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Forord 

Denne årbog dækker perioden 1975 til 1977, idet der af for
skellige årsager ikke udkom årbog i 1975 og 1976. 

Det. har i de seneste år været debatteret, om en årbog havde 
sin berettigelse i nutiden, eller om den var et levn fra fortiden, 
som man havde glemt at stoppe og blot udgav af gammel vane. 
Detqlev fremhævet, at nytilkomne altid får udleveret et ek
semplar af ~idst udkomne årbog, der således fungerer som en 
int~oduktion til klubben . Ligeledes tilsendes den alle medlem
mer, således at medlemmer der sjældent kommer i klubben, 
får en samlet oversigt over de væsentligste aktiviteters forløb 
og klubbens situation og udvikling gennem det forløbne år. 

Dette anses for så vægtige argumenter, at bestyrelsen har 
ønsket at bibeholde årbogen, omend en del medlemmer har 
givet udtryk for, at indholdet er det samme år efter år. 

Redaktøren 
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M dl m ta llet blev i årene 1975 og 1976 opgjort til henholds
vis g 526. I efteråret 1977 foretoges en nøje gennemgang 
f r .t konstatere, hvor mange der var ajour med kontingen
t t g hvor mange, der stadig stod opført som medlemmer på 
tr d af læ ngere varende kontingent restancer . På dette grund
lag nåedes et medlemstal på 547 heraf 355 aktive. Om dette 
er ti lbagegang i forhold til de tidligere to år, er umuligt at af
gøre, da man ikke på samme måde tog overblik over situatio
nen dengang. 

GÅSEHUSET har været flittigt benyttet af orienteringslø
bere fra DSR i vinterhalvåret. Økonomisk hviler huset i sig 
selv, idet der indkommer en del penge ved udlejning uden for 
DSR 's regi. 

NIV ÅHUSET har været benyttet som mål for weekend-ture . ' 
men det må erkendes, at det står ubenyttet i mange weekends . 
I 1976 fejredes 50 års jubilæum for huset med fællesrol}ing . 
fra Strandvænget til Nivå med reception i Nivåhuset og om 
aftenen middag for roerne. På grund af vejret var der på jubi
læumsdagen kun en enkelt båd, der nåede frem . Resten af roer
ne kom derop på anden vis . 

INSTRUKTIONEN har gennem de tre år ikke. været så vel
gennemført, som det kunne ønskes. Dette skyldes hovedsage
lig hyppige skift af instruktionsrQchef og samtidig, at det har 
været vanskeligt at få tilstrækkeligt mange kvalificerede roere 
til at påtage sig at deltage i instruktionen. 

ROAKTIVITETEN i Strand vænget har været relativ høj . 
Aktiviteten , der tidligere var størst ved 19-tiden, er nu flyttet 
således, at det de sidste få år hovedsageligt har været ved 17-
tiden, den største aktivitet har vist sig. Specielt i 76 skete det 
relativt ofte, at bådehallen var ryddet k!. 17.30. Desværre er 
c1 r i amme periode sket en ' anden ændring i medlemmernes 
v. n r. et er få, der efter roningen tilbringer længere tid på 
v r. nda n, end det tager at drikke en forfri skning eller spise 
d t i f rv j n be til te måltid aftensmad. . 

MEDLEMST ALLET er utilfredsstillende lavt i betragtning 
af klubbens størrelse og de stigende udgifter til leje af grund, 
der i 1977 blev forhøjet kraftigt: Der har gennem mange år 
været talt meget om klubbens betrængte økonomi. Den ene
ste vej ud af disse kamiliteter synes at være et større medlems
tal, hvor alle opfordres til at gøre en indsats for at evt. mind
ske afgangen af forholdsvis nye medlemmer . • 

Klubben modtog i 1976 en arv fra C. F. Thorup -Petersen . 
Den vil blive brugt til at udbedre de alvorligste skader på klub
huset. 

Derudover har vi fra Ree 's legat fået penge til maling af alt 
træværk udvendigt samt af hall'en og salen. 

H uset har nu nået en sådan alder, at der må regnes med be
tydelige beløb til løbende vedligeholdelse. Desuden er en ho
vedistandsættelse stærkt påkrævet, ligesom ændringer i ind
retning bør o~ervejes . 

Gennem adskillige år har der fra Kokkedal kommunes side 
været ønske. om at bygge en marina i det område, hvor Nivå
huset ligger. DSR'S lejemål er i 1977 blevet opsagt af Faxe 
Kalkbrud, der er ejer af området. Det er samtidig meddelt, at 

. der er indledt samtaler med kommunen om dispositioner for 
området. Foreløbig kan vi benytte huset uændret i 1978, men 
fremtiden er i øjeblikket usikker på dette område. 

Redaktøren 

5 



iviling ni ør J. Norman-Hansen 
- 1975 

Den 28/ 6 1975 mistede vi et af vore ældste og - gennem et 
langt liv - et af vore mest aktive medlemmer, John Norman~ 
Hansen. 

Norman-Hansen, der var født i 1888, blev roer i Akade
misk Roklub i 1909 og var kaproer i 1909-11. 

Efter sammenslutningen af Polyteknisk Roklub med Aka
demisk Roklub i 1917, blev Norman-Hansen fra 1926 med
lem af Frants Hvass' bestyrelse, fra 1927 som materialfor
valter, hvad han fortsatte som under skiftende formænd til 
1963. 

Norman-Hansen var af uddannelse maskiningeniør og hans 
livsgerning var ved hærens våben arsenal. Allerede i A. R. hav
de han haft med bådmateriellet at gøre. 

Vedligeholdelse, udskiftning med reservedele, eftersyn og 
standardisering var han specialist i. I sin tilrettelæggelse af 
arbejdet foretrak han en lille lønnet styrke frem for amatør 
mæssig hjælp, som han ikke havde tillid til. Derfor var klub
bens medlemmer vænnet til, at bådene var noget, der blev 
holdt. 

Fra 1941 var Norman-Hansen også leder af det af ingeniør 
Ree stiftede D.S.R.'s bådværft. 

Norman var først og fremmest selv aktiv roer, indtil han 
var op i firserne ~ Selvom han først begyndte at ro langture, 
da han var omkring de 40, nåede han ved at fortsætte dermed 
år efter år· - også udover pensionsalderen - mere end nogen 
anden . 

Han kendte de danske farvande fra Limfjorden til Bøge
t rømmen, og han har 10 gange tilbagelagt strækningen Gbte
org - O lo , hvor han kendte de naturlige lejrpladser, der end

nu ikke er sommerhusområder. Også Sørlandet blev besøgt 
fI re an e. Turene nordpå endte s"Om regel i Norske Studen
t r R kl ub , hvor han var en gammel kending . 

Usædvanlige ruter var: Genova - Les Salins d'Hyeres i 1928, 
Split - Kotor i 1929 og Livorno - Genova i 1960. 

Som langtursroer dannede Norman skole. Det var den grun
dige forberedelse, det omhyggelige eftersyn og den praktiske 
pakning. Brødkniven var slebet, primusapp~ratet var afprøvet 
og hver syning på teltet set efter. Der var reservehjul til sæ
derne og skinner og ruller blev hver morgen på turen renset 
og smurt. Man lærte ikke at få sandskorn i båden eller på telt
underlaget. 

Norman havde udholdenhed og sindsligevægt som en fisker 
eller natur mand og for ham var langturens endeløst skiften
de problemer og strabadser livets højeste nydelse. Men der 
skulle være saltvand under kølen. østersøens brakvand og flo
der, kanaler og indsøer med ferskvand og myg fristede ham 

aldrig. . 
Som aktiv roer i 65 år og som bestyrelsesmedlem i 37 år, er 

Norman kendt af enhver, der i årenes løb har været medlem, 
og han er en af hovedpersonerne i jubilæumsbogen og i år

bøgerne. 
Klubben tildelte Norman-Hansen »Papirkniven« i 1926 og 

D.S.R.'s ærestegn i 1957. Udnævnelse til æresmedlem fandt 
sted i 1965. 

Alle har vi værdsat hans arbejde i klubben, og vi, der over
lever ham, vil huske ham for hans langvarige aldrig svigtende 
indsats og for hans personlige venskab. 

