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I II> 7 I I I 'v t r med fremgang for Danske Studenters Ro-

lild I 1' 1 lil li' III ' I' væ re t stigning i medlemstallet fra 582 i 1973 
I il I1I1 (, IH. 

I II II d 11111 ' I' ning er steget med 6449 medlems-km . Langture

III ' 1111 d kom p på 9 ialt. 
1I II II 'dningen af året 1974 bød ellers på problemer, idet vor 

I lild , week-end hytte, NIVA-HUS, truede med at styrte i vandet 

l" I ' " al novemberorkanen 1973 havde fjernet det meste af grun
d ' n. Det lykkedes imidlertid bestyrelsen at komme i forbindelse 

med en stenfisker i Espergærde, der for en meget rimelig pris 

lagde et nyt stenglacis ud på den nordøstlige side af grunden, og 

samtidig blev der fyldt op indenfor, således at hus og grund idag 
er bedre beskyttet, end det nogensinde har været i de snart 50 år, 

klubben har haft det. 
I forbindelse med istandsættelsen modtog klubben væsentlige 

lil skud , dels fra friluftsrådet og dels fra Rees' legat, og endvidere 

li Ifø rle Finn Gamel Christensen et stort arbejde ved at holde sag

I ndi g l lil syn med arbejdet . 
Sll1 nd I' n blev hejs t den 24 / 3 i det vante regis og med god 

lil 1lll n ill ~ fra m dlemmernes side. 
11\11' l' ' tH I 'giv nh d i klubb n Va'!' å afgjo rt fælles fes ten med 

11 11 111I 1' llI nl ' 11 I n 27/4, ti v l' b I' I l u øgte glæder ople

Vl'dl' d l III \' 111 ' l v Iri ' I' ' I l ill I rh Ilnings pr g ra l11 , hv ri klubben 

('11111111 ' II KIII 11111'1 ' I" d ' sil ulmc' l'k' l , ild mindsll11ed "de ak

I VI ' d 111111' 1111 " o h til ' II ' 11 ,, 111 ' IlI lj 'sø n". 
Som ' t I ,d l I SII'I' \ ,Is '1'1 ' f )1' III skaff nye medlemmer af

ho ldt 's I 5/'5 ' \1 11'[ S -\1 I t1[1 l l1 SW' I - n I, hvor til talrige indby

I ,Is '" Vil I' uds ' 11 II lil lI ni v' rsil l g I, I' anstalter om a t besøge 
kl Llbb ' \1 g I r v 11 k rl lu r i en (ire, re rs. Desværre blev det vel

lill' lle lag le ve lf rbe re Ile arrangement i nogen grad ødelagt af 

s rd le dårli g t vejr, men alligevel fik vi en del besøg af poten

li Il e medlemmer. 
F råre t var iøvrigt præget af be tydelige istandsættelsesarbejder 

på ve randaen, hvor en række medlemmer under Krumholts ledelse 

sled i de t mange week-ender. Det smukke resultat blev præsen

tere t for medlemmerne ved fødselsdagsfesten den 13/6. 
Den årlige universitetsmatch København-Arhus blev afviklet på 

Brabrand den 22 / 6 med København som vinder. I sandhedens 

interesse må det nævnes, at denne match, der tidligere var et 

højdepunkt i den akademiske idrætsverden, idag er reduceret til 
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næsten ingenting. Ved regattamiddagen i studenterhuset var såle

des ingen af de to universiteter repræsenteret, og det hele havde 

et tamt forløb . I 1975 roes matchen for sidste gang, og man må 

håbe, at gode kræfter vil sætte sig i ving fo l' a t skabe et festligt 

punktum for denne rotradition , de r fl llså n I har overlevet sig selv. 

Når man færdedes i klubhu se l i f 1'[ 1'8 111 , n ti erne, kunne man 

iøvrigt glæde sig over len v lis 111111 nkli vit ' I, d r mange aftener 

tømte bådehallen. l au usl bl v til s trømning ' Il s. Sl. I'k, at man 

måtte udvid til lre fas l LI I tli il1Sll'\"I I nsn l '11 ' I', 

Ved den årli ge K vikl11al h va n IL I ' H l '~~' li' (\' ' I', 

Den årlige I aproning blev afvill e l I n 2 / g VlI l' ' l HI ' I'd ,I ,s 
veltilre ttelag t arrangement. D et var lykked kapr nings ,h , ' 11 I l 

ordne de t hele således , at de al enlange pau se r mellem I Il ' I ·v 

undgået. Dagen sluttede med en storstilet høstfest om afl n n, 

hvor såvel udsmykning som traktement intet lod tilbage at øn k . 

Studentermatchen afvikledes på Lyngby sø den 5/10 med Kø

benhavns universitet som vinder. Om aftenen var der fællesspis

ning i Lyngby Dameroklub for deltagerne og to klubformænd som 

eneste honoratiores . Det står også sørgeligt til på studentermat

chens område . 

Håndskrabning 
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land I'h jsning A andespi l fandt sted den 2/11. 

I s, 'son 'ns luh hal' klubhuset traditionen tro dannet rammen 
om 'n l' \'Id Sl r og sammenkomster: Karneval, forhjulsfest 
111 . v., lig. Oll) man i foråret havde besøg af Fiolteatret, der op-
01\ ' li ,hlll slykket "Medaljens bagside", der samlede et ret stort 

PIt! 11111111 , 
I':" mcget væsentlig del af klubbens virke er kaproningen, og 

l 'ncrgisk arbejde fra træner og roere førte til fire danmarks
mesterskaber, heraf tre for damer, samt til to andenpladser ved 
DM, Endvidere var klubben repræsenteret ved VM for damer i 
Luzern, hvor DSR/ Roskilde fik en syvendeplads i dobbeltsculler, 
Herudover var DSR repræsenteret med flere hold ved bykapronin
gen i Amsterdam, 

Den ordinære generalforsamling fandt sted den 7/12 og fik et 
usædvanligt forløb, idet besættelsen af formandsposten og tildels 
posten som motions- og langtursrochef, hvor der var to kandidater 
ti l begge poster, gav anledning til stærke og personlige menings
li Ivekslinger, Efter en langvarig debat fik bestyrelsen følgende 
somm n ætning : formand Pout Henrik Hedebo, kasserer Palle 
H(1I'sgaflrd , sekretær Sten Storland, materielforvalter Leif Egholm, 
ll1 li ns- g langtursrochef Henning Leonhard Hansen, kapro
nini s h f lig Rasmussen, introduktionsrochef Rolf Høhne og hus
()lviii l ' I' Am Ilrensen. 

nl ss nr', 

med en på mange poster helt ny og uprøvet 
m3 håb, at mange nye og ældre medlemmer 
styr I n g støtte den i bestæbelserne for at 
i I n fremgang, der har kendetegnet den i de 

lull lig kal ler lyde en varm tak til alle, der i 1974 har: 3 1'

bejdet aktivt for D R. 

Han fanger ingen 
»ugler« 

HANDELSBANKEN 
- altid med i billedet 

BORNs 
BOGTRYK AIS 

Spurvevej 17 - 8800 Viborg - Telefon (06) 6 222 55 * 
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In memonam 

11111 1/ 197 4 mistede klubben et af sine ældre, trofaste medlem-
111 \ I , id ' l ekspeditionssekretær C. F. Thorup-Petersen afgik ved 
d ! I ' Il kun 57 år gammel. 

De yngste årgange i klubben siger navnet Thorup-Petersen ikke 
re t meget, men i fyrrerne og halvtredserne var Thorup et ligeså 
fast inventar i klubben som bådene og møblerne på 1. sal. 

Thorup var student fra Aarhus Universitet og kom til DSR i 
1942. Han havde dybe rødder i den jyske folkekarakter , og dette 
kombineret med hans ramsaltede slagfærdighed og ofte barokke 
sans for humor gjorde, at han samlede en stor skare af venner 
omkring sig. De daglige motions ture, hyggestunder på verandaen 

g på plænen var Thorups foretrukne beskæftigelse i DSR, hvor 
h,11 dog levede med i de fleste grene af klubbens virke . 

Thorups sidste år blev bitre. Sygdom slog ham ud, og vi så ikke 
m get til ham. Hans kærlighed til klubben var dog usvækket og 
hnl' rakt ud over hans død. 

I b l være Thorup Petersens minde. 

Bang. 

Axel Mathiesen In memonam 

Den 12 . marts 1974 mistede DSR en af sine mest trofaste venner, 
læge Axel Mathiesen. 

Mathies blev medlem af Akademisk Roklub allerede i 1916 
og var i årene derefter meget aktiv både på kaproningsbanerne 
og i klubbens liv og virke, også efter sammenslu tningen med Poly
teknisk Roklub. Selv efter at han overtog en praksis i Fårevejle 
i 1924, og blev der i 27 år, fulgte han klubben med stor interesse, 
og efter at han i 1951 blev anmodet fra Dansk Idræts-Forbund 
om at blive forbundets idrætslæge i København, fortsatte han til 
det sidste med at gavne idrætten mest muligt. 

I særdeleshed har D . F. f. R. nydt godt af hans hjælp, både som 
foredragsholder ved deres kurser, hans banedommervirksomhed 
og hans 20-årige virke som mandskabslæge, når roerne rejste ud 
i verden til de store stævner. Alle - både ledere og aktive - kunne 
være sikre på, at Mathies altid ville være på pletten, når der var 
brug for ham. 

Gid klubben stadig måtte fostre så trofaste medlemmer. 
Æret være hans minde. 

Gudmund Schack. 
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J)irektør for statshospitalerne K. A. Bjørklund-Bertelsen 
Frk. Jette Bjørner 
Hr . Finn Gamel Christensen 
Retsassessor Eugen Dettlaff 
Civilingeniør Hans Jørgen Ellekilde 
Hr. Niels Fredsted 
Overlærer F. Frenzel 
Museumsinspektør Georg Galster 
Liv og Troels Hahn 
Fhv. fabrikschef Olai Hallin 
Landsretssagfører E. Fogh Hansen 
Hr. P. H. H edebo 

Hr. Jan H einer 
Højesteretssagfører, dr . jur. Bernt Hjejle 
Landsretssagfører H. H. Holm 
Hr. Sven Hougaard 
Ambassadør Frants Hvass 
Hr . Rolf Hahne 
Statsaut. revisor Erik Haamann 
Hr. Gorm Jensen 
Tandlæge Wilhelm Kahns 
Byretsdommer Hans Kardel 
Civilpolitiassistent Jørgen Krause 
Hr. Emil Lamp 
Sekretær cand. jur. P. Lilholt 
Kontorchef Fridtjof Lund 
Carsten og Marie-Louise Lunn 
Læge Knud Lyager 
Hr. Martin Lyager 
Civilingeniør Herbert Marcus 
Højesteretssagfører H. Mahring-Andersen 
Hr. Mølgaard-Nielsen 
Cand. jur. Dan Nielsen 
Frk. Gerd Nielsen 

Frk. Tove M. Nielsen 
Civilingeniør J. Norman-Hansen 
Assistent Jan Nyeboe 
Civilingeniør G. Nyhegn 
Underdirektør Nyholm-Poulsen 
Civilingeniør Kristian Nørlyng 
Frk. Grete Poulsen 
Karen og Anders Brems Rasmussen 
Henning og Annelise Rasmussen 
Hr. Per Frode Rasmussen 
Hr. Stig Georg Rasmussen 
Hr. Werner Rasmussen 
Hr. Palle Rørsgaard 
Grosserer Gudmund Schack 
Revisor Palle Smith 
Arkitekt Niels O. H. Strigel 
Højesteretssagfører Oskar Bondo Svane 
Hr. Arnold Sørensen 
Læge Orla T eglers 
Ekspeditionssekretær Per T hielemann 
Hr . Jørgen Thaarup 

for støtte til årbogens udgivelse 
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k I i nen beretning 

Vintertræningen startede som sædvanligt midt i oktober og 
kørte fire gange om ugen, indtil roningen kunne begynde den 30 . 
marts og vi begyndte at træne hver dag. I vinterens løb var 
weekend træningen i flere tilfælde tilrettelagt som fællestræning 
ror alle kredsens klubber, ligesom kredsens trænerudvalg arran
gerede fælles teoriaftner. Ved de fleste arrangementer var be
søget dog ret beskedent og bestod hovedsagelig af roere fra DSR 
og nkelte andre klubber. 

