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Vi fylder vor’ lunger og retter vor ryg, og drikker af luften et æterisk bryg. Og snart er vi rede til endnu en gang en som-
mer med solskin og fuglenes sang.
        / Elgo Nilsson 2011

årebladet bringer i denne udgave beret-
ninger fra årets første langture foruden 
stort & småt fra hverdag og fest i klub-
ben. i redaktionen er vi traditionen tro 
næsten nødt til at vride armen rundt på 
trofaste skribenter eksempelvis under 
trusler om offentliggørelse af kompro-
mitterende billeder fra sidste års julefro-
kost, for at få tilstrækkeligt med indlæg 
og fotos til at sætte bladet sammen.

Så hvis du læser dette, så husk at vi 
gerne modtager diverse indlæg om 
kortere og længere roture, om havør-
redens vandring ved vejlby Hage og 
om den store bådhals ombruste historie 
etc. Og snyd os endelig ikke for bille-
derne af din instruktør, der sidder viklet 
ind i fiskesnøre eller med halen i vejret 
forsøger at vikle styrelinen ud af roret. 
vi er helt afhængige af dine historier for 
at lave hele klubbens blad.
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Her tidligt inde i sæsonen er det en 
meget stor fornøjelse at kunne sige, 
at det går fremragende med Asr! 
der har været gang i aktiviteten lige 
fra standerhejsning, mange kaniner 
har fået ro-ret og ”kaninpasserne” er 
så småt ved at tage over. På Brabrand 
sø er der to ugentlige fællestræninger, 
der har stor tilslutning. Og langturene 
er så småt ved at pible frem!

I bestyrelsen har vi også været på 
langtur – dog ad landevejene. Sidst i 
april afholdte vi bestyrelsesweekend 
på Helgenæs og så fremad på 
sæsonen og de kommende år. Det 
kom der mange gode tanker ud af, 
som vi skal have konkretiseret.

Volley

I Asr har vi haft en lang tradition for 
volley-træning om vinteren. I de senere 
år er det dog vigende, hvor meget 
kontakt vi som bestyrelsen har haft 
med volley-træningen. Vi har derfor 
i bestyrelsen besluttet at ”afhænde” 
opgaven som en bestyrelsesopgave 
under aktivitetscheferne og Jens Vedel 
har overtaget opgaven tovholder på 
den fortsatte aktivitet. Jeg håber, det 
vil taget godt imod og at der vil blive 
bakket op som et godt alternativ til 
vintertræningen! da gebyrerne på 
hal-leje forventes at stige, vil vi dog 
forbeholde os muligheden for at tage 
beslutningen op til genovervejelse 
næste år. 

nemmere k1

et andet punkt, vi har drøftet, er 
hvordan vi får flere K1-styrmænd. 
det er erfaringsmæssigt godt for 
at sikre aktiviteten, både for den 
enkelte og for klubben. K1 muliggør 
også scullerret og instruktør-ret – 
og videreuddannelse til k2/k3 og 
(topmålet) Langtursstyrmandsret. 
Vi har derfor besluttet at gøre det 
lidt nemmere at komme i gang med 
k1-uddannelsen og sikre en mere 
glidende og kontinuert overgang fra 
ro-retten, ved at sænke kravet til antal 
roede km. før man går i gang. 

fremover er kravet: Instruktion til k1-
ret kan påbegyndes, når roeren har 
ro-ret og har roet min. 150 km. K1-ret 
kan bevilges, når roeren har roet min. 
300 km. Afsluttes instruktionen ikke på 
én sæson, skal roeren have roet min. 
75 km i den sæson, hvor instruktionen 
afsluttes, før K1 kan bevilges.

ny båd

Vi har som bekendt også bestilt en 
ny 2-åres inrigger fra Grelsdalen. Det 
lykkedes ikke at få båden leveret til 
Cocktailfesten, men om alt går vel, har 
vi båden i løbet af maj. Det vil blive 
annonceret, hvornår den ankommer og 
blive døbt – og indlemmet i bådparken 
på behøring manér.
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nyt logo

