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Nu lyser løv i lunde, grønt ligger Danmarks land i mellem blanke sunde, et skjold med sølverrand; frugtblomsters 
hvide pletter det rige, grønne felt, mens højt de lyse nætter slår ud sit sommertelt

Johannes Jørgensen / Carl Nielsen.

Årebladet - nu med endnu en funktion, 
udover de tidligere så velkendte toilet-
læsning, pigetisning i båden-læsning, 
styrmandslæsning, stå-på-en-sten-
læsning, CatLink-læsning (til nye læ-
sere: gamle Åreblade kan granskes på 
asr.dk gør evt. forståelsen nemmere). 
Men tilbage til den nye funktion. Med-
lemsbeviset er slettet fra hjemmesiden, 
i stedet fungerer det blad du nu står 
med i hånden, påtrykt dit navn og med-
lemsnummer, som dit bevis på, at du er 
menigt medlem og dermed bl.a. kan få 
rabat i TourSport og få adgang til svøm-
mehallen i vintersæsonen. Så kære 
medlem, husk dit Åreblad, hvorend du 
går og står, du kan få brug for det hvor 
du mindst af alt venter det. Dette vil 
selvfølgelig også gælde for fremtidige 
blade. Fortsat god sommer til jer alle, 
ønsker redaktionen fra en lun sovepose 
i stuen hos chefredaktør Thomas - En 
aften, der skulle have været den redak-
tionelle sommerfest på terrassen, men 
som, overmandet af regn og kulde, blev 
til hygge med rødvin i stuen under tæp-
per og dunsoveposer, med tanker på 
langture og eventyr i resten af sæson 
2008.

/Redaktionen
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formandens klumme

formanden

18. november 2004 blev jeg valgt som 
formand. den gang sagde jeg, jeg ville 
sidde i mindst tre år og sikkert ikke 
længere end fem. Ved den kommende 
generalforsamling (den 20. november) 
har jeg siddet i fire år. 

Jeg stopper som formand ved den 
kommende generalforsamling.

Det er der for så vidt flere grunde 
til. en væsentlig grund er, jeg vil 
stoppe, mens jeg stadig synes, det er 
spændende og interessant. for det er 
det meste af tiden begge dele. men 
det vil det måske ikke blive ved med 
at være. derfor er det bedre at stoppe 
nu, mens gejsten stadig findes og 
måske kan bruges andre steder.

desuden er det måske ikke helt 
skidt at en studenter roklub har 
bestyrelsesmedlemmer på den lille 
side af tredive. Yngre kræfter med et 
nyt syn på, hvad studenterroning bør 
og vil fremover.

grunden til jeg meddeler dette nu, 
måneder forud for generalforsamlingen: 
Vi skal have tid til i fællesskab at finde 
interesserede og egnede kandidater, 
der kan tage over, som kan få den tid, 
der skal til, for at finde ud af hvad det 
faktisk drejer sig om og forberede sig.

/Johnny kjeldbjerg
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til en gang ergometertræning på 
rostadion i de tidlige forårsdage faldt 
snakken på at få samlet en besætning 
til odense langdistance. der var ikke 
helt så mange, der var helt klar på 
at træne 2-3 gange om ugen, i de to 
måneder der var til løbet endnu. så 
der blev ikke helt nok til at stille med 
en 4x – men asr blev repræsenteret 
i 2x dame klassen. rikke Bech og 
Helle Ørum fik lov til at låne ”Ceres” af 
roklubben ara.. det er en båd, der 
passer bedre til to letvægtspiger, end 
den asr selv har. 

de første par ture foregik før 
standerhejsning, så det var med 
oppustelig vest og enten en anden 
robåd eller motorbåd på søen. før 
standerhejsning er der ikke bøjer på 
søen (jo, et par stykker i hver ende), 
så det er med at kende landemærker. 
det blev dog ikke til mange ture uden 
bøjer – heldigvis! 

det har været meget lærerigt at træne 
målrettet frem mod en regatta, og så 
en distance der ikke kun afhænger 

af, hvordan starten går. distancen i 
odense er 6 km – så før start ror alle 
både 6 km ud ad kanalen. lørdag var 
der 90 både til start, og der blev startet 
med ca. 15-20 sekunders interval. der 
skulle selvfølgelig styres undervejs, 
og der var ikke afspærret, så 
søvejsreglerne gjorde sig gældende. 