Dan Frørup 
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HIge Høeg Rasmussen in memoriam 

f ter I -2 års snigende sygdom døde Helge den 10. august 1977 
kort efter sin 70 års fødselsdag, og vi mistede en god og afholdt 
kammerat og klubben en af sine trofaste medlemmer. Helge 
blev medlem af DSR som 15 årig (mødte til kaninfesten i ma
trostøj!) i 1923 og var i årene 1924-31 fast styrmand på kap
roningsholdet, hvorved han ved rejser i ind- og udland var med 
til at bringe mange sejre hjem til klubben. At han var en styr
mand af allerhøjeste klasse, beviste han gennem en uafbrudt 
række af sejre i »Kanalløbet« i slutningen af tyverne. Fra 1926-
29 var han medlem af kaproningsudvalget og i 1930 langturs
rochef. Efter en lang årrække som daglig roer lagde han ikke 
op, men sluttede sig til »torsdagsholdet«, der hver torsdag hele 
sæsonen igennem mødes i klubben, ror om nødvendigt, spiser 
middag, snakker og spiller kort. 

Da DSR's Ski- og Orienteringssektion blev stiftet i 1940, 
meldte Helge sig straks som medlem og blev hurtigt en af vore 
mest stabile A -løbere. Han var vel aldrig nogen stor løber, 
men på en tid, da kravene til en orienteringsløber var ander
ledes end i dag, kom Helges evner til at udføre et omhyggeligt 
og nøjagtigt arbejde, selv når trætheden melder sig, til deres 
ret. 

Man brugte kort i størrelsesordenen. 1: 100.000 og forsøgte 
at følge formålsparagraffen: At evnen til at orientere og vælge 
vej skulle være udslaggivende frem for evnen til at løbe. Han 
opnåede aldrig en vinderplads i en af de større konkurrencer, 
var et par gange lige ved, men han var adskillige gange med til 
at hjemføre holdsejren til sin klub. 

Helge havde et indgående kenskab til skovens flora og fauna, 
og det var altid en lærerig oplevelse at færdes sammen med 
ham i naturen. Han var med ved arrangementet af Stifinder
løbet. I kraft af sit lune og sit hyggehumør var han en fornø
jelse at være sammen med, Helge vil blive savnet meget ved 
de kommende træf, og vi vil i ærbødighed ære hans minde. 

E. F. Voigt 
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N. H. Schaumburg in memoriam 

Den 26/2-77 mistede klubben et af sine trofaste medlemmer, idet 
afdelingsdirektør N . H. Schaumburg afgik ved døden kun 47 år 

gammel. 
Schaumburg kom som student ind i DSR, hvor sculler

roningen hurtigt blev det foretrukne for ham. Senere, da han 
blev kandidat og kom til at indtage en ledende stilling i et af 
vore største forsikringsselskaber, rettedes hans interesse også 
mod sejlsporten. Dog var Schaumburg stadig knyttet til sin 
gamle klub, hvor man mange lørdage igennem kunne træffe 
ham ved en hyggelig sludder på verandaen. 

Hertil kommer, at Schaumburg gennem adskillige år beklædte 
det lidet taknemmelige hverv som klubbens revisor, ligesom man 
aldrig henvendte sig forgæves til ham, når større opgaver skplle 
løses. Schaumburg var en af støtterne bag den daværende besty
relse, da 100-års jubilæet skulle festligholdes i 1967. Vi er 
således mange, der husker ham som den elegante toastmaster, 
der med charme og sikker hånd styrede den store festbanket på 
Københavns Universitet i juni 1967. 

Ved Schaumburgs død har vi mistet en trofast ven og klubben 
er blevet en rank skikkelse fattigere. 

Æret være hans minde. 
Aage Bang. 
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Kaproningschefens beretning 1975 

Sæsonen 1975 har rent statistisk lignet den foregående meget, 
hvilket også fremgår af tabellerne andetsteds i årbogen. 

Forberedelserne startede som sædvanlig allerede j oktober 
1974. I december beviste vi, at vi i alt fald kunne løbe fra de 
fleste andre roere, idet DSR i Roernes Motionsløb vandt 
herre -hold, dame -hold og dame-individuelt, medens vi i 1975 
måtte nøjes med sejren i herre-hold. I februar holdt vi en vel
lykket træningsweekend i Holte Idrætsforenings hus i Strfin
hult med et program omfattende såvel teori som praksis. 

Ved stander hejsningen døbtes den dobbeltsculler, der blev 
indkøbt sidste år, LUZERN til minde om, at det var her, 
DSR første gang startede i denne bådtype ved et EM (nr. 3 i 
1934), og at det var her, DSR første gang startede ved et 
dame-VM, også i denne bådtype (nr. 7 i 1974). Den samtidig 
indkøbte singlesculler døbtes RO, et navn, som kan spores helt 
tilbage til kaproningsbanen ved Bellevue i 1868 (12.000 meter!). 
Derudover leveredes de årer, Vennerne havde betænkt os med, 
og som er blevet flittigt benyttet i år. 

Hele sæsonen kørte vi med relativt stabile hold. Hanne 
Petersen roede hele sæsonen med stor succes dobbeltsculler 
med Judith Andersen fra Roskilde, ligesom de hver for ' sig 
roede singlesculler, når der var mulighed for det. Ved de 
nordiske mesterskaber i Stockholm vandt de sammen dobbelt
sculleren og Hanne vandt signle, hvorved klubben fik sine ' 
første NM for kvinder. Ved danmarksmesterskaberne på Bra
brand Sø vandt de ligeledes i dobbeltsculler, dog i hård kamp 
mod vind og sø, ligesom de udgjorde halvdelen af den sej
rende dobbelt firer. Ved verdensmesterskaberne i Nottingham, 
som er nøjere beskrevet i klubbladet f9r september, opnåede 
de en meget smuk ottendeplads . 

På spindesiden har Lena Baden og Bente Kristiansen gjort 
sig fordelagtigt bemæ rket i senior A dobbeltsculler med i alt 
fem sejre, lige om Lena sad på den dobbeltfirer, der vandt 
DM . 

IO 

Karen 0rnebjerg har roet singlesculler med tre sejre og dob
beltfirer med to sejre, heriblandt DM. 

Hos herrerne er det især en kombineret fire med Henrik 
Teglers, Leif Egholm, Torben Thyren og Sven Lyster (Ros
kilde), der har gjort sig bemærket. I begyndelsen roede de 
dobbeltfirer, men da det syntes umuligt at få has på Lyng
bys hold, gik de over i firer med Kim Wind (Skjold) som 
styrmand. Her vandt de flere elite- og . senior A løb, bl.a. de 
åbne Københavnsmesterskaber. Sammen med Skjolds firer uden 
dannede qe en udmærket otter, som også vand Københavns
mesterskabet, men som til DM måtte se sig slået af såvel 
Lyngby som Bagsværd/ KR. Mest iøjnefaldende var nok Sim
långsregattan, hvor roerne vandt både otter, firer, toer og toer 
uden i eliteklassen. 

Ved samme regatta vand Carl Huggenberger og Jørn Ander
sen den ene af deres tre sejre i senior A dobbeltsculler. 

Niels Secher og Poul Hedeboe roede dobbeltsculler sammen 
og single hver for sig uden dog helt at leve op til de forvent
ninger, nogle stillede. Her spillede dog uheld ind, idet Poul 
blev syg op til DM, ·hvorfor Henrik Teglers tog hans plads med 
en dags varsel. Mesterskabet kunne dog sagtens have være 
vundet endda, hvis ikke dobbeltsculleren ved TV -bådens ube-
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hændighed var blevet bordfyldt på et meget tidligt tidspunkt 
afløbet. 

I senior B klassen roede Bent Andersen og Eri~ Rasmussen 
dobbeltsculler, og selvom de ikke har nogen sejre at fremvise, 
har de dog begge i løbet af deres første sæson vist så store 
fremskridt, at det lover godt for fremtiden. 

Ud over de allerede nævnte har en del løsgængere ført sig 
frem i singlesculler: Stig Rasmussen i senior A og B, Nora 
Vest i senior B samt Jacob Holm og Carsten Bisgaard i junior 
drenge, sidstnævnte endog med en enkelt sejr som bedste 
resultat. 

Den traditionsrige Kvikmatch er naturligvis blevet videre
ført. Spejlet blev vundet af DSR, medens Kvik for første 
gang siden 1966 vandt Bolcheglasset. Som et udtryk for at vi 
også følger med i, hvad der sker uden for roverdenen, fandt 
vi året velegnet til en nyskabelse: Indstiftelsen af en Damepokal, 
som straks blev vundet af Kvik. 

Klubkaproningen afvikledes i sædvanligt regi i havnen med 
en nogenlunde rimelig deltagelse og med Niels Secher som vin
der af Singlescullerpokalen. 

