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FORMANDENS KLUMME 
 
 
Jeg fristes til at sige: det er den 
sædvanlige historie. Det er det for så vidt 
også. Det er historien om Havnen, 
Kommunen, Roklubberne, 
Dykkerklubberne, Sejlklubben, 
Træskibshavnen, Fiskerne, Krogen og 
hvem der nu ellers tager med til festen. 
Eller hvad man nu skal kalde det. Tilsæt 
nogle kommercielle interesser: 
Fiskehandlere og restauratører, f.eks.  

Nu ved vi alle, Århus Kommune ikke har 
den bedste økonomi. Efter sidste 
sparerunde forsvandt 400 millioner 
kroner primært fra unge- og 
ældreområderne. I skrivende stund har 
regeringen uddelt 424 millioner i støtte til 
kommunesammenlægningerne til alle 
landets kommuner. Jeg kan ikke lade 
være med at tænke på, hvis Århus havde 
været et aktieselskab, så havde vi solgt 
aktierne for længe siden. Det er bare ikke 
en mulighed. Vi sidder i Århus på godt 
og ondt. 

Samtidig er havneudvidelsen mod øst så 
fremskreden, at al containerhåndtering 
allerede fra næste år flytter helt derud. 
Det vil sige, den gamle terminal overfor 
os vil forsvinde. Og kommunen overtager 
området hurtigere end beregnet. Det kan 
betyde, området vokser op hurtigere end 
planlagt. Det kan betyde, området 
kommer til at ligge øde hen i en periode. 
Måske en ganske lang periode. Det kan 
betyde, der flytter andre virksomheder 
ind på området. Sikkert på kortfristede 
lejemål. Hvad der er godt for aktiviteten 
på havnen, måske mindre godt, når 
lejemålene udløber. Da vil der sikkert 
være et større pres på arealer tæt på 
vandet.  

Nordhavnen, hvor vi ligger, bliver 
formelt overtaget af kommunen til næste 
år. Som det er nu, vil Havnen ikke bruge 
for mange penge på vedligehold af 
Nordhavnen. Det er ikke penge givet 
godt ud i deres øjne. Så når kommunen 
kommer til, kan det måske betyde en 
(tiltrængt) forbedret standard på 
slæbestedet og andre steder på 
Nordhavnen.  

Samlet set ser vores situation ud til at 
være som altid: Vi bor, hvor vi bor. Og vi 
skal flytte en dag… 

Presset på ressourcerne kan være på vej 
op. Andre aktiviteter på den gamle 
containerterminal kan skabe behov på 
Nordhavnen, som ikke er dækket i dag. 
En bydel undervejs har brug for steder at 
udfolde sig. Det vil nok være naturligt at 
vende sig mod den etablerede del af 
området, dvs. alt, der er der i forvejen. 
Pladsen vil blive mere trang. Og 
interessen kunne samle sig om, at 
anvende området, der er afsat til 
roklubberne, til noget andet. De 
økonomiske muligheder for at anvende 
området til noget andet vil være større 
end vores. 

For der kommer ikke flere penge i 
klubkassen af en øget aktivitet på havnen. 
Vores økonomi er ikke direkte bundet til 
det. Samtidig har vi også et 
aktivitetsniveau i klubben, som ikke kan 
blive meget større uden andre og bedre 
egnede faciliteter.  

Når vi igen ser på kommunen, så er det jo 
ikke ligefrem storebror Krøsus. Det har 
jeg allerede nævnt. Det bliver det heller 
ikke i nogen overskuelig fremtid. Vi skal 
måske fraskrive os ideen om et offentligt 
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byggeri. Simpelthen se andre veje. Det er 
en diskussion, vi, som tingene ser ud nu, 
bliver nød til at tage: 

Hvad kan vi gøre anderledes? Hvordan 
vil vi gribe det an? Hvad vil de moralske 
og økonomiske omkostninger være?  

Alt i alt: hvad kan og vil vi leve med for 
at sikre vores fremtid som Aarhus 
Studenter Roklub! 

Vi ses på vandet, og selvfølgelig til 
generalforsamlingen den 23. november! 

/Johnny Kjeldbjerg 

 

 

 
 

 
”Formanden i kamp for ASR´s overlevelse” 
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HELLERE OPTIMIST END 
PESSIMIST!! 

 
Sang digtet i den kritiske time, på vej hjem fra langtur i et vejr, som gjorde strækningen 
over bugten en hel det hårdere end vanligt! Der, hvor det alt for hurtigt kan blive lidt for 
surt, hvis man ikke vælger at sige at båden er halvtom i stedet for halvfuld! 
 
Mel: Imellem Esbjerg og Fanø 
1. 
Der var et bådhold, der gav den gas, ja 
Der gav den gas, ja, der gav den gas! 
De roed’ rundt i en smadderkas’, ja 
Imellem Egå og Århus. 
 
Og stormen sused’ og gjor’ halløj,  
Og bølgen stod som en kæmpe høj,  
Og det var sandelig ingen spøg, 
Imellem Egå og Århus. 
 