Vi roede både lørdag og søndag, 
så lørdag var turen ny for os, men 
søndag gik styringen bedre. Vi tog 
det som en god kickstart på sæsonen, 
og for Helles vedkommende også lidt 
for hård en start – den efterfølgende 
måned blev der ikke roet pga. et 
overbelastet håndled…

Jeg tror nu ikke, at det er sidste 
gang, der bliver deltaget i andet end 
8 grand Prix fra vores side – måske 
til næste forår? – eller til nogle andre 
regattaer?

om ikke andet, så tak for turen rikke 
;-)

/Helle Ørum

ODense LangDistanCe 26. – 27. apriL 2008
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asrs klubhus blev bygget i 1943 og har 
i 65 år været en midlertidig løsning… 
temaet ”nyt klubhus” blevet diskuteret 
lige siden otto Bjerrum var formand, 
og det har altid haft lange udsigter. 
det kan dog ikke have undgået den 
aktive roers opmærksomhed, at der 
nu er ved at ske store ændringer i 
den nordlige del af havnen. fx er 
udgravningerne begyndt til en kanal 
ved nørreport-krydset, der måske ad 
åre bliver stor nok til at ro på. og ved 
byrådets budgetforhandlinger sidste 
år blev der afsat 10 mio. kroner til ro- 
og dykker-klubfaciliteter i 2010. det 
begynder at hjælpe på det.

samtidig er der sat gang i en formel 
byplanlægning for, hvad der skal 
ske i vores del af havnen. 3. juni 
var undertegnede således til møde 
på rådhuset om denne formelle 
byplanlægning. det blev her fortalt, at 
kommunen til september vil fremlægge 
et forslag til dispositionsplan for 
området, som efter en offentlig høring 
i slutningen af efteråret ventes at føre 
frem til en byrådsbeslutning i februar 
2009. når den beslutning foreligger, vil 
vi i princippet vide, hvor vores klubhus 
skal ligge i fremtiden. 

Antal kanaler

og der kommer til at ske ændringer! i 
de foreløbige udkast til dispositionsplan 
er der tegnet en kanal dér, hvor 
vores og aras klubhuse ligger, og 

der er tænkt en anden kanal dér, 
hvor aarhus roklubs klubhus ligger. 
desuden er der afsat areal til at bygge 
nye klubhuse til roklubberne længere 
ude ad fiskerivej, på en opfyldning i 
bassinet lige syd for træskibshavnen. 

Vision Søsportsby

men hvad skal vi bygge? asr har 
gennem de sidste mange år været 
primus motor for et forslag til ny 
søsportsby, hvor ro- og dykkerklubber 
ligger side om side, men med hver 
sine klubfaciliteter. Vi håber, at der 
kan etableres en sådan søsportsby, 
og at vi kan få et lige så hyggeligt 
miljø og et klubhus som det, vi har 
nu - bare i en mere tidssvarende 
udgave med centralvarme, nye 
omklædningsrum, opvarmet klubstue 
(!) og et køkken, der er dimensioneret 
til klubbens aktivitetsniveau. det er 
alt sammen noget, der er beskrevet 
i vores lokaleprogram og i forslaget 
i søsportsby Århus, som kan ses på 
klubbens hjemmeside: www.asr.dk/
sosportsby

når dispositionsplanen foreligger, kan 
vi gå i gang med en mere detaljeret 
planlægning af et nyt klubhus og 
fællesfaciliteter i søsportsbyen.  
der skal søges byggetilladelse, 
og finansieringen af hele 
genhusningsprojektet skal afklares. 
dette vil – om alt går vel – kunne ske 
i løbet af 2009, således at klubbens 

genHusning06

Hus forBi?



generalforsamling i 2009 kan vedtage 
at gennemføre projektet. går alt som 
ønsket, vil et nyt klubhus i en søsportsby 
kunne bygges i løbet af 2010, således 
at første standerhejsning i det nye hus 
kan være i 2011. 

