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ASR-ÅREBLADET MAR 2006 

Udgivet af Aarhus Studenter Roklub, Marts 2006, nr. 1, 34. årgang – Redaktion slut 26-02-06 
Det drypper fra tage, det drypper fra træer, nu isen vil smelte i eng og i kær, det risler og klukker i å 
og i bæk, og vindene hvisker i busk og i hæk.                    Simon Schultz / Svend S. Schultz 
 
En ny sæson står for døren og det begynder for alvor at gibbe i enhver roer, vinterens støv 
og lugten af jordslået rotøj fra tasken skal nu fjernes for en tid. Den blåhvide hudfarve skal 
erstattes med en chokoladeglød, som er helt karakteristisk for forår og sommer på vandet. 
I klubben har der, som sædvanligt, efter generealforsamlingen været en udskiftning i 
bestyrelsen og også Årebladet har reorganiseret sig med mange gode ”gamle” kræfter 
stadig i redaktionen og nye friske medlemmer klar til udfordringen. 
Vi glæder os alle til en ny sæson.     

/Redaktionen 
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5. Stillingsopslag: Webmaster 
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Deadline næste blad: 15. april 2006 
 

REDAKTION: 
 
Thomas Greve (Ansvarshavende) 
Lotte Klixbüll  
Eva Lundorff 
Sanne Sørensen  
Luise Jakobsen 
Christian Bøtcher Jacobsen 
Anne-Sofie Linderoth Bouchet 
Peter Westergaard 
 
Deadlines 2006: Nr. 2: 15/4, Nr. 3: 15/6, 
Nr. 4: 15/9, Nr. 5: 1/12 
 
 

INDLÆG: 
 
Kan sendes til: 
Thomas Greve, 
Åbyhøjvej 7, 8210 Århus V 
Tlf. 87440575 – 
thomasgreve@hotmail.com 
Billeder sendes til 
thomasgreve75@gmail.com eller afleveres 
til de øvrige medlemmer af redaktionen. 
 
Indlæg modtages pr e-mail indtil 
deadline. 
 

WWW.ASR.DK 
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FORMANDENS KLUMME 
 

Efter generalforsamlingen gik bestyrelsen 
i gang med at opstille nogle retningslinjer 
for fundraising, sponsering og 
anvendelse af indsamlede midler. Det 
arbejde lægger bestyrelsen sidste hånd på 
i bestyrelsesweekenden den 18. og 19. 
februar. Jeg vil her prøve at præsentere 
nogle af tankerne, der ligger bag vores 
overvejelser. 

Vi delte opgaven op i fire dele. Først har 
vi set på, hvad fondsudvalget er og 
hvilke kompetencer, bestyrelsen 
uddelegerer til udvalget. For det andet 
har vi arbejdet med at definere, hvordan 
og hvorledes vi vil modtage midler. Det 
vil sige, vi har sat nogle grænser for, hvad 
vi accepterer af midler. For det tredje har 
vi opstillet nogle retningslinjer for, 
hvordan udvalg kan disponere over 
midler. Herunder har vi bl.a. indarbejdet 
en regnskabspligt overfor bestyrelsen. 
Fjerde og sidste del er et katalog, som vil 
være i stadig udvikling. Det er et katalog 
over allerede indgåede aftaler, som blev 
godkendt af bestyrelsen.  

 

Fondsudvalget 

Skal fondsudvalget skrive og sende alle 
ansøgninger – eller skal det mere være 
rettet mod koordinering af ansøgninger 
og aktiviteter i forbindelse med 
fundraising og events? Der er tanken, 
hvis du skal nyde, må du også yde: har 
du et godt forslag til en ansøgning eller 
aktivitet, som kan skaffe midler til din 
form for roning, dit romønster, så må du 
også selv være parat til at yde indsatsen 
for at få pengene i hus. Med andre ord: 
hvis du vil midler til noget bestemt, så må 
du også skaffe dem. Fondsudvalget har 
en rådgivende og koordinerende rolle i 
den sammenhæng. Det vil sige, du kan 
komme med dit udkast til en ansøgning 
og få hjælp til at finpudse den. Du skal 
komme med et begrundet oplæg for din 

ansøgning til fondsudvalget, så udvalget 
kan koordinere aktiviteterne.  

Derudover vil bestyrelsen og 
fondsudvalget fortsat samarbejde om 
ansøgninger af midler til klubben 
generelt. Det vil sige f.eks. visse fonde og 
offentlig støtte.  

 

Indsamling af midler 

Eksterne midler er ikke noget nyt for 
ASR. Vi har jo altid modtaget penge fra 
kommune og fonde, som vi har haft held 
med at søge. Her taler vi om en 
fortsættelse af gængs praksis. Med et lille 
tillæg. Det er muligt at søge om andre 
midler under forudsætning af, du 
koordinerer din ansøgning med 
fondsudvalget og bestyrelsen kan stå 
inde for målet med ansøgningen. Det vil 
sige, hvad midlerne skal anvendes til, 
skal ligge inden for, det bestyrelsen 
opfatter som rimeligt.  

 

Udvalg med egne midler 

Vi har valgt at bruge dette udtryk om 
udvalg, som har interesse i at indsamle 
midler til sine aktiviteter. Her begyndte 
vi med en konkret skelnen mellem 
indsamling af midler til materiel, 
bygninger og fælles aktiviteter. Det ser vi 
fortsat som det er nu. Udvalg med egne 
midler skal opfattes som aktivitetsudvalg. 
Det kan være kaproningsudvalget. Det 
kan være aktivitetsudvalget. Og så 
videre. Det er altså udvalg, der kan have 
interesse i at støtte sine aktiviteter 
økonomisk. Forudsætningen for at 
disponere over egne midler er en egen 
indsats for at skaffe dem. På de 
præmisser, vi har forudsat ovenfor. Plus 
noget mere. Udvalget skal aflevere et 
regnskab til bestyrelsen over anvendelsen 
af midlerne gennem sæsonen. Hvad der 
skal gøres i god tid før foreningens 
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regnskabsafslutning. Dermed kan alle – 
og ikke mindst revisorerne – se, hvordan 
udvalget har anvendt sine midler.  