Der har i sæsonens løb foregået en omfattende lånen af både 
de københavnske klubber imellem, hvilket er et positivt tegn 
på samarbejde og en nødvendighed for at skabe de optimale 
muligheder for roerne. Således var vores lån af en dobbelt firer 
i Skovshoved Roklub en betingelse for vores DM i denne 
bådtype, ligesom Hvidovres velvillige udlån af en single- og 
en dobbeltsculler har været medvirkende dl at skabe en vel
lykket sæson for os. Den anden vej har vi i 16 tilfælde lånt 
vore både ud til enkelte løb og her er især vore ottere efter
spurgte. 

Økonomisk set har kaproningen i år klaret sig med ca. 
halvdelen af de midler, vi brugte sidste år. Dette skyldes 
ikke kun , at der ikke har været foretaget materielanskaffel
ser men også, at der ud over en generel sparsommelighed på 
alle punkter er blevet foretaget en nedskæring på udgifterne 
til deltagelse i kaproning~r derved, at roerne ikke længere 
modtager tilskud til persontransport. Beklageligvis har sejrs
fonden i år kun givet 1.500 kr. mod 3.200 kr. sidste år, men 
det kræver åbenbart en stor hvervningsindsats at holde en så-
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dan foranstaltning kørende, og man vil jo nødig ustandselig 
komme og bede om penge af de samme velvillige mennesker. 

Kaproningstræningen er igen i år blevet varetaget af Asbjørn 
Torp. Derudover har Ejvind Holm og Pia Frederiksen assi
steret ved at tage sig af begyndere og motionister, som har 
vist sig · på Bagsværd. Motorbådene har igen i år fungeret 
relativt problemfrit og som et udtryk for vores påskønnelse 
heraf, er Claus Rasmussen blevet betænkt med Sejrsmasten 
for særligt fortjenstfuldt arbejde for kaproningsafdelingen. 

Stig Rasmussen 



Kaproningsberetning for 1976 

Sæsonen 1976 har lignet de foregående sæsoner ret meget, om
end en vis nedgang i aktiviteten har kunnet spores, hvilket og
så fremgår af statistikkerne andetsteds i årbogen. 

Træningen startede som sædvanlig i oktober, og fra januar 
trænede de mere seriøse kaproere op til seks gange om ugen, 
ligesom der i videst muligt omfang blev roet hele vinteren, 
dels på Bagsværd Sø dels fra Svanemøllen. 

For eliteroernes vedkommende var sæsonen præget af, at 
De olympiske Lege var placeret således, at udtagelsen måtte 
ske allerede sidst i juni, hvilket bevirkede, at de europæiske 
regattaterminer var rykket en måned tilbage. Derfor kom de 
første internationale prøver til at stå allerede efter kun en må
neds systematisk træning på vandet, hvilket nok virkede no
get stressende på de implicerede mandskaber. 

Vi startede sæsonen med en gruppe på seks scullerroere -
Poul Hedeboe, Morten Espersen (Bagsværd Roklub), Sven 
Lyster (Roskilde Roklub), Henrik Teglers, Leif Egholm og 
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Torben Thyren - som havde trænet sammen i vinterens løb, 
og hvoraf der blev dannet en dobbeltfirer og en dobbeltscul
ler. Da de tidlige internationale styrkeprøver imidlertid viste, 
at ingen af holdene kunne gøre sig gældende på dette niveau, 
enedes man om at opgive projektet og i stedet danne en firer, 
bestående af Sven Lyster og Henrik Teglers, som tillige roede 
toer, samt Leif Egholm og Torben Thyren, som roede dob
beltsculler og vandt adskillige elite- og senior A løb. Poul 
Hedeboe genoptog senere på sæsonen samarbejdet med Bag
sværd og vandt ikke mindre end to danmarksmesterskaber. 
Først i firer uden på holdet Bagsværd/KR/DSR og derpå i 
dobbeltsculler med Morten Espersen. 

I år var kun to damer i gang med kaproningen, nemlig 
Lena Baden og Bente Kristiansen, som fortsatte deres ud
mærkede senior A dobbeltsculler med en række sejre, ligesom 
de sammen med Damernes Roklub roede dobbeltfirer . I den
ne bådtype gjorde de bl.a. en god figur i Amsterdam, hvor 
de var en del af Kredsens udsendte hold . Herudover roede og 
vandt Lena enkelte otter- og singlescullerløb. 
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Som klubbens eneste erfarne letvægtsroer havde Stig Ras
mussen set sin chance i at indgå i Kredsens letvægtsgruppe 
med henblik på dannelsen af en otter i VM. De første inter
nationale prøver gik da også over al forventning, men i mod
sætning til konkurrenterne blev den danske båd ikke bedre 
og bedre i løbet af sæsonen. Da udtagelsen glippede, fort 
satte man samarbejdet i forskellige firere uden på nationalt 

plan. 
De to senior B Toere Arnold Sørensen og Bent Andersen 

startede i den for så urut inerede folk usædvanlige bådtype 
loeT uden, hvor de i konkurrence med såvel e1ile- som erfarne 
senior A roere klarede sig forbløffende godt. 

De øvrige fem senior B roere stillede op i singlescullere og 
først og fremmest i forskellige dobbeltscullerkonsteJlationer, 
hvor Kurt Buchmann og Erik Rasmussen vandt to løb. 

Vore to juniorroere Carsten og Henrik Bisgaard har roet 
enkelte singlescullerløb i deres respektive klasser med en en
kelt sejr til sidstnæVnle som bedste resultat. 

Vores træner, Asbjørn Torp, fik sidst på sæ sonen tid ti l at 
ro nogle old boys løb, ligesom han st rokede dette års eneste -
og vellykkede - ottereksperiment. 

Universitetsmatchen om Sølvfak len afvikledes i år for før
ste gang efter de nye regler, som ASR og DSR har aftalt 
eft er, at de støttende aviser formelt og universiteterne reeh 
har trukket sig ud. Matchen er nu i realiteten en klubmatch 
på senior A og B niveau, som tænkes fortsat i foreløbig IO år. 
I år blev pokalen på Brabrand Sø vundet af DSR. der såle
des revancherede sig for sidste års forsmædelige nederlag. 

Studentermatchen lykkedes det ikke at få roet i år. 
Kvikmatchen gik denne gang lidt bedre end sidste år, idet 

vi beholdt Spejlet og tilbageerobrede BoJcheglassec. Dame
pokalen tabte vi derimod påny til Kvik. 

Klubkaproningen blev i år afviklet på strækningen langs 
esplanaden mellem Tuborg og Sej lk lubben, og igen vandt 

Niels Secher Singlescu llerpokalen. 
Der har igen i år været god gang i samarbejdet mellem 

klubberne såvel h\lad angår dannelsen af kombinerede hold 
som ved lån af både. Vi har permanent udlånt en dobbelt
scuJler til Bagsværd Roklub og en otter til Kredsen. Måske 
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bør det lige nævnes, at Kredsen til gengæld har ydet et væ
sentligt bidrag til bådens modernisering. Desværre har der 
indsneget sig den uskik, at enkelte klubber tager sig betalt 
for at låne både ud , men den breder sig vel næppe. 

Her ved sæsonens sl utning står vi overfor en række pro
blemer, som ganske vist nok vil være løst, når næste sæson 
begynder, men som så længe de er uløste, kan ængste og di stra
here hvor ro og koncentration omkring træn ingen var at fore
trække. Kaproningschefen (undertegnede) trækker si~ tilbage 
ved den kommende generalforsamling (decem ber 1976), men 
der er heldigvis allerede fundet en anøser, ligesom nogle af 
roerne agter at tage del i arbejdet. Asbjørn Torp har ganske 
vist ti lbudt at varetage vi ntertræni ngc.n, men fra sæsonens 
start må vi påregne at stå uden træner, hvis vi ikke når at 
arrangere os på anden måde. 

Endelig er antallet af kaproere gennem de seneste år af
taget, og der er intet, der tyder på, at delte forhold vil ændre 
sig i den nærmeste fremtid - tværtimod. Tilsyneladende har 
der ikke været gjort nok for at sikre ti lgangen og for at holde 
på begynderne og damerne. Det kommende kaproningsudvalg 
bliver nok nødt til at gøre noget ved denne opgave. 

Stig Rasmussen 
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Kaproningsberetning for 1977 

Årel 1977 var på flere områder skclsæncnde for kaproningen 
i DSR. Ved rosæsonens Slart stod kaproerne uden en fasl træ
ner. idet vor hidtidige træner Asbjørn Torp havde meldt fra 
efter syv års udmærket virke i klubben. Endvidere havde VOf 

gennem flere år dynamiske kaproningschef, Stig Rasmussen, 
trukket sig fra posten grundet arbejdsmæssige årsager, hvil
ket der kun var grund til at bek lage på grund af Stigs store 
indsats for kaproningsafdclingen i DSR. Helt sluppet kontak
ten med kaproningen har han dog ikke, og vi har i sæsonens 
løb glædet os over at have fået lov til at trække på hans store 
erfaring og velvilje ti l at gøre et stykke arbejde. nAr der har 
været brug for det. 