2. 
Og styrmand Karsten han rynked’ bryn, ja 
Han rynked’ bryn, ja, han rynked’ bryn. 
Han tænkte ”Sikke et herligt syn, ja 
Imellem Egå og Århus. 
Omkvæd… 
 
3. 
Og Anne kæmped’, hun klemte negl, ja 
Hun klemte negl, ja, hun klemte negl! 
Hun tænkte: ”Kan vi mon sætte sejl?” 
Imellem Egå og Århus. 
Omkvæd… 
 
4. 
Og Henrik ro’de, han var kanin, ja 
Han var kanin, ja, han var kanin! 
Han tænkte: ”Sejl! Anne, den er fin, ja!” 
Imellem Egå og Århus. 
Omkvæd… 
 

 
5. 
Og Nanna sang, holdt humøret højt, ja 
Humøret højt, ja, humøret højt! 
Vi tænkte ikke på sku’umsprøjt, nej 
Imellem Egå og Århus. 
Omkvæd… 
 
6. 
Og Tenna sad ved en bagbordsåre,  
En bagbordsåre, en bagbordsåre! 
Hun tænkte: ”Gi’ mig to, så bli’r det hård’re!” 
Imellem Egå og Århus. 
Omkvæd… 
 
7. 
Nu er vi rundt om den Permanente,  
Den Permanente, den Permanente. 
Vi tænker: ”Kæntre, NEJ du kan glem’ det!” 
Imellem Egå og Århus. 
Omkvæd… 
 
8. 
Så er vi hjemme i vores havn, ja 
I vores havn, ja, i vores havn! 
En L – G – P, den skal gøre gavn, ja 
Imellem Egå og Århus! 
 
Og stormen sused’ og gjord’ halløj,  
Og bølgen stod som en kæmpe høj,  
Og det var sandelig ingen spøg,  
Imellem Egå og Århus 

 
 

Tak for en god tur! 
 -/Nanna 
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"HVOR LANG ER TUREN?" 
 
- Ja, hvis man har brug for at opmåle en tur, så kig på:  
http://routeplanner.customers.composite.net/  
Der kan man på et kort afmærke en rute efter eget valg (både til vands og lands) og få 
længden af den.  
 
Zoomer man ind, får man luftfoto der kan vise detaljer som f.eks.  
kysten/havne/lavvandede områder og meget andet godt...  
 
Siden er udviklet til løberuter til bladet 'i Form', og der er et link  
på deres hjemmeside, hvis man en dag ikke kan huske ovenstående  
web-adresse.  
 
Håber det vil gavne!  

/Simon Kvindal 
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DEN FØRSTE GANG – TIL 
ÅLBORG REGATTA

Fra en kanins dagbog. 
  
Første gang man siger ja til at deltage i et 
rostævne når man et vendepunkt: Nu har 
man engageret sig i klubben (til andet 
end fester), nu fanger bordet. Og før fest 
kommer træning. I ugen op til lørdag den 
9. september trænede vi pigekanin-firer 
med morgenfriske Milou kl. 6, og på 
trods af de smukke solopgange var det 
svært at motivere sig ud af den varme 
dyne for at rive og slide i en åre. I båden 
sad en eklektisk blanding af piger, nogle 
mere opsatte på at vinde end andre og 
spændingen blev langsomt opbygget 
efterhånden som træningsdagene skred 
frem, dog stadig iblandet det 
surrealistiske i ikke at vide hvordan 
sådan et stævne foregik eller hvem der 
egentlig var tilmeldt.  
  
På selve stævnedagen skuede blikket ud 
over hidsige bølger på Limfjorden. Ikke 
ubetinget godt vejr. Faktisk lignede det 
slet ikke det blikstille vand vi havde øvet 
starter på i havnen derhjemme og jeg 
sendte outriggerne en tanke… Der var 
roligt langs græsplænerne ud for 
bådehusene. Måske havde jeg forventet 
det samlede danske pressekorps stille op, 
måske blot lidt mere nervøsitet og 
psykiske sammenbrud over et 
gigantstævne, med håb der brister og slid 
der indfries – men folk gik roligt rundt og 
pakkede både ud.  
  
Merethe, Clara, Maibritt og jeg fik 
udleveret trikoter og uden al for megen 
højtidelighed sad vi pludselig i Ægir med 

Marianne som styrmand, med hårde tag 
stred vi os op mod strømmen og forbi 
målområdet, en skrå linje mellem to 
bøjer, hvor folk stod i vindjakker og 
hujede mens bølgerne koldt klaskede 
over ryggen på os. Ca. deromkring blev 
jeg grebet af Merethes stemning og 
fattede at vi SAD i en båd, minutter fra 
konkurrencen. Ude omkring startområdet 
cruisede vi rundt sammen med den 
anden pige-firer fra ASR; strømmen var 
så stærk at alle syv både havde problemer 
med at nå ind på samme linje, men 
starten blev kaldt alligevel og vi fløj af 
sted – ét langt tag, tre korte, to opbygning 
og 20 stærke. Vi sparkede fra med 
benene, Marianne råbte ad os. Der 
eksisterede i det øjeblik intet andet i 
verden end viljen, mælkesyren og armene 
der bevægede sig i takt. Det føltes lidt 
som et piskeris der hvirvlede rundt og 
trikotklædte rygge bevægede sig 
foroverbøjede frem og tilbage. Jeg vovede 
ikke at kigge ud over kanten på de andre 
både der ikke havde fået en så fordelagtig 
start (vores værste konkurrent var den 
anden ASR-firer i Jubi), men lod blikket 
hvile stift på tagåren. Lidt over halvvejs 
gik det op for mig at ni dages træning 
ikke var nok til det tempo. Vi var ikke 
gået ned i banetempo pga. strømmen der 
skubbede os af sted og kadencen var lige 
vel hastig - resultatet var at årerne 
bankede sammen på bagbords side på 
(grund af ugler eller træthed?), og båden 
tabte fart. Vi forsøgte at indhente det, 
men samtidighedsidealet var mistet og vi 
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roede med smertende arme videre. 
Alligevel lykkedes det os at komme først 
over den imaginære målstreg, og løbet 
blev godkendt med et hvidt flag i den lille 
speedbåd. Opskriften på at vinde er 

tydeligvis at starte 30 m foran alle de 
andre. 
 
