
årebladet
juni 2010 nr. 3

a a r h u s  s t u d e n t e r  r o k l u b  -  a s r

Følg med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside:  WWW.ASR.DK “GREvENS ARvtAGER SpiDSER pENNEN”



ASR-ÅREBLADEt JUNi 2010
Når dine bølger mod bredden gik, beruset blå som gudinders blik, en ungdom jubled’ din lovsang ud,
kun klædt i solskin og brunet hud. Ned, ned, ned Til dåb i glemsel og evighed!
       Thøger Larsen / Otto Mortensen

/Rasmus Nielsen 1892
Det er endelig sommer, og et ellers lidt 
skravlet kuld kaniner har vist sig at være 
en formidabel flok nye udadvendte, iv-
rige og aktive roere, som man ellers 
kun kender dem fra tider, hvor mænd 
var mænd og borde var runde. 
Det er til glæde for alle! De nye får 
kontakt til lidt mere erfarne folk med 
styrmandsrettigheder, og de ældre 
medlemmer nyder godt af omgang med 
endnu ikke alt for rofokuserede (nørde-
de) bekendtskaber.
Omgangstonen i klubben, træningen og 
nye venner er forhåbentlig så småt ble-
vet fornøjelser, alle har stiftet bekendt-
skab med. i skrivende stund er mange 
på vej på kaninlangtur, hvormed i bliver 
indviet i endnu en af rosportens mange 
facetter - langturene. Det kan være en 
overvindelse at melde sig til en tur over 
flere dage, uden at kende de folk man 
kommer i båd med, men det må på det 
kraftigste anbefales.
Redaktionen giver sin sjældent uddelte, 
men højt eftertragtede pris til langturs-
roning: Über!
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den Gamle redaktØr ”tÆnker” af

tiden er kommet til, at lade nye kræfter 
komme til i redaktionen af Årebladet.

Jeg har været i redaktionen siden min 
instruktør og tidligere redaktør spurgte  
om  jeg ville være med – det er blevet 
til 12 år, knap fem år har været som 
redaktør.

redaktionsarbejdet har altid været en 
fornøjelse. Blandingen af gamle ikke 
særlig aktive roere med nyere roere 
som fortsat har fingeren på pulsen har 
været meget givende. redaktionen 
har også været fundamentet for flere 
rigtig gode langture i de senere år. den 
årlige sommerfest er en af kernerne i 
det hyggelige sociale fællesskab der 
er omkring redaktionsarbejdet.

mange års erfaring gør også, at jeg 
kender Årebladets akilleshæle, nemlig 
aflevering af indlæg til deadline, 
generelt at få indlæg til bladet samt 
billeder fra medlemmerne. Vi har 
prøvet mange ting, men jeg må jo nok 
erkende, at det eneste effektive har 
været stor aktivitet fra redaktionens 
side. når vi har været opmærksomme 
på arrangementer, langture etc. og 
været gode til, at holde folk i ilden 
med aftaler om indlæg kan Årebladet 
få en brede og dybde, der gør det til et 
af landets bedste, mens vi til tider har 
været nødt til, at forfatte bladet selv, 
hvorved bredden tabes. 

Hvad er der så sket med Årebladet i de 

fem år? de vigtigste og mest synlige 
ændringer skal findes i overgangen 
fra Word til in design i opsætningen 
af bladet. det har givet et frisk pust til 
layoutet og givet Årebladet en forside 
med farvetryk. derudover er tidligere 
tiders mange gamle udklip i en vis 
grad erstattet med aktuelle ro-billeder. 
Årebladet har også fået sin egen 
e-mail til indlæg; aarebladet@gmail.
com.

af mere negative ting kan nævnes, 
at vi er blevet stævnet for brugen af 
Peters Jul og efterfølgende måtte 
betale royalties og nu censurerer 
indholdet der ligges på hjemmesiden. 

samlet set har arbejdet med Årebladet 
været en personlig overskudsforretning 
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med mange gode møder, fester og 
venner og det er med en mærkelig 
ambivalent fornemmelse, jeg nu 
slipper redaktørposten og lader Jonas 
suhr marschner tage over.

