\'eslI l til rAdighed for Ol, men det vllr dog 
ikke alle, der udnyllede dette tilbod i lige høj grad. Det er for_ 
lIvrigt nok \"Ønd al benuerke, Ilt vejret iII denne dAg var slille 
og solrigt. hvilkel jo er noget IIf el , .. u)'n pA Brabrand 

KAI·1I0NING":n. 

"Otc nre elitehold oS Tegten "llt i RATZE8l'ItG d('n IO, og ti . 

juni. Nle" Secher roede singebcoller nlen nlede ingell ar dARe 
ne finalen. Toeren uden roede kun søndoj( og k"alificerede sig 
helll't ikke til filialen. Toeren med ble\' søndag nr, (j lir olle, 
(orun Nalulw, 'iklh~\'l\'rk . J)obbrll,cu!leren hle\- henhold!l\i, 
nr. (j 0l: nr. 8, ml'den, Teglen i ~t'lJlor A ,ingel~cullt'f blel' lir 6 
af fjorten. 
\'ed ~IA Il IUO-"'II.II.en de'l 18, jimi stillede ,-i op i ~p' lob, Det 
ble\' til lire andenllllldser umt en tredie-o en fjerde· og en lem_ 
le(1ll1d,. Den slllf ... le iJOsilil'e ul'erraskelse \'af. al drenge-fireren 
(Mkhael !1111ISel\, John .Iaculuen. illidlOel Leuinl:, Peter Jllr
!len~e ll og 1'01 Jaeoh lIulml I deres fnt.ste 11th overhOl'edel op
nlede en Allllenplad, i el Celt III felll bAde. hul o, se dem forl _ 
51l!IIe 1" den mAde. 
\'"d S\'djydsk I\reds KlIproning pi ORAnn"NO l'lIndt Emil i 
Irl\u'l:l' $enior A ~inge1s(,lIl1er sin egen og k lubben, IlInle sejr 
i drnne , .. sun. 
Eli te tueren med OK elite dobhelt!ll'ulleren \'lIr i A \lSTEn IlAM 
den 23_,2,). juni. "ed Argo Sprint Credog aften gik tlt't no/o:cnlulI
de, lII('n \'ed 1I0l1nnd 8e«ker regattaen lurdag og .,nndag \"Ør 
d('f ingen finalCllllld~er al hente i de meset sllierkt be,alle 16h_ 
\'ed den inlernllthmule Su,...-relllltt. den I. og 2, juli \'Ilr llSR 
fl'IJrlesenleret i ni lob. Eliteholdene I:ik det SOIlI C"lger: Niels 
S«her i singlesculler nr, 3, dobbelt&culler nr. 2, tocr udell lir . a 
ol! tocr med nr. 5. Tet:lers ble.' lir, ... ar 21 \lllrtende "ellior A 
l>in!(el.'Scullecre. I)e ItHige hold 1l'~le enten ikke finolell ('clll'r 
\Iuttede reltel . B1l1ndt disse \"lir 1.'11 nydannet dam(' dobbel .... eul 
ler med Annette \\'un"e og SU~alllle lIerhf'rl 

Still IIIIJ;nIUs~rn 

Vinteraktiviteter uden for D.S.R. 
Tidspunkt: disciplin: sled: deltagere : IIImeldlngsgebyr: U1melding 

sidste frist: 

Tlrsdeg og fredag Gymnasllk U.S.G. Fortrinsvis 10,· 0) 4, september 
k!. 19,15-20,00 studerende 

(kun mænd) 

OnSdag Gymnastik Metro- old boys 10.· 0) 4, september 
kJ. 17,15-18,00 annel( 

Onsdag H!ndbold U,S.G, mænd 10.- 0) 20. august 
kJ. 18,15-19,00 

Fredag SV0mnlng U.S,G mænd 10.- 0) 4. september 
k!. 20,00-20,45 

Fredag Svemning U.S.G. kvinder 10,- 0) 20_ august 
kl. 19,00-19,45 

---
°l kandidater betaler et ekstra kandidatgebyr på kr. 80,-
-uanset hvor mange hold man deltager på. 

I klubhuset vil der I lighed med tidligere 'r blive arrangeret 
gymnastik et par galllOle om ugen, Program for disse akllviteter 
fremkommer senere. 



Den samme freml!'anH~m'de henyttes over ror medlemmer, der ikke se· 
nest en mAned dier reKn~kllhd_rels nf~lulnin" eller dier tieres udmeldelse 
har betal! deres gæld til klubben 

Efter al el medlt'1Il er ek~kllldert't 1,4 grund nf /!,æld, kan beslyrel.'it'n heil 
eller deh'isl slelle restancen eller Oj,retholt.le klubben. kra,' pA. ,'edkommen. 
de indlil det tidspunkt, til h,-ilkel hun Ir"lge lo,'en kunne ha"e udmeldl sig. 
Genoplagel!e kan kun finde sled, nir ilco.n II'g~ldende ahikler sin gll!ld lil 
klubben, hvilket ogd \knl Kælde, ,elv om nll.',nte g~ld tidligere er blent 
slettet som , ' .. rdilDs rutanre. 

Euklusion af anden grund end IllO::ld klin kun ske ved en lIeneraIConam. 
lingsbeslullling nu'd halifieerel majorill't (213 nf de mødte repr!elll'.nlerede 
stemmer), 

§ 6, KOlllIllll'ol, 
Kontingentet fllstsælles hvert A.r Il' den orditllere gener"lforsamling og ,·ed· 
tage! lIIed ~imlJelt fterlllJ. nc~lyrl'l\en ~klll dog fremsætte foulag til kon· 
tingent. 

Kontingentet skal belale~ forud, dOK belralCll'I indbetalinS inden den 5. 
som rettidig, Sker hHlmeldelse eftl'r lien 15, i 1'11 ,"'tltd, bel aies der ikke 
konlinKenl for denne mAned, 

Akti,-e medlemmer, der Ikke er f)'ldt 18 Ar 511 111t aklive medlemmer, der 
Ilftjenl'r "ærnl'jlllKt 11" ugelunl, betaler hahl kontingent. 

Efter uafbrudt Ilklh! medlenu,kub I de sld~te 10 klllenderA.r kan kon lin· 
gentel, hvis det ()n~kes, ned.sælte.s mel! 3a-/., 

Sker Indmeldelse I klubben efter !l<'1! I. ~ejltell1ber, betitles hnh' l konlin· 
(olelIt Indtil nærmes! folgell(te 31 IlIllrU. 

Aklive medlenuner kan lilh'e Ih-!I'Rrige mrdlelllmer efter uafbrudt med. 
lemsskab i 5 hele kalenderA.r, nir de som kontlngl'1l1 betaler 1 sange det gæl
dende Ar.skonlingenl en !fang for lillI' 

"inimumskonlingent for Iltl_,"he ml'dlemnler fll,Isæltes hverl ir 50111 

OII:"-nl for det IIktl\'e kuntin~t'nL Puuilt kontIngt'Ill belall's rra og med dl't 
lir, I hvilkt't indllleldel.~t'n f1ndl"r ,led_ 

Bestyrelsen kan i særliKe litra'lde ~"lIge hel eller deh-is fritagelse for 
kontingent, 

I bJdehuset skal der findes OIlSilIg om, h,-or og p' hvilke tider kontingen· 
tel kan indbetale. 

§ 7_ I h'~ t)',..I~r_ 

Klubben ledes af be,tyrelsen 
Be.styrelsen be.st'r af formanden , I.Auerl'rell, .ekrelæreu, malerietrorval. 

teren., kaproningseltefen, ilhlruklionHtlChl.'fen, motions. og langtuuroche. 
fen saml hudon'ulleren, 

Be~lyrelsen kan herudOHt 'UIJlllere \iK nled lIldlil :l medlemmer. 
Til medlemmer nf !Ju\vrelsen kRil kun v/eIHel ~Ielllllleberellillede Ilktive 

medlemmer øf klubben. ne~t)'rels('m flert,,1 ~kpt "Iere ordinære medlemml!r. 
Summe IlenolI kan ikke \'æIKe~ lil n<,fC Iwe" III1Ieu for bell lyreheli. 
AeslyreheIl leder og rellrl('senterer klubben I nile anliggender, Den kan 

ne\lsælle ud"lIlg til ul I,,~e ~jlec]1'1t1' Ojlgn'-er eller lil indenfor Dlumere al
srl'l! luede omr/hier III udll'-e besl)'relscsfunklioller (f,eks . Indenfor rocheler. 
nes eller knproningS("her(-ll~ rorr~Inillg,olltrAde ,. 

I hverl enkelt Illfl~lde skal oJlslag heroIII ,ke ] "'dhuset, 
Alle JJlorgsmAl inden for be~tyrc l~en ofgures I"ed limJle] slemmerterhed. 

StAr Ilemmerne IiKe er formanden, ~Ienline afgørende, 

§ Is. Gl'neralfol'll-llm lluJlr r , 
Generalforsamlingen har - inden ror de uf lo,'en afslukne g",-,nur _ den 
Øvenle myndighed luden for klubbl'n 

Generlllfursllmlingens afholdehe bekl'ndtgores med 14 tIllges varsel _ lfr. 
dog undlageIsen i § II - ved skrlrtllg underrelnins iii SAmtlige IIklh-e og 
Jlu.lve medtemmer og æresmedlemmer, 

I Ind"lIulingen til sencraJ(oTSllmlinsen meddeles lid, lied ol! dagsorden. 
I forbindelse med Ind"urslingen skal bestyrelsen meddele sil foulag Iii be 
~tyrehen for del kommende 'r. 

Forslag til generalforsamlingen skal ,'ære beslyrel.sen i hænde lenesi tO 
dase (ør generBl(or~nmlingl'n os skal i ile 5Id!!e 6 dage fnr genl'rlllforsam. 
lingen "lO::re fremlllgl ilA. klubbens kontor, Ilge.\om de gennem klubbens of
fielelle meddt.lelser e11t.r skrirtlig! til Il\"ert enkelt Slcmmeberettlget medlem 
skal bringes lil diues kundskab senest 3 dage før generalforsamlingen. 

Kun aklh'l' medielIllIler, der er fyldt 17 'r og er il jour med kontingent 
Indbetaling, og soI1l har "ærel akth'e medlemmer ar klubben i mindst 4 ml· 
neder umiddelbArt fnr den mA.ned, i h,' ilken generllUorunllingen "fholdes. 
h.r slemmeret. 

Stemme II' genl'.ralfonamlingen kan øtgi,'es Jlersonligt eller ved skrirtllg 
fulrlmRlCt iii el andel litemmeberelligel lIIedlem, dog diedes, at Ingen kan 
mnde med mere end en fuldmagt . 

Generalforsamlingen vælgl'r en dirigent OK en lekretær, der i rorening a(
raller referatet. 

Beslutninger OK valg sker ved simpel mnjorllet, herfra untlta/!,u dog lov
ændringcr - jfr § II - og beslutninger om optogl:'ht I'ller ek~klusion uf med, 
lemmer - jfr, § 5. 

Valg uf beslyrel~e sker "ed skrirtlig afstemning med mindre der kun fo · 
rellggl'r et fonlag til bestyrelse, i 11I'ilket tllrldde afs temning ~ker ,'('(I hAnds. 
Ojlrø;klling, I andre anliggender finder skrifllill Ilfstemning kun 81ed, nAr 
dirigenten eller mindst 15 stemmeberettigede medlemllIer fordrer del, 

~ 9. !}en ordlllle~ Il':nera lfonanlli nJ, 
Den ordinære generalforsamling :lrholdt'~ hl-ert ir inden den 2Q. december 
og med fulgende dagsorden: 

I t Mlæggl'he uf berelning. 
1) Purellt'ggehe af regnskab 

kendel:!ie, hlstsll'lIelse a! 
Kent for del følgende 'r. 