Og så arbejder vi på et mindre 
redesign af klubbens logo under 
kyndig vejledning af Anita Koldtoft. 
det tegner rigtig godt!

langturene…

det var dét for denne gang, lov mig 
at udnytte sæsonen og kom også ud 

kOntIgent sæsOn 2011/12

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 

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 
 
 

på langture! det er dér, der knyttes 
bånd - og roningen få nogle helt 
nye dimensioner, man ikke oplever i 
det daglige. Har man først været på 
nogle gode langture, er det svært ikke 
at mindes dem, hver gang man ”blot” 
ror en tur til 2. skiftested. Roningen 
kryber ind under huden. Prøv det!

med ønsket om en skøn sommer

/ michael troelsen

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.
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AnnOCne - generAlfOrsAmlIng

bestyrelsen06

HuSKLARGØRInG

 

Så er det med at få hænderne op af lommerne! Denne søndag er afsat til 
hygge og arbejde, så vores klubhus kan blive sommerklart efter endnu en 
hård vinter! 

VI HAR BRUG FOR NETOP DIG FORDI DU ELSKER AT: 

- Slå søm i  
- Male vægge 
- Fikse elektricitet 
- Pudse vinduer 
- Rydde op 
- Smide ud 
- Pudse pokaler 

- Ordne vores vandsystem 
- Køre på lossepladsen, på 

genbrugsstationen, ja - hvor 
som helst med en trailer 

- Udtænke nye løsninger 
- Lave mad til alle de 

fremmødte 

- Ja ikke mindst at gøre en indsats for klubben. Vi plejer at have det rigtig 
hyggeligt, og denne gang bliver ingen undtagelse. Så tag din romakker under 
armen og kom og giv en hånd med. Husudvalget er i gang med 
forberedelserne til weekenden, så du bare kan møde op og gå i sving. 

Det er ca. fra klokken 9-16. Kom hele dagen, eller noget af den. Vigtigst er, 
at du kommer, så vi kan få noget fra hånden. Tjek hjemmesiden for doodle-
tilmelding. 

Kom forbi!! Det bliver HYL! 

    / Husforvalteren 
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sCullerInstuktIOn

Har du roret, og kunne tænke dig at prøve kræfter med de hurtige og usikre 
både? Så skriv en mail til kaproningschef@asr.dk

mailen skal indeholde følgende:

1. Har du prøvet det før? og evt. hvor mange gange? samt hvor længe siden?

2. Hvor langt roede du sidste sæson?

3. Roede du ergometer i vinter?

det tager tid at lære at ro sculler, og det kræver en del af instruktørene! derfor 
er det vigtigt at i prioterer det højt, så det ikke render ud i sandet, da det er ofte 
er sket før! Så derfor disse spørgsmål I skal svare på.

til alle jer der kunne tænke sig bare at prøve det, vil der hen på sommeren 
komme en dag på brabrand, hvor det vil være muligt at komme forbi og prøve 
en tur.

 / Johannes
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SØFARI

solen stod højt i påsken, og det skulle 
udnyttes. Derfor valgte 5 roere fra 
Asr at den bedste måde at udnytte 
dette på, var at tage på langtur – 
men ikke hvilken som helst langtur. 
tidligere havde nogle af roerne roet 
på størstedelen af Jyllands søer – og 
nu var turen kommet til sjællandske 
søer. 

søndag morgen (lidt for tidligt) kørte 
en bil fra Århus mod Vejle. Herfra 
fortsatte turen over et lille fartbump 
og videre mod Sjælland. Første stop 
– Tissø. Her tog legenden Lis Bay 
imod os, og vi fik hurtigt vist klubben 

og hvilken båd vi kunne låne. Efter lidt 
småbesvær med at få den i vandet, var 
vi klar til at give den gas. nyt farvand, 
ny båd vi skulle af sted. Turen rundt 
var hele 12 km – og på trods af denne 
beskedne størrelse af søen oplevede 
vi da lidt sø. Og vi kan også informere 
om at søen, på trods af navnet, ikke 
består af tis. 