Jeg er ikke i tvivl om, at Årebladet 
fremover fortsat vil være et veldrevet, 
nutidigt og spændende blad. 
fremadrettet skal der måske tages 
nogle beslutninger om bladets profil 
og hensigt. konkurrencen fra både 
hjemmesiden og asr-nyt kræver dette. 
Hvad skal Årebladet være i fremtiden? 
Jeg mener fortsat, at bladets skæve 

beretninger om livet i klubben og de 
mange aktiviteter vi har, ikke bringes 
bedre i andre medier og jeg nyder, at 
sidde med en kop kaffe og lige bladre 
bladet igennem, desuden er bladet 
et fast element i langtursstyrmands 
kassen med en telefonliste og godnat 
læsning. 

Jeg ønsker Årebladet alt held og lykke 
i fremtiden og følger interesseret med 
på sidelinjen.

/redaktør, thomas Greve



den sorte Ø
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(det følgende indlæg blev skrevet i 
le Petit Vingtiéme i juni 1943, men er 
efterfølgende redigeret af hensyn til 
eftertiden. enkelte detaljer kan således 
afvige fra den oprindelige version.)

det var fredag morgen 4. juni, og 
forud var gået måneders planlægning. 
ikke fordi, det var verdens mest 
komplicerede langtur – men fordi tre 
kalendere fyldt med arbejdsuger, 
Ph.d. og mBa studier, samt vigtige 
familiehensyn til koner og børn 
dikterede betimelig planlægning. 
myterne om den sorte Ø var ikke gået 
de tre gamle venner, tintin, kaptajn 
Haddock og max Bjævermose forbi, 
og de skulle nu samles på møllenborg 
for at drage til den sorte Ø, hvor 
sælsomme væsner og mørke historier 
hørte til, hvor historiens vingesus for 
alvor ville dværgsætte og indgyde 
respekt hos de tre garvede venner.

Tintin havde stået for de fleste af 
forsyningerne kun tilsat kaptajn 
Haddocks ubændige tørst efter rå 
mængder Galliano, som i følge ham 
selv blot var dikteret af huslægen. 
Bjævermose var blevet bedt om at 
medbringe hjemmets sælsomme 
drikkevarer og rigeligt men godt til den 
første aften.

med blege ansigter, vigende tindinger 
og hidtil på så trænede kroppe usete, 
ophobede fedtdepoter var gensynet 
med møllenborg varmt og hjerteligt. 

at høre nøglen klikke karakteristisk i 
låsen, entrere gennem døren og stå i 
den store aula beklædt med aldrende 
træskibsmodeller i 1:1, indånde den 
velkendte duft af tang og fugt, mærke 
den hyggelige, hjemlige stemning 
og se de gæstende glade beboere 
nyde solen i den storslåede park, 
var nostalgisk så det drev ned ad 
væggene. Gode gamle møllenborg!

der var ting som var uforandrede: til 
den forestående ekspedition var den 
gode båd Sylfiden reserveret, en båd 
som alle roerne havde tillid til. men i 
ægte møllenborgsk stil havde båden 
lidt en skade ugen før, og på trods 
af tintins betimelige opmærkning af 
båden til ”langtur”, var skaden endnu 
ikke udbedret. til ikke udelt irritation for 
tintin, som havde glædet sig gevaldigt 
til gensynet med klubbens mest 
populære langturs-toer. det gjorde 
det nødvendigt at ulejlige General 
alcazar for at få dedikeret en ny båd. 
Ekspeditionen fik tilskrevet Genefke, 
et for alle medlemmerne endnu 
ubeskrevet blad. men hvilken glæde 
at se denne skønne båd. skåret over 
samme læst som rømer, men langt 
mere langtursegnet med fuldbyrdet 
skvætbord og en generelt mere solid 
udførsel. 

at tiden var en anden end tidligere 
stod helt klart. Vi havde i grunden 
været ganske tilfredse med at få 
besætningen behørigt indtegnet i 
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langtursbogen, men hvad var nu det? 
Computerregistrering på møllenborg? 
et program der faktisk virkede og 
virkede godt? det var sandeligt blevet 
andre tider.

med alt pakket og klart, kaffe på 
kanderne, solcreme i hovedet (helt op i 
tindingerne) og en langturspakket båd, 
førte tintin båden ud af møllenborg 
lystbådehavn med sikker hånd. en 
fantastisk dag, 18-23 grader, høj sol, 
og svag til let vind fra vestlig retning 
gjorde at de utrænede venner kunne 
koncentrere sig om at genfinde den 
tabte rytme og indhalere den friske 
luft, indhalere duften af det dejlige 

Risskov i fuld flor, Den Permanente, 
første skiftested: smilene bredte sig 
og fremkørslerne mellem åretagene 
accelererede Genefke fremad, fremad 
mod den sorte Ø.