:U \'ulg af formand. 
I \" lI lg af knuerer, 
å) \'lIlg Mf aekrelær, 
61 "all( af materielton'alter. 
11 ""Ig af kaproningschef. 
8) VnlK af instruktionnochef. 

Ul \'alg ar moiions· og langlursro, 
til god· rbef, 
konthl·IO I Valg af husfon'aller_ 

til Valg af 2 revl_orer, 
111 Valg II! rl'prØ!5t'nlllllter Iii Dansk 

Forening for HOlport_ Beslyrel_ 
~ells medlemmer er , .. dte rellrre
senhmter_ 

13, Slt'rlige forstag_ 
l'" Ennluelt, 

Kundidatelllner tll de forskellise lilliddu-en kUli - !oruden uf den (UII_ 
gerelIde heslyrehe - brinlle, i fonlag . f ethvert stemmeberettiget medlem, 
dog kRn ,A.dun ne for,tllg kun komme I bl:'lrllgtlling, nA.r de er IkriftHse og 
beslyrel~en i hænde senesl IO dage fllr Keneralfouullllingen - jCr. § 8, 

l\'llvnene pli ul1e i roning bragte kandlduler - 1l\'llkll er de ene~tl' I'a lllbu . 
re - bekentllgures 110111 I § 8 angh'el. 

Det pAhviler den fUIIHerende bestyrelse Ilt 51Jrge for, ul lier bringes mindsl 
" lIlange kandidlller i forilug. a.t sllmtllge tlIlId!hverv kan blive besa lle_ 

§ IO. Ekøtrao rdluære lenera Uorsamllnler, 
Beslyrel,en kan til enh\'er lid sam menkalde Ul en ekslrllOnllnll'r gener"lfor. 
III.m1lllg_ Ih'lJ 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt krll.!vcr del, Ika I 
beslyrellen indkalde til en ekstraordinær generalronamling_ Denne ,kai ar. 
holdes senest 6 uger eftl'r kra"ets lndle,'erlng. 



§ II. LovlII'.nd rlnger. 
GeneralfOUllmlinger er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtige 
nAr mindst 1/3 uf Utl stemmeberettlgede medlcmmer er mødt eller repræsen
tere t ved fuldma gt. Er dette ikke tilfældet , sk:tl der inden 14 dage, sllremt 
mindst 3/4 af de fremmødte og repræ5enterede s lemmer har slemt for ror· 
~Iaget, indkaldes iii en ilY generalforsamling med min(!5t 3 dages varsel ol! 
summe dagsorden, h\'i1kclI genera lforSllIl11ing i eth\'ert IiUælde er beslut· 
ningsdygtig. 

Til "edlagellie af Ionendringer kræ\'u der mindst Sl4 af de mødte og re· 
præ5enlerede stemmer. 

§ 12. Heglemtnl m,v. 
Mtodlemmerne mA I et OK all rellc sig ener det uf bestyr~'he" vedtagne reg. 
lement og andre besteullne15er. 

Ved overtrædelse henlf kan bestyrelsen Idomme vedkommende bøder pA 
indtil 100 kr. eventuelt I gro\'e tilfælde formene den pigældende adgallg III 
benyttelse af materiellet og til bAdehusene for et nærmere fastlagt lidsrum. 
I særlige tilfælde kali bestyrelsen, om den finder det nødvendigt, indstille 
den pAgældende til eksklus ion pA den førstkommende generalforsamling, 
jfr. § 6. 

SA.fremt el eller flere medlemmer \'ed overtrædelse af reglementet eller 
ved grov uagtsomhed (orllnlediger skade pA. eller tab Ilf klubbens materiel, 
er \'edkommende elter be.st)'rel5e.ns beslutning deront. erstatningspligtig over 
for klubben. 

Et eksemplar Il! klubbens 10\- og reglement Ikal sammen med D.F.r.R.'. 
langlursreSJement Iii enll\'er tid findes opsliel pA et synligt sted i klubben. 

§ 13. Uøser, Al'lberelnlns, reSDIkab. 
Bestyrelsen furet følgende bøger; MedieIIIsprotokol, kassebog, bovedbøg, an· 
keprotokoller lamt rorhandlingsprotokol for best)'re15eslIlnde.r og general. 
forsamlinger. End\'ldere samler og opbe\'arer bestyrelsen klubben. kørres· 
pondance. 

RegllskabsArel løber rra l. november til 31. oktober, 116 hvilken dag det 
afsluttes. Hegnskabet tils till es senest 10 dnge fur generalforsamlingen re\·j· 
sore rne, lworerter det med disses an tegnelser forelægges den ordinære gene. 
ralfofSamJing iii godkendelse. 

Regnskabel skat henligge til genllemsYII for medlemmerne pi klubben. 
kontor de siw te:} dage før generalfonamllngen. 

Der udgh'es hvert Ar inden sæsonens begyndelse en årsberetning lor det 
sidsl lorløbne Ar. 

§ 14. Klubbtns opbævelse. 
Med hensyn til beslulning om klubbens ophæ\'else gll!Lder de samme bl" 
stemmeher som lor lovændringer - jfr. § 11. 

Nir klubben .. ophæ\'else er vedtaget, \'ælgu et udvalg på !i medl emmer, 
der realiserer klubbens ejendele og afvikler den! o\'rlge anliggender, Det 
evelItueIle o\'erskud !1Il\'endes efter generalforsamlingens bestemmelse til 
stølle for et 10rmAl I lighed med det , klubben har hart . 

• -. .... 0 • 

• 0 ........ ' 

LOV 
for Danske Studenters Roklub 

Vedtaget pA den konsti tuerende 1!"'lIeratfOrJomling den 28, morts 1917 og se· 
nes! ændret I)A generaUorsllmllnge.n den IG. december 1971. 

§ 1. Navn. 
Klubbens navn er: .\)lIllske Studenten Hoklub~ med underlttel: .Akademisk 
og Polyteknisk Hoklub~, hvllket navlI i forbindel se nted undertitlell skal beo 
nylleø j alle orrentllggoreJser, IllllneldeJser og meddelelser fra klubbens .side. 

§ 2. Form'!. 
Klubbens formAl er udo\'else af rOSllort blandt studenter og blandt eksami· 
nander ved Danmarks tekniske lIøjskole, Klubben samler sine medlemmer 
til kammeratligt sam\'ær i klubhusets lokaler, i hvilke der opretholdes re· 
slaura t ionsvir ksom hed. 

§ 3. Klubmærker. 
Klubbens 5tander hutAr ar el pA lyse biA bund anbragt rødt skjold med stu· 
denterkorset sann en murkrone. 

Almindelig rodragt hestAr af morkeblA benklæder og hvid trøje. 
Kaproningsdrngten hestAr al hvide bcnklæder og lysebIA trøje. 

§ 4. Medlemmer. 
SOIll aktivt ordinært medlem kan optog"'s enh,'er, der er adgangsberettiget 
til en af de hnjere lll!reanstalter, 

Undtagelsu\'!s kali andre optaSes som aktive medlemmer, dog kun lor si 
vidt: 

l ) at optagelsen \'edtages af et nertal af bestyrelsen, og 
2) at antallet af de sAledes optllgne medlenuller ikke overstiger H:JI/. af det 

samlede anlal aklh'c medlemmer. 
Endvidere kan optages elever i gymnasIeklasserne lamt elever pi kUTlU5 

III adgllngseksalllen Iii Danmarks tekniske Højskøle. 
Som pauiv! medlem med ret iii al deltage i klubbens fes tligheder og geo 

neralforsamlinger, men uden stemmeret IJA diue eller ret tit at benytte klub· 
hens materiel, kan optages enhver, der har interesse ror klubben. 

§ 6. lndml' ldelse, udmeldelse m.m, 
Indmeldelse aker skriftligt Iii be~tyrelsen, der inden 14 dage meddeler "ed· 
kommende, om han er optaget, og i bekrll!ftende fald tilstiller ham medlems· 
kort og et eksemlllar af loven sllmt Dansk Forening for I\osports langtur5' 
reglement. 

Bestyrelsens besl utning med hensyn til optllgel8en klin dog pA forlangende 
ar IO medlemmer forelll!gges den forstkommende generalforsamling, men 
kan kun oms!ødes ved k"alirieeret majoritet (2/3 af de nlødte og repræsfn. 
terede Ilemmer). 

Udmeldelse Ikal ske skriftligt iii bestyrelsen og med mindst en mAneds 
vanel fra den l. 1 en mAned. 

Fra sidstnævnte bestemmelse angAende udmeldelse kan bestyrelsen i ,!C.r· 
lige tilfll!lde dispensere. 

Adgangsformening og eksklusion: Et medlem med restancer svarende til 
3 ml1neders kontingent kan af bestyrelsen formenes adgang til benyttelse 
af materiellet og til bAdehusene. Betales restancen ikke, trods skriftlig an· 
modning Ira bestyreilen kan Illedlemrnel ekskluderes. Eksklusioner medde· 
les D.F.f.R. og D.l.F. og bekendtgøres ved op.lag i bAdehusene . 
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STUDENTERS ROKLUB 

SEPTEMBER 1972 

lød)ag oen 23. september 
kl. 19 00 

Verand •• n: Halm, blomst", roer og f Mf •. 

Program: Mad, vin. dani og musik. (_Marken ar majat" O.l .... ). 

Tllmaldlng til middagen HnHt lorsdag den 21.8. Pris kr. 16. 

Menu: Udlogt lom altid. 

-40. Irgang 

Kom og dana til hOltenl glade melodier og Indsnu. dunen af 
landl! 

Annonce 
Er du tIIlreds med dIn .. k,.t.t? 

51 ,kulle du op'yJda hand .. onlke om en ny ,krfv-.n •• ldna. 

D.S.R .• kontor har og.' at ønlke om an ny Ikrlnm •• klna. 
Oarfor kan du glade dobbelt, og klubben er I"entuelt 
villig til ,t givI ,t mindr. b,lab for dan brugte 
aktlverne,klna' 

Henvendelse: K •••• r.r.n, BE 3681. 



Adresseliste: 

Danske Sludente,. Roklub, 

Strandvænget 

2100 København 0 

Postgiro 3468 

Tal.loner: 

Kontor: 29 63 28 

Kokken: 29 63 28 

Medlemmer: 29 63 60 

Klubbens kontor er Abent 

tirsdag - torsdag kl. 19-20 

Formand: Aage Bang, Holst.lnsga~ 5. 

2100 ø. lR 359 

Kasserer: Dan Nielsen. KlIntevel 2!1, 

2700 em. aE 3681 

Sekretær: Olle B. W. Petersaon. 

c/o Selfert. 
Viborggade a, al, 2100 ø 

Instruktlon.rachel: Jens Krumholt, 

D.S.R., Strandvænget, 2100 ø. 

Motions-- og langtur.rachel: Bente KJ"U"" 

O.S.R.. SIrandvænget, 2100 ø. 

Huaforvaller: Henning Enevoldten, 

D S.R., Strandvamgel, 2100 ø. 

Kaproningsudvalg: 

Kapronlngachef, Preben GroBbol, 
Frugtparken 38, 2820 Gentofte. GE 3798. 

Stig Rasmussen, 
DelfIngadelS D, 1325 K. 158080. 
Annette Woraøe. 
Abrlnken 69, 2830 Virum. as 12 66. 

Træner: 

Asbjøm Torp. Clausholmvej 35. 

2720 Vanløse. 

28 • •• plembe, 1972!!! 
er sidste frl,t for ,tol Ul n •• ta blad. 

