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ASR-ÅREBLADET SEPT. 2007 
Udgivet af Aarhus Studenter Roklub,  Sept. 2007, nr. 4, 35. årgang – Redaktion slut 27-09-07 

Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide, og lydt vi hører lærken slå som før ved forårs tide. 
Den unge rug af mulden gror med grønne lyse klinger, men storken længst af lande fór med sol på sine 
vinger.                  Alex Garff / Otto Mortensen 

 
Solen skinner, fladt vand, Risskovens blade begynder at få rødlige nuancer. Sæsonen synger på sidste 
vers, men man kan stadig nå at få dejlige efterårsture på vandet inden standerstrygning. Selv om vejret 
har været lidt imod os denne sommer har det været en god sæson med mange km tilbagelagt i det 
daglige rofarvand, Brabrand og på langture. Regnen kan vi leve med, for som det siges: Der findes ikke 
dårligt vejr, kun dårlig påklædning. Men når det er stiv kulingvarsel fra DMI må vi desværre som roere 
indrømme, at jo, der findes dårligt vejr og pænt blive på land. Finalen for kaproningen med det 
planlagte DM og AOR på Brabrand rostadion blev desværre også offer for dette dårlige rovejr og måtte 
aflyses.  
Nostalgi og tilbageblik på sæson 2007 er lige tidligt nok, men kom med til Generalforsamlingen og hør 
beretning om sæsonen der gik og vær med til få indflydelse på den nye sæson. Indbydelse og indlæg om 
bestyrelsens arbejde finder du blandt meget andet godt i dette blad. 

/Redaktionen 

INDHOLD 

3. Båden. 23.  Naturens køkkenhave. 

4. Formandens klumme. 24.  Roningens fysik. 

5. Indkaldelse generalforsamling. 26.  Fotokonkurrence. 

6. Generalforsamling i velfærdsforeningen. 27.  Løvfaldstur. 

7.  Så er der snart valg. 29.  Vrinsk og røvroning.  

12. Indtryk fra husklargøringsweend. 30.  Svar Ro-Sudoku.  

15. Roformidling. 31.  Bestyrelsen.  
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Deadline næste blad: 5. december 2007 
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Båden 
 

Båden, et penselstrøg 
på havets maleri 

Åretagenes symbiose 
i livets element 

Solens gyldne stråler 
rammer båden 

efter regnens tunge dyne 
besætningens smil 

naturens carpe diem! 
 

Palle Christensen 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 4 

FORMANDENS KLUMME 
 
Hen over sommeren har kommunen stille og roligt overtaget Fiskeri- og Lystbådehavnen. 
Det er et led i den samlede plan for området overfor vores, hvor De Bynære Havnearealer 
skal realiseres. På den side er arbejdet godt i gang. I øjeblikket er lokalplanerne i høring. 
Lokalplaner, der indebærer et godt hundrede og fyrre meter højt ”Fyrtårn” (Lighthouse, 
www.lighthouse-aarhus.com) – et højhus yderst på området. Lige der, hvor vi venter på at 
komme forbi havnen, når turen går sydpå.  
Når der skal bygges på området bliver det samtidig nødvendigt at forhøje og udbygge 
bølgebryderen. Blandt andet for at tage højde for prognoserne for den stigende vandstand 
i verdenshavene. Som en yderligere beskyttelse af området vil der ude i vandet blive lavet 
ekstra bølgebrydere i form af stenrev.  
Det har umiddelbart konsekvenser for vores roning.  
For det første har byggeriet brug for materialer. Materialer, de gerne vil have fra vandet. 
Det betyder en vis trafik ind til området. Samtidig ønsker bygherrerne på Lighthouse at 
etablere en midlertidig havn på ydersiden (mod Nord) af området. Dvs. passagen af 
havnen bliver kompliceret, da vi skal passere anløbsstedet for byggematerialer. 
Samtidig etableres ud for molen de omtalte stenrev. I revenes etableringsfase vil der igen 
være mere trafik, som vi skal holde os fri af. Og på længere sigt skal vi forholde os til, vi 
nok ikke kan gå så tæt på molen, som hidtil.  
Udbygningen af De Bynære Havnearealer er for alvor gået i gang. Vi begynder nu at 
mærke konsekvenserne. Både de midlertidige, som opstår pga. byggeriet, og de 
permanente, som er et resultat af planlægningen for området.  
Vi ved også, at fremtiden vil bringe flere forandringer. Dels er der problematikkerne 
omkring Fiskeri- og Lystbådehavnen. Hvordan skal pladsen fordeles og hvordan 
forventer vi, samspillet mellem roere, dykkere, sejlere og motorbådsfolk skal være i 
fremtiden. Den historie er velkendt. 
Den anden del er de konkrete tiltag, som allerede nu er undervejs. Ud over de skitserede 
konsekvenser for roningen er der flere ting. Adgangsvejene til havnen er i øjeblikket under 
omstrukturering. Der er ikke længere godstrafik mellem den gamle containerterminal 
(hvor der altså bygges). Vejen over banen ved Nørreport skal ombygges, så den kan klare 
belastningen fra et helt nyt kvarter. Der skal graves kanaler i området. På et tidspunkt skal 
vi tage stilling til, om og hvordan vi vil bruge kanalerne.  
De Bynære Havnearealer udvikler sig. Det har konsekvenser nu. Det vil få større 
konsekvenser inden for forholdsvis kort tid. 