 
 
 

 
Medaljeoverrækkelsen blev 
akkompagneret af en lille trompetfanfare 
(optaget på bånd til min skuffelse), og vi 
stod alle fem på podiet og strålede om 
kap med solen. Merethe var helt vild og 
gik rundt med guldmedaljen uden på 
tøjet resten af dagen. Jeg var overrasket 
over vores præstation og heldet der fulgte 
os: Det er åbenbart en del af gamet at 
man ikke har lige betingelser fra start – 
men det kan man jo ikke se på 
medaljen… Jubi-pigerne blev nr. to og 
kom med på podiet, mens Morten U. 
storsmilende knipsede løs med kameraet 
og vi gav Ålborg baghjul. 
 
Resten af dagen lå vi på plænen og spiste 
slik, heppede på de andre bådhold 
(kanindrengene vandt også) før vi 

sluttede den vindblæste dag ved 
Limfjorden af med champagne i saunaen 
– herligt, herligt! - og fest i Ægir hvor 
Limelight(!) tømte hjertet på sit mobile 
diskotek. Fordelen ved sådan en rofest ud 
over at fulde sig er jo alle de potentielle 
kontakter og roaftaler man kan få i hus på 
en enkelt aften. Så vi dansede og drak like 
there was no tomorrow. Da Sune 
vækkede os kl. 8.15 fandt vi ud af at dét 
var der. 
 
Til sidst tak til Jonas Marschner, der også 
trænede med os og som bildte de 
troskyldige kaniner ind at 'regatta' kom 
fra hebræisk og betød 'ager med stude'. 
Vi kunne godt høre det lød liiidt langt 
ude. Nu er fejlen rettet; det betyder 
kaproning, 'ofte i forbindelse med 
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fyrværkeri og illumination af bådene'. 
Den sidste del mangler vi stadig. Men så 

er der jo næste år!

   
/Signe Haltou Kristensen, kanin.
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FOTOKONKURRENCE I ASR 
2006 

 
- Find dine bedste ASR-billeder fra sæsonen frem!  
 
Der tages mange fantastiske billeder i ASR i løbet af en sæson, men  
hidtil er de kun blevet set af et tilfældigt fåtal af klubbens  
medlemmer. Det har ligeledes været vilkårligt hvilke billeder der  
hidtil er blevet hængt op i klubben fra de enkelte sæsoner. Alt dette  
vil ASR's nye fotokonkurrence søge at rode bod på, og dertil har vi  
brug for dine billeder til at sikre mangfoldigheden i udvælgelsen ved  
standerstrygningsfesten den 5. november, hvor de fremmødte medlemmer  
skal stemme om de bedste billeder blandt de nominerede indenfor  
følgende 5 kategorier:  
 

- "Bedste naturbillede" 
- "Bedste kaproningsbillede" 
- "Bedste hyggeroningsbillede" 
- "Bedste festbillede" 
- "Årets robillede" (Hovedprisen) 

 
Vinderbillederne præsenteres ved julefrokosten i december. Der vil  
være præmier til vinderne af de enkelte kategorier. De bedste billeder  
vil efterfølgende blive hængt op i klubben.  
Hvert medlem kan have op til 10 egne billeder med i konkurrencen.  
Husudvalget udvælger de nominerede. Hver person kan kun få ét billede  
nomineret i hver kategori.  
Billeder på elektronisk form kan sendes til: asr.foto@gmail.com  
(Filstørrelse: max. 6 MB i JPG-format).  
Billeder på papir kan sendes til: Jesper H. Christensen, Otte Ruds  
Gade 7, st. th., 8200 Århus N.  
 
Send dine billeder senest fredag den 20/10 2006 kl. 16.00.  
 

/Jesper H. C.  &  Morten U. C. 
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Skal du have et hjertestop, så få 
det i ASR! 

I maj måned, inden rofolket for alvor var 
vågnet af vinterdvalen, og var begyndt at 
planlægge og drage på eventyrlige 
langture langs danske og udenlandske 
kyster, afholdt vi et kombineret 
førstehjælps- hhv. hjertemassagekursus 
for en lille skare på ca. 15. personer. To af 
klubbens medicinere, Maiken og Kristian, 
stod for en grundig indføring i nogle af 
de krisesituationer som kan opstå når 
man er på vandet, og vel især er 
problematiske når man er af sted på 
længere ture. Vi blev således informeret 
om, hvilke symptomer man skal holde øje 
med hos sine rovenner i tilfælde af fx 
sukkersyge, epilepsi, astma, allergiske 
shock, overophedning, afkøling, 
solskoldning, forbrænding, brud, et 

uheldigt møde med en skovflåt, en 
brandmand, eller fjæsing, samt hvad man 
i så tilfælde kan gøre for at afhjælpe 
situationen på bedst mulig vis, selvom 
man opholder sig i en båd og ikke har alle 
hverdagens hjælpemidler ved hånden. 
Disse råd er obligatorisk 
langtursstyrmands-viden, men er bestemt 
viden som alle roere kan drage nytte af. 
Før eller siden sidder alle nok i en båd, 
hvor der findes en roer som i højere eller 
lavere grad er dehydreret, er gået 
sukkerkold eller er blevet afkølet som 
bare pokker. Og så er det godt med en 
lidt mere konstruktiv tilgang til 
problemet end den klassiske: ”tag dig 
sammen og snup en tudekiks!”. 