Udkommer omkring 15. oktober 

Indlæg .endes til klubben e11er redakteren 

Gert Houge.rd, 
Yordlngborggedtl 80 al tv. 2100 ø 
nt. ØB 1124 

Kvikmatchen 
Onsdag den 9. august om morgenen blev jeg ringet op af en person, der 
indledte med et .. godmorgen, det er sommer" . Vejret var koldt og fugtigt 
nærmest eCterår syntes jeg. Det viste sig, at det var sommer - Erik Som
mer. - Forsigtigt fik han drejet samtalen hen på årets begivenhed: Kvik
matchen, om jeg ikke kunne tænke mig at deltage i den. Jeg undrede mig 
over, at han ikke hyrede mandskabet nede i klubbf!n. Det sker jo, at der 
ind imellem kommer et par mennesker, især tirsdag eller torsdag, og iføl
ge bladet skulle matchen være i starten af september, så der skulle jo væ
re masser af tid. Sommer ryddede elegant nogle misforståelser af vejen. 
Kvikmatchen skulle rOS samme alten og båden, der skulle ro om spejlet, 
var sammensat; den anden båd, der skulle ro om bo1cheglassel, var allere
de besat med to mand - den ene var mig. "Du skal være nede i klubben 
kL 18, så kan vi lige nå en træningstur forst u

• 

Elter at have forvundet de værste spor af køresyge gik de fire kaproe
re over mod mAlet lor at se, hvordan det gik med "spejlet". Mine lunger 
gik som blæsebælge, og jeg havde sting I siden. Følger af den hårde træ

ningstur. 
Kort efter var spejlet vundet, og vi kravlede ned af bolværket ned i bå

den og roede langsomt over til start ca. l km væk. Efter at have bragt 
begge bAdes stævn pi linje, hvilket er let, da to punkter altid er på linie, 
gik starten. Vor båd tog straks foringen og efter 100 m var vi klart for
an. Så fangede toeren en ugle, og hans åreskaft kom i vejen, så jeg måtte 
holde Inde med roningen. Et ojeblik efter var to Igang med roningen igen. 
Der blev med jævne mellemrum taget tilløb til at fange ugler, men det 
blev stoppet i opløbet. Pludselig Hk lo problemer med rullesædet, det løb 
halvt af banen. En fod og et kraftigt tryk bragte dog sagen i orden. Kort 
efter, da vi satte ind med en fantastisk slutspurt, kom et rullesæde faren
de forbi mig og ramte imod forskottet. Toeren forsøgte at kure frem og 
tilbage pA. rullebanerne, men faldt snart ned mellem pindeværket, hvor 
han sad og roede de sidste ca. 300 m. 

Efter at de gale roere havde været i bad, var vi ovre i Kvik, hvor der 
blev serveret kaffe og lagkage og talt om disse trofæer, der pA. skift har 
stået i Kvik og DSR i de sidste par menneskealdre. Begge disse trofæer, 
Spejlet og Bolcheglasset befinder sig nu på deres retmæssige pladser, og 
man kan i DSR henlægge problemet med at linde ud af, hvad man skal 
hænge pA. sømmet i hjørnestuen. Kvik vandt den moralske sejr i begge 
lob. 

Arets hidtil største succes-fiasko 
var festen den I. juli. 

01,"1 Imlllle vi have sagt os .selv, alt for lIllIlIge var rej$1 pi fe· 
rie. Mell fill~koen lA udel ukkende i antn llet Ør dellllgere. VI vur 
t7 til middag og 21, da feslen vIr på sil hoj«le.. Det bet "d dog 
intet, vi lun'de det hyggeligt og rik pnket en mane Ol'ef mid. 
dagen, som trak lsenge ud, og det lykkedes os trods alt .t hol· 
de pA rolk Ind til kl . CIl. 2. 

11.1( . 

Jeren 



møael aen :J. ,UII .7r,r~-------------,.-w-'-_"_.-' .. ·D_. 
Fur d.· uindl irdl' kun OI'JJ~n, III mødel drrjede si~ om maling 
a( \"trondIleu, "1m lIok kai. trælIge Iii al fri~kl'5 op. 

I)('.,·ærre fil.. jeg ikke dl' ;1lIt1edl'ude bel1lll' rkning('r '-ed mu
det /lied, mrn hil" slfnk~ da jeg kom sJluq:I, om ikke oijsA jeij 
mente. at det for,11' bord pil. verandaf'D bnrcle udskifte. med El. 
der \"f U llllt ul!" med lnve, magelige ~Iolt rundt om 

Efter el s('knnd nt hf,,·e fatll:1 mig frem furi e jeg, III del egen l
liJ: slel il..kl' ' -ar det. vi ,kulle Inie 01U_ Denne m.mærkning gjor
de dog inlet illd tryk. Forskellige foulag for derefter frem og 
tilbug!' over bordel. SI)'IISelsl uen ,kai 111\"1:5 Oln med III"e bor
de, billardet n y ties langt væk, illd i hjorne~t ue ll og sulen mA

les. Se.!v fo reslog jeg, at hj"rnrstlien blel- lal-el lil hYJ;SClSlue, 
men nej, kokkenel liggtr for lunIIt ,·æk. Jeg hllCvded(', al nSR 
dog er en molion!lklub_ I!II mente stadig, Ilt der burde ,kæres 
IO cm af hAde bord- og 5toleben Ilf fou le hord pli "erundRen, 
UDl I a l bordene skulle malC'll onnlje. 

;o.; .. t forsolj pi al kOllllne IlIblll;l' til emnrl. del Iyl."e, II I tall· 
gere. Der er uenighed om der ska l la llet. 11 1 1I~lInaHlIg eller lim
farve pi væggene. E:n mener, al plutmnJlng giver s lfllisk elek 
Iricilel. men bliver dog e nig med s ig seJ\' om. al del nok er nye 
gul\"lll!J!l'er, der giver noget ~Idanl. En a nden mener, al nuprel 
pl.utmaling er sllgen. 

Nu kom der en kaproer, som Ikke har a mbitioner I re tn in! 
a ( MUnchtIl, slor debat herom. 

Nu dukk er el erte r min mening godt lonlag op. det har do! 
stadig inlel med sagen nt gore: Der skn.! store gardiner op lor 
dørene til ulen og sa.m tidig udskifluing ar de andre gll rdille.r. 
Diue kan evi. bruge. til a l ental le de laJlede i SlyngebluelI. 
Der diskuteres fan'er, dog uden rC'llultat. 

2 nye ankommer for al dellflge i deballen, men dine og el 
par andre begynder !lIralu al tale o m den ringe PR-YirkJIomhed 
i k lubben. De bliver pi 5tedet udnævnl Iii DSR's PR.u.h·lllg. 

Ind imellem SllUllalen om PR lulC'll om trlienlng!ldragler, tUllg· 
ture, kIlproere, gardiner og kokken. PR-udvalget sejrer dog I 
valge.l a l debalemner og ,·irker nlegel aktiYt. 

Resullotel uf a rteDen med maling af verandaen som !lam
lingscmne er megel posllivt: Der ble..- nrdsat et I'n·ud"al .. ni 
II flrlltll yar I det hele tallet bygg"UII. 

BeDle 

Banger meddeler 
a l det Ikkt er lilsll"ll'kkelig reparllliOllsgrund, at man Ikke kan 
nærme sig loplose danler p' ~ejlbAde uden ul de opdaller det og 
gemmt.r sig bag a lskens klædningulykker, blot fordi bAdene 
knirker og larmer, nlr mlln kommer. l)Hvlltrre1!l 

UeUgrrs Rkreher 

Gule laberuler 
Sla l!lskovbrugel arlll~rkede for 8 il.r siden en række spad'f:>rl'
lure i .!iko' ·e lundel over. Den gule afmærk ning bliver jlt!votigl 
(rI!lket op, og de smi brochurer med korlover og (orklarilIg 
om de enkelle lure kon , tadig fb gratis hos boghandlere, pli 
biblioteker, i turi!ltbureauer og FDM-konlorer e/ i'er direkte fra 
Direktorald for StltukoYbrugel, Strandvejen 863, 2930 Klam_ 
penborg, ur. (Ol) 63 II 68. 

I Norreakov ved Furesoen find es en -tIll km rute, og I Jon
sirup VangfLille Hareskov findu eD 0'/. km rule a rmæ rke l med 
gule prikker pA Iræerne. Lober man Ira og Lil R05tadion ved 
Bugsvæ rd So, bliver lurene henholdsvis 14 og 12 km Il nge. 

t:.. Sommer 

Seln'm klubhl!"lI~ ton' Iu-I"II er ble,cI tn-kt ul! udsendt tI1 alle 
medlemmer, burde det oveo·ejC!l al drofte el Ilar ~ndringer pi 
den kommende generalforsamling. 

Drl rr ikke sikkert, at be.'llenunrls.erne om IIIcdlcmsberettigel
.se fik en rigtig og endelig lonulllering pi sid5te generaUOTSam
Jing. I al fald er der ,-i5t ell fonIol'I 114 teori og Ilfllbi5 ror op
lagel .• e ar skoleclf'ver. 

Anl.Qlltt af J~lyrebl'5po5ter og fordelillgen II f a rbejds- og a n
,,·arsomrAdeT skulle mlske ajourføres. De olle be5lyrelse,med
lemmer hllr en Illasse arbejde ud over del, dtr angives i den 
enkeltes titel. 

Kokkenel og hvad dertil lutrer fungerer Yirkeligt godt, Den 
!ltore indsals pil. detle felt er forud~æt"insen for del bedre klub-
Ih og den slorrt akth·itct. ,om i!lær hllr kunnel mærkes I den 
ellers normall .1 dode juli mAned. Det gode Initialiv og Itore 
a rbejde burde belønnes med oprettelsen af en ny OOlyrebes
pOII, som mbke kunne benævnes knkken(orvu!ter. 

Uden her at g" ind i en menuere argumenlation, mener jeg, 
a l all1111II'.I af ro<:hefer er for lille. Enlen bor man ændre besty
relsen, Mt. vi fir 2 illslruktiOIl..!irochder. deler 1II0liolls- og lang. 
lursrochelposlen i 2. eller opreUer en ekstra mollonuocbdpost. 
eller ogd burde man benytte de nug.eldende love. m uligheder 
for at fA flere Ind I arbejdet. 

Beslyrelsen kan supplere sig med indtil 2 medttmmer. (Gid 
man ved en he5tyrelsessullplering ville prøve en mand i nogle 
m6neder for generalfor!lll mllngen, 56 vi undgik a l vælse besty
relsesmedlemmer, som $ku trcr ,·ed ikke a l kUllne ejler ikke al 
ville gere sin del af arbejdet). Og be5lyrclsen kan ned_tie ud
yn lg til inden (or nænuere afgrænsede omrlder a l udove besty
rebesrunklioner, En smu le titel eller en smule a n-'lvar kan un· 
dertiden være det der skubber el medl(,1I\ ind i den arbejdende 
Inderkreds. 

DFnrs og Kllbotnbavn,kredsens nye lo,·e n&(hendiggør eD 
ændring ar vores valg af klubreprleSenlauter. Til DFfIt', gene
ra Uo rsamling har klubberne I repne,enlant for bver (IO med
lemmer, men!l lallene for kred!lenJ ,·edkommende er I for bvrr 
40. VI ml slledn i klubben ,·ælge Io net repræsenlanter. SlImti
dig har kredM'n afskarfet .lemll1eafgh-ll ing vtd fuldmIlgt, og vi 
ml derfor Ylelge repr~senl.nler, som ha r Ild og lyst til al mø
de Il(,f!lonligl pi kred!lgeneral(orsamlingeD_ 

Ar hensyn til en vis kontinuitet i klubbells ledebe er dd ar 
s tor betydning, al og,A medlemmer uden for bestyrelsen, f.eks. 
kommende og tidligere beslyrebesmedlemmer, bar mulighed for 
at bli,·e valgt som rtpræsenlanler. og vi bør derfor ændre vores 
hestemmeIse ODl, Ilt beslyrelsens medlrmmer er (odte reprlUtn-
lan te r 

r .... lk Sommer 

VIKINGELØUET: Den 17. Inlernølioup le O/d.80ysregatla pi 
Kerteminde Fjord afholdes I Ir lef'døll den II. Rplember. 



Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 
2100 København ø 
(01) 296326 og 296360 

September 1972 

Terminsliste for motionsløb i tiden 1. oktober 1972 - 1. maj 1973 

OKTOBER 1912 

Søndag den ,. kj. 10: GIC's motionsløb på Vestvolden, 3 og 6 
km. Glostrup Idræts Club, (01) 64 94 SO. 

Lørdag den 7. kt. 14: Kosanløbet, 6 og 10 km, Hareskoven, Ko-
san Sport, (01) 142400. 

Søndag den 8.: FrostavaUsloppet. MalmO AUmiinna IdrottsfOre
nlng. 040/153885. 

Søndag den 8. kl. 11,30: Damhusenglobet, 8 km. RAC, Rødovre 
Atletik Club, (Oll 917503. 

Søndag den 15.: Slrandvejaløbet, la, 20 og 30 km, SNIK. Sølfe
rød-Nærum Idræts-Klub, (Oll 892381 , 

Sondag den 15. kl. 11: Handicap terrænløb med forhindringer. 
4,5 km, enkeltstart med 20 sek.'s Interval, Ullerup Skov, HAF, 
Hundested Atletik Forening, (03) 33 79 28. 

Søndag den 22.: Landsviigslopp. EslOvs AUmånna Idrottsfårenlng. 
0413/11689. 

Søndag den 29. kl. 11,20: Yddlngen Runt. 12 km, Heleneholms 
ldrottsfårenlng, orienteringssektlonen. 040/54 80 26. 

NOVEMBER 1912 

Søndag den 5. kl. 11: Skanneloppet. 8,8 km, Astorp. Nordviistra 
Skånes Idrottskrets og Idrottssålskapet Skanne. 042150508. 

Lørdag dan 11.: Julebækløbet, 8 og 16 km, Hl. Helsingør Lang
rendsklub, (03) 239165. 

DECEMBER 1972 

Lørdag dan 9. kl, 13,30: Roernes Motionsløb, 3, 6 og 12 km, Ha
reskoven, LR, Lyngby Roklub, (01) 877520. 

Søndag den 17.: Julelobet, 8 og 16 km, Rude Skov, HI, Holte 
Idrætsforening, (01) 857187. 

MARTS 1973 

Sendag den 4.: Fastelavnsløbel, 4, 8 og 16 km, Rude Skov, HI, 
Holte IdrætsforenIng, (01) 85 7187. 

Lordag den 10.: Slotsløbet, 4 km, FBI. Fredensborg Boldklub og 
Idrætsforening, (03) 281463, 

Klrkelkovløbal, VAC, Vordingborg AtletIk Club, (03) n 00 28. 

UJrdag den 17.: Roernes Langdistanceløb, DSR, Danske Studen
ters Roklub. 

Ørholmlobet, 2 km, GKI, Gentofte Klampenborg Idrætsklub, 
(01) 71 20 98. 

Søndag dan 25.: Hareskovløbet, 3 km, Bagsværd, DAl, Dansk Ar
bejder Idrætsforbund, (0172) TA 5876, 

APRIL 1913 

Torsdag den 19.: Hertufsholmlobet. Næstved, HG, Herlufsholm 
Gymnastikforening, (03) 72 78 75. 

Mandag den 23.: PlIskel0bet, 8 km, Jægersborg Hegn, SNIK, S01-
lerod-Nærum Idræts-Klub, (01) 892381. 

Ben Hurs MOI.løb, 6,3 km, Ullerslev Mose, Ben Hur og lokalavI
serne, (01) 69 43 75. 

VINTERHALVARET 72-73: Sljernelobet, gadelob I Herlev, Harlev 
Idrætsforening, (01) 94 32 62. 

LØS, SOM AFHOLDES MED 1-2 MANEDERS MELLEMRUM 

RAC-Kondlløb, S og 8 km, Damhuseng og -so, Rødovre Atletik 
Club, (01) 917503. 

GIC Motionsløb på Vestvolden ved Aosklldevej, 3 og 6 km, Glo
strup Idræts Club, (01) 64 94 50. 

Handicap lob I Taglstrup Hegn, Helsingor IdrætsforenIng, 
(03) 212814, 

Træningslob på Koge As, KGI, Koge Gymnastlk- og Idrætsfore
ning, (03) 654959. 

LØBETRÆNING 

BT's løbetrænIng på Eremitageruten i Dyrehaven, Fortunporten, 
lordage kr. 14,30. 

OPLYSNINGER OM MOTIONSLØB 

Dansk Athlellk Forbunds organ _Dansk Athlel1k«, (0128) BY 4024, 

KS, Københavns Sklklubs klubblad, (01) 631543. 

Dagbladet BT, Per Arboe-Rasmussen, (01) 141234. 

OSR's klubblad, (Ol) 29 63 25. 

SolvJklngarnas Tåvllngsguide, 031{26 69 43. 

Skånes Frl-Idrottsforbunds TAvllngsprogram, 0421112370. 

Erik Sommer Jensen 
Hollændervej 22 st. Ih. 
1855 København V 
(0138) EV 2722, arbejde (01 ) 2911« 



Fr6t kaproningslIdvalget er modtaget: 
Droo 8. og O. juli l'or jllllior· og 'f'lIiorroernt: i SlmIAo!l:f>o. "om 
med de" fremMan!! '\jor~ .. og Sverige har vi ... i de ~enClile Ar, ('r· 
terhindel\ er andt:! og Illtrr end 1'11 hondekllpToning. J clile ~in
Kf'laculler fil.: AnnelIf' ron fornem alldenpllld~ mellem de In ~tll'r

kf' dnmer fra Slockholm~I)()liI'ell' dohl)(':ltu'uller, .'lom gennf'ffi 
maoge Ar har "tret dominerende i Norden. I herrerlle~ elile 
singrl,culler bl('\' Tf'f!h·n nr .... medens han dalfen (ør blev nr. 
3 i senior A, f dtll(' lob rorlllArde Emil endnu engang III li] 
kempe sig en pind! i rilla]"n, I1\0r han blt,- nr I kun fA 51"1..1111-
der efler Tf'glen. Letvægtsl!)('rrll Ilden kunor heller iLke d('nlle 
gang være Ul!.'d i ~f'lIlor .\ klll~~rn, Juniorholdene - firer med 
og .duljebeullcr - nlede heller ikke ri"nlerlll". ml"n viste bl"gge 
i heatene ~A !tod kAmin iljr, ni \'i set frl"mlidel1 fortrøstnings· 
fuldt iuwde. 

DAN M.4.JtKS\l t-:STlmSK Almn bl~\' d~r ikke nogen ar. Dohhelt· 
SCIIlIeren med Ole Qg Lunt< vElr ta:ottesl IlA Illed en nndenplad5. 
Toerel1 uden mdlle Ilujes med en fjerdl'\llod~. Gg de Io hold 
sammen I Orer ml"d hle'- hl"nviSI Iii rl'rn'eplad~en. Isingeiscul. 
ler havde TeglerJi del (Qnlt'll"Jigl I\ok ~"ærl Qg nåede ikke filia
len, hVGr ~iela Secher mille nQjes med en ll'edieplllds. HGS dn
roerne blev Annelie nr. ti i singelsculler. FQrud rur Oalllllllrk.
mestersknberne roedcs 1"11 del leh'lI;'gl5lob, ber upnlede Emil i 
singel og Preben ug Stig I lOl"r uden trediepladser. Om lørdagen 
dhuldtes DFfR's juniGrme'lterskaber, In-nr "ores drengefirrr 
ble\' nr. 6, mens Kurl i sin~el ikke ndede finnien. 

Ved DEN L'll~ K NATIONALI~ KOIJE1~UAXNsnEGATTA np'II
ede klubben ikke mindre eud tre sejre. Ole ug Lasse vandt duh· 
belt.sculleren begge dage, Gg ~iels St'cht<r "andl singelsculleren 
Gm søndagen. I\\'nr også Teglers havde halificerel sig lil fina
len, men mille nøjes med rn sjellt'plllds_ De øHige hGld nlede 
enlen ikke rinalt~n eller ble\' sidste hGld i denne. 

NOllnlSK AKADE!lIISK \ 1E,r"iEnStiAU i firer blev i 1r rGet p' 
Arungl"lI I :\Grge. Danmurk vnr rellrænnterel ved Preben GrGs
bol, Henrik Teglen, Poullledebo, Slig Rasmussen Gg rUl: Finn 
GA.m~l Chril;tell!\en. alle DSR_ J)elle i ba!! samme,u.alte bQld 
o(llllede ell lut'derruld andenplads kun 11.1 ~ekunder dier del 
at'jrende nonkt' hGld rra Christiania Roklub, der i d('nnt' \3!SGn 
hur duminerel seniGr A klanl"Il i hele Norden_ 

"ed Å,u""eu-~"atlat'ø \'lIndl .o\lIlIelle JieniGr A singel fGrall el 
~torl Inlullationnll felt Gg blev nr. 3 i elile-Illbel. Del VlIf hen
des funle st<jr I år. og \'j ser ou me..l sp.endillS ertcrSGmmt'rem, 
regullaer i møde. I herrernes senior A siogel blev Teglen ur. ~. 
men~ Emil Ikke n'ede finalt'lI. Den samme skæbne o"ergik den 
lelll' luer udt'll_ 1 cilie dobbeluculler, h"or Niels Seeber sammen 
med J"rRl'n Engelbrel'l fra lh-idGvre ble\' nr. 2 efter de IllI;'rJ.e 
1I0rllll1l1'lId. mAtie Ole Gg LlIsse se sig henvist lil en fjerdep ilIds 
eller dt' svrnske ol)lllllinde-dcllngerc. 

Iw m '! SKOLEKA 1' ''O~ING pd Bngnærd Sø den 12. august 
hlev C'1l 5UCfe~, idcl ikke milldre end el Il:!r hundrede ele\er del
tGg. FQr sil "idt nllgAr ut'l lagere, der er medlemmer af DSR sknl 
mcvnes, a l Kur l B"dl11u\nn vandt ~jngle-sculler, at ~Ii('hnel 

IIl1nsen OR JGhn Joeobsen blev nr, 3 i dGbbcll-5rullrr, 58ml III 
nere medlemmer plocerede sig midt i fellet i single·sruller, ~Ia
lum. 

Den 12.·13. nugusl var de tilbngeble\'lIe kaprOi're fra kJubbenl 
ellgang s& omfanjl:srijl:e klljJroningshGld i Haderslev for al della
ge i OFfIl',1 Jntemaliunllle Lelvægl$regnlln ug den 4 lnternalin-
111111". lIarlerslt'\, Regalla, Lørdag \'andi Emil Sørensen, Prebt'n 
GrosbJll ug Søren Pelersen fra KR 51}'ret af Henrik Bisgurd eli
te 1t'lvæH" Orer roran l'S.~, lUen mille senere se sig sllel ar el 
andet affierikllnsk hGld i firer uden. 

Søndag vandl AlIneIIe senior .0\. !lingit, Gg Stig ug Preben blu 
nr. 2 i s('niGr ,\ lo .. r ud .. n. 

ORIENTERING Tilmelding Ul løb: Ronald Claus.n, RY 1004, .. nnt mandag ki. 19.30 

Medd.lel,.r ha O.S_R,' Skl- og orientering ... ktlon 

Efterårets 
terminsliste 

20 sept. HSOK 
23. \ NORD 
24. j 
24 KFIU 

27 KIF , . okt. Hillerød , Kredsen , Ballerup 
15. Holte 
22. Kredsen 
29. LJlIerod 

5. 00. KIF 
12. Kredsen 
25. Kredsen 

Abent natlob 

NOM-Jun 

Abent lob 

Sektionens styre: 

Kasserer: Poul Nissen, Rebæk Søpark 5-304, 
2650 Hvidovre. Tlf. 75 82 02, 
Sekretær: Ronald Clausen. Nygaardsvej 8, lejL 5, 

2100 ø. RY 9004. 
Girokonto: 68344 - DSR's Ski- og O-sektion. 