Bliv inddraget!

så vidt rammerne. Projektet lader sig 
ikke gennemføre uden, at klubbens 
medlemmer er med – både på ideen 
og i det konkrete arbejde. derfor 
vil vi i løbet af efteråret afholde et 
medlemsmøde, hvor vi vil gå mere 

i detaljer med, hvad klubben skal 
gøre. Vi håber, at dette møde og den 
løbende information vil betyde, at alle 
medlemmer kender til og bliver trygge 
ved genhusningsprocessen - og får lyst 
til at engagere sig i den. kun på den 
måde vil vi kunne flytte asr-sjælen et 
par hundrede meter mod nord til et nyt 
klubhus i en ny søsportsby med gode 
naboer!

Vil du vide mere om genhusningen, er 
du meget velkommen til at kontakte 
os

michael troelsen og lars nautrup
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det Handler om at HaVe is i maVen 

8 anmeldelse

når sommervarmen rammer, er det 
vigtigt at få uanede portioner ægte 
italiensk is indenbords. dette er ganske 
enkelt essentielt for en kompetent 
sommer-roer. følgende indslag er 
derfor en lille anmeldelse af et udvalg 
af is fra Paradis i nørregade.

synsindtryk: serveret i papbæger 
af den karakteristisk røde farve, der 
præger stedets navneskilt, var en fræk 
kontrast i spillet mellem det knaldrøde 
service og de lyse og mørke isvarianter. 
der var dog en farvemæssig 
forstyrrelse i sammenstillingen af 
den violette kirsebær is og det røde 
bæger. men efter 6 ½ minut i varmen 
havde hele anretningen alligevel 
ændret sig til en særdeles grødet og 
farvemæssigt grumset oplevelse. Vi 
anbefaler derfor, at man spiser sin is 
med lukkede øjne. 

følesansen: kold klæbende 
konsistens. måske i virkeligheden som 
mænd ville beskrive kvinder. 

smagsindtryk: to kvinder med raffineret 
og kræsne smagsløg valgte først en 
mørk, kraftig sag kaldet mexicansk 
chokolade med stænk af pirrende chili. 
uden tvivl en fantastisk is, hvis tunge, 
fede chokoladesmag løftes let af den 
efterfølgende smagfulde ætsning i 
mundhulerne. en delikat kombination, 
som især en ægte chokoladeelskende 
roer ville sætte pris på.

Basilikum sorbet er den lyse, 
opkvikkende is, der anbefales som 
smagsløgsrenser mellem to tunge 
is-retter. et rent pust af middelhavets 
friskhed på tungen, isende fornemmelse 
i sølvplumperne og kraftige vibrationer 
helt op i frontallapperne. 

samme effekt af friskhed og 
sommersødme havde vi forventet af 
hyldeblomst. den skuffede desværre 
fælt med sin meget kortvarige flade 
smag af hyld efterfulgt af et glas 
mælk. 

stærkere sommerstemning og 
barndomsidyl, var der derimod at 
finde i den opfindsomme og må 
vi tilføje lidt vovede og dog såre 
indlysende, koldskåls is. Just så 
perfekt komponeret at vores indre blik 
viste silkekjoleklædte mormødre med 
koldskålterrinen. 

kirsebær/amarone var en udsøgt 
fornøjelse af højeste karakter. fuglene 
nynnede italiensk 70’er top 10, og 
frøen kvækkede elskovsviser til langt 
ud på natten. af den grund vil vi nok 
fraråde, at den medbringes på langtur, 
hvor der er overnattende roere i telt!

overordnet var smagsoplevelsen fra 
Paradis en stor succes, skønt det dog 
må nævnes, at servicet var alt, alt for 
lille, ja nærmest usselt. Vi anbefaler 
derfor kommende gæster selv at 
medbringe sølvske.   
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i næste udgave satser vi på en 
anmeldelse af ”De Fire istider”, De 
Mezas vej, Århus C. 