”det er vel”. Vi havde vel roet 
godt og vel 250 fra indsejlingen til 
træskibshavnen, og vores reporter 
havde en lille overraskelse til os. sun 
Lolly skub op is af den fineste slags. 
sikken vis at påbegynde langtur. 
solen havde desværre undergravet 
de gode intentioner en smule, men 
med fedtede hænder og en griner 
rigere, kunne vi nu få godt fat om 
årerne med en blanding af solcreme 

 det skærer i øjnene da max Bjævermose og tintin nyder det gode vejr
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og solbærjuice på hænderne. 

Vinden var i den rigtige retning og 
næste stop var umiddelbart ud for 
skødshoved Havn. snakken denne 
morgen gik lystigt og det særlige ved 
denne tur var netop snakken. snak 
som kun kan foregå mellem rigtigt 
gode og sammentømrede venner, 
venner i kraft af et dybere kendskab 
til hinanden. kendskab som gør 
at de mange timer i robåden kan 
bruges på roning, sjov, alvor, hygge, 
kraftanstrengelser, og kendskab som 
gør at subtile signaler kan opfattes 
og uden videre oversættes, uden 
yderligere at skulle fortolkes. kendskab 
til hvordan formuleringer afspejler så 
forskellige karaktertræk som stolthed, 
ydmyghed, nysgerrighed og integritet. 
med andre ord var det befriende at det 
var unødvendigt at skulle bruge en 
stor del af turen på at lære hinanden at 
kende og opbygge sociale relationer. 
den grundlæggende tillid til hinanden 
både i form af godt og fornuftigt 
sømandskab, tillid til at hver bidrager 
sit, og endeligt tilliden til at kunne 
diskutere emner af mangt en forskellig 
karakter – og opdage, at mange af 
de udfordringer og glæder man har til 
hverdag, genkendes og deles af andre 
ligesindede.

rundt om skødshoved blev kursen 
sat over Begtrup Vig med en let vestlig 
vind, og sydover mod sletterhage 
fyr, som blev rundet i noget nær blik 

vand. det bedste langtursvand max 
Bjævermose havde oplevet, men 
som var ren rutine for de historiske 
roere tintin og Haddock, som ikke 
sparede på godt-vejrs historierne fra 
midt-halvfemserne. skægt at nogle af 
klubbens medlemmer nærmest endnu 
ikke var født, da de to distingverede 
herrer havde deres kaninlangtur...

efter en kort rådslagning blev det 
besluttet at de utrænede kroppe havde 
det fint, og turen fortsatte nordpå forbi 
Ørby for at ende med en god landgang 
på åben kyst ved draget. fantastisk at 
have roet 42 km på bar røv træning, 
og nu være i stand til at tænde 
trangiaen ved den smukke kyst. det 

Øen tordner sig op i det fjerne
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blev en skøn aften med landgangsøl, 
Carbonara, hvidvin, bål, pandekager 
med pålægschokolade, mere øl og 
ikke få kafé Galliano, der til Haddocks 
store fortrydelse ikke forsvandt 
helt første aften. Henad ved 01.30 
tiden blev det nok med snak, bålet 
var brændt ud, og der var ikke flere 
toner fra Bjævermoses medbragte 
strengeinstrument, så det var tid til 
at komme i seng. mens Haddock og 
vores flamboyante forsikringssælger 
fortrak til de overdækkede gemakker, 
fortrak vores unge reporter ud under 
den presenning som han havde svoret 
ville blive overnatningsstedet.