næste stop, Esrum sø. Vi startede 
selvfølgelig med at køre forbi 
fredensborg slot, og drømme om en 
roklub af samme dimensioner. Derefter 
kørte vi ned til Fredensborg Roklub. 
Her lånte vi igen en båd, og fik hurtigt 
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denne på vandet. Vandet var fladt, og 
båden gik godt. Og det lykkedes os 
endda at afholde en lille konkurrence 
mod et par lokale kajakroere, som 
virkede ret presset – på trods af at 
vi ikke trykkede alt hvad vi kunne. 
Og så fik man selvfølgelig også set 
Fredensborg Slot fra vandsiden. En 
rigtig dejlig sø at ro på, og hele 21 km 
fik vi tilbagelagt på denne sø. 

Herefter gik turen mod Holte roklub, 
hvor der skulle overnattes. Der viste 
sig at være flere gæster end vi havde 
regnet med, da roklubben samtidigt 
var udlånt til en konfirmation. På 

trods af dette, lykkedes det alligevel 
at få sovet et par timer – også selvom 
nogle påstod at der blev snorket. 
mandag morgen var tiden inde til hele 
4 søer. Furesø, Vejlesø, Lyngby Sø og 
Bagsværd Sø. Første stop var at sætte 
båden i furesø og herefter ro direkte 
til Vejlesø. Efter lidt sightseeing gik 
turen tilbage til furesø og herfra videre 
mod Lyngby Sø. Vi fik testet vores 
overbæringsevner og kom fint videre 

til Lyngby Sø. Her blev der afholdt 
en velfortjent lille pause – med is. nu 
mente vi at vi var ved at være varme – 
vi skulle prøve kræfter med bagsværd 
Sø. Så efter at have prøvet kræfter 
med en smal bro, var vi på bagsværd 
Sø. Vi kunne næsten følge med de 
både der trænede på søen – men da 
vi jo var langturspakket, måtte vi indse 
at outriggerne var marginalt hurtigere. 
Men på trods af deres fart fik vi krydset 
banerne og mødte styrmandens søster 
og niece til frokost. 

Vi fik nydt en lækker langtursfrokost 
og efter lidt bearbejdning af maden 
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i maven, fik vi sat kursen mod 
Furesøen igen. Her skulle det dog 
vise sig at vi var langt fra de eneste 
der havde fået idéen med at være på 
vandet. De forskellige kanoudlejninger 
havde kronede dage. Men kanoerne 
valgte desværre ikke at følge normalt 
sømandsskab. Dette resulterede i en 
gennemgang af diverse kommandoer 
– samt hævet stemmeleje da en 
anden robåd (ikke fra en roklub) 
valgte at skubbe ud foran vores båd, 

og derefter være ved at ro ind i den, 
da de ikke havde kontrol over deres 
egen båd. 

Herefter kom vi tilbage på furesø og 
aflagde Furesø Roklub et lille besøg, 
inden vi vendte tilbage mod Holte 
Roklub for at aflevere båd og vende 
snuden med Jylland igen. Alt i alt en 
rigtig god tur med godt selskab og 
masser af km – i bil.

/ Asger van der Wehl
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brAbrAnd-trænIng

Der er i år fast træning i outrigger på Brabrand mandag og onsdag kl. 17.30 – 
omklædt. Træningstilbuddet går ud på at ro outrigger, få fart i bådene, og jeg 
ror som udgangspunkt selv med (går du decideret efter en sculler-ret er det 
Johannes Woer der koordinerer dette).

Vi fortsætter med aftensmad om onsdagen. Vi spiser, når vi er færdige med at 
ro og bade.

Der er tilmelding dagen før kl. 18 (og overhold deadline – jeg sætter nemlig 
bådhold kort efter). 

Man kan tilmelde sig enten på vores Doodle, http://www.doodle.com/
wwquiaqe548a4ipp, eller på SMS 2890 4186. Hvis man må melde fra efter kl. 
18 dagen før, skal sørge for en afløser.

Dette er ikke et tilbud til helt nye kaniner pt., da det kræver meget koordination og 
teknik - men når vi når længere hen på sæsonen, er der helt klart mulighed.