Yderligere opfordrer vi kendere som 
nybegyndere, til at kaste sig ud i den 
italienske is’ fascinerende og berigende 
verden. send anbefalingerne såvel 
som advarsler til Årebladet. rigelige 
mængder af den rette næring i den 
kommende varme sommer skal 
prioriteres højt.

/anni Jeppesen & gry Hvass



formandens klumme

formanden03

ÅVm 2008

arrangementer10

Århus Venskabs match er en lokal 
langdistance-kaproning. løbet blev i år 
afholdt d. 29. maj, 4 asr-både stillede 
op og gav hinanden og de andre roere 
kamp til stregen. distancen gik fra 
træskibshaven rundt om en bøje ved 
dommertårnet i egå og hjem i havn, 
udregnet til 12 (!) km af løbsledelsen.

forskellige strategier blev anvendt, 
der blev fratrukket handicap for 
roernes alder, 2-årers inrigger frem 
for 4-årers, piger og kaniner. Herre-
4-eren benyttede sig derved af en 
kanin-pige som styrmand og roede 
hele distancen uden skift. de roede 
stærkt i høj kadence og opnåede 
en flot 2. plads med tiden 01:02:42, 
4-eren bestod af mette lintrup, morten 
Pedersen, troels Bjerre, kristoffer 
andersen og rasmus Brøgger. På 
trods af handicaps nåede de dog 
ikke op på siden af førstepladsen 
som blev taget suverænt af endnu 
en asr-båd: Christian petersen, 

esben Buhl og Hans Christensen med 
tiden 01:02:21. 3.pladsen blev med 
decimaler vundet af en tredje asr-
båd, de leende køer, ren pigebåd og 
på trods af ikke indøvede skift hver 
t 6. minut: anne sevelsted, astrid 
mohr og stine lindegaard med tiden 
01:03:01, mod team ono fra ara 
på 4.pladsen med 01:03:02! asr’s 
sidste båd lagde sig skarpt efter på 
en 5.plads med tiden 01:08:20, denne 
båd var også en 2-årers og bestod af 
Johannes Woer, palle Christensen og 
esben daugbjerg - og derefter kom 
både fra risskov, sero og ara på 
de resterende 3 placeringer.

tak for kampen, og et stolt tillykke 
til vinderne. Håber endnu flere 
asr-roere vil være med til at ro 
inrigger-langdistance. det er sjovt 
og udfordrende for både teknik, 
udholdenhed, samarbejde og taktik i 
fht. vind og vejr.

/stine lindegaard
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Bedre fester

festudValget

asr er kendte for sine fester, som ofte 
overgår, hvad man normalt oplever, 
når man fester i byen. det skal nok ses 
ud fra medlemmerne, som jo danner 
rammen, og det sætter ekstra kulør på 
indholdet, når det både er mediciner, 
økonomer, teologer, psykologer, ja jeg 
kan jo blive ved, plus alle dem som er 
færdige med studiet og arbejder fuldtid 
som håndværkere, sygeplejersker, 
skolelærer osv.

i denne skare af mennesker finder vi 
så et medlem, som i særlig høj grad 
kan lide at feste. og musikken skal 
bare være i orden! især lyd og anlæg, 
musikken kan jo hentes på nettet. 
Hvad gør man, når det gamle anlæg 
trænger til en udskiftning, højtalerne 
er mugne, og forstærkeren er brændt 

af?

 morten fandt et anlæg hos aV center 
i Viby og handlede sig frem til en 
god studierabat på godt 10.000 kr. 
tuborgfondet kunne være en mulighed, 
som morten ulrik derfor sendte et brev 
til, i håbet om gevinst, men troede 
ikke helt på det kunne lykkedes. efter 
lidt korrespondance frem og tilbage, 
også pr. telefon, kom der brev fra 
tuborgfondet med bevilling til det 
nye anlæg, som morten ulrik havde 
beskrevet nøje til 15.000 kr. morten 
ulrik aftaler en dato for overrækkelse 
af checken og på billedet ses Peter 
moe rasmussen fra tuborgfonden, 
med Jesper Henrik og morten ulrik i 
asr 2007.