På del romæssige område har sæsonen betydet noget af et 
generationsskifte blandt kaproerne . Den overvejende del af 
dem. som gennem årene har fulgt Asbjørns træning, er af for· 
skellige årsager ophørt med træningen, og i stedet er kommet 
en del nye DSR ·kaproere. som har haft pæn succes i deres re· 
spektive klasser . hvilket lover godt for fremtiden. 

[ den specielle situation sidste vin ter. hvor vi stod uden ro· 
træner. betød, at der desværre kom til at ske en prioritering 
af hehidskaproerne på bekostning af dehidskaproerne . Et sam· 
arbejde blev, for heltidskaproernes vedkom mende, indledt med 
Bagsværd Roklub (BR) indbefattende træning og holdsammen· 
sælninger. Delle samarbejde betød, at en hal v snes DSR·roere 
kunne dcilage i et træningsophold på Roakademiet i Rat zeburg 
allerede inden den hjemlige rosæsons start, hvilket havde over· 
ordentlig stor værdi for deltagerne. 

Forsøget på at tage sig af halvtidsroerne og nybegyndere i 
et rimeligt omfang må er kendes at have slået fejl. Forskellige 
årsager hertil kan anføres. og jeg vil påpege, at der efter min 
mening kun kan forventes en bedring, hvis personer nled no· 
gen indsigt i kaproningen. og som ikke selv træner, påtager 
sig at hjælpe i afdelingen. 
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På kaproningsbanen har DSR ·roerne startet i Danmark, Sve· 
rige. Vesttysk land, Holland og vundet nere sejre og opnået 
gode placeringer. Resultatmæssigt har klubbens roere dehaget 
i 120 løb, vundet 36 sejre svarende til en sej rsprocent på 30. 
Af resuilaterne kan især nævnes 2 københavnsmesterskaber 
for sen iores, I DM i damedobbeltfi rer. I NM i damedobbelt· 
firer samt VM·dellage!se i damedobbeltfirer i Amsterdam. 

Flertallet af mesterskaberne (NM, DM og I KM) og VM · 
delt agelse skyldes Birgille Hanel, SOnl kombinerede med BR og 
LDR i dobbeltfireren. Båden delle hold roede i, var velvilligt 
skænket DSR som gave i forå ret og blev ovenaget medio juni 
i Ratzeburg. Igennem flere år har DSR's damer vundet adski l· 
lige DM i denne bådtype, hele tiden med presset hængende over 
hovedet om det nu også var muligt at låne en båd , så man kun· 
ne st ille op lil DM ·Iøbene. Dette pres er nu forsvundet med 
anskaffelsen af dobbeltfireren, og det må siges, at den allerede 
i sin første sæson har haft stor succes. 

Udover Birgitte har Lena Baden og Hanne Pedersen roet 
dobbeltsculler, og til trods for at det var Hannes første sæson, 
formåede de at placere sig som næstbedste damedobbcltscul· 
ler efter Lyngbys VM·hold. Vor sidsle heltidsdame, Hanne Wik. 
ke , har roet sculler i senior A og klaret sig pænt. 
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Blandt herreroerne klarede Jan Cederkvist sig udmærket i 
forreste linie i senior A-sculler med nere sejre, skønt han kun 
er begynderroer, og ved københavnsmesterskaberne blev han 
nr. 2 i firer på et hold sammensat af scullerroere fra hele lan
det. 

Klubbens andet københavnsmeslerskab blev vundet af Ar
nold Sørensen og Bent Andersen, som kombinerede med BR 
og vandt firer u/stm. Dette hold havde gennem hele sæsonen 
været helt overlegne i den hjem lige senior A og B klasse . Så
ledes vandt holdet senior B-firer ved den store internationale 
Amsterdam -regatta. foran 30 andre hold. 

I juniorroningen roede Carsten Bisgaard kombineret med 
BR på hhvs. firer og Olier, og vandt nere sejre både herhjemme 
og i Sverige. Foruden de nævnte, stillede nere DSR -roere op 
i enkelt e løb dog uden den helt store succes. Dog skal det næv
nes, at DSR ved efterårskaproningen for første gang i år stil
lede med en ren herreotter bestående af 4 trænede og 4 utræ
nede roere. som roede sig til en not 4. plads kun 2 længder 
efter Lyngbys danske mestre. Hos damerne gik det dog endnu 
bedre, idet vor dameolter sammensat af nuværende og tidligere 
kaproere vandt en overbevisende sejr foran 3 andre hold. 

Af de traditionsrige studentermalCher, dysten mod Århus 
studenterne og polyteknikermatchen. er kun førstnævnte blevet 
aflloldt. Denne fandt i år sted på Bagsværd sø, og resultatet 
blev, at DSR sejrede med I y! længde efter en af de mest spæn
dende dyster gennem nere år. 

Klubkaproningen havde i år som så ofte før desværre kun 
enkelte andre medlemmer end kaproerne som deltagere, men 
bod på en række spændende lob som afslutning på rosæ sonen. 

Leif Egholm 

20 



Akademikermatcher i 1975 

Igen i år lykkedes del al få gennemført vore to nationale 
akademikermatcher . 

Universitet smalchen afvikledes på Bagsværd Sø lørdag den 
31 maj med det resuhat. al Århus Universitet vandt. Desværre 
kunne vi ikke byde dem nogen kamp. I den første start havde 
vi en materialefej l og efler olllstarten sket e der det, at en af 
roerne fangede en ugle på en så uheldig måde, at hans rig 
blev stæ rkt beskadiget og åren var i vejen for de øvrige roere. 
så vi måtte opgive. 

Herefter er situationen den. at hvert af uni versitet erne har 
vundet 12 gange og da bcggl' de to dagblade, der har væ ret 
sponsorer for mat chen, har trukket sig tilbage - uni versi te
terne har i praksis gjort det for år tilbage - har de to implice
rede roklubber optaget forhandlinger om en videreførels!.' af 
mat chen på æ ndrede vil kår, idet dagblad!.'t Poli tik en har 
overlad t til klubberne at d isponere over Sølvfaklen og fast· 
sætte nye regler for løbet s afvikling. 

Sludelllermatchen blev rDet på Bagsværd Sø lørdag den II . 
oktober med Uni versitetet som vinder. 

Slig Rasmussen 
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Langturer 

Der har i de år som denne årbog dækker været meget få ferie
langture . De. der har været , har hovedsagelig foregået i de dan
ske farvande. Desværre vil disse år tegne sig som blanke pletter 
i den rostatistik som føres bag i bogen, da der ikke er udarbejdet 
statistik for perioden. Så vidt det kan skønnes, er der roet ca. 3 
langture af en Iii to ugers varighed hvert år. Weekendture har 
haft lidt bedre kår, men del må dog siges, at langtursmæssigt 
har det været meget stille sæsoner. 

Det skete dog på almindelige klubaftener at bådehallen blev 
tidli gt tømt for ah nyde dygtigt materiel. Dette var dog mest 
udpræget i 1975·76 hvor somrene var usædvanlig gode. Selvom 
årbogen omfatter tre år vi l der denne gang kun blive bragt en 
enkelt langlUrsberelning, nemlig fra en langt ur hvor redaktøren 
deltog . 

Langtur 1976 
Der blev i 1976 roet en langtur uden for det område hvor DSR's 
stander endnu har været set på langtur eller til regatta . 

De der ror langtur ved jo, at man må sørge for at medbringe 
rigeligt med varmt tøj, så man under det meste af turen kan 
fremtrylle tørt tøj, således at man med rimelighed kan modstå 
Nordens til tider meget kolde sommerdage eller måske navnlig 
nætter. 

For at prøve at klare uvallle problemer henlagdes langturen 
til Si na is østkyst som primært område og sekundært Israels 
Middelhavskyst. Dette gav udover de kendte problemer også en 
del uventede problemer. 

Det første og største problem er at offent lige myndigheder 
såsom toldvæsen og si kkerhedsmyndigheder har meget god tid. 
Det betyder. at selvom man tror, at man har alting ordnet hjem
mefra, må man regne med at bruge et par dage til at komme i 
forbindelse med de mennesker, der ville have ordnet f. eks. 
transport af både . Som svar på uforstående spørgsmål, er svaret 
at naturligvis må der bestilles transport imorgen eller i over-
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2 hold forso.f!.Il' al ,f!.<'l/tagl' 1//1'('1/ i ) /Ilel/ 77/ 78. 

morgen. men lige så n:lIurligt bestiller man da ikke transport 
for man har set at holdet er ankommet . 