/Formanden 
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GENERALFORSAMLING I 
ASR 

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

Torsdag d. 15. november 2007 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 Anne Sevelsted, 27134877, 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 
 

 
 

GENERALFORSAMLING I 
VELFÆRDSFORENINGEN 

  
Så er det igen blevet tid til generalforsamling i velfærdsforeningen. 

  
Så mød op. 

13/11 2007 kl. 2000 i klubben. 
 

Lige så vigtigt som det er, at medlemmerne møder op til GF i klubben og 
dermed gør deres indflydelse gældende i forhold til næste års bestyrelse og 

tiltag i klubben, er det at medlemmerne møder op til generalforsamling i 
klubbens velfærdsforening. Klubben er primært selvfølgelig en roklub, men der 
kan vist ikke herske tvivl om at klubbens fester også er en meget stor og central 

årsag til vores særlige medlemsprofil. Netop velfærdsforeningen står for at 
arrangere klubbens fester. 

 
Ønsker du at have indflydelse på næste års fester og kan en god hjemmebagt 

kage samt kaffe og te friste dig, så er det dig vi henvender os til. 
 

/På vegne Morten Christensen, Redaktionen 
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SÅ ER DER SNART VALG… 
Hvert år i november afholder Aarhus Studenter Roklub generalforsamling. 
Nogle gange er det en ren valggyser, med formandsopgør og kamp om de 
enkelte bestyrelsesposter, andre gange ikke. Formanden taler ud knap to 
måneder før generalforsamlingen: Måske var det noget for dig at komme i 
bestyrelsen?   
 
Ved sidste års generalforsamling var det 
svært at få alle poster i ASR’s bestyrelse 
besat. Men det gik. Tidligere har der 
ellers ofte været kampvalg i klubben, og 
det har ikke været svært at finde både 10 
og 11 bestyrelsesmedlemmer. Men denne 
gang måtte bestyrelsen altså nøjes med 8 
medlemmer ved generalforsamlingen og 
efterfølgende supplere med et ekstra 
medlem.  
 
Da bestyrelsen konstituerede sig selv, 
løste den i første omgang problemet ved 
at lægge to poster sammen: 
uddannelseschefen og instruktionschefen. 
Men det har betydet mere arbejde til de 
enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
 
Det har samtidig været nødvendigt at 
supplere med endnu et bestyrelses-
medlem i løbet af året, fordi 
bestyrelsesmedlemmer, ligesom alle 
andre i klubben, bliver færdige, får nyt 
arbejde etc. og derfor måske må flytte fra 
Århus. )-: 
 
Det er en tilbagevendende problematik, 
som enhver ASR-bestyrelse må forholde 
sig til.  
 
Formandens opfordring         
Den nuværende formand Johnny 
Kjeldbjerg har været formand for ASR i 
tre år. Med baggrund i sin egen erfaring, 
forklarer han, hvorfor man skal stille op 
til bestyrelsesarbejdet i klubben: 

- Jeg stillede oprindeligt selv op som 
formand, fordi jeg syntes, at der skulle 
ske noget. Det skal ikke forstås som en 
kritik af den forrige bestyrelse. Jeg havde 
dog længe ønsket mig at ændre nogle 
ting i klubben, og så var jeg jo nødt til at 
stille op. Det er demokratiets spilleregler. 
Derfor – hvis man gerne vil, at noget skal 
være anderledes i klubben, så skal man 
stille op til bestyrelsen. Man får faktisk 
også ganske megen indflydelse. Ligesom 
man også er med til at gøre en forskel for 
klubben, siger Johnny Kjeldbjerg. 

 

 

                Mr. Chairman Johnny Kjeldbjerg  

- Det er heller ikke sådan, at jeg som 
formand har siddet og bestemt det hele. 
Godt nok har formanden to stemmer ved 
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en evt. afstemning, men vi har kun været 
nødt til at stemme to gange i løbet af det 
sidste år. Der har været meget få 
principielle spørgsmål. Det, som 
bestyrelsesmedlemmerne går op i, er at få 
det hele til at hænge sammen, siger 
Johnny Kjeldbjerg.  

 
- Bestyrelsen har en meget flad struktur, 
hvor alle hører på alle og med en 
gensidig dialog. Det hænger også 
sammen med, at vi har den såkaldte 
bestyrelsesrunde, hvor hver chef fortæller 
og forklarer om problemer på sit område, 
hvad der er sket siden sidst og hvilke 
udgifter, der er osv. Er der fx noget, vi 
skal have taget op? Er der fx usandsynligt 
mange skader på bådene? Og hvorfor er 
det så? Alt sådan noget diskuterer vi, 
siger Johnny Kjeldbjerg. 
 