 

 
Maiken og Kristian underviser i basal førstehjælp 
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Anden del af kurset var et mini-
hjertemassagekursus. Og dette var ikke 
rettet specifikt mod rolivet- robåden er nu 
engang et upraktisk sted at udøve 
hjertemassage, men skulle ulykken ske, er 
man i hvert fald bedre rustet end før.  
Klubben benyttede sig af roer og Falck-

redder Johannes´s ekspertise og kyndige 
vejledning i, hvordan man udøver 
hjertemassage hvis man møder en person 
der får et hjertestop. Johannes havde 
medbragt 3 Falck-dukker vi kunne øve os 
på, og vi blev så delt ud i mindre 
grupper.

 

 
”Der trænes på livet løs” 

 
Her blev vi udsat for en slags 
hjertemassage- ”story-telling”; flere 
typiske ”hverdagsscenarier” blev stillet 
op for os; fx stod vi pludselig-imaginært- 
ved et busstoppested, hvor en ældre 
mand tager sig til hjertet og synker 
sammen, imens hans kone begynder at 
råbe og hvine og gå i panik: hvad gør 
man først? Hvad næst? Hvordan udøver 
man rent praktisk hjertemassage? Hvor 
hårdt presser man på brystet? Hvor langt 
tid imellem støddene? Hvor længe bliver 
man ved? Der var mange spørgsmål som 
her blev afklaret, og det var en meget god 
og realistisk måde at lære om situationen 
på.  

Alt i alt kan man vel sige, at med den 
store andel af medicinere, sygeplejersker, 
fysio-og ergoterapeuter, samt de 15 
kursister der nu går rundt iblandt os, er 
ASR et af de tryggere steder at få sig et 
hjertestop, hvis det endelig skal være. 
Men der er altid brug for flere folk med 
ekspertise! :O) 
 
Vi har planer om at afholde et tilsvarende 
kursus sidst i Oktober eller først i 
November måned for alle interesserede 
roere. Så hold øje med opslagstavlen, 
hjemmesiden og EBS´en for datoen.

 
/Lene Sigh 
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DET ER VEL! 
   Kommandoerne var blevet pudset af inden jeg skulle ud på min frigivningstur med 
instruktør Peter Vestergaard og tidligere medkanin Kirstine Madsen; jeg var klar til alle de 
strabadser, man kan blive udsat for på en tur ud til Egå og tilbage. Ud af havnen var jeg 
styrmand og var mest optaget af vejret; det var en august aften med truende torden fra 
land og vind fra sydøst. ”Min besætning” – som de skulle komme til at hede i 
verdenspressen - roede frisk til og jeg spejdede efter svømmere og dykkere omkring den 
Permanente. Vi havde lige rundet den Permanente, da der pludseligt dukkede noget op af 
vandet, der var for stort.; for stort i forhold til det, man ellers møder som kanin i 
farvandet, der emmede af gennemsnitlig dansk sensommer råhygge. Først troede jeg, det 
var en dykker, men det viste sig at være en finne; det var toppen af et dyr, der var stort, 
langt større end et marsvin – langt større end de dimensioner min fantasi lige var i gear til. 
Det er vel! De andre så det, og vi undrede os i flok – skeptiske overfor det vi ikke kunne 
tro, at vi så. Pludseligt – og her taler vi virkeligt og for alvor om pludseligt, så pludseligt at 
selv en hårdkogt LO-Spindoktor tabte mælet og som os andre i de næste minutter ikke 
kunne sige andet end fraser, der snappede efter den luft af mening, som ord normalt 
ånder af – altså: Pludseligt steg ryggen af et kæmpe dyr op af vandet parallelt med os 
halvt inde mod stranden nord for den Permanente. Dyret var større end den toer vi var 
ude i. Den drejede hen mod os - Det er vel!!! Eller er det? - og passerede godt en halv 
meter under og agter os i sit gled ud mod det mere åbne hav. Det er vel ikke – nej, det var 
helt sikkert ikke et remake af Sharks XXL i Århus bugt. Men hvad var det så? Vi var enige 
om, at vi ikke kunne have set, det vi så – der måtte være tale om, at dyrets skygge i vandet 
havde narret os til at tro, at det var en kæmpe hval. Vi fandt et kompromis: det kunne ikke 
være en rigtig stor bardehval, så det måtte være en Grindehval. En hval – men ikke en 
rigtig hval; stor, men så heller ikke større.  
   Det første jeg gjorde om morgen efter at have drømt om hvaler hele natten var at ringe 
til Thyge Jensen fra Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg, der var meget entusiastisk omkring 
observationen. Vi var de første, der havde observeret hvalen i Århus bugt; han fortalte, at 
det drejede sig om en ca. 14 meter lang finhval, der kom nede fra Kolding fjord. Senere fik 
hvalen det alt for harmløse navn Britta; Britta er ikke det rigtige navn til en sublim 
sprogrøver som den hval, der pludseligt steg op ad vandet den August aften. Vi undgik 
tordenvejret, der drev forbi og henover hovederne på os – men til gengæld så vi noget, der 
som lyn fra en klar himmel væltede vore forventninger til, hvad man kan forvente sig i 
farvandet omkring Århus. Vi så Britta.  

/André Dekker 
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Rotøj 
 
Klubben har købt nye JL- roshorts hjem fra USA.  
Vi har fået 24 stk hjem.     

12 stk i herrer 
12 stk i en lidt kortere dame model  

 
Pris 200 kr. stk.  
 