I februar havde vi en vellykket træningsweekend i HIF's hus 
i vcrige, hvor programmet bød på såvel teorilektioner forestået 
nr I enkelte roere som praktisk træning. 

ti vi kom på vandet, viste det sig, som så ofte før, at de stør
st ' , r blel11er ikke er af romæssig art, men derimod et spørgsmål 
0111 nit let udenoms, som vi har knap så meget check på . Den 
Illotor, S 111 Rees legat havde skænket, skulle først køres ind, og 
ti ' Il Ind n 111 tor kræver stadig pasning og nærmest kærlig om-

01'1-\, SL I vis ikke materielforvalteren og Claus Rasmussen havde 
1111111 ' r In ' dis e ting ved siden af deres træning, var vi hurtigt 
I (1111111 ' t i ' n Llh Idbar situation. 

tttf 111 1-\ t l1r aktiviteten i kaproningsafdelingen og resultatet af 

, I 

Is 'rn rrcl11går tydeligst af de statistiske oversigter og 
( til I lSl ds i årbogen. Nærværende årsberetning vil 
Il IV • Isag 11 be kæftige sig med forhold, som ikke kan 

II li ss' nv rsigler eller som ikke er omtalt i særlige ar-

Allerede i maj måned stiftede vi bekendtskab med en nysl a
belse: de af kredsen arrangerede aftenkaproninger, hvoraf der i 
sæsonens løb afholdtes tre. Disse kaproninger, hvor der udskrives 
løb for junior- og senior B og A roere, tjener kredsen til ære, idet 
de for en rimelig penge skaber stærkt udvidede startmuligheder 
for roerne i disse klasser, uden at man samtidig har slækket på 
de arrangementsmæssige krav. 

J uni måned var såvel fysisk som psykisk den hårdeste del af 
sæsonen med ikke mindre end otte kaproninger, som det fremgår 
af statistikken. 

I juli afholdt vi bl. a. den andetsteds omtalte tr ' nings l jr i 
Hjelmsjo. 

Den 17. august afvikledes danmarksmesterskabern ' l 'ng 
sværd sø, og som allerede omtalt i klubbladet hen lcd vi il" 
mes terskaber : 

Dobbeltsculler ved Niels Secher, 
Poul Hedeboe. 

Singlesculler for damer ved Hanne P ter n. 
Dobbeltsculler for damer ved Hann P t rs " , 

Judilh And L' n (R si ilde). 
Firer for damer v d LI anne Rør aard , 

Birgith P der en (Lyngby dame), 
Annette Worsøe, 
Karen 0rnebjerg (Hvidovre), 
stm. Lena Baden. 

Efter DM udtoges de hold, der skulle repræsentere Danmark 
ved verdensmesterskaberne. Her blev vores damedobbeltsculler 
udtaget og resultaterne fra Luzern, hvor damerne med en syvende
plads blev bedste danske hold , vidner om deres styrke. 

Det forhold, at antallet af sejre i oversigten over deltagelse i 
kaproninger ikke stemmer med antallet i oversigten over bådenes 
benyttelse, skyldes, at der foregår en del lån af både klubberne 
imellem. Således har vi permanent haft en dobbeltfirer i lån fra 
Skovshoved Roklub, ligesom vi for kortere perioder har lånt dob
beltscullere af Hellerup Roklub og D.F.f.R. og en singlesculler i 
Hvidovre. På den anden side har vi flere gange udlånt ottere til 
Bagsværd Roklub, ligesom Skjold og Frederikssund har lånt både 
til enkelte løb, og Københavnskredsen har lånt både til de uden
landske hold ved Den internationale Københavnsregatta . 

Stig Rasmussen . 
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L:lIll'tlll'sn eh r n rapport 

197'-1 va r et år, hvor der skete en hel del på langtursroningens 
om r, d . Der blev på trods af det forholdsvis dårlige vejr roet 
Il) 'I ' l (J i ttigt langtur og weekendture. 

i10lj l nbåden nåede Sjælland rundt, selvom det kneb til sidst. 
1 l' Vl\r mange ture til Nivå, og der blev i højere grad end tid-
l ) t l' , gjort brug af mulighederne for at låne både i andre klubber. 

A I ' ri ' \ LI re blev der uden for Danmark roet i Norge, England, 
1I II ll 111Hl OH Tys kland. 

1 1'1 hl 'v i slarten af sommeren afholdt to langtursstyrmands-
1iIi I l , "I 1'1 bl v vedtaget at indføre en ny styrmandsret for 
II Iii ) 11111 som ror weekendture, men som ikke er 

li l' g som derfor ikke ville kunne erhverve 

Il n giver ret til at være styrmand over-

1 I 1111)" III l i II V I' ' l s Li gend interesse om langtursroningen, 
I I 11111 1111 , III ti ' Il ' r Ig p og også fremover vil være 

II III II ,III ti 1 ): 1{ l'tI ' 1' 11 'S ak liviteter. 

Bente. 

\ 

Lad os ordne de 
ENERGIPROBLEMER 
D S R ikke kan klare. 

AIS ISHØJ & MADSEN 
R A D G I V E N D E I N G E N I ø R E R F_ D. I. 
Hovedvejen 150 - 2600 Glostrup - Tel!. (02) 96 9222 

CIVILINGENiØR PETER WILCKEN 
Telt. (02) 9609 45 

15 



. I j. Il )' I'i cnteringssektionen 1974 

/ 
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Her skal berettes om et år af sektionens liv. Sektionen fyldl i 
1974 34 år, hvilket ikke blev fejret på nogen måde . 1974 blev 
heller ikke noget særligt bemærkelsesværdigt år. Men lad os gå 
gennem årets aktiviteter . 

Den aktivitet, der har samlet flest mennesker, har været løbene 
fra Gåsehuset . Der har været løb derfra hver fjortende dag i pe
rioderne 1. januar til 1. april og 1. oktober til 31. december. Det 
gennemsnitlige deltagerantal har været oppe omkring 30 . I for
året var kaproerne flittige gæster, men de har svigtet i ef teråret. 
Dette har pudsigt nok ikke været at se på deltagerantallet. Der 
pusles stadig med planer om udvidelse af huset, men det er ladig 
kun planer. Banelæggerne har været et bredt udsnit af delta rn . 
Det er en udmærket ting, at så mange som muligt prøver at v 
sig i orienteringsidræt på denne måde. Torben Møller lagde med 
fint resultat en såkaldt "momentbane" . I Torbens tilfælde var der 
tre momenter : "buskepos teløb" , "linieløb" og "kompasløb" . Før
ste og sidste moment foregik i områder, hvorover der ikke var ud
leveret kort. Dette giver fin træning, og så sparer man de kort, 
som efterhånden er blevet en dyr vare. Flere andre har udnyttet 
tilsvarende ideer med tilsvarende g de re ultater . Tre af de af
holdte løb har været i Tokkekøb. Arets sid te løb var det tradi
tionsrige julekispus, som i år havde samlet virkelig mange delta
gere. Løbet var lagt af sektionens formand , og en gennemgående 
ide var, at et antal oplysninger skulle holdes sammen for at føre 
frem til næste post. 

I 1974 har vi haft lidt færre starter i de åbne løb end i de fore
gående år. Men vi startede dog med at deltage i Nytårsstafetten, 
der i år blev afholdt en lørdag på grund af kørselsforbudet. Det 
har i 1974 været svært at få nye folk ud at løbe . En af grundene 
til dette har været, at de større løbsarrangerende klubber har fun
det ud af, at man skal have anmeldelserne til løb 14 dage før 
løbet, og det er jo ret svært at få nye folk til at beslutte sig for 
løb, som ligger over to uger fremme i tiden . Styret gør, hvad der 
står i dets magt, for at få dette ændret. 

Stifinderløbet blev i 1974 afholdt i Sverige på Hallandsåsen 
ved Margrethetorp. Dette løb blev en stor succes med lidt over 
300 deltagere. Løbet var begunstiget af et virkelig smukt vejr . 
Rollebesætningen var fulds tændig den samme som i 1973 : Poul 
Nissen og Ronald Clausen som banelæggere, Gert Pedersen som 
banekontrollant, Knud Mikkelsen som stævneleder, Kjeldgaard 
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FUlldoll/ellt til GtJsehusets udvidelse 

fra Skærmen om teknisk kontrollant og endelig Helge Johannes 
Nielsen fra Lyngby som overdommer. Jeg vil gerne her takke alle 
de mange, der reserverede dagen og hjalp til med at gøre dette 
løb til den succes, det blev . 

På sektionens generalforsamling blev der valgt styre for 1975: 
Formand Ronald Clausen, sekretær Torben Møller, kasserer Poul 
Nissen. 

Og så er vi klar til at starte på 1975. Den 29. november fylder 
sektionen 35 år. Lad os håbe, at vi kan fejre denne dag med et 
fødselsdagsløb fra et udvidet Gåsehus og med mange nye med
lemmer. Og lad os håbe, at mange vil slutte op om sektionens 
virke i denne 35-års jubilæumssæson. Og lad os håbe, at vi der
igennem kan få sektionen til at leve op til sit formål, nemlig: 

"at arbejde for fremme af orienteringsidræt og skisport og 
dermed beslægtede idrætsgrene og tilsluttede forhold for der
igennem at skabe et sammenhold blandt DSR's medlemmer 
i den tid, hvor der ikke drives roning". 

Sektionens styre står klar til at tage fat på denne opgave og for
venter opbakning fra alle DSR's medlemmer. 

Ronald Clausen. 
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De gamle mænd og havet 

Guder og helte i de gamle sagn dukker op af havet. Stærkodder i 
Norden og Afrodite i det gamle Grækenland. De f I af have t. 
Moder og hav har derfor samme rod, på sanskrit milla!' I' ma ri , 
i de romanske sprog er samhørigheden stadig bevaret (I n III I 

la merl, og selv på dansk har vi både marine, marina 111 111 1,' 1, 

Alt livs oprindelse har fået samme navn. 
Vi drages stadig mod havet. Skovene står tomme. Folk vd 11 1\1'\ 

ved stranden og tage et enkelt dyp, som kaldes et bad. Del ' I 11111 

liv, men ikke samliv. Derfor bliver havet mere og mere el 11111 ,' 1 

af svømmepøle. Man skal bare være våd og se og ses. 
Det virkelige samliv med havet kender kun roerne. IH , I IIP 

roerne i de outriggede både på den blanke overflade. For d ' 111 ' I' 

vandet kun et middel til udfoldelse af styrke, balance og sam 111 ' 11 

hold , vejen til at vinde . 
Langtursroeren derimod, i de bredbugede inriggere, den n r· 

diske type, der vistnok ikke kendes andre steder i verden, triv 
ikke på søer og floder eller på ferskvand overhovedet. Hans Ilv 
er havet, det salte vand. Den kærlighed deler han med sejleren. 
Men sejleren har det som kaproeren. For ham er havet kun et 
middel - til udnyttelse af vindens kraft . Hans øjne hviler derfor 
stadig på sejlerne, søen må der skeles til, men det er vinden, han 
dyrker. 

Havet har derfor kun en monogam elsker: langtursroeren. 
Kaptajnen kender havet fra broen, sejleren fra cockpittet, men 

roeren har det lige ind på livet . Det sjasker ham på ryggen, der 
i godt vejr er nøgen, det kan liste sig over rælingen, så man må 
bruge pumpen (eller øse og kasserolle) . 

Når man har havet så tæt på livet, kan det virke meget truende . 
Den roer, der sidder nede i en bølgedal, ser kun bølgekamme hele 
vejen rundt. Landet er forsvundet . Det er ham, himmel og hav . 
Bølgen kommer rullende som en vældig bakke. De første gange 
kikker man lidt beklemt op til toppen . Men man opdager, at det 
vidunderlige sker hver gang, den lille prop af en båd følger med 
op, og bølgerne løber væk under kølen. På toppen skal man holde 

19 



en spids vinkel og falde lidt af for brækket, men så er den der, 
og man nyder udsigten til de norske fjelde og af havet til kimmin
gen - kun et øjeblik, så er man på vej nedad igen. Det er det 
virkelige liv med havet, men ikke med livet som indsats. I en 
lastet langtursbåd er det hele ufarligt. Havet tager hvert år mange 
sejlere, men endnu er ingen langtursroer druknet i nordiske far
vande. Søen kan knuse en damper, men ikke en prop . 

Den, der ikke kender havet på denne legende måde, kender 
ganske simpelt ikke havet. Han har det på for stor afstand. Man 
skal føle det på kroppen og kilde det på ryggen, når det kommer 
op til rælingen, kæmpe sig imod det time efter time eller ride på 
toppen af en medsø, så man føler sig som en delfin . 

Mange er bange for søen - man frygter det ukendte. Første 
gang, vi roede over de store svenske bugter, Skelderviken og La
holmbugten, var vi lidt nervøse; vi kiggede bagud for at se, hvor 
langt der endnu var igen, og det letted , når der ikke var mere 
tilbage, end vi mente, vi kunne vømme. nere roede vi bare ud 
i det hele. Vi kendte søen. In en vendte sig om. Som oftest var 
der heJl r ikk n et land al . Nh man tager over Oslofjorden 
ved Fer I r Fyr ell er ver Aland havet (det varer 12 timer) tager 
det tid , før man f, r landkending. Selv med hav på alle sider er 
man tryg. Båd n er n gammel ven, og havet en endnu ældre. Og 
skulle det true, kan man jo lænse. Når Terje Vigen kunne krydse 
Skagerak to gange, skulle vi vel nok kunne klare nogle småture. 