Møder: tid og sted?  
Bestyrelsesmøderne går på skift hos de 
enkelte bestyrelsesmedlemmer. Det kører 
sådan, at den, der var vært ved det 
forrige møde, er ordstyrer ved det næste. 
Men det store spørgsmål for et potentielt 
bestyrelsesmedlem er naturligvis, hvor 
meget tid bestyrelsesarbejdet i alt tager?   
 
- Jeg har selv en regel om, at jeg max 
bruger 15 timer om ugen. Men det er slet 
ikke sådan, at jeg bruger 15 timer hver 
uge. Mange uger bruger jeg måske kun 
en halv til en hel time. Juli er fx en næsten 
helt stille måned – eller kan være det – 
fordi vi bl.a. ikke har bestyrelsesmøder. 
Men da min opgave som formand for 75 
pct. vedkommende også er udadvendt 
aktivitet i forhold til fx Århus Kommune, 
så er min kalender i høj grad afstemt 
efter, hvornår fx kommunens 
embedsmænd lægger deres møder. Så 
nogen gange er der mange møder, andre 
gange ikke særligt mange, siger Johnny 
Kjeldbjerg.    

Hvor meget tid skal man så forvente at bruge 
som nyt bestyrelsesmedlem?   
 
- Jeg kan ikke sådan sige, hvor meget det 
enkelte bestyrelsesmedlem bruger. Det 
ville også være forkert af mig. Men jeg 
kan da sige, at det faktisk er en meget, 
meget overkommelige opgave at sidde i 
bestyrelsen, især hvis man sikrer sig, at 
man har et godt udvalg bag sig. Der er 
naturligvis altid nogen, som vil lave det 
hele selv, men så er det deres eget valg. 
Cheferne behøver egentlig kun at 
koordinere, hvem der skal udføre 
opgaverne, siger Johnny Kjeldbjerg.  
 
Et bestyrelsesmøde varer tre timer i 
gennemsnit. Der er 11 af dem om året. I 
det er beregnet en bestyrelsesweekend, 
som ligger i januar-februar, hvor den ny-
konstituerede bestyrelse tager på 
weekend – ofte i Ebeltoft Roklub – og 
lægger de mere overordnede linjer for 
den næste sæson, samt ikke mindst lærer 
hinanden bedre at kende. Det plejer at 
være ganske sjovt.    
 
Formanden løfter sløret 
Her inden generalforsamlingen vil mange 
også gerne vide om Johnny Kjeldbjerg 
genopstiller som formand: Gør du det? 
 
- Ja, det gør jeg. Jeg genopstiller som 
formand! Jeg har nu tre års erfaring. Jeg 
skal ikke længere ud at danne mig et nyt 
indtryk og sætte mig ind i det hele for 
første gang. Jeg kender de andre aktører 
inden for rosporten og kommunen godt. 
Jeg er rigtig godt inde i tingene, så det 
ville være forkert at slippe det nu. 
Arbejdsbyrden virker heller ikke længere 
stor, siger Johnny Kjeldbjerg.   
- Der kommer også til at ske en masse 
spændende ting i den næste sæson, som 
jeg gerne vil være med til at gennemføre. 
Vi skulle gerne have en ny inrigger fra 
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Grejsdalen. Og så er der hele arbejdet med 
genhusningen af roklubben i forbindelse 
med bebyggelsen af de bynære 
havnearealer. Forskellige aktører 
begynder at bygge allerede i 2008. Den 
nye bestyrelse kommer derfor også til at 
have stor indflydelse - også rent praktisk 
- på hvordan, vi får genhuset roklubben. 
Og det er langt fra afgjort endnu, 
hvordan det hele kommer til at se ud, 
siger Johnny Kjeldbjerg. 
 
Formanden for ASR har således mange 
opgaver, ikke mindst i forhold til 
følgegruppen for de bynære 
havnearealer. Han bruger meget tid på 
genhusningsprojektet og besøg hos 
Århus Kommune. Han sidder også i 
bestyrelsen af AUS, er suppleant til 

bestyrelsen ved Idrætssamvirket og 
sidder i bestyrelsen for ASR’s 
støtteforeningen. Så der er nok at se til 
som formand.  
 
Hvis jeg skulle stille op? 
Hvis nu formand Johnny Kjeldbjerg 
skulle prøve at få mig til at stille op til 
bestyrelsen, hvad ville han så appellere 
til, spurgte jeg ham: 
 
- Jeg ville tale til det kantianske i dig 
(formanden er uddannet filosof, red.). Det 
er din simple pligt at stille op til 
bestyrelsen, ville jeg sige. Jeg har faktisk 
mødt mange bestyrelsesmedlemmer, der 
er stillet op af pligt, slutter formand 
Johnny Kjeldbjerg, med et grin.     
 