Turen langs Sinai er ganSke pragtfuld. hvis man ikke er af. 
hængig af at skulle se Slore. mor???? eller legn på mennes kelig 
aklivilet. Græsstråene står ualmindelig spredt. men ca. hver 
anden dag i den uge turen vil vare, render man ind i menneskelig 
beboelse. Så er del også badesteder med gæster fra den ganske 
verden. 

MiddelhavskYSlen, 50111 vi også brugte en uge på er derimod 
absolut ikke anbefalelsesværdig. da der er ca . 30 km imell em de 
steder hvor der er mulighed for at gå i land . Hvis det blæser op 
er der ikke mulighed for at ko mme til søs igen. selvom det kun 
er en svag \'ind . Kysten er af samme ka rakter som vestkysten af 
Jylland . 

Båden blev foræret lil TeiA viv ro klub og den lånes af roere 
der er interesseret i at gore en tur langs koralrevet. Dog bør man 
forinden i god tid sæue sig i forbindelse med det Israelske sports. 
fo rbund. 

Håndbold 

Det er efterhånden nogle år siden. denne fraktion af DSR's 
vinterak tivitet er har ladet høre fra sig i nærværende sk rift. 
Det skal da også med det sam me indrømmes (og beklages), 
at fraktionen ikke ligefrem har blomstret på grund af til . 
gang af nye spillere. AllIallet af deltagere i den ugentlige Iræ
ningslime om onsdagen i Otto Mønsted hallen er dalet støt og 
roligt for hvert år, således at det nu for det meste er indendørs 
fodbold. som praktiseres. 

Udadtil har fraktionen dog næppe nogensinde repræsenteret 
klubben på mere værdig vis end i de sidste IO år. I køben 
havnsturneringen har holdet deltaget med pæn succes i mel
lemrækken, der i de senere år har heddet A -ræk ken . Sæson 
1976/ 77 har im idlertid væ ret kendetegnet ved et hav af alvor
lige skader hos nere af nøglespilIerne, hvilket da også har re
sulteret i en nedrykning til B-rækken. I nere af kampene har 
det endda knebet med at kunne stille op med de nødvendige 
7 mand. 

Kombineret med, at det ringe fremmøde om onsdagen for
mentlig betyder, at vi ikke fremov.er vil få denne trænings
time st illet til rådighed af st udentergymnastik ken, må vi nok 
se i øjnene. at DSR fra næste sæsol} ikke mere vil være re
præsenteret i københavnsturneringen. 

Dermed være dog ikke sat en stopper for fra ktionens virk e. 
Vi har hver! år deltaget i Roernes Håndbo ldturnering med bra
gende succes, hvilket bedst illustreres ved at fortsætte den i 
jubilæumsårbogen for 1966 sidst viste statistik: 

1967 Meslerrækken nr. I 
1968 " nr. 2 
1969 " nr. 
1970 " nr. 
1971 " nr. I 
1972 " nr. 2 
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1973 " m. 
1974 " m . 
1975 " m . 
1976 " m . 
1977 " m . 

I 1976 og 1977 har vi yderligere deltaget med el 2·hold. der 
disse år vandt henholdsvis B-rækken og A-rækken, således at 
vi næste år, hvor DSR står som arrangør, vil være repræsen
teret med hele 2 hold i meslerrækken. 

Som et kuriosum skal nævnes. al der på holdel i 1977 kun 
var udskiftet een spiller fra holdet i 1967. Næste år vi l yngste 
mand da også være 33 år. 

Det er således ikke helt utænkeligt at forestill e sig en finale 
næste år mellem ))de gam le« og nbørneholdet (( fra DSR. 

Willi FOfmesbæk 

Skodsborgfllrell /977 
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MOTION, hvad er Det? HJERNE, hvad er det? 
HJERTE, hvad er det? 

Disse tre spørgsmål burde alle medlemmer af klub. der kalder 
sig for Danske Studenters Roklub. kunne besvare. 

ORIENTERINGSLØB, hvad er det? 
Det er en sport. hvor man opsøger et anlal pu nkter i en skov . 
Disse punkter findes ved hjælp af kort og kompas. Qriente
ringsbanen defineres ved et antal punkter. der skalopsøges 
i bestemt rækkefølge. I orienteringskonkurrencen forsøger 
man at gøre delle hurtigst muligt. For at finde vejen må man 
anvende hjernen. men for at tilbagelægge vejen bruges bene
ne og dermed hjertet. 

ORIENTER INGSLØB, hvorfor her? 
Fordi DSR har en orienteringssektion. der ønsker at supplere 
klubben s øvrige aktiviteter med denne sport , der passende kan 
dyrkes. når der ikke roes. 

ORIENTERINGSSEKTIONEN, hvad laver den? 
Sektionen har i det forløbne år afholdt: 

træni ngsløb fra Gåsehuset. 
roorienteringsløb fra Svanemøllen. 
gadeorienteringsløb fra Svanemøllen og 
Stifinderløbet samt 
deltaget i åbne orienteringsløb . 

LØB fra Gdsehuset? 
I perioden fra I. oktober til l. april er der blevet an,oldt løb 
hver 14. dag med IS til 25 deltagere . Ved disse løb er der 
blevet gi vet instruktion til dem. der har ønsket det, og der 
har været baner. der har passet til alle. Gåsehuset er om
talt andet steds i denne årbog. 

ORIENTERINGSLØB, hvad er det? 
Det er et orienteringsløb. der tilbagelægges i robåd . Der er 
i efteråret afholdt et sådant for at henlede roklubbens med
lemmers opmærksomhed på orienteringssekt ionen. 
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GADEOR fENTERfNGSLØB, hvad er det? 
Det er et orienteringsløb, der ikke foregår i en skov, men p~ 
gaderne. Der er blevet afl'lOldt eet med det samme sigte som 
roorienteringsløbet. 

STlFfNDERLØBET, hvad er det? 
Stifindcrløbct cr et orienteringsløb, som DSR arrangerer hvert 
år for medlemmer af andre klubber, dvs. et såkaldt åbent 
løb. I 1976 blcv dcttc løb afholdt 2. maj i den sydveslligste 
del af Grib Skov. Der var 700 deltagere på ca. 30 forskelligc 
baner, og vi havde over 100 poster i skoven. Arrangemen
tct gik meget fint, og jeg vil takke alle. der hjalp til. 

ÅBNE LØB, hvad er det? 
Det cr løb, der svarcr til Stifinderløbet. men arrangeres a f an
dre klubber. I perioden fra ca. I. april til I. juni og fra 15. 
august til I. november afholdes der såda nne løb hver søndag. 
Løbere fra DSR har deltaget i de fleste af disse Sjælland 
Deltagelsen har været på samme niveau som de foregående 
åL 

SEKTIONENS MEDLEMMER, hvem er det? 
Sektionen har 50 med lemmer, som også er medlem mer af ro
klubben. Når flere af roklubbens medlemmer får lyst til at 
høre nærmere om sektionen . er det derfor vigtigt. at de kan 
finde et med lem af sektionen . Derfor bør dct tilstræbes. at 
sektionens mcdlemmer mærker deres rotøj med et mærke af 
følgende udseende: En firkanl. der måler ca. IO x IO cm, og 
som er del! i en hvid og en rød trekant. og midt på denne 
firkant sættes DSR's normale blusemærke. 

SEKTIONENS STYRE, hvem er det? 
På den årlige generalforsamling genvalgtes styret: 
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Formand: Ronald 'Clausen 
Sekretær: Torben Møller 
Kasserer: Poul Nissen. 