Hornbæk Plantage 

Danmark 

Abent nallob 
Gadevang 
Hareskovene 
TlsvUde Hegn Abenl lob 

KM-nat 
Abent lob 
Abent lob 
KM-dag 
Abent lob 
JIllIIemIl 
Klubmesterakabslob 
AASFEST 

Buresoskovene 

Tokkekob Hegn 

., ..... .. 

.... n ..... ' 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

--.0.'''01 .. ' $1 101lUI 'O~TIIIHIU IO~UII 

Nr. 10 OKTOBER 1972 <40. Irgang 

General
forsamling 
Selvom generalforsamlingen lorsl Indvars

les l nælte nummer af bladet, kan datoen 

godt nævne. I dette, nemlig den 8. de

cember. I følge lovene skal lorslag som 

ønskes behandlet være bestyrelsen I hæn

de ssnel! 10 dage for og bekendtgøres 

skriftligt lor medlemmerne senest 3 dage 

for. Hvis nogen pi nuværende tidspunkt 

har planer om forslag til generalforsam

lingen. vII det være en god Ide at kontak

te bestyrelsen eller redaktøren snarest, 

Idet forslag da vII kunne medtages i næ

sia nummer .f bladet Klubben vil da mA

ska kunne spare de dyre brevudsendel

ser iii medlemmerne. . ... 

Standerstrygning 
LØRDAG DEN 28. OKTOBER 

K!. 19,30: Standeren Itryg ••. 

KJ. 20,00: OSA'. berømte ANDESPiL ledet II' formIInden. 
10 spil + 1 ekstrllspll alle med rækkegevlnster. 

Efter spillet kan der købes natmad. 

fOR(~I)JULS 
fES~r 

LØRDAG DEN 25. NOVEMBER KL 11i1,00 

MIDDAG } 
TARTELETTER 

ROAST-BEEF 

IS m. VAFtER 

All dette for ca. 20 kr. (nærmere enkeltheder pi opslag I slyn

gelstuen, hvor tilmelding til spisning kan ake indtil torsdllgen 

før). 

EFter middagen MUSiK og DANS. 



Adresseliste : 
Danske Studenter. Roklub, 
Strandvænget 
2100 København 0 
Postgiro 3468 

TeleIoner: 

Kontor: 29 63 28 
Køkken: 29 63 28 
Medlemmer: 29 63 60 

Klubbens kontor er Abent 
tirsdag - torsdag kl. 19-20 

Formand: Aage Bang. Holstelnsgade 5. 
2100 0. TR 359 

Kasserer: Dan Nielsen, 
Lange-MOllersgade 23' 

Sekretær: Olle B. W. Petersson, 
Lavager 22. 2620 Albertslund 

Instruktlon.rachel: Jens Krumholt, 
D.S.R., Strandvæoget, 2100 0 . 

Motlons- og langtunr.rochef: Bante KJenet, 
D.S. A .• Strandvænget. 2100 ø. 

Husforvaller : Henning Enevoldaan, 
D S.R., Strandvænget, 2100 ø. 

Kaproningsudvalg: 

Kaproningschef, Preben Grosbøl, 
Frugtparken 36. 2820 Gentolte. GE 3798. 
Stig Rasmussen, 
Oellingade ISO, 1325 K. 159080. 
Annatte Woraoe, 
"brinken 69, 2830 Virum. SS 12 es. 

Træner: 

Asbjørn Torp, Clausholmvaj 35, 
2720 Vanløse. 742417. 

Kekken: 
Mandag kl. 19.30-22 
TIradag kL 19-22 
TorlIdag kl. 19-22 
Lørdag kl. 14-17 

MIddag lIrsdag bestlUes hos Iru Krudt på 
ØB 9599 inden kl. 14 samme dag. 

7. november '9721!! 
er .Idste frist lor slol Ul næste blad. 

Udkommer omkring 20. november. 

Indlæg sendes til klubben eller redakløren 

Gert Hougaard, 
Vordingborggade 80 .t. tv. 2100 ø 
Tlf_ øø 624 

pllhding-llsølln 

~t.llm Og- ti~hag-ll~ ~tllm . •. OSV. 
Studentermatchen 1972 (om "paraplystativel") skulle afvikles den 30. sep
tember, og da tiden nærmede sig, begyndte man at tale om muligheden 
af at fA 8 (otte!) roere til træning samtidig. Det viste sig al være særde
les vanskeligt, men ved hjælp af venners venner og en forbiløbende 
stand-in lykkedes det at få otteren på vandel nu og da. 

Træningsprogrammet var meget varieret og bestod bla. i at gl på hæn
der på Bagsværd Roklub's ponton. Styrmandstræningen var daglige stem
meøvelser og spændende mørketillægninger - begge dcle iøvrigt ganske 
unødvendige da ingen hørte efter og selve kaproningen var i fuldt dags
lys. 

En af de sidste dage før matchen sA vi konkurrenterne fra Lyngby Ro
klub piske afsted over vandet, hvilket resulterede i, at vi riggede båden 
om, udskHtcde og rokerede rundt med mandskabet! Det endelige hold 
(alle DSR) blev da: Bjarne, Ib, mr. Bernstein, træneren, gentleman Hede
boe, Niels verdensmester, 213 af kaproningsudvalget (herresektionen) og 
en styrkone. 

Så oprandt da dagen, og i strålende solskin smed vi forsigtig bldene i 
Peblingesøen·). Ingen havde tænkt på først at mAle vanddybden, så vi 
blev noget betænkelige ved at se ænderne soppe henne ved mållinien. Det 
viste sig dog heldigvis. at de stod på et nydende bræt! 

Da søen kun er ca. 500 m lang, skulle matchen afgøres på den mAde. at 
det mest vindende hold af tre beat val' endelig vinder. 

De sidste dages dispositioner må have hjulpet gevaldigt, for vi kom 
først ned til ænderne, og i tredie heat var mandskabet varmet op i den 
grad, at træneren begyndte at "træne" midt i hyggebemærkningeme og 
kadencen på 42! - Modstanderne fra Læreanstalten ydede en beundrings
værdig indsats, ikke mindst i betragtning af deres tunge bAd. Som tradi
tionen byder, lod. de to bådehold hinanden leve. 

Den efterfølgende middag og fest i DSR val' meget vellykket. Formand 
Bang uddelte præmier (Holmegaards "værtsgiasM), og man sagde smukke 
ting om hinanden. Aftenen prægedes iøvrigt også af ca. 100 glade volley
ball-spillere fra hele Norden (D.S.I.-arrangement). Disse blev vidner til 
den altid spændende elstafet roholdene imellem. Såvidt jeg kan huske, 
vandt Universitetet også denne disciplin efter meget vAd og jævnbyrdig 
kamp. Styrkonen 
P.S.: Fra ellers p!alidelig kilde meddeles det, at. et hold fra Lyngby meget 
snart vil p4begynde træningen til næste års match. Om det el' ølstafct ei
ler roning, der hentydes til, vides ikke ... men vi glæder os til at møde 
dem. 

.) Hermed er CorhltbeDtlig startet en morsom tradition, hvad angår stedet 
for afholdelse a[ studentermatchen. 

Eremitageløbet 1972 
Af de 5.BBO, som gennemførte det 14 km lange løb i Dyrehaven søndag d. 
17. september, er mindst 20 medlemmer af DSR: 
171 Willem Hikansson 54.15 1835 Peter Jelsgaatd 1.10,11 
303 Jens Etcrup Petersen 
325 Erik Sommer Jensen 
334 Emil Sørensen 
547 Niels Skov Nielsen 
558 Niels Sacher 
647 Bjarne Berthold 
B04 Anders Holm-Nielsen 
838 Michael Floystrup 
868 Ulfe Taudori 

56.51 
51.10 
57.18 
59.55 

1.00.02 
1.00.53 
1.02.37 
1.02.53 
1.03.17 

2552 Anders Odgård 1.1406 
2658 Torsten Hovlnd 
2744 Erni lundberg Larsen 
2751 Christian Rasmus!en 
3OClO Poul Nissen 
3167 Olle Petersson 
3170 Troels Kardel 
4332 Kåre Jacobsen 
4610 Ivan Dessau 

1.14.42 
1.15.07 
1.15.11 
1.16.58 
1.18.08 
1.18.10 
1.28.04 
1.32.05 

Oplysninger om fejl eller mangler modt.ages gerne. 



VIntergymnastik 
Alle rI;' \e!kOlllllt' iii a\ t!1'1I1I/:1' kUjlr",:rnc\ ,illlcrlræniug. der 

fon'g/Ir i klu"hu~('1 

lir~dlll: o~ tUr5(hlg Id. IO 
lurelng " " 0' 1':1 lI!lg,,~rd ROlil:>dion 

§nndal\ kl JO 
0« ert{'r \llIndcr\lrn:nill~e" hl'!.llWr Kaj Rnrn ud med moti

onsgymllaslil. 
tirsdng kl. ID,3O. 

I modslCtning Iii kllpronillt:~lræningen, ho"or programmet skal 
lolges, gives der her mulighed for ni Ilfpa,se slrllbncl.'Jerne er. 
ler fonnAcn, men ,"rer med fro 'lnrten for at undgA :IH for 
ømme muskler. 

Høstfesten 
Som mednrrnngor sklll ilian ncre varsom IDed nI udlllle sig 0111 
en rt'~I . men 

nAr 76 kommer til middag 0ll' kUli de sædvanlise gur n",-I, 
lII\r sebknhrt Iii dansen bageJter "ok!!cr Iii o\'cr 100, 
nAr 'min fonl rAr smidt de sidste ud ved .j.tiden om mor· 
«enen, 

mA n\RII _eilIIne Io.' til al være tilfreds. 
IMIUIÆItTIIl: FORANDIUNG t'RVnER, vi kunne godl bru

ge nogle anderledes arrAngementer I nSR ogd_ Der har "lerel 
roster fremme om et kursus i langlunkorupil IL'hombre), om 
film:lftener o.s.\'. lIar du nogle ideer, interesser eller (orbin
delser, &0111 kllll bruges. si !len,'end dig iii underlegnede, s6 vi 
kali fA Arrllnl:erel nogle ~pamdende villlerakUviteter. 

Krumbolt 

Køkkenet 
hAr knrt Sodl I Ar, og derfor vil vi som fonog fortsæIIe mid
dagsspisningen om Iirsdllsen si længe, der er lilslutning. Efter 
rOSll!sonen vil \'i dog nf hensyn iii gymnastikken rykke tid ... • 
punktI'l fra kl. 18 Iil k!. IO, stadig med tillllelding hos fru 
Krudt senest ~nmllle dllg klo 14. K.,kkenud\·lI lgd 

Flot slutspurt 
SIelIOnenll sid~te 2 mllll'der blev lidi anderledes end venlet. 
Pludselig slod der I:0dl o"er 50 IIcnoner, som un ... kede ro- og 
slyr1UJUllhin~lrllklion, Set med mine .,jue klnrede ,; opgn·cn. 
Mange art"ncr lmr \i huft 5 nre-Ir~ pA '·andel ..... ,elvo.n "i 
kun hor :! H,dy~lilte. og ~"Iv de ringule 2·1re' hllr vær,,1 flit 
ligt benyllt'1 TI,k til lilie, 50,n hAr in~lrueret. og lak til kUlli
neme for lIIh-i~t tAlmodighNI n1r del bar Imehet med styr. 
m:l'lul. I nlil ni k tionSl'Oehefen 

Føljetonbåden 
er i rlr roet hel" n'jen rra !)Sn til OSR med II 51ationer III tu_ 
ren Sjælllond rundt Intereuen ror bidelI har ,'~rel meget stor 
hele SOlllrnl'tf'll. i 1I0gl" week·ender bar der endog ,'æret ko lor 
al komme lil at ro, hH'rigl kan nll!vnC!S, III 5eh'01ll ner er roet 
lll!rre lerieture end sidste ir, er interessen (or langture stærkt 
sligende, Idel Ania Ilet al Vo'ef'k·endlure er sleget med tO, nem · 
lig lra 24 til :l'1 M. og L-rQC'.hden 

Motionsterminer 
Søndll! den ~ lIo,'emhl' r kl. ti: Skunlle.Joppel pi S(lderA~en ved 
Åstorp. ca, 20 km frn JTeisiusborg. Distancen er 8,8 km i Illoli. 
Ollsklauen. Startalg1ft 20 liV. kr" tilmehling senesi 28. oktober. 

