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Beretning 

for sæsonen 1973 
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1973 blevet godt år for DSR. Det blev det af flere årsager. 
For det første fordi hele sæsonen var præget af ualmindeligt 
godt vejr, en ting der altid fremmer roaktiviteten. Det med
førte, at vi i år kom op på 7413 medlemsture og 81240 med
lems-km. Endvidere nåede vi op på 58 ture over 30 km. Alt 
sammen ting, der er værd at glæde sig over. 

Dernæst er den fremgang i medlemstallet, der sporedes i 
1972, øget i 1973, således at vi har haft en tilgang på i alt 93 
nye medlemmer, hvilket betyder, at klubbens samlede med
lemstal er steget til 582 aktive medlemmer. Dette kan dels 
skyldes det initiativ, der er udvist gennem afholdelsen af de 2 
introduktionsfester i april og september, men måske også, at 
studerende atter har fået øjnene op for roningens charme. Lad 
os håbe, at denne tendens fortsætter. 

Endelig er det værd at nævne, at en kreds af medlemmer 
fortsat har lagt sig i selen for at fremme klublivet ved afhol
delse af forskellige aktiviteter omkring roningen og klubhuset. 
En indsats der er nødvendig for at få det hele til at køre og 
specielt for at få de nye medlemmer til at føle sig hjemme i 
klubben og føle, at de bliver knyttet til den. 

Kritiske røster vil måske hævde, at alt i DSR ikke er så lyse
rødt, som her skitseret, at der også har været mangler og pro
blemer. Det har der, men når man har ret mange år bag sig 
i klubarbejdet, som man kan sammenligne med, må man kon
statere, at det blev en god sæson. 

Sæsonen åbnede med standerhejsning den 25. marts i pænt 
forårsvejr, der straks satte gang i roningen. Ved den efterføl
gende frokost måtte vi undvære den traditionelle auktion over 
brugt rotøj, der ellers er en hyggelig afslutning på dagen, men 
så bliver der vel så meget mere at sælge i 1974. Netop som sæ
sonen var startet, modtog klubben en gave på 10.000 kr. fra 
TUBORGs bryggerier til køb af en fire-åres inrigger. 

Den første introduktionsfest afholdtes den 28. april med et 
veltilrettelagt program, hvor alle klubbens forskellige aktivite
ter blev præsenteret i ord og billeder. Der var ikke det helt 
store besøg, men til gengæld havde man tydeligt indtryk af, at 
de fremmødte var kommet, fordi de virkelig havde interesse 
for roning. En hel del nyindmeldelser blev da også resultatet 
af aftenen. 
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»Kornebo/« 

For at ruste sig til de kommende instruktionsopgaver samle
des klubbens instruktører til et instruktørkursus den 3. maj. 
Man viste filmen »Rotaget«, og træner Asbjørn Torp gav kur
sus i bassin-roning og sluttelig diskuterede man forskellige pro
blemer i forbindelse med roningen. 

Den 2. juni afvikledes den årlige ottermatch København-År
hus i forbindelse med forårskaproningen på Bagsværd rostadi
on. Københavns universitet vandt overlegent - måske lidt for 
overlegent. Dagen sluttede med middag i sejlklubben SUNDET 
og fest i bådehuset. Arrangementet var præget af en noget svig
tende interesse fra forskellig side og var i det hele raget svært 
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at f~ stablet p~ benene. Hvis ikke denne match, der i tidligere 
~r var en væsentlig begivenhed b~de i DSR og ASR, kan f~ en 
ansigtsløftning, bør det sikkert overvejes at afskaffe den. Re
sultatet stod i hvert fald i ~r ikke m~l med anstrengelserne. 

I de lange lyse aftener i maj og juni var der vældig gang i 
roning og instruktion. Ofte oplevede man, at b~dehallen var 
tom og styrmands- og scullerinstruktion var i god gænge. 

Føljetonb~den startede nordp~ Store Bededag. Den n~ede 
i ~r ikke blot Sjælland rundt, men m~tte foretage nogle afstik
kere i farvandet syd for Sjælland for ikke at komme for tidligt 
hjem. Som det efterh~nden er tradition, kom den hjem til klub
ben p~ klubkaproningsdagen den 6. oktober og sluttede færden 
med at deltage i motionstoerløbet ... 

Klubbens fødselsdag den 13. juni blev traditionen tro fejret 
med medlemsrniddag p~ terrassen, fødselsdagstale af formanden 
og fællesroning på Sundet. Kort efter, den 23. juni, afholdtes 
en vellykket Sankt Hansfest i klubhuset. 

Efter sommerferien afholdtes en KANIN-FREMVISNING, 
og lørdag den 8. september lagde man ud med ~rets 2. intro
duktionsfest, der resulterede i en række nyindmeldelser. 

Den 2. oktober var der indkaldt til medlemsmøde. Hensigten 
fra bestyrelsens side med dette møde var, at man her skulle 
drøfte planer for istandsættelse af klubhus og b~de i vinteren 
1973-74, men aftenen fik et noget andet forløb, da en række 
medlemmer rejste kritik mod bestyrelsen p~ forskellige punkter; 

man fik forhåbentlig talt ud om en række problemer. 
Klubkaproningen den 6. oktober var ret godt besøgt med 

flere gode løb, hvor man i ~r tilsyneladende havde f~et mixet 
holdene ret godt, s~ løbene ikke udelukkende domineredes af 
kaproere. Dagen sluttede med høstfest, hvor præmierne blev 
uddelt under middagen. 

Klubbens kaproningsafdeling har arbejdet godt i 1973. Det 
har dog ikke været problemløst at administrere og lede kapro
ningen, hvilket bl. a. fremg~r af vor træner Asbjørn Torps ar
tikel i oktober-nummeret af medlemsbladet. 1973 blev dog det 
~r, hvor klubben første gang fik 2 kvindelige Danmarksmestre, 
Annette Worsøe og Susanne Rørsgaard i kombineret dobbelt
firer med Roskilde Roklub. Endvidere er der grund til at frem
hæve juniorroernes indsats samt Poul Hedebo, der bragte DSRs 
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FøljetonbIlden er hjemme . 

og mandskabet lår medaljer 
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na vn f rem dels som singlescullerroer og dels i dobbeltsculler 
med Henrik Teglers. 

Standeren blev strøget den 3. november efterfulgt af det tra
ditionelle - i ~r ikke alt for velbesøgte - andespil. 

Den 16. november gik et af bestyrelsen længe næret ønske i 
opfyldelse. Det lykkedes at samle ca. 30 ældre medlemmer og 
damer til en fest. Aftenen blev vellykket med en fin middag, 
underholdning af srudentersangerne m. m. Et arrangement, der 

inspirerer til gentagelse i kommende år. 
Udover de her nævnte fester og arrangementer har der været 

bl. a. Forhjulsfest den 24. november samt et vellykket karneval 
i februar. Endvidere har styrmandslauget atter i 1973 gjOrt sit 
til at holde liv i klubben med afholdelse af »BI~t øje«, jule
frokost m. m. 

Klubbens ordinære generalforsamling afholdtes den 7. de
cember. Generalforsamlingen indledtes med, at formanden ud
talte mindeord om overingeniør E. W. Bardram, afgået ved 
døden i 1973, hvorefter advokat Niels Fredsted valgtes til di
rigent. Formandens beretning og kassererens forelæggelse af 
regnskabet gav ikke anledning til væsentlig debat. Bestyrelsen 
for 1974 fik følgende sammensætning: formand Aage Bang, 
kasserer Lise Q. Kruse, sekretær Steen O. Storland, material
forvalter Leif Egholm, kaproningschef Stig Rasmussen, instruk
tionschef Jens Krumholt, motions- og langrurschef Bente Kjøl
ler, husforvalter Henning Enevoldsen, revisorer E. Haaman og 
N. H. Schaunburg. Bestyrelsen har senere suppleret sig med 
Susanne Rørsgaard, Finn Camel Christensen og Rolf Høhne. 

Under »særlige forslag « meddelte formanden, at bestyrelsen 
ville efterkomme et fra Martin Lyager fremkommet forslag om 
offentlighed ved bestyrelsesmøderne. 

Aftenen sluttede med en større debat om det betimelige i at 
anskaffe 2 kajakker til DSR. 

En ellers god sæson sluttede i øvrigt med at give større pro
blemer for klubben. Under orkanen den 19. november blev 
grunden ved NIVÅ HUS skyllet bort og bolværkerne ødelagt. 
Et større og bekosteligt restaureringsarbejde forestår, hvis vi 
skal redde vor gamle hytte. De fleste af midlerne til restaure
ringen er imidlertid skaffet, og arbejdet er kommet i gang, så 
huset skulle være klar til brug, når sæsonen starter 
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S/orm - EJ1Ireprenør 

Det må være et ønske for enhver, der føler sig knyttet til 
DSR, at fremgangen i 1973 må fortsætte i kommende år. Dette 
kan ske bl. a. ved, at vi alle, nye og gamle medlemmer, giver 
klubben en håndsrækning med arbejdet fremover. Et arbejde, 
der bærer lønnen i sig selv. Her skal dog alligevel lyde en tak 
til alle de, der sled i det i DSR i 1973. Aage Bang. 
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Overingeniør E. W. Bardram In memonam 

Den 25. maj 1973 mistede D. S. R. en af sine trofaste venner. 
Bardram blev medlem i 1921, og allerede året efter var han 

blandt de mest aktive roere, og længe varede det ikke, før hans 
navn var kendt over hele Norden som en meget fin scullerroer. 

Utallige sejre slæbte han hjem til klubben i de følgende år, 
og da han sluttede sin karriere som kaproer i slutningen af ty
verne, var han i de følgende 45 år et trofast medlem, sam altid 
var villig til at hjælpe klubben, så snart den siddende bestyrelse 

bad om hjælp. 
Vi vil altid mindes ham som den smilende og glade kamme

rat, som så pludseligt blev revet bort fra os. 
Gudmund Schack. 
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Langtursrochefens rapport 

Langturssæsonen 73 var i lighed med alle andre aktiviteter i 
DSR præget af stor aktivitet. Der blev roet 2 ferieture i Norge, 
1 tur fra Goteborg til Stockholm (gennem Gotakanalen), et 

hold overtog båden i Stockholm og roede over Alandsøerne til 
Helsingfors, og et hold blev i Danmark. 

Væsentligere end ferieturene, i det mindste i antal, er imid
lertid det store antal weekend-ture. Nivå og Salthelm har væ
ret flittigt besøgt, og føljetonbåden nåede Sjælland rundt, end

og med diverse afstikkere. Det er dejligt at konstatere, at lang

tursroning ikke blot dyrkes af garvede medlemmer. En stadig 
større del af de helt nye medlemmer tager denne ædle aktivitet 
op. For første gang i flere år har vi manglet langtursbåde. 

Slutningen af året blevet trist kapitel. Den voldsomme ef

terårsstorm fjernede betydelige mængder af Nivågrunden. Et 
kvalificeret overslag angiver, at ca. 250 m" materiale er for

svundet, inel. flagstangen . Husets nordside og en del af ØSt
siden er nu nærmest vandkant. Et Stort arbejde er sat i gang for 

at redde huset, og lad mig slutte denne beretning for 73 med 
at udtrykke håbet om, at vi i 74 stadig kan benytte Nivåhuset, 
samt at det er sikret på betryggende vis. 

S. E. A L B E R T U S 
EXPORT - IMPORT 

LUNDEVANGSVEJ 4 

2900 HELLERUP 

TLF . HE 10230 

Bente. 

I 

I __ . ___ ~ 
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D S R takker 
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F abrikant, dr. jur. Knud Abildgaard 
Anonym 

Anonym 

Cand. jur. Aage Bang 

Hr. Finn Gamel Christensen 
H,·. Ib Christoffersen 

Retsassessor Eugen Dettlaff 
Hr. Nils ELLekilde 

Hr. Hans Jørgen Ellekilde 
Fru Elna Fjeldbo 

Hr. Niels Fredsted 
Hr. Søren Freisleben 
Overlærer F. Frenzel 

Museumsinspektør G. Galster 

Hr. Niels f. Grønn, NSR 
Fhv. fabrikchef Olaf HaLLin 

Landsretssagfører Ebbe Fogh Hansen 
Civilingeniør f. Norman Hansen 
Hr. Jan Hefner 

H øjesteretssagfører, dr. jur. Bernt Hjejle 
Landsretssagfører H. H. Holm 
Hr. Sven Hougaard 
Ambassadør Frants Hvass 
Hr. Rolf Hohne 

Hr. Gorm Jensen 
Hr. Birger Jensen 

Hr. Bjarne Skaarup-jørgensen 
Tandlæge Wilhelm Kahns 
Frk. Birthe Keep Knudsen 
Frk. Bente KjøLLer 

Overlæge Peter Krag 

Professor, dr. med. H. K. Kristensen 
Hr . Jens Krumholt 
Hr . Ulf Kaarsberg 
Hr . Emil Lamp 

Landsretssagfører f. Svenning Larsen 
Marketingschef, cand. polit. Fridtjof Lund 
Frk. Marie-Louise Lunn 

Hr. Carsten Ditlev Lunn 
Læge Knud Lyager 

Hr. Martin Lyager 
Civilingeniør Herbert Marcus 
Civilingeniør Knud Mikkelsen 
Hr. Berndt Mogensen 

Højesteretssagfører H . Møhring-Andersen 
Hr. Mølgaard-Nielsen 

Hr. Dan Nielsen 
Frk . Gerd Nielsen 
Frk . Tove Nielsen 

Hr. Poul Nissen 

Assistent Jan Nyeboe 
Civilingeniør G. Nyhegn 

Underdirektør H. Nyholm-Poulsen 

Civilingeniør Kristian H. Nørlyng 
Civ ilingeniør Sv en Rye Petersen 
Frk. Grete Poulsen 
Hr. Per F. Rasmussen 

Premierløjtnant Stig Georg Rasmussen 

Fru Kirsten Vedel Rasmussen 
Hr. \Verner Rasmussen 
Hr. Ole Rømer 

Frk . Susanne Rørsgaard 

Hr. PaLLe Rørsgaard 
Grosserer Gudmund Schack 
Sekretær Schultz-Nielsen 

Revisor PaLLe Smith 
Arkitekt Niels O. H. Strigel 

Højesteretssagfører O. Bondo Svane 
SpeciaLLæge Orla T eglers 
Ekspeditionssekretær Per Thielemann 

Hr. Jørgen Thaarup 

for støtte til årbogens udgivelse 
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Kaproningssektionens beretning 

I de sidste par år har medlemmer, som ikke har været specielt 
kaproningsinteresseret, måske knap nok lagt mærke til, at klub
ben også har en afdeling inden for dette område. Denne uhel
dige udvikling skulle gerne være brudt med de resultater, der 
er opnået i sæsonen 1973. 

