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Velkommen, lærkelil! Jeg ved ej strengespil, så sødt og rent og jublende så vide, som disse tonedrag, de glade klok-
keslag, der rinder våren ind ved vintertide
        / Christian Richardt 1869

for første gang vil vi gerne byde læser-
ne inden for til et begrænset smugkig 
på det eksklusive og prestigefyldte ar-
bejde, årebladets redaktion udfører.
Sidste redaktionsmøde startede som 
sædvanligt med, at minimum en delta-
ger dukkede for sent op. Cigarrøg, sved 
og oprullede skjorteærmer omkring 
det dårligt oplyste bord midt i lokalet 
mødte den for sent ankomne skribent. 
han bemærkede straks at det ikke var 
en komplet redaktion, der håndterede 
årets første udgivelse. Chefredaktø-
ren forfulgte en historie i Sverige med 
mulige forbindelser til systematiseret 
organtyveri i Asien.
Fagudtryk og redaktionelle overvejelser 
fyldte straks den nytilkomnes ører; ”Vi 
mangler et billede til artiklen om instruk-
tion, så vi må i arkivet.”; ”er det hjem-
mebag?”; ”Vi mangler stof til resten af 
siden, så vi laver en halv merle!”; ”de 
røde muffins er klart de bedste!”; ”nej 
fuck, vi kan ikke lægge os ud med be-
styrelsen, selvom vi er den uafhængige 
journalistiks højborg.”
efter timers hårdt arbejde, til ud på de 
sene nattetimer, lå en kaffeplettet og 
kagefedtet oversigt for det satte blad 
endeligt klart. 

/Redaktionen
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velkommen til en ny sæson! velkom-
men til masser af sol, smil og duft af 
saltvand i næsen! og ikke mindst vel-
kommen til jer nye medlemmer, der 
sidder med dette, jeres første Åreblad 
i hånden og tænker “gad hvide, hvad 
det mon er for en klub, jeg har meldt 
mig ind i?”

Jeg kunne godt fortælle en lang smø-
re om frivilligt foreningsarbejde og 
remse en masse fakta op, men det er 
der ikke plads til. Mit korte svar er “Din 
klub!” For klubben er og bliver, hvad 
du gør den til. Den er et af de fælles-
skaber, hvor man går ind, påvirker, bi-
drager og får en masse igen. En kilde 
til energi, fantastiske oplevelser og 
sammenhold.

Hvem havde fx forestillet sig, at vi net-
op på den koldeste nat i 12 år, mens 
alle bådene ligger på land, afholder 
poolparty med 10.000 liter 40 grader 
varmt vand – og der bliver bragt et 
live indslag derfra i de regionale tv2-
nyheder, direkte hjem til de østjyske 
familiers lørdagshygge? men sådan 
noget sker, fordi vi har en evne til at få 
fantastiske ideer og har medlemmer, 
der kaster sig ud i tossede projekter 
og lægger et stort arbejde i at reali-
sere dem – til glæde for os andre. Dét 
er roklubben og jeg håber, du som nyt 
medlem får den ind under huden.. Det 
skal nok ske, bare du giver plads og 
giver lidt af dig selv. Så skal investe-
ringen nok komme igen!

Og så til noget andet. Forleden fik jeg 
en mail med denne ordlyd: “Jeg ser til 
min store glæde at der nu er mulighed 
for et 5-turskort i roklubben. Det pas-
ser lige til mig. Jeg har ikke været på 
vandet de sidste 2 år, men kan heller 
ikke bare give slip. Jeg vil derfor gå 
ind på hjemmesiden og ændre status 
i medlemskartoteket fra passiv. Så vil 
jeg prøve at lokke nogen af de tidligere 
så aktive ropiger med, der nu er blevet 
til ”rohøns”, der lægger æg og passer 
kyllinger. Og selvom vi nu mødes i vo-
res egen romødregruppe, hvilket også 
er hyggeligt, er der alt for lidt vand!”

sådan feedback varmer! For vi har 
i bestyrelsen nøje overvejet, om og 
hvordan vi kan tilgodese nuværende 
eller tidligere medlemmer, der gerne 
vil ro lidt, men ikke synes, at et fuldt 
kontingent “kan betale sig”, når man 
kun ror få ture om året. Valget faldt på 
et 5-turs kort for 500 kr, som tilbydes 
(tidligere) medlem¬mer med mindst 5 
års anciennitet (se mere om det an-
detsteds i bladet). For vi vil rigtig gerne 
holde på medlemmerne og de mange 
venskaber og kompetencer, der er op-
bygget gennem tiden. Jeg håber der-
for, at I alle vil være med til at trække 
“en gammel roer” med ned i klubben 
– roning er en livslang sport, som bør 
kunne indpasses i alle livets faser! (og 
så gør det jo heller intet, at der måske 
er flere, der skæpper i kassen).

selvom vi er langt fra efterlønsalde-
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ren, er det nu en ung og erfaren klub, 
der går ind i sin 69. sæson. I år sker 
vores officielle standerhejsning på en 
anden måde og på et andet sted end 
hidtil. For vores hovedforbund, Dansk 
Forening for rosport, afholder i år sin 
officielle standerhejsning på Brabrand, 
og det bakker vi selvfølgelig op om. 

Så i år er den officielle standerhejs-
ning henlagt til Brabrand rostadion 
den 26. marts kl 10. Senere på dagen 
dukker der nok en fest op. Mere om 
det på hjemmesiden.

med ønske om en fantastisk sæson 

 / michael troelsen
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kontIgent sæson 2011/12

Fristen for kontingent betaling er flyttet til mandag d. 2 maj. Ligesom sidste år, 
så vil der blive sendt en PBS opkrævning til dig ca. 14 dage før. Denne skal du 
betale på sædvanligvis. 

Som noget helt nyt tilbyder ASR et 5 turs kort. For at være kvalificeret til dette 
skal du have været betalende medlem i mindst 5 år dvs. i år kan alle som blev 
indmeldt før 30/9 2006 komme i betragtning. Et 5 turs kort giver dig naturligvis 
adgang til at ro men også adgang til vores vinteraktiviteter og alle de øvrige 
sociale arrangementer, som ASR holder over sæsonen. Vores Elektroniske 
RoProtekol (ERP) vil holde styr på antallet af dine roture for dig.

Ønsker du at ændre din kontingent type f.eks. fra studerende til senior eller 
ønsker du at udmelde dig, så kan/skal du gøre det via vores selvadministration 
på asr.dk/kartotek og følg den nemme vejledning. Det vil spare bestyrelsen for 
en masse administration, så på forhånd tak.

