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Endnu en gang velkommen til Årebla-
det. Særligt til jer kaniner, der måske 
stadig forsøger at finde ud af, om roning 
er noget, i kan blive helt tossi med. For-
håbentlig har i små kræ allerede nu fået 
færten af, hvad det er der kendetegner 
ASR. i har nok lagt mærke til det under 
instruktionen, over øllen efter svøm-
meprøven eller på madpakketuren. 
Der findes ganske enkelt ikke en større 
samling mennesker, hvor SAMtLigE 
besidder evnen til at snakke som et ma-
skingevær. ASR er dog andet end snak 
og sladder. Stemning på havnen har 
i prøvet, men i har stadig jeres første 
langtur til gode. Forestil jer roning som 
på forsiden, hvor man hopper i vandet 
for hvert skift for at blive kølet af. Det 
er en realitet om få måneder! Kapro-
ning på Brabrand bør i ligeledes give en 
chance. Faktisk er det bedre, jo tidligere 
i kommer derud, da man får en større 
fornemmelse af balance og fart i en 
outrigger. Sidst men ikke mindst nær-
mer årets første fest sig. Redaktionen 
glæder sig til at møde jer alle til Cock-
tailfesten!
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formanDenS klumme

formanDen

Idrætssamvirket i Århus (IS) er paraply
organi sation for idrætsforeningerne 
i Århus kommune. De administrerer 
blandt andet tilskud, f.eks. er det IS vi 
får dækket udgifter til k1 kurser. IS har 
samtidig det politiske sigte at forbedre 
forhol dene for den Århusianske idræt. 
efter repræsen tants kabsmødet her 
i foråret er jeg nu blevet en del af 
bestyrelsen for IS (læs om mødet på 
www.idraetssamvirket.dk) 

Det politiske har jeg allerede fået at 
mærke, da kommunen i første halvdel 
af april afholdt et åbent visionsmøde 
om debatoplægget om den kommende 
idrætspolitik i Århus frem til 2013. et 
af de store punkter i debatoplægget 
var fastholdelse af medlemmer. 
Det handler ikke om bondage, men 
om at holde fast i foreningernes 
medlemsskare. 

Det fik mig til at tænke: 

hvad gør vi for at sikre gamle 
medlemmer bliver i foreningen? og 
gør vi nok for gamle medlemmer?

at foreningen har en stor 
gennemstrømning ved vi alle. Der 
bliver optaget mellem 60 og 100 
nye medlemmer per sæson. De 
bliver oplært som roere gennem 
instruktionen. her har man som roer 
lært det elementære og bør kunne 
begå sig rimeligt i en robåd.

men at være 100 % fortrolig med 

båden i alt slags vejr  det tager lang 
tid at lære! Gamle medlemmer, jeg 
regner mig selv i al ydmyghed som 
gammelt medlem i den sammenhæng, 
har et erfaringsgrundlag, som de ikke 
umiddelbart glemmer. heller ikke når 
de ikke lige er på vandet en sæson eller 
to. Det er klart, en tilvænningsperiode 
på en tur eller to kan være nødvendig 
for at støve alle kommandoer af. men 
den grundlæggende erfaring for, hvad 
og hvordan der sker med båden i alle 
mulige sammenhænge, den forsvinder 
aldrig. erfaring er en blivende størrelse 
 og ikke noget som skal genopbygges 
gang på gang på gang.

erfaringsgrundlaget kan i en vis 
udstrækning kommunikeres videre 
fra gammel til ny. Det kræver aktiv 
deltagelse fra både gamle og nye 
medlemmer. 

Det kræver gamle medlemmer!

hvis for mange af de gamle 
medlemmer forsvinder, så forsvinder 
væsentlige dele af vores tradition og 
vores viden om roning. 

Her er min påstand så: Vi skal værne 
om gamle medlemmer og deres 
erfaringer og kompetencer til trods for 
de nogle år ikke er så aktive. og det er 
ofte, hvad der sker: gamle medlemmer 
får travlt med karriere eller andet; hus 
og børn, hvad ved jeg. men det får 
ikke deres kompetence som roer til at 
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forsvinde. Den kan være rusten som 
en gammel damecykel, men den er 
der  og man når frem i god stil, selv 
om formen måske ikke lige er den 
bedste.

hvad kan vi så gøre for at holde fast i 
gamle medlemmer?