Jeg vil indskrænke beretningen til en gennemgang af de vig
tigste aktiviteter og begivenheder i det forløbne år, idet den 
samlede opgørelse af, hvilke kaproninger der er deltaget i og 
de deri opnåede resultater, findes i statistikken bag i å rbogen. 
Her kan de interesserede studere dem nærmere. 

Som altid begyndte sæsonen med vinrertræningen, der blev 
ledet af klubbens træner Asbjørn Torp. For at skaffe afveksling 
og for at vi kunne lære hinanden bedre at kende, blev der den 
sidste lørdag-søndag i februar a rrangeret et weekend-ophold i 
Damernes Roklubs sommerhus på Sletten i Nordsjælland. Om 
aftenen efter endt træning snakkede man hyggeligt sammen, så 
grupperingerne i senior, junior og begynder blev brudt. Des
uden blev det her muligt at gennemgå nogle nødvendige ting, 
bl. a. kaproningsreglementet. Et par uger efter den egentlige 
sæsonstart den 24. marts med udkørsel af både etc. blev suc
cessen gentaget med en tur til Nivåhuset. Dertil roede man i 
klubbens inriggerbåde, så kaproerne også kunne lære denne 
bådtype at kende. 

Disse to ture gav grundlaget for det solide sammenhold, der, 
til trods for det relativt store anta l roere (ca. 40) , prægede sæ
sonen og gav mulighed for de gode resultater. 

Allerede ved den første, større danske regatta , Forårsregat
taen på Bagsværd, viste det sig, a t flere af vore roere kunne 
være med blandt toppen af dansk roning. Det var således en 
stor glæde, at Poul Hedebo havde format til at vinde i elite
singiesculler i vor nye sculler Atom, som blev indkøbt ved års
skiftet for midler fra Bikuben. Også i andre klasser i denne 
bådtype blev der vist resultater, som lover godt for fremtiden. 
Så ledes vandt Leif Egholm begynderløbet og viste i resten af 
sæsonen tilsvarende fine resultater. 
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Henrik Teglers og Poul Hedebo efler glimrende indsats i Sorø 

Endelig kunne vi mønstre en juniorafdeling, hvor Kurt Buch
mann vandt så overbevisende i sculler, at han blev udtaget til 
DFfR's hold ved Li.ibecks juniorregatta. Vore juniorers styrke 
blev ugen efter befæstet, da vi fik udtaget både singlesculler, 
toer uden og dobbeltfirer til trelandskampen i Brabrand den 
23. juni. De vandt dog ikke mod de langt mere rutinerede kon
kurrenter. 

For at se, om scullerroerne også kunne klare sig i internatio
nalt selskab, blev nogle af dem send~ til Amsterdamregattaen. 
Ved denne blev det klart, at de alle havde en pæn standard, 
men at der først med endnu nogen erfaring kan blive tale om 
medaljer i så hå rde, internationale konkurrencer. Det lykkedes 
til denne lejlighed at få leveret den dobbeltsculler fra Stampfli, 
som vi året før havde fået penge til fra Christa og Viggo Pe
tersens fond i anledning af Ree's 100-årsdag. 

Selvom båden først nåede frem så sent på sæsonen, blev det 
besluttet, at Poul Hedebo og Henrik Teglers skulle se, hvor 
meget de kunne få ud af den, medens de stadig roede single
sculler. På baggrund af deres styrke og bådens høje kvalitet 
kunne de efter få ugers træning true den bedste danske dobbelt
sculler fra Frederiksværk. Dette resulterede i, at DFfR udtog 
dem til Nordiske Mesterskaber efter en strålende præstation 
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Olleren 

ved den internationale Københavnsregatta. Ved disse mester
skaber var vejrforholdene imidlertid så dårlige, at deres mang
lende erfaring med denne båd handicappede dem væsentligt. 

Ugen efter roedes der om de danske mesterskaber på Hader
slev Dam. Under disse konkurrencer krævede vejret ligeledes 
betydelig erfaring, hvilket resulterede i andenpladsen i single
og dobbeltsculler samt i damejunior-dobbeltfirer. Ikke mindst 
det sidste var kedeligt, da Pia Frederiksen, Elinor Jelsdorf, 
Inga Merete Nissen og Vibeke Hertz havde klaret sig pænt 
gennem sæsonen, og placeringen mest skyldtes et uheld ved star
ten. Det var en trøst, at både dobbeltsculleren og dobbeltfire
ren fik revanche om søndagen. Til gengæld lykkedes det Su
sanne Rørsgård og Annette Worsøe, DSR, sammen med Judith 
Andersen og Inger Andersen, Roskilde Roklub, at ro et mester
skab hjem i dobbeltfirer. Efter at have domineret senior A dob
beltsculler hele året var det fortjent, at de fik mesterskabet, 
som blev klubbens første i denne klasse. Båden, som blev stro
ket af Susanne, var stillet til disposition af Damernes Roklub, 
som også stillede styrmanden, Lena Baden. 

Den sidste almindelige kaproning blev Efterårsregattaen den 
2. september, medens klubkaproningen satte et mere utraditio-
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Michael og Ulrik tanker op 

nelt punktum for årets præstationer. Som det efterhånden er 
sædvane, bliver de store både først taget ret sent hjem fra Bag
sværd, da det giver en mulighed for at lære næste års begynde
re lidt roning, før den egentlige vintertræning begynder. 

Foruden til de åbne kaproninger har vi stillet mandskaber 
til forskellige andre matcher. 

Arhusmatchen blev roet den 2. juni på Bagsværd. Efter at 
vi i mange år er blevet slået, satsede vi ved denne lejlighed på 
at sætte det stærkest mulige studenterhold fra Københavns 
Universitet, da vi ellers ville mist~ chancen for at erhverve 
»faklen« til ejendom. Det bevirkede; at vi klart vandt matchen, 
måske for klart. De to løb mod Kvik om spejlet og bolche
glasset lykkedes det at vinde den 6. september. 

Det var meget beklageligt, at de øvrige studentermatcher i år 
ikke blev til noget på grund af forskellige misforståelser. Både 
Nordiske Akademiske Mesterskaber og Polyteknikkermatchen 
skulle dog kunne roes i 1974, da vi nu kender mere til proble
merne. 

Gennem hele sæsonen har der været mange roere, hvilket har 
givet materielproblemer. Der har aldrig i afdelingen været så 
mange kvindelige roere som i år, og dette gav specielt pres på 
scullertyperne. Det har således til tider været vanskeligt blot at 
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Leif Egholm og Gudmund Schack, Bagsværd 

skaffe det tilstrækl,elige antal årer. Kun med megen velvilje fra 
andre klubber, navnlig Skovshoved Roklub og Damernes Ro
klub, har det været muligt at gennemføre sæsonen blot nogen
lunde tilfredsstillende. 

Økonomisk har kaproerne ikke i 1973 brugt mere end i de 
foregående år, skønt både antallet af roere og pristallet er ste
get. Dette har kun været muligt, fordi der fra roernes side har 
været vist forståelse for disse problemer, og fordi Stig Rasmus
sen kyndigt og omhyggeligt varetOg de regnskabsmæssige sider 
af udvalgets arbejde. De begrænsede økonomiske muligheder 
bevirkede navnlig i foråret, hvor situationen var mere uklar, 
at kaproningsudvalget viste måske for stOr tilbageholdenhed, 
når det gjaldt dyre reparationer. Om man kan komme længere 
ned i udgifterne pr. roer, skal jeg lade være usagt, men det vil 
næppe kunne ske uden væsentlige afsavn, som på længere sigt 
kan komme til at skade klubben. 

Jeg vil slutte denne beretning med håbet om, at årets gode 
resultater ikke mindst inden for juniorafdelingen betyder, at 
klubben også i fremtiden kan være med inden for kaproning. 

P. Grosbøl. 
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Ski- og orienteringssektionen 1973 (33. sæson) 

Traditionen tro skal man ved starten på et nyt år prøve at se 
tilbage på det år, der er gået, selvom det måtte være mere in
teressant at høre om det, man har tænkt sig, der skulle ske i 
det nye år. 

Men først historien. 
Årets nummer var 1973 efter Kristi fødsel, og i dette år fald t 

DSRs ski- og orienteringssektions 33. sæson. Året havde 365 
dage, hvilket ca. 75,75% af alle år har. Året havde et tilsva
rende antal nætter, og dette gjorde, at året havde 8760 timer 
eller 525.600 minutter. En lille del af alle disse minutter har 
nogle mennesker anvendt til at deltage i de aktiviteter, der skal 
beskrives i det følgende. 

Sektionen har afholdt en række løb fra Gåsehuset, 10 tror 
jeg. Flere af disse løb har endda strakt sig over tO dage, idet 
der har været natløb lørdag aften og almindeligt løb søndag. 
I forbindelse med disse løb har mange overnattet i Gåsehuset. 
Et af dagløbene har været i Tokkekøb Hegn. Det var Palle 
Rørsgaard, der bragte denne variation ind i løbene. Kaproerne 
møder nu trofast op hver gang, der er løb. Der bliver lagt nog
le specielt lange og specielt lette baner til dem. Dette har be
virket, at det gennemsnitlige antal deltagere i løbene fra Gåse
huset er oppe over 25. Man kan derfor kun beklage, at planer
ne om udvidelse og modernisering af Gåsehuset stadig kun er 
planer. Det har været rart at se den interesse, der har været for 
at lægge løb. Jeg tror, der har været lige så mange mand til at 
lægge løb, som der har været løb. Årets sidste løb skulle tradi
tionen tro være julekispus. Dette blev i år kun » pus «, idet ba
nelæggeren Rolf ikke kunne få fødderne styret til Gåsehuset 
om søndagen før godt over middag. Det viste sig også, at der 
ingen »kis« var på de fire poster, der var i skoven. 

Traditionen trO har DSR afholdt sit åbne løb, Stifinderløbet. 
I 1973 var vi vendt tilbage til Danmark til Hvalsø Skovene 
mellem Roskilde og Ringsted. Poul Nissen og undertegnede var 
banelæggere for første gang. Gert Pedersen var en effektiv 
banekontrollant, Mikkel var stævneleder, Kjeldgaard fra OK 
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Skærmen var vores tekniske kontrol og Helge Johannes Nielsen 
fra Lyngby overdommer. Vi blev desvæ rre velsignet med ku
ling og slud, så det var en prøvelse at være udendørs den dag. 
Vi havde 300 deltagere, og alt gik fint, blot må vi sige, at vor 
tidsudregningsfunktion var for dårligt organiserer. Det viste 
sig, at der gik op til to timer, fra folk kom i mål, til de kom op 
på resultattavlen, og det er alt for lang tid. Vi måtte desværre 
diskvalificere en del løbere, der ikke havde synlige klip i deres 
kort. Dette gav lidt mumlen, men der var vores overdommer 
meget bestemt. 

Lad mig her takke alle, der hjalp til med arrangementet. 
Hvis ikke så mange bakkede op om løbet, ville vi ikke kunne 
fortsætte det, og det ville være en skam. 

I de åbne løb har deltagelsen nok været lidt mindre end de 
foregående år. Der er desværre for få nye, der vil med ud og 
prøve dette. Resultaterne har været pæne og midt i de respek
tive klasser. Kun Røde hæver sig lidt over dette, og hans bed
ste resultat blev en anden plads ved forbundsmesterskaberne i 
ældre oldboys. 

Endelig har sektionen afholdt generalforsamling. Dette ske te 
under de sædvanlige uformelle former, og meget få ha vde fun
det vej til generalforsamlingen. Der skete ikke noget særligt. 
Til styre genvalgtes alle. Det vil sige, at styret i 1974 er: 

Formand: Ronald Clausen. 
Sekretær: Claus Rasmussen. 
Kasserer: Poul Nissen. 

Efter disse historiske betragtninger synes jeg, vi skal se lidt 
på det, der skal ske i 1974. 

Løbene fra Gåsehuset skal fortsætte. Det er klart, og vi kan 
prøve at variere dem lidt. 

Stifinderløbet 1974 kommer til at foregå i Sverige på Hal
landsåsen med omklædning på Margrethetorp skole. Vi har få
et et ganske krævende område for løberne, og et meget fint kort 
med mange detaljer. Datoen bliver den 21. april, og jeg håber, 
at mange vil møde op og hjælpe til med arrangementet. 

Hvis vi stadig skal være en rigtig orienteringssektion, må vi 
også se at forøge vores deltagelse i de åbne løb. Vi må ha ve 
nogle flere med ud. Det er meget sundt at prøve, at det er no
get ganske andet at løbe rundt i en fremmed skov. Det har for 
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øvrigt vist sig, at hvis folk prøver det to-tre gange, ja, så bliver 
de ved. Vores ældste aktive løber fyldte 70 den 20. december. 

Der findes baner for alle. Hvis man begynder i Gåsehuset, 
vil man selvfølgelig kunne få al den fornødne instruktion, men 
man behøver ikke at vente på, at der skal komme et løb der
oppe, for ved de åbne løb findes der altid begynderbaner, som 
absolut ikke er svære. Ja, de er næsten altid lettere end de ba
ner, der lægges fra Gåsehuset. Der er kLin et at gøre: Kontakt 
en fra sektionen. Vedkommende vil da hjælpe dig gennem star

ten. 
Lad mig slutte med at ønske, at vi i år får et godt år i skoven. 

