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VIGTIGT – ÆNDRET 
KONTINGENTBETALING 2007 

Proceduren for kontingentindbetaling er ændret for den kommende sæson. Som medlem 
får du ikke længere tilsendt et girokort, men skal selv sørge for at indbetale dit kontingent 
og tillægsydelser via nedenstående betalingsmuligheder. Fristen for kontingentbetaling 
for sæsonen 2007 er: 18. april 2007. 

Kontingentbetaling foregår fremover således: 

• Betaling med Dankort via betalingsmodul på www.asr.dk 

• Betaling via egen netbank eller bankfilial til foreningens konto:  
Registreringsnummer 7001, kontonummer 150 8085 

• Personlig betaling i Amagerbanken på foreningens konto:  
Registreringsnummer 7001, kontonummer 150 8085 
(Afdelinger i Bruuns Galleri og Mejlgade/Rosensgade). 

Ved betaling med Dankort på www.asr.dk registreres din betaling automatisk med alle 
oplysninger.  

Hvis du betaler via netbank, i egen bankfilial eller personligt i Amagerbanken, skal du 
huske at oplyse: 

• Medlemsnummer (kan findes i dette blads roformidling eller på hjemmesiden) 

• Om kontingentet er: Aktiv Studerende (970,- kr.), Aktiv Senior (1225,- kr.), Passiv 
(200,- kr.) 

• Hvis du har et skab er lejen 50,- kr. / 60 kr. for et stort skab (kun herrerne) 

• Hvis du betaler for sauna koster det 100,- kr. for hele sæsonen 

• Hvis du ønsker en nøgle koster det 50,- kr. i depositum 

• Hvis du støtter kaproningen med et beløb, skal du også notere dette 

Bemærk! Kaffe/te er nu indeholdt i kontingentet, hvorfor der ikke skal betales for dette.  

Adresseændringer oplyses fortsat ikke via kontingentindbetalingen, men oplyses til 
sekretæren på sekretaer@asr.dk.  

Bestyrelsen har fravalgt Giro som betalingsform og nedlagt kontoen pga. en stadigt 
stigende udgift til Giro, et ønske om en mere tidssvarende betalingsløsning for vores 
medlemmer og ikke mindst for at lette arbejdet for klubbens kasserer. Al fremtidig 
indbetaling til klubben skal derfor foregå til klubbens ovennævnte foreningskonto i 
Amagerbanken. Bestyrelsen håber, at I vil tage godt imod den nye løsning og huske 
rettidig indbetaling til trods for det manglende girokort i postkassen. 

/Bestyrelsen 
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FORMANDENS KLUMME 

Bestyrelsen drog i februar på 
bestyrelsesweekend i Ebeltoft Ro- og 
Kajakklub. Det var lørdag og søndag, 
hvor vi fik lejlighed til at lære hinanden 
bedre at kende, spise mandariner og 
diskutere ting mere i dybden end, vi har 
tid til i hverdagen. Mere tid giver nemlig 
mulighed for et større perspektiv end det 
et bestyrelsesmøde en enkelt aften kan 
give.  
Konkret udmøntede det sig i to 
diskussioner. Den første diskussion 
handlede om målsætninger og 
handlingsplan for den kommende sæson 
med hensyn til instruktion og aktivitet. 
Den anden diskussion var en opdatering 
og præcisering af en indkøbs- og 
ønskeliste for de kommende år.  
 
Målsætninger og handlingsplan 
Den første diskussion handlede om vores 
målsætninger for den kommende sæson. 
Vi begyndte dog lidt tidligere. Med at 
konkretisere, hvad vi så som attraktivt og 
det modsatte ved at komme i klubben. 
For at nævne attraktive ting: motionen, den 
tekniske udfordring, det sociale liv, osv. Og 
det modsatte: det tager for lang tid, 
klubhuset er ikke altid lige varmt og lækkert at 
komme ind til, vejret, udenomsaktiviteterne 
(bådklargøring, bådvask), det kræver en del 
planlægning, osv. Altså lister over, hvad 
der er godt og skidt. 
Samtidig er det ikke nogen hemmelighed, 
at vores roaktivitet på havnen sidste år 
faldt med ca. 20.000 km. Det er meget. Vi 
var enige om, at en del af faldet skyldes 
det fokus og den aktivitet, der har været 
på Brabrand i sæsonen. Der har været en 
stor aktivitet med gode resultater (en 
oprykning til første division, bl.a.). Flere 
af vores medlemmer, som tidligere har 
været meget aktive på havnen stod for 

denne store aktivitet. Færre ældre (i 
forhold til indmeldelse) medlemmer på 
havnen giver et underskud af styrmænd 
og instruktører. Derfor har der været en 
del, som har måttet gå hjem fra 
fællesroningen med uforrettet sag. Der 
har været forholdsvist få nye K1 
styrmænd. Samt relativt få langture. 
Det vil vi have rettet op på. 
Vi vil gerne have hævet det 
gennemsnitlige antal roede km pr. 
medlem med 100 km.  
Det skal ikke opfattes således, at vi hver 
især skal ro 100 km mere i forhold til 
sidste år. Det er en nærliggende 
konklusion. Men der er en anden måde at 
gøre det på: Hvis alle kommer ud at ro, 
når de er til fællesroning, vil vi være godt 
på vej. Altså, vi er allerede i gang med 
handlingsplanen. Handlingsplanen i sin 
helhed bliver lagt på hjemmesiden, jeg vil 
dog gerne fremhæve to specifikke ting: 
For at sikre styrmænd til fællesroningen 
vil vi sende mails rundt med opfordring 
til gamle og nye styrmænd om at skrive 
sig på til en fællesroning eller to i 
sæsonen. Og vi vil ringe til styrmændene 
og høre om, de kan. 
Dernæst er klubstuen og klubben i det 
hele taget et godt sted at starte. Den er 
efterhånden lidt lurvet og mærket af 
mange forskellige hænders forskellige 
interesser. Den tredje marts er der 
husklargøring, hvor vi gerne vil have alle 
til at deltage. Mere indbydende lokaler vil 
gøre det mere attraktivt at komme i 
huset. Eller sidde og snakke efter roturen. 
Devisen er: jo hyggeligere klubben er, jo 
mere disponeret er man for at lave en ny 
roaftale, når man sidder der. 
Så meget for målsætninger og 
handlingsplan i denne omgang. Det er 
noget, der fokuserer på denne sæson og 
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skal naturligvis videreføres i de 
kommende sæsoner. Her kommer 
indkøbs- og ønskelisten ind. 
 