/Peter Westergaard 
 
 
 

 
 
Om bestyrelsesmedlemmernes opgaver: 
 
 
Formanden tegner klubben udadtil og varetager eksterne kontakter, herunder til DFfR. 
Formanden holder også – som regel - tale ved standerstrygning og standerhejsning. Han 
eller hun varetager også fondsansøgningerne sammen med fondsudvalget og klubbens 
forsikringsforhold. Står for informationen i klubben. M.m. 
 

 
 
Husforvalteren har ansvaret for  klubhusets daglige drift, både indendørs og udendørs. 
Sørger for indkøb af fx årefedt, klude, nøgler, kaffe/te, samt udlejning af skabe og salg af 
rotøj. En af de mere spændende poster – ifølge Johnny – og vigtige, fordi det er en post, 
der har til opgave at få det hele til at glide i klubben.    
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Sekretærens fornemste opgaver er egentlig at sørge for at opdatere og holde orden på 
stamkortene. Men også at stå for mødeindkaldelse, opdaterer roformidlingen, 
medlemsregisteret, adresser og kalender. Han eller hun står i det hele taget for 
informationen i klubben i samarbejde med formanden. Hvis du virkelig vil vide, hvornår 
alle har fødselsdag, så er det en opgave for dig… 
 
 

 
 
Kassereren har selv sagt det daglige ansvar for klubbens økonomi, som har en 
omsætning på 300-400.000 kr. Det er en post, der også er god at kunne skrive på CV’et. 
Man skal udarbejde regnskab og registrere medlemsindbetalinger. Indsamle bilagene fra 
den øvrige bestyrelse. 
 
  

 
 
Instruktionschefen afholder informationsaften for nye medlemmer, står for selve 
indmeldelsesproceduren og for fordelingen af kaniner blandt instruktørerne. Han eller 
hun står kort og godt for roernes ro-uddannelse fra kanin til L-ret. Det er faktisk sket, at en 
instruktionschef i ASR ikke selv var instruktør. Det vigtigste er, at man kan finde ud af at 
organisere. Det gælder også de andre poster! 
 
 

 
 
Rochefen/aktivitetschefen åbner sæson og har ansvaret for det daglige udstyr til 
bådene. Han eller hun skal også arrangere fællesture og optæller kilometer (en hård tjans, 
men hyggeligt), vedligeholder bådvogne osv. Han eller hun følger også op på kaninernes 
ve og vel i klubben. Rochefen koordinerer med ro-/aktivitetscheferne i de århusianske 
roklubber samt ASR’s deltagelse i AUS-dagen. 
 
 

 
 
Langturschefen åbner L-sæsonen. Har ansvaret for langtursgrejet og arrangerer 
fælleslangture. Igen er chefen afhængigt af et stort udvalg, som kan tage nogle af 
opgaverne. Egentlig skal cheferne kun stå for at tingene sker. Ingen siger, at de skal gøre 
noget af det selv. Det er også L-chefen, der sammen med formanden behandler 
ansøgninger om L-styrmandsret. Han eller hun står også for udlån af både til andre 
klubber. Står i øjeblikket tillige for Velfærdsforeningen. 
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Kaproningschefen er bestyrelsens repræsentant på Brabrand Rostadion og er ansvarlig 
for at koordinere brugen af Brabrand Rostadion i forhold til de andre roklubber. 
Materielansvarlig for outriggermateriel på Brabrand og havnen. Kaproningschefen er 
ansvarlig for, at der arrangeres en scullerinstruktionsdag og står for tilmelding til regattaer 
og andre kaproninger.  
 
Kaproningschef-posten – men også langturschef-posten og rochef-posten - varetages ofte 
af nogle mere kendte personer i klubben, eller også så bliver de det. De tre chefer har oftest 
den største direkte medlemskontakt.    
 
 

 
 
Materielforvalteren (Bemærk stavemåden!) har ansvaret for bådene og skal derfor også 
sørge for indkøb af nye både, reservedele og materialer. Han eller hun står bl.a. også for 
kontakten til bådværfter, afgør hvornår bådene skal repareres, arrangerer 
vinterklargøring, holder værksted og værktøj opdateret, og ikke mindst afgør placering af 
bådene og bådrækkefølgen. Denne post kan være tung, men er der et godt udvalg, som 
støtter materielforvalteren, kan det også være en ganske overkommelig tjans…  
 
 
/Peter Westergaard  - Læs også mere om de forskellige poster på www.asr.dk 
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INDTRYK FRA 
HUSKLARGØRINGSWEEKEND 

 

Så har flittige ASR-hænder igen været i gang med at kæle for vores 
”alle tiders midlertidige klubhus”.  
 