Som endnu en ting, har vi valgt at sige, 
bestyrelsen altid kan tage fat i et udvalgs 
dispositioner og underkaste dem en 
nærmere undersøgelse. Selvfølgelig på 
basis af en redegørelse. Det er indført 
med den bagtanke, alle skal stilles lige. 

Kataloget 

Den sidste ting er et katalog over allerede 
indgåede aftaler vedrørende sponsering. 
Det er et katalog, som kan tjene til 
inspiration til nye aftaler. Tanken er at 
gøre det nemt: hvis en bestemt type aftale 
ligger fast, så er det noget nemmere at 
formulere en ny ansøgning på basis af 
samme aftale.   

 

 

 

WEBMASTER SØGES 

 
ASR  

   

  

Aarhus Studenter Roklub 

Aktuelt 

 
  
ASR søger en ny webmaster til at 
varetage klubbens hjemmeside 
ASR.dk. 
  
Alternativt kunne man forestille sig, at 
der bliver nedsat et lille web-udvalg, 
som sammen kunne varetage posten. 
  
Er du interesseret, så kontakt Morten 
Aaboe på tlf.nr.: 61787674, der også 
vil kunne fortælle nærmere om, hvad 
arbejdet indebærer. 

  
  
 

 

 

  

søg på asr.dk SØG
 

stikord | sitemap  
Hjemmesiden er 
revideret den 13.02.06  
 
Roformidlingen er 
revideret den 09.02.06  

Klubhus 
Fiskerivej 7 
8000 Århus C 
Tlf: 8613 2248 
Giro 3 08 02 77 
asr@asr.dk  

Se hvor vi bor 

Informationslinje 
Tlf: 6166 2248 

Profil 
Aarhus Studenter Roklub 
har til huse i den 
nordlige del af Århus 
Havn. Vores daglige 
rofarvand er Århus Bugt 
og Brabrand Sø.  

Der er altid aktivitet i 
ASR. Vores dør er meget 
sjældent lukket - hvis, er 
det fordi vi er på vandet!  

Vi er en klub, der er i 
konstant udvikling - og 
selvom bygningerne er 
lave, er der højt til 
loftet.  

Klubben har ca. 250 
medlemmer, heraf er ca. 
halvdelen studerende. 
Man behøver med andre 
ord ikke at være 
studerende for at blive 
medlem.  

asr.dk - din hjemmeside!  
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Kr. Himmelfartsdag 2003 
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VEL ROET 
 

Ole Nørgaard 
1948 – 2006 

 
 
Ole var et pragtfuldt menneske med mange facetter. Han var først og fremmest familiemenneske, 
men også forsker, skribent og underviser. Han ville helt sikkert selv have tilføjet: Roer. 
Ole blev meldt ind i Skive Roklub i 1962 og var aktiv som motions-, langturs- og kaproer til han 
rejste fra byen. Da han begyndte på Aarhus Universitet meldte han sig ind i ASR i 1972 og var 
blandt andet fast mand på otterne i de daværende universitetsmatcher. Efter afsluttede studier 
flyttede han til Esbjerg i en periode, men startede igen som medlem i ASR i 1988. Fra det tidspunkt 
til sin død var han et ivrigt, engageret og aktivt medlem af den gruppe ASR veteraner, der huserer 
på Brabrand Sø.  
Ole holdt i de sidste mange år mest af at ro dobbeltsculler og var ambitiøs i sine krav til teknik og 
fart, men også overordentlig tolerant overfor dem, der ikke levede op til hans egen standard.  
Et minde blandt mange er fra en sur og mørk sommeraften i dobbeltsculler på søen. Pludseligt lagde 
vinden sig og det trak op til det helt store tordenvejr. Ole og en af os var nede ved start da det 
begyndte og da vi nåede op til huset og pontonen igen var vi totalt gennemblødte, men havde fået 
en stor naturoplevelse med lyn og ozonduft, lavtflyvende fugle, skiftende vinde og fantastisk lys 
over vandet. Da vi nåede op til pontonen, så vi på hinanden, og så tog vi en tur til. 
En af de store og gode oplevelser var også vores deltagelse i Veteranregattaen i Henley i 4- i 
gruppen D (mere end 50-årige), men det er en historie helt for sig selv. 
En årlig langtur i inriggere på Skive fjord satte Ole stor pris på. Den skulle helst gå fra Skive til Fur 
og sluttes med en større festlighed med ægtefæller i familiens sommerhus ved Skive Fjord. 
Da der kom gang i ergometrene på Brabrand blev de med Ole i spidsen hurtigt en del af vores faste 
vintertræning. Ole deltog med liv og sjæl i vinter 8GP, både konkurrenceelementet og holdindsatsen 
elskede han. 
Ole roede sidste gang en tur i dobbeltsculler den 31. juli måned sidste år. Han var ramt af en 
ondartet kræftsygdom, men kæmpede og håbede til det sidste. Vi tror og håber, han fik nogle af sine 
mange kræfter fra sine rokammerater. Han døde den 28. januar i år. 
Vi savner ham. 
 
 
Jan Møller og Sven Hagen Madsen 
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DM - EN SMUTTUR TIL DET FYNSKE 
 
Vi drager mod syd 
Dagen for ergometer DM oprandt og 14 
gæve ASR roere drog mod Kerteminde. 
Vi havde fået fordelt os på 3 både(kaldet 
biler når man sætter hjul på og sætter 
dem på motorvejen). Alle tog af sted kl. 
10 så vi ville være der ca. samtidig. Kl. 
11.30 nåede første båd frem, der var høj 
stemning i Kertemindehallen da vi 
ankom midt i de indledende juniorløb. 
Efter vi havde været inde i Kerteminde 
og købe en blomst(skulle bruges senere) 
begyndte vi at sms'se med de andre både 
for at finde ud af hvor de blev af. Den ene 
kom så 10 minutter senere, mens den 
anden i sin styrmands store ”visdom” 
havde ”skudt” genvej ind i gennem 
Odense. Den ankom så en time senere, 
men sådan kan det jo gå når man ikke 
kan læse et kort eller har en lokalkendt 
styrmand med i båden.  
 