Værst er Vesterhavet. Det vil jeg ikke anbefale til efterfølgelse. 
Strømmen er for stærk. Revlerne strækker sig langt ud, og hvis 
søen brækker, så er det forbi - i hvert fald med at ro, men med 
båden under armen kan man jo svømme i land. Det har også sin 
charme. 

Man kan mærkeligt nok gå ud gennem en brænding - som kan 
trille rundt med en båd som med en flaske - hvis man vel at 
mærke manøvrerer rigtigt og har heldet med sig. 

Det er udtryk for kærlighed til havet, når tre unge roere (Ebbe 
Munch, nu pensionist, Otto Melchior og jeg) i 1926 pludselig 
beslutter, at de vil ro til Novgorod for at fejre 1000-årsdagen for 
den svenske konge Ruriks rotur til samme sted, hvor han grund
lagde den nye gård (novgorod) . Det førte til billede af båd og 
mandskab på første side i Pravda, forfilm i alle biografer og hånd
slag med Krupskaja (Lenins enke) - bare for at have nydt livet i 
strålende solskin og blid sø på sporet efter den tabte tid i den nye 
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Vesterhavet er hårdeste tørn. Tegning af Alex Secller 

verden. Afstand imponerer. Der er dem, der tror, at det er svæ
rere at cykle til Rom end Roskilde. Forskellen er blot et spørgs
mål om tid . 

Men det er også kærlighed til havet, når tre lidt ældre roere, 
der har fundet ud af, at de er 100 år tilsammen, vedtager, at de vil 
blive ved, til de er 200 år - og gør det! De to andre var skuespil
ler Henrik Bentzon og lægen og sangeren Jens Chr. Hostrup. Tre 
mand i en båd i 40 år! Så roede tre gamle mænd altså fra Horten 
til Kristiansand med telt og sovepose, bulede gryder og pander, 
dåsemad og saftevand, ja, det er ingen trykfejl: saftevand. Det 
var ikke følgen af en højtidelig beslutning om "omvendelse til et 
bedre liv". Det var bare en stiltiende skik, der var kommet af 
sig selv : saftevand til søs. De mange, der har kendt Bentzon og 
Hostrup, vil have svært ved at forestille sig disse to livsglædens 
riddere nyde deres saftevand både morgen, middag og aften. Ro
ning er en forunderlig sport. Den forvandler hindbærsaft til bour
gogne. 

Kvinder løber ikke rundt langs øde strande. De møder mænd i 
havne - hvor vi aldrig lægger ind . Men det hændte, at vi som 
unge opsøgte dem til fods. Hvis man med svensk stilighed spørger 
kavaleren, kan der gives tilladelse til en enkelt dans, medens vagt-
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somme karle vogter mændenes rettigheder, d. v. s. kvindernes 
"dyd", med samme nidkærhed som "kødranden" ved borgerbal
lerne i 90'erne. Her lades alt håb ude. 

Tilbage blandt kystens glæder er sangen og musikken. Som den 
hellige Frans af Assisi prædikede for fuglene, spiller langturs
roeren for fiskene . Fuglene er gået til ro. 

Der går en sang i de myke kvelder 
og havet stiger med stille sus 
der vokser nellik og revebjeller 
som dufter blidt om de lave hus. 
Du tenker kanskje: "Ak om jeg kunne 
få slå meg til her og bli for godt'. 
Det er så snodigt i Hellesundet 
når sommer'n setter sig der for godt. 

Når kvelden kommer og måka svømmer 
!orhllhar lillI illap!> lil 
Ol!. "vil' blis , It r i bIt' drollll77 er 
II ~ 'P. 'r 11/ ed 'lIrlV I stakiu . 

I har III lid lil å lå og grunne 
g se på havet og spøtte skrått. 

Det er så modigt i Hellesundet 
når sommer'n setter sig der for godt. 

Det er fra Jens Gundersens vise om Ny Hellesund. En af de få 
romantiske af de sene afteners mange sange. 

Selvom vi normalt har kunnet ro fra sejlerne, så har vi dog 
ikke set ned på dem af den grund. De benytter jo som vi natu
rens kræfter, men medens vindens kraft er evig, ebber legemets ud. 

Derfor besluttede vi, at når vi nærmede os de 70, ville vi lade 
vinden hjælpe os. Da jeg for tre år siden købte en båd, ringede 
jeg til Henrik og spurgte, om han ville en tur med til Norge. "Skal 
vi ikke hellere ro?" sagde han . 

Det blev nu ved sejlbåden uden Henrik. Sejlads er en mere 
brutal måde at behandle søen på. Det er en boksekamp, man går 
lige på og hårdt. Roningen er som en ballet, man følger havets 
musik, danser elegant op og ned og følger takten. 

At sejle ad de gamle ruter i østersøen (dog ikke til Leningrad) 
eller i den svenske og norske skærgård (dog ikke til Bergen) har 
en særlig charme. Det gamle er blevet nyt. Hvor man før fandt 
nattely ved en sandbred i en vig ensom med naturen, er man nu 
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bundet til havnene. Man kan jo ikke længere tage båden 111 -d IIJl 

på land og stille den ved siden af teltet. Man er midt blandt sejl 'I' 

folket, der kommer fra det samme hav, men ender i en anden 
verden. Jeg elsker havne, men man skal være med i legen, ikke 
blot se på. At være tilskuer er som at være turist. Det er en, der 
altid står udenfor. 

Roeren må følge sit søkort for at finde vej, men han har sin 
frihed, han vælger selv sin rute. Sejleren er bundet af sømærkerne. 
Naturligvis kan der i stille vejr være lumske skær, der lurer på 
en robåd, der går sine egne veje. Men det er der middel imod. 
I samme sekund, man mærker grund under kølen, er begge roere 
i "suppen". 

To gange er jeg gåe t på med sejlbåden . Begge gange da skipper 
tog en lur og blev vækket for sent. Den skipper, der ikke på fem 
sekunder kan orientere sig og lægge kursen om, er en dårlig skip
per. Hans er ansvaret. Det ville det også have været, selvom han 
sov. Her er roning og sejlsport under samme lov. Den , der lægger 
kursen og giver ordre, har ansvaret. Man kan skiftes (ved roning 
i hvert fald), men det er altid en. Til søs er det en nødvendighed, 
til lands er det et problem. Måske det største på den politiske 
arena. Hvornår en, hvornår alle? 

Folk er bange for dette problem. De mangler kundskaber til 
at løse det. Derfor vælger de en tro. Det er som en tåge, der får 
alle problemer til at forsvinde i forvirring. I dette åndelige mørke 
er det blevet moderne, at børn skal ledes ud på livets store hav 
uden respekt for disciplin. Man nøjes med at håbe, at heldet vil 
være med dem . 

I høj sø havde vi feltråbet: "Så længe, der er vand, er der håb" . 
Det betyder: ud fra kysten med de skjulte grunde, bræks øer og 
skæve søer, ud på det dybe vand, hvor man kan danse uden over
raskelser . Der kan man klare sig, men ikke uden disciplin. 

Hvis de unge lærere, der tror , at livet er lu tter diskussion , kom 
en tur til søs, ville de lære at kende den værdifulde enhed af kam
meratskab og disciplin , som har sin meget vigtige plads på livets 
sejltur ved siden af diskussionen . 

Når hav kan forvandle bær til bourgogne, kan det måske også 
forvandle pædagogisk forvirring til fornuft. Og dog! And kan 
forvandle verden omkring os, men af hoveder af træ skæres kun 
træ. 

Jørgen Dich. 

23 



Træningslejr 

I dagene 8.-14. juli afviklede vi en træningslejr for tyve deltagere, 
heraf tre fra Skjold, en fra KR, en fra Hellerup, en fra Lyngby 
Dame og to turister, ved Hjalmsji::i i Sverige, hvor vi lå i telt nær 
bådpladsen og Skånes Roddfi::irbunds nye hus, hvor vi fik lov at 
benytte bad og toilet. Uden denne store imødekommenhed fra 
Roddfi::irbundets side havde det ikke været muligt at gennemføre 
lejren. 

Formålet med lejren var at lære folk at ro bedre. At man så på 
grund af det ret omfattende program samtidig bragte dem i bedre 
f rm var jo ingen skade til. Målet søgtes nået ved at lade folkene 
ro langs træk (20 km med vægt på teknik og samarbejde) og ved 
at lade dem ro så meget som muligt i løbet af den uge, der var 
til rådighed (ca. 250 km). På denne måde nåede vi at få trænet 
lige så 'meget på en uge, som vi ellers gør på tre. 

Et dagsprogram (alle dage) så således ud og blev i alt væsent
ligt fulgt, dog faldt den del af programmet, der lå i kapronings
tiden lørdag og søndag bort til fordel for deltagelse i kaproningen, 
ligesom enkelte træningsperioder blev kortet af eller faldt bort 
på grund af begyndende fysiske og psykiske stress-symptomer: 

kl. 04 .30 Udpurring 
kl. 05.00-08.00 Roning (20 km) 
k1. 08.00-11.00 Bad, morgenmad, formiddagshvil 
k1. 11.00-13.00 Roning (12 km) 
kJ. 13.00-17 .00 Bad, middagsmad, eftermiddagshvil 
kl . 17 .00-20.00 Roning (20 km) 
k1. 20.00-22.00 Bad, aftensmad 
kJ. 22.30 Til køjs. 
Derudover var programmet gjort afvekslende derved, at man 

i løbet af de tre træningsperioder nåede at ro to eller tre forskel
lige bådtyper. 

Lejren var ikke just begunstiget af det bedste vejr: to dage 
havde vi sol og varme, resten af tiden var det gråt og blæsende, 
ofte endog med regn, hvilket naturligvis kunne være lidt gene
rende, når man boede i telt og skulle ud at ro tre gange om dagen. 

Såvel træningsmæssigt som rekreativt var der dog tale om en 
succes, som bør følges op. 

Stig Rasmussen. 
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Akademikermatcher 

Det lykkedes i år at få gennemført to akademikermatcher. 
I forbindelse med Brabrandregattaen roedes den 24. unversi

tetsmatch, som vi vandt således, at stillingen nu er: København 
12 sejre, Arhus 11 sejre og en gang dødt løb . Hvis vi næste år 
vinder Faklen til ejendom, er det ikke usandsynligt, at denne 
match vil ophøre, idet der fra universiteternes side ikke spores den 
mindste interesse overhovedet, ligesom Politiken heller ikke synes 
at have tilstrækkelig interesse eller økonomisk baggrund for at gå 
videre. 

Også Studentermatchen syntes en overgang kun at kunne hol
des i live ved kunstigt åndedræt. Ganske vist blev den roet i år 
med det resultat, at Universitetet vandt, men det hele arrangere
des i sidste øjeblik af roerne selv. Imidlertid vistes der fra Lyngby 
Roklub interesse for sagen, hvilket, sammenholdt med den kends
gerning, at DSR allerede i praksis er trådt i undervisningsinstitu
tionernes sted, giver håb om, at i alt fald denne match kan videre
føres. 

Dette afsnit kunne passende suppleres med at erindre om den 
vanskæbne, der overgik de Nordiske Akademiske Mesterskaber 
sidste år, hvor vores hold var det eneste, der mødte op. 

En skriftlig henvendelse fra vor side til en række roklubber i 
Skandinavien og Nordtyskland, som kunne tænkes at være inter
esseret i studenterroning, er ligeledes forblevet ubesvaret. 

Den skæbne, som på samme tid synes at ramme disse tre aka
demikermatcher, kunne tyde på, at sådanne, i deres natur meget 
snævre arrangementer, er ved at være passe. Dog kunne de måske 
reddes, hvis en eller anden med særlig interesse for disse ting og 
med tilstrækkelig tid tog sagen op. Det bliver nok svært at gøre 
læreanstalterne interesseret, men matcherne må kunne føres videre 
af de implicerede klubber i de rette rammer med støtte fra Dan
ske Studenters Idrætsforbund. 

Stig Rasmussen. 
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I II r-.. t 111\ d .lu ith og Hanne 

I) I l'I' svært at fortælle isoleret om VM i Luzern, uden samtidigt 
II I gl'nka lJe sig hele den pragtfulde sæson 74, - den mest udvik
l 'nde i min tid som træner i DSR for kaproere. 

Hvad betyder mest for en, som træner? - sejrene og successen 
eller en virkelig følelse af, at man har fået fat i noget af den rig
tige ende af problemerne omkring "hemmeligheden" bag præsta
tionerne på topniveau? Jeg ved det ikke, men det har været en 
meget fascinerende sæson på så mange fronter . 