Indkøbs- og ønskeliste 
ASR vil gerne have en inrigger hvert 
andet år. Vi afsætter midler hvert år i 
budgettet til indkøbet. Der starter 
indkøbslisten: Vi skal have en ny inrigger 
hvert andet år. Af forskellige grunde får 
vi ikke en inrigger i år, som vi skulle have 
haft. Til gengæld får vi en i 2008 og en i 
2009 (næste gang 2011).  
At have opdateret materiel er en 
forudsætning for at ro, som vi ikke kan 
ignorere. Deraf følger en indkøbsliste på 
outriggersiden: Vi har en række både, der 
bliver slidt; Med større aktivitet er der et 
behov for mere materiel; Og vi har 
ændrede behov i forhold til 
omgivelserne. For eksempel vil 8GP 
begynde at bruge 4x til konkurrencer. 
Oversættelse af 4x: outrigger med fire 
roere, hver med to årer, uden styrmand. 
Det er naturligt at, der kommer outrigger 
materiel som en 4x på indkøbslisten. Den 
gode nyhed er også, vi har fået tilsagn om 

hjælp til anskaffelsen. Båden er 
undervejs. 
Der er andet på indkøbslisten. Læs mere 
på nettet.  
Indkøbslisten er fokuseret på materiel. 
Det giver muligheden for at ro. Det giver 
muligheden for at vi alle kan dyrke vores 
egen form for roning i dejligt samvær 
med andre. Ønskelisten indeholder ting, 
som kan støtte roningen i ASR; For 
eksempel står der en bådtrailer på listen. 
Den kan også findes på nettet. Og nu er 
jeg ved at have nået min kvota for 
Årebladet denne gang. Men, husk: 
 
Kontingent 
Til slut vil jeg blot opfordre til at læse 
indlægget om kontingentindbetaling. 
Bestyrelsen besluttede i sidste sæson at 
opgive giro pga. høje gebyrer og et 
uforholdsvist stort arbejde for kassereren. 
Derfor må i meget gerne betale enten via 
netbank, ved personlig henvendelse i 
Amagerbanken eller med dankort på 
hjemmesiden. 
Vi ses til en tur på vandet!

 /Johnny Kjeldbjerg, formand.  
 

 
Formanden ved at kradse de sidste kontingenter ind 
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TO KANINER SER TILBAGE PÅ 
1. SÆSON I ASR 

 
Vores lille indlæg om første sæson i ASR 
kan læses både som en evaluering af 
sæsonen set med vores øjne og som et 
lille indblik i, hvordan det har været at 
starte i klubben for de kommende 
kaniner. 
 
Det var med lige dele 
forventningsfuldhed og nysgerrighed, at 
vi en kold og mørk martsaften i 2006 
mødte op i ASR’s små og beskedne 
klublokaler for høre om roning. Trods 
førnævnte forhold mærkede vi hurtigt, at 
der sammen med duften af kaffe og kage 
var en virkelig hyggelig stemning.  
Ved mødets afslutning var der ingen tvivl 
i vores sind, vi meldte os ind og håbede 
at blive blandt de nye kaniner – og 
heldigvis blev det tilfældet☺ 
 
Som vi hørte på infomødet, er der både 
rigtig fede og rigtig sure ting ved roning. 
Vi startede med noget af det sure, da 
foråret bød på rigtig meget regn, kulde og 
blæst. Men så blev vi allerede fra starten 
klar over, om det var noget, vi gad, og vi 
holdt ud! Vi havde jo hørt om alle de 
fantastiske roture i et rofarvand, som 
strakte sig længere end til havnebassinet 
eller den permanente☺. Godt vi holdt ud, 
for det viste sig, at vi havde en masse helt 
fantastiske oplevelser til gode. 
 
Som vi også hørte til infoaftenen, så ville 
det kræve en del benarbejde at komme til 
at kende folk i klubben. Vores oplevelse 
har været, at det faktisk ikke er så svært. 
Først og fremmest traf vi nogle søde og 
ekstremt tålmodige instruktører (det er jo  

 
ikke alle, som er lige hurtige til at lære 
teknikken – og nogen har stadig meget at 
lære!) både til instruktionsweekenden og 
efterfølgende, som fik os til at føle os 
velkomne og hjemme. Og ved at deltage i 
mange af arrangementerne så som 
fællesroning, fællesture, fester, langture 
osv., har vi hurtigt lært en del at kende. 
Der er en stor imødekommenhed og 
åbenhed i klubben, men indimellem har 
vi også fornemmet, at der er et vist 
hierarki – og nogle er naturligvis mere 
sammentømrede end andre. Men når det 
er sagt, er det vores indtryk, at de fleste er 
klar til en rotur, hvis vi ringer (nogle 
gange med meget kort varsel) – roning er 
trods alt vores fælles interesse! 
 