/ ulla Vølker
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Batman, Heksen og BANG BANG 
BANG! 

der er enkelte ting, man aldrig kan få 
nok af. En af dem er ASR, en anden 
er superhelte og så selvfølgelig mænd 
i dametøj. 

fAstelAVnsfest

Heldigvis var der masser af alle 
ovenstående ingredienser, da Asr 
endnu engang rystede ’fest-shake-
and-bake-posen’ og slog dørene op til 
en slagfuld fastelavnsfest.

det var med barnefryd i øjnene, at en 
gæv flok halvvoksne roere igen fik lov til 
at møde udklædte op til fastelavnsfest. 
Og selvfølgelig var det hyggeligt at 
skåle og spise sammen. Men den 
aften var der kun to ting, der for alvor 
var vigtige: udklædningskonkurrencen 
og tøndeslagning.

udklædningskonkurrencen udviklede 
sig til en sand gyser med stemmer 
til mange af de gode udklædninger. 
Blandt andre fik ’Heksen Klan’ én 
stemme. Det samme gjorde en 

meget høj Christian gjerløv i batman 
kostume størrelse 12 år skåret over 
på maven (Alfred Pennyworth må 
have været optaget andetsteds 
den dag.). Mangt en festdeltager 
havde sat deres raslepenge på ’miss 
Piggy’ som vinder. Men det blev kun 
til en andenplads til den lyserøde 
grisefrøken. Det endte med en delt 
førsteplads mellem ’Palmen Dorthe’ 
og ’Geishaen Mie’. Tillykke! (note 
til næste år: begge vindere var fuldt 
malet i hovedet – henholdsvis grøn og 
hvid - det kan være et vindertrick!). 

derefter gik de indledende heats 
til den store tøndeslagning i gang. 
der var klassikere som ’spis hurtigt 
snørrebånd’ og ’bid til fastelavnsbolle’. 
Endelig kom tønden op. Ro-’gunsne’ 
blev flexet en gang mere end normalt, 
og der blev skulet til de roere, der 
havde vintertrænet. 

battet blev placeret i hånden på den 
første roer. BAnG ! BAnG! BAnG! 
Der blev gået til den. Pludselig skete 
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der noget uventet. En mærkelig 
skummende væske begyndte at sive 
ud fra tønden. Det viste sig at Batman 
og heksen havde tænkt, at dåseøl 
var genialt fyld til en fastelavnstønde 
(endnu en note til næste år: det er det 
ikke, da de ellers så god karameller 
bliver fedtede.). 

bAng! bAng! bAng! Og wupti, kom 
fedtede karameller og tomme dåseøl 
til syne på gulvet i den lille bådhal. 
Aftenens kattedronning var fundet. 
Janteloven forbyder mig selvfølgelig 
at nævne navnet på denne dronning 
– men det kan afsløres, at det var en 
yderst fortjent titel til en meget glad 
kvindelig cowboy! gejsten var nu for 
alvor tændt hos de stærke roere og 
inden for kort tid var aftens konge også 
i hus – stort tillykke til stærke Rune. 

det var en storslået aften i dejligt 
udklædt selskab. Og det skal for 
god ordens skyld nævnes, at ingen 
karameller led overlast eller gik til 
spilde.

/ merle strand banggaard
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WHAts gOIng On In HAItI red CrOss bAse 
CAMP 

I starten af April blev jeg ringet op 
af røde kors i danmark og spurgt 
om jeg kunne tage afsted til Haiti. 
Hvornår - spurgte jeg – snu som jeg 
er. nu – var svaret og dertil måtte jeg 
jo sige at jeg havde andre gøremål 
som fx. 2 eksamener, som jeg ville 
have afsluttet. nå, sagde de så og 
spurgte hvornår min sidste eksamen 
var. Den 15. April sagde jeg... Kan du 
tage afsted d. 16? Øhhh fanget på det 
forkerte ben sagde jeg ”ja” og efter 
sidste eksamen (kan lige prale med 
et 12-tal) kørte jeg til kbh, hvor jeg 
skulle med flyveren lørdag morgen. 
en masse begivenheder går jeg glip 
af tænkte jeg, men også mange fede 
oplevelser kommer der. Jeg mister 
medhjælperfest, logemøde, bryllup 
og ølfestival – en maj måned der i 
sandhed er spækket med oplevelser 
der varmer. Eller ihvertfald fylder i 
maven. nå, men afsted med mig til 
london og videre til new york, hvor 
jeg overnattede og derefter videre til 
Haiti, hvor heden ramte mig som en 
syngende lussing en dag hvor man i 
forvejen er ramt af tømmermænd.