Som kanin kan du prøve at ringe til et 
gammelt medlem og lokke dem med 
på tur. Det lykkes overraskende tit og 
giver ofte en god historie.

Som gammelt medlem kan du prøve at 
ringe til kaninerne. Giv dine erfaringer 

videre, så vi får skabt flere gamle 
medlemmer lidt hurtigere.

Husk: Erfaring forbliver; Form forgår!

Det minder mig i øvrigt om vores tur 
fra Århus til københavn, hvor bølgerne 
ved krydsningen af Storebælt  nej, 
resten får I på vandet.

Og husk det: Er du ny, prøv en gammel. 
er du gammel, prøv en ny. 

vi ses på vandet til en kaffe og en 
røverhistorie

/Johnny kjeldbjerg

05arranGementer

løbenDe roere

vi er efterhånden et lille hold af aSr 
løbere, der har været med til flere 
løb hen over vinteren. Senest har vi 
løbet Århus 1900 10x10 km stafet. 
vi 10 der deltog, havde en rigtig 
hyggelig dag på landjorden, hvor 
vi prøvede kræfter i det kuperede 
terræn i marselisborgskovene. Denne 
dejlige forårsdag med anemoner og 
lysegrønne blade, gjorde de hårde 
10 kilometer lidt mildere at komme 
igennem trods sygdom, forkølelse og 
eksamensræs i ryggen. vi kan vidst 
godt være stolte af at have deltaget og 
vores placering generelt.

 vi har planer om at stille op til Dhl

stafetten på 5 km. Det er den 19. og 
20. august. har du en løber i dig, så er 
du meget velkommen til at være med. 
vi stiller så mange aSr hold, som 
der er interesserede løbere. mere 
information om tilmelding kommer 
senere, når vi nærmer os datoen.

I løbet af vinteren har vi løbet Danisco
cup, der er en stafet på 5. gange à 5 
kilometer. Det har været hyggeligt at 
være med, og mødes til andet sport 
end roning. Derudover motiverer det 
til mere løbetræning. formen er lagt til 
den nye sommersæson. 

til roning klar!
/merete vindum
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nyt fra ro oG aktIvItetSchefen

tilmeldingerne er begyndt at rulle 
ind. 78 klubber har allerede tilmeld 
sig. aSr har dog kun på nuværende 
tidspunkt tre tilmeldte ture. med vores 
normale aktivitetsniveau kan vi gøre 
det meget bedre. 

Så kære venner, reserver denne 
weekend til en rotur. Jo flere kilometer 
vi ror, jo større chance er der for at 
vinde en af de flotte hovedpræmier! 

Hovedpræmier pr. 7. april 2008 er: 
1 stk. gigener træningsbåd sponseret 
af Spar nord fonden.

1 stk. 1X single sculler mrk. 
Wintech 5060 kg clubracer 
sponseret af c2Shop  modest Sport  
1 sæt c2 Dreissigacker Sculls low 
Inertia macon sponseret af c2Shop  
modest Sport 

Der er selvfølgelig også andre 
gaver at vinde. De vil i ugerne op 
til arrangementet blive vist frem på 
hjemmesiden virorDanmarkrundt.dk

KM-konkurrence

hele weekenden igennem tæller 
hver eneste klub alle sine roede 
kilometer sammen, og søndag aften 
indrapporteres det samlede kmantal.

har en 2er roet 100 km. Giver det 
100x3=300 km

for hver gang klubben har roet 20 
km. tildeles ét lod i en lodtrækning 
om mange flotte og ro-relaterede 
præmier, der vil kunne anvendes i 
enhver roklub.

tilmelding sker igennem rochefen, 
Johannes Woer, enten personligt eller 
på mail woerjohannes@gmail.com

Fiskekonkurrencen

Husk at tilmelde jer fiskekonkurrence 
d. 5. juni 2008. Der er start kl. 10.00.

Der kommer opslag i klubben tirsdag 
d. 20. maj. 