Ronald Clausen. 

Få det 
nemt med 
pengene. 

Det er så let 
-komind 
og tal budget 

HANDELSBANKEN[M 
- altid med i billedet il!l!!!h 
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D S R's venner 

Det er med glæde, jeg her følger opfordringen fra årbogens re
daktør til at give en lille orientering om Danske Studenters 
Roklubs Venner, i almindelig tale benævnet» Vennerne«, for 
det er sikkert rigtigt, at en del af de yngre medlemmer ikke 
har det helt præsent, hvad " Vennerne" står for, og kan jeg med 
disse linier medvirke til en fornyet interesse omkring vor støtte
virksomhed, vil det kun glæde, for gennem større medlemstal 
i dette led af arbejdet kan der også ydes større midler til DSRs 
administration og virke. 

Oprindelsen til »Vennerne« ligger hel t tilbage til 1918, efter 
Akademisk Roklub og Polyteknisk Roklub - i øvrigt efter 
mange og lange forhandlinger - året før var sluttet sammen 
til DSR. 

Det skete den 28. marts 1917, og en del medlemmer fra beg
ge de gamle klubber syntes, at det kunne være betimeligt, om 
man havde en støtteforening, hvis eneste formål var at frem
skaffe midler til hjælp for DSR, og glædeligvis meldte mange 
af de ældre roere sig straks, ligesom man også fik anmodning 
om optagelse fra personer fra andre klubber, et meget inspire
rende og værdifuldt tegn på glæden over at støtte en idrætsgren 
med få indtjeningsmuligheder. At det samtidig var en hånds
rækning til en ny-etableret klub og til den studerende ungdom 
gjorde jo ikke formålet mindre velkomment, og stiftelsen af 
"DSRs Venner« skete så, som nævnt i 1918. 

Og "DSRs Venner« fik yderligere præg, da Hans Kongelige 
Højhed, kronprins Frederik, gav tilsagn om at være protektor 
for foreningen. Det skete den 16. december 1918, og det var 
første gang, at kronprinsen gik ind for at være med på officielt 
plan, som en idrættens førstemand . 

Som student og sømand viste kronprins Frederik studenter
roerne en stor ære, og den kongelige bevågenhed fik den største 
betydning for DSR op gennem å rene. 

Fra "DSRs Venner« er store beløb tilgået studenter-roningen 
lige fra begyndelsen i 1918 og til dato. Selvom medlemstallet 
var beskedent - omkring 20 de første å r - var det mennesker 
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med hjertet på rette sted og dertil med muligheder for at støtte 
udover det sædvanlige, og i den forbindelse må nævnes DSRs 
bedste ven, ingeniør Herman Ree, om hvem man med rette kan 
sige, at han viede sit li v til sin klub. Uden ham , hans idealisme 
og offervilje, hvade DSR måske slet ikke eksisteret i dag. Vort 
dejlige hus havde han sin meget store andel i, og utallige er de 
både, som han nåede at skænke klubben, inden han døde i 1945. 

Gennem DSRs årsberetninger har medlemmerne haft lejlig
hed til at følge, hvilken økonomisk indsats der ydes klubben 
gennem "Vennerne«, og det er da blevet til store summer gen
nem de 55 år. Hertil må yderligere lægges værdierne af mange 
gaver, præmier, pokaler, materialer og inventar, og det er da 
heller ikke uvæsentligt at nævne den betydning, flere af »de 
gamle« har haft som formidlere ved donationer udefra, alt til 
gavn og glæde for rosponen i almindelighed og DSR i særde

leshed. 
I dag tæller» Vennerne« ca. 50 medlemmer, som med ildhu 

og interesse følger de gode spor, der er lagt, men der er plads til 
mange Here, og har man lyst og interesse for at være med, er 
enhver velkommen til at melde sig ind. Kontingentet er kr. 25 
pr. å r (minimum), og udover glæden ved at være med i et 
støttearbejde har man da også muligheden for at være med ved 
det årlige møde, træffe gamle bekendte og fornemme lidt af den 
atmosfære, som altid har stået omkring DSR. 

Den nuværende bestyrelse består af højesteretssagfører H . 
Møhring-Andersen (formand), laboratorieforstander E. F. 
Voigt (kasserer) og undertegnede. 

Gudmund Schack . 
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Motionsroning er ikke for tøsedrenge 

l sidste års årbog afsluttede Gert Hougård sin gribende pinse
tursberetning således: »Rosporten kan som bekendt udøves af 
alle køn i alle aldre, så om vi skal vente nogen tid på reklame, 
tåles det sagtens, så vi ser de kommende Søndags Politiker i 
møde med spænding. Venner, en skønne dag bliver det vores 
tur.« 

Det ser ud til , at den våde pinse tur hav de gjort et sådant 
indtryk på den udkommanderede journalist, at redaktøren af 
hensyn til rosporten ikke kunne nænne at trykke hans rystende 
beretning i avisen. Den findes dog på tryk i John Njors mor
somme bog »H va med kondien - kalorius «. Vi har fået lov at 
bringe hans beretning i årbogen. 

Selvom man alt for tit bliver uforskammet dårligt behandlet 
af DSB, foretrækker jeg nu Kystbanen fremfor at ro hjem til 
Espergærde fra Københ av n. Med toget tager de ca. 35 km en 
god halv time. I en to-årers langtursbåd med styrmand om
kring 61/ 2 time. Jeg ha r prøvet, men gav op efter 51/2 tim e ved 
Nivå. 

4000 træk i åren. Det vi l igen sige 4000 armbøjninger, og 
præcis lige så mange gange blev benene bøjet og strakt. I 5 1/ 2 

times silende regn, med strømmen imod, krappe bølge r og en 
strid modvind, som meget hurtigt fik en til at indse, at det er 
noget forfærdeligt sludder, at et flag er smukkest i modvind. 
J eg ville måske have elsket det i stærk medvind og so l. Nu bl ev 
det kun til 5112 times had, før vi gav op i Nivå og tog en taxa 
resten af vejen. 

Måske det bør tilføj es, at det var første gang, jeg deltog i en 
langtursroning, for øvrigt første gang i mere end 20 å r, at jeg 
roede mere end nogle få åretag. Der kan meget ve l gå 20 år, 
før jeg prøver igen. 
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Det siges, at man får lange arme af a t ro. Jeg er helt sikker 
på, at der ikke findes en roer i hele verden med så la nge arme, 
at ha n kan få kløerne i mig, når han næste gang står og man G

ler en mand til en tur op langs kysten. 
Det begyndte med en invitation fra motionisterne i Danske 

Studenters Roklub om at deltage i en tredagestur fra Køben

havn til Kullen og hjem igen. Jeg slog til. 
- I ngen ved, a t det kun er en brøkd el af roklubbernes med

lemmer, der er kaproere. De fleste er motionister, og de får 
virke lig god motion, betroede en af mine rokammerater, Jens 

Krumholt, mig. 
Og jeg skal love for, han havde ret i det med musklerne. 

Det var som at blive kørt langsomt igennem en kødhakke
maskine (og samtidig blive spulet af en hå ndbruser). 

Heldigvis havde jeg kun tid til at deltage en enkelt dag i 
eksperimentet, og de fandt derfor en pige, som kunne træde 
ind som reserve for mig de to sidste dage. De fik også kun mit 
ja, fordi jeg var helt overbevist om, at langtursbåde mindst 
havde otte mands besætning, og jeg undervejs kunne få tid til 

at slappe lidt af. 
J eg mødte op en tidlig morgen i Svanemøllehavnen, fy ldt 

med de bedste forh åbn inger. Så mig om efter en otter og be
s:nningsmedlemmer af den kaliber, man altid ser på sejrsskam
lerne ved VM, De ved de gutter på 2 meters højde og med 
overarme som landskinker. Men hvad fandt jeg? En to-årers 
båd med plads til en styrmand og to fyre p å min egen stØrrelse. 
Det vil sige med overarme som kyllingelår. Jens Krumholt og 
Gert Hougaard, som jeg skulle dele båd med resten a f dagen, 
var på ingen måde supermænd. 

Krumholt gav mig en hurtig instruktion i robassinet. "Kør 
sædet helt fr em, mens du fører å ren bagud med bladet vandret, 
så drejer du det lodret, ned i vandet, sæt af med fødderne, og 
sædet ruller bagud , hvorefte r du trækker med armene. Det er 
det hele. Det skal du bare gentage 4000 gange, så er vi der

oppe. « 
Derefter va r v i klar til at gå i bådene. I alt skulle vi af sted 

i fire både. Da provianten blev stuvet ned, steg min sympati, 
for motionsroerne igen . 01, lækker mad , snaps, whisky, a lt sam
men ford elt i bådene, så v i fik nogenlunde lige meget at slæbe 
på. Vi fik bajerne, hvilket ville have været lykken på en varm 
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dag. Det var det ikke. Whiskyen var i den forreste båd, som 

ikke var til at hale ind på. 

Vi var ikke mange meter uden for havnen, før det gik op 
for mig, at det ikke var det bedste vejr for en debutant. Alt 
var imod os. Bølger, vind og strøm. Dertil en silende regn, som 

gjorde det muligt at fange ugler selv en meter over havets over

flade. Eneste opmuntring - overraskende for øvrigt - var, at 
båden sejlede ligesom en æggeskal. Den red hele tiden over bøl

gerne. Jeg havde ventet nogle ordentlige sjask i nakken. Men 
efter en halv times tid kunne det nu have været det samme. Ud 
for Bellevue var vi næsten gennemblødt. 

- Vi tager en kop kaffe i Tårbæk, foreslog Krumholt trø
stende. 

- Ja, hvis vi ikke fortsat skal sejle i ring, for så får vi aldrig 

nogen kaffe, kommenterede Gert mine manglende evner til at 
holde takten, hvilket gaven noget ustadig kurs . Den blev ikke 
engang bedre, da jeg blev styrmand, for de opdagede, at jeg 

havde fået krydset snorene til roret. Jeg sad nu også og undre
de mig over bådens underlige reaktioner, men trøstede mig 

med, at de to andre ikke roede bedre end jeg. Det gjorde de, da 
vi fik orden i styretøjet, og vi nåede godt våde Tårbæk Kro. 

Mit forslag om at blive der blev stemt ned. Og lave mytteri 

ene mand er ingen løsning, så vi stod snart igen til havs. Og 
kors hvor vi roede: En-to, en-to, træk-slip, træk-slip, sjask
sjask. 

Det øsede stadig ned. En kold, modbydelig regn. Jeg kunne 
nu alle indskrifterne på årerne udenad - ),PR 2«, hvæsede den 

ene flade mod mig, når jeg førte den bagud. »Rennruder « stod 
der, når den blev drejet, og der skulle hives hårdt. Der burde 
have stået »regnruder«, tænkte jeg. 

Imens sad Hougaard og Krumholt og udbredte sig om det, 
de så inde på land: »Der er huset med vinduesgavlen og den 
store franske himmelseng. De bruger den ikke meget, efter de 

har fået børn. Synd. Det er ellers sådan en sød kone ,« sagde 
Gert. 

- Og der kommer huset med bjergbanen. Mon ikke Spies er 
misundelig? lød Krumholts kommentar til en grund med huset 

højt oppe på skrænten og en rigtig tandhjulsbjergbane med en 
telefonbokslignende kabie, som kunne køre ned til stranden. 
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- Og se husene der. De er ellers så velholdte ud til Strand

vejen, men der har tilsyneladende ikke været råd til også at 

gøre dem i stand ud til havsiden. 
Dc havde rigtig en dag ud af det de to gutter. Jeg sad bare 

og knoklede med åren og tænkte på, hvor mange der mon gider 
læse det, man sidder og lider så forfærdeligt for at kunne skri

ve. Jeg nævnte det, og Krumholt fik et ondt blik i øjnene og 

sagde med en djævelsk latter: 
- Formentlig ikke en sjæl ... 
- 3000 åretag endnu, bekendtgjorde Gert, som bruger for-

skellige huse langs kysten som kilometersten. 
Og det silede stadig ned. Og whiskybåden var så langt for

ude, at der ikke var noget at gøre. Og jeg havde mindst af alt 
lyst til en kold øl. Og var kold og tørstig. Og jeg skulle nu 

være styrmand og sidde stille i regnen og blive endnu koldere. 
Jeg tænkte med vemod på min glorværdige 27 -dages militær

karriere i marinen, hvor man med flådens sans for det prakti

ske bandt bådene fast i kanalen ved Arresø og satte os til at ro, 
uden at vi rokkede os ud af stedet. Men aldrig mere end en 

time ad gangen og normalt kun i godt vejr. 
- Jeg tror, vi er ved at have lig i lasten, erklærede Gert. 
- Ja, se, mågerne er begyndt at kredse over ham, svarede 

Krumholt. 
Og jeg orkede ikke at svare igen. Tænkte dels på de mere 

end 2000 åretag vi manglede. Nu nyttede det ikke engang at 
lokke dem til at vende om. Kom i tanker om en jeg kender, 
som samler på vabler. Han klipper dem af, tørrer dem og gem

mer dem i små æsker. Besluttede at forære ham et par sjældne 
eksemplarer. Den, som var under udvikling i hånden, på stør
relse med en femkrone, og de, som var under udvikling på en

debalderne - og som ville kræve meget stOre æsker til opbeva

nng. 
- Synes du ikke, det er billigt at kunne motionere i langturs

båd lige så tit du vil for kun 240 kr. om året i kontingent? 

spurgte Krumholt. 
- Jo, svarede jeg blidt og besluttede at holde masken, om det 

så skulle koste mig livet. Nægtede at skifte senere, da vi gen

nem regnen anede Nivå i horisonten. 
- Nej, jeg kan sagtens ro et stykke endnu. Og det gjorde jeg 

med det resultat, at jeg ikke kunne rejse mig fra sædet, da bun-
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den af båden endelig skurede mod sandet foran DSRs hytte i 
Nivå. To mand bar mig i land og placerede mig venligt foran 
pejsen, stak mig en flaske whisky, som var 1/ 3 fyldt. Resten 
havde skandalen Martin i den anden båd drukket på vejen. Nu 
var jeg så uvenlig at drikke resten i en lang slurk. 