De indledende løb, Anders slår 
personlig rekord 
Vel ankommet fik vi styr på tropperne, 
tider hvornår der skulle roes, 
sekundanter osv. Første løb med ASR 
deltagelse var den tunge herre klasse, her 
havde vi 3 toere med, Nikolaj Bisgaard 
Nielsen, Morten Stejner Sand Pedersen og 
Jón Rosenblad. Anders Moustgaard 
deltog også i dette løb, men desværre 
havde hans vaskemaskine fejlfarvet hans 
trikot så vi måtte stille ham op for DSR i 
stedet. Løbet var med store danske 
stjerner som b. la. Peter Sylvest og 
Gunner Levring. Løbet i sig selv var ikke 
det store sindsoprivende oplevelse, der 
blev kørt konservativt fra de fleste roere, 
der skulle bare køres stærkt nok til at 
komme i finalen. Dog var der en der 
skilte sig ud, vores egen Anders 
Moustgaard(ham med den dårlige 
vaskemaskine), havde taget fejl af dagene 
så han gav den finale ræs, dvs. alt hvad 
han og ergometeret kunne holde til, trods 
dårlig ryg i flere uger. Dette kunne ikke 

ses på tid må man sige. Anders nåede 
under de magiske 6 minutter. Stort 
tillykke til Anders med den personlige 
rekord på 5:59.6. Næste gang låner vi 
ham en vaskemaskine der virker.  
 
Efter de indledende løb var det klart at 
alle ASR roere klarede sig nemt i finalen, 
Jón Rosenblad på en 3. plads med tiden 
6:08.9, Morten Stejner Sand Pedersen på 
en 5. plads med ny personlig rekord(han 
slog sin til fra JM hvor han også satte 
personlig rekord) med tiden 6:11.2 og til 
sidst Nikolaj Bisgaard Nielsen på en 7. 
plads med tiden 6:20.1. Anders 
Moustgaard blev selvfølgelig nummer 1, 
men for at skåne sin ryg stillede han ikke 
op i finalen om søndagen. 
 
Længere sydpå. Destination 
vejanvisninger bord(næsten) 
Vi var nu klar til at køre videre da de 
andre ASR roede var tilmeldt løb med 
under 10 tilmeldte så der var kun 
finaleløb. 
Videre betød at vi alle pakkede bådene 
igen og satte kursen mod Nyborg, dette 
skete i kortege denne gang så ingen blev 
fristet til at ”skyde” genvej gennem en af 
det utal af små byer der ligger på Fyn. 
Målet var kapchefens forældre(det var 
her blomsten fra tidligere skulle bruges) 
som havde tilbudt aftensmad og 
overnatning til alle der var interesseret. 
Da vi ankom, blev der sat kaffe, øl og vin 
på bordet og hygge snakken gik inden 
middagen. Middagen bestod af en tre 
retters menu med andekråser, andepaté 
og julesalat til forret, hovedretten var 
sprængt lam(et andet ord for saltet) 
kartoffel både i ovn, salat og frisk 
hjemmebagt brød, desserten var tærte 
med chokoladegamache(chokolade sovs). 
Dertil kom øl og vin ad libitum. Efter 
middagen blev der sat kaffe på bordet og 
da husets herre nu er kunstner og 
guldsmed blev der fundet et lille udvalg 
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af fruens smykker frem, dette var 
populært, specielt blandt cheerleaderne. 
Efter kaffe og smykker sendte vi Anders 
Moustgaard og Hr. og Fru Aagaard 
nordpå igen, med simple vejanvisninger 
skulle de nemt kunne nå Odense og 
Århus (men sådan blev det vist ikke). Det 
var også en af dem der ”skød” genvej 
gennem Odense). Da aftenen sænkede sig 
og folk var klar til at gå i seng måtte 
kapchefens mor skamfuldt indrømme at 
hun ”kun” kunne finde senge pladser til 4 
mand, resten fik sofaer og madrasser på 
gulve(hun kender vist ikke roeres 
mentalitet: Giv mig nok plads til at mit 
liggeunderlag kan være der så er jeg 
glad).  
 
Morgenmaden bestod af havregryn, æg, 
bacon, pølser, brød, kaffe og te. Der blev 
lagt en solid bund. Efter endt morgenmad 
tog vi afsked og drog til Kerteminde igen.  
 
Margrethe viser tænder 
Her var første løb med ASR deltagelse, 
den lette dame klasse 19-22 år. Her 
stillede Margrethe Langhoff Thuesen op. 
Margrethe var lidt en joker, hun er helt 
ny roer så ingen kender hende, men fra 
træning vidste vi at hun kunne gå hen og 
tage guld. Dog viste erfaringen sig at gøre 
modstand. Margrethe lagde flot ud på en 
3. plads og roede sig stille og roligt ind på 
2. pladsen, den hentede hun efter 1200m, 
men her begyndte erfaringen at gøre sig 
gældende, der var blevet lagt for hårdt ud 
og efter 1500m var kræfterne brugt 
trykket svingede og man kunne se Marie 
Gottlieb der stille og roligt havde roede 
sig op fra en 4. plads få hundrede meter 
før mål gå forbi Margrethe. Margrethe 
samlede så alt hvad der gemte sig af 
energi reserver i alle afkroge af kroppen 
og sled en 3. plads hjem. Kapchefen som 
sad sekundant måtte indrømme, at havde 
han haft en puls- og blodtryksmåler på, 
var han nok blevet stoppet af løbslægen, 
der blev bedt, råbt og skreget, pulsen og 
blodtrykket var helt i top, men det var et 
rigtigt flot løb af Margrethe, hun havde 
givet alt havde hun havde og måtte 

næsten bæres af banen. Som helt ny roer 
bør Margrethe ikke være utilfreds. 
 
DM eliten udfordres 
Næste løb med ASR roere var den tunge 
herre klasse, denne gang var der lagt op 
til det helt store. Sekundanter og roere 
summede overalt og planlage taktik og så 
hinanden ad. Specielt nogle af de store i 
dansk elite roning var efter sigende lidt 
nervøse for ASR holdet og vi blev lige 
tjekket ud da vi stod og ventede bag 
løbspladsen inden løbet. Rorene blev 
kaldt ind musikken spillede og speakeren 
piskede en stemning op, rorene fandt 
deres pladser fik indstillet deres 
ergometer og blev kaldt til start.  
 