Efter en vintersæson, hvor man havde ladet sin kritiske røst 
bæve i sammenhæng med "aktivdebatten" og prøvet med noget 
nytænkning indenfor Københavns-kredsens klubsamarbejde m.h . t. 
træning og udsendelse af talentfulde mandskaber - noget, der 
endte med at løbe panden mod muren i den sædvanlige "væren 
placeret i hver sine egne små sko"; desuden kritik af udtagelsen 
af OL-kandidater, var det både mærkeligt og grinagtigt efter for
årsregattaen pludselig at stå med to ud af tre OL-kandidatmand
skaber - Judith/Hanne og Tegl./Poul i bver deres dobbeltsculler . 
Tegl./Poul var jo slet ikke nævnt som DFfR's kandidater - end
sige blandt talenterne på "bitlisten". Judith var kommet i vinte
rens løb for at høre, om der var muligbeder for noget kombineret, 
da hun følte sig lidt ensom i Roskilde. Hanne var bare startet med 
lidt motionstræning - som hun sagde til mig: det ku' være sjovt 
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at prøve at vinde et sen. A-singlescullerløb - og det mente jeg jo 
nok at kunne love (og det har jeg holdt!). 

Nå, disse to mandskaber skulle nu pludselig sammen med Ros
kildes 2m redde "ansigt" for DFfR og tage først til Østberlin og 
.. . ja, jeg ved egentlig ikke, hvad man forventede - slet ikke, 
da topledelsen gav udtryk for, at det at komme j finalen der, kunne 
man ligeså godt opgive, da DDR alene ville stille flere mandska
ber, der kunne vinde medaljer, uden at andre lande kunne blande 
sig ved VM. Nu må hvert land jo som bekendt kun stille med et 
hold i bver bådtype, men i Berlin gjaldt det ikke, så enten være 
allerbedst eller håbe på at være lige så heldig som Roskildes 2m -
a t der ikke var flere anmeldelser, end der skulle bruges i finalen . 
Så en rask beslu tning og sige ja til tilbudet - man ku' jo altid lære 
noget - og på det punkt var det en "fuldtræffer". Ambitionerne 
skruet ned på et realistisk niveau og åbne øjne og ører - p. g. a. 
nogle meget åbne og meget hemmelige trænerkontrakter fik jeg et 
enestående indblik i hele opbygningen bag det "østtyske vidunder" 
af succes og en belæring i prioritering af tekn ik - ikke noget med 

åh" og næh" mere fra min side angående østtyske superdamer 
~g -mænd': - de kan simpelthen ikke skabes uden brug af indlæring 
af teknik og teknisk fundering i, hvad der er prioriteret højt m.h .t. 
eliminering af fartbegrænsende faktorer. 

Denne indsigt, kombineret med et intenst fortsat nøgternt studie 
af den østeuropæiske elites teknik, hvor det har været muligt -
Amsterdam og København - gjorde, at jeg turde arrangere en ret 
speciel træningslejr i Sverige (Hjelmsjo" ) på en uge, for at prøve 
at leve "østeuropæisk" - en noget anstrengende oplevelse, der dog 
på langt sigt viste sig at have stor indflydelse på de deltagendes 
teknik. Vi roede ca. 50 km om dagen, fordelt på tre gange (første 
gang kl. 4.30 om morgenen!) - med udpræget vægt på teknik -
det kan man jo også sagtens nøjes med at tage hensyn til, da fysik
ken indordner sig automatisk = tag lige og ro 50 km teknik! Det 
var forøvrigt pudsigt at se de "udmarvede" roere stille op til søn
dagens kaproning med "udtryksløse" ansigter og klare sig over
ordentlig godt, trods en kraftig storm. Jeg kunne ikke undlade at 
tænke: Hvad nu, hvis jeg ikke havde vækket dem i morges tidligt 
og jaget dem ud og ro 20 km? 

Efter at topledelsen havde kviet sig ved at anerkende, at Judith/ 
Hanne var det ubestridt bedste hold herhjemme, og ovenikøbet 
blandt de bedste internationalt (I Amsterdam nåede de finalen 
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blandt verdens bedste, hvad flere af sidste års finalister og me
daljetagere ikke gjorde!) - samtidig med at man havde svært ved 
at anerkende dem som aktive kaproere, der iøvrigt kunne deltage 
hvor og i hvilke bådtyper, de lystede; man påbød dem kun at starte 
i dobbeltsculler, og var meget utilfreds med, at de ikke startede 
ved den ualmindelig vigtige regatta i Maribo, og pålagde dem me
get strengt at starte i Sorø, så udtagelseskomiteen kunne have et 
" olidt" grundlag at bedømme deres internationale standard - alt 
dette selvfølgelig på tværs af og hen over hovedet af træneren, 
på hvem ansvaret for opbygningen af holdets sportslige præsta
tionsevne påhvilede! - godaw do l Nå, nu var det hele alligevel 
for oplagt . .. så vi kunne roligt ignorere den slags; men selv
følgelig er det aldrig rart at blive generet i sit arbejde og at blive 
upopulær - mais c'est la vie! Judith og Hanne får så trøste sig 
med , at de ikke var "ofre" for den største bommert fra ledelsens 
sid , hv r man overså Poul Hedeb og N iel echers plagte kan-
li Ifllul' I l I' vi l ikk Iyl k cl s r I' an II' t· inl re rede end 

1IIId 1111 I'Ol1in Sil Ivn lg l. I I I' li II S ' Ivn ! Isig nd a t si e nej 
li l ' I 11 '\' 1111 '111' ' Ild , illl ' 1' 1\ Ilion,," 1lll\lllsknl , I l l' man p rerer med 
' l I 11\11111\11 I lidi' ' I Il I IO ,()( () II', bv l i' inl m ali nal repræsen
lilli \II \ ' 1' Illlil (\1101 il ,!' ' I , 

l ' II ' 1\1 ,d Il 1111 · sig is )1 I" l Vil I' mt1sl alli gevel en fordel for 

,Judilh * li nnn ' , In vi s. o I li g si LilJ e lil VM. Ikke noget med 
LIM) Iv o igl g di slt'oh t' od "rygklapperi" , der let giver et for
VI' ' ng l bi ll d ar n tyrke og gør det hele til noget fantastisk 
v rt . 

I Luzern havde vi en pragtfuld uge med nogle meget solidariske 
og energiske hjælpere i Ruth, Jarl, Sven og Niels, der gjorde en 
stor og virkelig velment indsats for de to damehold - Lyngbys 
damedobbeltfirer og Judith/Hanne. 

Her var virkelig tale om en holdindsats fra alles side, uden at 
nogen skulle tænke på at stille sig selv i positur. 

Afrejsen foregik mandag den 26/8 pr. fly sammen med Norges 
og Sveriges dobbeltfirere - et yderst behageligt rejseselskab. 

Dagene indtil torsdag, hvor de indledende heats skulle finde 
sted, forløb stille og rolige med en daglig rotur og lidt sightseeing 
i den meget smukke Luzern-by. Nervernæssigt var pigerne helt i 
balance. Spørgsmålet om, hvor stærke konkurrenterne var, ville 
vi alligevel først få løst om torsdagen. Vi vidste på forhånd fra 
Berlin og Amsterdam, at østeuropæerne var uhyggeligt stærke, 
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med østtyskerne som klare favoritter, russerne havde foretaget en 
udskiftning til en gammel bekendt af Judith og Hanne (EM-vinder 
i denn bådLype de sids te fire år) - så det var den nok heller ikke 
b ieve l dårligere af. Tjekkerne havde vi endnu ikke set, men med 
li anne kendskab til deres metoder vi II d sikkert blive et svær t 
b I n IL kab, bulgarerne havde i B rlin v re l meget tæt på øst
Ly sk me, et par tiendedele, poJakkcrn ' I n ILc vi altfor godt - vi 
kom tættere p å dem for hver kapr ning I L åbnc spørgsmål var 
så vestlandenes styrke. Amerikan 1'11 ' Vl\ I' sn l11l11 nsa t af de to bed
ste roere - en fra syd- og en (ra nordslnl ' 1'11 ' I h \l ænderne havde 
vi slået i Amsterdam , v 511 sk '1' 11 ' llilvd ' vi lab L tidli gere til, 
øs trigerne var to meg l k ' l1dl t> 1'\)\'1'l' , dl' 1'[\ 11 8k ' I igc r havde ved 
andre kapronin cr r, hvor vi ild , llilvdv Vt ' I' l m l, manifesteret 
sig som et par ((\l'li ll' d I11H'I , di' j III. II. Ill v I ' si 'l v sUy kerne, -
belgiernc, sv ' jI SV I' ll i' 0l' r 1IIIdi '1'11 ' kV ll dl ' vi il1 l ' l lil. 

Vor'S lod ll ' \'kld ll l /-Il iV \) ht d ' oslo og v'slI ysk rn (ruden 
Il ' Ipi ' 11 0l ( : 111\1111 IIdllds l ' II li" li 'pin Is (01' tlL gt vid re. De L 
I Id ,d ' : l , I I H UO. II ; 2, V sllys klHI cl ,2. ; 3. Danmark 

. ' I,H I ; ,I. IHfl '" , 12. t~ ; 5. (\l1a lo .46.9 1. Tidcn rakte for 
os, SlItntn '111ign 'l In 'd ti (\n II' h aL , Li l cn plads i feltet som 
nr. c. 

AL yngbys pige r i et spændende løb på en fremragende spurt 
også klarede en (in Lredieplads mindre end 2/ 10 sekunder foran 
nogle mægtig stærke bulgarer, og om fredagen, som var fridag for 
os, gentog successen og sikrede sig en plads i semifinalen, gjorde 
jo ikke vores glæde mindre, - en stor dag for dameroningen her
hjemme - 100 procent deltagelse i semifinalerne! 

Fridagen brugte vi også til at vente på en spændende lodtræk
ning angående semifinaleheatene, som fandt sted lørdag. Og hvil
ket heat . 

I det ene - det vi hellere havde været i - endte: 1. Vesttyskland 
3.38.37; 2. Bulgarien 3.41.66; 3. Holland 3.42.72; 4. østrig 
3.43.52; S. Frankrig 3.45.66 ; 6. Belgien 3.47.19. 

Vores semifinale fik følgende resultat : 1. USSR 3.29.16 (be
mærk den fantastiske tid i 3,0 m modvind!); 2. DDR 3.32.25; 
3. Polen 3.33.73; 4. Danmark 3.35.24; S. CSSR 3.40.03; 6. USA 
3.44.66. Som det ses, fik vi en tid, der i det andet heat ville have 
været 3 sekunder bedre end vinderens; det var kun de tre første 
fra hver semifinale, der gik videre til den store finale . 
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Af pudsigheder angående lodtrækninger kan jeg forresten nævne 
at Judith ved det indledende hea t vand t "doping-lodtrækningen"; 
hun blev udtaget til dopingkontrol ved lodtrækning, og for at det 
ikke skulle være løgn, så "va ndt" I Ianne den her ved semifinalen. 
Begge gange måtte jeg und r u'eng b v gLning ledsage pigerne 
til "testrummet" = toiletterne , hv r n SI ecialuddannet sama
riterdame overværede, at de ikke snø I m. h. L. "aL lade vandet" 
i et under transporten omhyggeligt skjulL uringlas med hemmelig 
kodenr., der senere under overværelse af L vidn ' I' 'A n medi
cinsk professor samt roer og træner blev fors I I og S ndL Lil 
labora torium. Vi har endnu ikke modtaget svar, så vi lill a 1'1' os 
at tro , at der ikke har været tale om doping. elv 111 vi skuli ' 
skrive under på kodens rigtige nr. , kunne vi dog ikke I å r I' '. 
spørgsel få lov til at kontrollere, om alle andre glas var numm ' 
rerede med det samme kodenr. , ved et uheld f . eks. - Vi høn ' 
iøvrigt ikke om nogen, der overhovedet var dopede; man udtog 
forresten ikke konsekvent vinderne til kontrol, sådan som det e r 
tilfældet ved cykelmesterskaberne . 

Nu skulle vi jo ro i den lille finale (pladserne fra 7-12). Her må 
man sige, at pigerne var storfavoritter, med den tid fra semifina
len , og det er ihvertfald ikke rart. Alle har så forbandet travlt med 
at rehabilitere sig - specielt var vi klare over, at det var tilfældet 
med tjekkerne . 