1 .. "MIlII d!'n t l, november: Juleb~klube' i Tegl~trrrp lIegn \'ed 
lIebingor, 8 og 16 km. 
Søndall tltn 2t. !lovenlber kl. IO: GIC'I IIIOllonslob Ilå \"nlvol· 
den v!'d no~kllde\·ej. 3 km for kvinder og 6 km for mænd, 
sta rtIlfgift 5 h., ingen omkl~dning eller bad pi sledel 
L.rilag den 9, dl'ttlllber: Hoerne5 \lOlionslob, se nndelsted, her 
ibladel, 
Søndll!! den 17. d~ember: Julelobel i Rude Skov, 8 og 16 km. 

\'1 beder aUe om al hjæljle iii mffi al indsamle ojlly~ninger om 
mollon"lllob, 10m iii kun bth'er annonceret i lokala,·i.ser. 

14 korte og 2 lange 
Illotitsen om gule løOe.rnter i sid~te Idubblø.d medførte 2 (ejl, 
som de$\'ærre Ikke ophævede hinanden, al der vnr hyllelom pi 
14 og 12 km. Lnbetnren 111 Norresko\' er 12 km. og luren til 
JOlulrup \'allK II klll lallg. 

RM 72 
Iloernes Motionslnh nl72 nfholdes I Hnreskovell lordag den D, 
december kl. 13,30. ArrangemNllels detaljer er endnu ikke last. 
lagt, men der bliver lIniagelig Inie om (olgende 7 kllSJtr: 

t) O km ror kvinder 
:?) 12 km ror mænd 
3) 11 km for k\-inileli~e heg~-ndere 

I ) O km for mandlige begyndere 
~) :1 km (or Ili~er IIi 17 ir og derunder 
O) 6 km lor rlr('n~(' pi 17 Ir og derunder 
7) 3 km for dreul!;t' pi. 13 ir og derunder. 

BegpldCfe blev aid.ste ir defineret $Om lobere, som ikke har 
Iraonel særlig længe eller særlig meget. Det er tilladt .crt melde 
sig i en klaue mc-d hengere distance. f.el;;$, mil drenge gerne 
starle i klasse 2. 

Lyngby Roklub er hO\'edarrllllgor og DSR Pledllrrangor. Vi 

håber, At munge vil melde 5ig som medllrbejdere ved løbet. 

Motionsløbetræning 
Det er enerhinden ikke længere nndvendigt at rorklare, hvor· 
for man bør motionere. og hvorfor netop lob er en af de bed
.sle motionsformer, Ingeu er \'el heller i I,'ivl om, hvordan 10-

helræninllen kan lilpns~e, den enkelte! forrrd~ætuillger og beo 
hov, Aviser. uJ/('blade, radio og TV hringer jævnligt motions
opskrifter, og for de hurgnemme findes boger 0111 emnet. 

De tle\le gider IIltige\'el ikke motione.re. Hnr Ikke tid , hed 
der del mAske. 

For de, de.r gider, lilbyder DSB lobetræning under kyndig 
\ejlt'dning. Alle und"r træneren Asbjorn Torps ledelse, Der er 
normalt en d bred tilslutninll. III nile kAn finde IigC!itille-de pi 
sit eget nhUl!, hvor ringe del c-Ild er. Og de ne!te motionslu
bere kan sladig hu.ke et halvl eller el heil ir tilbage, og ken
der dernu'd 1K'1l\'nderne, problemer godl nok til pA .skift at lil· 
Inde flllgt',knh i jlllutmle tempo. 

VI 'llotioIlShtbc-ttaon('r frn klubhusel tirsdage Id. 18,1!., tors
dage 1..1. 18,15 OR lordnge kl. 14 S:lmt frll RostIldion i Bagwa'rd 
"Indagt' Id. IO. VJer med mindsl 2 gange om ugen. 

Frll I..lubhu~et løber ,'j rrem og tilbage p! gru~banen 1a.n1!5 
urndet "('d StralldltrOmen:lden. eller luber ad S"nnel1l11l1e\'ej lil 
Hellerujl Kirkl' og tilbage. rra Rosladion, som ligger \'ed ReKa t· 
"lflltvillunen H'd !\nl:l,ntrd So for enden ar Skovnllt!en, lober 
I'i korle Ot; tange Iur(' I l-!nre,ko\·ene, eller langs Frrre~l)en til 
Nllrrl'~k()v, eller rundl (lili Ullgsværd Sil og Lyngby Sø. 

Det er uorUlll1I Ikke $nl!rt ni komme fra byen og fra lobe· 
træningen l nag~værd. ManGe vil gerue hu\'e et llar !IIIUlIse
rer med i bilen derud, Sporg om korelejlighed i klubben tors
dll/>! eller IlIrdag, 



Motionsløbskonkurrencer 
MoliollsJollss.æ5onen 1972·j3 heg}' lIdle lordnG den 7. oktober 
lIIed I\osanlobet i Hareskoven. 

Som del fremgit tiC lerminslislen indlagl i sidste klubblad 
atholde.5 en snes motionsløb I Københa"1\ og omegn I de kom
mende G mAneder. 

Indbydel!er og tilmeldingslIster til motionsløb ophænges i 
motionsrummel i kluhlluset. Tilmelding iii lob kRn ogJA ske 
telefonisk til Erik Sommer 1/4 EV 27Z'.! privat eller 29 II 4.4 &r. 

bejde. 
Tilmeldingsfristen varierer mellem:! dage og 2 uger. For en 

ordens skyld nævnes. at dtU_gerne selv ml betale starlargifter. 
ne, SODl Dormalt er &-10 kr. pr. løb, i Sklne dog op til 20 .Vtll, 
ske kr. 

Det mA fremhæves, at del kræver rorudgiende træning at del· 
tage I ('n moliorudøbskonkurrence. for de fleste vil 5-6 ugen 
træning med 2 ugenllige lobeture af mindst 7-8 km'. længde 
være nødvendig. 

Karloteksskræk? 
Hu.k al meddele klubben Endrillger adreue og telefonnum· 
mer. 

Flagermuslygter 
Det fortælles, al en nok kvikke, moderne rO"ere enGang erob-
rede en pengetransport bil, men mitte efterlade byttet, ford i in· 
gen anede, hvordan en gnmmeldags gearstang og koblingspe. 
dal skulle betjenes. 

I DSH hur de modige, .lom her i september og oktober ror 
I kulde og murke, været udsnt for al skulle henylle en tinger. 
muslygle, og et I)ar lulvar,ler har vbl sig nødvendige : 

Skru ikke v.egen for langt ned. Kommer vægen nrd under 
tandhjulet, bæ\'er det mere end almindelig snilde og ringer
færdighed at fA den op igen. (IIvb nogen kan kunsten, "il ma' 
terlelrorvaUeren gerne have" lygter reJlareret ). Lygten m' du· 
for ikke .Iukke. "ed at skrue "ægen ned, men kun "w a ' lof
te Iygleglauet op og pUJle n.mmen ud. 

Skru ikke fIamInen for højt op. En o"erbalance mellem 
bramdJtof (petroleum) OS luC! (oxygen) medfører, al glassets 
inderside belægges med el uigennemsigtigt tng sod. 

Mere u$kyldigt er uheldet med at vælte lygten eller ltesge den 
ned. Iler sker kun del , ni petroleumnu:n lober ud. 

I\lubben bar en halv .nu n.germuslygter .. tAende til med· 
lemmernes fri benyttelse. Pas pA dine lygter. De kan forlæng e 
T'tlU:lIonen med et par mAneder forAr og eflerlr. 

ORIENTERING TIllMIding Ul Ieb: Ronald CI.UMn, RY 1004, Mnat mandag Id 11.30 

Meddelel.er fra D.S.R •• Ski· og orlenterJng .. ektlon 

Generalforsamling 
I overeuutemmelse med ,'edtægterne for DSR' .. Ski· og Orlen. 
teringuektion indkaldes der herved til 

Ordlnter I,,-nenlforSlu:nUu& 
I 
Klubhll!lel, 
den 14.. nøvember kl. 20 

med folgende dagsorden : 
l. Valg af dirigent. 
2. Beretning om lIeldionen .. virke I det rorløbne Ar. 
3. Foreheggebe nf det reviderede regnskab for det forløb-

ne år. 
4. Behandling af indkomne foralag. 
u. Valg a f lItyre. 
6. Evenlueit. 

HuskelIste for resten af året 
Ikb 6. november: Jæltemil (O·hlb pi tO, 15 og 20 km nled sam. 
let atart) . ForegAr i Grib Skov arrøngerel af I\IF, 
Den 12. nOVt'mber: Klubmeslersknbsløb i Teglsirup Hegn ar. 
rangeret af Kredsen. (Foregår 10111 cl heil normalt Ibent lob. 
men klubberne anvender ruullnlerne iii ni afgore de Interne 
meslenknber), 
Den 14. november: Generalforsamling i sektionen, 
Den 19. novemHr: HygF:e. og træningsløb fra Glsehusel 
Den 25. bovembu: Kredsen afholder 'rsfesl 
Den 3. deumber: Hygge- og Iræningslob fra Glsehu.sel. 
Deu 17. deeember: Juleki.I'u., 

Hvad sker der I Gi.whl ..... '" 

Ja, i bestræbelserne for at fA tJen: mennesker op i GAuhuset 
a fholder vi 4 sAkaldte øhygge. og trll!nlngJlnb~ frn GAsebusel. 

Følgende datoer kan allerede nu ruerver": 29. oktober, 19. 
november, 3. deeember og 17. deee>:mber, (den 17. december bil. 
nr det noget heil uerligl . nemlig jutekI5puI). 

Sektionens "tYTe: 

Kasserer: Poul Nissen, Rebæk Søpark 5-304, 
2650 Hvidovre. Tlf. 75 82 02. 
Sekretær: Ronald Clausen, Nygaardsvej 8, tejt 5, 

2100 ø. RY 9004. 
Girokonto: 683-« - DSR's SId- og O--eektiOD. 

Og IU'ad .. kulle du bringe dig Ol' i GAsehuset? 
For dl't funle er det \'el p' tid~ , III du ogsl fir sel denne del 

af DSR. 
For det andet er det II I tide, du pro\'er al finde "I'j gennem 

en skov ved hj~Jp ar et korl . (Hvis du har prø\'e! de>:t , ved du. 
III det er ganske morsomt, og du vilkommel. 

EndeJig bar vi det gnnske>: byggeligt i Ghebuset. specielt nlr 
\'i bagerier lipiser vores medbragte frokost . All i .11 er det en 
overordenUig skøn mlde at tilbringe en .. ondag pl. At det er 
liUlHU me>:d frisk ,kovlurt i lungerne. gider jeg lIæsten Ikke næv· 
ne, og ni mnn bllr Inbe ror ni undgå blodprollller i en ung nlder 
er efterhAnden trivielt. Det . tørste prohlem er tilsyneladende. 
h"ordan man kommer op i Ghehusel. 

Ih'b man nu kommer ned i roklubben torsdagen før løbet aF: 
tIller højt om, al det ville være rart, om man kunne køre med 
op i GAse>:huset, ja d er der sikkert en eller anden. der giver 
el tilbud, 

Man k.n og~A t.ge toget Iii Allerød og si gA re,ten af vejen. 
Der er ea. el kyarlers gang rra Allerød til Gbehusel. I roklub
ben vil der i ugen for lubel vtere opbængt en lIkits e, der viser 
Ilræcis, hvor GAsehu .. el ligger. Der kan ogsA være mulighed for 
1101 fA en vejviser frn Allerød til GIsehuset, hvis mnn ringer Iii 
Honald eller kommer ned i rok lubben. 