Attention...row. Starten gik alle gav alt 
hvad de havde ergometrene pev og 
knagede under den store belastning, 
sekundanter råbte og skreg for at få alle 
kræfter ud af deres roere, Peter Sylvest 
lagde sig i spidsen med Jón Rosenblad 
kun 0,4 sekunder efter, Gunner Levring 
og Morten Stejner lå og kæmpede om 4. 
og 5. pladsen. Alle kræfter der var blevet 
sparet dagen inden blev her udløst og 
efter 500m havde rorene generet 4100 
watt, eller nok til at drive to elkedler. 
Specielt Peter Sylvest og Jón Rosenblad 
lagde specielt mange kræfter i da Peter 
forsøgte at slå danmarksrekorden på 
5:55.5 og Jón forsøgte at gå under den 
magiske grænse på 6. Efter 1000m var 
løbet lagt fast der blev roet gennem og 
sprintet for at forsøge at ændre på 
placeringen, men feltet holdt deres 
indbyrdes placeringer i resten af løbet. 
Vinderen blev Peter Sylvest i tiden 5:56.0 
tæt forfulgt af Jón Rosenblad, med 
personlig rekord, i tiden 6:00.6. Morten 
Stejner og Nikolaj Nielsen måtte tage til 
takke med en 5. og 6. plads i tiderne 
6:08.4(endnu en slået personlig rekord 
den 3 i den måned) og 6:21.8. Tillykke til 
de tre roere for den flotte indsats og ASR 
stiller forhåbentligt stærkt igen til næste 
år. 
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Kasper går efter medaljen 
Sidste løb ASR stillede op i var mænd 
veteran 30-39. Her stillede Kasper 
Aagaard Jensen op i stærk stil. 
Forventningerne var store til Kasper, han 
havde blandt andet slået Anders 
Moustgaard(ham med vaskemaskinen) i 
et minut all out til træning. Han havde 
generet 830 watt i et minut(en uofficiel 
Danmarks rekord iflg. Anders 
Moustgaard(ham med vaskemaskinen)), 
til sammenligning generere man 200 watt 
hvis man køre den i 2.00/500m. I dette 
løb skulle Kasper blandt andet kæmpe 
mod den tidligere ASR roere Esben 
Selmer Buhl og Nis Jacobsen fra 
Roklubben ARA som han slog til JM 
tidligere i januar. Kasper lagde flot ud på 
en 3. plads, men til alle ASR tilskueres 
gru viste han efter 800m tegn på at han 
var ved at gå kold. Hjerterne stoppede og 
blodet frøs, skulle han se sig slået af Nis 
efter han havde slået ham til JM? Så satte 
ASR B kæden ind!  Cheerleaderne gjorde 

hvad cheerleadere gør bedst og med en 
larm som de måtte have hørt i Århus 
mønstrede Kasper kræfter fra det ydre 
rum, fra at Nis havde ligget og pustet 
ham i nakken ved 1500m hvor kun 0,4 
sekunder skilte dem roede Kasper sig til 
en komfortabel 3. plads i personlig rekord 
på 6:14.7, slået af Jesper 
Lindemann(6:03.8) og Esben Buhl(6:05.8) 
og med 3 sekunder til Nis. Et stort 
tillykke til Kasper, men som man kan se 
på billederne på ASR.dk var der heller 
ikke mere i ham. 
 
Efter Kasper havde fået sin medalje, var 
DM overstået for ASR for denne gang og 
bådene blev pakket og vi kørte mod 
Århus. Kapchefen takker alle der var 
med, roere og cheerleaders, for deres 
indsats for at gøre det en god weekend og 
håber på at se dem alle og flere til næste 
år. 
 

/Kaproningschefen 
  

 

 

SCULLER DÅB 
 
Det herrens år 2006 blev ASR velsignet med 3 nye single scullere. Disse drister vi os til at 
døbe lørdag d. 6. maj. Dette betyder også at vi skal finde tre nye navne til dem. Dette er 
roerne i ASR jo generelt gode til. 

Så gør jeres bedste. 
 
Forslaget skal være mig i hænde senest d. 20. april. Forslaget må meget gerne være 
begrundet. Hvis man trænger til inspiration så ligger bådene lige nu nede i klubben. Hvis 
man synes man behøver flere oplysninger så kontakt mig på nedenstående adresse. 
 
 
Forslag sendes på Kaproningschef@asr.dk senest d. 20. april. 

 
 
Med venlig hilsen 

/Kaproningschefen 
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Grill og hygge ved Kalø slotsruin 

 

 
Sæsonen byder på mange dejlige aftenture 
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MEDLEMSBEVIS 

– nyt krav i forbindelse med fredagssvømning 

Ledelsen på Svømmestadion har indført krav om at brugerne kan identificere sig som 
tilhørende de klubber, der har adgang til Svømmestadion. 
 
Hvis du fremover ønsker at benytte dig af tilbuddet om fredagssvømning, skal du 
medbringe medlemsbeviset, der er i plastikkort-format. 
 
Du finder kortet under medlemssiderne på asr.dk – vælg dit navn på listen og udskriv. 
 

Medlemsbevis for ASR 

Claus Behrendsen 
er medlem af Aarhus Studenter Roklub. 
Medlemsnummer: 00075. 

Rettigheder (pr 20/2 2006)  

• Langtursstyrmand 
• Instruktør 
• Sculler-ret 

Dette kort er gyldigt indtil 1. april 2006 
Adgang til svømmestadion fredage 2045-2215 

 
/ Ro- og Aktivitetschefen 
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SIDSTE NYT FRA HUSUDVALGET 
 
Så står der snart forår i kalenderen og det betyder starten på en ny ro-sæson. Inden 
standeren stryger til tops har vi dog nogle praktiske ting vi skal ha’ klaret… 
 
 
På husklargørings-weekenden d. 18-19. marts, skal vi ha’ givet klubhuset en ordentlig 
omgang så det står ”tip-top-tunet” til indtoget af forårskåde roere. Hvad enten du har 
nogle få timer i overskud, eller kan være med både lørdag og søndag, så trop op og vær 
med til at shine huset op…Der skal gøres rent, males og repareres, så der er nok at rive i - 
og vi behøver også DIN hjælp. Vi mødes begge dage kl. 9.00 i klubben. Sædvanen tro vil 
husudvalget sørge for frokosten i form af lækker suppe – og selvfølgelig kaffe og kage;o) 
HUSK tilmelding på opslaget i klubben eller send en mail til 
 muchr60@gmail.com 
 
 
Nøgler: Sammen med det årlige kontingent indbetales 50 kr. i depositum. For at få 
udleveret nøgle til klubben, fremvises kvitteringen til Rasmus Vedel der er 
nøgleansvarlig, eller til en anden med adgang til bestyrelsesrummet. 
 