Information for kontingent for sæson 2010/11 
 
Fristen for kontingent betaling er flyttet til mandag d. 2 maj. Ligesom sidste år, så vil der blive sendt en PBS 
opkrævning til dig ca. 14 dage før. Denne skal du betale på sædvanligvis.  
 
Som noget helt nyt tilbyder ASR et 5 turs kort. For at være kvalificeret til dette skal du have været betalende medlem 
i mindst 5 år dvs. i år kan alle som blev indmeldt før 30/9 2006 komme i betragtning. Et 5 turs kort giver dig 
naturligvis adgang til at ro men også adgang til vores vinteraktiviteter og alle de øvrige sociale arrangementer, som 
ASR holder over sæsonen. Vores Elektroniske RoProtekol (ERP) vil holde styr på antallet af dine roture for dig. 
 
Ønsker du at ændre din kontingent type f.eks. fra studerende til senior eller ønsker du at udmelde dig, så kan/skal du 
gøre det via vores selvadministration på asr.dk/kartotek og følg den nemme vejledning. Det vil spare bestyrelsen for 
en masse administration, så på forhånd tak.  
 
 
Kontingent satser og rettigheder for sæson 2010/11 
 

Kontingent type Roning 
Havn 

Roning/ergom. 
Brabrand 

Vinteraktiviteter* 
 

Øvrige sociale 
arrangementer 

Pris 
Kr 

Studerende + + + + 1.100  
Senior + + + + 1.500 

5 turs kort** + - + + 500 
Passiv - - - + 200 

      

Nøgle Havn  50 
Nøgle Brabrand  100 

Skab  50 
*Svømning, volleyball etc. 
**Du skal have været betalende medlem i mindst 5 år for at kunne købe et 5 turs kort 
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svømmeprøve

er din svømme/vesteprøve forældet?

Husk at din svømme/vesteprøve max 
må være 2 år gammel… Derfor; hvis 
du er kanin, indmeldt i klubben i et 
ulige årstal eller af andre årsager har 
en prøve, som er over 2 år gammel, 
er det tid til at få den fornyet. Hvis du 
er kanin, kan du aflægge svømme/
vesteprøve i svømmehallen på 
Ingerslev Boulevard fredag d. 08.04.11 
samt fredag d. 15.04.11, begge dage 
kl. 20.00. Efterfølgende vil vi som 
sædvanlig tage ud og drikke en øl 

sammen – tid og sted kommer der 
info om senere. Hvis du er gammel 
roer, kan du aflægge prøven fredag d. 
01.04.11 kl. 20.00, alternativt fredag 
d. 08.04.11 samt fredag d. 15.04.11 kl. 
20.45, hvor der muligvis vil være lidt 
ventetid, da disse datoer er forbeholdt 
årets kaniner. 

mange hilsner fra
Instruktionscheferne

/ nanna ebbensgaard 
og kristine skov Jensen

InstruktøraFten

attention alle instruktører!

Den 17. marts er der instruktøraften. 
Det er klokken 19.30. Meget 
vigtigt at I kommer, da der vil være 
information om tilmeldingsprocedure, 
kaninfordeling og nye spændende 
tiltag i fht instruktionen i år! 

Vi ses.

/ kristine og nanna aka Instruktionscheferne
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Hvor HImlen kysser Havet

I smålandsfarvandet nord for lolland 
ligger askø, lilleø, Femø, Fejø, vejrø 
og Rågø. Det er her Lolland kaldes 
fastlandet.

Jyder med lokal guide

en thybo og en himmerlænding 
besluttede at drage på langtur 
for at se nærmere på øerne i 
smålandsfarvandet, som er lidt 
oversete i langturs-sammenhæng. 
De inviterede derfor en lokal 
guide med. Guiden viste sig dog 
at være en lollik, hvis kendskab til 
smålandsøerne begrænsede sig til 
en svag erindring om kornblomster i 
en bygmark, legende kattekillinger og 

barndommens smag af æbler og most 
fra Fejø. Men det behøvede thyboen 
og himmerlændingen jo ikke at få at 
vide.

Fastlandet lolland

turens udgangspunkt var saxkjøbing 
Roklub, hvor vi lånte en fin to-årers 
fra 2005 ved navn Askø. Saxkjøbing 
roklubs 100 år gamle klubhus gik til 
i en pyromanbrand i 2004. Derfor har 
klubben i dag fine nye både og et nyt 
klubhus, som bogstaveligt talt er en 
synkende skude.

om aftenen, inden thyboen fandt 
saunaen, himmerlændingen begyndte 
at snorke i klubstuen og lollikken fandt 
sig til rette i omklædningsrummet, 
lagde vi ører til blomsten af 
sakskøbings fornøjede ungdom, som 
sommeren igennem hænger ud ved 
klubhuset og drikker ’safte-sprut’ og 
knapt nok ved hvordan en robåd ser 
ud. Om morgenen havde vi glæde af 
deres aktive bedsteforældre, som nok 
ved hvordan en robåd bør se ud og 



InDlæg 09

hvordan et åretag skal tages. Men 
de vidste forbavsende lidt om øerne 
i smålandsfarvandet udover, at man 
vist nok bør holde sig til sejlrenden. 

askø og lilleø - tornerosesøvn

Fredag morgen drog vi ud ad 
sakskøbing Fjord, som er ren idyl 
med stråtækte huse og stokroser. For 
enden af fjorden ligger et torneroseslot 
og øerne i smålandsfarvandet tegner 
sig i horisonten.

til frokost nåede vi askø, som er 
forbundet med lilleø med en smal 

dæmning. Her hersker absolut fred 
og ro – ja, tiden står nærmest stille. Vi 
fik dog opdrevet en is og et postkort, 
men intet frimærke. Ø-museet ved 
præstegården havde desværre lukket. 
vi nøjedes derfor med at kigge på den 
store kegleformede bryllupstaks på 
kirkegården, som brudepar er blevet 
fotograferet foran siden fotografiets 
indtog på askø og gå en lille tur op til 
skolen, som for længst er lavet om til 
medborgerhus. En tur over dæmningen 
til lilleø viste at frugtplantagerne 
stadig står trods stormfloden i 2006, 
som dækkede 2/3 af øen med vand.
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Femø - kultur og stemning