Sankt Hans tur.

traditionen tro ror vi på Skt. hans tur 
d. 23. juni til Skæring hede, hvor vi 
griller. 

Grillen er klar kl. 18.00. efter spisning 
går vi op og ser bålet, der tændes kl. 
20.00.

opslag i klubben tirsdag d. 10. juni kl. 
16.45. 

Se desuden info om arrangementerne 
på asr.dk.
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Fællesroning

 – igen i år med styrmandsgaranti. 

Der vil komme opslag i klubben, hvor 
styrmænd melder sig på i forvejen. 
alle andre roere kan dermed se at der 
med garanti vil dukke styrmænd op.

Så hermed en opfordring til styrmænd 
om at skrive sig på og til alle roere om 
at møde op i rotøjet uden forudgående 
roaftale på tirsdage kl 17 og søndage 
kl 10.

Især er det vigtigt med 
styrmandsgarantien når årets første 
kaniner snart er klar til at blive frigivet 

og skal ud og vise hvad de har lært. 
Så er det ærgerligt at møde forgæves 
op, og synd for de styrmænd, som 
går glip af mødet med klubbens nye 
medlemmer.

og vil du også være styrmand? 
Så er det bare i gang med 
underskriftindsamlingen, den fås ved 
at kontakte en instruktør i forvejen og 
arrangere en tur med gennemgang 
af den underskrift du mangler. alle 
instruktører vil gerne give underskrifter, 
men husk at melde det på forhånd, så 
han/hun har mulighed for at forberede 
sig inden I tager ud.

/rochef Johannes Woer
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8 GranDprIX I aSr 2008

Også i 2008 skal ASR stille 
op i 8GP

træning vil foregå på brabrand 
mandag til torsdag.

på herre siden vil aSr stille et hold i 
2. division, men hvis der møder nok op 
der kan og vil stille op på nedenstående 
datoer stilles der flere hold.

træner  Sune mørch knudsen 
(kaproningschefen)

på dame siden vil vi i år forsøge at 
samle et fælles hold med roklubben 
ara(ara) og  Århus roklub(ar), 
dette vil sandsyleligvis betyde at der 
er flere der kan komme til regatta samt 
at der er flere der kan komme til at ro 
mod nogen på deres niveau.

målet er at der stilles hold i alle 
divisioner på dame side(sidste år var 
der 3), så det er 24 kaproningspiger vi 
skal bruge+styrmænd.

træner  esben buhl

koordinator  helle ørum

alt dette betyder ikke at hvis man 
kommer ud og træner på brabrand 
skal man ro kaproning, der er stadig 
plads til dem der ”bare” vil ro effektiv 
hyggeroning med fokus på teknik, der 
er plads til alle, men til dem der gerne 
vil stræbe efter lidt mere bliver der 

større mulighed for at ro mod og med 
ligesindede. Specielt på damesiden.

regatterne bliver på følgende daoter 
og steder i 2008

maribo regatta 7. juni

bagsværd regatta 24. august

aarhus open regatta 20. september

har du spørgsmål eller vil gerne melde 
dig til så skriv til kaproningschef@
asr.dk, eller helle ørum helleorum@
hotmail.com

mvh og vel mødt

kaproningschef

/Sune mørch knudsen
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reklame for kanInkapronInG
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Drivhus effekten løber løbsk!

Polerne smelter!
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Vandstanden stiger

Kun de stærkeste overlever!
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Hot dogs og kakao på Himmelbjerget. Vær blandt de 
første til fadet

Meld dig til kanin kaproning før din medkanin. Start primo 
maj. Tilmelding og spørgsmål på kaproningschef@asr.dk



bIlleDSIDe12

bIlleDer fra huSklarGørInGSWeekenDen
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maDpakketur 