Først da fik jeg det nogenlunde igen , men ikke så godt, at 
jeg lod mig overtale til at fortsætte næste dag. Ellers tak. Men 
maden var god, og der var rigeligt til tørsten. På den led har 
jeg ingen ind vendinger mod langtursroning for motionister. Mit 
kondital er bare ikke til det. Det er under 100. 

Nå, spøg til side. Jeg tror nu godt, jeg vil forsøge mig igen 
en anden gang i sol og vindstille, iført badetøj - og med en 
anden besætning. Efter den omgang ville man nok føle sig mere 
fristet af en eller anden form for indendørs konditræning. 

John Njor . 

~------------------------------------

I 
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Øresu ndskrydstogt 

Rotur i flere dage? Det kan man da ikke! Jeg havde meldt mig 
ind i roklubben for at få lidt motion - men ligefrem overdrive 
det, syntes jeg ikke at der var grund til. Sådan var mine tan
ker, da jeg blev spurgt, om jeg ville med på årets pinserur. Den 
var arrangeret som årets største kanin-introduktion. En slags 
mini-langtur! Da ordet kanin dukkede op, mente jeg jo nok, 
at der ikke vi lle ske så meget ved at se lidt nærmere på sagen. 
På det tidspunkt (jeg havde været medlem i en uge) turde jeg 
endnu ikke blande mig med klubbens garvede verandaroere -
hvis største fornøjelse va r (er) at kommentere aktive roeres 
vand- og landgangsteknik. Nå - jeg sagde ja, og da turen yder
ligere skulle starte som en sundtur, var der jo grund til at glæ
de sig. Jeg var så heldig at komme i båd med Martin og Grete, 
der straks forelagde mig deres provianteringsliste. Det forekom 
mig, at den hovedsagelig bestod af våde varer; men Martin be
roligede mig med, at man så at sige ikke drak noget på en lang
tur. Det gjorde vi næsten heller ikke på denne tur, men det 
skyldtes kun, at vi skulle dele med de personer, som Rolf hav 
de glemt at købe øl til. 

Turens første færgetur fra Tuborg til Landskrona var hurtigt 
overstået, hvorefter vi skulle til at ro!!! 

På vej til Hven kunne Martin ikke rigtigt forstå, at jeg hav
de fået roret, men til mill undsky ldning skal siges, at det var 
på grund af blæsevejret, at han blev våd og ikke på grund af 
min roteknik. Jeg tror, det var første gang, jeg roed e en time 
i træk, og ved samme lejlighed lovede jeg mig selv, at det var 
sidste. Synspunktet ændredes dog, da vi kom i land og fik en 
god frokost. Allerede på det tidspunkt fik jeg en lille forsmag 
på Martins og Gretes sans for mad. Det styrkedes under aftens
maden; nu skal det siges, at det er let at glæde sig over maden, 
når den består af svinekotelletter drysset med paprika, stegt 
med champignon og skalotteløg og med safrankogte ris, medens 
de andre spiser forloren skildpadde på dåse. 
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Denne aftensmad fik vi ret sent, hvilket skyldtes, at vi skulle 
lede efter Jens, Carsten og Jean-Pierre. Vi roede før st den ene 
vej rundt om øen, derefter den anden, hvorefter vi gik i land, 
hvilket vi kunne have gjort med det samme. Nej, nej, vi sk ulle 
se øen både fra styrbord og fra bagbord! Det viste sig, at Jens 
& Co. havde brugt tiden til at beundre seværdigheder(!) på det 
svenske fastland. Rolf & Co. havde på dette tidspunkt opgivet 
og havde slået lejr i 2. sals højde. Det hævnede sig dog, idet de 
næste dag måtte slæbe båden på en trækvogn tværs over øen, 
thi det var i løbet af natten blevet et forrygende blæsevejr, der 
gjorde, at vi i hvert fald ikke kunne ro. Hvad skulle vi gøre? 
De gamle garvede roere lagde hovedet i blød, mens vi kaniner 
så beundrende på dem. » Vi tager færgen,« sagde Jens. ), Bare 
han havde holdt hovedet i blød,« tænkte vi. Færgen var lille 
og hver robåd kun lidt mindre, så hvordan vi skulle få plads til 
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dem, var mig lidt af en gåde. »Den klarer vi, « sagde styrman
den, kokken og tjenerne. De tog bådene, og i løbet af få mi
nLltter var disse sikkert fortøjet på skibets overbygning. Det så 
godt nok lidt usikkert ud, men fortøjningerne holdt da. Vi 
satte os ned i restauranten, og Martin pointerede atter, at man 

.... så at sige ikke drikker på en langtur. 
Ved skæbnens irone var det næste dag blikstille, så vi blev 

nødt til at ro hjem! 
Alt i alt en hyggelig tur. Man må blot næste gang gøre noget 

for at få nogle flere kaniner med. Denne gang var der to - 2 -

og det var arrangeret som kanininstruktion. Man ska l nok næ
ste år lave turen som et 0resundskrydstogt uden robåde - - de 
er bare til besvær! 

Steen. 
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Kaproere på langtur 

Når kaproerne i dag drager ud til kaproninger rundt omkring 
i ind- og udland, sker det på en sådan måde, at gamle kap
roere sikkert ville korse sig, hvis de så hvordan. 

Ifølge visse forlydender betragtede de det som en naturlig 
ting, at de blev indkvarteret på noget nær 1. klasses luksus
hoteller med helpension. Det eneste problem de havde, var, 
hvordan de skulle bjærge sejren hjem . Alt andet sørgede de 
dertil medbragte ledere for. 

I dag kan kaproningsafdelingen sammenlignes med en stor
familie, som skal på tre ugers campingferie sydpå, fyldt til ran
den med medbragt proviant. Vi har det vældig sjovt og hygge
ligt. Det er virkelig en oplevelse. 

En sådan oplevelse kunne klubbens fire scullerroere Poul, 
Henrik, Kun og Leif berette om efter hjemkomsten fra en kap
roning i Amsterdam. Vi troede alle, at det skulle blive en be
hagelig hyggetur, men i stedet blev det en stresset tur! 

Først gik den oprindeligt planlagte bådetransport i vasken, 
således at det først få timer før afrejsen torsdag aften lykkedes 
os, som erstatning, at få fat i en mini-lastvogn til at transpor
tere bådene på. Dernæst tog det os adskillige timer at få vognen 
rigget, så bådene kunne være der. Sent torsdag aften kunne vi 
så endelig tage afsted! 

Udover lastvognen, SOm Poul og Henrik skiftedes til at køre, 
havde vi en folkevogn til rådighed, som jeg kørte på hele turen. 
Kun de tre af os havde kørekort, så til sidst blev det næsten 
et mareridt at køre i bil. 

Første etape gik til Maribo, hvor vi fik suppleret udrustnin
gen med telt m. m. Efter et behageligt ophold der, gik turen 
videre sydpå, klin afbrudt af »småhvil« undervejs. Gennem
snitsfarten på autobanerne i Tyskland og Holland lå på mel
lem 80 og 90 km/ t., så det gik stærkt. 

Da vi endelig nåede til Amsterdam, var klokken efterhånden 
blevet henad syv fredag aften. Vi havde regnet med at være 
på rostadion først på eftermiddagen, således at vi kunne del-

32 

tage i Argo-sprimet fredag aften, men det var vist meget godt, 
at vi ikke nåede det. Først henad midnat kunne vi sove ind. 
Men ak, kun en stakket frist, idet vi igen skulle op lørdag mOr
gen mellem klokken fem og seks, fordi den første af os skulle 
ro indledende heat klokken otte. Således gik både lørdagen og 
søndagen på rostadion fra tidlig morgen til sen aften, idet lø
bene lå spredt over hele dagen begge dage. 

Vi havde medbragt en cykel (et uundværligt transportmid
del, nh man er i Holland), som blev brugt flittigt, idet man 
kan køre langs banen i den ene side og følge løbene fra 1. par
ket. H vis man ikke gider at køre på cykel, kan man i stedet 
køre med et dertil indrettet vogntog. Det meste af tiden kørte 
vi to på cyklen, men da Poul skulle starte i finalen om søn
dagen, nægtede cyklen at bære mere end en. Jeg blev derfor 
nødt til at løbe ved siden af fra start til mål. Godt det ikke 
var et otterløb ! 

Af andre små sjove episoder kan berettes, at Lasse om søn
dagen gik rundt iført stor bandager og lignede enten et af 
Frankenstein's uhyret eller også en, som kom direkte fra en 
boksekamp. Lørdag aften syntes han ikke, at der var blus nok 
på primussen til at varme dåsemaden ordentligt, så vi måtte 
i gang med at gøre brug af den udvidede brandmandseksamen 
for at redde campingpladsen. 

Kurt troede vi ikke, at vi skulle få med hjem igen. Han hav
de »set sig på« den russiske scullerpige (hun var dobbelt så 
stor som ham selv), men da vi havde fortalt ham, at vi ikke 
havde plads på hjemturen til hende, gik han i stedet på jagt 
efter hendes trøje, som han ville have som souvenir. Pludselig 
trak hun afsted med ham, og vi troede, at det var sidste gang, 
vi havde set ham. Han kom dog tilbage uden trøje. På grund 
af visse sprogproblemer var han blevet slæbt hen til en toTk, 
hvor han efter sigende fik fortalt, at sådan noget kunne man 
sandelig ikke gøre. Resten af tiden jagtede han de andre rus
sere, og til sidst lykkedes det dog også for ham at få byttet sig 
til en trøje. 

Sightseeing i Amsterdam nåede vi også. Godt nok først hen
ad ti-tiden søndag aften. Turen, Amsterdam by night, kom dog 
kun til at vare, indtil Poul halvanden time senere pludselig 
sti vnede og fortalte os, at han ikke kunne finde tegnebogen med 
de penge og færgebilletter, som skulle bruges på hjemturen. 
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Kort tid efter stod vi atter på det sted i byens udkant, hvor 
lastvognen med bådene holdt parkeret, og der fandt vi tegne
bogen . Den lå på taget af vognen og havde ligget der fra det 
øjeblik, vi forlod campingpladsen, som lå mere end fem hun
drede meter fra parkeringspladsen, hvor vi nu holdt! 

Efter denne sindsoprivende oplevelse besluttede vi, at vi lige 
så godt kunne begive os hjemad. Efter endnu en anstrengende 
tur holdt vi mandag aften ved Bagsværd sø. Godt trætte, men 
en usædvan lig oplevelse rigere! 

Leif Egholm. 

En tykt 

34 

Langtur er 

- at to bliver enige om at tage afsted, 
- at finde en trediemand, som de regner med kan holde dem 

ud i 2 uger, 
- at sætte de andre i sving med det praktiske arbejde, 
- at vente trippende på Larsens Plads iført den individuelle 

påklædning, som på smuk vis karakteriserer DSRs roere, på 
manden med billetterne. Han svinger om hjørnet 1 kvarter 
før afgang, klædt i blå blazer, hvid skjorte, slips og med sort 
paraply over armen, 

- at få en god middag på færgen, 
- at få sit måske sidste bad i 14 dage i NSR, 

at tage afsted før middagsbrisen, der kan give meterhøje 
krapsøer, 

- at trampe over tømmerstokke for at nyde sin første frokost 
under en udspændt poncho, 

- at ro i måneskin og ved solopgang, for at undgå middags

brisen, 
- at vende sig til våde sokker, 
- at vælge en lejrplads, fordi der dufter så dejligt af caprifoli-

er trods umuligheden i at slå telt op. Nyde solnedgangen for 
derpå at slås med myggene hele natten, 

- at fange en makrel, der bliver så fornærmet, at den spytter 
krogen hen i nakken på styrmanden. Derfor dåsemad for 
hundrende gang, 

- at slå telt op i 3. sals højde, så man kan se det hele lidt fra 
midten af, 

- at tabe orienteringen og finde den igen, 
at have tid til at kigge på Sct. Hans orme trods truende tor
denvejr, og teltet er ikke slået op, 

- at få pandekager og irsk kaffe, 
- at ligge i teltet og kigge på lyn, 
- at glide afsted for fulde sprydsejl, 
- at finde en hyggelig vig med sandbund til at bade i, 
- at koge ris over grankogler, fordi gasflasken næsten er tom 

og til slut skåle i Den gule Enke mellem dyngerne af Aren
dals kaproeres duftende rotøj. 

lis. 

35 



Juniorkaproning 

Udtaget ... - selve ordet udtalt af kaproningschefen i slutnin
gen af en hektisk regatta, kan nok få nakkehårene til at stritte. 

Dog udgjorde vi på det tidspunkt mest af alt en flok spørgs
målstegn på rad - vi var jo kun nogle juniorkaniner, der havde 
set dobbeltfireren for første gang et par måneder i forvejen. 

Lidt efter lidt gik det op for os - gennem forstående menne
skers oplysninger - at vi var udtaget til en trelandskamp mod 
Norge og Sverige for juniorer, og at det skulle foregå i Bra
brand den 23. juni. 

Ja, tænk bare: af DSRs tre juniorhold blev tre hold udtaget 
til landskampen; og det er jo nok værd a t tage til eftertanke, 
specielt da DSR vel ikke er nogen udpræget juniorklub? 

Herefter kunne man dagligt - eller aftenligt - se en single
sculler, en toer og en dobbeltfirer træne intenst på og omkring 
Bagsværd sø. Jo, det var herligt! Selve det gran af internatio
nalt præg der var over de skrivelser, vi modtog om afrejse, ind
kvartering m. m., gjorde en tilstrækkeligt motiveret til at følge 
et - efter min mening - ganske hårdt træningsprogram. Og vi 
kom i form. Personlig tror jeg, at det var det tidspunkt på sæ
sonen, hvor vi var i bedst form som hold betragtet. 