Få skift fra Lilleø ligger Femø. Øen, 
som er kendt for Femø Jazz og 
kvindelejre, er smålandsfarvandets 
finkulturelle centrum. Femø kro er 
øens omdrejningspunkt og er et 
velrenommeret spisested udsmykket 
med instrumenter fra jazzmusikere, 
der ikke har kunnet betale deres 
regning på kroen – siges det. Femø er 
en smuk ø med kuperet terræn, hvor 
alt fremstår velplejet og nysseligt. 

overnatningen på Femø var lidt af en 
udfordring af finde. Vi fik såmænd fine 
anvisninger på, hvor vi skulle gå hen 
– ’lidt nedad vejen og til højre’. Men 
det var svært at få forklaret de venlige 

indehavere af naturcampingpladsen, 
at vi kom fra vandsiden og ikke kunne 
bruge beskrivelser af landruter til så 
meget… Det lykkedes dog at finde 
frem! på den sydlige østside af Femø 
inden andemose nakke kan man 
fra vandsiden se 3 gårde. Går man 
i land nærmest en gul bygning med 
grøn port er man på rette vej. Og det 
er besværet værd. Vi overnattede 
på stranden og gik op og benyttede 
toilet og udendørsbadefaciliteter 
på de flinke indehaveres ejendom, 
som er et stokroseparadis med 
legende kattekillinger og ikke mindst 
Femømost, som man lige skal have 
med i købet. Har man lyst til lidt 
stærkere drikke og måske noget mad, 
som man ikke lige kan fremtrylle på 
et trangia ligger kroen i gåafstand fra 
naturcampingpladsen. 

vejrø – ø på første klasse 

lidt afsides fra de andre øer 
i smålandsfarvandet med et 
indbyggertal på to (!) ligger vejrø, som 
er i en klasse for sig. Man kan kun 
komme til øen med eget fly eller båd – 
der er ingen offentlig transport til øen. 
I 80’erne byggede en lokal entrepenør 
med polske aner og store ambitioner 
en marina i hårdt træ på øen. Da vi 
roede ind i marinaen i vores fine 
nye robåd følte vi os noget små og 
ydmyge sammenlignet med de store 
hvide skinnende både i marinaen. 
ejerne af de imposante både i 
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marinaen gik solbrune rundt i deres 
ternede shorts og lyse solskygger, 
mens deres velfriserede børn i 
moderigtigt badetøj blev overvåget 
af deres velplejede mødre. På 
havnefronten er der fine grillfaciliteter 
på snorlige rækker, store kurve med 
oliventræer og blomstrende lavendler 
og en havnebutik, som fint matcher 
specialbutikkerne på Frederiksbjerg. Vi 
blev såmænd tilbudt en halv økologisk 
specialopdrættet gris, men det synes 
thyboen og himmerlændingen ikke 
var en god ide. De ville hellere have 
tunsalat. På øens toiletter, som ligger 
overfor øens tennisbane, er der fine 
hvide håndklæder, som gør at man 
lige vasker hænderne en ekstra gang 

i håndsæben fra urtekram, inden man 
tørrer dem. 

Der er fine faciliteter til at telte på 
vejrø, men tjek lige prisen, inden du 
overvejer at overnatte… 

Fejø – folkeligt og fornøjeligt

efter en varm tur fra vejrø og halvvejs 
rundt om Fejø besluttede vi os for, 
at gå ind i Dybvig havn på øens 
sydside. Her er der festligt, folkeligt og 
fornøjeligt! starutter i alle afskygninger 
vandrer rundt på havnen og hænger 
ud i både og i sejlklubben år ud og 
år ind. Børnene drøner højtråbende 
rundt med strittende hår, mens deres 
mødre sidder og får en smøg og en 
bajer. Havnefogedens kontor er brunt 
af cigaretrøg og med askebægre 
oversvømmet af cigaretskodder. Er 
man til kræmmermarkedsstemning, er 
det her man skal til!

på grillen hos Helen og Benny kan man 
udover fransk hotdog, havneburger og 
andet grillmad få dagens ret. Det viste 



vejr og vand…

Jeg har helt glemt at nævne vejret… 
Fladt vand, høj sol og af og til en let 
brise til at gøre den værste varme 
udholdelig. Vandet er rent og klart med 
en havbund, der veksler mellem sand 
og en underskov af forskellig tang. 
sten er der ikke mange af, hvilket er 
godt, da der visse steder er meget 
lavvandet. Der er store flokke af svaner 
i området, som fuldender idyllen, - der 
hvor himlen kysser havet.

/ karsten Handrup, per lousdal 
og maria kristensen
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sig at være en yderst veltilberedt mør, 
gennemstegt oksesteg pyntet med 
peberrod dertil bønner, gulerødder og 
nye fejøkartofler drysset med persille 
samt surt og sødt. Mums! Vi spiste rub 
og stub af det store fad og måtte bede 
om refill for at få lukket det sidste hul i 
ro-maven. Det var godt! 

efter en af sommerens varmeste 
nætter og lettere forspiste efter 
aftenens festmåltid roede vi tilbage 
til saxkjøbing roklub, hvor vi skiltes 
efter en herlig tur, som berigede alle 
(inklusive guiden) med nye oplevelser, 
som det absolut kan anbefales at 
gentage.



InDlæg 13

Den 10. april 1990 startede noget som 
senere skulle vise sig at komme til at 
betyde rigtig meget for mig i årene 
fremover. Det var nemlig den dag  
jeg  første gang satte mig  ned i en 
inrigger og lagde  fra land.  Her i dag 
den 6. februar 2011 kl. 13.34 blev en 
magisk cirkel afsluttet, da jeg nåede 
op på 40077 km og nu kan kalde mig  
Ækvator-roer.

Den danske kystlinje er tegnet fra 
en robåd og  jeg har roet i 15 lande. 
masser af langture, frisk luft, nye 
spændende venskaber, dejlig motion, 
landgangsøl, primitive overnatninger,  
overnatning i andre roklubber  rundt 

JorDen runDt I roBÅD 

omkring i det ganske land – en hurtig 
optælling viser  82. Jeg har været med 
i 5 roklubber (vejle, ribe, kolding, 
Aarhus og Aarhus Studenter).

at roning er en stærk vanedannede 
sport kan jeg kun nikke ja til. Med 
en fart på 8 km i timen har jeg roet 
uafbrudt  i 209 døgn eller næsten 7 
måneder. Eller regnet på en anden 
måde,  så har jeg roet 40 minutter i 
gennemsnit pr. dag, hver dag sommer 
og vinter siden den 10. april 1990. 
pyha sikke et liv jeg kunne have haft, 
hvis jeg ikke var startet.