Men hvor var det en fornøjelse a t følge J udi th og Hanne fra 
løb tilløb og se dem disponere helt ri gtigt hver gang og samtidigt 
vokse med opgaverne- primært at ro så hurtigt som muligt over 
1000 m og ikke brænde fantastiske 500 m af og så gå ned på de 
sidste 500, perfekte starter, glidende, harmoniske tag og elegant 
stil med lange, hårde tag, der blev holdt hele banen igennem, og 
så iskoldt afvise alle angreb til sidst, i fuldt og stimulerende sam
arbejde med den tillid til makkeren, som netop gør dobbeltscul
leren til en så fascinerende bådtype. Navnlig denne sidste faktor 
har det været en fornøjelse som træner at kunne mærke, samtidig 
med den lydhørhed overfor ens råd angående teknik og taktiske 
drøftelser inden løbet . Jeg skal aldrig glemme dette løb, hvor vi 
netop lige inden løbet havde " talt" sammen om, at sådan og sådan 
skulle der roes , hvorpå man så selv taber hovedet, når man ser 
starten gå og alle de andre gafler som afsindige med utrolig ka
dence og kraft, mens man står afmægtig og er ved at kvæles ved 
at se ens råd og anvisninge r fulgt med perfektion - og så selv, 
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som sagt, taber besindelsen og ønsker noget helt andet end det 
fornuftige - bare tempo - kom nu op for pokker - åh, de kan jo 
slet ikke høre mig derovre (heldigvis!) - hva' søren, de er jo med 
foran endnu i uforstyrret stil med deres vidunderlige perfekte 
starllag og -rytme! Resten er blot forfærdelig venten på resultatet 
ne I fra den anden ende af søen, bådene fra det forrige løb, firer 
med styrmand, der kommer tilbage, rumænerne jubler så smit
tende og medrivende over deres tredieplads - smider hverandre 
og træner i vandet - , mens hollænderne tudbrøler i armene på 
deres træner over deres andenplads - sidste år i Moskva vandt de 
jo - og så endelig: Judith og Hanne har vundet!! 3.34.78 - førte 
fra start til mål - har haft et pragtfuldt race. - 2 . CSSR 3.36.37; 
3. Østrig 3.37.00; 4. Frankrig 3.40.69 ; 5. USA 3.40.90; 6 . Bel
gien 3.41.36. 

Den store finale: 1. USSR 3.24.00 (atter en fantastisk tid!); 
2. Vesttyskland 3.26.43 (en sensation - de førte ved 500 m); 
3. DDR 3.28.78 ; 4. Polen 3.30 .12; 5. Holland 3.30 .95; 6. Bul
garien 3 .36.10 (altså "nok" til en plads som nr. 2 i den lille finale 
- sku ' vi ikke tage og bytte?). 

Mens vi gik rundt og var jublende lykkelige over resultatet, fik 
vi også nydt Lyngbys præstation - en fjerdeplads i den lille finale 
( IO. plads - det samme som Roskildes 2m for herrer senere 
hl 'v uUlage t på som værdige at modtage OL-tilskud, sammen med 
IlIIlilll og H anne, men ikke noget til Lyngbys piger, - således 
,11111 I r" man talenterne, der stormer frem! - diskrimination?) 

II III II" I reliske piger nåede slet ikke semifinalerne! 
~ I." li ' Il S uvanlige afslutningsståhej om aftenen, hvor arran
" 11111 v II' li)), 'så dårligt, som alt det andet, der var arrangeret 

II III i l , under VM, sluttede så VM 74 for vores ved-
III h l I II' I nele klimaks på en god sæson for Judith og 

" I 1I111l)l, I ' I lun e t lille bette nøk - og så lidt held. 
II I I I II l I III ' r vi selv - nu må vi vente og se! 
l I II I I 7 l, I ' l' er OL i Montreal! 

Asbjørn Torp. 

33 



Regntur HIland 

_ J eg burde have forudset det ... : T ager man på langtur med 
årbogsredaktøren, så bliver man sat til at skrive om turen, og ikke 
nok med det, han forbeholder sig endda ret til at omskrive og 
fuldstændig forvanske ens indlæg . .. 

Prologen til vores sommerlangtur udgjordes af et lille kryds i ru
brikken "kørselsforbud" , da jeg skulle have min bil synet med 
en trailer, der var tilpasset til en af klubbens både. 

Vi havde bestemt, at vi ville ro i Holland, men vi ville ikke 
løbe nogen ri iko med sælsomme hollandske bådtyper, som dem 
Bang b krev i sin artikel sidste år. Derfor lånte vi i Skovshoved 
R klLlb n trailer , på hvilken vi skulle transportere PR til Amster-
lam , g når vi var færdige med vores tur, skulle vi køre båden 
til Kass I, hv rfra Wibskov, Bente og Jens skulle ro den til Bre
men ad We r . Men det skulle ikke så være. 

Bil tra iler blev derfor overladt til næste hold , og vi drog af 
sted uden n en aftaler om lån af båd, kun bevæbnet med en 
ærefrygtind yd nd introduktionsskrivelse fra DSR, forfattet på 

Bentes bedste tysk. 
Vejre t ved afr jsen var accep tabelt , men jo længere vi kom mod 

syd, jo værre blev det. Da vi overnattede første gang, lige efter 
at have passeret grænsen mellem Tyskland og Holland, konsta
terede vi, at en hel del af vores tøj var vådt - og det var ikke 

sidste gang, vi var ude for det. 
Vel ankommet til Amsterdam opdagede vi et hus, der kunne 

ligne en roklub med bådehus og ponton. Vi gik derind , og en halv 
time senere havde vi - takket være Bentes introduktionsskrivelse 

- en båd. 
Roklubben viste sig at være Studenterroklubben Nereus, kendt 

som kaproningsklub og arrangør af mange af løbene på Bosbaan 

i Amsterdam. 
Den båd, vi lånte, var en halv udrigge t båd i formspændt finer . 

For- og agterrum var åbne, så videre egnet til langtur med mulig
heden for lidt regnvejr var båden ikke. Derimod ville typen være 
velegnet som afveksling til aftenture fra klubben. 

På mirakuløs vis lykkedes det at få bagagen stuvet, og vi tog 

af sted. 

34 

Afgang fra Amsterdam 

Turen var planlagt med 4-5 dage nord for Amsterdam, og 5-6 
dage syd for byen, samt en dag i selve byen. 

Vi lagde ud med den nordlige tur . Den førs te dag foregik hoved
sagelig på Nord-Hollandskanalen, en stor trafikkanal. Udsigten 
var begrænset til digerne langs kanalens bred, og iøvrigt fremad 
og tilbage, så det landskabelige var ikke videre spændende. Dertil 
kom, at vi ikke kunne komme i land på grund af de stejle bredder. 
I Edam var vi dog i land for at kigge lidt på byen; den så tem
melig turistpræget ud fra landjorden. Langt mere spændende var 
det at ro gennem byen, nærmest gennem folks baghaver ud til 
dæmningen mod Zuidersøen. Den dag lå vi og slikkede sol på 
dæmningen, da vi havde spist frokost. Det viste sig at være den 
eneste dag, hvor vi fik sol i større mængder. 

Længere mod nord opnåede vi også at få en mindre kontrovers 
med den indfødte befolkning, in casu 10-15 ungtyre, der ville 
lege med vores telt og spise det. 
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Den sidste overnatning på den nordlige tur skulle vi have haft 
i et polderlandskab bag en af Amsterdams industriforstæder, men 
slusen derind var muret til, og pladsforholdene gjorde det umuligt 
at komme til at bære båden over. Da vi samme dag havde fået 
30 cm vand i bådene fra kølvandet af en af kanalbådene, da vi 
havde fortøjet, medens vi spiste frokost, foretrak vi at tage helt 
tilbage til Nereus for at få tørret os selv og vort tøj. 

En enkelt dag brugte vi derefter i kanalerne i Amsterdam, uden 
at kunne komme i land. Bådens rig hindrede os i at lægge til langs 
kanalernes bredder, idet de udgjordes af en ca. 1 m høj stensæt
ning. Endelig fandt vi en lille plast jolle, der stank af rådden fisk , 
men den kunne dog anvendes som ponton for landgang. 

Den sydlige del af turen gik mere ad småfloder og mindre ka
naler . Som oftest kunne vi gå under broerne også på de mindste 
floder, men et sted måtte Martin gå langs floden og lukke op for 
hver enkelt bro . På den ene side af floden lå en række villaer, 
på den anden side løb en vej, og hver villa havde sin egen private 
klap- eller svingbro . 

Et sted roede vi lige ind på møddingen på en gård - troede vi -
indtil det viste sig, at floden drejede kun ca. 10 m fra gårdens 
bygninger . 

På denne del af turen fik vi uventede vanskeligheder med at få 
ti ll adelse til at slå teltet op . Senere fik vi at vide , at landmændene 
1,, 11 , have en speciel licens for at måtte lade folk overnatte på 

li I 's marie Var man derimod i båd, kunne man fortøje, hvor man 
II I og overnat te i båden. Nå, men vi fandt et sted, hvor bonden 
Ild lt Il IV en meget hurtig traktor, hvis han skulle nå at fange 

~, l ' 111 rgen viste det sig, at hans får havde været hurtige 
l, Illvd ' fundet ud af, at et oversegl er til brug i regnvejr, så 

I 1,"1 ti ', I1 eldigvis kendte ikke alle landmænd til reglen om 
I I t I va r vi endda så heldige, at gårdmandens søn og 

I III il ~, I ' n vakkelvoren landgangsbro til os. 

I t II dll I' punkt var Gouda, hvor vi fik et længere op-
I Iltli lJ, yntes om. Da vi var kommet gennem 

hY' 11 S ' nL lørdag eftermiddag, viste det sig, at 
l , I V II' li len betjening i week-end'en. Vi tømte 

I I1lll1 l l1 ' \1 fl f de lukkede broer, i håb om at finde 
IId ' Istrikvarter . Men intet åbnede før man-

Besøg af den lokale, sul/ne befolkning 
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Derfor måtte vi tilbringe søndagen på en almindelig campll1g

plads lige udenfor byen. 
Men på denne del af turen lykkedes det Martin at få sin nye 

primus til at virke helt perfekt . På hele turen ned til Holland 
var vi blevet underholdt med, hvor strålende et sådant apparat 
var, hvorledes det blev rødglødende overalt, og hvilken helt spe
ci 1 hvæsetone det havde, særli gt når det skulle lave morgenkaffe. 
Den ene gang, jeg forsøgte at få apparatet til det, var det nær ved 

a t fu tte hele teltet a f. 
På den første del ar tLJrcn ville apparatet hverken blive rød

glødende eller lyd ri gti gt, så jeg måtte betvivle Martins pålide
lighed, i alt fald nål' det drejede sig om en nøgtern beskrivelse af, 
hvorledes et p rimusapparat virkede. Men en dag fik Martin jule
lys i øjn n , r r nu fungerede apparatet; det var rødglødende de 
n gtJ st der , og det hvæsede på den rigtige måde. Næste opgave 
var så at få lavet en stormbrænder, d. v. s. en skærm, der bestod 
af en konservesdåse i den helt rigtige størrelse, så de næste par 
dages menu blev tilrettelagt udelukkende med henblik på at få 
tømt et antal dåser, der kunne tænkes at være egnede. 

Til turens mere specielle oplevelser hørte også, at vi i en lille 
by først blev forsøgt fanget på kroge, derefter fik fisk i hovedet 
og til sidst blev kørt over af et tog, alt det fordi vi skød en lille 
genvej . De unger, der smed deres fiskekroge i hovedet på os, fik 
et par gode, borgerlige, danske ord med på vejen; tilsyneladende 
forstod de meningen, for på den næste bro stod de og hældte 
deres fangst i hovedet på os, hvorefter Martin var oppe for at 
snakke lidt med dem . Toget kunne vi desværre ikke gøre så meget 
ved. Det kom ad en jernbanebro, der var lavet som en åben stål
konstruktion, med sporene liggende ca. 1 m over vandspejlet på 
kanalen, hvor vi roede, eller nærmere trak os under, samtidig med 

at toget kom over broen . 
Efterhånden som vi nærmede os Amsterdam igen, blev det svæ

rere at finde en lejrplads, og den sidste vi fandt, var lige bag ud
længerne på en gård. Da vi lå her, blev vi inviteret på besøg i et 
nybygget 2-300 år gammelt hus. Da vi roede forbi, havde vi be
mærket huset, der ikke rigtigt passede ind i stilen til de omlig
gende bygninger, og ejheller svarede til, hvad vi ville forvente i 
det landskab. Huset var for 2- 300 år siden bygget som landsted 
for en amsterdamsk købmand ; men da der skulle bygges højhuse 
på det område, hvor huset lå , havde den nuværende ejer købt 
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huset for 1 gylden, hvorefter han lod det rive ned og genopføre 
et nyt sted . Huset var stort set genopført som originalt, dog var 
det blevet 2 sten kortere, fordi der måtte kappes af hovedbjæl
kerne, der var rådnet i enderne. 