Udover at ovennævnte har bidraget til, at 
vi har lært folk at kende, vil vi i denne 
sammenhæng også rose EBS’en for at 
være et godt forum til indgåelse af 
roaftaler. Vi kan kun opfordre folk til at 
bruge den endnu mere.  
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En ting vi ikke har stiftet bekendtskab 
med er roning på Brabrand søen. Det er 
vores indtryk, at de folk som har roet 
derude har været meget glade for det og 
kender hinanden rigtig godt. Måske vi 
skal udvide vores rofarvand til også at 
omfatte Brabrand søen i den kommende 
sæson?! Ligesom vi også har til godt at 
deltage i vinteraktiviteterne. 
 
Vi var så heldige, at vi fik en fantastisk 
sommer, hvor det var oplagt at udforske 
rofarvandet og tage på nogle gode 
langture til bl.a. Helgenæs, Tunø og 
løvfaldsturen (selvom sidstnævnte er en 
efterårstur og vejret mildest talt ikke var 
det bedste).  

 
På langturene er vi meget tæt sammen. 
Mange emner kan nå at blive vendt og 
diskuteret samt mange historier blive 
fortalt. Også i denne forbindelse har vi 
kun mødt imødekommenhed i form af 
gamle roeres velvillighed til at 
delagtiggøre os i diverse roanekdoter. Vi 
glæder os til den dag, vi er dem, der 
delagtiggør andre i små anekdoter – f.eks. 
om den dag åren knækkede nær 
Ugelbølle eller om den dag vi tabte en 
klemring i vandet og ikke havde en ny 
med, UPS!! 

På langturene ligger bådene tungt og 
godt i vandet. Det er ikke kun pga. 
oppakningen indeholdende mad, telte, 
soveposer, liggeunderlag og tøj, men i 
den grad også pga. øl, slik og kage! Vi 
kan kun undre os over, at vores form og 
former ikke har taget mere skade end de 
har. 
 
Og så er der jo festerne. Ikke så meget 
andet at sige til dem end at de er sjove, 
fornøjelige og skal opleves - og så er det 
endnu et sted at lære folk at kende. Vi har 
erfaret, at de giver anledning til, at rygter 
og andre gode historier opstår. Vi vil 
gerne advare mod at snakke for længe 
med den samme person i baren, danse for 
længe med den samme, følges hjem på 
cykel eller splejse om en taxa hjem hen på 
de sene nattetimer. Gør man det alligevel, 
skal man være forberedt på, at man på 
næste rotur kan blive stillet til regnskab 
for noget, man ikke selv vidste, man 
havde gjort☺  
Det er ikke kun til festerne, at der skabes 
rygter og andre gode historier, f.eks. går 
der ikke lang tid før mange i klubben 
ved, at man har haft sin tissedebut ud 
over rælingen. Det vi prøver at sige er 
altså, at snakken går nemt, så vil du 
undgå rygter, så hold dig for dig selv☺ 
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Vi har opdaget, at mange kærestepar har 
fundet hinanden i klubben. Så vi kan 
konstatere at der nødvendigvis må have 
været hold i nogle af førnævnte rygter, 
men også at der ikke er mange singlefyre 
i klubben. Det er vi ikke helt tilfredse 
med, derfor vil vi afslutningsvis komme 
med et ændringsforslag til 

optagelsesproceduren i klubben: Vi vil 
gerne have tilføjet civilstatus på 
indmeldingsblanketten samt at 
potentielle nye medlemmer medbringer 
foto. Vi melder os selvfølgelig til at 
foretage lodtrækningen(læs: 
udvælgelsen) blandt de nye 
medlemmer☺

 
 

 
 
 
Mange hilsner fra  
 

/Jeanita Mortensen & Trine Refsgaard 
(2 glade roere, som næsten ikke kan vente til sæsonen starter igen☺) 
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SØSPORTSBYEN 
Aarhus Studenter Roklub skal flytte – men hvorhen og hvordan? Til hvad? Gennem mange år 
har der været taget en lang række initiativer i roklubben. Nu arbejder Genhusningsudvalget i 
ASR, byens andre roklubber og dykkerklubber med en vision om ’Søsportsby Århus’.  
 
Jeg syntes, jeg havde fulgt for lidt med i 
genhusningsplanerne for Aarhus 
Studenter Roklub. Derfor satte jeg 
formanden for det fælles 
genhusningsprojekt, ASR’s tidligere 
formand Michael Troelsen (99-04), stævne 
for at høre nærmere om planerne. 
 
- Vi har planer om etablering af Søsportsby 
Århus. Det betyder, at de forskellige 
roklubber og dykkerklubber kan bevare 
en forskellig profil, og dermed appellere 
til flere medlemmer, med forskellige 
ønsker og behov, samtidig med at de 
kommer til at ligge relativt tæt på 
hinanden. Klubberne skal ikke slås 
sammen, fortæller Michael Troelsen. 
 
- ASR har traditionelt været en allround-
klub med både langtursroning og gør-
det-selv-kaproning. Aarhus Roklub har fx 
ofte haft en lidt ældre medlemsskare, og 
samtidig langt større fokus på kaproning. 
Disse forskelligheder skal bevares og 
udvikles, og det gør vi bedst ved så at 
sige at tilbyde forskellige varer fra 
forskellige butikker, ikke ved at slå 
klubberne sammen i ét hus, siger Michael 
Troelsen 
 
Gamle drømme – nye visioner 
ASR’s klubhus blev oprindeligt opført 
midlertidigt i 1943 og næsten lige siden 
har der været et ønske om et nyt, mere 
permanent klubhus. Alle formænd for 
klubben har siden siddet i byggeudvalg 
og gået til utallige møder for at planlægge 
klubhusets altid snarlige udflytning.  
 