Så rejste vi om fredagen fra Hovedbanegården sammen med 
de andre udtagne hold fra København samt deres respektive 
trænere, og vi nåede Brabrand til aftensmaden. Indkvarterin
gen her var over al forventning. Idrætshøjskolen var meget ny, 
og vi boede i lækre tomandsværelser med altan og swimming
pool i nærheden. 

Ja, a lt var med os! Selv vejret v iste sig fra sin nydeligste 
side, og da vi om lørdagen tog ud for at prøve banen, var søen 
spejlb lank, og vi lagde til ved broen med sveden haglende af os. 

Eller var det varmesved? Om man nogensinde kommer over 
startnervøsiteten er et spørgsmål, jeg sti ller mig megent tvivlen
de overfor. 

36 

I hvert fald var de norske piger flere kubikmeter større end 
jeg huskede dem, da vi vendte tilbage til idrætshøjskolen. 

Det gik jo desværre heller ikke. På trods af den smukke 
danmarkstrøje (der sikkert vi ll e have været en nydelig kjole) 
vandt ingen af vores tre hold, men det gjorde det jo ikke min
dre spændende at deltage. Og da Danmark ikke gik sejrløs ud 
af konkurrencen, fik vi også prøvet at g læde os med de klub

ber, der normalt er vores konkurrenter. 
Om søndagen var der almindelig regatta, og her gjaldt det 

om at slå diverse danske hold, da det jo v ille være en pinlig 
affære at have deltaget i en landskamp for derefter at blive 
slået af et hjemmehold. Heldigvis så de Haderslevpiger mindst 
ligeså nervøse ud som os (og ligeså små). Måske var det grun
den til, at deres træner kom hen og prøvede at nedbryde os 
psykisk - bl. a. ved at antyde visse ting om vores bygning og 
muskelfordeling! Tænk, hvor upædagogisk. Hvis vi havde væ

ret uoplagte før, så .. 
øjnene gnistrede, kampånden rasede og Haderslev blev slå 

et. Ærgerligt nok fik vi heller ikke denne gang has på nord
mændene, men andenpladsen var for en gangs skyld også posi
tiv, specie lt da Haderslevs træner bagefter mistede lidt af sit 
lune og temmelig højlydt mente, at Københavnerk lubberne var 
blevet favoriseret ved udtagelsen til lørdagens kamp. 

Det var en dejlig tur. Sær li g fordi der også va r tid til andet 
end roni.ng: svømmeture, gåture og en Sankt hansaften ved 
vandet med bål på stranden og venner ved hånden. 

Vi havde en munter hjemrejse, og søndag ved midn at var vi 

i København igen - en oplevelse rigere. 
Ja, det kunne være sjovt at gentage - sjovt og umuligt. Man 

føler sig næsten gammel og affældig. 
Derfor alle I unge, der har kræfterne: vi mangler junior

roere. Hvem vi l repræsentere os til juniorlandskamp og junior

DM? 
I øvrigt bliver seniorkaproning sikkert smadderskæg - alle 

l andre! 
Pia, eks-junior. 

37 



Roning med damer 

FerieWr Arendal-Oslo. 
cox: Jens Krumholt, besætning: Gerd Nielsen, Bente Kjøller. 
Efter i en årrække at have gennemtrawlet danske, norske og 
svenske farvande med »herlige« besætninger, var det med no
gen skepsis jeg indvilgede i at tage turen Arendal-Oslo med 
2 »afvigere«. En kvinde ombord - lad gå - men TO? 

Lad mig bekende straks - min skepsis blev gjort til skamme! 
Besætningen forstOd fuldt ud at indordne sig under de love, der 
hersker til søs, kaptajnens uindskrænkede ledelse. Jeg løste alle 
væsentlige opgaver uden utidig indblanden, dvs . bådoptagning/ 
parkering, flytning af bagage fra båd til lejrplads og omvendt, 
forhandlinger med de lokale om tilladelse til at slå lejr. o. m. a. 
Pigerne tOg sig så af de mere uvæsentlige ting, såsom indkøbs
planlægning, madlavning, tObaks- og alkoholrationering, fast
læggelse af rute, valg af lejrplads og andet af samme skuffe. 

Til turens største oplevelser hører mødet med søslangen! Pi
gerne stod under stuvning af båden i vandet, da de på hav
bunden (25 cm vand) fik øje på en slange. Efter beskrivelsen 
var den ca. 22m lang (med standard fradrag = 112 m) og hav
de diverse røde farver i smukke mønstre. Efter lyden (fra pi
gerne) at dømme har den været frygtindgydende. Zoologiske 
eksperter blev ved hjemkomsten fra turen kontaktet. De kunne 
berette, at sådanne uhyrer ikke tidligere var konstateret på de 
kanter, men at der på Gotland findes vandsnoge svarende til 
det beskrevne yd re. Det passer meget godt - Sørlandet er jo 
et yndet feriested - så hvorfor ikke? 

Lad mig til slut mindes dagen, da en rotteLignende mus på 
størrelse med en elefant havde krydset gennem forteltet. Un
dertegnede tøm te, krængede og foreviste med helternine alt 
indhold i teltet for de i behørig afstand stående damer. Efter 
denne helteindsats fik jeg maden serveret med udsøgt omhu, 
opvask forsvandt længe inden jeg nåede at konstatere, at no
get skulle vaskes op, og jeg kunne på resten af turen i fulde 
drag nyde livet. 

Mand dog - næste år ta'r jeg på langtur i 4-årers - med 4 
piger! 

Krumholt . 
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Damekaproning 

Damekaproning i DSR er nu en realitet - og vel at mærke no
get man regner med i konkurrencen. Vi startede i alt 40 gange 
i sæson 1973 og vandt de 13, hvilket er en sejrsprocent på ca. 
33. Dette må siges at være meget tilfredsstillende, især i betragt
ning af at kun en af de otte damer havde deltaget i kaproning 
før i år. Man må håbe, at disse resultater - som jo også indebar 
Danmarksmesterskab - vil stimulere aktive såvel som passive 
medlemmer i DSR til at være med til at opbygge denne nye si
de af klubbens ansigt. De nye kvindelige kaniner skal vide, at 
denne aktivitet står til disposition - mod en vis indsats. 

Bådmateriel for damer i DSR findes slet ikke endnu, men 
der er grund til at tro, at der i de kommende år kan skabes en 
speciel afdeling af kaproningsbåde for det »svage« køn. Rent 
vægtmæssigt kan vi have båd fællesskab med herre-junior, hvil
ket sikkert får betydning for den nye bådtype dobbelt-firer 
uden sty rmand såvel som for single- og dobbeltsculler. 

Træningen er et kapitel for sig. Kaproning er - også for da
mer - en hård og tidskrævende sportsgren, i alle tilfælde når 
man ser på det udefra. Hvis man først er indrullet i en god 
træningsrutine, er det hele blot en del af hverdagen som så me
get andet. Lysten driver som bekendt værket, men ikke uden 
en god portion stabilitet, stædighed og tålmodighed udi træ
ningen både til lands og på vandet. Man opøver sin koncen
trationsevne (som træneren siger: »lad bare skuffen hænge «), 
og man får et andet kendskab til sig selv og andre - ja, kap
roning kan være det rene sensitivitetskursus. Relativt adskiller 
damernes træning sig ikke fra herrernes, idet de jo skal yde den 
samme indsats i et løb - nemlig den maksimale. Distancen i 
dameløb er dog mere sprinterbetOnet (1000 m). Med Asbjørns 
alsidige styrke-, smidigheds- og konditionsprogrammer, som 
nogenlunde sammensættes efter de enkeltes forudsætninger, op
når man en trimning af kroppen, som er meget behagelig og 
efterhånden uundværlig . 

Sæson 1973 har været en lang, herlig oplevelse lige fra de 
daglige træningsaftener på Bagsværd til de forskellige højde
punkter ved regattaerne. Kaproningsafdelingen i DSR har ab-
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solut virket som et godt team, hvor man indbyrdes har støttet 

hinanden . Det er skønt at få den mindse opmuntring - et klap 

på skulderen eller et godt råd fra de mere erfarne roere for 

slet ikke at tale om tilsløret ros fra træneren. Derimod kniber 

det med det store heppekor af DSR'ere på tilskuerpladserne. 

Det eneste jeg i kampens hede har hørt dundre i hovedet for

uden pulsens trommehvirve l er et meget gennemtrængende 

"LYNGBY -L YNGBY «, hvi lket dog kan fremme stædigheden. 

Noget andet man kunne ønske sig lidt mere af, er træn erens 

tid. At lære at ro kræver en nøje instruktion og velovervåge t 

øvelse, men med 20-30 roere p å vandet og diverse probleme r 

med motorbå de m. m., har det ikke ligefrem væ ret ønskejobbet 

at væ re træner. Der er ikke tviv l om de store forbedringer, d er 

ske te i båden, når træneren i en periode konstant va r over os. 

Konkurrencen inden for damekaproning her i landet har hid 

td ikke været særlig stor, men efter en mere udbredt fl exi bilitet 

hvad angår kombinationer mellem klubberne, sker der mere. 

Som eksempler kan nævnes DM i dobbelt-firer, hvor 4 ud af 

5 hold var kombinerede man dskaber, og desuden det skæggeste 

løb i å r, otterløbet - hvor 32 damekaproere + styrkoner var i 

aktion samtidigt. Gode løb for både de aktive og publikum. 

Uden at tage kaproningen professionelt gravalvorligt mener 

jeg da også, at man stadig bør prøve elite-kombination er i in 

ternational sammenhæng, hvis lejligheden byder sig. Ikke for 

alt i verden, men i enkelte tilfælde og med lyst og sammenar

bejdsvillighed klubberne imellem . 

D et evigt tilbagevendende problem for denne sportsgren er 

t ilførsel af nye roere. Kaproning er ikke noget, man lærer på 

et å r - hv is overhovedet, og det er derfor vigtigt også at tænke 

nogle å r frem i tiden ved at sørge for a t ), skaffe « nye emner og 

ikke mindst en god instruktion af di sse. At »lokke« eller »skaf

fe« nye talenter frem lyder jo så odiøst, men da kaproning for 

mange stå r for noget voldsomt, fj ernt, fan a tisk, ja, måske umu

ligt, kan det være nødvendigt a t henvende sig direkte til folk 

og overtale dem til at prøve en out-rigger. Og så er de som re

gel leveret .. . Har man først prøvet, hvordan håret rejser sig 

på hovedet ved åndeløs koncentration og begejstring over men

neskets kombinationsevne - så e r kaproning vanedannende. 

Efter seks år som dameroklub m å DSR allerede have en vis 

sk jult rese rve af piger, som kunn e tænke sig denn e form for 
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sport, og med den stigning i antallet a f nye kv indelige med

lemmer, som klubben oplever, så må det resultere i en ve l

suppl eret damekaproningsafdeling i de kommende år. 

Og så er der så smukt ude ved Bagsvæ rd Sø ... 

Susanne R ørsgaard. 

Unge lalenIer - Dame Juniorer i firer 

HENRY LARSENS 
Outrigger·værft 

Alt i løsdele 

TØXENSVEJ 16 KØGE 

TELEFON (03) 652142 

J 
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Week-end »Kannibalismens Tegn « 

Således lød KVIKs invitation tillangtursroere rundt om i lan
det til at komme en tur over til Saltholm. Der var lagt op til 
junglefest med tam tammer og telte sat op a la ægte afrikansk 
negerkraal. 

Vi var 4 mandskaber fra DSR, der var modige nok til at 
driste os over til det ukendte land . De første roere var allerede 
steget i land om fredagen, og hele lørdagen havde der været 
et konstant indryl" Da vi som nogle af de sidste ankom ud på 
eftermiddagen, var vi meget forbavsede over den fantastiske 
aktivitet, der må ha ve hersket der på stedet, for der va r ikke 
skyggen af jungle nogetsteds. Kun hist og pist så vi en enkelt 
trækrone rage op. Ydermere var jeg selv meget skuffet over 
ikke at se giraffe r stå og æde af disse træerS blade. 

Kysten s~ meget fredelig og tilforladelig ud - men ak, snart 
indså vi, at vi skulle igennem en masse grufulde prøvelser, før 
vi kunne deltage i festen. 

For det første på ægte muhamedanervis en renselse .. . men 
i mudderbad! Hundreder af små fødder havde sjokket lan
dingsstedet op til den værste omgang mudderpøl, jeg i mit liv 
har set og vadet i; og i kraft af mit betroede embede som styr
mand for denne ekspedition (ved årerne - Ole Schou og Hen 
ning L. Hansen) måtte jeg værsgo først ud af båden. Om dette 
mudder har haft det rette format som skønhedsmiddel, skal 
jeg undlade at udtale mig om. 

Endnu sveddryppende af bar angst for at skulle tabe noget 
af vore kostbare ladning i dette mudder, kom vor næste prøve, 
nemlig at bære båden ind på en sti, hvis vegetation var mod 
bydeligt domineret af tidsler og andre tornebærende plante
arter, som disse fremmede landområder nu kan byde p~. Jeg 
fristes til at benævne stien som Via Dolorosa - vi var alle tre 
på bare fødder! 

Men sandelig, efter at have besteget vo lden, der beskytter 
land ets indre for ha vets trusler, så vi endelig en skov - en skov 
af robåde. På et stort område lå den ene b~d ved siden af den 
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anden, et imponerende syn. Og lige for en næsten fuldt beboet 
lejrplads. A lle telte var opstillet i en stor rundkreds, og inden 
for disse var man s~ småt begyndt at rette an til aftensmåltidet. 

Her kunne jeg egentl ig godt berette lidt om vore evner til 
at rejse et telt, men eftersom det blot vil handle om noget rode
ri og bytten om på teltstænger, forsejl, oversejl og sådan noget, 
vil jeg hoppe lidt let hen over dette punkt. 