Søndag d. 13 april havde flere 
entusiastiske roere sat sig stævne i 
aSr, for at ro en større frokostanretning 
til Studstrup, for at nyde den der. 
ugen op til denne søndag, viste der 
sig at være en større aktivitet på 
DmI’s hjemmeside, da varslet fra 
vejrguderne tydede på mere regn end 
sol. men nogle må have sendt årets 
første mariehøner op til vor herre for 
at bede om godt vejr, for vejret kunne 
næsten ikke blive bedre. efter at årerne 
havde oplevet utallige tag gennem 
det blide vand, indfandt bådene sig 
i kaløvig bådelaug, og al den gode 
mad blev båret af sted mod Skæring 
hede. presenninger blev bredt ud, 
da græsset stadig var fugtigt, og 
bådholdene  satte sig i en stor gruppe, 
for at indtage frokost i fællesskab med 
hinanden. efter maden kunne man 
så læne sig tilbage og nyde solen 
i ansigtet. Da maverne havde fået 
fordøjet maden, og de gæve roere 
havde nydt det gode vejr lidt mere, 
var det på tide at vende snuderne 
hjemad – desværre var denne retning 
i modvind, men det skulle ikke holde 
disse gæve roere tilbage, som nød at 
trække årerne gennem vandet, for at 
skubbe de smukke både gennem de 
små bølger, der måtte være på søen 
sådan en dejlig forårsdag. og inden 
længe var bådene atter i Århus, hvor 
de blev vasket og plejet, inden de blev 
sat på plads, hvor de bare venter på at 
de skal ud igen. til sidst bringer vi lige 
lidt stemningsbilleder fra turen. /asger van Der Wehl



remInDer fra Sekretæren
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 … Adressat ukendt… Flyttet… 
Eftersendelse udløbet…

”Hej, det er Nanna nede fra 
roklubben. Jeg skal bare lige 
høre: Er du flyttet? Jeg sidder 
nemlig her med det Åreblad, du 
skulle have haft…”. Forestil jer 
resten af samtalen, og gang den 
med mange.

Derefter tænkte jeg: ”Yes, nu er 
det klappet og klart. Så kan vi godt 
sende alle kontingentbrevene 
ud.”

Jeg satte mig derfor glad og fro, og 
gik i gang med at slikke på henved 
350 frimærker, mens jeg ihærdigt 
fortrængte, hvad jeg har hørt om, 
hvor frimærkerne er produceret, 
og hvilke mikroorganismer, 
der faktisk huserer i limen Til 
gengæld kan jeg melde, at limen 

på de store, fine frimærker med 
et billede af Skuespilhuset på, 
smager en hel del bedre end at 
slikke en henholdsvis rød eller 
lilla Dr. Margrethe i nakken. Ingen 
af delene er dog nogen udsøgt 
fornøjelse

Så er det bare så ærgerligt, når der 
begynder at komme breve retur… 
endnu engang adressat ukendt, 
osv. Vil I ikke nok være søde at 
huske at melde adresseændring 
eller udmeldelse? Selvom jeg 
bliver opdateret på lidt af hvert 
i de mange telefonsamtaler, så 
tager det en hulens masse tid for 
mig, at ringe til alle de ukendte 
adressater.

På forhånd tak!

Ændringer sendes på mailen 
sekretaer@asr.dk

/nanna aka Sekretæren

her er lidt inspiration til de nye kaniner, 
hvis I synes at den almindelige rostil 
er for triviel. Den søde vietnameser 
sidder ikke og hviler sig. hun ror 
faktisk med fødderne.

 /Jens vedel
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Det var en mørk og stormfuld aften… 
eller var det? I hvert fald susede en 
femsyv (forb)læste kapitler fra en 
psykiatribog forvildet rundt i mit hoved 
og råbte: ”Er der ekko herinde?... ekko 
herinde… inde?” her kunne jeg så været 
gået i gang med at analysere disse 
vrangforestillinger og/eller stemmer 
ifølge den internationale klassifikation 
af psykiatriske sygdomme…

I stedet lagde jeg det hele til side, 
sprang ud ad døren og på min cykel. 
kort tid efter befandt jeg mig i den så 
velkendte, trygge, dog lidt koldklamme 
klubstue. men hvor der er hjerterum, 
er der som bekendt husrum, og vi 
var efterhånden ved at være en del 
glade og forventningsfulde roere. vi 
var kommet til det første arrangement 
i eventyrernes netværk. vi glædede 
os til at få syn for sagn fra den så 
sagnomspundne rotur over atlanten, 
hvor christian petersen (aSr) og Søren 
Sprogøe (kvIk) var på måske deres 
livs ekstreme langtur. Den ekstreme 
langtur var netop temaet for aftenen, 
og udover billeder og fortællinger 
fra atlantic rowing race, diskede 
christian også op med beretninger fra 
”kattegat rundt” sommeren 2004, hvor 
Søren a, christian p, claus b og mads 
Aaboe i Sylfiden besøgte afkroge i 
både Danmark, norge og Sverige.