Skabe: Har du allerede et skab, så husk at indbetale skabslejen sammen med kontingentet 
ellers vil dit skab overgå til en anden. Er du interesseret i at komme på ventelisten til et 
skab, skal du henvende dig til Rasmus Vedel som fordeler skabene. 
 
Kaffe og Te: Vil du være med i klubbens kaffe/te-ordning, skal du indbetale 50 kr. via 
girokortet.  
 
Rengøring: Selvom vi i år er mange i husudvalget, så kan vi ikke klare ærterne alene. Det 
er alles pligt at deltage i rengøringen. Det er kutyme at instruktører skriver sig på 
rengøringsplanen sammen med deres kaniner, og at klubbens andre medlemmer fylder 
”hullerne ud”, således at vi altid har et klubhus der er så rent at vi kan holde ud at være i 
det. Hvis man er en 3-4 stykker tager det typisk ikke mere end en time;o) 
 
Tøj: Som tidligere sælger tøjudvalget T-shirts og roshorts mv. med klubbens logo. Hold 
øje med opslag, og man kan også gå ind på www.asr.dk og bestille tøj med logo fra 
England i en lækker kvalitet. 
  
Småting: Opdager du at vi er løbet tør for kaffe eller lignende småting, så smut over til 
”socialisten” og hent det, og få det skrevet på regningen. 
      
      
 
Endnu en gang: HUSK HUSKLARGØRINGSWEEKENDEN D. 18-19. MARTS. 
 Vi ses! 
  
Med ønsket om en super god rosæson. 
 
      /Husforvalteren 
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DET’ BARE KANON… 

 
I disse tider, hvor kanon-tordenen 
buldrer ud over det ganske land er det 
nærliggende at skabe en ro-kanon. Hvad 
skaber den dannede roer? Hvad bør en 
roer kunne sige at have oplevet i 
forbindelse med sin roning – og med 
stolthed i stemmen? For sandheden er jo 
(og den kender vi alle sammen), at ingen 
sportsgren er så alment dannende som 
roning – især i en studenterroklub. De 
mange timer på vandet i dannet og 
intelligent selskab, hvor der bliver talt om 
alt mellem himmel og jord sætter sit 
umiskendelige og oplyste præg på 
udøveren. Samtidig med at man får 
masser af frisk luft og forbedrer muskler, 
sener og kondition. Og det i et landskab 
der minder om et maleri af L.A. Ring eller 
Otto Bache. En sund krop i et sundt 
legeme, en lean mean rowing machine, et 
forbillede for verdens uoplyste horder, 
kort sagt: det ideale menneske ©. 
  Nej, vel!? Vi ved jo godt at de fleste 
samtaler i båden handler om mad og 
afføring (to sider af samme sag), og 
flertallet af turene i klubben går ikke forbi 
Egå, og det landskab har forskellige rige, 
men smagløse folk effektivt ødelagt. 
Pulsen er sjældent over 110 og kaffe & 
kage spiller en afgørende rolle for at gå 
på vandet. 
  Men så er der de opløftende momenter. 
Hvor natur, kultur, historie, motion, 
venskab og oplevelse går op i en højere 
enhed. Personligt kan jeg huske en tur på 
vej Østersøen rundt, hvor vi på et 
tidspunkt endte i Slesvigs domkirke. Dér 
så jeg et alter, man ikke glemmer lige 
med det samme, og dette alter endte 
faktisk for et par måneder siden i kultur- 
og kanonminister Brian Mikkelsen store 
danske kanon. Og det var det, der satte 
hele denne tanke i gang. Her kunne jeg 
bryste mig af at være et oplyst, dannet og 
bedrevidende menneske, fordi jeg var 
roer. Ellers havde jeg aldrig set det alter. 
Og det er jo ikke så dårligt; at kunne 

opleve vor rige kulturs hovedværker 
mens man bliver lækker solbrun og spiser 
is. 
  Kanonens (ministerens, altså) forord 
siger: ”…skal være et uomgængeligt 
værk i den danske kultur…”. Hvis denne 
tanke skal overføres til roning, hvad er 
det så der skaber den dannede roer?  
Hvad er uomgængeligt? Hvad skal man 
have prøvet, set, læst, oplevet, rundet og 
taget billeder af? Nedenfor ses mit bud. 
Og som alle kanoner er den bedrevidende 
og farvet, skabt ene og alene til 
kulturkampens nye front, clash of the 
civilizations, og til at slå andre oven i 
hovedet. Jeg tror reelt ikke at der findes 
en eneste roer i klubben (eller i landet), 
der kan sætte flueben ved det hele, men 
så skal man huske kanonudvalgets 
formand Jørn Lunds ord: ”Den er til 
inspiration, det er ikke en facitliste.” 
 
I dette nummer ser vi nærmere på 
litteraturen. 
 