Næ, jeg vil hellere beskæftige mig lidt med det der med spis
ningen: Som jeg begyndte før, gik man altså i gang her ud på 
eftermiddagen med at opstille borde i en cirkel inden for telt
kredsen (det er faktisk mest praktisk p~ den måde). KVIK 
havde fr emskaffet bordplader, og hver ekspedition havde pud
sigt nok blandt deres medbragte udstyr nogle rammer - de fle
ste sjovt nok i samme grønne farve - som kunne sættes under 
pladerne og danne fundament. Og disse rammer var inddelt i 
en masse små rum, hvori man som ballast anbragte sine øl
flasker, tomme eller fyldte - geniale, disse ekspeditionsfolk ! 

Vi var alle hundesultne og ut~lmodige efte r at f~ noget at 
spise - selvom det var en kannibalmiddag. Eftersom vi skulle 
vente i temmelig lang tid på middagen, var jeg efterhånden til
bøjelig til at forestille mig en stegt missionær som hovedret, 
men i stedet kørte en kortege snart frem med en rigtig lækker 
Saltholmgryde (mørbradbøffer, cocktailpølser, champignons og 
meget andet godt i en dejlig paprikasovs). Det siger sig selv, at 
vi alle sad længe ved bordet. Straks efter middagen underholdt 
de indfødte os. To folkesan gere satte stemning blandt de til 
stedeværende, og sti lle sænkede mørket sig om disse brave sø
folk, der i det blafrende skær fra falder og bål og venligt til 
smilet af må nen hyggede sig med sang og dans . Det blev sent, 
før de sidste gik til ro, og næste dag faldt det da også de fleste 
naturligt at døse hen i græsset under en bagende sol. 

Og fordi vort mandskab var meget energisk og foretog sig 
lange ekspeditioner ind i landet, kom vi atter af sted som nogle 
af de sidste, så det var den samme sorte mudderpøl vi m~ tte 
sætte fra i. Det var nu til at overkomme, vandet var klarere 

længere ude, og det blev en dejlig hjemtur under en pragtfuld 
augustsol. 

Birthe . 

43 



Roning Holland 

I september 1973 var jeg i tre uger på studietur i Holland. 
Selvom det hollandske justitsministerium havde lagt et omfat
tende program for mig, fandt jeg ud af, at der i weekendenie 
ville blive lejlighed til at dyrke lidt roning, og jeg skaffede ITI~ig 
derfor inden afrejsen et par ad resser på folk i det hollandske 
roforbund, der måske kunne skaffe mig ud på et par ture, Og 
drog derefter afsted med forventning om også at opleve nog~t 
på dette felt. 

Jeg blev ikke skuffet. 
I den første uge, jeg var i Holland - i Haag nærmere beteg

net - holdt dronning Juliane 25 års regeringsjubilæum, og alle 
havde fri en onsdag. Jeg havde da opnået kontakt med mr. Jall 

Fortuin fra det hollandske roforbund, og han tog mig med 1...1d 
til sin klub uden for Haag, hvor der i dagens anledning var 

fællesroning. 
Klubhuset lå ved en kanal. Det gør alle roklubber i Holland, 

man ror ikke i åben sø. Bådparken bestod af outriggere: firere, 
ottere og singlescullere samt klinkbyggede både. De sidste var 

ret specielle efter danske forhold. De blev roet af en eller to 

roere med scullerårer, der var anbragt i rigge, som blev klap
pet ud inde fra båden. Bådene var ret brede og med et kraftigt 
dæk af ristværk, så man kunne færdes overalt. Styrmandssædet 
var en rummelig rørfletsofa, hvor to personer mageligt kunne 
sidde. For- og agterrum var åbne, ligesom vi her har set det 
på billeder af gamle inriggere, og i disse rum anbragte man ba
gage - samt passagerer. Mr. Fortuins båd var af denne type, 
men noget særligt. Den var 100 år gammel og yderst velholdt. 
Den havde tilhørt hans far og farfar før ham, og han var med 
rette stolt af den. I øvrigt var denne båd in rigget og havde fa
ste tofter, indstillelige skrå brædder til fødderne, ligesom den 
kunne forsynes med mast og en art vikingesejl. 

Da båden var klargjort, steg mr. Fortuin og frue, 4 børn i 
alderen 13 til 6 år, samt undertegnede ned i den og tilbragte en 
hyggelig og fredelig, men for en dansk roer usædvanlig og op
levelsesrig eftermiddag på kanalerne. Båden var smykket med 
det hollandske nationalflag agter samt klubflaget i et stort 
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III, I il i "txvnen. På et vist tidspunkt stoppede vi og spændte 
111 1ir, ' IT et langt orange bånd hen over hele båden for at 

II Id, d 'n jubilerende dronning. 
I I l d ~ hLISet lignede et middelstO'rt provinsklubhus med både-

11 ti \l~ omklædningsrum for herrer og damer; på 1. salen end
I I ' I'l' ct stort opholdslokale og en veranda med udsigt over 

I tlld~ 1 ,\be t og kanalerne. 
IO 1,1gt: senere opholdt jeg mig i Amsterdam og fik her kon

I ti l Illcd roklubben De Hoop. EI1 klub på størrelse med Kvik, 
II Id b!1dehus og udstyr angår. :K-Iubben ligger ved Amstelflo
ti II Il1 id t inde i byen. Ved et ti l fæ::ld e skulle klubben samme af-

I II ,lrholde en kanaltur gennem den gamle del af Amsterdam, 
" 111,\ 11 var så venlig at invitere mig med. Jeg mødte i klubben 
I I. O o y fik her mit livs kanal- t:ur. Denne gang igen i en af 
til I I , l ~s i ske hollandske inriggere dog med rullesæder og bevæ-

' 11 ~;l' : regange. Fra Amstel drejede vi ind i den gamle vidun
l'l l i~ ' bydel. Alle broer var illuminerede, og gadelygterne var 
ti I , 'rl11cde ud mod kanalerne, så. de kastede lyset op på træ-
111(" hvis løv næsten lukkede sig over kanalerne. Det var en 

l '!. Ig '1lde oplevelse. I måbende st:irren på omgivelserne glemte 
I l', 1I 11d crciden at koncentrere mig om roningen , hvilket kunne 

" Il' lidt uheldigt, da der var mange snævre broløb at passere. 
t ,I v i skulle forlade det indre Amsterdam og igen ro ud på 
Ilod ' 11, meddelte man mig, at vi nu skulle passere en meget 

IIhk ,lig bro. Det var rigtigt. Broen havde samme bredde og 
1,11 (111 som passagen under Stormbroen, blot var distancen ca. 
III ' gange så lang og til overflod J(nækkede løbet ca. 30 grader, 
1t.11 111 <1 11 var halvvejs igennem. Mine hollandske venner sagde 
b,l~l·r l ' r, at det var heldigt, vi ikl,-e havde mødt en af de man
'\' 11I r istl11otOrbåde midt inde under broen. En opfattelse jeg 
Iii Id L ud del te. Aftenen sluttede i øv rigt med eftersnak og spis-

11I1 1~ i klubhuset. 
Dersom nogen gennem disse linier skulle blive inspireret til 

I II f 'ri etur i Holland, vil dette sikkert kunne lade sig gøre. 
I\lpt m1 man forud indstille sig på, at langtursroning med telt 
il ll' (; 1' gennemførligt dernede. Dertil er landet for tæt befol
l l, t . .leg har indtryk af, at når hollandske roere tager på læn
,,' Il' lLIre, overnatter de på kroer og små hoteller langs kanaler

lIC ', Men vil man ofre dette, er det pengene værd. 
Aage Bang. 
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Ålandsøerne 
med Mikkel 

Fra Stockholm til Helsingfors med Palle Rørsgaard, Jørgen 
Ryd og Knud Mikkelsen. 
Også langtursroere kan blive blaserte. Man har gjort hele Sjæl
lands kystlinie i weekenderne, Fyn og Jylland på tidligere lang
ture og man mener at kende hvert et skær fra Goteborg til 
Kristianssand. Helt naturligt søger tanken mod nye og uop
dyrkede områder, helst et sted med masser af øer og sund, frisk 
natur og alligevel beskyttet. 

Ålandsøerne er stedet. Se blot på kortet, og du vil opdage, 
at man dårligt kan ro to kilometer, uden at der kommer et 
skær i vejen. Problemet er bare at få en båd derover til en over
kommelig pris, og navnlig hjem igen. 

Turen blev hurtigt fastlagt, kun ovennævnte problem voldte 
os en del hovedbrud. Transportfirmaer og skibsselskaber blev 
anmodet om tilbud. Desværre regner de kun i hele hundrede 
kroner, og beløb under 1000 kr. er ikke god tone. En overgang 
besluttede vi at spænde en trækvogn bag Volvoen, men Finn, 
som jo har en vis veneration for biler, antydede, at det var 
synd, og navnlig dyrt, at behandle en vogn sådan på dens gam
le dage. 

Det er dejligt at have gode kammerater i klubben. Løsningen 
på vort problem var lige så enkel, som den var billig: årbogs
redaktøren og hans kone ville da gerne ro båden til Stockholm 
for os og voila: på det aftalte tidspunkt var der serveret. Båden 
med fuldt udstyr og trillevogn lå opstaldet ved færgen til 
Alandsøerne ca. 60 km nord for Stockholm. En smuk, lidt kø
lig sommeraften trådte vi an ved Eckerøfærgen med båden på 
to hjul og blandede os med de øvrige køretøjer. Tolderne var 
vist optaget af at spille kort. Han, der havde vundet, tog vort 
fartøj i øjesyn og erklærede jovialt, at da der åbenbart ikke 
var told papirer, kunne der vel ikke være noget at fortolde . 
Færgepersonalet hjalp os om bord, men både de og vi glemte at 
finde ud af, hvad transporten skulle koste. Det var også den 
sidste søndagsfærge ti.lbage til feriestedet, så der var temmeligt 
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søvnigt i salonerne. Kioskdamen livede helt op, da vi gjorde 
vore indkøb af toldfri nydelsesmidler for de næste fjorten da
ge. Når man kan glæde folk så let, gør jeg det gerne igen. 

Efter et par hyggelige timer om bord øjnede vi skiltet: »Vel
kommen til Aland.« Så gjaldt det bare om at få båden i land, 
teltet op og os selv i soveposerne. Nu var turen begyndt. 

Her kunne fortællingen godt slutte. Resten var bare nydelse, 
stort set. Holdet vil måske protestere, men den dag det var 
regnvejr og vindstyrke 5, morede vi os da godt. Vi kom oven 
i købet på cafe, fire kilometer inde i landet, og vi kom i kon
takt med den stedlige befolkning, som stort set bestod af en 
sød serveringsdame. Det er da også charmerende en lys som
mernat at stemme om, hvilket skær vi absolut ikke vil over
natte på. Og der er nok af dem! For resten tror jeg, at vi næ
ste gang skal udskifte halvdelen af pløkkene til teltet med su
gekopper. 

Nydelsen ved at lande i en charmerende vig kan selvfølgelig 
blive bortvejret for en tid, for myggenes overstrømmende vel
komst virker lidt påtrængende. Men heldigvis havde jeg noget 
tobak, som ikke engang myggene kunne lide at lugte til. 

Vist var det skønt. Skiftende panoramer hele tiden. Snart 
står man på barske skær og skuer ud over det blå uendelige 
Bottenha v, snart står man fast og sikkert, med båd og det hele, 
på en solid grund inde i bunden af en hyggelig vig, hvor der 
ifølge kortet skulle have været gennemsejling. Men tegneren må 
have rystet lidt på hånden, da han lavede kortet. 

Det får mig til at tænke på , at noget af det vigtigste på så
dan en tur er at bevare sin tro . Troen på at verdenshjørnerne 
er der, hvor man mener, de er, og troen på , at et usynligt sund 
vil vise sig, når man styrer lige mod en massiv fjeldvæg. Man 
lægger en kurs, udregner hvornår og i hvilken afstand man skal 
passere dette eller hint skær. Man tager den selvsikre mine på, 
besvarer med overbevisning, måske lidt kortfattet, spørgsmåle
ne fra mandskabet om, hvorvidt man er på ret kurs. Når man 
så er ved at forberede undskyldningerne for den forestående 
fadæse, kan det hænde, at landskabets konturer falder i orden 
som brikkerne i et puslespil. Det er lykken. Vist kan man ori
entere. 

For et naturmenneske er denne tur en oplevelse. Ingen stin
kende motorbåde. Der er langt mellem husene og endnu længe-
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re mellem handelsstederne. Og disse sidste ligger langt inde i 
landet. En tur for barske folk, der ikke skyr sult eller tørst. 
Tænk dig et frokostskær, hvor måltidet består af chokolade
kiks med sardiner på og orangejuice. Måske en enkelt banan 
til den mest sultne. Så bliver der ryddet op i madkassen. Man 
lærer at ro for føden, for der er 20 km til den nærmeste by. 

VOrt endelige mål var Helsingfors, og der er tæt skærgård 
næsten hele vejen, også mellem Alandsøerne og Finland. En 
åben strækning ved Hangø gav nogle spekulationer om tids
planen, men det stille og smukke augustvejr fjernede alle be
tænkeligheder. 

Der er smukt på Alandsøerne, men navnlig den finske skær
gård er dejlig. Den er meget bred, visse steder 15 km fra fast
landet til det yderste skær, så man kan altid vælge en rute, der 
passer til vejret. Der er træer eller småskove på alle skærene, 
hvad der gør hele landskabet meget karakteristisk. Helt for---
skelligt fra, hvad man er vant til fra Sverige og Norge. Også 
ensomheden medvirker til, at man føler sig helt i pagt med na
turen. Kun de sidste 40 km før Helsingfors, langs Porkkala
halvøen, minder om den indre Oslofjord, med sommerhuse og 
motorbåde i massevis. Civilisationen trænger sig langsomt ind 
på os, indtil vi er midt i den, med teltet stående på et skær i 
trafikhavnen hos nogle venlige sejlsportsfolk. 

Så er der kun et spændende problem tilbage: kan vi få båden 
med os på finlandsfærgen. Vi skal helst ikke mase os for meget 
på, for det koster penge. Der kom lidt nerver på, da jeg opda
gede, at hovedparten af bilerne skulle til Travemlinde. Vi skul
le nødigt have båden klemt inde, så den skulle tage omvejen 
over Tyskland. 