/lykke kofoed
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tHe Quest of kutter maren 

- en beretning om overfiskning, 
ansigtsbehåring og ufattelige 
mængder af mad

torsdag d. 5. juni 2008 kl 04.37 
stævnede den stolte båd kutter 
maren, også kendt som Bjerrum, 
ud af Århus havn. strategien var 
klar: at fiske alt hvad remmer og tøj 
kunne holde og dermed vinde dette 
års fiskekonkurrence i asr. Om 
bord kæmpede den gæve besætning 
mod bølgerne og Catlink færgernes 
uforudsigelige bevægelser på vandet. 
styrmand Jeppesen sad strunk ved 
roret med sin netto-sydvest vanligt 
trukket ned om ørerne og satte kursen 
mod den yderste mole, medens 
thomas sømand seeman, skipper 
Jannie skræk, maskinmester esben 
og undertegnede, Blink-Blink gry 
Hvass rødskæg sang sømandsviser 
og fortalte historier fra de varme lande 
for at holde humøret og moralen oppe 
i det uvejsomme og fiskefjendtlige 
vejr. lige meget hjalp det dog. efter 
et par timer med bundbid og en 
enkelt krabbe måtte vi atter gå i havn 
for at skifte et besætningsmedlem. 
styrmand Jeppesen forlod os på 
kajen og istedet steg tue Bøllehat 
ombord. grønskollingen, der ikke 
engang kunne mønstre antydningen 
af et skæg, havde købt en fætter Br 
fiskestang....skepticismen var til at 
tage og føle på. Han skuffede nu ikke, 
men viste sig at være en udmærket 
matros, og vi fik i anden omgang 

plimsollen helt ud til det varme vand 
ved studstrup, hvor kæmpefiskene 
holder til. Vi kastede anker og 
kæmpede mod solens ubarmhjertige 
stråler og vores overfyldte maver af 
alt det kage og frugt, vi havde sat til 
livs under proviantering i egå. men 
man skal jo have noget at stå i mod 
med, så frokosten blev hurtigt fundet 
frem. maskinmester esbens tunsalat 
skuffede dog lidt, fordi letmatrosen 
havde glemt mayonnaisen 
derhjemme....lidet kunne vi vide, at 
den tørre tun skulle blive det tætteste 
vi kom på at få en fisk på krogen. 
Klokken nærmede sig 17, og dermed 
afslutningen på konkurrencen, så vi 
måtte med ærgelse lette anker. og der 
blev bidt ekstra hårdt i majspiberne 
og hevet vildt i skægget, da en dårlig 
undskyldning for en båd med tre lokale 
landkrabber, hev tre fladfisk i land 
just som vi måtte forlade farvandet. 
Humøret steg dog hurtigt et par grader, 
da det blege mandskab kastede sig 
i bølgerne og tog en velfortjent og 
tiltrængt dukkert på vej hjem til Århus. 
Vi kom flot og solbrændt i havn og 
kunne fejre vinderne af konkurrencen 
på behørig vis. en god, omend 
fiskefattig dag for Kutter Maren og 
hendes gæve besætning.

/gry Hvass
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Blink-Blink Gry Hvass Rødskæg

Båden”4 sild og en hornfisk” - heller ingen fangst på trods af yndig kvindelig 
multitasking

Knuder på linen

Fotograf:Thomas Seeman

Fotograf: Stine Lindegaard

Fotograf: Kamilla Laut
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fælleslanGtuR

Langturschefen takker alle 
kaniner, roere og styrmænd for en 
super tur med bla. torden, regn, 
sol, hygge, guitar, limbo-dans, 
sang, dåseøl og super grillmad. 

Turen sluttede pga. strid vind fra 
SV med et kursus i at læsse både 
på trailere, samt et mindre gå-
maraton for dem som valgte at 
trave hele vejen hjem. 