Gunk. tintin var stået op og havde 
forsøgt at ryste duggen, der faldt 
tonstungt og massivt i de spæde 
morgentimer, af sin ynkeligt foldede 
presenning. de store støn man kunne 
forbinde med den gennemvædede 
sovepose affødte at Bjævermose 
vågnede ved at stilheden blev brudt 
så massivt, og måtte konstatere at 
det begrænsede indtag af vand koblet 
med et knapt så begrænset indtag af 
Galliano, havde sat sine spor. med 
optræk til regurgitationer væltede han 
ud af teltet og fik afværget katastrofen 
i sidste øjeblik. med 4½ times søvn i 
armene på libertineren Haddock var 
det dog god timing at komme op, og 
der var snart serveret morgenmad 
med bacon, eggs overeasy, pølser, 
ketchup og hvad der ellers hører 
til et rimeligt morgenmåltid. under 

indtagelsen skortede det ikke på forbi-
ridende hestepiger, en udmærket 
kombination selv på dette tidlige 
tidspunkt af døgnet. 

uheldigvis var dette også tidspunktet 
hvor Haddocks langtursmave havde 
gjort sit indtog. tintin var ikke for 
begejstret da han som regel sad i 
skudlinien, men kommenterede tørt: 
”er man lige ved at kaste op, er det 
Haddock på tagåren. kaster man op 
og dør, er et søren sprogø der har 
slået en skid i københavn”.

noget nær rigtigere påstand er det 
svært at komme med.

med båden pakket blev turen sat 
nordpå. det var blæst lidt op fra vest i 
løbet af natten, ikke meget, men nok til 
at skabe et godt rul i bølgerne, når viften 
af vind blev spredt ud med draget som 
indløbspunkt. der blev krydset, drejet 
mod syd og efter det noget mærkelige 
vrag ebeltoft turistforening havde 
sat ud til skræk og advarsel, midt på 
flakket, igen mod øst. Den Sorte Ø 
var nu i sigte. Haddock fortalte vidt 
om Marsk Stigs landflygtighed til Den 
Sorte Ø i 1290, efter at have flakket 
om i sverige og danmark som fredløs, 
dømt sammen med flere andre i 1287 
for mordet på erik Glipping. Befæstet 
med æblelunde og sine hirdmænd, 
levede marsk stig her til sin død i 1293 
af sørøveri og falskmøntneri, beskyttet 
af sit ægteskab ind i hvidernes slægt 
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og alliancen med den norske konge, 
erik Præstehader. fra den sorte Ø 
kunne marsk stig således føre krig 
mod danmark. ikke ilde gik det, da 
man for nylig foretog udgravninger på 
den sorte Ø. På sidste dag fandt man 
marsk stigs stempel – et kendetegn 
på sandheden om legenderne om 
falskmøntneri på Øen.

og hvilken ø. solide 42 meter rejser 
sig strunkt ud af vandet et godt kryds 
syd-øst for mols. Vi valgte af hensyn 
til vinden at lægge Genefke på land 
på Øens nord-vestlige kyst. det var et 
godt valg, og herfra kunne de smukke 
mågers æggerugeri betragtes på nært 

hold. som Bjævermose bemærkede 
til tintin; ”det må være det samme 
indtryk Darwin fik da han betrådte et 
uberørt Galapagos”. 

Vi kunne se der var nogen hjemme på 
Øen. Vi ville gerne se Øen og da den 
er i privat eje af en større familie, tog 
vi forbi det store sommerhus og hilste 
på. Vi bad pænt om lov til at kigge 
os omkring, og havde herefter et par 
fantastiske timer med opstigning via en 
lille sti 100 meter til højre for huset. de 
42 meters opstigning fra denne side 
gav en flot udsigt ind over Mols, og 
det var som at blive sat 100 år tilbage 
i tiden at besøge Øen. da vi nåede 

tintin og Haddock viser tænder
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toppen, tæt ved danmarks eneste 
solcelledrevne fyr, delte vi en øl, med 
udsigt over Øens østlige område og 
sydlige spids. det var bjergtagende 
oppefra at se de hvide måger svæve 
i kontrasten til den grønlige og frodige 
underskov, nærmest Jurassic Park-
agtigt.