Dagen efter roede vi igen til Amsterdam, og næste morgen 
kørte vi hjem, dog via Hammein, hvor vi afleverede en hel del 
grej til Wibskov, Bente og Jens, der som nævnt skulle ro fra Kas
sel til Bremen. 

Dersom nogen nogensinde skulle vove sig til Holland , så er en 
udbygning af turen syd for Amsterdam anbefalelsesværdig, vel at 
mærke hvis man har en af DSR's både med. Og sørg for en fast 
aftale om vejret; Holland virker ikke særlig opmuntrende i regn
vejr! Hans Jørgen Ellekilde. 

Vi sejlede gennem folks køkkenhaver, medens de kære små 
kc::te?e fiskekroge og fisk e/ter os 
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Ny adtyp r 

æsonen 1974 bød på to nye bådtyper: dobbeltfirer uden styr
mand for herrer og toer uden styrmand for damer, og på såvel 
nationalt som internationalt plan var DSR repræsenteret i begge 
bådtyper. 

Dametoeren uden med Annette Worsøe (DSR) og Birgith Pe
dersen (LDR) var i Ratzeburg, hvor de begge dage blev sidst, 
henholdsvis 23 og 12 sekunder efter vinderen, som senere opnåede 
en sjetteplads ved verdensmesterskaberne. Fjorten dage senere 
var holdet i Nottingham som eneste danske hold og som første 
damehold overhovedet og opnåede to andenpladser ved henholds
vis 5V2 og 3V2 sekund efter vinderen, som senere opnåede en 
niendeplads ved verdensmesterskaberne . Ud over disse smukke 
præstationer på de udenlandske kaproningsbaner har holdet vun
det et par sejre herhjemme, men problemet har ikke så meget 
været at vinde, som det har været overhovedet at finde modstan
dere. 

Det samme problem havde dobbeltfireren, som var sammensat 
af to begynderdobbeltscullere (Jens Rokkedal og Stig Rasmussen, 
DSR, + Torben Thyren og Jørn Andersen, HvR), så der var ikke 
andet at gøre end at rejse ud, hvor modstanderne var . De var 
f. eks. i Ratzeburg, hvor vi kom henholdsvis 48 og 39 sekunder 
efter vinderen, og i Amsterdam, hvor nederlagene blev på hen
holdsvis 58 og 51 sekunder, hvortil retfærdigvis skal oplyses, at 
feltet blandt andre bestod af DDR, USSR og CSSR, som blev 
henholdsvis nr. 1, 2 og 3 ved verdensmesterskaberne, og vel at 
mærke med de samme hold. Med to andre og stærkere hold vandt 
vi herhjemme ved kredsens aften kaproning og ved Den interna
tionale Københavnsregatta. 

Værdien af, at vi fører os frem i disse to bådtyper, endnu inden 
de er rigtigt indarbejdet, ligger dels i, at vi indhenter erfaringer, 
der på nationalt plan kan give os et forspring frem for andre klub
ber, dels i, at vi overfor resten af verden er med til at manifestere 
Danmark som en betydende ronation. 

Stig Rasmussen. 
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Amsterdam 

Københavnskredsen havde i år valgt at bruge en del af sine mid
ler til at sende et antal udvalgte senior A og B hold til den inter
nationale regatta på Bosbaan i Amsterdam. 

Der er her tale om et virkelig godt initiativ, som for de delta
gende hold betyder både en stor opmuntring og en god kamp
træning i kraft af deltagelse i virkelig stærkt besatte løb under 
internationale forhold. Derudover er alene det at studere de del
tagende elitehold ved en regatta af denne klasse en fortrinlig un
dervisning, som man kun sjældent (ca. hvert tiende år) har lejlig
hed til at få herhjemme. Endvidere vil kredsens initiativ - især 
i det øjeblik, det kan betragtes som en årligt tilbagevendende 
begivenhed - være med til at øge interessen for kaproningen på 
seniorniveau, idet der herigennem er skabt bedre muligheder end 
de enkelte klubber kan give, for at møde fremmede hold. Endelig 
må man ikke overse betydningen af at opleve fællesskabet i en 
større gruppe roere. 

På dette års vel tilrettelagte og godt afviklede tur til Amster
dam, som foregik i bus og med overnatning på ungdomshotel, del
tog fire af vore roere: Lena i senior B singlesculler, Leif i senior B 
singlesculler og Jens og Stig i dobbeltfirer. Ganske vist havde 
ingen af os medaljer med hjem, men de to singlescullere roede 
godt og solgte sig dyrt. Dobbeltfireren var i den situation, at der 
kun var eliteløb i denne bådtype, så resultatet, hvorom der kan 
læses andetsteds, var givet på forhånd . Ikke mindst på baggrund 
heraf skal der lyde lovord til kredsen, fordi den alligevel tog dem 
med og således støttede vore bestræbelser på at føre denne båd
type frem. 

Stig Rasmussen. 
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cullermateriel 

Kaproningsafdelingen har i den forløbne sæson foretaget en hårdt 
tiltrængt fornyelse og udvidelse af scullermateriellet, dels på grund 
af den udvidelse af mulighederne for scullerroning, som dobbelt
fireren for herrer betyder, dels på grund af nedslidning af eksi
sterende materiel. 

Der er indkøbt to nye kaproningsbåde hos Pirsch, en dobbelt
sculler og en singlesculler til damer/letvægtere, og to plast-scul
lere hos Empacher til ungdomsroere. Derudover er der indkøbt 
scullerrigge til en firer uden (Aslaug) og en firer med (Andro
meda), således at vi dels kan være med fra starten i herrernes 
dobbeltfirer, dels har en båd, som både kan bruges til kaproning 
for damerne og til træning for drengehold. 

Desuden er der foretaget reparation af dobbeltsculleren ROLF 
som følge af havariet for et par år siden, ligesom både ROLF, 
ACHILLES og ATOM har måtte forsynes med nye rigge efter
hånden som de gamle simpelthen brækkede gentagne gange, så 
det til sidst forekom nytteløst at svejse dem. Alle de nye rigge 
(13 par) er af rustfri stålrør med stræber i modsætning til de sæd
vanlige letmetalrigge . 

Endelig har vi købt 11 par sculIs, dels til de nye kapronings
både, dels til de firere, der er blevet forsynet med scullerrigge. 

En så omfattende rennovering af scullermateriellet har udeluk
kende været muliggjort gennem ekstraordinære tilskud fra forskel
lig side, selvom der allerede på kaproningsbudgettet var afsat 
visse midler hertil. 

42 

Stig Rasmussen. 

S. E. A L B E R T U S 
EXPOR T - IMPOR T 

LUNDEVANGSVEJ 4 

2900 HELLERUP 

T L F. H E 10230 

England 

Kan man ro i England? Svaret er ja, hvis man benytter DFDS, 
diverse landrovere med og uden trailer, håndkraft og hjælp fra 
de lokale. Den får man lettest ved påtaget hjælpeløshed og des ting
veret skoleengelsk. 

Turens deltagere var Jørgen Hoppe, Erik Nærø og Nils Holger 
Ellekilde. Vi havde fået den ide at følge i vikingernes fodspor, 
og havde derfor udstyret os med kort, som kunne stamme fra 
den tid. Kort sagt, hvor det havde floder, var de groet til, og hvor 
det havde kanaler, var de smalle dæmningsgrøfter. Dette afsted
kom, at vi nu og da måtte transportere båden under uværdige 
former . Vi bar den f. eks . gennem en kornmark forfulgt af en le
svingende bondemand. Da han nåede os, og vi kapitulerede, tabte 
han dog leen og slog sig på lårene af grin, da han hørte, hvem vi 
var og hvor vi var på vej hen. Den flod var ingen båd kommet 
igennem de sidste 20 år. Nu ville han gå hjem og ringe til den 
nærmeste pub og bede dem gå ud at kigge efter os, for tæt ved 
pubben var der et vandfald, og det var fyldt med store murbrok
ker. Det var vel nok morsomt, syntes han, at vi sk1..1' den vej . 

Den oprindelige plan var at nå fra Cambridge over Oxford til 
London. Dette lykkedes ikke helt, da vi tog en kortere rute. For 
Englands-kyndige må den nøjagtige rute have interesse. Vi kom 
til følgende byer: Cambridge, Petersborough, Northhampton, Der
by, Eton og London . Ad følgende floder: Cam, Great Oure, Old 
Nene, langs Grand Union kanalen i en rangerrover og sluttelig på 
Themsen. 

Mod de mange strabadser havde vi et godt våben, langturs
roernes universalmedicin, GI. Dansk. Den gav os styrke og jog 
englænderne langt bort; derfor fik de først lov at smage, når de 
havde hjulpet os , enten med et slæb efter en flodbåd eller med 
en tur på ladet af en lastbil. 
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Navn efter en fransk læge 

For det meste var floderne brede og gode at ro på, som Guden
åen fra Silkeborg til Randers. Men der var sluser, mange og ube
mandede. De var velholdte, skønt de synes at stamme fra det 
18. århundrede med guillotinen som forbillede. Proceduren var: 
Guillotineporten op, båden ind, guillotinen ned og roret nær 
knust. Vandstanden hæves og man sejler så ud i den anden ende. 
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Før sejlads på de enkelte floder er muligt, må man hos den på
gældende "River Authority" have en nøgle til guillotinelåsen og 
et håndsving til portene. 

Vor færd på floderne vakte både beundring og opsigt; fra mo
torbådene, der på grund af deres kølvand ikke kunne sejle hur
tigere end vi, og fra flere kapronings hold , der måbede ved oplys
ningen om, at vi havde roet flere hundrede km på floden. Mo
tionsroning drives dog også i England - med pigen på den lille 
sø i byens park. 

Apropos engelsk sport så vi en dag ved floden 50 kvinder sid
dende urørlige med ens indbyrdes afstand på klapstole og hver 
med sit nummer. Det var den lokale husmoderforenings årlige 
Eiskekonkurrence. På et skingrende fløjtesignal smed de alle snø
ren ud. De skræmte os, så vi tog 30 stærke, og skræmte fiskene . 

Indkvarteringsmulighederne var mangfoldige; det var lejrplad
serne ikke. Hvis vi ikke var i bebygget område, boede der altid 
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en dum fyr på pladsen. Vi fandt et sted uden fyr, kun for at blive 
overfaldet af vilde heste, der spiste vores frokost. 

Vi overnattede i alt. I en våd garage, i en park, hvortil vi blev 
henvist fra den lokale politistation, da alle hoteller var optaget. 
De ville ikke selv have os, for vi havde jo ikke gjort noget krimi
nelt . Det ville Erik da gerne gøre, og så blev vi smidt ud. I "Bed 
and Breakfast" , hvor især Jørgen fik en udsøgt behandling af 
værtinderne . Aldersgennemsnit på 80. På kroer - fine og mindre 
fine. På de sidste nøjedes vi gerne med e t enkelt værelse, så var 
vi da tre til at slå kakerlakker ihjel. På E ton, hvor vi blev mod
taget som ventede gæster og indlogeret i deres roklubs bedste 
lokale. Denne skole har en gigantisk roafdeling; mere end 700 
kaproningsbåde lå i en n kel t bådehal. Hver dreng har sin sculler , 
i de "fattige" huse var d dog to om en. De bedste scullerroere går 
i to' r . D bedst to'ere går til fire'ere og på denne vis danner 
hvert hu sin otter. At være på Etons Topeight er en attråværdig 
ære. Den bedste indkvartering var dog den dag i Northampton, 
hvor vi blev inviteret hjem og boede i en komfortabel villa uden 
for byen. 

Det var en dejlig tur . En ting kunne vi dog have undvære t . Da 
mandskabet på DFDS' nye Englands-båd "Dana Regina" tabte 
vores båd 8-9 meter fra fordækket og ned mellem kaj og skibs
side. Den holdt og kom op til overfladen, op ad skibssiden endnu 
en gang og stod omsider uskadt på fordækket. Båden var lånt i 
Esbjerg Roklub og tilbørligt forsikret , hvis det skulle være gået 

galt. 
Skulle andre end Enevoldsen (ham mødte vi på Themsen i en 

motorbåd - føj) have lyst til at ro i England, står vi til rådighed 
med ajourførte kort og de nødvendige adresser. 