Den aften var nok min hidtil bedste 
overspringshandling og flugt fra 
bøgerne. kan stadig grine over et klip 

fra videodagbogen, hvor Søren og 
christian sidder midt på atlanten og 
spiller sænke slagskibe for at fordrive 
tiden… eller var det sænke robåde? 
kan måske synes en anelse morbidt 
når man ved, at en båd udgik efter 
hajangreb! nå ja…

Det var nogle fantastisk medrivende 
og interessante foredrag fyldt med 
både anekdoter og gode råd. tror ikke 
der sad en roer tilbage, da aftenen var 
slut, som ikke var klar på at give denne 
sommer baghjul med langture til både 
nær og fjern. til det kan man jo bare 
sige: ”Til roning klar – ro væk”

tak til christian for underholdningen 
og til eventyrernes netværk for 
initiativet.

/nanna ebbensgaard

en fantaStISk overSprInGShanDlInG
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huSklarGørInG, hyGGe oG en GoD hIStorIe

beretnInG

Så sad man der. veltilfreds med 
verden lige omkring en, og ikke mindst 
sig selv efter veludført arbejde. øllen 
var til den kølige side, og den sidste 
forårssol til den lune side. lige som det 
skulle være. vi sad på gårdspladsen 
og talte om vores veloverståede 1. 
dag af husklargøringsweekenden. 
Det havde som sædvanligt været 
en rigtig hyggelig dag, men masser 
af entusiastisk arbejdsomhed, både 
fra unge og de lidt mindre unge 
roere! I den forbindelse fik jeg nys 
om en historie, som var blevet fortalt 
under pokalpudsningen. Den lød så 
fantastisk, at jeg blev nødt til at gå 
direkte til kilden, og ikke mindst sørge 
for at viderebringe den til alle jer 
andre, som ikke har hørt den før. Så 
her kommer den. Sæt jer godt tilrette 
og nyd en god historie båret med 
historiens vingesus, fortalt af Jens 
Vedel:

”Pokaler, der røg på lossepladsen

I weekenden den 15-16 marts var 
der livlig aktivitet i klubben. Der blev 
skuret og skrubbet. Bænke blev malet, 
elledninger udskiftet. Pokalerne fik 
også en omgang, så de skinnede på 
ny. 

Sådan sker det hvert år og sådan 
skete det også for 30 år siden. Alt 
skidtet kom i sorte sække og blev 
kørt på lossepladsen. Uheldigvis 
kom vores pokaler (vi havde ikke så 

mange dengang) også i en sort sæk. 
De skulle til gravøren. Vi havde nemlig 
vundet Lillebælts Blå Bånd 2 år i træk 
både i herre og dameklassen og vi 
skulle jo gerne vinde dem tredje gang, 
så de kunne vindes til ejendom.

Den weekend gik alle hjem med god 
samvittighed og med visheden om et 
rengjort klubhus.

Mandag aften ringede en venlig mand 
fra Brabrand til klubben og spurgte, 
om vi ikke manglede en pokal. Ja, 
det mente klubmedlemmet, der tog 
telefonen, nu ikke – de to vi havde 
mente han nok, at der var styr på. Den 
venlige mand fra Brabrand begyndte at 
læse op fra en pokal, som han sagde 
lugtede fælt, for den var tilfældigvis 
fundet ude på lossepladsen, som 
dengang lå hvor Marselis havn ligger 
nu. ”Lille Bælts Blå Bånd” læste den 
venlige mand, og så blev der stille 
i den anden ende af telefonen. Der 
stod også at både ARA og ASR havde 
vundet den.