Vi har ikke mange T-shirts på lager længere, så hvis der er nogle der  
er interesseret  i en - så bliv skrevet op, og så laver vi en fælles bestilling.  
 
Mvh Tøjudvalget  
 

/Karen S & Morten U C 
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HVALSAFARI PÅ ÅRHUSBUGTEN 
 

 
 
 
Turen var ikke mange kilometer gammel, 
før Stines stemme fra styrmandssædet lød: 
” Hov, der er en hvaaaal!!!!” 
En sort, trekantet finne stak op af 
overfladen inde ved kysten lige efter 1. 
skiftested. Eftersom finnen blev ved at rejse 
sig mod himlen, blev vi målløse roere mere 
og mere overbeviste om, at dette ikke blot 
var et marsvin, men også mere og mere i 
vildrede over hvad det så kunne være….Er 
det… 1: En dykker der leger haj med 
papmaché-finne på hovedet? 2: En 
fjernstyret badehaj? 3: Et forvokset 
marsvin? Mange mere eller mindre 
gennemtænkte bud på fænomenet fløj 
igennem vores hoveder for at forklare dette 
usædvanlige syn i Århusbugten. Vi vidste, 
at Peter Westergaard med besætning nogle 
dage forinden havde set en hval, og at 
Søren Agergaard derefter havde været på 

flere forgæves Whale Spotting Tours. Men 
det er et af de syn, der skal ses med egne 
øjne før man er helt overbevist. Marsvin 
kan også let blive til delfiner i en kåd roers 
beretninger fra de store langture…og så 
kan der jo alligevel være noget om snakken 
en sjælden gang imellem.  
Men jo, der var noget om snakken denne 
gang! En 12 meter lang finhval svømmede 
rundt på lavt vand i Århus-bugten, så lavt 
at den ikke kunne dykke ned og gemme sin 
meget afslørende rygfinne bagtil på 
kroppen. Det virkede enormt surrealistisk 
at ro med en hval imellem båd og kyst, 
ikke mindst fordi hvalen var længere end 
vores 4-åres inrigger (10,5 meter), og 
samtidig badede folk stadigt uvidende om 
hvalens nærvær inde på Bellevue Strand.  
Intuitivt fik vi lyst til at hoppe i vandet til 
hvalen….Men var den nysgerrig eller 
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aggressiv? Vi blev i vores spændhold og 
med hænderne klar til næste ro- eller 
skodtag. Finnen styrede mod os, og hvalen 
kom helt op på siden af os. Søren stod 
oprejst i båden med sit store kamera med 
polfilter, for at få det rette shoot: ”Kom, vi 
skal tættere på!! Styrbord skod! Det’ vel! 
Stine, du styrer længere ind mod kysten”. I 
den anden ende af både diskuterede 
Merete og Birgitte: ” Kan vi tillade os at 
jagte hvalen? Skal man ikke fange den og 
så slippe den fri på større dybder og 
hjemmevante breddegrader?”, ”Ej, man 
kan da ikke fange en hval!” protesterede 
den maskuline del af båden (Søren A. & 
Thomas O.), og så var den diskussion ude 
af verden og hvaljagten fortsatte en halv 
times tid mere med god samvittighed! 
Inde på stranden løb en mand med et 
kamerastativ under armen og sprang over 
stensætningerne som en anden atlet, for at 

nå at få et godt foto af hajfinnen med os 
som perspektivisk baggrund. Pigerne 
rettede på håret, og Søren trak op i sit 
trikot, så vi alle var klar til at gå på TV2 
Østjylland og give god reklame for 
rosporten. Journalisten vinkede os ind, 
smed den ene sko for at gå ud i vandet til 
os – ivrig efter at få fat på vores nærbilleder 
af det store dyr. Søren blev hurtigt udvalgt 
af det demokratiske bådhold som taler - 
godt nok var der andre ASR-trøjer i båden, 
men tightmodellen er ikke at betvivle…! 
Efter at have profileret os som moviestars 
og efter at have drejet rundt om hvalen en 
time som en forvirret kompasnål, satte vi 
atter kursen mod nord. Hvalen gav os et 
kæmpe blåst (hvalens udåndingssprøjt) 
som salut, dens store brede ryg kom til 
syne i vandoverfladen, og hvalen søgte 
mod bugtens dybere steder og forsvandt.
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Resten af turen fortsatte med fuld 
opmærksomhed på enhver krusning i 
vandets overflade, indtil vi nåede 
Helgenæs, hvor vi gik i land og 
overnattede. Der blev knoklet med at 
bære bagage op til Meretes sommerhus 
hvor vi var så heldige at kunne overnatte 
- og give friluftslivet lidt karakter af 
luksus… 
 
Næste dag satte vi kursen mod øst, og da 
de kæmpe vindmøller ud for Mols-
færgens terminal så godt som stod stille 
mod den skyfri himmel og vandet var 
spejlblankt, fortsatte vi i bedste stil mod 
Hjelm. På vejen var forhåbningerne ikke 
små og der blev hurtig enighed om, at et 
par marsvin uden tvivl var delfiner…..  
Stine og Merete var trængende, tog den 
friske udfordring og ”moonede” ud over 
bådsiden til fornøjelse for en 
forbipasserende motorbåd - ”Godt gået 
piger” lød gensvaret hertil… 

Hendelig dukkede Hjelm op som en 
anden lille eksotisk ø i det fjerne. 
Menneske-tom med hvide sandstrande, 
turkis, nærmest Middelhavs-farvet vand; 
og med den grønne bakkeskråning i 
baggrunden, følte vi os som en anden 
Robinson Crusoe. Der blev kastet anker, 
badet, spist frokost, gået tur til toppen og 
fyrtårnet, badet, spist kage, badet. Hurtigt 
havde vi brugt en eftermiddag på øen, og 
det var atter tid til at vende tilbage til 
Draget på Helgenæs. Klokken 23.00 var 
der i sommerhuset disket op med røde 
grillbøffer, ovnkartofler og salat, som 
blev nydt med stort velbehag. Men 
rødvinen og den irske kaffe blev denne 
aften knap rørt, før den første del af 
mandskabet begyndte at snorke langs 
bordkanten, og det var tid til at gå i seng.  
 