 / Jørgen

InstruktøraFten I k1 InstruktIon 

Hvad skal vi gøre for at få uddannet 
flere K1-ere? En del af svaret til dette 
spørgsmål er: vi skal have nogle 
instruktører, som er ordentligt rustet 
til at undervise, især i teorien og 
hårdtvejrsturen, som tit er det, der 
volder flest problemer. Det skal der 
gøres noget ved! Derfor vil der i starten 
af det nye når blive holdt intet mindre 
end en instruktørinstruktionsaften. Det 
er for instruktører, som kunne tænke 
sig at få deres kunnen opfrisket og 
få på plads, hvordan instruktionen 
kan gribes an. Vi vil især gennemgå 

k1-teorien og derudover tale det 
hele igennem, finde på nye idéer, 
dele råd og erfaringer osv. Mødet 
vil blive annonceret, når vi snarligt 
har fundet en dato. Vi glæder os 
til en hyggelig og udbytterig aften! 
spørgsmål eller kommentarer sendes 
til instruktionschef@asr.dk.

/ kristine og nanna 
aka Instruktionscheferne
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møDe For InteressereDe kanInpassere 

møde for interesserede kanin-passere 
d. 28.04.11

som du måske husker, har vi i sidste 
udgave af Årebladet reklameret for 
det nye ”kanin-passer”-tiltag, som vi 
i år vil forsøge os med i ASR. Kort 
beskrevet går kanin-passer-ordningen 
ud på, at en roer, som er ca. 1-2 år 
gammel i klubben, vil fungere som 
kontaktperson for 3-4 nye roere. En 
kaninpasser kan selv huske, hvordan 
det er at være ny i klubben, og kan 
derfor fx være behjælpelig med at svare 
på alle de spørgsmål, der dukker op 
hos de nye kaniner, tage dem med til 
fællesroning, klubaftener, fester mm., 
som er medvirkende til at få en god 
start i ASR. Vi håber, at denne ordning 
gør, at årets nye kaniner får en større 
omgangskreds i klubben fra starten af 
sæsonen, herunder både med andre 
nye kaniner og gamle medlemmer, 
således at man som kanin ikke føler 

sig så ”alene”, når man har fået roret, 
og bliver sluppet af instruktørens 
trygge favn! 

vi søger derfor roere, som er 1-3 år 
gamle i klubben (du må gerne være 
ældre!) og har lyst til at tage sig af et 
par nye kaniner, og give dem en god 
start i ASR. Hvis det lyder som noget 
for dig, så sæt allerede nu et kryds i 
kalenderen d. 28.04.11, hvor vi vil 
afholde et møde for de interesserede 
kanin-passere. Har du spørgsmål eller 
kommentarer er du velkommen til at 
skrive til os på instruktionschef@asr.
dk.

/ nanna ebbensgaard & kristine skov Jensen
Instruktionschefer
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syDFyn, over atlanten, BerlIn eller 
guDenÅen

alle muligheder er åbne for næste 
års langture og officielle ASR-
arrangementer. Derfor har vi brug for 
dig og dine idéer, når vi skal planlægge 
den næste outstanding rosæson.

Den 29. marts holder vi aktivitets-
brainstorm-møde lige inden 
klubaftenen.

Og det bliver godt. Det bliver rigtig 
godt, for vi har kage. Og det bliver 
rigtig rigtig godt, fordi du kommer med 
alle dine in-puts.

Vi mødes kl. 18.00 og regner med at 
mødet varer ca. en time. Vi sørger for 
kage, hygge og holdånd i klubhusets 
inspirerende omgivelser.

så kom frisk og vær med til at lægge 
de store forkromede planer for næste 
sæson. 

vi ses,

/ aktivitetscheferne
merethe og merle

to volley or not to volley

Det er med suk og ynk, at man kan 
kigge ud på sneen og drømme sig 
langt væk til en dejlig varm sommer 
fyldt med roning. Men så er det godt, 
at vi stadig kan mødes henover 
vinteren. Mange medlemmer gør 
flittigt brug af ergometertræning og 
fredags svømmehygge. Det ser lidt 
mere sløjt ud med opbakningen til at 
spille volley.

 vi talte om brugen af volley-banerne 
til sidste bestyrelsesmøde, da priserne 
for leje af bane vil stige med ca. 50 % 
næste år. Hvilket betyder, at vi fremover 
skal betale lidt over 2000 kroner for leje 
af volleybaner. I bestyrelsen vejede vi 

for og imod fremtidig leje af volleybaner. 
og stemning hældte mod, at når et så 
begrænset antal medlemmer bruger 
volleymulighederne, er det ikke 
længere pengene værd. Men hvad 
mener I? vi vil meget gerne høre, 
din mening om Volley i ASR. Så grib 
fat i en fra bestyrelsen, send en mail 
eller kom med et indlæg til Aarebladet. 
vi hører gerne fra alle – både dem 
der elsker volley og de lidt mere 
boldforskrækkede.

så spørgsmålet er hermed smidt op i 
luften: ’to volley or not to volley’?

/ Bestyrelsen
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nytÅrstalen 2010/11

skÅl

Jeg er blevet spurgt, om jeg havde lyst 
til at holde nytårstalen her i aften.

Jeg har accepteret, denne store ære 
det er, men jeg har kun haft et par 
dage til at forberede, så I må bære 
over med mig. Den varer ikke længe, 
så prøv om I kan holde jer vågne.

Året er ved at tælle de sidste timer. Det 
er kolde og mørke timer, der danner 
rammen om denne, den sidste aften i 
2010 og her i ASR.

mange forunderlige ting er sket i 2010 
– kort kan nævnes et par stykker;

Den lille havfrue kom endelig ud at 
svømme. Og der var da opsparet en 

hel del energi i den lille messingtøs – 
en svømmetur helt til kina. Og så havde 
man sat en storskærm op så man 
kunne følge med i hendes liv... Man 
kunne se hende sidde der og ligne sig 
selv. Vi er mange fyre, der ved at den 
storskærm kunne have været brugt 
bedre... Jeg nævner i flæng – NFL, 
mesterskaber i kvindebeachvolley og 
((HOST)) porno.

karoline Wozniaki spiller sig ind som 
nummer 1 på verdensranglisten i 
tennis. Hun er ca. 20 år gammel. Da 
jeg var 20 vidste jeg jo ikke der var en 
verden udenfor. Det var i øvrigt også 
under den kolde krig. Vi er dog ikke så 
forskellige hende og jeg. Af ligheder 
kan jeg nemt opridse - atletiske og 
veltrænede, i rigtig god form, vi spiller 
begge to vores spil. Vi har begge en 
belastende accent. Hvem ved – hvis 
jeg havde forfulgt min tenniskarriere 
kunne jeg måske have været samme 
sted.