der var dejligt varmt, og efter en god 
frokost på stranden havde vi svært 
ved at tage os sammen til at få båden 
i vandet. Vi havde endnu langt tilbage 
denne dag – efter at have roet de 28 
km fra draget havde vi stadig ca. 44 
km tilbage, da vi ville til kongsgårde 
i Begtrup Vig. det lykkedes os dog at 
få båden på vandet ved 14.30 tiden, 
og efter en tur rundt om Øen for at 
nyde dens smukke fremtoning, gik det 
vestover. der var en kende modvind, 
3-4 sekundmeter. der skulle derfor 
lægges en smule kræfter i, og for 
første gang på turen var der relativt 
tavst det næste stykke tid. det blæste 
lidt, og på trods af vandmelon og solid 
frokost var vi måske lidt mere trætte 
end hidtil, da vi rundede vraget ved 
Ebeltoft. Vi fik dog krydset vigen og 
nåede draget i god stil. det var løjet 
af, og da der ikke kom vind blæsende 
ned over os ved draget, konkluderede 
vi, vinden var løjet, og at vi derfor snildt 
kunne gå til kongsgårde. efter en kort 
pause ca. 1 sømil nord for sletterhage 
kunne vi fortsætte, men vi blev da lidt 
overraskede over at få modvind da vi 
rundede fyret. med en koncentreret 

indsats og et heftigt indhug i bådens 
sukkerbeholdninger lykkedes det dog 
at være i kongsgårde ved 21 tiden, 
tidsnok til at få slået teltet op på den 
anviste plads og sat pasta over til 
chorizogryden. Gassen var gået af 
max Bjævermose, men hverken tintin 
eller Haddock var nu heller ret karl 
Høvding. 1½ time senere lå alle tre 
i poserne og nød de brugte kræfter, 
liggeunderlagene, og at opvask måtte 
være opvask...

søndag gik turen hjemover i det 
fine vejr. Det var skønt at ligge i 
kongsgårde, som har en ganske 
velassorteret superBrugs med 
morgenbasser og rundstykker. det var 
også dejligt at de har fået bygget en 
bådebro, og for kun 50 kr. per båd kan 
man nyde deres faciliteter, som også 
inkluderer rindende vand (man kan 
endda købe billetter til et bad) samt et 
toilet man ikke behøver en feltspade 
for at benytte. et godt alternativ til 
lejrpladsen ved Ørby!

denne dag var der også sol, men 
dejligt vindstille. Hvordan det lykkedes 
at få 4 bord vand ind alligevel og få 
ødelagt en mobiltelefon, burde være 
en gåde. dette er dog en god historie, 
som må vente til en anden gang, 
eller klares ved at spørge en af de tre 
tegneseriefigurer, da vi er relativt tæt 
på le Petit Vingtiémes deadline.

Vel tilbage på Møllenborg fik vi lidt 
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frokost inden vi tog hjem til vores 
koner og børn. Hvor dejligt det end 
var at se de gamle omgivelser, og de 
fantastiske mennesker som bygger 
danmarks bedste roklub, var det også 
dejligt at vende snuden hjemad mod 
nye eventyr efter en af de bedste og 
mest spændende langture i mit ro-liv.

max Bjævermose, forsikringssælger og 
tidligere asr-roer

Genefke på den sorte Ø



som kongetro roere tog vi imod 
kongeskibet dannebrog da den 
stævnede ind i Århus Havn 5. juni 
i anledning af festligholdelsen af 
dronningens fødselsdag.

Vejret var fantastisk og mange både 
(og tre helikoptere) deltog i velkomsten. 
Vi havde øvet os en del på kongelige 
kommandoer og vink. Båden var 
velpudset og flaget var særligt udvalgt. 
alt gik planmæssigt. men desværre 
forblev dronningen inden døre og vi 
fik ikke nogen kongelig flaghilsen.

så den royale foreningen fortsætter 
sit virke med at opnå et kongeligt flag-
kip. 

Har du lyst til at være medlem 
skal du blot fremvise et foto af dig 
foran kongeskibet og sende det til 
foreningen.