Pick-up stod klar og jeg kom til Base 
Campen (BC). Her mødte jeg mine 
danske kolleger, som er rigtig rare og 
jeg har fået et godt forhold til kokkene 
karen og mike, som jeg jo anser for at 
være nogle af de vigtigste personer.

Per som jeg afløste tog mig en tur rundt 
på campen, hvor jeg kunne se lidt om 

hvordan det foregår og hvordan det 
hele ser ud. 20 timer senere tog han 
afsted – der var noget med en pige 
han havde mødt 14 dage før han tog 
hertil og hun var vist gravid....

nå, de første par dage fik jeg min 
ilddåb, med regn der trikkede relæer 
osv. Jeg måtte tage tyren ved hornene 
og lære, hvor ledningerne lå og 
hvordan de hang sammen, hvilket er 
nemmere sagt end gjort, men jeg har 
lært det så nogenlunde og det er til stor 
hjælp, for de ligger hulter til bulter.

Jeg havde nu den daglige ledelse af 8 
lokale gutter, som jeg kun lige havde 
hilst på da jeg ankom. De har vist sig 
dygtige og for det meste tilfredse og 
vi har et rigtigt godt forhold. Jeg laver 
lidt om morgenen og når de kommer 
laver vi lidt sammen. Så går jeg op og 
feder den til frokost, hvorefter jeg går 
ned og feder den igen. Så går jeg ned 
og laver lidt sammen med dem hen 
ad eftermiddagen og så laver jeg lidt 
når de er gået hjem. nej, jeg feder den 
ikke – der en del at se til, men klimaet 
er ulideligt fra 10-16.
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men opgaven er større end man lige 
tror. Der er ikke noget, der virkelig 

Billede af udsigten fra mit kontor.

den første weekend tog karen, Henrik 
og jeg ud til La Piste, som er en gammel 
lufthavn, der bruges som nødlejr. Der 
fik jeg det første rigtige indtryk hvad 
tilstanden er og den er ikke god!

nedslidte telte, rådne plader og 
hullede presenninger er det de bor i. 
der er ikke mange fornøjelser i deres 
dagligdag!

Workshoppen der er mit arbejdssted 
når jeg ikke er på kontoret.

fungerer af grundlæggende ting. 
Kloakker, renovation osv. er stort 
set ikke eksisterende. Så det er fine 
tanker som firmaer og lande har når 
de bidrager økonomisk, men det er 
helt fra bunden at landet skal bygges 
op. Derfor virker det som om der er en 
stilstand i samfundet, simpelthen fordi 
de ikke ved hvor de skal starte...

Heldigvis havde vi lidt fornøjelse og 
kunne lege lidt med nogen af børnene 
ude i nødlejren. Det gjorde vi igen på 
et senere tidspunkt, og det er rigtigt 
fedt at se at man lige giver en kort 
stund af glæde og leg til nogen, som 
bare ikke har noget.
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en af dagene var vi på hotel Olufson, 
som også Jørgen leth og mick Jagger 
har boet på. Begge med navneskilte 
på deres værelser. Stolt!

for at slide afsted var en kort tur på 
sygeteltet. Jeg fik det bedre og var på 
stranden i weekenden. Dog var det 
ikke ovre og jeg måtte for alvor på 
sygetelt. Med drop og det hele blev 
jeg indlagt og spiste ikke noget hele 
mandag, hvilket jeg ellers plejer... Jeg 
drak heller ikke så meget, men vandet 
og det tilskudspulver de har, smager 
altså også virkelig dårlig! Jeg fik også 
en pille mod forstoppelse som virkede 
dagen efter – i den grad...

under  min tid i sygeteltet tog jeg mig 
selv i at bruge udtrykket ”little bittle” om 
en af de piller jeg fik. The julekalender 
er ikke vist forgæves!

der gik et par dage før jeg var klar 
igen og op til weekenden følte jeg 
mig rimelig frisk. Endelig kunne jeg 
komme videre med tømmerhandlen 
og i skrivende stund er den næsten 
færdig.