Vores medlem spurgte forsigtigt, 
om han så ikke havde to, men nej 
det var, hvad han havde fundet på 
lossepladsen.

Så var gode råd dyre. Det tog ikke 
lang tid at finde ud af så måtte den 
anden pokal sikkert befinde sig på 
lossepladsen.

En flok på seks roere, heriblandt 
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undertegnede, drog mod lossepladsen 
iført det mest slidte og udtjente rotøj 
vi kunne finde. Dengang blev al 
fiskeaffald ganske enkelt kørt ud på 
lossepladsen, så det var ikke netop den 
store nydelse at vade rundt i dynger af 
gammelt ildelugtende fiskeaffald. Med 
to fingre for næsen og en pind til at 
rode med gik vi rundt i ca. en time og 
havde nær opgivet at finde pokalen.

Men så var der én der så noget 
glinsende, der skilte sig ud fra 
sildeskellene. Det var damernes 
pokal.

Da vi kom hjem blev pokalen forenet 
med herrernes og tøjet, ja det blev 
kasseret eller brændt.”

Ja, sådan kan det åbenbart gå til. tak 
for en god historie, Jens!

Så der var måske endnu en grund til at 
komme til husklargøring, der trods alt 
er meget mere og andet end kedelig 
oprydning.

/nanna ebbensgaard og Jens vedel

Personerne på billedet fra Lillebælt er: Henning Blaabjerg, Jens Vedel og Mogens Lundgaard
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Klubhus
Fiskerivej 7, 8000 Århus C
86132248

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

roformidlingen og emailadresser 
på intenettet under “klubben, medlem-
mer”. 
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 

Formand: Johnny Kjeldbjerg 
mail: formand@asr.dk
Klosterport 9, 3. tv., 8000 Århus C
29912150

rochef/aktivitetschef: Johannes Woer
rochef@asr.dk og aktivitetschef@asr.dk
Niels Juelsgade 15, 3 tv, 8200 Århus N
5120 7518

langturschef: Morten Christensen 
mail: langturschef@asr.dk
Ryslingeparken 50, 8270 Højbjerg
86114428 / 20987608

Uddannelseschef: Rasmus Brøgger 
mail: uddannelseschef@asr.dk
Eckersbergsgade 31, 1. tv.; 8000 Århus C
2826 8666

Materielforvalter: palle Jørgensen 
mail: materielchef@asr.dk
Uni.parken 3, st. -535., 8000 Århus C
89427535 / 30287147

Kasserer: Lars Nautrup
mail: kasserer@asr.dk
Nørrebrogade 22, lejl.10, 8000 Århus C 
41605940

Husforvalter: Anette Specht
mail: husforvalter@asr.dk
Nørregade 22, 8000 Århus C
40138444

Kaproningschef: Sune Mørch Knudsen 
mail: kaproningschef@asr.dk
Universitetsparken 1, 2., 8000 Århus C
82507085

Sekretær: Nanna Ebbensgaard 
mail: sekretaer@asr.dk
Barthsgade 10, st. th, 8200 Århus N 
6171 0140

Instruktionschef: peter Westergaard 
mail: instruktionschef@asr.dk
otto Benzonsvej 13, 8210 Århus v 
22811907



aarhus studenter roklub - fiskerivej 7 - 8000 århus c

Faste aktiviteter
Fællesroning: Klubhuset tirsdage kl. 17.00, torsdag kl. 18.00 og 
 søndage kl 10.00 (kom 5 min. før!)
Motion+: Klubhuset hver torsdag kl. 18.00.
Ergometer: Brabrand Rostadion 

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

KALENDEREN

Maj 2008
1. Kristi Himmelfartstur
3. Cocktailfest
15. K1-kursus

Juni 2008
5. Fiskekonkurrence
11. K2-kursus
14.-15. Kaninlangtur
17. K1-kursus
20.-22. Vi ror Danmark Rundt
23. Sankt Hanstur
28. Kaninfest

Juli 2008
19.-20. Fælleslangtur

August 2008
16.-17 Fælleslangtur 
19. K1 Kursus
24. Madpakketur
30. Orienteringsroning

September 2008
6. Høstfest 
15. Deadline for Årebladet