Om man vil lobe hurtigt , langsomt eller bare gA, sA er det 
vlgtlg'te : KOM OP I GASElIUSET de>:n 29, oktober (og 19. no· 
vember og 3. deeembu og 17. december). 

., ..... " ._ ...... . 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Nr. 11 

Årbog 72 
Der er tradition for, al OSR udgiver en 
årbog, og på trods el Sommers vilde pro. 
tesler skulle det også gerne lykkes at få 
stablet en på benene I år. 

Men hertil kræves Io IIng: Slol og pen, .. 
Ad 1: Hvis I har nogle Indlæg til årbo

gen, sange. historier, beretninger m.m., 
vil redaktøren meget gerne have lov til 
at se dem og eventuelt lade dem mang
foldiggøre. 

Og billeder. Billeder fra langture, week
end- eller ,,,Ijetonture, fesler, gymnastik 
og træning, O-Iob o.S.V. Alt har Interesse. 
Farve- og sort/hvide billeder (også dias). 
Der mangler stadig et rigtigt godt forside
billede fra og af kaproerne. 

Ad 2: Et al Sommers kardinalpunkter 
mod årbogen er prisen. DBn er for dyr. 
Og det har Sommer ret II Så I Ar vil vi 
forsøge at bringe prisen ned ved al lor
øge annoncesloffel. Redaktøren agler al 
tilbyde nogle slørre firmaer annonceplads 
I Arbogen. Men der mA da også være en 
mængde kære medlemmer, der enlen selv 
har el firma eller kender nogen, der ken
der nogen. som kunne tænke alg al sløtte 
loretagenel med en annonce. Især nAr 
den favorable pris lages I betraglnlng: 

1/1 aide: 400 kr. 
'/2 side: 200 kr. 
'I. side: 100 kr. 

Del kan r den forbindelse nævnes. al 
NSR's årbog, der er I farver og er pA 
mangfoldige sider, gIver ov.r.kud. BLa. 
fordi klubbens gamle medlemmer og vel
yndere belaler ganske pæne beløb for 
blot at fA deres navn og liltel på tryk. 
Mi.k. del var en Id6 lor DSR'. medlem
m.r. 

Indlæg m.m. bedes sendl til: 
Ma.rtln Lya.gl?T, 
Mose"kræntm 33, 2860 Seborg. 

NOVEMBER 1972 -40. irgang 

SIdst. ir. .ucce. gentages 

FOB OOJULSFÆST 
LØADAG DEN 25. NOVEMBER 

For de der mangler energi: Spisning kL ,g,OO. 
For de der har for megen : Musik og dans Ira kl. 21. 
For aHe øvrige: Både og. 
Menu: Tarteletter m. rejer og esparges fyld 

+ 1 glas hvidvin. 
Roastbeef m. tilbehør. 
Is m. vafler. 

Alt dette til 22 kr. 
Tilmeldelse til middag på liste I Slyngelstuen. 

D. S. R.s medlemslån af 1970 
Følgende lånebeviser er udtrukket til Indløsning pr. l. januar 
1973: 

Lånebeviserne kan Indløses på følgende måder: 
1. Lånebeløbet kr. 200,- udbetales kontanl. 
2. Lånebeviset ombyttes med kontingenlkvitlerlng for kalender-

året 1973. 
3. Lånebeløbet gives som gave III OSA. 

De udtrukne lånebavlser bedes tilsendl klubben med oplysning 
om, på hvilken måde de ønskes Indfriet. 

NB! Følgende lånebeviser. der btev udtrukket trI Indfrielse pr. 
1. Januar 1972 er endnu Ikke Indløst: 15 - 36. 

O.8.S 

På grund af pladsmangel vII ÆNDER. som henligger r DSR's 
frysebox efter den 25. november 1972 blive udlaget heraf og 
henlagt en passende tId I en ovn og derefter fortæret, og det 
vII jo være dejL .. , øh ærgerllgt. 

det er noget for alle. Læs nærmere pA bagsiden. 



Adresseliste: 
Danske Studenters Roklub, 
Strendvængel 
2100 København ø 
PostgIro 3466 

Telefoner; 

Kontor: 29 63 26 
Kokken: 29 63 26 
Medlemmer: 29 63 60 

Klubbens kontor er Abant 
tirsdag - torsdag k!. 19-20 

Formand: Aage Bang, HOlstelnsgada 5, 
2100 ø. TR 359 

Kasserer: Dan Nielsen, 
2100 ø. 29 6261. 

Sekretær: Olle B. W. Peteruon, 
Lavager 22, 2620 Albertslund 

Inslrukllonsrochel: Jens Krumholt, 
D.S.R., Strandvænget. 2100 ø. 

Motlon8~ og langlUBrochel: Bente Kjøller. 
O.S.A.. Strandvænget, 2100 ø. 

Husforvalter: Henning Enavoldsen. 
O S.A., Strandvænget, 2100 ø. 

Kaproningsudvalg: 

Kaproningschef, Preben Grosbel, 
Frugtparken 36, 2820 Gentofte. GE 3798. 
Stig Rasmussen, 
Deilingade ISO, 1325 K. 159080. 
Annette Worsoe, 
Abrlnken 69. 2830 Virum. 851268. 

Træner: 

Asbjørn Torp, Clausholmvej 35. 
2720 Vanlose. 747606. 

Køkken: 
Mandag kl. 19,30-22 
Tirsdag kl. 19-22 
Torsdag kl. 19-22 
Lørdag kl. 14-17 

Middag tirsdag besUlles hos lru Krudt pi 
ØS 9599 Inden kl. 14 samme dag. 

9. januar 1975!!! 
er sidste Irlst for stof 111 næste blad. 

Udkommer omkring 20. januar. 

Indlæg sendes til klubben eller redaktøren 

Gert Hougu rd, 
Vordingborggade IO et. tv. 2100 ø 
nt. ØS 8824 

Bestyrelsen indkalder herved til 

Ordinær generalforsamling 
fredag den 8. december 1972 kl. 20 i klubhuset. 

Dagsorden: 

Valg af dirigent og sekretær. 
l Aflæggelse af beretning. 
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

Fastsættelse af kontingent lor det kommende å.r. 
3. Valg af lormand. 
4. Valg af kasserer. 
5. Valg af sekretær. 
6. Valg af materielforvalter. 
7. Valg af kaproningschef. 
8. Valg af instruktionsrochef. 
9. Valg af motions- og langtursrochef. 

10. Valg af husforvalter. 
Il. Valg af to revisorer. 
12. Valg af repræsentanter til D.F.f.R. 

Bestyrelsens medlemmer er fødte repræsentanter. 
13. Særlige forslag. 
14. Eventuelt. 

Kontingent for 1972 foreslås af bestyrelsen fastholdt uforandret. 

Medlemmernes opmærksomhed henledes på følgende uddrag af lovenes 
§ 8, 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 
dage før generalforsamlingen og skal i de sidste 6 dage før generaIlorsam
lingen være fremlagt på klubbens kontor, ligesom de gennem klubbens 
oWcielle meddelelser eller skrifUigt til hvert enkelt stemmeberettiget 
medlem skal bringes til disses kundskab senest 3 dage fer generalforsam
lingen. 

Bestyrelsens forslag til besættelse af tillidsposterne er følgen
de: 
Fonnand ......... .....................•. ... Aage Bang 
Kasserer ........................ Finn Gamel Christense.n 
Sekretær ............. Carl-Helge Juul Petersen 
Materie110rvalter .................... Lars Kåre Jacobsen 
Kaproningschef ...... ................... Preben Grosbøl 
lnstruktionsrocl1ef ........................ Jens Krumholt 
Motions- og langtursrochef ................. Bente Kjøller 
Husforvalter ........................ Henning Enevoldsen 
Revisorer ................ E. Haamann, N. H. Schaumburg 
Repræsentanter til D.F.f.R.: Aage Bang, Finn Gamel Christen
sen, Lars Kåre Jacobsen, Preben Grosbøl, Stig Rasmussen, An
nette Worsøe, Erik Sommer Jensen, N. O. Strigel. 
Repræsentanter til D.F.f.R, Københavnskredsen: Samme som 
til D.F.f.R. + Carl-Helge Juul Petersen, Henning Enevoldsen, 
Bente Kjøller, Jens Krumholt. 

Det i reglement for kaproningsudvalg § l stk. 1 nævnte valg af to med
lemmer til kaproningsudvalget rinder sted tirsdag den 12. december kl, 
21 på verandaen. 

Bestyrelsens ændringsforslag til klubbens love: 
l. § 7 stk. 3 ændres til: .. Bestyrelsen kan herudover suppfe,.e sig med 
indtil 3 medlemmer". 

2. § 9 pkt. 12 ændres til: " Valg af ,.epræsentante.,. til Dansk Fo.,.ening 
fo,. Rosport". 



For det tilfælde 
at den ordinære generaUorsamling ikke er beslutnings
dygtig med hensyn til lovændringer indvarsles til 

Ekstraordinær generalforsamling 

torsdag den 14. december 1972 kl. 20 i klubhuset. 

Dagsorden: 
1. Valg al dirigent og sekretær. 
2. Forslag til ændring af DSR's love. 
3. Eventuelt 

Bestyrelsen 

VInteraktivitet 
I week·tndl'n den 1-.'), nOH~mlJ('r lagele en nok medlemmer en 
100 ørbejdstinler i klubbens kokken. ltel!ultalel ble,- en IllIrre 
mængde vukede, slehne, Il'runllede. malede eller hvidtede 00. 
der. DeHl.Igerne lIY"('$, del hnr pyntet. Som vinternkth,itet beo 
traglet er det min/bt lige d. sundt øl i~lIlIldl>II'lte klub .• om al 
delln"e i klubben~ mere ~ymnnsllk prægede arraollcmenler. 
Man blin~r i del mindl>le ligt' s4 um I nrmen. 

nf'tlty~lsen ni rru Kl'udl 'akkel' de Omme 

Mat. nyt 
Del bh!\' IlA sidste be51yrelsesmatle berørt, 1101 flere medlemmer 
gennem bindet ev!. ville være intcruserede i RI følge kluhben 
ntermere i den! mere rutineprægede ak tivilel('r. 

Jeg vil (Ol' mit ndkommende (orsøge RI gh'e et indtryk ar. 
hvad d('r er Ikd ener s lundeulrygningen, i hAb om al here fra 
DIG om der er grobund for en IIl'1dan eller en Hl;nencle rubrik 
i bladet 

Sle$On('n endle officielt "ed Ilunderstrygningen, men der er 
nogle fl gæve vikinger, lom Iladig benytter materiellet (+ scul. 
ler) Iii korle efte rArsture. 

Pi kaproningsbRnen i Bagsværd beuyller kaproerne l>IAdig 
materiellet IIIl'd undtuRel5e af seulll"re, dn vandet I søen er ble· 
vet ror koldl til evl'-nluelte svemmelure - de slkaldte ulrivilli
gI'. kænlrlngsoveher. 

I ugen dier slanderstrygningen blev Rlle s('ullere stiml de to 
motorbAde Iransporteret Ira BagS"ærd Lil klubhuse!. hvor vore 
bidebnt:ere i løbet at vinteren vil udbedre ,kader saml htnnd
gøre bAdene. d, de er klar til meste SII'.on, 

ApropOIl bide 

Da vi er en stork lub Inlll i anlal bAde, er det hvert ir el lIle
get storl arbejde al vedligeholde og islandgure malerielll'-L 

Delle har en del ar Arets forskellige løljetonmandsknber ind· 
set og har allllet deres arbejd~krnrt til rådighed, idel tie I IiJllet 
a( vinteren vII vuh oll' slibe foljetonbAden .Abialon K sA I'e· 
lersen eller Bøgther derefter kan lakere b'den. - PI forhAnd 

"k. 
Hvis der e r nogen, ,oln er villigt' og IlIlereuerede i al IoIUfC 

en lil!vllrende indsnts, kan man Irygt henvende si!: til mnterl
e!forvalteren_ 

Mere udf.,rligt om det arbejde, du kan udføre: 
Yask af bide: _ Her benyttes en Iynd salmlakojllø1ning (Ol' 

ni fjerne ledlog olie, Eller denne va'k ~kyllu biden gnlf\digt 
i reni vUlld, Delte arbejde el' for de, ,om en dng blol har en 
lime eller Io iii disposition. 