15-20 roere valgte at skyde efterårssæsonen i gang med at få lidt jord under neglene og 
malerpletter på tøjet, og det var intet mindre end hyggeligt. Der blev snakket og slidt i en 
passende blanding, som tilgodeså både langtursberetninger og husets ve og vel. Alt 
sammen godt spædet op med officielle kaffe- og frokostpauser. Korterevarende trusler om 
regn blev ignoreret af det kåde, arbejdende folk og undlod (måske) derfor at gøre alvor af 
sig.  
 
Samlet set blev der leveret en super indsats. Stort set alle planlagte projekter blev udført: 
Maling af træværk, blå port, havebord og gule striber på vejen, reparation af den store 
port, pontonen, vindueshasper, dørlås og havebord, beskæring af æbletræ, lugning af 
have, rensning af brusere og afløb, udskiftning af badeforhæng, etablering af brevsprække 
til B-rummet, indsamling af glemt tøj og rospande, vask af tæpper og hyndebetræk og 
endelig klargøring af stuen til gulvafhøvling.  
 
Tjuhej, hvor det gik… om søndagen måtte der endda improviseres ud i ekstra 
malerarbejde. Så ja, dele af huset er malet uden forudgående grunding, men sig det ikke til 
nogen! Nå ja, det går jo nok alt sammen. Det er jo trods alt bare et ”midlertidigt klubhus”. 
 

Men traditionen tro bor vi der sikkert lidt endnu, så forhåbentlig er 
flere flittige ASR-hænder med på legen igen til næste 
husklargøringsweekend om et halvt år. 
 
Nyd huset så længe – og vandet! 

/Husforvalteren 
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ASR'S STAMTRÆ ANNO 2007 
Som alle nok har oplevet, er det at være roer også et spørgsmål om at kunne fortælle nogle 
gode historier og være social. I forbindelse med de mange timer på vandet, både i det 
daglige og på langture, bliver klubbens instruktører, bestyrelsen, sidste fest og sladder 
drøftet.  
Hvem er din instruktør? Hvem er han/hun instrueret af? Hvem var styrmand på din 
første langtur og hvem kan give underskrift for hårdt vejr osv. 
Klubbens udgør i sig selv et lille samfund. Til tider vil man også høre personer omtale 
deres instruktør, som rofar eller romor.  
Det er denne snak der i høj grad har inspireret os til netop at anskue roklubben som et 
samfund med familier og deraf er der opstået et stamtræ.  
Ovenstående var indledningen til vores sidste artikel bragt i årebladet dec. 2004. Siden da 
har stamtavle forskningen stået stille indtil sommeren 2007, her mødtes vi nogle stykker 
lidt på skift og fik opdateret stamtræet og forandringen er stor. Rigtig mange nye er 
kommet til og lige så mange gamle er forsvundet. Hele familier er forsvundet og andre er 
blevet meget større. Der er dog fortsat to centrale familier, som tilsammen udgør 
størstedelen af klubben. 
Vi har endnu engang været nødt til at definere nogle regler for at kunne lave stamtræet. 
 
For at læse stamtræet er det lidt vigtigt at kende vores selektionskriterier. 

1) Vi har taget udgangspunkt i roere som står på sidste trykte roformidling (derved 
fravælger vi aktive roere som af en eller anden grund ikke står på formidlingen). 

 
2) Medlemmer som ikke er i klubben mere er markeret med et kors, men er kun nævnt 
såfremt de er nødvendige for oprindelse eller bindeled mellem 2 aktive medlemmer på 
roformidlingen (således kan en instruktør godt have instrueret 30 roere, men kun have 
nævnt tre på stamtræet).  

 
3) På rigtig mange instruktionsblanketter har det været meget svært at afgøre instruktøren, 
enten fordi underskriften er ulæselig eller fordi der har været mange kokke. I det tilfælde at 
flere har instrueret er det instruktøren der har skrevet under på set girokort der er 
registreret som instruktør. 

 
4) Før 1988 har man ikke haft personlig instruktion, men haft instruktionsdage. Der er 
blevet instrueret 160-180 kaniner om året. I 1988 indføres den personlige instruktion for at 
mindske gennemstrømningen og "kaninfabrikken" lukkes.  

 
Som I nok kan forstå er der flere muligheder for, at vi har begået fejl i registreringen, 
derfor vil vi bede jer indtrængende om at være med til at bevare denne arv i klubben og e-
maile eller ringe til en af os med rettelser, så stamtræet kan blive så nøjagtigt som muligt 
efter jeres tilføjelser. 
 