Jeg vil også sende en hilsen til søens 
folk, der i den grad har sørget for at 
holde pirater væk fra de fiskekuttere, 
der fanger mine fiskefiletter. Alle 
ved, at hvis man ikke får fiskefillet til 
julefrokosten, så bliver man blind på 
højre øje, så stor en stor hilsen til 
dem.

også stor hilsen til grønland og 
Færøerne, der til stadighed leverer 
rejerne til min rejemad med æg og 
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mayonaise. En sand historie er, at jeg 
gennem det meste af min tur på Cuba 
i februar kun havde rejermadder på 
tankerne. Det var det første jeg fik at 
spise, da jeg kom hjem, og det var en 
fryd for ganen.

En stor tak og hilsen til vores soldater. 
vores udsendte i afghanistan gør en 
stor indsats for at beskytte de bønder, 
der med omhu dyrker nærende blomster 
på de barske marker. Blomster, der  
gennem videre forarbejdning bliver til 
nogle af de dagligvarer, der benyttes 
i Danmark.

skÅl

som sagt - mange ting er sket i det 

forgangne år. Også personlige ting, 
der satte spor på krop og sjæl, men 
jeg mindes ikke et år, der har været så 
fantastisk som dette.

Da jeg startede her i asr var det med 
en vis tilbageholdenhed, da jeg havde 
tilmeldt mig to andre fritidsaktiviteter 
også. Men opfordret af gode venner 
blev jeg skrevet op. Heldigvis var 
også min instruktør Benedikte meget 
påholdende og det viste sig hurtigt at 
være et rigtig godt valg at starte her 
i klubben. Turene med Benedikte og 
lise husker jeg som specielt sjove og 
givende. Tak for det!

Her er altid god stemning og festerne 
er i en klasse for sig. Folk er søde 



man har ikke lyst at ro hjem

skÅl

Dine årer passer perfekt i svivlerne
og glider og ruller som var det en leg
Fast omslutter dine sæder mig
en erotisk følelse breder sig

langsomt glider jeg frem og tilbage
mens tankerne svæver om kaffe og 
kage
I havet finder du sikker vej
Vi finder rytmen du og jeg

som elskov ruller jeg i dit sæde
sved på panden er min væde
når vi kommer – tilbage til klubben
I mine tanker høres stadig en klukken

kære Bjerrum kære Bjerrum
gid du havde påhængsmotor
en lille en uden ståhej
så kunne vi være alene – du og jeg

Gud bevare danmark og ASR.
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og rare og energiske for at skabe 
den gode stemning og det gode 
sammenhold. Det er for mig et stort 
privilegium at være med i klubben og 
ikke mindst blandt dette års kaniner, 
der da bare er helt fantastiske.

min korte tid i klubben har været med 
til at styrke mig på flere områder, og 
det er jeg dybt taknemmelig for, og 
jeg ser klart frem til 2011, hvor jeg dog 
ikke så skødesløst vil kaste mig ud i et 
km-væddemål...

Den bedste og mest behagelige båd 
jeg har roet i er helt klart Bjerrum. 
mange kalder den for skuden med en 
hånlig undertone, fordi de mener den 
er for tung og klodset. Jeg synes den 
er rar og dejlig at ro i og jeg vil slutte 
af med en lille hymne til ære for denne 
båd.

kære Bjerrum, kære Bjerrum
et fast tag i din side
og du vil på vognen glide.
under styrmandsmagt
du for vejret kun har foragt.

Du ligger roligt og solidt
og gynger i bølgen kun blidt
en fornøjelse at ro dig
Du kærtegner jo mig

Din spændstige
midterlangbundstjernerem
og dine faste svøb
Dine store skot viser du gladeligt frem
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poolparty

siden det herrens år 2009, hvor 
mænd var mænd, det sneede om 
sommeren og kostald var noget man 
kom i fyret, har der været meget snak 
i krogene i asr om sidste gang det 
skete. Der har gået rygter om at det 
skulle ske igen. Og selvfølgelig skulle 
det ske igen – men hvad snakker jeg 
egentlig om? Pool Party selvfølgelig. 
For at citere en af hovedmændene 
bag dette: ”Hvorfor lave pool party om 
sommeren, det kan alle, når man kan 
lave det om vinteren.” Så derfor blev 
der arrangeret pool party i februar, da 
temperaturen plejer at være passende 
til lidt udendørsbadning.

(P)Ruth inden hun fik sat top og bund 
på igen. Lavet på ægte Hill-Billy vis.

på effektivitet. Faklens medlemmer 
følger også tidens trend med at 
optimere, derfor var der i år indført en 
economiser i form af en røggaskedel, 
rock wool rundt om fyret, isolering af 
slanger og øl til faklens medlemmer. 
sidstnævnte optimering viste sig at 
have størst målbar effekt. Vi fik sat 
den flotte Salamander A kedel op, og 
koblet (P)Ruth på fyret. Ruth er en 
ældre gasflaske, hvor bund og top var 
fjernet, for at der kunne indsættes rør 
til røggas. Alle slanger blev forbundet, 
og vi fandt den store vandhane, så 
vi kunne begynde opfyldningen af 
bassinet. For en sikkerhedsskyld 
valgte Faklen dog at skylle fyret 
igennem inden dette begyndte at 
varme vandet i bassinet op. Især fordi 
Ruth fik hendes øgenavn efter hendes 
dejlige duft.

klokken blev 22, det var tid til at 
tænde bålet. Nu skulle Faklen for alvor 
komme til sin ret. Et par stykker træ og 
lidt papir blev lagt ind i fyret – panik! 