Tredjedagen kunne de fleste mærke 
ømheden i kroppen komme snigende, 
men efter musklerne igen var løsnet op, 
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gik det fint hjemad, dog uden flere 
overraskelser.  
Hjemme på havnen kunne vi glæde os 
over at have tilbagelagt 132 km i 

fantastisk sommervejr, og over at være 
nogle af de få ASR-roere på Hvalsafari-
langtur - og det helt uden at have krydset 
Atlanten. 

 
/Merete Vindum, Birgitte Bæk & Stine Lindegaard 

 
 
 
 

 
  

Søren fotograferer på livet løs. 



 24 

STAVANGER
Seks roere (Anne, Jesper, Marianne, 
Morten, Palle og jeg) kørte i to biler tirsdag 
klokken alt for tidligt mod Hanstholm, 
hvor vi tog færgen til Egersund syd for 
Stavanger. Efter en lang dag på færgen 
med en frisk nord-vestenvind var vi i 
Norge. Og sidst på dagen i roklubben i 
Stavanger, hvor vores to både ventede os. 
De blev behørigt pakket og vi drog ud i 
ukendt farvand. Bare lige en time ud til en 
lille holm (Tingholm), hvor vi skulle sove. 
På grund af en skade tog det så lige to 
timer. Aftensmaden blev indtaget i 
tusmørket omkring midnat og bålet inden, 
vi gik i teltene. 

Dagen efter gik det mod bunden af 
Lysefjorden. Det var tres kilometer i 
modstrøm og bagende solskin. Sælerne 
kom gradvist tættere og tættere på, men 
mere om det senere. Inde i bunden af 
fjorden - og det er der ikke mange, der ved 
- ligger nemlig det sted, hvor Atlanterhavet 
fyldes op! Det drejer sig om to store 
åbninger i siden af bjerget, hvor vandet 
fosser ud. Vi kunne se, det krævede en del 
strøm. Der var hele fire - fire! - store 
elledninger ned til værket, og så var de 
endda nød til at låne strøm nede fra 
landsbyen for at kunne producere nok 
vand. Det siger da lidt om størrelsen! 

Søbrisen er den vind, der kommer ude fra 
havet, når luften inde over land bliver 
meget varmere end luften ude over havet. 
Inde i bunden af Lysefjorden kom den ret 
præcist kl. 16.15. På vejen ud var vi så 
meget længere ude, at den kom allerede kl. 
15. Faktisk som ved et trylleslag. Det ene 

øjeblik var der ingen vind og ingen bølger. 
Det næste var der strid modvind og pæne 
bølger. Men det klarede vi da også. Et godt 
trick er at gå langt ind til kysten for at få 
læ. I Lysefjorden er skrænterne lodrette 
ned til flere hundrede meters dybde, så vi 
kunne ro med den ene åre "på land".  

Og det var da, det skete. Det er mens, jeg 
sidder og styrer, at sælerne dukker op. Der 
er sæler hele vejen langs kysten. Og jeg ser 
en særligt tæt på. Og udbryder: "Prøv at se! 
Se der!" - Men for sent. Jesper rammer 
sælen i hovedet med åren. Ikke hårdt. Den 
blev forskrækket og vi havde travlt med at 
se efter sælen. Den havde dog forskrækket 
gemt sig på bunden, hvor den kæmpede 
med sin puls 220. Resten af turen vi under 
pres. Regelmæssigt fulgte sælpolitiet efter 
vores både. I god afstand forstås. Sælerne 
ville lige holde øje med urostifterne. 
"Sådan nogle sæl-happy-slappere". Den 
slags ros skal være under konstant 
observation.  

Den aften gjorde vi noget andet nyt. Vi 
prøvede at bakke båden ind på en plads. 
Det kan sagtens lade sig gøre. Det er under 
alle omstændigheder nemmere end at 
cykle baglæns. Man kan selvfølgelig ikke 
bruge roret, der - når man bakker 
(skodder) - vender den forkerte vej. Så vi 
klarede os med årerne.  

Nu er det efterhånden lørdag, hvor vi - 
meget spontant - tog bussen op til 
Prædikestolshytten. Prædikestolen er en 
klippeformation ca. 600 over Lysefjordens 
vande, der ligner en gigantisk prædikestol. 
Fra hytten gik vi de sidste knap fire 
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kilometer og stod endelig på Prædikestolen 
og så ned på Lysefjordens opalgrønne 
vand. Med min forholdsvist voldsomme 
højdeskræk var kendskabet til udsigten 
lige ned af mere teoretisk karakter. Men jeg 
fik set, hvad jeg ville.  