På følgende sider vil vi bringe hele stamtræet. På hjemmesiden vil zoom-funktionen i pdf-
formattet gøre det langt lettere at læse navne og få overblik over din familie. Vejledningen 
til at læse stamtræet bringes sidst i artiklen. 
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Anna Birthe Andersen †: 
Torben Lisby(91) † 
     Torben Noer(94) 
          Thomas Greve(96) 
               Søren Agergaard(99) 
                    Tanja Pedersen(01) † 
                         Søren D. Pedersen(03) 
      Kristian B. Romme(07) 
                         Nanna Ebbensgaard(03) 
      Malene Ubbe Asferg(07) 
      Louise Sællingvraa Madsen(07) 
      Ulla Nielsen(07) 
      Palle Christen(07) 
                                    Kristian Kjær Andersen(01) † 
                         Vinnie H. Sørensen (Greve)(04) 
                        Majken Rasmussen (Dalager)(03) 
     Helle Grønkjær(06) 
     Dorthe Jakobsen(07) 
     Bente Sander(07) 
     Stefan Rasmussen(07) 
     Kristian B. Romme (07) 
                    Karin Pape Møller(03) 
                    Simon Kvindal(06) 
    Mads Moesgaard(07) 
    Anne Mette Buch Bertelsen(07) 
               Peter Agergaard(00) † 
                    Signe Søndergaard(02) † 
                         Bodil Rømer(06) 
     Jacob Forman Jacobsen(06) 
                    Louise Schjødt(98) † 
               Karsten Handrup(00) 
    Margrethe Langhoff Thuesen(05) 
    Rikke Waltoft(06) 
                    Claus Behrendsen(00) 
                    Christian Bøttcher Jacobsen(02) 
     Thomas Voss(07) 
      Maren Holst Gundersen(07) 
      Johanne Helboe Nielsen(07) 
                    Anni Jeppesen(02) 
                    Karen Svidt(02) 
                         Mads Ry Jørgensen(04) 
                         Trine Rimmer Refsgaard(06) 
     Helle Vibeke Pold(07) 
     Kristian Ravlo(07) 
     Mikkel Høj(07) 
                    Maria L. Pedersen(03) 
                    Kirstine F. Pedersen(03) 
                    Jesper Larsen(03) 
     Rehne Hansen(06) 
     Hanne Nielsen(06) 
     Anne Kirk(06) 
                    Marianne de Lemos(03) 
                    Marie Borchersen(05) 
    Rikke Møller(05) 
    Thomas Vorup Jensen(05) 
    Tina Lund(05) 
    Rene Mikkelsen(06) 
    Mia Sandholm(06) 
               Simon Feilberg(01)? † 
    Ulla Schierup Nielsen(05) 
    Magnus Schallert(05) 
     Morten Emil Østli(07) 
     Matilde Koller Nielsen(07) 
    Sine Rauff Schultz(06)            
          Hans H. Christensen(98) 
               Karina Mikkelsen(02) 
          Per Mortensen(PEMO 00) 
               Nikolaj Petersen(05) 
   Morten Grud Rasmussen(05) 
 
Torben Rosell †: 
Jens Holbech(89) 
         Anette F. Andersen(96) 
              Lene Sigh Knudsen(97) 
                   Jonas Suhr Marschner(01) 
                        Christian H. Christensen(03) 
     Birgitte Bæk(06) 
     Mette Suhr Christensen(06) 
     Danja Kristensen(07) 
     Connie Jensen(07) 
                        Troels Højbjerg(03) 
     Jonna Andersen(06) 
                    Mette Sørensen(06) 
    Louise Klemme(06) 
    Nikolaj Albertsen(07) 
    Vivi Bach Pedersen(07) 
    Tina Lind(07) 
    Thomas Heltborg Kristensen(07) 
   Kim Holmgaard Jensen(06) 
  Per Lousdal(06) 
  Line Schousen Kristiansen(07) 
  Trine Sondergaard(07) 
         Jørgen Metzdorff(96) † 
              Line Boel(00) 
                   Merete S. Vindum(04) 
    Esben Daugbjerg(07) 
   Rasmus Brøgger(05) 
    Anders Dam Sørensen(07) 
    Anna Kirsten Sørensen(07) 
   Mette Nikolajsen(06) 
   Mikkel Kristensen(07) 
   Tine Kloch Sørensen(07) 
 Jette Iversen(98) 
 Jakob Mandrup(05) 
 