På hotellet kunne vi slænge os lidt ved 
en pool og bare slappe af. Det var rart 
idet der ikke var så mange og meget 
stille.

mit første rigtige projekt er at opstille 
en tømmer”handel” som vi kender det 
fra Danmark. Jeg sled og slæbte et 
par dage og kom ret langt med det.

det er meningen at alt skramlet skal 
væk og der skal ryddes op, men rom 
blev jo ikke bygget på en dag. Straffen 

et par dage er gået siden jeg skrev 
ovenstående, så nu er workshoppen 
færdig. På billedet kan man se hvordan 
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tømmeret er opstillet på lækker vis 
og at der er variabel rumopdeling og 
kraftig skydelås i form af planker, der 
gerne skulle kunne holde til en orkan 
(det er dog ikke testet endnu)

der er sket en masse ting og det er 
rigtigt fedt. Men der er også meget 
varmt og det skal kroppen lige vende 
sig til.Ofte er mit hoved ved at koge 
over!

en generator blev ved med at slå ud 
og efter noget søgen fandt vi fejlen. 
en maks sveden ledning grundet 
dårlig forbindelse. Den havde smeltet 
en kontakt og vi måtte klunse en ny 
fra en anden. De dygtige gutter reder 
dagen kan man se.

Jeg har taget lidt billeder af bC’en, 
men det er svært at give et overblik 
over den. Her er et morgenbillede 
fra vandrensningskontainerens tag. 
Her kan man se de kontainere, der 
om få måneder bliver delegaternes 
beboelse. 

lige nu bor vi i telte og det er egentligt 
ok – det kunne være meget værre, 
men da der vil være røde kors her 
ude i nok 5-6 år endnu, bliver der 
opstillet ordentlig beboelse.

Ellers kan I på Google Earth finde 
disse koordinater; 18,34,16,65n og 
72,17,45,07V

lige nu sidder jeg og sveder, men 
inden længe bliver det mere tåleligt og 
så vil jeg ud og gøre tømmerhandlen 
færdig. Det kan afhælpe den første 
oprydning. Sidst på uge går jeg så 
igang med næste projekt, der går ud 
på at lave et hyldesystem til nogen 
store kasser (metalkasser vil det 
være) så der også kan komme styr på 
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dem. Efter det er færdigt vil der være 
en større oprydning med fast hånd 
og så skulle det gerne blive en rigtig 
lækker workshop.

da jeg kom hertil stod der to geder 
bundet og dagen efter havde ene fået 
2 kid og så blev de ellers sluppet løs. 
Til stor fortrydelse for de fleste, da de 
skider over alt. Og jeg mener virkeligt 
over ALT. Man kan nærmest ikke undgå 
at slæbe div. med ned i kantineområdet 
og det udgør efterhånden en 
sundhedrisiko. Gederne er diskuteret 
på højt niveau, men der sker ingen 
aktion. Jeg har tilbudt at skaffe dyrene 
af vejen, men har ikke fået go. Der er 
tale om en indhegning, men der sker 
ikke en hujende fis. Måske skal jeg 
tage teten på det igen?

nå, men de her geder går en tur rundt 
på hele pladsen (og skider) kl ca. 5.30 
hver morgen, hvor de står og bræger 
samme lyd som når man skærer 
langsomt i et plastikkrus. De er så anti 
de geder at man tænker det værste, 
men det er der nogen der virkelig 
bliver stødt over. De har det meget 
bedre end de folk der sidder ude i 
lejrene og lider af mangel på nærmest 
alt. Det sætter det lidt i relief...