- I disse år bliver et nyt klubhus også 
stadig mere aktuelt med 
havneudvidelsen og bebyggelsen af de 
bynære havnearealer i Århus. Ifølge 
planen for de bynære havnearealer skal 
der ligge en kanal netop der, hvor det 
nuværende klubhus ligger, siger Michael. 
Han tilføjer: 
 
- Men min erfaring fra de sidste 10 års 
arbejde med genhusningen siger mig, at 
tålmodighed, vedholdenhed og evne til at 
tænke i alternative løsninger er vigtige 
dyder i denne proces. 
 
Der blev allerede i 80’erne reserveret en 
ny byggegrund i lokalplanen for 
nordhavnen i form af delvis opfyldning 
af havnebassinet syd for træskibshavnen, 
lige ud for Langelinieparken. Der 
kommer Søsportsbyen med stor 
sandsynlighed til at ligge, men 
Genhusningsudvalget har også drøftet 
alternative placeringer ved 
havnebassinet.  
 
- Vi regner med, at genhusningen vil 
komme til at koste op mod 5-7 mio. kr. pr. 
klub, hvis vi skal have de samme 
faciliteter som i dag. Så der skal gøres 
noget for, at Søsportsby Århus bliver en 
realitet. ASR har en opsparing, men ikke i 
den størrelsesorden, så vi må også skaffe 
penge fra anden side.  
 
- Der er et spirende håb for, at vi kan få 
realiseret en kulturel og idrætspolitisk 
satsning i Århus Kommune i form af en 
Idrætsrambla fra nord til syd i byen, og 
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her passer vores projekt perfekt ind i. 
Men kommunal medfinansering kan ikke 
alene gøre det. Vi skal også have private 
investorer ind, og her er alle 
roklubmedlemmer med en Onkel 
Joachim i familien (eller i maven) 
velkomne til at komme på banen nu, siger 
Michael Troelsen.  
 
Væk fra byen 
Michael Troelsen (der også er 
næstformand for Idrætssamvirket Århus) 
har talt sig mere og mere varm på de 
overordnede visioner for idrætten i byen. 
 
- Der går en lige linje fra byrådets ønske 
om at gøre byen til landets førende 
idrætsby og så til visionen om Søsportsby 
Århus som en del af Idrætsramblaen. For 
visionen om søsportsbyen indebærer 
mulighed for en fantastisk udvikling af 
søsporten i byen, til gavn for idrætslivet 
og folkesundheden i Århus, siger Michael 
Troelsen. 
 
- Århus er en by ved havet, og flere 
århusianere bør have mulighed for at få 
øjne op for, hvor fantastisk det er at 
komme væk fra byen i en robåd i deres 
fritid. I en robåd er der ikke langt til Kalø 
Vig en solskinsdag, men langt i bil. Århus 
skal selvfølgelig kunne tilbyde sine 
borgere de fantastiske naturoplevelser, 
der venter ude på bugten.  
 
- Samtidig får vi med projektet også 
mulighed for at kigge indad i byen og 
skabe netværk. Kunne vi med 
Søsportsbyen for eksempel gå ind i et 

samarbejde med uddannelsesinstitutioner 
i byen om undervisningsfaciliteter og 
kursusindhold? På den måde vil vi kunne 
vise vores version af friluftslivet frem og 
få inspiration til at udvikle både sporten 
og søsportsbyen, siger Michael Troelsen. 
  
Hvor er vi nu? 
Som en afslutning på interviewet ville jeg 
også gerne høre lidt om situationen i 
foråret 2007. Hvor står vi lige nu – hvor 
lang tid er der til vi skal flytte ud? 
 
- Der går i reglen mindst tre år fra 
beslutningen er truffet, til vi har et nyt 
klubhus. Så vi står ikke og skal flytte lige 
her og nu. Men om kort tid vil 
kommunen sætte gang i en detaljeret 
’dispositionsplanlægning’ for vores 
havneområde, og der er en naturlig 
interesse i at få vores del af havnen gjort 
’pæn og færdig’, til når den nye bydel 
skyder frem ude på den gamle 
containerterminal om få år. 
 
- Samtidig har vi med Idrætsramblaen 
fået et spændende projekt, som der er 
stor politisk velvilje over for at få sat i 
bevægelse inden for denne valgperiode. 
Så alt i alt er der – sagt på jysk - ikke 
grund til at være alt for stor pessimist 
med projektet. Jeg tør dog ikke love 
nogen dato for, hvornår vi har et nyt 
klubhus. Vi skal blive ved med at 
investere i det lange seje træk og gribe 
mulighederne, når de kommer. Så skal 
det nok give et afkast!, slutter Michael 
Troelsen.  

 
 
Læs mere om søsportsbyen på www.asr.dk/sosportsby 
 

/Peter Westergaard 
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MÅLRETTET OG STRUKTURERET 
RONING 

 
Marianne Lilholt trænede i sæson 2006 op mod 30 piger om ugen i Otter-Grandprix (8GP). 
Med en struktureret træning lykkedes det hende at sende sætte gang i Brabrand Rostadion 
i helt ukendt omfang, sende pigerne op i første division og meget mere. Kan vi mon gentage 
succesen på havnen? Kan det videreudvikle fællesroningen?          
 
Ved en diskussion for nylig faldt snakken på, hvordan vi i roklubben kan tage større 
hensyn til at mange – også studerende – ikke har tid til hverken at hive en hel eller halv 
dag ud af kalenderen for at ro ’ud i det blå’. Succesen på Brabrand viser, at der sidste år 
har været stor efterspørgsel efter mere målrettede ro-tilbud, der giver mulighed for korte 
og meget strukturerede ro-sessioner. 
 