Henriette Bjørnager †: 
Ole Kampmann(88) † 
         Anna Eklöft(90) † 
              Anette Pind(96)  † 
                   Jesper Trier(99) † 
    Troels B. Sørensen(04) 
    Clara Trolle(06) 
         Dorte Marie Søndergaard(91) † 
              Helle Borg(95) 
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Henrik Sejersen (83): 
Asger Christensen(90) † 
 Anker Aagaard(93)  
          Stefan Nielsen(99) † 
               Jan Tovgaard(03) 
    Maria Byskov Kamstrup(07) 
          Andy Juul Jensen(00) 
          Johnny Keldberg(01) 
               Stefan Jakobsen(04) 
    Dagmar Eie Buskov(07) 
    Anders Mussegaard(07) 
   Jeanita Stenmann Mortensen(06) 
   Daniel Andersen(06) 
          Stine Schulz(02) 
          Anette Specht(05) 
  Helle Schmidt Hansen(05) 
  Peter Madsen Jensen(05) 
  Iben Gammelgaard Frandsen(07) 
  Kim Madsen(07) 
 Morten Pedersen(95) † 
  Morten Fræmohs(98) 
   Palle Jørgensen(04) 
    Anna Sejersen Riis(06) 
    Malene De Lemos(06) 
   Solvej Juhl(07) 
   Kenneth Lindbak-Larsen(07) 
Mette Verner(90) 
 Jørgen Krum(93) † 
              Christian Petersen(96) 
                   Marianne Lilholt Christensen(98) 
        Sune Andersen(00) 
            Bettina Henningsen(01) 
       Morten Charles(03) 
Arndt Lütken(91) † 
      Michael Troelsen(96) 
             Mette Mose(02) 
              Kristian Strunge Nygaard(06) 
  Christina Meilvang(06) 
  Lars J. Jensen(07) 
  Rikke Thomsen(07) 
Arne Hertz(92) † 
         Ann Bischoff(96) 
               Thomas Boel(04) 
              Anna Selmer Sørensen(04)  
Kjeld Mortensen(94) † 
         Ulrik Ralfkjær(97) † 
              Dorthe Smedegaard(00) 
Peter Person(95) †       
         Rikke Nordmann(97) 
              Hanne Lærke(01) 
                   Flemming Bardenfeldt Jensen(07) 
   Maria Abildgaard Madsen(07) 
              Helle E. Ring(01) †  
                   Thomas W. Oreskov(03) 
 Rikke Marschner(99) † 
                  Kajta Pace(01) 
                 Anders Michael Hansen(06) 
              Nina Schmidt(02) 
   Morten Pedersen(05) 
   Mika Munck Pedersen(05) 
              Sune Mørch Knudsen(02) 
   Anne Sevelsted(05) 
   Lars Vestergaard Knudsen(05) 
   Louise Michelle Friedrichsen(05) 
   Lykke Kofoed(05) 
   Mette Kia Krabbe Meyer(05) 
   Philip Timm(05) 
   Rasmus Fruergaard Pedersen(06) 
   Merethe Nørager Hansen(06) 
   Henrik Nørregaard(06) 
              Martina Rahkonen(03) 
             Milou Theut(99) 
              Mette Larsen(01) 
                   Martin Elkjær(04) 
   Thomas Wacherhausen(05) 
   Thomas Seemann(07) 
   Camilla Sandholdt Johnsen(07) 
              Thomas Svendsen(01) 
                   Rikke Beck(04) 
                   Stine S. Lindegaard(04) 
   Christina Louring(07) 
   Bettina Nygaard(07) 
              Morten U. Christensen(03) 
   Line Mikkelsen(06) 
   Simon Toft Sørensen(06) 
   Astrid Rasmussen Mohr(07) 
   Lars Nautrup(07) 
              Katje Bjerrum(06) 
  Martin Odmand Jørgensen(07) 
  Lise Nielsen Wulff(07) 
  Michael Jensen(07) 
                    Niels Lysebjerg Jensen(01) † 
              Thomas Ø. Wittendorf(03) 
              Morten S.S. Pedersen(04) 
              Ole Martin Graae(04) 
  Kristoffer Ahrens Dickow(05) 
 
Niels Ole Knudsen †: 
Lise Juhl Nielsen(99) 
 Janne Bleeg Jensen(02) 
 Nis Dam Madsen(06) 
 Sara Dalgaard(07) 
 Lars Bundgaard(07) 
 
Steen H. Nielsen †: 
Peer H. Mortensen(88) 
 Line Marschner(99) †  
  Peter Westergaard(02) 
   Karina Kokborg(05) 
   Kirstine Madsen(06) 
   Mathias Gottschalck Heide(07) 
   Lene Mondrup(07) 
         Lotte Klixbüll(99) 
              Asger Van Der Wehl(07) 

Bjørn H. Andersen †: 
Jette Veigert (89) † 
 Ulla Mortensen(91) 
 
Mogens Jøns Johansen †: 
Kirsten Besendahl(91) † 
 Anne Dissing (99) † 
  Charlotte Nielsen(02) 
 
Anni ….. : 
Lars Steen Hansen(89) † 
         Ina Balle Kristensen(97) † 
              Jesper Christensen(03) 
  Morten Aaboe Lanng Jensen(04) 
   Thit Kragelund(07) 
   Jesper Nielsen(07) 
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Ole Jensen †: 
Jesper Fogh-Petersen(90) † 

Søren Kahns(94) †                    
          Anders Bertelsen(99) † 
   Christoffer Dam Bruun(05)  
 
Gorm: 
 
Lisbeth T. Andersen(82): 

 
Lis Kudsk †: 
Uffe Jørgensen(92) † 
 Tina Svensson(94) 
  Johannes Voer(05) 
  Kristoffer Kærslund Andersen(06) 
  Dorthe Møller Mathiasen(06) 
  Tenna Pedersen Klit(06) 