Fredagen oprandt, og Faklens 
medlemmer mødtes for at forberede 
det hele til det store arrangement. Et 
bassin blev opstillet, og sikret efter 
alle kunstens regler, for at undgå 
små (ubetydelige) lækager ligesom 
sidste gang. Der blev også benyttet 
en stor del flamingo, for i år var fokus 



InDlæg26

Ingen af Faklens medlemmer havde 
sørget for et fyrtøj. Heldigvis har 
asr altid en lighter eller tændstikker 
liggende, i tilfælde af at grillen skal 
tændes op. Kort efter kom det flotte 
gule og røde skær til syne. Fyret var nu 
tændt. Da bålet i fyret så ud til at være 
nogenlunde, fik vi kastet energikoks 
på. Nu var det bare et spørgsmål om 
at vente – så det gjorde vi på behørig 
vis. Hvis undertegnede ikke husker 
forkert, valgte Faklen at sørge for at 
de ikke fik tørre ganer i løbet af natten.  
men det er ikke lutter lagkage at være 
medlem af Faklen. Et bassin med 
6-7m3 vand kræver en del energi for 
at nå 40oC. Og det betyder at der skal 
fyres en del koks af. Der blev lavet en 
slagplan. Én gang i timen skulle der 
brænde på fyret, vi var tre standhaftige 
medlemmer af Faklen, så hver tredje 
time skulle man op og kaste lidt koks 
på bålet. Men det betyder jo intet for 
hærdebrede fyrmestre som Faklens 
medlemmer.

lørdag morgen, temperaturen på 

vandet var ikke meget mere end 10-
15oC. Den første tvivl begyndte at 
nærme sig. Mon vi når at få vandet 
varmt? Det skulle vi – koste hvad 
det vil. Der blev hurtigt monteret en 
blæser i bunden af fyret, for at øge 
effektiviteten. Denne havde været 
brugt tidligere, men da flere dele af 
kedlen begyndte at blive lyserøde, 
og ligefrem dryppe fra nogle af dem, 
valgte vi at stoppe med den. Men nu 
skulle der fyres med fuld effekt. Inden 
længe begyndte temperaturen at stige 
hurtigere i bassinet. Og før vi fik sagt 
”skål!”, kunne vi se at vi nok skulle 
nå det. Faklens medlemmer valgte 
at benytte tiden til et bad (under en 
bruser…) og en øl.

Gode idéer rygtes hurtigt og når langt 
omkring, og det måtte Faklen da også 
sande. Og i løbet af lørdagen blev 
undertegnede da også kontakten af 
klubbens egen Medie Merle. Hun 
havde valgt at røbe alt om dette fine 
arrangement til hendes redaktør. Vi går 
selvfølgelig ud fra at dette var under 
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tortur og tvang. Vi fandt hurtigt ud af at 
hun var uddannet i brug af sproget, for 
inden længe havde hun fået overtalt 
selv de mest sejlivede medlemmer af 
Faklen til at arrangementet skulle med 
i en live udsendelse på fjernsynet. 
Fordømt! Heldigvis har klubben også 
en frontfigur, der med håret sat og et 
skævt smil fik reklameret for klubben. 
Faklen håber selvfølgelig på, at dette 
medfører en ekstra stor kaninårgang 
i 2011. 

Det nærmede sig tiden, grillen 
blev tændt og de første håbefulde 
medlemmer begyndte at melde deres 
ankomst. Ud over medlemmernes 
gejst og måben var Faklen også 
beriget med underlige ansigtsudtryk 
fra forbipasserende i løbet af den 
tid vi varmede bassinet op. Medie 
Merle fik annonceret at nu skulle der 
snart sendes live, og det fik vidst 
tændt den indre, undskyld udtrykket, 
medieprostituerede i mange af de 
fremmødte. For i løbet af meget kort 
tid var bassinet fyldt med folk, der 

skålede og nød det dejligt varme vand. 
Det siges at man kan finde et lille klip 
fra arrangementet på noget der kaldes 
en wæbpæge  eller lign. Det var noget 
med noget indernet, vi ved dog ikke 
hvad inderne egentlig har med det 
at gøre. Faklens medlemmer kender 
til ild og opvarmning af vand – alt det 
moderne teknik overlader vi til andre.

resten af historien giver vel næsten 
sig selv, den blev i hvert fald for 
undertegnede sløret en anelse i løbet 
af aftenen, og sluttet med en mindre 
hovedpine om søndagen.

Dog vil Faklen gerne bringe en rettelse 
til Formandens udtalelser under 
påvirkelse af rampelys. Det var et Hill 
Billy arrangement – bonderøvene var 
ude og pløje deres marker.

på Faklens vegne, tak for en god fest, 
godt humør og begrænset urinering i 
bassinet.

/ Faklen



InDlæg28

I god still havde kasper steensgaard 
fået til opgave at holde styr på de 
folk, der skulle med på skitur, når 
de ankom til Århus banegård. Med 
bestemt afkrydsning var ingen 
overladt til tilfældigheder og alle, selv 
peter madsen Jensen, kom med toget 
rettidigt.

togturen gik over al forventning med 
spil (jeg er tilsyneladende stadig den 
dårligste til Whist), øl og værums 
medbragte drikke – der var alt fra 
Underberg til Arnbitter og Enkelt. Folk 
sov godt i toget...

glade men knap så udhvilede ankom vi 
til Bad gastein sidst på eftermiddagen, 
men tidsnok til at få udleveret ski og 
liftkort, så vi var klar til at være klar 
næste morgen.

asr skituren 2011 var begunstiget 
med rigtig godt vejr med solskin 6½ 
ud af de 7 dage. Der var super skiføre 
og på den side var der ikke noget at 
komme efter. 

skItur 2011 tIl BaD gasteIn

uheldet var dog også ude med 
riven idet maria og Jesper måtte 
på hospitalet med komplicerede 
benbrud. Dette satte en dæmper på 
troppens humør, men de to uheldige 
var heldigvis ved godt mod. Desværre 
måtte Jesper finde sig I at blive plejet 
af krankenschwester Thomas... Ikke 
så rar en tanke, når der skulle ydes 
lyskenmassage – der er dog ikke 
endegyldige beviser for at dette har 
fundet sted...

simon var også uheldig og styrtede 
så han forstrak en sene eller noget i 
den retning, men ikke mere end han 
kunne fortsætte på bakken efter en 
trøstedag...

Søndag aften var der VM finale i 
håndbold og den så vi på nabohotellet 
og det var med stor stolthed at vi kunne 
se et dansk hold, der flere gange 
spillede lige op med de regerende 
mestre. Kun et par dumme mistede 
bolde var skyld i at det kun blev til 
en sølv medalje, men det er jo også 
meget flot. 