Litteratur    
Herman Melville: Moby Dick  
Niels Ventegodt: Under vikingestanderen 
Johannes V. Jensen: Slagsang til DSR (Bær 
den lange baad af skuret...) 
John Irving: Den fjerde hånd 
Homer: Odysseen 
Alle de numre af Årebladet, man kan få 
fat på 
DSR (1942): Studenterroning gennem 75 
år  
  
Moby Dick: Historien om kaptajn Akabs 
jagt på den hvide hval, der tog hans ene 
ben er en klassisk fortælling – også uden 
for rokredse. Emner som søgen efter 
lykken (eller hævn) og at gå til grunde 
som menneske i denne søgen kan mange 
roere genkende. Jagten på den perfekte 
langtur, det perfekte vejr, den perfekte 
solnedgang (eller – opgang), det perfekte 
rotag, osv. drømmer vi vel alle om, men 



 17

de færreste har Akabs nidkærhed eller 
fanatisme. Alligevel kan man misunde 
ham hans tro på egen overhøjhed i 
fuldførelsen af sin mission; han er 
overbevist om sin ret til at ofre hele 
mandskabet i sin jagt på Moby Dick og 
forkrøbles som menneske i denne tro. På 
den måde minder han os om udviklingen 
for den typiske langtursstyrmand m/k 
(mest m). Rent romæssigt må man 
imponeres over hvalfangerne. At fange 
kaskelothvaler fra 12-åres både i 
meterhøje bølger og ind imellem i 
arktiske egne, hvor harpun-linen 
konstant skal overhældes med vand for 
ikke at bryde i brand pga. gnidningen 
mod essingen, kræver sgu sin roer. 
Respekt! Melville tjente som ung mand 
på de store have, og det fornemmes i den 
grad. Et must, selvom skibet går ned. 
 
Niels Ventegodt: Under 
vikingestanderen. Historien om 
Ventegodt og langturen til Indien er 
selvskreven til en dansk ro-kanon. Turen 
foregik i 1920erne, og man forbløffes over 
billederne, der viser hvor lidt designet 
har ændret sig på inriggeren. Ventegodt 
er af sind en eventyrlysten, men 
kompromisløs langtursroer, som sikkert 
har været svær at omgås (han var trods 
alt jurist), men besidder bestemt også en 
stor portion charme – og han har noget at 
ha’ det i. Sproget er lidt arkaisk, men det 
giver bare mere atmosfære. Epilogens 
forsvarsskrift og statistikken over 
drukneulykker i dansk roning frem til 
1925 giver stof til eftertanke, og kan på 
mange måder ses som det første udkast 
til DFfR’s moderne langtursreglement. Et 
must, selvom skibet går ned. 
 
Johannes V. Jensen: Slagsang til DSR. 
Længe inden der var tænkt på ASR, var 
den danske nobelpristager medlem i DSR 
i adskillige år. Han var vistnok udmeldt i 
1921, men han huskede på sin tidligere 
fritidsbeskæftigelse og skrev en slagsang 
til DSR (på opfordring?) på en 
oldskandinavisk melodi – vistnok en 
blanding af en krigssang og en drukvise. I 

dag beskriver første og sidste strofe 
stadig den specielle stemning, der hersker 
i en robåd; nemlig at når man først har 
sparket fra pontonen, glemmes alt andet, 
mens anden strofe fortæller om hvordan 
roning styrker både krop og sind og 
rækker tilbage til Danmarks ældste 
historie. Typisk Jensen.  
 
John Irving: Den fjerde hånd. I denne 
roman af John Irving lader han en genial 
kirurg nære et uforklarligt had til roerne i 
Bostons universitetsottere. Det udmønter 
sig i, at han på sine daglige løbeture tager 
en lacrosse-stav med, så han kan kyle 
indtørrede hundelorte efter otterne, når 
de træner på floden. Bør læses af alle, der 
søger en forklaring på, hvorfor der 
indimellem ligger sjove ting & sager 
under bundbrædderne, når man kommer 
hjem fra tur. 
 
Homer: Odysseen. Odysseen handler om 
en langtursstyrmand, der efter en lang 
krig tager på langtur i 10 år, før han 
vender hjem til familien. Undervejs 
møder han mange farer, bl.a. en noget 
enøjet ro-hader, der kaster med sten, et 
par sirener (et skydeområde?), og hans 
roere forvandles på et tidspunkt til svin 
(don’t I know it!). Fremstiller havet som 
både den gavmilde giver og frygtelige 
hævner. Et must, selvom skibet går ned – 
adskillige gange. 
 
Årebladet: Enhver bør kende sin historie, 
og intet giver et så fantastisk indblik i 
klubbens historie som Årebladet. Således 
er du i læsende stund ved at sætte dig ind 
i ASR's rokanon. Ud over 
specialnummeret til klubbens 60 års 
jubilæum, giver de normale udgivelser 
også et godt indtryk af, hvad der har 
optaget sindene gennem årene. Ind 
imellem er det lidt af en øjenåbner af at 
læse numre, der er nogle år gamle. Og 
ofte ses det også, at de samme 
diskussioner går igen. Andre gange er 
indlæggene bare uforståelige og/eller 
indforståede, men som regel 
underholdende. 
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Studenterroning gennem 75 år. 
Redaktion: DSR. I anledning af DSR’s 75 
års jubilæum i 1942 udgav man et skrift, 
der skulle opsummere hvad 
studenterroningen havde nået og 
udviklet sig til siden den spæde 
begyndelse. Der er mange sjove historier, 
nogle af dem har Claus Behrendsen 
refereret i Årebladet for et par år siden, 
bl.a. historien om en langtur der blæser 
inde på et skær i Sverige, hvorfor de 
kaster sig over en meget grøn og 
langhåret humpel brød. Et andet hold 

oplever det ufattelige, at en ko træder op i 
båden! Meget underholdende og lærerig. 
Der lå engang et eksemplar i klubben, 
men det forsvandt på mystisk vis. Hvis 
du kender til dets nuværende skæbne, så 
kontakt mig endelig. 

/Søren Agergaard 
 
I redigerende øjeblik er det kommet 
redaktøren for øre, at DSR’s jubilæums 
nummer faktisk er returneret til klubben. 

/Redaktøren
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Sæsonens første 

FÆLLESTUR - 9. APRIL 

 
Vi mødes i Egå kl. 13.00 

 
Det står de enkelte bådhold frit for, om de ønsker at ro en længere tur inden, 
eller efter, vi mødes i Egå. 