Ronald 

DSR takker 

Retsassessor Eugen Deltluff 
Hr. Hans Jørgen Ellekilde 
Hr. Niels W. Fredsted 
Hr. Feodor Freuzel 
Hr. Erik Haamunn 
U og Troels Hahll 
fhv. Fabrikschef Olaf Hullin 
Hr. JUli Hefner 
Lærer Ejvind Holm 
Hr. Sven G. Hougaard 
Hr. Birger Jensen 
Hr. Gorm Jensen 
Tandlæge Wilh. Kahns 
Landsdommer Hans Kardel 
Hr. Jørgen Kml/se 
Hr. Emil Lamp 
Fuldmægtig cUlld. j ur. P. Ulholt 
Hr. Fridtjof Lund 
Læge Knud Lyager 
Civilingeniør Herbert Marcus 
Hr. Knud Mikkelsen 
Hr. Dall Nielsen 
Fr. Gerd Nielsen 
Fr. Tove M. Nielsen 
Hr. POIII Nissen 
Hr. Jan Nyeboe 
Hr. G. Nyhegn 
Hr. H. Nyholm -Poulsell 
Hr. Bent Puckness 
Civilingeniør Sven Rye Pelersell 
Karen og Anders Brems Rasmussen 
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Henning og Annelise Rasmussen 
Hr. Per Frode Rasmussen 
Hr. Slig Georg Rasmussen 
Hr. Werner Rasmussen 
Hr. Palle Rørsgaard 
Hr. Gudmund Schuck 
fir. Alfred Sr/m/Il. -Nielsen 
Hr. Palle Smit" 
Arkirekl Niels O. H. S/rigel 
Læge Orla Teglers 
Hr. }IJrgen Thaorup 
Ekspeditionssekretær Per Thielemann 

for støtte til årbogens udgivelse 

• 



• 

DSR's ÆRESMEDLEMMER 

Brygger Co,l JacobMn t 
Professor H. J. HalInalIer t 
Overlæge H . S. KøSler t 
DirckuH Henning Koch t 
Civilingeniør H . Rie t 
Professpr, dr. med . KnudSecher t 
Dird:!ø! Harold Simonun t 
Overrctssagførtr H . Steimhal t 
Grpsserer Gudmund Schoc/r 
Civilingeniør J. Norman-Honsen t 
Højesteretssagfører O. Bondo S"om~ 
Pianorabrikant Bjørn Møller 
Cand. jur. Aage Bong 

DSR 's ÆRESTEGN 

Hans Majnl~f Kon, Frtdtrik IX t 
Kaptajn H. H . Bondo t 
Grosserer Corf Thorup 
DireklOr Hent)! Skov t 
Direktør Hafold Simonsen t 
H/ R-advokat H. Rømelet. N.S.R. 
H/R -ad~'okal E. W. Nansen, N.S.R. t 
AklUar N. So/btr" N.S.R. t 
Professor, dr. med . Knud Secher t 
Civilingeniør H. Rh t 
~nerallæ8e Em. $augmOIl t 
Ambassadør F'onl~ H,'oss 
H/ R -advokat Leif Rode. N.S.R. t 
Grosserer Gudmund Scl/aek 
Direktør AXI'I Lundq,'ISI t 
Civilingeniør J. Norman · Hansl'n t 
HøjesterelSsagfører O. Bondo ·S,'ane 
Pianofabrikant Bjørn ,Hølfn 

Sagfører Erik Beckl'r 

DANSI.(E 
STUDENTERS 

ROKLUB 
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Papirkniven 

Hædersgave for fortjenstfuld indsats til gavn for I 
en papirkniv af sølv, smykket med klubbens stand~ 
forsynet med inskriptionen »Fortjent«, blev i 1935 
bryllupsgave overrakt klubbens daværende protektc 

Hans Majestæt Kong Frederik IX 

Desuden indehaves »Papirkniven« af følgende: 

Ove Petersen ... . ..... 1925 Erik Kiersgaard ...... 

J . Norman-Hansen ... 1926 Erik Becker ....... ... 
Gudmund Schack ..... 1926 H. MOhring-Andersen 

H. B. Fogh .......... 1927 Axel Mathiesen . ...... 

O. Hallin ............ 1928 Bjørn Møller .. ... .... 

Axel Hertz . .......... 1928 Carl Sj elle ... . .... . .. 

H. Høeg Rasmussen .. 1929 Mogens Blach ........ 
Axel Lundquist. . ..... 1930 Aage Bang ..... . .... . 

H. Ree ............ . . 1931 Wriborg Jønson ..... . 

Knud Secher ......... 1932 Knud O. Møller . ... . . 

Ove Mandrup-Poulsen 1933 N.O.H. Strigel ... .. .. 

H . K. Rasmussen ..... 1934 Rud Møller -Jørgensen . 

K. R. Melgaard ...... 1935 Erik Haamann ....... 

Aage Jørgensen .... .. 1936 Aage Hendrup ....... 

Mogens Hee ......... 1937 Carlo Larsen ......... 

O. Bondo Svane . ..... 1937 Knud Mikkelsen ...... 

Sten Ryum .. ... . .. ... 1938 Leif S. Rode ......... 

Ejvind Sieverts ... ... . 1939 Peter Wilcken ..... . .. 

Jør2en Stærfeldt. .... . 1940 D.F.D.S ............. 
Chr. Ostenfeldt. . ..... 1941 Otto Bjerrum ....... . 
Ulf Kaarsberg ........ 1942 A. H. Bøttger. ..... . . 
Gunnar Wandel ...... 1943 Morten Andersen ..... 
Kr. Nørlyng .......... 1944 Ib Christoffersen .. . .. 
Dan Frørup .......... 1945 J . L. Mansa .... . . ... 
Ejnar F. Voigt. ....... 1946 Dan Nielsen .......... 
Gunnar Nyhegn .. ... . 1946 H . Schaumburg .... ... 
Frode Christiansen .... 1948 Stig G. Rasmussen . ... 

Sejrsmasten 

DSR skænkede på generalforsamlingen i 1934 »Sejrs
masten« til civilingeniør 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 for
løbne sæson har udført særligt fortjenstfuldt arbejde 
for kaproningen i DSR. 

Nedenstående liste angiver, for hvilke år trofæet er 
tildelt de pågældende: 

1934 Gudmund Schack 1956 Mogens Haut og Kurt Nielsen 
1935 Mogens Hee 11)57 ikke uddelt 
1936 Max Sørensen 1958 Toer m. styrmand 
1937 Frode Christiansen 1959 Peter Wilcken 
1938 K. Kolman 1960 Niels Jørgensen 
1939 Hugo Grumme 1961 Drengefirer 
1940 Aage Jørgensen 1962 Hans Frederiksen og Ib Kruse 
1941 Kaj Traulsen 1963 Chr. Rasmussen 
1942 Ole Secher 1964 Jens Rønne Hansen 
1943 Paul Sivertsen 1965 Begynder -otteren 
1944 ikke uddelt 1966 Kaproningsafd . 
1945 H. K. Rasmussen 1967 Palle Blinkenberg 
1946 Erik Kiersgaard 1968 Niels Secher 
1947 ikke uddelt 1969 Bent Serup Pedersen 
1948 ikke uddelt 1970 ikke uddelt 
1949 Axel F. Mathiesen 1973 Susanne Rørsgaard og Annette Worsøe 
1950 Junior -otteren 1974 Hanne Petersen 
1951 Jørgen Krause 1975 Claus Rasmussen 
1952 ikke uddelt 1976 Poul Hedebo 
1953 Poul E. Jakobsen 1977 Birgitte Hanel 
1954 Begynder -otteren 
1955 ikke uddelt 
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I N ~I' ' 1 ' lIm:N 'I'~: IW IlOKLUB Oversigt over kaproere 1975 
1976 Danske Studenters Roklub 

ÅBNE PRIVATE IALT 
1I~,III1~. m:N1OR START SEJR START SEJR START SEJR 
Ilt Il", k Teglers 27 12 2 l 29 13 

Oversigt over kaproere I~ Lf Egholm 25 11 2 l 27 12 
Torben Thyren 25 11 l o 26 11 
Carl Huggenberger 14 3 14 3 Abne Private Ialt Jørn Andersen 13 3 13 3 
Bent Andersen 9 o 9 o tlEKRE S~NJ.OK starter sejre startersejre starter sejre Erik Rasmussen 9 o 9 o Leif' Egholm 23 12 u) l l 24 13 Poul Hedeboe 5 l 2 l 7 2 Torben Thyren 21 lo u) l l 22 11 Stig Rasmussen 5 o l o 6 o Arnold Sørensen 20 5 u) l l 21 6 Niels Secher 4 l 4 l Bent Andersen 18 3 u) l l 19 4 Michael Hansen l o l o Stig Kasmussen 14 4 14 4 Michael Lessing l o l o Henrik Teglers 14 2 14 2 Henrik Steen-Knudsen l o l o Poul Hedeboe Il 4 Il 4 John Bjørn Jacobsen l o l o John Jacobsen 9 l u) l l lo 2 Asbjørn Torp l o l o Kurt Buchmann 6 2 U) l l 7 3 Gorm Kofoed l o l o Erik Kasmussen 5 2 u) l l 6 3 Frans Kiihl l o l o Asbjørn Torp 6 l 6 l Jens Rickelt 5) l l l l Arne Jielver 4 o u) l l 5 l Ole Hvilsted Olsen 5) l l l l }dchael Hansen 3 l 3 l Jan Mortensen s) l l l l Jens Benzon Bang b) l l l l Wilhelm Malling 5) l l l l l'er H. Kasmussen bi l l l l Svend Lindenberg b) l o l o Henrik Lytsen b) l l l l Arne Helmer b) l o l o Peter Lavard b) l l l l Asger Dirksen b) l o l o 
Torben Thaulow b) l o l o JJAHE :sENiUR 