På foreningens vegne

Jørgen Pedersen, rolf thorup og anna 
sellmer sørensen 

kan roere lØBe?

lanGtur 0311

formandens klumme

formanden03

asrs roYale roGruPPe mØder konGeskiBet 
PÅ ÅrHus BuGten
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royalt info (kilde kongehusets hjemmeside)

kongeskibet dannebrog er bygget i 1932 på orlogsværftet i københavn. skibets skrog er bygget 
af stål i nittet konstruktion på et tværskibs spantesystem, skibet har klipperstævn og elliptisk hæk. 
den kongelige afdeling rummer møbler og udrustning fra det forrige kongeskib af samme navn fra 
1879. kongeskibet er 78,43 meter langt og 10,40 meter bredt. Hovedmaskineri er to dieselmotorer 
B&W alpha diesel, type 6t23l-kVo a 870 Hk. skibet er en selvstændig kommando under 
den danske flåde. Skibet er indrettet til også at kunne indgå i farvandsovervågning og 
søredningstjeneste.
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lørdag den 26. juni

i samarbejde med aarhus roklub

foreløbigt program:

Vi mødes kl. 9.00 i asr til fælles 
morgenmad.

Bådholdene sættes, og vi roer ud til 
en strand nord for Århus. det er endnu 
ikke bestemt hvor, men det kan blive 
Bellevue eller skæring.

Vi sørger for volleyball og net. der 
kan også laves andre aktiviteter som 
Vikingespil eller Høvdingebold.

Vi sørger også for, at der er kaffe og 
kage.

du skal selv sørge for brød, kød, 
bestik, krus og drikkevarer og godt 
humør.

for morgenmad, grill, kaffe og kage 
vil der blive opkrævet et mindre beløb. 
(15-25 kr.)

Vi vil gerne have et tilsagn om 
deltagelse ved at sende en mail til 
Jens Vedel på email: jv@3dphoto.dk

med navn, tlf.nr. og emailadresse. 

tilmelding senest den 23. Juni.

Vi emailer rundt til alle med opdatering 

af program.

Ps. arrangementet er udkastet efter 
en hyggelig afslutning på vinterens 
volleyball mellem aarhus roklub og 
asr. der er derfor allerede 15 fra de 
2 klubber, der har vist interesse.

På klubbernes vegne:

Jens Vedel (asr), mobil 22334390, 
email: jv@3dphoto.dk

sven Vedel (ar),  mobil 23886116, 
email: vdl@c.dk



formandens klumme

formanden03

Husk fÆllesroninGen

BestYrelsen

så er det nu, hvor kaninerne er frigivet 
og skal til at have kilometer. en del 
af dem er også ved at være klar til at 
samle underskrifter til deres k1. der er 
rigtig god mulighed for at dette foregår 
til fællesroningen. men det afhænger 
dog gevaldigt af, at der kommer nogle 
styrmænd til fællesroning, så der 
blive sat både, så alle kan komme 
af sted. så hermed en opfordring til 
alle styrmænd, lige fra k1 til l, om at 
komme til fællesroning.

for k1’erne er det en super mulighed 
til at få lidt mere erfaring med 
styrmandsrollen, og for de mere 
erfarne en mulighed for at øse af jeres 
erfaring og hjælpe med til at de nye 
roere dygtiggør sig. og ikke mindst er 
det jo en mulighed for at komme på 
vandet! det er skønt!

Vi ses! tirsdag klokken 17 og søndag 
klokken 10. Husk at komme 10 min 
før, så vi kan få sat bådene og komme 
af sted! 

/nanna aka instruktionschef

Jubiii - det er suverænt godt!

sportsroningen er skudt i gang - kom 
og vær med på havnen, hver mandag 
kl. 17. en effektiv time på vandet med 
nyt træningsprogram hver uge.

tilmelding senest søndag via 
kalenderen på asr.dk.
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en stor men let reVolution

indlÆG22

om det er et politisk system, en 
videnskabelig disciplin eller blot en 
lille forening på den jyske østkyst, 
så er omfattende ændringer af 
”det eksisterende og etablerede” 
ofte ensbetydende med frustration 
over afskeden med ”det gamle” og 
udfordringen med at skulle lære at 
tilpasse sig noget nyt.