Tilmelding i klubben senest ons. d. 5. april 
 
PS: Det er et krav for deltagelse at have roret                       

        /Aktivitetsudvalget      
 
 

 
 

 
 

Ergometertræning – en farlig aktivitet i ASR!  
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HUSUDVALGET 
 

ASR 

 

2006 
 

I årets hus udvalg er opgaverne fordelt således: 
 

Nøgler:   Rasmus Vedel 

Skabe:   Rasmus Vedel 

Kaffe/Te: Morten U. Christensen 

Vasketjans:  Alle 

Rengøring:  Christian B. Jacobsen 

Rengøringsmidler: Luise Jacobsen 

Tøj:    Søren Dalager 
Karen Svidt 
 

Haven:   Hanne Lærke 
Christian B. Jacobsen 

 
Ad hoc opgaver: Maiken Rasmussen 

Anker Aagaard 
                                     Morten Ulrik Christensen  

/Husforvalteren 
 

 

ARBEJDSWEEKEND 
Vi har et godt tilbud til dig… 
D. 18-19. marts er der husklargøring, og vi har virkelig brug for DIN hjælp. Det plejer at 
være rigtig hyggeligt med forårsstemning og muntert gensyn med ro-vennerne, - og så 
sørger vi for frokosten om lørdagen og selvfølgelig er der kaffe og kage ;o) 
For tilmeldelse, (der er nødvendig af hensyn til forplejningen) skriv dig på opslaget i 
klubben, eller kontakt Morten Ulrik Christensen, muchr60@gmail.com, 2098 7608 / 4070 
3320. Vi ses! 
       

/Husudvalget 
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DEN TYKKE TAGER BRONZE VED C2 
EUROOPEN 2005! 

 

 
 

Og jo….de står på samme skammel ;-) 
 
ASR’s Anders Moustgaard tangerede sin personlige rekord på 6:00:1 ved De Åbne 
Europæiske Mesterskaber i Gladsaxe fredag den 3. december 2005, hvilket sikrede ham en 
bronzemedalje efter den stærke englænder Phil ”The Hammer” Turnham (5:54), og 
KVIK’s Peter Sylvest (5:59).  
Moustgaard har i løbet af sæsonen været sat af Det Onde Hold i 2. Runde af V8GP, da han 
var en smule overvægtig. Det har vi fået pillet af ham, og han ser ud til at være i form 
igen! 
Anders var tilfreds efter løbet, der varsler godt for et nyt attentat på den personlige rekord 
til DM i januar.  
 

 
 

Rigtigt mange gange tillykke til Anders!! 
/Hulk & Co. 
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ET GODT TILBUD 
Vi har et endnu godt tilbud til dig… 

Hej Roer ☺ 
Der mangler ildsjæle til holdet omkring klubhuset, var det noget for dig?? 
Husudvalget er det styrende organ der udvikler vores fælles klubhus med der til hørende 
udbygninger og ponton. 
Har du ideer måske lyst til et lille ansvarsområde??  
 
Strenge krav: 
 
Medlem af ASR 
Lidt tid 
Akademisk baggrund  
Håndværksmester 
10 Års erfaring 
Nyuddannet 
Tegnet karikaturer 
Gravid 
Nygift 
Nyforelsket 
Hjem vendt fra krydsning af Atlanten 
Og mange mange flere krav 
 
Opfylder du intet, lidt eller det hele så skriv en lille ansøgning til: 
Morten Ulrik Christensen, muchr60@gmail.com,  2098 7608 / 4070 3320. Vi ses! 

       
/Husudvalget 

 
 
 

 
 

JAGTEN PÅ DET GYLDNE CV 

- Aktivitetsudvalget søger nye medlemmer 
 

Aktivitetsudvalget står for arrangering af klubbens fællesture. Kunne du tænke dig at 
være med til at have indflydelse på, hvilke ro-arrangementer, klubben skal tilbyde, og ikke 
mindst, at være med til at arrangere fællesture og/eller være med til at vedligeholde 
udstyr til både, såsom flag, standere og bådvogne, er muligheden der nu. 
 
Skriv en mail eller ring til undertegnede – der vil blive indkaldt til et møde først på 
sæsonen, hvor de forestående opgaver vil blive gennemgået og koordineret.  

 
/Claus Behrendsen, Ro- og aktivitetschef 
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Bådtransport til en af årets mange regattaer 
 
 

 
 

Løvfaldsturen - året sidste langtur i oktober. 
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BLADE FRA MIN LOGBOG 
Eller hvordan jeg kom fra ASR til Bandholm 

V/ Niels Lysebjerg 
 
December 2005. Er flyttet til et lille lejet rækkehus i Bandholm, 9 km. fra Maribo. Johnny 
og Karsten har sovet på gulvet i medbragte soveposer. Dagen før har de flyttet det meste 
af min families indbo fra Århus til Bandholm. Nu skal de køre lastbilen hjem igen. De har 
brugt to dage på projektet uden det krævede overtalelse. Jeg følger dem ud til bilen. 
Igennem ruden spørger jeg forsigtigt Johnny: ”Hva’ fa’en skal jeg egentlig her?” Han 
kigger frem for sig og tænker længe over svaret og så kommer det: ”Jeg ved det ikke, men 
nu kører vi!” Jeg ser ML-Flyt trille ned af villavejen og tænker: Ja der kører de. Jeg 
kommer til at savne dem. Og alle de andre i ASR. Mine tanker løber baglæns. Hvordan var 
det lige jeg havnede her på kanten af Lolland? 
 
Marts 2001. Jeg har boet i byen i 10 år. De fleste studiekammerater er enten droppet ud 
eller blevet færdige. Jeg har boet på kollegiet længe og mange af dem jeg kender derfra er 
også flyttet. Trænger til at komme lidt ud. Trænger til frisk luft og motion. Trænger til at 
møde nogen mennesker.  
Søren Agergaard er flyttet ind på kollegiet og er begyndt at ro. Han taler ikke om andet. 
Stort set. Før han begyndte, holdt han lange foredrag om det helt urimelige omfang som 
vejrudsigter udgjorde i nyhedsudsendelser. Nu tysser han på alle når femdøgnsprognoser 
og NOAA- satellitbilleder over Europa bliver vist.  
Jeg har længe været overbevist om at roning er noget af det mest dødsyge man kan 
foretage sig, men presset af omstændighederne og Sørens entusiasme har jeg søgt om 
medlemskab og fået det. Nu er jeg på vej ned til klubbens instruktionsweekend iført en 
masse tøj og en kæmpe madpakke. Alt sammen efter Sørens anvisninger. En lille kæk pige 
i blå anorak og en lang fletning tager imod. Hun sætter mig i et ergometer og lærer mig 
det første ro-tag. Snart er jeg på vandet og snart sidder jeg i et stuvende fyldt klubhus. Det 
bliver en dejlig dag. Jeg møder kun glade og smilende mennesker. Jeg tager hjem med en 
boblende fornemmelse. Dette er begyndelsen til noget stort. 
 