Erik Nærø - Nils Ellekilde. 
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STUD~ANNTSKE ERS 
____________ ~R.~OKLUB 

DSR.s Æ RES MEDLEMMER 

Brygger Carl JacobJen 
Prof.essor H J t 
Overlæge H: S· ~annover t 
Direkt . øJter t 

ør Hen . C T nmgKocht 
lVI Ingeniør H. Ree t 

Professor d D' ,r. med K d 
lrektør Harald S: nu Secher t 

Overretssagf ImonJen t 
G ører H St . 

rosserer G d . emthal t 
Civilinge . u mund Schack 

. mør J, Norma 
Hø)esteretssagf n-Hansen 
P' f ører O B d lano abrikant B . . on o StIane 
Cand. Jur A Jørn Møller . age Bang 

DSR.s ÆRESTEGN 

HanJ Ma;eJtæt K ~ Kaptajn H H ong Frederik IX . ~ 
G "Bondo t I 

rosserer C arI T h 
Direktør H orup 

D
. enry Skov t 
Irektør H H/R. d arald Simonsen t 

a vokat H R 
H1R-advokat E,' ;mcke, N .S.R. 
Aktuar N S Ib ' Nansen, N.S R t , o erg N S .. 
Professor d ,. .R. t 
C , r. med Kn dS 

lviiingeniør H . , u echer t 
Generallæge E . Ree t 
Ambassadø Fm. Saugman t 

H I 
r rantz H 

R.advok t L . vaJJ 
Grosserer ~ /1' Rode, N.S.R. t 
Direktør A ul mund Schack 

C
. xe Lund . 
lviiinge . qV/Jt t 

H 
. mør J. Nor 

ø)esteretssagf' man·HanJen 
P ' f ører O B d lano abrikant B' ,on o·Svane 
Sagfører E.k Jørn Møller 

rI Becker 
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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 Petersen ..... .. ... .. .. ... . 192~ 

J. Norman·Hansen .. . ..... .... 1926 
Gudmund Schack .... .. . ..... 1926 
H . B. Fogh .. . ... ....... . ... . 1927 
O. HaUin .. .. . ... . ...... .. ... . 1928 
Axel Hertz . ... ....... . ..... .. .. 1928 
H. Høeg Rasmussen .. . .... . . 1929 
Axel Lundqvist . . .. ..... . ..... 1930 
H. R.e .. ... . . .. . .. . ............ .. 1931 
Knud Secher ....... .. .. ... .. .. 1932 
Ove Mandrup·Poulsen . .. .. . 1933 
H. K. Rasmussen ... .. .. ..... 1934 
K. R. Melgaard .. ........ . .. .. 193~ 

Aage Jørgensen .... ...... . ... . 1936 
Mogens Hee .. . .. . ....... . ....... 1937 
O. Bondo Svane ............ 1937 
Sten Ryum ...... ..... .. ... .. .. . 1938 
Ejvind Sieverts .. .. .. .. ...... . 1939 
Jørgen Stærfeldt ... .. ....... .. . 1940 
Chr. Ostenfeldt ... ...... . ..... 1941 
Ulf Kaarsberg ... ... .. .. .. ...... 1942 
Gunnar Wandel .. .... ........ . 1943 
Kr. Nørlyng .. .. . .......... ... 1944 
Dan Frørup ..................... 194~ 

Ejnar F. Voigt .... .. .... ..... 1946 
Gunnar Nyhegn .... ...... .... . 1946 
Frode Christiansen ......... ... 194K 
Erik Kiersgaard .. .. .. .. .. .. .. . 1949 
Erik Becker .... ... ............ .. 19~0 

H . Miihring·Andersen .. .... 19H 
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. MøUer ..... .. .. .. .... 19~9 

N. O . H. Strigel ............ 1960 
Rud MøUer·Jørgensen ...... 1960 
Erik Haamann .. .. .... .. ...... .. 1961 
Aage Hendrup ..... .... .. .... 1962. 
Carlo Larsen ........ ..... .... . 1963 
Knud Mikkelsen 1963 
Leif S. Rode .. .. .... .......... 196~ 

Peter Wilcken .......... .. ... 196~ 
O.F.O.S. .................... .... 1966 
Otto Bjerrum .................. 1967 
A. H. Bøttger .. ........ ... ..... 1967 
Morten Andersen .. ..... 1967 
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·ottcren 
1938 K. Kolman 1951 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 Secher 19~~ ikke uddelt 
1943 Paul Sivertsen 1956 Mogens Haut og Kurt Nielsen 
1944 ikke uddelt 19H 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 PaUe Blinkenberg 
196H Niels Secher 
1969 Bent Serup Pedersen 
1970 ikke udde lt 

1973 Susanne Rørsgaa rd og Annette Worsøe 

1974 Hanne Petersen 

H. Ree 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER 

Grosserer S.E . Albertus 

Direktør W.van Aller 

Cand. jur. Henning Amelung 
Højesteretssagfører Niels Andersen 
Cand.jur.Aage Bang 

Overlærer L.Banke 
Sagfører Cand . jur. Erik Becker 
Cand.polit.Erik Bastrup Birk 

Grosserer Knud Biehl 

Læge Ib Bjerrehus 
Statsaut.revisor Otto Bjerrum 

Direktør , cand . jur 

K.A . Bjørklund Bertelsen 
Apoteker Svend E.Bjørn 
Landsretssagfører B. Boesen 

Professor Frode Bramsnæs 
Direktør M. Bredfe l dt 

Civilingeniør Bent Bredmose 
Fabrikant Per Brøchner- Larsen 
Civilingeniør Arne Byskov 

Akademiingeniør 

Finn Gamel Christensen 

rrofessor , overkirurg , dr . med 
Jens . C. Christoffersen 

Regnskabschef Erik Cortsen 

Fuldmægtig K.J.Crusell 

Professor Jørgen S. Dich 
Personalechef Victor Elvang 
Viceskoleinspektør Aage Feldt 
Landsretssagfører Aksel Fischer 

Civilingeniør P.Fogh 

Overlærer F.Frenzel 
Overlæge Ib Freuchen 
Direktør Valdemar Friedricks 

Museumsinspektør G.Galster 
Eksp.sekretær,cand.jur 

Nils Gjersøe 

Prokurist H.Gundtofte-Bruun 
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Driftbestyrer , civiling Olaf Hallin 

Tandlæge Jeff Hammelev 
Tandlæge Mogens Hammeris 
Direktør F. Aa . Hansen 

Tandlæge B.Konstantin Hansen 
Civilingeniør Frede Hansen 
Civilingeniør Henning V.Hansen 

Civilingeniør C.O.Hanssing 
Civilingeniør P.J . J . Harder 
Civilingeniør Mogens Hee 

Advokat Jørgen Helweg- Larsen 
Højesteretssagfører , dr . jur 

Bernt Hjejle 

Kommune l ær er Ejvind Holm 
Landsretssagfører H. H. Holm 
Typograf Johs . Honore 

Ambassadør Frants Hvass 
Translatør Jesper Hven 

Statsaut . revisor Erik Haamann 
Direktør Even Ibsen 

Civilingeniør J.C.Islef 
Civilingeniør p . V.Fjeldsted Iversen 

Civlingenniør Erik Sommer Jensen 
Landsretssagfører Hans Jørgen Jensen 
Prokurist Henning Jensen 

Korrespondent J . Sommer Jensen 
Fuldmægtig , cand . jur . 

Villy Ohm Jensen 

Sektionsingenfør Micheli Jessen 
Læge Erik Johannesen 
Civilingeniør wriborg Jønson 

Stiftsbogholder Aage Jørgensen 
Civilingeniør O.Borre Jørgensen 
Civilingeniør Hans Kehlet 
Assurandør Erik Kiersgaard 
Øjenlæge Erling Kjerrumgaard 

Civilingeniør Kjeld Klintøe 
Overlæge Feter Krag 

Grosserer Ove Krarup 

Civilpolitiassistent Jørgen Krau se 
Professor dr.med.H.K . Kristensen 
Ingeniør Erik Lakjer 

Tandl æge Ove Lange 

Landsretssagfører Carlo Lar sen 
Landsretssagfører J.Svenning Larsen 
Kontorchef , cand.polit . Fridtjof Lund 

Civilingeniør Jørgen C.Madsen 
Regnskabschef Mogens Madsen 
Professor J.L.Mansa 
Civilingeniør Herbert Marcus 

Ørelæge Knud Melgaard 
Civilingeniør Knud Mikkelsen 

Over præsident , grev Carl Moltke 
Tandlæge E. Myrup 

Civilingeniør Bent Mærsk 
Højesteretssagfører 

H. Møhring- Andersen 

Arkitekt O. Mølgaard Nielsen 
Pianofabrikant Bjørn Møller 

Sekretær Alfred Schultz Nielsen 
Cand . jur . Dan Nielsen 

Civilingeniør J . Norman Hansen 

Civilingeniør G. Nyhegn 
Underdirektør H. Nyholm-Poulsen 
Redaktør Walter Næsh 
Direktør , cand . polyt 

Kristian H. Nørlyng 

Landsretssagfører 
E. Winsløv Olsen 

Civilingeniør . dr.techn . 

Christian Ostenfeld 
Bent Packness 

Handelsråd Kjeld Packness 
Advokat Arne Petersen 

Civilingeniør E.Hedegaard Pedersen 

Landsretssagfører Aage Petersen 
Dr.med.Peer Pærregaard 
Cand.mag.Bent Rasmussen 

Tandlæge Bjarno Rasmussen 
Læge P. Kongstad Rasmussen 

Kap t ajnløjtnant Stig Georg Rasmussen 
Direktør ,cand . jur. Steen Ryum 
Overlæge , dr . med . Jørgen Røjel 
Tandlæge B.Rønnow 

Dr . med. Bent Saugmann 
Fru Ester saugmann 

Grosserer Gudmund Schack 

Underdirektør Henrik Schaumburg 
Øjenlæge Erik Sebber 

Professor dr.med. Ol e Se cher 

Ingeniør P. E. Selsner- Rasmussen 
Major C.A . Sjelle 

Civilingeniør Ol e Skærbo 
Revi sor Palle Smith 

Apoteker Georg Sodemann 
Arkitekt N. O. Strigel 

Direktør , civilingeniør P.Strårup 
Civi l ingeniør Mogens Suppli 
Højesteretssagfører O. Bondo Svane 
Ambassadør Ni l s Svenningsen 
Læge Orla Teglers 

Bankfuldmægtig F. Teisner 

Underdirektør Knud Terslev 
Eksp . sekr.Per . J . M. Thielemann 
Skibsingeniør Kaj Traulsen 

Antikvarboghandler Gunnar \vandel 
Tandlæge Erik Weeke 

Laboratorieforstander E.F.Voigt 
Ass . Overlæge Jokum Wie l andt 
Civilingeniør P. Wilcken 

Cand . pharm . Per Willems 
Civilingeniør S. E. C. Wøhlk 
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REGNSKAB for D. S. R.'s VENNER 
1/1 74 til 31/12 74. 

Saldo pr. 1. januar 1974 

Ued1emskontingent 

Renter 

Modtaget fra e.L. Davids Le~at 

Sendt D.S.R. til kØb af båd 

Kontor og repræsentation 

Porto m.v. 

Balance 

Beholdning pr. 31. december 1974: 

3.000,00 

40,00 

61,62 

1.2.208,30 

15.309.92 

6.706,60 

3.336,00 

267,32 

5.000,00 

15.309,92 

12.208,30 kr. 

D.S.R.s venner er D.S.R.s støtteforening 
Medlemsskab ved henvendelse til 
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H. Mohring-Andersen 
Bergensgade 10 
2100 København ø 

Gudmund Schack 
Ehlersvej 8 
2900 Hellerup 

D. S. R.'s VIRKSOMHED 1970-1974 
samt årene 1955, 1960 og 1965. 

Ar Medlemmer Medlems- Ture pr. Bådture B~d km. 
ture medlem 

1955 750 11993 16,0 5409 34825 

1960 568 7340 12,9 3601 2.4365 

1965 691 12263 17,7 3756 29856 

1970 546 7785 14,2 3075 24184 

1971 497 5823 11,7 2628 24747 

1972 489 5754 11,8 2503 23275 

1973 582 7413 12,7 3108 31870 

'1974 648 7329 11,3 3063 34029 

Ferielangture 

Ar Medlems- Km.pr. BAd ture Båd km. Km.pr. bAdtur 
km. medlem 

1955 90036 120,0 8 1612 202 

1960 55887 98,4 9 1775 197 

1965 83354 120,6 7 1248 178 

1970 66359 121,5 2 450 225 

1971 58741 118,2 9 1400 156 

1972 57420 117,4 6 1685 281 

1973 81240 139,5 6 2000 333 

1974 87689 135,3 9 3197 . 355 

Aktivt betalende medlemmer 578 

Livsvarige medlemmer 70 ---
Aktive medlemmer i alt 648 

---
passive medlemmer 180 

Km pr. 
bådtur 

6,4 

6,8 

8,0 

7,9 

9,4 

9,3 

10,3 

11,1 

Ture over 
30 km. 

39 

22 

25 

26 

32 

43 

58 

53 
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BADENES BENYTTELSE Type Båd Km Ture Gns. Over 30 km. 