Marianne Lilholts opskrift på succesen på Brabrand Rostadion var egentlig ganske enkel – 
og ikke desto mindre frisk og fornyende i ASR’sk sammenhæng: Struktureret roning med 
målrettet træning. Roerne mødte op mandag og onsdag, hhv. kl. 17.30 og kl. 19. På 
forhånd havde Marianne Lilholt sendt fortegnelser over bådhold ud om søndagen pr. 
mail, så alle vidste, hvornår og med hvem de skulle ro. Man havde faste tilmeldinger, hvor 
roerne skulle melde fra i stedet for at melde til. Det gav opbakning og holdånd, som gav et 
effektivt afkast, alle var tilfredse med, og som derfor betød fast fremmøde. En positiv 
spiral var skabt!  
 
Kan vi mon overføre konceptet til havnen og skabe nytænkning omkring fællesroningen, 
så vi alle kan være mere sikre på at komme af sted og føle større forpligtelse til at møde 
op? Kan vi måske ligefrem iværksætte en form for struktureret fællesroning på havnen, 
som Lilholt har skabt på Brabrand? Med faste tilmeldinger, hvor man skal melde fra i 
stedet for at melde til. Hvor træningen er sat i system, hvor det kun tage omkring 2 timer 
at komme ud at ro, til gengæld er der tale om roning to gange om ugen.  
 
Det er en overvejelse værd – det kræver en eller flere ildsjæle, der vil tage fat i og udvikle 
konceptet. Aktiviteten skal nok komme, når konceptet er godt! 
 
Bolden er hermed givet op –  
 

/Debatindlæg af Michael Troelsen og Peter Westergaard 
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BRABRAND SØ GÅR VIRKELIG 
OVER SINE BREDDER 

  
Søen på vej op ad søvejen 

  
I de første dage af Januar 2007 besluttede 
Brabrand Sø sig for endnu engang at gå 
over sine bredder. Denne gang nøjedes 
den dog ikke med, som i de seneste par 
år, at gøre jorden omkring klubhuset til 
en uigennemtrængelig og klæg 
muddermasse for de folk, som havde 
vovet sig ud på de kanter, til den 
ugentlige træningsaften i 
Ergometerrummet. Næh! Denne gang 
skulle det åbenbart gøres ordentligt. 
Således krøb søen stadigt nærmere på 
klubhuset. Kommunen lagde sandsække 
ud som værn mod vandet; først et par 
meter fra portene, og senere foran dørene, 
men søen viste tænder og kravlede med 
lethed hen over disse. Medio Januar 
kunne brugere af træningslokalerne 
således konstatere en vandstand på hen 
ved en halv meter fra klubhusets gulv og 

op. Sandsækkene var knap nok til at få 
øje på- kun det aller øverste lag af sække 
tittede op over vandspejlet, som var det 
en blegfed Pythonslange på vej gennem 
Amazonas mudrede vande.  

Sandsækkene 
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Stort bedre var det ikke inde i 
bådhallen. Det havde efter 
sigende været et mærkeligt 
syn at åbne porten og kigge 
ind på en bådpark af scullere, 
hvilende (stadigt mindre) 
trygt på deres konsoller, nu 
nærmest vuggende, og med 
vandet slikkende op langs 
siderne. Heldigvis havde 
årvågne roere været ude og 
besigtige området inden 
vandstanden steg til 
katastrofale højder, og ad 
flere omgange var scullerne 
blevet løftet stadigt højere op 
på konsoller og bukke. Alle både blev 
således lykkeligvis reddet, på nær en 
enkelt, nemlig ”Lillen”, én af Århus 
Roklubs single-scullere, som måtte lide 
den kranke skæbne at se sig ombragt af 
sin nærmeste allierede, søens vand. 
Glasfiber-båden blev simpelthen knust, 
da vandet trykkede båden op imod 
konsollerne ovenover.  

Lillen knust af konsol 
 
 
 

Ergometre i træningslokalet 
 
Inde i træningslokalet herskede der også, 
for den uindviede beskuer, en mærkelig  
fremmed stemning; romaskinerne var 
blevet løftet op på nogle borde for at 
undgå søslams- og rustdøden; en 
særdeles uværdig død for en maskine 

som betragter sig som 
åndsbeslægtet med  
Sculleren, søens hersker og 
betvinger. Det 
så nærmest ud til at 
maskinerne var fornærmede 
over at blive løftet op på 
denne måde, som var de et 
par pjankede  
tøsebørn som var bange for at 
få skørterne dyppet i mudder.  
  I køkkenet måtte 
køleskabene se sig forvist til at 
stå på tæer på køkkenbordet, 
og inde i klubstuen herskede 
en nærmest surrealistisk ånd, 
da Brabrandsøen strakte sig 

op imod, og nærmest smeltede sammen 
med sit eget pastelfarvede portræt, som 
pryder det meste af den østvendte væg i 
klubstuen.  
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Klubstuen  
 
Hvad er fiktion, og hvad er virkelighed, 
kunne beskueren passende spørge? 
 
Sune Mørch Knudsen vil dog gerne stå 
som garant for, at ovenstående ikke er et 
udslag af fiktion og billedmanipulation i 

uhellig forening. Han har 
(efter sigende) på egen krop 
mærket fornemmelsen af, i en 
singlesculler, at glide gennem 
vandspejlet i bådhallen, lægge 
årene langs (?) for, hurtigt, at 
penetrere igennem bådporten 
og videre ud i det Store Grå, 
også kaldet Brabrand Søen. 
Han er måske den eneste i 
klubben nogensinde, der har 
foretaget en spurt i sculler 
hen over parkeringspladsen, 
efterfulgt af en lille 
hvilepause halvt oppe ad 
Søvej. Men det er ganske vist! 
 