Men den travle styrmand har foden på alt. Han har ikke tid 
til at vente på, at jeg får billetterne fundet frem. Han kom
manderer: ind med båden, og med ham forrest og vor junior i 
spidsen gik det i iltempo på langs gennem hele færgen, og den 
er lang. Vi to gamle vraltede af sted med agterenden og uden 
mod til at bede om et hvil. Jeg skimtede et svagt smil hos de to 

i spidsen. 

Næste morgen smilte vi alle, da vi vinkede farvel til styr
manden. Han så aldrig de billetter. 

Mikkel. 
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Professor, dr. med. Knud Secher t 
Civilingeniør H. Ree t 
Generallæge Em. Saugman t ~ 
Ambassadør Frantz Hvass 
H/R·advokat Leif Rode, N.S.R. t 
Grosserer Gudmund Schack 
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Civilingeniør J. Norman·Hansen 
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Papirkniven 

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

Hans Majestæt Kong Frederik IX 

Desuden indehaves »Papirkniven« af følgende: 

Ove Petorsen . . ... . .. .. .... .... 192' 
J. Norman·Hansen ...... ...... 1926 
Gudmund Schack ...... .. .... 1926 
H . B. Fogh .... .. .. .. ... .. .. . 1927 
O. HaUin .... .. .... .......... . 1928 
Axel Hertz .. ...... .... ......... 1928 
H. H..eg Rasmussen .. .... .. . 1929 
Axel Lundqvist ............... 1930 
H. Ree .... .. ................ .. ... 1931 
Knud Secher .. .. .............. 1932 
Ove Mandrup.Poulsen .. .. .. 1933 
H . K. Rasmussen ...... .. .. .. 1934 
K. R. Meigaard .... ........ ... 193' 
Aage Jørgensen .. .. .. .. .. ..... 1936 
Mogens Hu .. .. .... ...... ....... 1937 
O . Bondo Svane .... .. .. .. .. 1937 
Sten Ryum .. .. ........ .. .. .. ... 1938 
Ejvind Sieverts .. ............. 1939 
Jørgen Stzrfeldt .. ........ ..... 1940 
Chr. Ostenfeldt ....... .. ...... 1941 
Ulf Kaarsborg .... .. .. .. ... .. ... 1942 
Gunnar Wandel .. .. . .-.... .. ... 1943 
Kr. Nørlyng .. .... ... . .. ... .. . 1944 
Dan Frørup .. .. .. ...... .. ....... 194' 
Ejnar F. Voigt .. .. .. .. .. ..... 1946 
Gunnar Nyhegn .. .... .. .. ..... 1946 
Frode Christiansen .. ...... .. .. 194~ 

Erik Kiersgaard .. .. ........... 1949 
Erik Beckor .. ... ............ .. .. 19'0 
H. Mohring·Andersen .. .. .. 19" 
Axel Mathiesen ......... .... .. 19'2 
Bjørn Møller .... .. .... .. ...... 19'2 
Carl SjeUe ..... .. ...... ...... .. 19'2 
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Mogens Blach .. .. .. .. .. ... .. ... 19" 
Aage Bang ... .... .... ..... .. .. . 19'7 
Wriborg Jønson .. .. ... ........ 19'8 
Knud O. Møllor ........... .. .. 19'9 
N . O. H. Strigel ........... . 1960 
Rud Møller·Jørgensen ...... 1960 
Erik Humann ...... .. .. ........ 1961 
Aage Hendrup ..... .. ... ... .. 1962 
Carlo Larsen ...... .. ... .. .. ... 1963 
Knud Mikkelsen 1963 
Leif S. Rode .. .... .. .... ... ... 196' 
Peter WiIcken ... .. ......... . 196' 
D.P.D.S. ... .. ... .. ... . .. ........ 1966 
0110 Bjerrum .. .. .. .... .. .... .. 1967 
A. H. Bettger ........... .. ..... 1967 
Morten Andersen ...... .. .... 196'1 
Ib Christoffersen 1967 
J . L . Mansa .. . . . . . . . . . . 1971 
Dan Nielsen. . . . . . . . . . . . 1972 

Sejrsmasten 

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

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

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

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

1934 Gudmund Schack 1947 ikke uddelt 

193' Mogens Hee 1948 ikke uddelt 

1936 Max Sørensen 1949 Axel F. Mathiesen 

1937 Frode Christiansen 19'0 }unior·otteren 

1938 K. Kolman 19" Jørgen Krause 

1939 Hugo Grumme 19'2 ikke uddelt 

1940 Aage Jørgensen 19'3 Poul E. Jakobsen 

1941 Kaj Traulsen 19'4 Begynder·otteren 

1942 Ole Sccher 19)) ikke uddelt 
1943 Paul Sivertsen 19'6 MOllens Haut og Kurt Nielsen 
1944 ikke uddelt 19)7 ikke uddelt 

194' H. K. Rasmussen 19)8 Toer m. styrmand 
1946 Erik Kiersgaard 19'9 Peter Wilcken 

1960 Niels Jørgensen 
1961 Drengefirer 
1962 Hans Frederiksen og Ib Kruse 
1963 Chr. Rasmussen 
1964 Jens Rønne Hansen 
196' Begynder·otteren 
1966 Kaproningsafd . 
1967 Palle Blinkenborg 
I96K Niels Secher 
1969 Bent Serup Pedersen 

1U7 0 ikke udde lt 

1973 Susanne Rørsgaard og Annette Worsøe 

H. Ree 
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Ci vilingeniør P. Fogh 
Overlærer F . Frenzel 
Overlæge Ib Freuchen 
Direktør Valdemar Fri e dricks 
Museumsinspektø r G. Galster 
Eksp . sekret,!,r , cand . jur . Nil s Gjersøe 
Prok uris t H. Gund t ofte - Bruun 
Ci v ilingeniø r Svend Hagerup 
Driftsbestyre r , civi ling . Olaf Hallin 
Tandlæge Jeff Hammelev 
Tandlæge Mogens HamCleris 
Direktør F . Aa . Hansen 

-'l'andlæge B. Konstan t in Hansen 
Civili!1Geniør Frede Hansen 
Civilingeniør Henning V. Hansen 
Ci vilingeniø r C. O. Hanssing 
Civiling., entreprenør P. J . J . Harde r 
Civilinseniør Mogens Hee 
Advo~at JørGen Helweg- Larsen 
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Redaktør C. Næch Hendri bert 
Højes LereLu~~gL'0['eI' , dl ' . jur . 

Bernt Hjejle 
KommJnelærer Ejvind Holn 
Landsretssa~fører H. H. Hllm 
Typograf Jlhs . Honore 
Ambassadør Frants Hvass 
Tr ansla t ør Jespe r Hven 
Statsaut . revisor Erik Haamann 
Direktør Even Ibsen 
Civilingeniø r J . C. Isler 
Ci viling. Poul V. Fjeldstcd Iversen 
Overlæge Erik Jensen 
Civ i l ing . Erik Sommer Jensen 
Landsretssagfører Hans Jørgen Jensen 
Prokurist Henning Jensen 
Korrespondent J . Sommer Jensen 
Fuldmægtig , cand . jur . 

Villy Ohm Jensen 
Sektionsingeniør MichelJ_ }essen 
Læge Erik Johannesen 
Civilingeniør ,/riborg Jønson 
S t if t sbogholder Aage Jørgensen 
Ci vilingeniør O. Borre Jørgensen 
Civilingeniør Hans Kehlet 
Assurandør Erik Kiersgaard 
Øjenlæge Erling Kjerrumgaard 
Ci vilingeniø r Kjeld Klintøe 

' Ove rlæge Peter Kr ag 
Professo r dr . med . Niels B. Kr a r uD 
Grossere r Ove Kraru p . 
Civilpoli t iassistent J ørgen Krause 
Profe s so r dr . med . H. K. Kristensen 
I ngeniør Erik Lakje r 
Tandlæge Ove Lange 
Lands r e tssagføre r Carl o Larsen 
Lands r etssagfører J . Svenni ng Larsen 
Di r e ktør Finn Lorentzen 
Ko nto r che f , cand . po li t . Fr idt jof Lund 
Hø j ester etssagføre r Hj . E. Lund -Andersen 
Tandlæge K. Machold 
Civilingeniør Jø r gen C. Madsen 
Regnskabschef Mogens Madsen 
Professo r J . L. Mans a 
Civi l ingeniør He r ber t Marcus 
Læge Axel Mat hiesen 
Ørelæge Knud Melgaard 
Ci vilingeniør G. Meng- Lund 
Civilingeniør Knud Mikkelsen 
Overpræsident , greve Carl Moltke 
Tandlæge E. Myrup 
Civil i ngeniør Bent Mærsk 
Højeste r e tss . H. Møhring- Ande r sen 
Arki tekt O . ~lølgaard Nielsen 
Pi anofabr ikarl t B.jern Høller 

Sekre t ær Al fred Schu:tz Nielsen 
Stud . mag. D~n Nielsen 
Civilingeniør J . N~rman Hansen 
Civilingeniør G. Nyhegn 
Underdirektø r H. Nyholm- Poulsen 
Redaktør " alther Næsh 
Overingeniør , cand . polyt . 

Kr istian H. Nørlyng 
Landsretssagfører E. lI'insløv Olsen 
Civiling. dr . t echn . Chr . Ostenfeld 
Bent Packness 
Handels r~d Kjeld Packness 
Advokat Arne Pedersen 
Civi li ngeniør Er ling Hedegaar d Pedersen 
Landsretssagfører Aage Peter sen 
Chefredaktør Er ns t Prieme 
Dr . me d . Peer Pærr egaard 
Cand . mag . Bent Rasmus sen 
Tandlæge Bjar no Rasmusse n 
Læge P. Kongst ad Rasmussen 
Direkt ør , cand . jur . Steen Ryum 
Overlæ e , dr . me d . Jø r gen Røje l 
Tandlæge B. Rø nno w 
Dr . me d . Bent Saugmann 

Fru Esther Sau"'mann 
Grosserer Gudm~nd ~( ' h lr ' V 
Underdirektør Henrik ,;('iI!~ II t, I 

Øjenlæge Erik Sebbe r 
Professor d r . med . Ole Sod"" 
Ingeniør P. E . Selsner- Rasmu:;.I'11 
Major C. A. Sjelle 
Civilingeniør Ole Skærbo 
Revisor Palle Smith 
Apoteker Georg Soiemann 
Arkitekt N. O. Strigel 
Direktør , civilingeniør P . St r~rup 
Civilingeniør Mogens Suppli 
Højesteretssagfører O. Bondo Svane 
Ambassadør IHls Svenningsen 
Læge Orla Teglers 
Bankf uldmægt ig F. Teisner 
Underdirektør Knud Tersl ev 
Eksp . sekr . Pe r J . M. Thielemann 
Ekspeditionssekretær C. F . Thorup 
Sk i bsingeniø r Ka j Traulsen 
Tandlæge Eri k Weeke 
Laborat orieforstander E. F . Voigt 
Ass . Overlæge J okum " i eland t 
Ci vil i ngeni ør P. Wi l cken 
Cand . pharm . Pe r Wi llems 
Ci vi lingeniør S . E. C. Wø hlk 

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

Medlemsskab ved henvendelse til 

H. Mohring- Andersen 
Bergensgade 10 
2100 København ø 

Gudmund Schack 
Ehlersvej 8 
2900 Hellerup 
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REGNSKAB for D. S. R . 's VENNER 
1/1 73 til 31/12 73. 

INDTÆGTER: 

UDGIFTER: 
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Beholdning pr. 1.1.73 

Indgåede kontingenter 

Renter Postgiro 

E. F.V. 

1973 

Sølvsmed Dalum, sølvplader 

Porto, tryksager etc. 

Opvaskemaskine til køkkenet 

Girobeholdning pr. 31.12.73 
Bankbeholdning pr. 31.12.73 

Beholdning pr . 1.1.74 
Renter pr. 31.12.73 

ialt beholdning 1.1.74 

Detergodt 
at ha' venner 

10.369,88 

3.855,00 

39,79 

36,00 

644,00 

117,74 

7.000,00 

kr. 14.300,67 kr. 7.761,74 

4.069,49 
2.469,44 

kr. 14.300,67 kr. 14 . 300,67 
---------------~------------~. 

kr. 6.538,93 
203,67 

kr., 6.742,60 

D. S. R. s VIRKSOMHED 1969-197 3 
samt årene 1954, 1959 og 1964 

Ar i'ledl emmer ;'lecJlellls - 1'ure jr . 
t ure 

1954 750 94 11 

1 959 551 9616 

1964 657 1014 5 

1 96 9 581 934 1 

1970 546 7705 

1971 497 5823 

1972 489 5754 

1 973 582 741 3 

Ar Hed1ems- Km pr . 
km. medl em 

1954 73707 98 ,3 

1959 71 923 130, 5 

1 964 86400 1 32 , 0 

1969 78982 135 ,9 

1 970 66359 121, 5 

1971 58741 118,2 

1 972 57420 117 , 4 

1973 81240 139, 5 

Aktiv t be t a lende medlemmer 

Livsvarige medl eoone r 

Aktive me dlemmer i alt 

Passive me dle mmer' 

medlem 

12 , 5 

17 , 5 

15 , 4 

16 ,0 

14 , 2 

11 , 7 

11, 8 

12 , 7 

1··~J.'i. ,-'l.:'~" t Hre 
adcJ ture u':J . %lh 

1205 

l o 1810 

600 

1275 

450 

9 1 4 00 

1685 

2 000 

512 

70 

582 

16 9 

B.\d lUre 

4363 

4224 

4277 

3649 

3075 

2628 

2503 

3100 

&111 l Y' 

241 

181 

200 

255 

225 

i 56 

281 

333 

--
:.L.id , m. 

. " l' 1r ,lt.! . 