Den sidste dag med roning udnyttede vi de 
mange dage med godt vejr. Vi roede ud til 
en lille holm  ude i det åbne. Holmen hed 
"Alstein" og i følge de lokale var det ét år 
ud af tre, der var så godt vejr, man end 

kunne overveje at tage derud i en lille båd 
som vores. Men vi havde perfekt blikvand. 
Ikke en krusning. Faktisk ligger den så 
åbent, vi ikke kan sige andet end: Nu har vi 
roet på Atlanterhavet! 

Alt i alt har vi fået fuldt udbytte af turen: vi 
har set, hvor Atlanterhavet fyldes op, tævet 
en sæl og roet på det store A. 

På holdets vegne 

/Johnny 

 

100% SATISFACTION!! 
En lang række ASR-roere med familie og venner fik nogle fantastiske koncertoplevelser efter 
at have hjulpet til som frivillige til koncerterne med Madonna (den 24. august) og Rolling 
Stones (den 3. september). Sammenlagt stillede vi med langt over 100 frivillige til de to 
koncerter. Udover de uforglemmelige koncertoplevelser, så resulterer vores roste indsats for 
koncertarrangøren Eigils Fonden samtidigt i, at roklubben for tilført omkring 45.000 kr. til nyt 
materiel! 
Mange tak for den super gode stemning som I alle bidrog til både før og under koncerterne. 
En særlig tak skal lyde til de enkelte personer som var villige til at stå som frivillig under én 
af koncerterne, samt de personer der hjalp med at rydde op efter koncerterne. Jeres 
forbilledlige indsats gør, at Eigils Fonden gerne vil gøre brug af vores assistance næste gang 
Horsens gør Parkens Don Ø misundelig ved at præsentere et verdensnavn i byen. 
                                                                         /Morten U. Christensen og Jesper H. Christensen 
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Der er kaproning, kaffe/kageroning, tømmermandsroning, grillroning… 
Som noget nyt i ASR præsenteres nu  

SLOTSRONING. 
En diset dag i maj satte tre roere kursen 
mod Randers. Fra min tid i Randers 
Roklub huskede jeg, at det var muligt at 
ro til Gl. Estrup Herregård. Sidste efterår 
gjorde jeg forsøget med to roere fra ASR. 
Men forsøget mislykkedes til min store 
frustration. Vi kunne simpelthen ikke 
finde Alling å i bunden af Grund fjord. 
Efter at have undersøgt diverse små åer 
og huller i sivene måtte vi give op og ro 
tilbage. Men nu skulle det være! 
Vi roede ud af fjorden til Uggelhuse og 
ind i Grund fjord. Her er meget smukt 
med udsyn over fjorden, der deler sig, 
marker og masser af vindmøller. Vandet 
kan være lavt i Grund fjord (deraf 
navnet?). Denne gang kendte jeg fidusen. 
I bunden af Grund fjord i højre side kan 

man komme ind i Alling å - selvom det 
bestemt ikke ser sådan ud! Engang 
imellem ligger der en flydespærring, som 
man må liste sig over.  
Alling å er ret smal, men man kan sagtens 
ro der. Kameraerne blitzede og der blev 
sagt ”ih” og ”åh” mange gange. Køerne 
stod ved å-bredden, smørblomsterne stod 
tæt og vi roede under små hvide broer og 
hængepile. 
Da frokostsulten begyndte at nage 
begyndte vi at holde udkig efter slottet. 
Åen slyngede sig igennem smukke 
landskaber med marker og skove, men 
slotte kunne vi ikke umiddelbart se. Da 
Gl. Estrup med sine røde mure og tårne 
endelig rejste sig bag en skov ville 
begejstringen ingen ende tage! 

 

 
På vej til Gl Estrup 

 
”Kun mindre forhindringer!” 
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Gl. Estrup dukker frem imellem træerne. 

 
Tillægsmulighederne er ikke ret gode. En 
mudret å-bred er hvad der er. Det 
lykkedes os dog at få lagt båden til rette 
og fortøjet til trærødder. Jordspyd og 
ekstra fendre kan anbefales. 
 
Gl. Estrup er en smuk gammel herregård, 
nu landbrugsmuseum. Udover 
spændingen ved at ro til et slot er der fine 
muligheder for at spise sin madpakke i et 

dertil indrettet rum. Evt. kunne man også 
se museet? 
En meget anbefalelsesværdig tur. 50 km 
t/r. Randers Fjord er god i ydersæsonen, 
da der kan ros stort set uanset vejret.  
Dog skal man tænke på strømmen. Man 
får meget hjælp ved at planlægge turen, 
så man ror med strømmen begge veje. 
God tur! 
Lene Sigh, Johannes Woer 
På holdets vegne 

/Lise Juhl Nielsen 
 

FÆLLES EFTERÅRSLANGTUR 
Den 13. – 15. oktober 2006 arrangeres fællestur til Flensborg Fjord. Turen omhandler bl.a. 
Gråsten, Sønderborg og Flensborg, og  den kommer til at foregå fra den 13. – 15. oktober 
2006.Vi låner både i lokale klubber, og der vil blive plads til ca. 20 personer. 
 
Følg opslag i klubben fra den 25/9-06, hvor der kan tilmeldes. 
muchr60@gmail.com  

/Morten Ulrik Christensen 
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En lille opvarmer til løvfaldstur 
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GENERALFORSAMLING I 
ASR 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs 
Støtteforening og i Aarhus Studenter Roklub: 
 

Torsdag d. 23. november 2006 kl. 19.00 på Fiskerivej nr. 7. 
 