Lena Baden 23 12 23 12 DAME SENIOR 
Bente Kristiansen 14 7 14 7 Hanne Petersen 23 14 23 14 Grethe Sørensen d) l o l o Lena Baden 15 9 15 9 Anne Daugaard d) l o l o Karen 0rnebjerg 15 7 15 7 Vivien Middelboe d) l o l o Bente Kristiansen 11 7 11 7 Suzanne Pedersen d) l o l o Nora Vest 6 o 6 o 

Annette Worsøe l l l l HJ!;R.HE JUNJ.UR 
4 Pia Frederiksen l l l l Carsten Bisgaard 4 o o 

Birgitte Wraae d) l l lieurik Bisgaard 3 l 3 l o o 
l l Kirsten Randbøll d) l l Jan Jørgensen s) l l o o 

Ida Fabricius d) l l ~hristian Avnstorp s) l l l l o o 
Hanne Birte E. Andersen d) l l Henrik Agner sj l l l l o o 
HERRE JUNIOR lCeld Christensen s i l l l l 
Carsten Bisgaard 6 2 6 2 S TYRl'L1:.NlJ 

4 Jacob Holm 4 o 4 lienril~ Bisgaard 4 l l o 
Kristina Barbesgaard 3 l 3 l STYRMÆND 

3 2 3 2 Pia FrederikSen Henrik Bisgaard 4 2 4 2 l l l l Nora Vest 3 2 3 2 Stig Hasmussen 
l l o o Stig Rasmussen l o l o Eril( rtasmussen 

l l l l Lena Baden l l l l Lena Baden 
Jacob Holm s) l l l l Hanne Petersen l o l o u) Universitetsmatch 
Bente Kristiansen d) l o l o b) Bolcheglas s et 
Søren Freisleben b) l o l o si :;pejlet 

s) spejlet 
d) Damepokal en 

b) bolcheglasset 
d) damepokalen. 
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DANSKB STUDENTERS ROKLUB 

SPRINTERKAPRONINGEN 

INT.REGATTA, BERLIN 

AFTENKAPRONING 

FORÅRS REGATTA 

GRUNDLOVSKAPRONING 

AFTENKAPRONING 

SORØ-REGATTAEN 

AFTENKAPRONING 

SIMLÅNGEN 

NORDISKE MESTERSKABER 

FARSTARODDEN 

KØBENHAVNSREGATTA 

DANMARKSMESTERSKABER 

INT.REGATTA, BRABRAND 

KVIKMATCH 

EFTERÅRSKAPRONING 

STUDENTERMATCH 

38 

Oversigt over sejre 1975 
2 sejre 

l sejr 

l sejr 

5 sejre 

2 sejre 

5 sejre 

4 sejre 

l sejr 

6 sejre 

2 sejre 

l sejr 

6 sejre 

2 sejre 

l sejr 

l sejr 

5 sejre 

l sejr 

46 sejre 

dame elite dobbeltsculler 
dame senior A dobbeltsculler 

dame elite dobbeltsculler 

senior A singlesculler 

elite dobbeltsculler 
dame elite dobbeltsculler 
dame elite singlesculler 
senior A singlesculler 
dame senior A dobbeltsculler 

senior A dobbeltsculler 
dame senior A dobbeltsculler 

senior A otter 
senior A firer 
dame senior A dobbeltsculler 
dame senior A singlesculler 
drenge singlesculler 

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

dame senior A singlesculler 

eli te otter 
eli te firer 
dame elite singlesculler 
senior A toer 
senior A toer uden 
senior A dobbeltsculler 

dame dobbeltsculler 
dame singlesculler 

dame elite dobbeltsculler 

elite firer 
dame elite dobbeltfirer 
dame elite dobbeltsculler 
dame elite dobbeltsculler 
senior A otter 
senior A firer 

dame dobbeltfirer 
dame dobbeltsculler 

senior A firer 

spejlet 

dame elite otter 
senior A firer 
dame senior A dobbeltsculler 
drenge singlesculler 
mixed dobbeltsculler 

otter 

Danske Studenters Roklub 

Sprinterkaproningen 

Forårskaproningen 

Maribo Regatta 

Aftenkaproning 

Universitetsmatchen 

Brabrand Regatta 

Aftenkaproning 

Sorø Regattaen 

Skolekaproningen 

Darunarksmesterskaberne 

Aftenkaproning 

GBtaelvrodd 

Efterårskaproningen 

Kvikmatchen 

1976 

Oversigt over sejre 

4 sejre 

7 sejre 

5 sejre 

5 sejre 

l sejr 

3 sejre 

l sejr 

3 sejre 

l sejr 

2 sejre 

2 sejre 

l sejr 

l sejr 

2 sejre 

38 sejre 

dame elite dobbeltsculler 
senior A dobbeltsculler 
dame senior A dobbeltsculler 
senior B firer 

elite dobbeltsculler 
elite dobbeltsculler 
letvægts elite otter 
senior A dobbeltsculler 
dame senior A dobbeltsculler 
dame senior A dobbeltsculler 
senior B dovbeltsculler 

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

letvægts elite firer uden 
senior A dobbeltsculler 
senior A toer uden 
dame senior A dobbeltfirer 
dame senior A dobbelt~culler 

otter 

elite dobbeltsculler 
senior A dobbeltsculler 
dame senior A dobbeltsculler 

senior B dobbeltsculler 

anden elite firer 
da~e elite singlesculler 
dame senior A singlesculler 

drenge sing lesculler 

firer uden 
dobbeltsculler 

senior A otter 
Senior A dobbeltsculler 

dame otter 

senior A toer 

bolcheglasset 
spejlet 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Deltagelse i kaproninger 

Sprinterkaproning, Bagsværd, 10.maj 

Internationale Ruderregatta, Berlin, 17.~lB.maj 

Aftenkaproning, Bagsværd, 21.maj 

Forårsregatta, Bagsværd, 3i.maj-l.juni 

Universitetsmatch, Bagsværd, 31.maj 

Grundlovskaproning, .Bagsværd, 5.juni 

International regatta, Grtinau, 14.-15.juni 

Aftenkaproning, Bagsværd, lB. juni 

Koninklijke en Hollandbeker, Bosbaan, 28.-29.juni 

Sjællandskredsens Regatta, Sorø, 5.-6.juli 

Aftenkaproning, Bagsværd, 9.juli 

Simlångsregattan, Simlången, 12.-13.juli 

Nordiske Mesterskaber, Farsta, 19.juli 

International regatta, Farsta, 20.juli 

Københavnsregatta, Bagsværd, 26.-27.juli 

Danmarksmesterskaber, Brabrand, 2.august 

International regatta, Brabrand, 3 .august 

Verdensmesterskaber, Nottingham, 21.-24.august 

Kvik-match, Svanemøllen, 26 .august 

Efterårskaproning, Bagsværd, 13.september 

Studentermatch, Bagsværd, ll.oktober 
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STARTER 

10 

4 

6 

13 

l 

6 

2 

12 

4 

13 

6 

9 

2 

l 

IB 

5 
7 

l 

3 

7 

l 

131 

1975 

SEJRE 

2 

l 

l 

5 
o 

2 

o 

5 
o 

4 

l 

6 

2 

l 

6 

2 

l 

o 

l 

5 
l 
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Danske Studenters Roklub 