Nb. Det skal afslutningsvis nævnes, at 
klublokalerne netop er blevet gjort rene i 
denne uge, og de skulle således atter 
være klar til brug. Men finder du en 
ildlugtende rest af søbund på et panel et 
sted i klubstuen på Brabrand, så kender 
du nu historien bag. Det er ganske vist…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huset set fra søen og op              P-skiltet, nu ude i søen 
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Sune i sculler i porten 

/Lene Sigh Knudsen 
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SLAGET OM FYRET 

 
 
De fleste roere kender Sletterhage Fyr som et markant landmærke, der smukt markerer 
den sydligste spids på Djursland. Sådan har fyret stået siden 1894, og sådan står det 
endnu. Men siden sommeren har det idylliske fyr været centrum i en større konflikt. 
Sagen tog sin begyndelse, da Farvandsvæsenet i oktober 2005 satte fyret til salg til en 
forventet pris på 2,6 mio. kr. Interessen var overstrømmende, og man modtog ikke mindre 
end 76 bud. Det højeste og vindende bud på 5,1 mio. kr. var afgivet af to østjyske par. Det 
ene par tog kort efter købet den lille fyrmesterbolig som deres faste hjem mens det andet 
par brugte en af de andre bygninger som sommerhus. De to par ansøgte derefter Ebeltoft 
kommune om tilladelse til at lave gennemgribende ændringer af de gamle bygninger og til 
at opsætte et hegn rundt om arealet. Tilladelsen blev givet, og herefter blev de planlagte 
ændringer gennemført. 
Herefter var alt fryd og gammen indtil sommeren 2006, hvor Danmarks 
Naturfredningsforening hørte om skilte med ”adgang forbudt” og ”privat ejendom”, og 
tilmed om strandgæster, der var blevet jaget bort fra området. I efteråret besluttede 
Danmarks Naturfredningsforening at klage til Århus Amt, som var den ansvarlige 
myndighed på området. Hos amtet undrede man sig, for her havde man ikke hørt noget 
om de gennemgribende forandringer, og allerede ved salgstidspunktet havde amtet gjort 
opmærksom på de mange restriktioner der var i forbindelse med ejerskabet. Derfor drog 
amtspolitikerne på inspektionstur til Sletterhage. Deres indtryk var, at mindst tre 
forskellige paragraffer i naturbeskyttelsesloven var klart overtrådt. Ejerne erkendte de 
forhold, de blev anklaget for, men de mente samtidig, at de havde handlet i god tro, da de 
havde fået de rette tilladelser af kommunen og at amtet i øvrigt ikke havde ret til at blande 
sig i, hvilke bygninger de havde ret til at bo i. Amtspolitikerne lagde til gengæld op til at 
Sletterhage Fyr skulle føres tilbage til den oprindelige standard. 
Ejerne rystede noget i bukserne over amtets tilkendegivelser. De indsendte derfor en 
redegørelse om, at de naturligvis ville hjælpe med at føre nogle af ændringerne tilbage til 
den originale standard. Amtspolitikerne bed på krogen og besluttede – næsten 
enstemmigt – i december 2006, at man ville vedtage det mindst vidtgående af de fremsatte 
forslag. Det betød, at både hegnet, de store glaspartier og annekset i maskinhuset er 
bevaret. Til gengæld skulle en låge i hegnet fjernes og havemøbler må fremover kun 
placeres på bestemte områder. Samtidig har amtet understreget offentlighedens ret til at 
færdes frit på stranden omkring fyret. 
Sagen er dog ikke død endnu, for der var klagefrist til Naturklagenævnet den 24. januar 
2007, og alle parter i sagen har siden spillet med lukkede kort. En afgørelse venter! Uanset 
udfaldet må det jo være fristende, når man kommer roende forbi til sommer, at lægge op 
på stranden ved Sletterhage Fyr og nyde sine rettigheder som strandgæst. 

/Christian Bøtcher Jacobsen 
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KONG HJARNES Ø 
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Ovenstående digt bør man lige kigge på 
en ekstra gang. For det indbragte 
digteren kongemagten i Danmark. Om 
det siger mest om hans evner som digter 
eller om savnet efter den gamle konge, 
kan man kun gisne om, men Saxo er ikke 
i tvivl her i begyndelsen af sin sjette bog: 
Kong Frode Fredegod var stærkt savnet, 
faktisk så savnet, at man i tre år havde 
kørt det mumificerede lig rundt i karet, så 
folket troede, han stadig var i live. 
Dengang kunne man lade en guldring 
ligge på alfarvej uden at nogle ville tage 
den, for det kunne jo være ejermanden 
kom tilbage efter den. Og mummespillet 
fik først en ende, da det efterhånden 
temmelig ildelugtende korpus faldt fra 
hinanden og orm og kryb pilede af sted i 
alle retninger. Og som Saxo lakonisk 
tilføjer: ”…her sikrede en simpel bonde 
sig kongemagten med nogle få 
ubehjælpsomme vers.” 
 
Hjarnø er 3,2 km2 stor og ligger sammen 
med Alrø som to propper i indsejlingen 
til Horsens Fjord. Rigtig mange ASR-både 
og –medlemmer har været forbi i tidens 
løb, men hvor mange der rent faktisk har 
været i land ved jeg ikke rigtigt. Ofte 
hører man, at båd og mandskab er roet 
lige forbi, fordi de skulle hurtigt 
videre/hjem, eller også er de gået ind i 
Snaptun for at overnatte i sejlklubben 
eller slå teltet op på græsplænen uden for 
klubben. Men hvorfor dog gøre det, når 

en vidunderlig ø ligger kun 800 meter 
væk? Til trods for Hjarnøs af landbruget 
intensivt udnyttede jorder, byder den på 
smuk natur og en lille, men interessant 
del af Danmarkshistorien. Og det er de 
små historier der interesserer mig; de 
korte fortællinger der kan blive til en 
rigtig røverhistorie, og Hjarnø har siden 
mit første besøg ikke skuffet mig i så 
henseende; den er rig på ”røvere”. 
 