Juli 2001. Højsommer. Den første langtur. Djursland rundt. To 4’ere. En lang tur for 
kaniner. Der er hårde dage, men jeg er lykkelig. I 6 dage er vi 10 pragtfulde mennesker 
sammen i Danmarks flotteste natur. Jeg kan mærke et samvær og et sammenhold jeg har 
savnet.  
Langturen sætter mig også i spidsen for kampen om ”trøjen” og titlen som kaninkonge. 
Det praler jeg med. Johnny begynder at morgenro. Jeg tager til Fyn og deltager i 
høstarbejdet. Johnny vinder trøjen, og siden den dag husker han altid at have den på, når 
vi ror sammen.  
 
August 2002. Min måske største rooplevelse. DFfR’s tur og motionsudvalg har lagt både 
op på ”The Great Glenn” – Den store Dal, der gennemskærer det skotske højland. Kanaler, 
sluser og floder forbinder de tre søer, heriblandt Loch Ness med Nordsøen og 
Atlanterhavet. Jeg kommer af sted med et hold på to 2’ere. De øvrige fem er alle nogen jeg 
holder meget af. Naturen og menneskene er fantastiske. Både mine venner og skotterne. Et 
lille stykke af mit hjerte bliver efterladt i Den Store Dal. 
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November 2002. Der mangler en materielforvalter til den kommende bestyrelse. Jeg vil 
gerne støtte klubben og springer til. Jeg ved stort set intet om vedligehold af både og 
endnu mindre om foreningsarbejde. Det får jeg lært i de kommende 2 år.  
 
2003 og frem: Det var ikke altid lige nemt, at være materielforvalter, som f. eks når man 
ikke kom igennem på bestyrelsesmødet med sine kæpheste, eller når menige medlemmer 
ringede og klagede over at bådene var ude af drift. Men posten gav også selvtillid. 
Ligesom vinterens ergometertræning. I vinterens 8GP 2002/2003 blev mit mix-hold nr. 7 
ud af 28. Dengang var der ikke noget der hed ”Det Onde hold” og vi betragtede 
placeringen som en succes. For første gang i mit liv var jeg ikke den tykke kluntede dreng 
der ikke kan gribe en bold. Jeg var jævnbyrdig holddeltager. Den dag kunne jeg erobre 
verden. Resultatet blev fejret i klubben. Dér mødte jeg Helene, og for en gangs skyld var 
jeg ikke kejtet og genert. 
Hvordan det videre gik, er en lang historie, men resultatet blev at jeg flyttede ind hos 
Helene, fik barn, blev gift, fik nusset mit studie færdig og flyttede med hende, da hun fik 
arbejde i Maribo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skotland 2002. Ægte rostemning: Regnvejr, pulversuppe og højt humør! 
 
Januar 2006. Himlen er stålgrå de få timer den er oplyst. Havet uden for mit vindue er 
dækket af et tykt lag is. Det er koldt. Den lille el-radiator kæmper med at opvarme 
rummet, der ud over de nøgne vægge ikke rummer meget andet end en masse 
flyttekasser.  
Helene er taget på arbejde og min lille dreng ligger dybt nede i barnevognen under tæpper 
og dyner og sover sødt. Jeg sidder alene mellem de fyldte flyttekasser og tænker på ASR. 
Men uden melankoli, for nu begynder der et nyt kapitel i mit liv. En begyndelse der blev 
grundlagt i ASR, hvor jeg har været til de fedeste fester, på de dejligste ro-ture, og fået de 
største oplevelser, her har jeg fået motion og erfaring. Fået kammerater der stiller op uden 
spørgsmål. Her har jeg mødt min kone. 
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ASR er ikke bare samling mere eller mindre nye både, et par forblæste skure på havnen og 
et medlemskartotek. Hvis du vil, kan du finde den ånd af kammeratskab og fællesskab, jeg 
ikke havde kunnet undvære.  
 
Snart er flyttekasserne pakket ud, og isen smeltet. Nede på havnen ligger et rødt bådehus 
med de lokkende bogstaver over den grønne port: ”Bandholm Roklub”. Snart er jeg ude at 
ro igen, og hvis du kommer til Bandholm, så kig ind, her findes et lille stykke af ASR.  
 

/Niels Lysebjerg 
 

 
 

ORIENTERINGSRONING 2006? 
 

Orienteringsroning så dagens lys i 1998 og har været afviklet fire gange – de seneste gange 
med to års mellemrum. Orienteringsroning er en ægte ASR-dyst, hvor viden, kaproning 
og hygge kombineres i et hyggeligt dagsarrangement. 

Formålet med orienteringsroningen er:  

• At bringe roere fra DFfR's medlemsklubber sammen - først og fremmest for at 
skabe en fornøjelig kappestrid og give mulighed for udveksling af ro-erfaringer.  

• At skabe mulighed for at deltagerne kan erhverve færdigheder og viden på 
relevante områder indenfor rosporten således at såvel styrke som teknik tilgodeses 
ligeligt.  

• At give mulighed for at nye og uerfarne roere kan lære af de mere erfarne.  

Imidlertid forudsætter afviklingen af arrangementet et godt og grundigt forarbejde. 
Lars Hector har tidligere år været primus motor og har, med hjælp fra aktivitetsudvalget, 
stået bag arrangementet. Lars vil bidrage med materiale og erfaringer, men vil ikke kunne 
lægge de samme kræfter i projektet som tidligere. Der er nye kræfter på banen, men der 
vil være brug for flere. 
 
Du kan læse mere om O-roning på asr.dk/oro, hvor du desuden kan se videoer og læse 
reportager. 
En evt. dato for arrangementet er endnu ikke fastlagt. 
 
Giv lyd, hvis du vil være med til at føre et udfordrende og fornøjeligt arrangement ud i 
livet. 
 

 
 
 
              /Claus Behrendsen, Ro- og aktivitetschef

 
 

 