Halvoutrigget Jocunde 342 53 6,5 dobbeltsculler 
TYPE BlD KM TURE: GNS . STARTER SEJRE 

Otter Sleipner 245 20 12 , 3 11 Halvoutrigget Olsen 214 20 10,7 
Leo 175 25 7 , 0 firer m. atm. Odin 67 7 9,6 

420 -, 9 , 3 281 27 
Fire r Pollux 1050 85 12 , 4 13 

Urllnua 600 50 12 , 0 11 Fireåre. 
Ca s t or 160 20 8 , 0 inrigger Thor 1283,5 79 16,3 

1810 '55 11 , 7 Balder 840 85 9,9 
:r'irer Pi 80 15 S, } Viking 376,5 44 8,6 
uden 80 15 5 , } Dan 58 9 6,4 
Toe r Grane 510 45 11 , 3 N.N. 373 27 13,8 

510 45 11 , 3 
2931 244 4 

Toe r Ur d 1230 100 12,3 Ferieture undtagen 2401 243 
uden Skuld 200 35 5 , 7 

1430 1}5 10 , 6 Toåres 
Dob b. lir e r Lån t båd 700 70 10 , 0 l o inrigger Hugin 245 25 9,7 

Androllle d. 225 25 9 , 0 lIunin 647 63 10,3 
925 95 9 , 7 Loke 1170 82 14,3 5 

Dobb. f i re r Asleug 550 50 11 , 0 Fafner 778 65 12,- 3 
ude n 550 50 11 ,0 A.R. 1219 26 46.9 8 
Oobbelt- Ac h1l1ea 1280 100 12 , 8 18 P.R. 851,5 17 50,1 8 
sculle r Chrieco 860 70 12 , 3 13 Hjalte 1037 77 13,5 2 

Rol! 675 55 12 , 3 5 Elektra 195 23 8,5 
Ny 675 55 12 . 3 8 Hroar 405,5 44 9,2 
Mi ne rva 200 }o 6 ,7 Helge 1015,5 51 20,- 2 

3690 310 11,9 Absalon 716,5 18 39,8 16 
Single - Kapp. 1 0 8 0 90 12 ,0 13 Rune 34 6 5,7 
s cul le r At oll 850 70 12 , 1 l o Lånte 1815 9 201,7 9 

Beta 750 60 12 , 5 l o både 
Le mbda 490 40 12 , 3 10.125,5 506 20,0 53 
Ny }25 25 13 . 0 Ferieture undt. 6.928 497 12,9 44 
Uno 280 45 6 , 2 

Tuto 250 45 5 , 6 Sculler Hans 249,5 29 8,6 
Ny 200 } o 6 , 7 Tau 274 49 6,5 
Daphne 100 20 5 , 0 Tuto 326,5 48 6,8 

4325 425 10 , 2 Gamma 701 86 8,2 
Tnm in ga ture f ra Teta 338 38 8,9 
&gsYllerd i alt 13 .740 1.275 10 , 8 189 50 Epsilon 1021,5 117 8,7 

Eta 224,5 32 7,1 
Omega 382,5 56 6,8 
Ran 893 123 7,3 
Alf 35 7 5 
Omikron 363 55 6,6 
Rho 1096,5 182 6,0 l 
Ny 309, 5 28 11,1 
Delta 401 58 6,9 
Grumme 149,5 21 7,1 
N.N. I 105 25 4,2 
N.N. n 40 11 3,6 

6.910 958 7,2 l 

Både i Nordhavnen + 
Lånte både 20.289,5 1788 11,5 

Træn i ngsture fra. 
Bagsværd m.m. 

13.740 1275 10,8 

SAMLET RESULTAT 34.029 3063 -1:).,1 
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OVERSIGT OVER KAPRONINGER 

........ 

Sprinterkaproning, Bagsværd, 4.maj 

.Forårskaproning, Bagsværd, 18.-19.maj 

Aftenkaproning, Bagsværd, 22.maj 

Grundlovskaproning, Bagsværd, 5.juni 

Junior-regatta, Maribo,. B.juni 

Lolland-Falsterkredsens regatta, Maribo, 9.juni 

Ratzeburger Ruderregatts, Ratzeburg, 15.-16.juni 

International re gatta, GrUnau, 15.-16.juni 

Aftenkaproning, Bagsværd , 19 .juni 

Universitetsmatch, Brabrand, 22 .juni 

Brabrand-regatta, Brabrand, 22.-23,juni 

Holland-Beker Regatta , Amsterdam, 29 .-30.juni 

Nottinghamshire Regatta, NottinghBm, 29 .-3o .juni 

Sjællandskredsens regatta, Sorø, 6. - 7 . juli 

Hjelmsjoregatta, Hjelmsjo, 13.-14.juli 

Københavnsregatts, Bagsværd, 27.-28.juli 

Skolekaproning, Bagsværd , lo.august 

Danmarksmesterskaber, Bagsværd , 17.august 

International regatta, Bagsværd, IB.august 

Kvik-match, Svanernøllen, 20.august 

Efterårskaproning, Bagsværd, B.september 

Studentermatch , Lyngby , 5.oktober 

IALT 
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STARTER 

16 

23 
8 

9 

2 

16 

6 

4 

13 

l 

5 

9 

2 

15 

11 

18 
2 

8 

8 

2 

4 

l 

SEJRE 

7 

6 

2 

l 

5 
o 

o 

4 

l 

o 

o 

o 

4 

2 

5 
o 

4 

4 

2 

o 

l 
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SEJRE 1974 

SPRINTERKAPRONING 

FORÅRSKAPRONING 

AFTENKAPRONING 

GRUNDLOVSKAPRONING 

MARIBO 

AFTENKAPRONING 

UNIVERSITETSI1ATCH 

SORØ 

HJELMS JO 

KØBENHAVNSREGATTA 

DANMARKSMESTERSKABER 

INTERNATIONAL REGATTA 

KVIK-MATCH 

STUDENTERMATCH 

7 sejre 

6 sejre 

2 sejre 

l sejr 

5 sejre 

4 sejre 

l sejr 

4 sejre 

2 sejre 

5 sejre 

4 sejre 

4 sejre 

2 sejre 

l sejr 

dame elite singlesculler 
dame elite dobbeltsculler 
dame elite dobbeltfirer 
senior A singlesculler 
senior A dobbeltsculler 
senior B firer 
dame senior B singlesculler 

elite dobbeltsculler 
dame elite singlesculler 
dame elite dobbeltsculler 
dame elite ~oer uden 
senior A dobbeltsculler 
drenge singlesculler, slalom 

dame senior A singlesculler 
senior B singlesculler 

senior B singlesculler 

dame elite firer 
senior B singlesculler, klink 
senior B firer, letvægt 
dame senior B singlesculler 
dame senior B dobbeltsculler 

elite dobbeltfirer 
dame elite toer uden 
senior A singlesculler 
senior B firer 

universitetsotter 

elite singlesculler 
dame elite singlesculler 
dame elite dobbeltsculler 
senior A singlesculler 

dame elite singlesculler 
senior A singlesculler 

elite dobbelt firer 
dame elite singlesculler 
dame elite dobbeltsculler 
dame elite dobbeltsculler 
senior A dobbeltsculler 

dobbeltsculler 
dame firer 
dame dobbeltsculler 
dame singlesculler 

elite singlesculler 
dame elite toer uden 
dame elite dobbeltsculler 
dame senior A dobbeltfirer 

spejlet 
bolchegIssset 

studenterotter 
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KAPROERE 1974 ÅBNE 

HBRRE S EN I OR 

Leif Egholm 

Poul Hedeboe 

Henrik Teglers 

Stig Rasmussen 

Berndt Mogensen 

Jens Rokkedal 

Claus RasmUssen 

Gorm Jeppesen 

Michae l Larsen 

Michael Jelsdorf 

Mogens Brekhave 

Frans KUhl 

Asbj0rn Torp 

Niels Secber 

Lars Anderson 

Ulr ik Hilman 

Jørgen Secher 

Kla us Olendor! 

Arnold Sørensen 

Preben Olsen 

Jørgen Wibskov 

Erik RasmuBsen 

Birger Larsen 

Steen Christensen 

Peter Christen5en 

DAME SENIOR 

Hanne Petersen 

Lena Baden 

Bente Kristia nsen 

Pia Frederiksen 

Annette Wo r søe 

Susanne Rørega ard 

Helle Feddersen 

Diane Gribskov 

HERRE JUNIOR 

Michael Hansen 

Ca rsten Bisga a r d 

Michael Lessing 

Klaue Hansen 

Henrik Bisgaard 

DAME JUNIOR 

Elinor Jelsdorf 

STYRMÆND 

Henrik Bisgaard 

Ida Enemark 

Claus Moldow 

Lotte Torp 

Lena Baden 

Carsten Bisgaard 

Michael Lessing 

J0rgen Secher 

Hanne Petersen 

Ulrik Bang 

Birgitte Clemmensen 
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STARTER SEJRE 

27 

23 

22 

21 

19 

17 

15 

14 

13 

13 

13 

8 

24 

18 

17 

13 

12 

3 

18 

8 

19 

11 

4 

3 

11 

15 

3 

2 

2 

PRIVATE 

STARTER SEJRE 

2 

2 

2 

2 

TOTAL 

STARTER SEJRE 

28 

24 

23 

23 

19 

19 

16 

16 

14 

13 

13 

lo 

l 

24 

18 

17 

13 

12 

5 

3 

18 

8 

19 

11 

4 

3 

12 

4 

3 

15 

3 

STARTER OG SEJRE 
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KASSEREGNSKAB for perioden 
l. november 1973 - 31. oktober 1974 

I N D T • G T E R 

Kontingenter. 
Ak ti ve medlemmer 
Passive medlemmer 

Tilskud oB gaver. 
D. S. L 
D.S.R.a Venner 
FriluftsrAdet (Tipsfonden) 
Københavns kommune (Fritidsloven) 
Polyteknikerlegatet 
Ree'e Legat m. fl. 
Tuborgfondet 
Medlemmer 

Diverse indtægter. 
Studenter-sangforeningen 
Udlejning af telte m.v. 
Ski- og orienteringssektionen 
Salg af skabs kort , rotøj m. v. 
N1våhus 
Sejre fonden 

Optagne lån. 
Landmandsbanken 
Ree 's Legat 
Byggefonden 

~=!=g=~=~=~_2_~.~_~.~ 
Betal te arbejder 
Tilskud, Ree'e Legat 
Udlånt til D.S.R. 

Saldo pr. 31/10 1974 I 8.794,72 
Saldo pr. 1/11 1973 I 3.107.72 

Balance 

62 

109.012,00 
6.709,00 

1.901,00 
3.000,00 

1.0.000 ,00 
9.564,00 
2.750,00 

88·349,38 
17.250,00 
-1!.Q.<hQQ 

8.500,00 
219,90 
375,00 

4.095,15 
274,70 

hl.§..h9.Q 

30.000,00 
4·200,00 

10.000,00 

313,00 

10.000,00 

5·687,00 

115.721,00 

16.727,75 

266.063,13 

44·200,00 

16.000,0(' 

U D G I F T E R 
Klubhuset i Strandvænget. 
Grundlej e, skatter, afgifter, assuranoe 
Vedligeholdelse og nyindretning 
Olie,el,gas,medlemstelefon,rengøring 
Andre udgifter 

Motionsmateriellet. 
Nyanskaffelser 
Vedligeholdelse, assurance 

Fremme af klublivet. 
Gymnastik,hAndbold,svømning 
Medlemsblad 
Køkkenets drift 
Andre udgifter 

Administration. 
Porto,kontorartikler 
Telefon,telegraf m.v. 

Repræsentation. 
Arbog 
Møder,generalforeamlinger,gaver m.v. 
Propaganda 

Kaproningsudsifter. 
,Tr.,ningshuset i Sydhavnen 
Nyanskaffelser 
Vedligeholdelse 
Deltagelse i kaproninger 
MotorbAde 
Træner 
Akademikermatcher 
Blde.tativleje,graverin~ m.v. 

nlverse udgifter. 
Renter og afdrag pA gæld 
Kontingenter 
GAsehuset 
NivAhus,retablering efter storm 

Balance 

København ø, den ~. november 1974. 

27.267,51 
16.955,05 
19.225,86 

166.25 

29.890,55 
16.814.55 

315,05 
10.143,00 
7.119,84 
1.201.80 

3.n2,90 
2.2n,46 
~ 

5.356,65 
50.626,81 
14.244,70 
16.012,90 
3.319,51 

22.909,00 
1.718,85 
.~ ... l1hQ? 

15.329,22 
5·002,00 

503,05 
22.687.15 

AageBang/ 

116.566,47 

/Dan .hl .. n. 

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstem
melse med bogfPrlngen. 

København, den 4. december 1974, N. H. 5chau~burg E. Haamann 
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