Deltagelse i kaproninger 

89.Int. Ruder-Regatta, Hannheim, 1.-2. maj 

Elitelcap roning, Bagsværd, 2. lIlaj 

Sprinterkaproning, Bagsværd, 8. maj 

20.Int. Ruder-Regatta, Ratzeburg, 15. -16. maj 

Forårsregatta, Bagsværd, 22 .-23. maj 

8.Int. tyske mesterskaber, Duisburg, 29.-30. maj 

Lolland-Falsterskredsens kaproning, Maribo, 6. juni 

International Ruder-Regatta, Luzern, 11.-13. juni 

Aftenkaproning, Bagsværd, 16. juni 

Universitetsmatch, Brabrand, 19. juni 

Sydjysk kreds' kaproning, Brabrand, 19.-20. juni 

Aftenkaproning, Bagsværd, 24. juni 

Koninklijke Holland-Beker, Amsterdam, 25.-27. juni 

Sjællandskredsens kaproning, Sorø, 3.-4. juli 

Den lnt. Københavnsregatta, Bagsværd, 17.-18. juli 

Danmarksmesterskaberne, Sorø, 7. august 

International re gatta, Sorø, 8. august 

Skolekaproning, Bagsværd, 14. aUGust 

Aftenkaproning, Bagsværd, 21. august 

Gotaelvrodd, Goteborg, 28. august 

EfterArskaproning , Bagsværd, 4. september 

Kvik Na tch, Svanemøllen, 18. september 

IALT 

1976 

starter sejre 

4 o 

2 o 

10 4 

7 o 

14 7 

l o 

8 5 

l o 

7 5 

l l 

7 3 

3 l 

4 o 

8 3 

7 o 

7 2 

4 o 

3 l 

7 2 

l l 

8 l 

3 2 

117 38 
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-- - - - - ---- ~ -- --~~. - - ------

~ z 
~ ~ 
N ~ 

OTI'ER FIRER TOER TOER DOBB. DOBB. SING. IALT ~ 
UDEN FIRER SC. SC. § 

~ 
HERRE ELITE 4 - l 7 - 2 5 - O 3 _ l 6 _ O 25 _ 4 !il 

HERRE A 3 - 2 5 - 5 l - l l - l 12 - 3 9 - 2 31 - 14 66 - 18 
O' ..... 

~ 
~ 

O-
HERRE B l-O 7-02-0 10-0 g. ..... 

'"Cl ti) 

~S" 
DAME ELITE l - l 3 - 2 16 - 9 12 - 4 32 - 16 ~ ~ 

~--------------~--------~------~------~------+-----~~-----i------~--------~/~ -24 ~ ~ 
til O 

DAME A & B lo _ 6 8 _ 2 18 - 8 ~ (/Cl 

O til 
(/Cl ~ • 

..... 
JUNIOR DRENGE lo _ 2 10 - 2 lo _ 2 g: ~ 

O-

-< 
IALT 8 - 4 13 - 7 l - l l - l 8 - 2 48 - 19 47 - 10 126 - 44 ?il 

, ..... 

• ALMINDELIGE BÅDE: 23 - 13 SCULLSBÅDE: 103 - 31 

OMFATTER KUN ÅBNE KAPRONINGER. -Ingen deltagelse i letvægt, old boys, junior ynglinge og dame junior ~ 

Ingen deltagelse i firer uden. ~ 

Danske Studenters Roklub .--/' 1976 
STARTER OG SEJRE FORDELT PÅ KLASSER OG BADTYPER 

OTTER FIRER FIRER TOER 'l'OER DOBB. DOBB. SING. 
UDEN UDEN FIRER SC. SC. 

I 

ELITE 6 - 2 l - l l - o 3 - o 7 - o Il - 6 29 - 9 I 

ELITE LETV~GT 4 - l 7 - l l - o 12 - 2 I 
78 - 22 

SENIOR A l - l 2 - l 10 - l 8 - 4 l - o 22 - 7 

SENIOR B 3 - l l - l 9 - 2 2 - O 1 5 - 4 

DAL;!; ELITE 2 - l 2 - O 5 - l 3 - 2 12 - 4 

1-------------~------+-------+-------~-------+--------+-----__ r_------i_----~r_------1 23 - 12 

DAME SENIOR 3 - 2 5 - 4 3 - 2 Il - 8 

JUNIOR 7 - l 7 - l 7 - l 

r 
r 
r 

I 

I 

OLD BOYS l - O 3 - O l - O 5 - O 5 - O • 

I 
I ALT 8 - 3 12 - 3 8 - 2 3 - l 15 _ 2 12 - 2 38 - 17 17 - 5 113 - 35 I 

ALM. BÅDE: 46 - 11 SCULLSBÅDEI 67 - 24 I 
I 
I 

O:fatter kun åbne kaproninger. 1 
'-- -



DANSKE STUDENTERS ROKLUB Bådenes benyttelse 
TYPE 

Otter 

Firer 

BÅD KM TURE GNS. 

Sleipner 125 

Leo 75 

10 12,5 

10 7,5 

PoHux 

Uranus 

Castor 

200 20 10,0 

650 40 16,3 

155 15 10,3 

100 15 6,7 

905 70 12,9 

Firer Pi 130 15 8,7 
uden --------~1~~-----1~5~-----8~,~7 

Toer Grane 185 15 12,3 

185 15 12,3 
Toer Urd 195 20 9,8 
uden Skuld 95 15 6,3 

290 35 8,3 
Dobb.firer Andromeda 

Lånt båd 
135 15 9,0 

125 10 12,5 

260 25 10,4 

Dobb.firer Aslaug 775 50 15,5 
--~--~~--~----~~ 

uden 775 50 15,5 

Dobbelt- Luzern 1000 65 15,4 

sculler 

Single

sculler 

Rolf 925 

Chrisco 750 

AchiHes 560 

Lånt båd 525 

Minerva 150 

3910 

Lånt båd 975 

Kappa 900 

Ro 575 

Beta 575 

Lambda 625 

Atom 450 

Ion 285 

Cito 200 

Tuto 200 

Lånt båd 50 

4835 

Træningsture fra 
Bagsværd i alt 11.490 

65 14,2 

65 H,5 

40 14,0 

35 15,0 

20 7,5 

290 13,5 

70 13,9 

75 

45 

45 

45 

40 

25 
25 
25 
10 

405 

925 

12,0 

12,8 

12,8 

13,9 

H,3 

H,4 

8,0 

8,0 

5,0 

H,9 

12,4 

STARTER 

9 

7 

12 

2 

l 

o 

l 

4 

o 

2 

2 

6 

15 

H 

9 

6 

8 

l 

10 

9 

5 

5 

3 

5 
6 

o 

o 

4 

1975 
SEJRE 

5 
l 

7 

o 

o 

o 

l 

3 
o 

l 

2 

l 

9 
6 

o 

3 
l 

o 

3 
l 

3 
o 

l 

o 

2 

o 

o 

o 

Danske Studenters Roklub 

TY.p~ 

Otter 

Firer 

Firer 
uden 

Toer 

Toer 
uden 

Dobbelt 
f'irer 

BAD 

Leo 
Sleipner 

Pol lux 
Uranus 
Castor 

Pi 

Grane 

urd 
::.kuld 

Andromeda 
Lånt 

Dobbelt Aslaug 
f'irer uden 

Dobbelt Achilles 
sculler Rolf' 

Luzern 
Chris co 
~;inerva 

Single lCappa 
sculler Lambda 

Beta 
Ion 
Ro 
Uno 
Atom 

Træningsture :fra 
Bagsværd i alt 

Bådenes benyttelse 

.Kl-1 

91U 
185 

1095 

750 
70 
55 

875 
60 
60 

15U 
350 
865 
100 

295 
1015 
lu15 

1300 
575 
505 
475 
400 

3255 
725 
500 
42~ 
240 
235 
190 
100 

2415 

10.325 

TU!<E 

90 
21 

113 

6u 
7 
7 

74 

10 
lu 

3u 
!Ju 
65 
20 
85 
25 
15 
40 

75 
75 
95 
50 
50 
5u 
50 

295 
70 
50 
40 
25 
25 
20 
15 

967 

GN::. 

10,0 
8.0 
9,7 

12,5 
lU,O 
7.9 

11,8 
6.0 
6,0 

11,7 
11.7 

13.3 
5.0 

11.3 
6,8 
8.1 
7.4 

11.1 
13.3 
13.7 
11.5 
10,U 

9.5 
8.0 

11,0 

10,3 
10,0 
10,6 

9,6 
9,6 
9,5 
6.7 
9,8 

10,7 

STAHTBR 

9 
5 

9 
l 
l 

o 

3 

14 
O 

O 

5 

7 

16 
7 
9 
6 
8 

6 
3 
O 
l 
6 
3 
2 

1976 

SEJRE 

2 
4 

3 
O 
O 

u 

l 

2 
O 

O 
2 

O 

9 
2 

5 
O 
l 

O 
O 
O 
O 
4 
l 
O 
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Vi har vill.olie~ 
med det laveste 
svovlindhold! 

NYNXSOLIE: 
Svovlfattig kvalitetsolie. 
Miljø- og nabovenlig. 
Hurtig levering. Døgn
service. Betaling: 30 
dage netto fra faktura
dato, eller 10 mdrs. 
rentefri varmekonto. 

NYNXS er billigst 
med høj kvalitet! 

Telefon 01. 631242 

Nørrebros Bog- & Offsettryk ApS 
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