Hurtigt var to steder de foretrukne at 
benytte når der skulle pæles bajere. 
Det ene sted hed noget i retningen af 
Høstblomsten og det andet var kaldt 
for Silver Bullet. På Silver var der 
liv og glade dage med live musik af 
svingende kvalitet.
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Dog var der også begrænsninger, da 
undertegnede ikke fik lov at springe ud 
fra en balkon eller for den sags skyld 
kravle i nogle ventilationsrør. Også 
simon kvindal var med til at sætte en 
stopper for denne glædelige aktivitet 
med begrundelse om at det ikke var 
klogt... Tidligere på aftenen var Simon 
dog selv ved at komme i slagsmål. 
Det er dog heller ikke i dette tilfælde 
helt sikkert, hvor stor en skyld simon 
havde i det.

på hjemturen fra en tur i byen gik det 
op for en at Bad gastein i den grad 
er en bjergby. De vilde stigninger 
sørgede for åndenød, men heldigvis 
var der lagt varme i vejen, så der var 
ikke videre glat, hvilket hjalp lidt på 
førligheden.

I Bad gastein kan man få steff 
Houlberg pølser når man er på vej hjem 
fra byen. Jeg kan dog på det kraftigste 
fraråde dette, da jeg på egen krop 
oplevede en dårlig franks hotdog. Jeg 
havde det skidt i maven om morgenen 

og led af tilbagevendende kvalme det 
meste af dagen. Det havde ikke noget 
med de 20 Weissbier og adskillelige 
flying hirsch’ jeg fik på Silver Bullet at 
gøre, men udelukkende grundet en 
dårlig hotdog. Natten efter fik jeg en 
kebab på vejen hjem og der var ikke 
noget videre dagen efter. God appetit 
om morgenen og rimelig frisk.

Johannes frøs en nat vi skulle hjem 
fra Bullit og mente det var hans 
halstørklæde han havde med sig. Det 
var dog en smule anderledes end det 
han plejer at bruge og det blev dog 
også pænt afleveret til hotelmutter 
dagen efter... Model Johannes 
poserer.

torsdag var en dag som mange havde 
set frem til. Om aftenen skulle vi mødes 
på en bjergbar, hvor vi skulle have 
spare ribs (all you can eat). Der var 
høj stemning allerede kl 16 og der blev 
slået søm i til den store guldmedalje. 
Flying Hirsch’s og Weissbier fløj om 
ørene og kl 19 var folk i den grad i 
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stemning til at blive beværtet. Det var 
super mad og stemningen var helt i 
top.

Jacob checker sin øl for dyk-ænder;

spørgsmål 3;

Prins Joachim fyldte år d. 7. Juni. Men 
hvor gammel blev han?
1. 39
2. 41
3. 43

spørgsmål 4;

en offentlig person fyldte 70 i år – 
hvem var det? Dronningen

spørgsmål 5;

Hvad var verdens længste af sin 
slags? Bonus info; foregik i regnvejr. 
CpH fashion week catwalk

spørgsmål 6;

Hvem modtog som den første, H. C. 
andersens litteraturpris i odense? 
Harry Potter forfatter, Rowling.

spørgsmål 7;

lady gaga havde en kødkjole på 
til et show. Hvad minder stoffet om? 
Bacon

spørgsmål 8;

mange troede at avatar ville få en 
Oscar for bedste film – det gjorde den 
ikke, hvilken gjorde? The hurt locker.

undertegnede havde tilladt sig at 
forberede underholdning i form af 
en quiz med temaet ”Året der gik”. 
umiddelbart var der god respons på 
initiativet da stemningen var ved at nå 
kogepunktet. Om det var quizzen eller 
øllet skal jeg ikke være dommer over.

Qizzen kan ses herunder;

spørgsmål 1;

Hvad skete der, der fik biologer og 
mange andre til at valfarte til en jysk 
by. Begivenheden havde en sørgelig 
afslutning. En hval strandede i Vejle.

spørgsmål 2;

en af de mest populære ministre siger 
farvel – Hvem var det? søren gade



InDlæg 31

spørgsmål 9;

Hvilket band er verdens fedeste og 
som quizmaster i øvrigt har været til 
koncert med i 2010?
1. D-A-D
2. AC/DC
3. Iron Maiden

spørgsmål 10;

Hvilken katastrofe koster hoveder, 
penge og har fatale miljøomkostninger. 
Olieudslip fra en BP brønd.

spørgsmål 11;

Superbowl 2010. Hvem vandt? Saints 
31-17 over Colts.

spørgsmål 12;

Hvem vandt formel 1 verdens-
mesterskabet?
1. Sebastian Vettel
2. Louis Hamilton
3. Fenando Alonso
4. Mark Webber

spørgsmål 13;

33 minearbejdere bliver fanget under 
jorden i Chile – hvor mange dage 
sidder de der?
1. 67 dage
2. 69 dage
3. 72 dage

spørgsmål 14;

Hvad skete der i Danmark for 2. år i 
træk? Hvid jul.

spørgsmål 15;

I juli skifter quizmaster sin bil ud til en 
lækker sølvgrå opel astra stationcar. 
men hvad var den sidste bil han ejede 
og måtte skille sig af med pga. en 
defekt dieselpumpe?
1. Blåmetal VW Polo årg. 1985
2. Grøn Opel Astra stationcar 
             årg. 2000
3. Rød Peugeot 205 årg. 1993

spørgsmål 16;

24 timer 8. sæson ruller over skærmen 
som en julekalender. Hvad var der 
ifølge kiefer sutherland specielt ved 
den? sidste sæson!!!

spørgsmål 17;

Hvilken kendt dansk skuespillerinde 
dør 12. februar? Grete Sønck.

spørgsmål 18;

Anders Fogh bliver chef for Nato. 
Hvilken dato blev han det?
1. 4 April
2. 12 Juni
3. Ikke nogen af de to nævnte 
             dage (2009)



InDlæg32

spørgsmål 19;

Hvilket land støttede sarah palin 
overraskende som usa’s allierede? 
Nordkorea.

spørgsmål 20;

Hvilken ø, som er et traditionelt dansk 
turiststed, besøgte lene espersen? 
Mallorca.

spørgsmål 21;

Hvor mange ugifte kvinder mellem 28 
og 30 begge inkl. var der i Århus pr. 
oktober 2010?
1. 5236
2. 6412
3. 7679

spørgsmål 22;

Hvor mange bacon svin var der i 
Danmark fredag d. 1. oktober 2010?
1. 11354000
2. 12034000
3. 15740000

Bonus spørgsmål 1; (3 point)

Hvilken af følgende blev årets bil 
2010?
1. VW Polo
2. Opel Astra
3. Citroën C3

Bonus spørgsmål 2; (3 point)

Hvilket af følgende udsagn om, elvis 
the king presley, er ikke korrekt?
1. Han døde 16. august 1977.
2. Elvis og sangerinden 
             Rhianna deler en rekord. 
             Nummer 1, 5 år i træk.
3. Han fik sin første guitar i 
            1947

Bonus spørgsmål 3; (3 point)

Den nye egholm færge skulle til 
Hirtshals for at blive renoveret. Hvad 
skulle der med sikkerhed foretages?
1. Nyt bundskrog
2. Nye motorer
3. Slibning af skruen

Bonus spørgsmål 4; (3 point)

en billig Føtex føn-tørrer satte 
en stopper for en begivenhed af 
de sjældne i Danmark. Hvilken? 
Raket opsendelse. Som yderligere 
underholdning trådte morten værum 
op på scenen og fattede husets guitar 
og spillede per lousdals ønske; 
Styrmandens Vise. 
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Det var en stor succes og asr 
havde efterhånden et godt greb om 
værtshuset og havde endda råderet 
over jukeboxen, hvor undertegnede 
var flink til at spille AC/DC som jo altid 
sætter gang i fest.