26992 '" 
28322 1,. 1 

3344 3 "7 , / 

28446 7 , 7 

24164 7 , 9 

24747 9, 4 

23275 9, 3 

31870 10, 3 

b:ld tur Ture over 
30 km. 

21 

25 

38 

20 

26 

32 

43 

58 

55 
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BADENES BENYTTELSE 

TYPE 

Otter 

Firer 

Firer u. 

Toer 

Toer u. 

Dobb.firer 

Dobbelt
sculler 

Single 
I!!Iculler 

BÅD 

Sleipner 

Leo 

Costor 

Pollux 

Ur8nus 

Andromeda 

Aslaug 

Gran e 

Urd 

Skuld 

Lånte både 

Chrisco 

Hinerva 

Ny 

Lambda 

Kappa 

Atom 

Beta 

Uno 

Tuto 

Daphne 

Hans 

Træningeture frA 
Bag8vaerd i al t 

Hl 

400 

125 

525 

1000 

800 

400 

315 

2515 

270 

320 

425 

275 

700 

1150 

950 

450 

375 

1775 

1250 

1050 

1050 

1000 

325 

325 

125 

lo 

5135 

12.400 

TURE 

30 

15 

80 

65 

40 

30 

215 

30 

40 

50 

35 

85 

100 

90 

60 

45 

195 

110 

85 

85 

95 

50 

50 

20 

497 

1.207 

Gt!::;. 

13,3 

8 , 3 

11,7 

12,5 

12,3 

10,0 

10,5 

11,7 

9,0 

8 , 0 

8, 5 
7,9 

8 , 2 

11,5 

10, 6 

7,5 

8,3 

9 ,1 

11 , 4 

12 , 4 

12,4 

10,5 

6 , 5 

6 , 5 

6 , 3 

5,0 

10,3 

10,3 

TyrE 

Halvoutrigge t 
dobbe l tscu11er 

lIalvoutrigget 

f irer m. s t m. 

F' ireAres 

inrigger 

'i'oAres 

inrigger 

lÅD 

Iocunde 

-Isen 

..)din 

'~hor 

i3alder 

'Iiking 

:Jan 

Hugin 

:Iunin 
Loke 

Fafner 
A.R . 

FoR. 

Hjalte 

Elektra 

265 

1 25 

95 

220 

1175 

915 

225 
120 

2435 

195 

670 
11 25 

1165 

1195 

1695 

930 

270 

Hroar 420 
Helge 205 

Absalon 770 
Rune 65 

f'reja 50 

LAnte bAde 165 
8920 

~erieture undtaget 6920 

Sculler Hans 

Tau: 

Tuto 

Gamma 
Te t'; 
'Epsilon 

Eta 

Omega 

Ran 

Alf 
omikron 
Rho 

,ly 

Delta 

Daphne 

Grunune 

530 

775 
185 
620 
700 
.695 
300 

400 

720 

185 

555 
470 

Lånt kata":1aran 

80 
1030 

15 
291 

60 

Jåde i Nordhavn + 
:~nte b ~de. 

3c.ssværd 

7::;1 0 

1 , .470 

12 . 4 00 

31.00 

TUlæ 

4 3 

11 

12 

23 

112 

86 

20 

8 

226 

21 

90 

99 
94 

33 
33 
97 

28 

44 
28 
21 

6 

l 

3 

598 

592 

52 
108 

28 

83 
96 

112 

43 
63 

118 

34 
89 
88 

13 
1 32 

2 

34 
16 

1111 

1901 

1207 

3108 

GNS,. 

6 , 6 

11,2 

7,8 
9 , 8 

10 ,1 

10, 6 
11,2 

14,8 
10,7 

9 , 1 

7 ,4 

11,3 

12,4 
36,1 
51,1 

9,5 
9,7 

9,5 
7,2 

34,8 
10,7 

50,o ~ 

55,0 
14,9 
11,7 

10,2 

7,2 

6 , 6 

7,4 
7,2 

6 , 2 

7,0 

6,3 
6,1 

5, 5 
6 , 3 

5 , 3 
6 , 8 
7,8 

7,5 

8 ,5 

3, 8 
'6 , 9 

10 , 2 

10 ,3 

10, 3 

OVER 30 KN. 

2 

l 

9 

l 

7 

7 

9 
6 

14 

3 
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58 
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OVERSIGT OVER KAPRONINGER 

...... 

Elite-Rudern, Berlin, 19.-20.maj 

Sprinterkaproning, Bagsværd, 23.maj 

Univereitetsmatch, Bagsværd, 2.juni 

Forårskaproning, Bagsværd, 2.-3.juni 

Ruder- & Nachwuchs-Regatta, LUbeck, 9.-10.juni 

Aftenkaproning, Bagsværd, 13.juni 

Junior-landskamp, Brabrand, 24.juni 

Sydjysk kredskaproning, Brabrand, 25.juni 

Junior-regatta, Maribo, 3o.juni 

Lolland-Falsterkredsens regatta, r·leribo, l.juli 

Holland-Beker Regatta, Amsterdam" 3o.juni og l.juli 

Simlångsregattan, Simlången. 7.-8.juli 

Sjællandekredsens regatta, Sorø, 14.-15.juli 

Københavnsregatta, Bagsværd, 28.-29.juli 

Skolekaproning, Bagsværd, 4.8ugUSt 

Nordi s ke J-lesterskaber, Årun gen. 4.auguet 

Årungenregatta. Årungen, 5.august 

Danmarksme s terskaber, Haderslev, ll.auguet 

ffsderelev-Regatta, Haderslev, l2.august 

Falkenberg-Regatta, Boafora. 19.auGuat 

Efterårskaproning, Bagsværd, 2.september 

Kvik-match, Svanemøllen, 6.aeptember 

Vikingeregatta, Kerteminde, l5.aeptember 

I ALT 
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STARTER 

3 
15 

l 

22 

3 

13 

3 

3 

3 

12 

7 
12 

16 

15 

4 

l 

4 

7 

7 

4 

11 

2 

2 

170 

SEJRE 

O 

7 

l 

6 

l 

7 
O 

O 

l 

3 

9 
3 

l 

3 
O 

O 

O 

l 

4 

3 

6 

2 

2 
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SEJRE 1973 

SPlUNTERKAPRONING 

UNIVERSITETSMATCHEN 

FORÅRSKAPRONINGEN 

LUBECK 

AFTENKAPRONINGEN 

MAlUBO 

SIMLÅNGEN 

SORØ 

KØBENHAVNSREGATTAEN 

DANMARKSME STERSKAB 

HADERSLEV 

FALKENBERG 

EFTERÅRSKAPRONINGEN 

KVIK-MATCH 

KERTEMINDE 

7 sejre 

l sejr 

6 sejre 

l sejr 

7 sejre 

4 sejre 

3 sejre 

l sejr 

3 sejre 

l sejr 

4 sejre 

3 sejre 

6 sejre 

2 sejre 

2 sejre 

elite singlesculle r 
e lite letvægtsfirer 
dame elite dobbeltsculler 
senior A firer 
senior A singlesculler 
senior A singlesculler 
ynglinge singlesculler 

otter 

elite singlesculler 
senior B otter 
senior. B singlesculler 
ynglinge toer 
ynglinge singlesculler 
dame junior dobbeltfirer 

ynglinge singlesculler 

senior A firer 
senior A singlesculler 
dame senior A dobbeltsculler 
senio r B singlesculler 
ynglinge toer 
ynglinge toer uden 
ynglinge singlesculler 

senior A otter 
dame senior A dobbeltsculler 
dame junior dobbeltfire r 
dame junior dobbeltfirer 

elite singlesculler 
senior A otter 
senior A dobbeltsculler 

dame senior A dobbeltscnller 

elite singlesculler 
dame senior A dobbeltsculler 
senior B singlesculler 

dame dobbeltfirer 

elite dobbeltsculler 
eli te letvægtsotter 
dame elite dobbeltfirer 
dame junior dobbeltfirer 

elite dobbeltsculler 
elite singlesculler 
senior A firer 

elite otter 
dame elite singlesculler 
senior A firer uden 
dame senior A dobbeltfirer 
begynder singlesculler 
ynglinge toer 

spejlet & bolcheglasset 

old boys (27 år) otter 
old boys (32 år) otter 
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h.AP H.OERE 1973 STARTE!DHE SEJRE 

II1:: UIJ,' ~taiH} B 

PoulIIode boe 25 12 

lIonr ik Toglera 24 lo 

Loif Egholm 23 l o 

Stig Roomussen 20 

Pre ben Grosbel 18 

Hichae l Larsen 17 
Emil !;ørenaen 17 
Jan lIefner 17 3 
Hichael Jelsdorf 17 2 

Lars 'mde r son 16 2 

Gorm Jeppesen 15 
Asbjørn To rp 13 9 
Ib Odderehede lo 3 
Frans KUhl 3 
Claus RaslDussen 

Peter Schaarup 

Mogene Bækhave 

Preben lIv l. d 

Lasse \'JeYlIlsnn 

Ol. Remør 

Niels Secher 

Berndt Hagene.n 

Pe r Niel s en 

S teen Storland 

Stoen Andoreon 

Torben Møller 

l2åHt; §,ftNIQB 
Susonne Rørsgaard 22 8 
Anne t to \Jareøe 19 7 
Helle Feddersen 3 
Anne Eornø 3 

D~B8!t Il!!HIQB 
Kurt Buchmann 17 6 
Michael Haneen 16 
Ulrik Milman 12 3 
Careten Bisg •• rd 3 
Michael LeseinS 2 
Jacob Holm 2 
lIenrlk Olsen 

I2AMfi JUNIOR 

Pi. Frederiksen 19 4 
Inger Mere h Niae e n 11 5 
El i nor Jelsdorl 16 
Vibeke Hertz 14 

~ 

Jacob Ho l . 22 4 
Henrik BiGsaard 19 5 
Lotte Torp 14 4 
Lara Texel Schmidt 4 
Caraten Bisgaard 

Michlhil HanB8n 

Aabjørn Torp 

Dennis Mundberg 

Michael Leeflins 

He lle Nielsen 
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PR IVATE 'l'OTA L 
S'!' AR'l'ER SEJ RE STAR'I'J:;R S2J R.!::: 

26 13 
24 l o 

23 lo 

21 

19 4 

18 3 

17 3 
17 

17 

16 

15 

14 l o 

11 

lo 

22 8 

19 7 

3 

3 

17 6 

16 4 

12 3 
3 

19 

17 

16 

14 

22 4 

19 5 
14 

4 

2 

l 

l 

STARTER OG S 

fordelt på klasse 

og bådtyper 
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KASSEREGNSKAB 
1. november 1972-31. oktober 1973 

I N D T Æ G T E R 

Ka n t i ngen t er . 

Aktlve medlemmer 

Fas si ve me dl emmer 

Tl l skud og gaver 

uanske s t udenter s I dr æt s forbund 

København s Kommune (Fritidsloven) 

Folytekn i kerlegatet 

Re~ s l eg at m.fl. 

Bi kuben 

D .S . l'.~ venner 

Fo li tike n 

Styrmandsl au ge t 
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r-ied l emmer 

Dlverse i nd tægt e r 

Studenter s angfore ningen 

NivAlluset 

"Urmens venner II 

Lang ture 

Skyl di g kilde ska t 

Chri s t a og Vi ggo rete r s ens fo r.d 

(overført f ra 1972 ) 

Jyggcf onden 

Saldo r r. l novembe r 1 972 

Jc t alt e al'::>ejder 

Sa l do : 1' . 31 ok tober 1973 

85 . 614,00 

6 . 354 ,00 

4.1 58 ,70 

9 .927,00 

2 .000,00 

34. 614 . 53 

5 .000,00 

7.000,00 

2 .000,00 

662,54 

1.293, 00 

8 . 500,00 

568 ,38 

310,00 

364,00 

3.107,72 
__ ~, oo 

3 .107 ,72 

91.968,00 

66 . 65 5,77 

9.742,3 8 

l. 822, 00 

170.188,15 

12 .000,'00 

~~~~~~~~~~ 

Klubhuset i St r andvænget 

Grundleje, afgifter, sk a tter, a ssurance 2 3.14 8 , 23 

Vedlige holdelse og nyindretning 17. 487,06 
Opvarmning, el, g as, telefon, reng~ring 11. 286 ,86 

Andre udgifter 126 ,1 8 

Hotionsmateriellet 

vedligeholdelse, a ssurance 

Diverse 

Fremme af klublivet 

Gymnastik, håndbold, svømning 
l1edlemsbladet 
Køkkenets drift 
Andre udgifter 

Administration 

Porto og kontorartikler 
Kontorinventar 

Telefon, telegraf m.v. 

Repræsentation 

Årbog 
f.1øder, generalforsamlinger, gaver m. v . 

Propaganda 

Kaproning sudgifter 

Træningshuset i sydhavnen 
Nyanskaffelser 
Vedligeholdelse 
Deltagelse i kaproninger 

Træner 
Motorbåde 
Akademikermatcher 
pokaler, graveringer m.v. 

Diverse udgifter 

Renter. og afdrag på gæld 
Kontingenter 
Salg af skabskort, rotøj m.v. 
Gåsehuset 

Balance 

l~. 797,28 
7,70 

1.432,50 
7.194,20 

996 ,16 
384,70 

4.927,54 
805,00 

1.332,98 

3.544,65 
453,83 
721,00 

7.718,47 
17.329,20 
12.550,97 
16 .526,92 
18.000,00 

2.065,00 
1. 629, 50 

969,75 

13.604,54 
3.841,00 

577,25 
618,55 

52 .04 8 , n 

12.804 , 98 

10.007,56 

7.065,52 

4.'119,48 

76.789,87 

18.641,34 

182.077,08 
111 , 07 

København, den7 . november 1973, Finn G. Christensen, kasserer 

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i overens stemmelse med 
bogføringen. 

København den 4. december 1973. N.H.Schaumburg, E. Haamann 
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CARL JACOBS N 
VINHANDEL 
INDEHAVER : EINER SELlGMANN 

ØSTBANfGADE3 KØBENHAVN8 
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