Husk nye fælles oplevelser her i 

sommeren 2008: 

20-21. juli: fælleslangtur 
udgangspunkt Århus, tur ca. 80 
km 

16-17. aug. fælleslangtur 
udgangspunkt et sted i Danmark, 
tur ca. 80 km 

/l-udvalget



HalVnØgent sangtræf i silkeBorg

langtur 19

- Vi vil også ha´ et sanghæfte!

en weekend i maj mødte vi på 
langtur med overnatning i silkeborg 
roklub en flok nøgne roere fra en, af 
redaktionen bekendt, anden roklub. 
mens vi anstændigt påklædte asr-
roere sad i klubstuen og følte os tilpas 
bedøvede efter en enkelt landgangsøl 
ovenpå dagens tilbagelagte 50km, 
løb de i rutefart mellem sauna, 
terrasse og vandet med hvert sit 
glas portvin. tror vi følte os en smule 
oversete, i hvert fald måtte vi på en 
eller anden måde også vise vores 
ydmyge tilstedeværelse. Vi fandt 
derfor silkeborg roklubs sanghæfter 
og sang det bedste vi havde lært: 
Blip-Båt, streets of London, Hva’ gør 
vi nu lille du, i skovens dybe stille ro, 
den sømand han må lide, leaving on 
a jetplane, House of the rising sun... 
Vi blev til gengæld fra vores rofæller 
præsenteret for et, for os, nyt begreb: 
ro-drikkeviser. stroferne oplæses og 
sidste linje synges:

du gamle ven som for mig står

nu skal du vejen vandre.

Vi ses ej mer’ på denne jord

thi du blandes med de andre

af banen for helved’

– der kommer en sculler

en doublesculler

sæt i, sæt HÅrdt i, skod 
Væk

skÅl (der drikkes)

salig er englenes sang

en festlig og ret hyggelig aften. Vi 
kunne hurtigt blive enige om, at 
det ville være godt med vores eget 
sanghæfte, meget gerne en god 
blanding af lidt af hvert, så der er 
til både hygge ved bålet, fester og 
til en enkelt sang i båden. også 
så besøgende i asr kan gribe 
et hæfte fra klubreolen og more 
sig, mens de venter på bedre vejr 
eller slapper af efter dagens dont. 
På kaninlangturen havde karsten 
Handrup medbragt sanghæfter fra 
hans studie. De blev brugt flittigt 
omkring bålet, så der er et behov! 
skriv med forslag til sange du mener, 
der hører til i et asr-sanghæfte til 
stinelinde@gmail.com, gerne med 
teksten, så vil der blive lavet et 
hæfte i løbet af sommeren.

/stine lindegaard og co.
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team Århus, der består af roere fra 
Århus roklub (ar), roklubben ara 
(ara) og Århus studenter roklub 
(asr), drog meget tidligt lørdag 
morgen af sted med kurs mod maribo 
– det er en lidt lang køretur, og derfor 
var traileren også pakket tæt, så 
der ikke blev behov for mere end én 
trailer.

team Århus stillede med to damehold, 
et i 1. division og et i 2. division.  Århus 
roklubs herrer stillede også op, så vi 
var tre hold om at deles om samme 
trailer og 8’er.

efter køreturen, begyndte vi straks at 
rigge både til. de første løb vi deltager 
i er 1. div. 8+ efterfulgt af 2. div. små 
både. 1. holdet vinder deres 8’er løb – 
de fik en omstart, og jeg så godt deres 
første start (ikke god), så det må da 
vist have fået samlet fokus i den båd – 
rigtig flot roet!