En sjælden gang i mellem finder 
sådanne revolutioner (eller 
paradigmeskift) dog sted, uden at 
brugerne/befolkningen oplever dem 
som frustration og længsel efter ”det 
gode gamle”. en sådan revolution har 
på formidabel vis netop fundet sted i 
asr i starten af sæsonen 2010 takket 
være primært klubbens tidligere it-
ansvarlige og nu kaproningschef 
asger Wehl.

det er naturligvis introduktionen af den 
elektroniske roprotokol, der tænkes på. 
for nye medlemmer er det det mest 
naturlige i verden at oprette og afslutte 
ture på computeren i mellemgangen, 
da de aldrig har prøvet andet. utroligt 
nok gør det samme sig gældende 
for ældre medlemmer, som man 
ellers kunne frygte ville savne den 
gamle, velkendte og gennemtestede 
papirprotokol. at det ikke er tilfældet, 
skyldes det sublime design og den 
gennemtænkte udførelse, som den 
elektroniske roprotokol besidder. 
som omtalt i langtursberetningen 
”den sorte Ø” andetsteds i dette 

blad, kan selv ældre medlemmer, der 
ikke længere har sin daglige gang i 
klubben, uden problemer indskrive en 
langtur takket være et brugervenligt 
interface, der kan konkurrere med selv 
de tunge drenge som apple og Google 
i intuitive og lettilgængelige systemer. 
kombineret med introduktion af det 
nye system til bl.a. årets instruktører, er 
den ny roprotokol blevet implementeret 
yderst smidigt og let, hvilket desværre 
alt for ofte ikke er tilfældet med nye it-
systemer.

efter den elektroniske roprotokol er 
blevet en del af hverdagen i klubben, 
og kommentarerne til bestyrelsen 
måske ofte omhandler mindre 
mangler og bugs, vil vi gerne som et 
genopfriskende pust udtrykke vores 
store beundring for det nye system og 
tydeligt pointere, at det ikke tages for 
givet. det har måske skønhedsfejl hist 
og her, men der er ikke tvivl om, at den 
elektroniske roprotokol er et kæmpe 
skridt fremad for såvel den daglige 
administration af klubbens aktivitet 
som sammenlægningen af kilometer i 
slutningen af sæsonen.

tak til de der har medvirket til 
etableringen af den elektroniske 
roprotokol! (Vi overvejede at give den 
kælenavnet mini-asger, men det er 
efter sigende allerede taget…)

/redaktionen



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: Michael troelsen 
mail: formand@asr.dk
Michael Anchersvej 9, 8270 Højbjerg
2871 8165

Uddannelseschef: Sune Mørch Knudsen 
mail: uddannelseschef@asr.dk
Niels Juelsgade 55, 3. th, 8200 Århus N
41166473

Materielforvalter: Johannes Woer 
mail: materielchef@asr.dk
Niels Juelsgade 9, st, 8200 Århus N
5120 7518

Kasserer: peter vestergaard
mail: kasserer@asr.dk
Fynsgade 23, 1tv, 8000 Århus C
2924 4914

It ansvarlig: Asger van der Wehl 
mail: kaproningschef@asr.dk
Høegh-Guldbergsgade 139, 1tv, 
8000 Århus C
2362 0740

Sekretær: Anette Specht 
mail: sekretaer@asr.dk
Nørregade 22, 8000 Århus C
40138444

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

aktivitetschef: Merethe Nørager
rochef@asr.dk og aktivitetschef@asr.dk
Ove Gjeddesgade 1, 2. tv, 8200 Århus N
30717531

aktivitetschef: 
Majbritt Dichov Lund Kristensen
mail: aktivitetschef@asr.dk
Gebauersgade 6.3.4, 8000 Århus C
51924127



aarhus studenter roklub - fiskerivej 7 - 8000 århus c

Faste aktiviteter

Sportsroning: Mandage klokken 17.00-18.00 på Havnen

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

KALENDEREN

Juni 2010
1. Bestyrelsesmøde kl. 18:30 – 22:00
07. Deadline Årebladet
23. Skt. Hans tur kl 17.00
26. Kaninfest kl. 18.00
29. Klubaften kl 19.00
30. Bestyrelsesmøde kl. 18.30

Juli 2010
Fælleslangtur

August 2010
11. Bestyrelsesmøde kl. 18.30
31. Klubaften kl. 19.00-21.00

September 2010
4. Høstfest
15. Deadline Årebladet
28. Klubaften 19.00-21.00

Oktober 2010
23-24. Løvfaldstur
26. Klubaften
30. Standerstrygning kl. 16.00-17.00