Fx har jeg fået øl lavet på humlen fra øen. 
Over for kirken står en oprejst trækutter 
bevokset af denne sympatiske plante, og 
en bænk indbyder en træt roer til at tage 
sig et velfortjent hvil i den svalende 
skygge. Kutteren står ved gårdspladsen 
for den gamle skibstømrers værksted, 
som et levn fra dengang Hjarnø var 
lodsernes hjemsted. Og hvis det ikke er 
spirituøst nok, kunne man jo kaste et blik 
ind i kirken. Den er lille og hyggelig, og 
så er kirkeskibet noget så ukristeligt og 
hedensk som et 32-åres vikingeskib for 
fuld sejl (der manglede godt nok fire årer 
i styrbords side sidst jeg var der, så det 
trækker nok lidt skævt). 
 
Hjarnø betyder hjerne-ø og inden man får 
for høje tanker om skjalde-kongen fra 
indledningen, skal det siges, at det højst 
sandsynligt skyldes øens form som ikke 
er ulig en hjernes. Navnet går langt 
tilbage (i hvert fald til Saxos tid) og 
tilskrives den stakkels bonde, der puslede 
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med lidt blankvers og derved blev 
danernes konge. Frodes søn, Fridlev som 
alle troede død, vendte imidlertid hjem 
og ville ikke opgive sin fædrene arv, så 
det kom til krig mellem de to. Efter to på 
hinanden følgende slag, der begge stod 
på Sjælland og begge endte med nederlag 
til Hjarne, flygtede han til Jylland, til 
Hjarnø. Her forklædte han sig som 
saltkoger for at kunne komme tæt nok på 
Fridlev til at kunne snigmyrde ham, men 
han blev genkendt på sine ar, da han 
badede og pågrebet. Det kom til 
holmgang mellem de to konger, og den 
erfarne russiske kriger Fridlev, dræbte 
den sagtmodige danske bonde. Sådan 
kan historien lære os så meget… 
Nå, Hjarne blev gravlagt i den største af 
de skibssætninger man kan se på den 
sydøstlige del af øen, helt ude på 
strandengen, med udsigt til Ashoved og 
Æbelø. Her ligger der en halv snes 
skibssætninger af forskellig størrelse, og 
der er spor af yderligere ti. Her er øens 
beboere blevet gravlagt for ca. 1800 år 
siden, faktisk nogenlunde på Hjarnes tid, 
så hvem ved… 
 
Øen har også været beboet i alle de 
mellemliggende år, og er i dag noget så 
sjældent som en lille ø i fremgang. Fra 
1996 til 2006 oplevede Hjarnø en 
indbyggerstigning, antallet af beboere 
steg fra 130 til 135, så det kan være, at 
øens mølle og mejeri kommer i gang igen. 
Hjarnøboerne var nogle hidsige folk, som 
ikke glemte deres sailor-image når de gik i 
byen for at slå på tæven. Det gik jævnligt 
ud over Alrøs fredelige husmænd, og i et 
par generationer havde Hjarnø eneret på 
lodsen til Horsens, maleretten til de to 
øers korn og ostefremstilling af øernes 
mælk (en ost der i øvrigt var 
verdensberømt i Danmark indtil mejeriet 
lukkede). I øvrigt skulle kong Hjarnes 
dronning, Alruna, være gravlagt i den 

store gravhøj på Alrø, hvorpå der vokser 
Alrune. Hun skulle være blevet betaget af 
en lille modbydelig nisse på Alrø og have 
forladt den styrtede konge. Siden da blev 
Hjarnø og dens beboere så tilskrevet de 
mandlige styrker og dyder, mens 
Alringene måtte nøjes med kvindens 
træske og svage attributter (hvis der 
ellers var noget mandigt over kong 
Hjarne). Selv Samsingerne måtte i land 
for at male korn inden de kunne lodses til 
Horsens. Hjarnø var en ren korn-mafia! 
Det store og imponerende pakhus ved 
havnen i kampesten og opført i tre 
stokværk kan faktisk godt minde lidt om 
en siciliansk røverborg, der er endda 
skydeskår øverst. 
 
Imponerende er også østkystens 
lerskrænter, men mit yndlingssted på øen 
er uden tvivl krumodden, hvor jeg plejer 
at slå teltet op, når jeg er på langtur til 
øen. Nærmest en ø i sig selv (i 
almindelighed ved højvande og 
særdeleshed i mørke, bare spørg den 
gamle redacteur). Krumoddens 
strandenge er bevokset med lægivende 
hybenbuske og den smukke blågyldne 
strandmalurt, der ifølge et par bio-
rovenner er særdeles velegnet til 
kryddersnaps. Peter Person, der var en 
aktiv roer, da jeg begyndte i klubben 
påstår hårdnakket, at der et sted på 
Odden skulle være begravet en skat af 
Jens Langkniv. Som Himmerlænding 
måtte jeg indvende, at det var lige langt 
nok væk fra Rold, og at Jens Langkniv 
vist aldrig rigtigt fik noget ud af sit 
erhverv, men Person holdt stærkt på sit, 
og jeg kigger efter den hver gang jeg er 
forbi.  
 
For de fleste roere er Hjarnø kun et stop 
på vejen videre sydpå, eller også det 
sidste stop inden man skal rundt om 
Kalsenakke og Søby Røv. Måske er det 



 25

dette bølgeplagede farvand, der får roere 
til at vende om i Hou (jeg kender til 
mindst tre aflyste fælleslangture til 
Hjarnø) eller haste forbi hvis vejret er 
godt, men tag et stop på vejen og snyd 
ikke dig selv for en spændende ø. Eneste 

ulempe er, at man skal op i byen efter 
vand, hvis man ikke har nok med 
hjemmefra, og at man ikke kan købe is. 
Jeg selv er bestemt ikke færdig med 
Hjarnø – fx mangler jeg stadig et billede 
af en toåres midt i Kong Hjarnes Grav.