Hjemturen var en udfordring, da den 
foregik på ski og med lys i panden. 
Det gik dog og alle kom uskadte ned.

Dette års skitur var krydret af Dupont 
& Dupont, miss pinky og simon på 
hashkælke (henholdsvis Christian 
gerløv, lars, astrid mohr og simon 
Kvindal). De klarede den dog rimeligt 
og var ikke til videre gene for andre 
på pisterne. De var ydermere gode til 
ikke at piske en stemning op og skabe 
slagsmål og der var heller ikke noget 
med rap, hængerøv, håndtegn og seler 
der flagrede til højre og venstre. Måske 
en smule kissemissens når Dupont & 
Dupont var alene, men ellers forholdt 
de sig forholdsvis afdæmpede.

I Bad gastein ligger der et kursted 
kaldet Felsen Therme. Dette sted 
har alverdens varme bade, bobler, 
rutschebane, vandfald og saunaer. 
saunaerne var nudistområde 
og selvfølgelig deraf ganske 
interessante, men saunaerne var 
også i sig selv interessante, da der 
var både alm., infrarød, duft-, bjerg- 
og dampbadssauna. Dette område 
var et lækkert sted for især kasper 
steensgaard, der benyttede enhver 

lejlighed til at flashe sit gigantiske 
blå mærke på ballen til forargede 
gæster...

Hjemturen oprandt og mættede af ski, 
godt vejr, weissbier og gode oplevelser 
drog vi hjemad.

stor tak til per lousdal for en godt 
arrangeret tur og tak til alle der var 
med for gode oplevelser!

/ uffe Iversen
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nyt Fra aktIvItetsCHeFerne

kom og vær med til at starte rosæsonen 
op sammen med dine rovenner til 
fællesroning tirsdag d. 26.4 kl. 17 med 
efterfølgende klubaften.

Fremover vil fællesroning om 
søndagen være fra kl. 14

Vi glæder os til at se jer på vandet.

 Fra d.2. juni til d.3. juli er der Sculpture 
by the sea i Aarhus. Her omdannes 
den tre kilometer lange kyststrækning 
fra tangkrogen til Ballehage til en unik 
skulpturpark i naturskønne omgivelser 
med 60 skulpturer af kunstnere fra 
Danmark og hele verden. Så grib fat 
i dine rovenner, og ro et smut forbi, 
ta´evt. grillen og badetøjet med.

HylDest tIl Den opmærksomme læser

Det er med udsøgt fornøjelse at vi i dette 
nummer af Årebladet har reserveret den 
mest prestigefyldte plads i bladet til en 
hyldest til den opmærksomme (referat)
læser, som i sidste nummer af Årebladet 
faldt over redaktionens lille tilføjelse 
til referatet fra generalforsamlingen. 
læseren tog, som den eneste, imod 
opfordringen til at sende en mail til 
redaktionen og er nu berettiget til 
ubetinget hæder og øl i stride strømme! 
Bøj jer for: 

Simon Kvindal  

SKÅL



INFORMATION

Formand: 
michael troelsen 
mail: formand@asr.dk
2920 4161

Næstformand / Uddannelseschef: 
sune mørch Knudsen 
mail: uddannelseschef@asr.dk
41166473

Kasserer: 
Peter Vestergaard
mail: kasserer@asr.dk
2924 4914

Materielforvaltere: 
Simon Kvindal 
mail: materielchef@asr.dk

Niels Skaaning
mail: materielchef@asr.dk

Instruktionschefer:
nanna ebbensgaard
mail: instruktionschef@asr.dk

Kristine Skov Jensen
mail: instruktionschef@asr.dk

aktivitetschefer:
Merethe Nørager
mail: aktivitetschef@asr.dk rochef@asr.dk

Merle Strand Banggaard
mail: aktivitetschef@asr.dk

Husforvaltere:
uffe iversen
mail: husforvalter@asr.dk

Niels Skaaning
mail: husforvalter@asr.dk

brabrandchef
Johannes Woer

BESTYRELSEN

aSr Klubhus
fiskerivej 7, 8000 Aarhus C
86132248

brabrand rostadion
Vandværksvej 14, 8220 Brabrand
86260298

Internet: www.asr.dk 
email: asr@asr.dk

roformidlingen og emailadresser 
på internettet under “klubben, med-
lemmer”. 
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: 61662248

Udvalg: http://www.asr.dk/udvalg.htm

ansvarsområder for de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer. Se: 
http://www.asr.dk/bestyrelsen.htm 



aarhus studenter roklub - fiskerivej 7 - 8000 århus c

Faste aktiviteter

Ergometertræning: Mandage klokken 19.00
  Onsdage klokken 17.30 - oftest med fællesspisning
  - tilmelding via doodle-link i kalenderen på hjemmesiden

Fællesroning:  Tirsdage kl. 17.00
  Søndage kl. 14.00
  - BEMÆRK først fra 26. april

Svømning:  Fredage kl. 20.00 på Aarhus Svømmestadion

Volley:  Torsdage kl. 20.00 på Læssøesgade Skole

Følg med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside:  WWW.ASR.DK

KALENDEREN

Marts 2011
11-13.  Vinterklargøring
15-16.  Infoaften for nye medlemmer kl. 20.00
26.  Officiel standerhejsning, Aarhus Rostadion, Brabrand

April 2011
1.  Svømmeprøve for gamle medlemmer kl. 20.00
2-3.  Instruktionsweekend
8.  Svømmeprøve for kaniner kl. 20.00
15.  Svømmeprøve for kaniner kl. 20.00
26.  Opstart på fællesroning
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