Program for aftenen: 
I. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening. 
II. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklub. 
 Dagsorden ifølge vedtægternes §8: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand 
7. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af to revisorer 
9. Eventuelt 

 
ad. 3. Regnskabet vil være tilgængeligt hos Katja Pace, 86753498, de sidste tre 
dage før generalforsamlingen. 
 
ad. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge 
vedtægternes §8 være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen. Det vil i år sige d. 13. november (undtaget herfor er 
forslag til kontingent og forslag til bestyrelse eller andre poster). 
 
ad.5. Bestyrelsen vil udarbejde et udkast til budget, som vil blive fremlagt i 
forbindelse med fastsættelsen af kontingent. 
 
ad.7. I vedtægterne hedder det, at "Kandidater til de forskellige tillidshverv kan 
bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem. Det påhviler den 
fungerende bestyrelse at sørge for, at der bringes så mange kandidater i forslag, 
at samtlige tillidshverv kan besættes." 
 
MEN: I lighed med tidligere års generalforsamlinger vil der blive hængt et 
opslag op i klubhuset før generalforsamlingen, hvor alle, der har lyst til at sidde 
i bestyrelsen, kan skrive sig på. Initiativet til denne liste skyldes et ønske om at 
skabe større åbenhed om hvem, der ønsker at kandidere til bestyrelsen. 
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Interesserede opfordres til at overveje deres kandidatur nøje, tale med mindst 
to fra den siddende bestyrelse og skrive sig på listen senest én dag før 
generalforsamlingen afholdes. 
 
NB: Det eneste direkte valg er til formandsposten. Alle andre kandidater 
kandiderer dermed formelt set kun til medlemskab af bestyrelsen, ikke til en 
bestemt post, jvf. vedtægternes §7 stk 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

/Bestyrelsen 
 

 

 
 

Pøblen samles i hobetal for komme til generalforsamling 
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BESTYRELSEN 
 
 
 

 

Formand: Johnny Kjeldbjerg 
(formand@asr.dk) 
Adresse: Klosterport 9, 3. tv. 
  8000 Århus C 
Tlf.: 2991 2150 
 

 

Kasserer: Katja Pace 
(kasserer@asr.dk) 
Adresse: P.P. Ørums Gade 20, 4. 
th., 8000 Århus C 
Tlf.: 8675 3498 / 2872 8251 
 

 

Husforvalter: Morten Ulrik 
Christensen (husforvalter@asr.dk) 
Adresse: Ryslingeparken 50, 8270 
Højbjerg 
Tlf.: 8611 4428 / 2098 7608 / 4070 
3320 
 

 

Instruktionschef: Søren 
Agergaard 
(instruktionschef@asr.dk) 
Adresse: Skovgaardsgade 14, 3.th., 
8000 Århus C 
Tlf.: 8730 3456 
 

 

Uddannelseschef: Simon Feilberg 
(uddannelseschef@asr.dk) 
Adresse: Carl Bertelsens Gade 8, 3. 
tv., 8000 Århus C 
Tlf.: 8611 7467 / 2255 0935 
 

 

Rochef / Aktivitetschef: Claus 
Behrendsen (rochef@asr.dk) 
Adresse: Otto Benzonssvej 13, st. 
tv., 8210 Århus V 
Tlf.: 8616 1606 / 5190 7660 
 

 

Langturschef: Lotte Klixbüll 
(langturschef@asr.dk) 
Adresse: de Mezas Vej 22, 2. tv, 
8000 Århus C 
Tlf.: 8620 1356 
 

Kaproningschef: Sune Mørch 
Knudsen (kaproningschef@asr.dk)
Adresse: Universitetsparken 1, 2., 
8000 Århus C 
Tlf.: 8250 7085 
 

 

 

Materielforvalter: Morten Aaboe 
Jensen (materielforvalter@asr.dk) 
Adresse: Helsingforsgade 9, 1. -5, 
8200 Århus N. Tlf.: 6178 7674 
Er endvidere webmaster for 
www.asr.dk, henvendelse på 
webmaster@asr.dk.  

 

Sekretær: 
Maria Pedersen (Sekretaer@asr.dk)
Jens Baggesensvej 18, 3.tv, 8210 
Århus V.  
Tlf: 29 47 46 69 
  

 
Klubhus:  Fiskerivej 7, 8000 Århus C – Tlf. 
86132248 
Klubbens gironr: 3 08 02 77 
Internet: www.asr.dk, Email: asr@asr.dk 
 
Roformidlingen og emailadresser på Internettet: 
Se under klubben, medlemmer – 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: Tlf. 61 66 22 48 
 
Udvalg: http://www.asr.dk/udvalg.htm 
 
Ansvarsområder for de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer – se: 
http://www.asr.dk/bestyrelsen.htm

 



 
 
 

 
KALENDEREN 

 
 
 
 
 

Oktober 2006 

21.-22. oktober: Løvfaldstur  

November 2006  

4. november: Standerstrygning 

18.-19. november: L-kursus 

23. november: Generalforsamling 

 

 

December 2006 

1. december: Deadline på Årebladet 

2. december: Julefrokost  

31. december: Nytårsgalla? 

 

 

 

 

 

 
 
 
Faste aktiviteter 
 
Ergometertræning:  Brabrand Rostadion  
Svømning:  Fredage kl. 21.00-22.00. Århus Svømmestadion, F. 

Vestergårdsgade 5. Husk en 20'er til skabet - og at det er 
STRENGT forbudt at gå i vandet før der er en livredder til stede!  

Volley:   tirsdage 19.30-22.00. Pigernes gymnastiksal, Læssøegade 24. 
 
 
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 
 
 

Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET       Fiskerivej 7, 8000 Århus C 
 