 
 

 
 

/Søren Agergaard 
 
 

 
 

 
En stille forårsdag i Nord-havnen 
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RO-SUDOKU 
 
 AUS      CIMBRIA AO 

NJORD      RØMER   

   AUS FRIGG     

  CIMBRIA   AO AUS  SCIENT 

AUS    RØMER    NJORD 

SCIENT  FRIGG NJORD   MERC   

    SYLFIDEN MERC    

  NJORD      AUS 

AO FRIGG      SYLFIDEN  

 
 
Fyld de tomme felter ud med vores to-åres inriggere, så de alle er repræsenteret i hver 
række, søjle og ”bådhus” netop én gang. Der vil blive trukket lod blandt de indsendte 
(rigtige!) svar om en hemmelig præmie. Løsningen kommer i næste blad. Og Hof er ikke en 
joker man kan putte ind efter forgodtbefindende. 
 
God fornøjelse 

/Søren Agergaard 
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BESTYRELSEN 
 
 
 

 

Formand: Johnny Kjeldbjerg 
(formand@asr.dk) 
Adresse: Klosterport 9, 3. tv. 
  8000 Århus C 
Tlf.: 2991 2150 
 

 

Rochef: Rasmus Brøgger 
(rochef@asr.dk) 
Adresse:  Dalgas Avenue 8a, 354
8000 Århus C 
mobil: 2826-8666. 

 

Langturschef: Morten Ulrik 
Christensen 
(langturschef@asr.dk) 
Adresse: Ryslingeparken 50, 
8270 Højbjerg 
Tlf.: 8611 4428 / 2098 7608  
 

 

Instruktionschef: Søren 
Agergaard 
(instruktionschef@asr.dk) 
Adresse: Skovgaardsgade 14, 
3.th., 8000 Århus C 
Tlf.: 8730 3456 
 

 Materielforvalter: Palle 
Jørgensen (materielchef@asr.dk) 
Adresse: Universitetsparken 3, 
st. -535., 8000 Århus C 
Tlf.:  
 
 
 

 Kasserer: Anne Sevelsted 
(kasserer@asr.dk)  
Adresse: Islandsgade 6, 1. tv., 
8200 Århus N 
Tlf.: 
 
 
 

 

Husforvalter: Anette Specht 
(husforvalter@asr.dk) 
Adresse: Nørregade 22,  
8000 Århus C 
Tlf.: 40138444 
 

 

Kaproningschef: Sune Mørch 
Knudsen 
(kaproningschef@asr.dk) 
Adresse: Universitetsparken 1, 
2., 8000 Århus C 
Tlf.: 8250 7085 
 

 

Sekretær: 
Maria Pedersen 
(sekretaer@asr.dk) 
Jens Baggesensvej 18, 3.tv, 8210 
Århus V.  
Tlf: 29 47 46 69 
  

 
Klubhus:  Fiskerivej 7, 8000 Århus C – Tlf. 
86132248 
Klubbens gironr: 3 08 02 77 
Internet: www.asr.dk, Email: asr@asr.dk 
 
Roformidlingen og emailadresser på Internettet: 
Se under klubben, medlemmer – se kodeordet i 
klubben eller henvend dig på asr@asr.dk. 
 
Meddelelser om adresseændringer: 
sekretaer@asr.dk 
 
Nyheder m.m. til ASR-nyt sendes til asr-
nyt@asr.dk 
 
Informationslinje: Tlf. 61 66 22 48 
 
Udvalg: http://www.asr.dk/udvalg.htm 
 
Ansvarsområder for de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer – se: 
http://www.asr.dk/bestyrelsen.htm

 



 
 
 

KALENDEREN 
 
MARTS 2007 
10.-11. marts:  Vinterklargøring af Scient 

(Thomas Svendsen) og Aus (Jonas 
Suhr Marschner). 

13.-14. marts:  Infoaften kl. 20 for nye medl. 
17.-18. marts:  Vinterklargøring af Delfin (Palle 

Jørgensen) og Sylfiden (Claus 
Behrendsen). 

19. marts:  Informationsmøde om næste års 
outriggersæson for piger kl. 19.00 
i klubhuset på Havnen 

31. marts:  Standerhejsning kl. 14. 
 
APRIL 2007 
31. marts - 1. april: Instruktionsweekend for nye 

medlemmer  
5. april:  Deadline for indlæg til 

bestyrelsesmøde den 12. april  
12. april:  Bestyrelsesmøde  
13. april:  Kaninsvømmeprøver  
18. april:  Betaling af kontingent  
24. april:  K1 Materielkursus  

27. april:  Kaninsvømmeprøver  
 
MAJ 2007 
2. maj:  K2 Kursus  
12. maj:  Cocktailfest  
17. maj:  Kr. Himmelfartstur  
19. maj:  Tissø, LangDistance (LD)  
28. maj:  Fiskekonkurrence  
 
JUNI 2007 
2. juni:  Sønderborg, 

Langdistancekaproning  
8.-9.juni:  Jysk Marathon/Aabenraa, 

Langdistancekaproning  
9.-10. juni:  Maribo/1.afd. 8GP  
15. juni:  Deadline Årebladet  
16.-17. juni:  Kaninlangtur  
23. juni:  Skt. Hanstur  
30. juni:  Kaninfest 
 
 

  
 

 
Faste aktiviteter 
 
Ergometertræning:  Brabrand Rostadion  
Svømning:  Fredage kl. 21.00-22.00. Århus Svømmestadion, F. 

Vestergårdsgade 5. Husk en 20'er til skabet - og at det er 
STRENGT forbudt at gå i vandet før der er en livredder til stede!  

Volley:   tirsdage 19.30-22.00. Pigernes gymnastiksal, Læssøegade 24. 
 
 
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 
 
 

Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET       Fiskerivej 7, 8000 Århus C 
 