SlIbnln.: - Fur slibning vlUkes håden 50111 oven for allferl. 
Derefter slihu del ydersle og kun det yderste lag lak af. Delte 
arbejde er for de, som i en kortere periode forll"belldr kan 
s tille deres Arbejdskraft Iii rAdighed, Indtil arbejdel er heil '~r
digt og bådl'-n klar til Inkrring 

NOl I.li.~$e jah rI' hAde for Iliger og drengl'-. 
Inlern!lt'r('de kRn benvende sig iii undertegnede tirsdag og 

lor~dng ml'-lIem kl_ 17,1&-18,00 samt 20,30-21.30 I OSR. 2, sal. 
I (Iør, 

Valg til kaproningsudvalget 
(oreRAr lind". d('n l:!. dec:enlbi!1' kl. 21,00 III ,·nandaell. 

Stemmeret hsr enh,'er, <irr hi;tl'l'H'er ~ig selv ~om knproer, 
"nlgbnr er enlner, 

..,Irnllnr vecl ,·all;('1 kan algh'es personligt eller \'('d skrirtlig 
fuldmugt dog ~Aledes. Ilt Ingen kan mode med mere end en 
fuldmagt. 

KUll roningSllllnllget beslår uf kaproninS1chden og to andre 
medlemmer ']1.1, Preben Gro~bol, Annette '''orsoe og Slig Rus· 
mussen). 
Knproning~dlrfrn og el af de andre medlt:mmer er fødle 

medlemmer III klubbens hl'~tyrt:lse, 
Nærmere (l1Il tll'lI 10'·mæssiSe bnggrund o~ 011\ udvnlgets be

rlljl'l,,,,r knn 1 .... ~t':!I i 'rbosen for 10iO. 

VIntertræningen 
er i fuld snnR. og del ('r pA høje lid at komme i !elUlg, hvis man 
vII ro til501llmer Der tr .... nes ,lIedel!: 

Tlrsda, o, torsdag kl. 18.DO i klubben; Lob og kondition,
Ir .. niug (snlen, bnHinel, væglrummet). 

I .... rllug kl, 13,00 jJå GIRd58J:e Rostndloll: Roning indlil Isen 
komlll('r, derefter lub. 

S4tndaJl: kl. 10,00 som lørdng. 
Vedr. tørdaS og sOlIdlIg: Se dO(l op,lag i klubben OlU e,'enlu· 

etle ændriuger. 
Tra!uingell er Ingt iii relte lor kaproere men koudilion,træ· 

ning i salen, rOlling og løb kan aUe ,·ære med III. 

Sti, 

Roernes motionsløb 
RM 72 er nu logi i sA fasll'- rammer, al Lyngby Roklub har kun· 
net udsende indbydelse til løbet, som anlOldes i lIareskoven 
ved BogS\·lI.!rd (lo,tadion lurdu, den 9. dt:eember kl. 13,30. 

KlasseJnddelhllrn er ændret lidi bAde i rorhold iii sidste Ir 
og I forhold iii forhlnd,omlaleu i klubbladets oklobernummer. 

Der t:r nu folgende {; klasser med lil hørende Ilrænlier: 
I) 12 km ror llIænd, der er Iyldt 18 Ar. Præmie Iii vindl'-ren 

og bed'!!e ohl hoy. (fyldt :15 Arl saml bedsle roklub (de 6 hllr. 
Iig~leL 

2\ 6 knl for mænd. der er fyldt 18 Ar. Pnemie 111 vinderen o, 
hedstt' old boys. 

S) 6 km for drenge, der Ikke er fyldl 18 Ar pA løbedagen. 
Pruemie til vinderen snml bedsle roklub (de 3 hurligste). 

"l 6 km for kvinder. Pr.!lnie Lil bedste kvinde over 18 ir oø 
bedste kvinde under 18 Ar laml bedste rokub (de 3 hurtigste), 

5) il km for kvinder. Præmie li! bedste kvinde over 18 Ar og 
hed"e kvinde under 18 Ar, 

VI hAber, nt de, der har tnenet i længere lid, vII melde lig I 
khlsserne I og ~, sA k!aHerne 2 og {; forbeholdes begyndere oø 
htbere pA begynd"'rnin:HI. 

KlAsserne I og 2 er delt I '2 uldersgrujlpt:r: Under og over 35 
Ar, ligesom klasserne" og 5 er delt i 2 fjrupper: Under og over 
18 Ar. Der konkurreru sænk iii i alle dine grupper, siledes al 
lubet etlentlig ('r opdelt i <:) klasser. 

ne indi,·iduelle konkurrencer t:r Abne for alle inleres5Crede, 
mllns holdkonkurrencerne i kln~5erne t, 3 og 4 klin el' Abne for 
roklnbber, I-Iolrlene udgores af de 6 eller 3 hurtigste ru hver 
roklub. 



Itlllen er n"jugt;1I som llld~te ir, d.v.l. co. 6 knl lang (i klu· 
u å dog kun hnh'deJen), diedes at loberne I klasse l fAr 2 rllll
der. 

Tilmelding kan ske pi ell liste i i.lnbhusets slyngelslue se· 
nClt torsdag den 30. noveluber. On LynIIb, Rok lub skal hnve 
bAde IihutJdillg OK deltagerafgift, som er 6 "r. pr. I"rn:-.r, senest 
lørdall den 2. dece:mber kl. 12,00, bedts DSR', de:1tage:re betale 
startargiften Iii Erik Sommer Jensen senut torsdIg den 30 .• 
evI. ved benyttelse Ør girokOllto 107046, Erik S. Jensen, Hol· 
lælldervej 22 si. III. , 1855 København V. 

Yderligere oplysninger kan rb hOll Willem IIAkanllsun IlA øn 
5818 eller hos Erik Sommer pi EV 2722. 

Sldllte Ar deltog 20 DSR'ere i løbet. Vi bAber pA endnll fle· 
re i Ar. AilI" kln være med. men kUli efler 10rudgAende tnenlng. 
MedurbeJdere ... ges. MeliS der sidste Ar var ialt 200 anml"ldel· 
ser, venter vi I Ar del dobbelte, og dl"r bHver derfor brug for 
mlnge oflicials. 

DSR er medarrangør, og 10rhAbenllig ,'i1 IlIange af klubbens 
medlemmer stoUe Hoerne.s Motionsløb "ed nt tilbyde .In ar· 
bejdskraft IlIrdl1g den O. decembcr. 

ORIENTERING Tilmelding Ul lob : ROnllld ClauHn, AY 9OCM, Hn .. t mandig Id, 19.30 

Meddelel.el 'ra D.S.R.. Ski· og orlenterlng .. ektlon 

Hvad sker der I Gåsehuset? 
Som Ilævnt I sid5te blad vil der være lob i GAsehuset den S, de· 
cember og endelig den 17. december. Alle de mange, der ar en 
eller anden grund ik.k.e turde komml' den 29, oktober, hnr 
ehancen nu. Det skal nævnes, nt flere nI de i resultntlisten 
nævnte, ikke havde "æret i Ghehu;!let fur, snm t at de heller 
ikkr hllvde løbet orienteringslob for. SA der er kun t!t at gurI': 
KOM ! Ocr kan .!itadig vlI!re mulighed for al f1 korelejligbed, 
hvil mlln viler sig i klubben en gnng I ugen før løbet og siger, 
a l mlln gerne vil dl'rop, Og s4 klin man alt sA tllge ml'd log der· 
op. !1oUllld pA Il'lefon RY 0004 vil meget gerne fortælle mere. 
(li an elsker, at d .. r er nogle, der rloger til baml, 

Julekispus 
Hvem Ikal si ( ... gge juickilpus I Ar? Det skn l MikkelI Der vil 
aUd. være udsigt iii el julekisllul, 10111 alle skulle kunne kom· 

Ille igennem (Mikkel skal jo nA at fA det logt ud). Hvorvidt der 
nal lælles tra'er, bygges bUle af beton eller hvad, er fuldstæn. 

dig op til Mikkels fllntasi . Et er sikkeri: Dct bliver spænden· 
d., 

SA gamle og unge, tykke og tynde, orienterere og ikke·orien· 
tererl": Kom op til Mikkels Jul('klspuI den 17, deeemIl..,. Reser· 

l'er nu dagen! 

Skisport 
Der er III!lyd! sektionen meddelel.s.e om, nt der !Indel e.n ski· 
bnkke pA Østerbro Stadion, snml at denne bakke skulle være 
gjort ar 1"1 mIlIeriaiI', der Ikke behover sne og frosl ror at være 
brugbar. Mlllerlalel skulle være platlik. Endvidere kan det 
meddeles, ni Dansk Skiforbund hver lørdag kl. tO til ca. II vil 
arrongere skiunderviSlling pA bnkken. Nu er det altsA Ikke nød· 
vendigt al lage III udlandel fo r al fl. sine ben brækket. Nu klln 
det gures her I byen, (og si fAr mlln Ikke sin ferie ødelagt). 

Eventuelle yderligere oplysninger vedrørende bakken lun fAs 
bos Egil Dreyer Ul. TR 2551. 

Sektionens !t-]Jre: 

Kasserer: Poul Nissen, Rebæk Separk !I-304. 
2650 Hvidovre. Tlt, 758202. 
Sekretær: Ronald Clausen. Nygaarchvej 8. lejL 5, 

2100 ø, RY 9004. 
Girokonto: 68344 - DSR's SkI- og O-aektion. 

Hvad er der sket I Gåsehuset? 
De, der læste sidste blad, vil vjtle, at der den 29. oktober var 
et løb fra Ghehusel. 

Da sekrelæren + hustru + barn kom spadserende til parke
ringspladsen k lokken kVllrl over li mAlte de konslalere, at der 
Ikke vrl r kommcl cn I" unle bil. Det eneste, man sA, ,'nr en bil, 
der kurte et .Iykke nordpA derefter vende og Igen kore et styk· 
ke sydpA. Igen vende o.s.v. Det lykkedes 05 at fl ham silodset, 
og del visle lig •• t hIn skulle lil GhehlUet. 

Det var jo ikke noget slort fremmøde, sA sektionens styre 
var lise ved al bUve dyslert sll'ml. men d kom Mikkel med et 
læs og flere kom til. si del visle lig, at der ik.ke var færre end 
.. mlllnd ude og lobe. For en gang! skyld vil jl'g bringe re.sul· 
tIlIernI". PI kort bane løb 5 personer. Banen vllr 4.2 km. 

Nr. Birthe Clausen 
Nr, 2 l Elin Chrlstorrersen 

f Grethe Poulsen 
Nr. 3 Wilek Dein 
Nr . .( Jacob Jensen 

Pi lang bane lob \) personer. Bnnen var 

Nr. I Erik Sommer 
Nr. 2 Willem UAkanuon 
Nr. 8 Emil Sørensen 
Nr. <I Palle Rørsgaard 
Nr. 5 Mnrtin Lyager 
Nr. 6 Ole Schou Niel5en 
Nr. 7 Knud Mikkelsen 
Nr. 8 Finn Gamel 
Nr, \) Carsten Jespersen 

Pæne resultIlter mA nlan sige. 

1,2-' 

1,26 

1,3< 

1,36 

7,0 kOl. 

0.57 
1.09 
1,15 
I ,!H 
1,28 
1,28 
1.32 
1,38 
1,58 
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