Jeg har idag fået godkendt en 
forlængelse, der betyder at jeg først 
kommer hjem sidst i juli (men tidsnok 
til skanderborg ;o) det betyder også 
at jeg får en lille ferie, med tilskud fra 

røde kors, hvor jeg tager til bahamas 
og håber at kunne dykke en del. Det 
bliver fedt nok, men nok også lidt 
ensomt.

Jeg havde hørt om en der havde 
dykket på bahamas så jeg ville høre 
hende om hun havde nogen fif, men 
jeg ville lave en practical joke med 
hende først, så jeg bildte hende ind 
at jeg havde været nødt til at skære 
hende telt op for at stoppe en elektrisk 
brand i nogen ledninger. Hun troede 
på det og jeg sagde at hun var nødt 
til at sige det til security. He he. Jeg 
regnede med at de ville grine højlydt, 
men de troede på hende, og så måtte 
jeg ud og fortælle dem at det var en 
joke :o) det viste sig at hun havde 
dykket på babados i stedet, men det 
var nu sjovt alligevel og hun tog det 
meget pænt og kunne grine af det. 
Jeg er jo lidt vittig når det kommer 
over mig.

I aftes regnede det helt vildt og et telt 
var ved at brase sammen og skulle 
pumpes samtidig med at generatoren 
gik ud. Jeg vadede rundt i regnen og i 
vand til anklerne nogen steder. 

På magisk vis virkede det pludselig 
igen uden at relæet slog fra og så 
kunne teltet pumpes. Min ekstremt 
ildelugtende sandaler var selvsagt 
gennemblødte, så jeg greb muligheden 
og stod og vaskede dem, mens det 
regnede.
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nå, men det skal ikke være nogen 
hemmelighed at jeg savner en god 
rotur og at jeg tit tænker på jer i ASR. 
det lækre forår jeg forlod og de mange 
gode oplevelse der stod og ventede. 
Også her i weekenden, hvor I holdt 
stor fest – hvor ville jeg gerne have 
været med. 

Også kaninfesten kommer jeg ikke til, 
så jeg tager stor revanche til efterårets 
fester. Mon ikke også der kan opstå en 
spontanfest eller to som jeg kan være 
med til. Skulle I være så heldige at 

ligge inde med billeder af rosituationer 
eller bare andre sjove Asr situationer 
må I meget gerne sende dem eller 
sende link. Billeder af ropiger i bikini 
er også meget velkomne – evt. Bare 
piger i bikini, hvis det viser sig svært 
at skaffe :o)

en masse andre sjove ting er sket og 
jeg har mig en fed oplevelse, men det 
må I høre mere om en anden gang. 
Jeg håber I alle har det godt og drikker 
en pils for mig fra tid til anden. Vi ses i 
den grad til August!

/ kram fra uffe helt omme i Haiti



LAnGTuR PÅ GuDEnÅEn - En BILLEDREPORTAGE

lAngtur28

Hvad: En påske på åen.

Hvor: Gudenåen, Ry-Randers.

Hvem: Fire både fra ASR og 16 roere.



lAngtur 29

Humør: utrolig højt og ikke til at skyde 
igennem.



lAngtur30

(H)vejret: Høj sommer i april.

konklusion: en fænomenal første 
langtur i denne sæson!
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Formand: 
Michael Troelsen 
mail: formand@asr.dk

Næstformand / Uddannelseschef: 
Sune Mørch Knudsen 
mail: uddannelseschef@asr.dk

Kasserer: 
peter vestergaard
mail: kasserer@asr.dk

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

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

KALENDEREN

Maj 2011
29.  Husklargøring kl. 10.00
31. Klubaften kl. 19.00

Juni 2011
2.  Kristi Himmelfartstur kl. 9.00
4. Sydhavs Regatta
11. Kaninfest
18.-19. Kaninlangtur
23. Sankt Hans Tur
28.  Klubaften kl. 19.00

Juli 2011
26.  Klubaften kl. 19.00

August 2011
30.  Klubaften kl. 19.00

September 2011
10.  Aalborg Regatta
27. Klubaften kl. 19.00

Faste aktiviteter

Fællesroning:  Tirsdage kl. 17.00
  Søndage kl. 14.00

Brabrand:  Mandage kl. 17.30
  Onsdage kl. 17.30
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