2. holdets løb for små både, kan 
jeg kun tale for mig selv om – jeg 
havde min første tur i en af ar’s 
singlescullere. da der skulle optimeres 
på trailerpakningen, skulle jeg dele 
båd med stine r fra 1. holdet. efter 
en måneds pause pga. overbelastning 
(odense langdistance) følte jeg mig 
ikke helt fremme i skoene med min 
balance, og så i en ny båd. en flyvende 
start – og så bare af sted… - Jeg lå selv 
i bane 5, og i mit hoved var jeg tæt på 
bane 6 og en i bane 1 eller 2 – jeg fik 

den ene, men den anden smuttede… 
- næste gang har jeg forhåbentligt 
ikke lige holdt en måneds pause inden 
regatta, men roet noget mere 1x…

nogle timer efter første omgang, 
var det 2. holdet i 8’er og 1. holdet 
i små både. i 8’eren får vi under 
opvarmningen starten til at køre, og 
rytmen er fundet, men da vi ligger 
klar til start, er der materialeskade på 
Dsr’s 8’er… stort øv – vi var så klar 
og tændte!! – nå, vores løb er udsat 
til efter herrernes sidste løb – så vi 
ror ind igen, og venter endnu et par 
timer. det er dog skønne vejr, og vi når 
lige at se 1. holdet ro deres løb i små 
både. anden gang vi tager på vandet 
i 8’er, bliver det med overtagelse ved 
medaljebroen – det må have været et 
herligt syn med otte tøser med røven i 
vejret for at justere på skoene… - de 
fem andre 8’er ventede næsten ved 
startlinjen, så opvarmningen foregik 
på vej ud… 

tjae – starten var ikke super – men 
sikke en balance vi fik tryllet frem! Det 
var super fedt at sidde i spidsen og 
trykke max…

tak for en god tur – glæder mig til at 
ro mere 8’er på Brabrand sø med hele 
team Århus!

/Helle Ø
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de to hold, samt placeringer – der var 6 hold i hver division:

Fotograf: www.roning.dkFotograf: www.roning.dk

1. Division Samlet nr. 1 2. Division Samlet nr. 4

1x 2. Heat (3) Stine R (AR) 1x 2. Heat  (4) Tina L (ASR)

2x (2) Sophie (AR)
Line T (AR)

2x (5) Karen S (ARA)
Marie(ARA)

4x (2) Mia (AR)
Pernille (AR)
Karen K (AR)
Margrethe (ASR)

4x (4) Mette V (ASR)
Thit (ASR)
Gry (ASR)
Helle S (ASR)

1x 1. Heat (1) Maria (AR) 1x 1. Heat (3) Helle Ø (ASR)

8+ (1) Mia (AR) cox
Pernille (AR)
Karen K (AR)
Margrethe (ASR)
Sophie (AR)
Line T (AR)
Stine R (AR)
Maria (AR)
Ulla (ARA)

8+ (4) Ulla (ARA) cox
Karen S (ARA)
Marie(ARA)
Mette V (ASR)
Thit (ASR)
Gry (ASR)
Helle S (ASR)
Tina L (ASR)
Helle Ø (ASR)



kan roere lØBe?

langtur 03

nYe telte

BestYrelsen22

klubben har nu købt 5 stk 3 personers 
super telte, til udskiftning og suplement 
af de gl.telte.

disse telte er rigtig gode, men også 
meget dyre.

så for at passe ekstra godt på dem, så 
de ikke bliver spist af mus, som nogle 
af de gl. telte, er der købt nye plastik 
kasse som de skal være i på loftet. 

teltene skal være rene tørre og 100% 

i orden inden de puttes der i efter en 
langtur, 

mangler der noger dvs pløkker 
stænger mm. så tag fat i l-chefen, eller 
kig i reservedels kassen som også vil 
være på loftet. 

så er der lagt op til mange gode l-ture 
fremover:)

/L-Chefen

Fotograf:Morten Christensen



iNFORMATiONBESTYRELSEN

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
Juli 2008
19.-20. Fælleslangtur 4. Bestyrelsesmøde

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

September 2008
6. Høstfest
15. Deadline for Årebladet

Oktober 2008
17-19. Løvfaldstur

November 2008
1. Standerstrygning kl. 16
6. Deadline for indsendelse af forslag til Generalforsamling
14. Bestyrelsesmiddag
15.-16. L.-Kursus
20. Generalforsamling kl. 19

November 2008
5. Deadline for Årebladet
6. Julefrokost
31. Nytårsaften - måske med Nytårsgalla