 
 
 

 
 

Sådan læses stamtræet: (udsnit af stamtræ fra 2004) 
 
Torben Rosell:      Oprindelse (ældste sporbare led) 
∣Jens Holbech(89)            ∣ ∣ ∣ 
∣         ∣Anette F. Andersen(96) ∣ ∣   
∣            ∣ ∣Lene Sigh Knudsen(97) ∣ 
∣                 ∣ ∣ ∣Jonas Suhr Marschner(01) 
∣                  ∣   ∣ ∣ ∣Christian H. Christensen(03) 
∣                  ∣   ∣ ∣ ∣Peter Tybjerg 
∣                  ∣   ∣ ∣ ∣Liv Otzen(04)               
∣                 ∣ ∣ ∣ ∣Troels Højbjerg(03) 
∣                 ∣ ∣ ∣ ∣Ditte Olesen(03) 
∣        ∣Jørgen Metzdorff(96)     ∣ ∣ 
∣             ∣ ∣Line Boel(00) ∣ 
∣                 ∣ ∣ ∣Frank R. Andersen(04) 
∣        ∣ ∣ ∣Merete S. Vindum(04) 
∣ ∣Jette Iversen(?)               ∣ ∣ 
∣ ∣Michael Poulsen(?) ∣ ∣ 
∣Heri Mortensen(93) ∣ ∣ ∣ 
∣        ∣Bodil Lauridsen(97) ∣ ∣ 

                     
                           

1. GENERATION   2. GENERATION   3. GENERATION   4.GENERATION     5.GENERATION 
 
 

Altså i dette eksempel er Torben Rosell det ældste sporbare medlem. Han har instrueret Jens Holbech 
og Heri Mortensen, de er derfor robrødre. Jens har instrueret Anette, Jørgen, Jette og Michael, som 
derfor er rosøskende og har Torben Rosell som rofarfar. Heri har instrueret Bodil og har dermed kun en 
rodatter. Hun er rokusine til Jens’ fire robørn.  
Af Jens’ robørn har to selv instrueret, nemlig Anette og Jørgen. Anettes rodatter Lene har et robarn, 
Jonas, som selv har fem robørn. For Jonas’ robørn er Torben Rosell altså tip tip rooldefar. 
Jørgens datter Line har fået to robørn, Frank og Merete, som er rofætter/rokusine med Jonas. 
 
Rigtig god fornøjelse. Vi håber det er spændende læsning.  
 
 
Peter Westergaard, Ninna Cathrine Schmidt, Trine Rimmer Refsgaard, Thomas Voss og Thomas Greve 
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NATURENS KØKKENHAVE 
 

Vin, likør og snaps med dejlig smag 
. 

 
Slåenbusken (Prunus spinosa) kan nydes året rundt. I maj står busken i fuldt flor, dækket 
af hvide blomster i tusindvis. I løbet af sommeren kan den overalt observeres som tætte 
grønne buske. Til efteråret modnes de kuglerunde blåduggede stenfrugter. Slåenbuskens 
frugter, slåenbær, er helt fantastisk til vin, likør og forskellige snapse. 
 
Historisk set er slåen en oprindelig herboende art. Formodentlig er vor tids blommesorter 
en krydsning mellem slåen og den i Orienten vildtvoksende mirabel (myrobalan). 
Slåen har været brugt til vin produktion i mange år. Det vides at Frederik d. anden i året 
1584 lod lensmanden på Kronborg indsamle to tønder slåenbær, som skulle bruges til 
fremstilling af slåenvin, der blev drukket på hoffet. 
 
Slåenfrugterne har en meget besk og snerpende smag. Denne mildnes dog en del, hvis 
frugterne får lidt nattefrost. Når man skal samle slåen, er det derfor bedst at vente så 
længe som muligt, til oktober-november. Man kan dog også plukke frugterne, før 
nattefrosten kommer, så skal man blot huske at lægge dem i fryseren et par døgn, før de 
skal anvendes. 
 
Hverken vinen, likøren eller snapsen bliver klar weekenden over, men et par måneder kan 
gøre meget ved det. Så hvis du vil være velforberedt til julefrokosten kan du jo gå i gang 
nu med nedenstående opskrift. 
 
Slåenlikør eller slåensnaps 
Slåen plukkes fra busken i oktober eller november (før hvis det er til julefrokost).  
1:1 slåen og sukker blandes og fyldes på en glasflaske med stor åbning.  
Flasken fyldes halvt op , og der hældes gin eller Brøndum Akvavit oveni, til flasken er 
næsten fuld.  
Den proppes til og skal stå et par måneder.  
Flasken rystes en gang i mellem, så den saft, der trækkes ud af frugterne, bliver blandet 
med sukker og spiritus.  
Når der er gået cirka to måneder filtrerer man frugtmassen fra.  
 
Nu har man en frisk særpræget likør med en flot rød farve. Hvis du undlader sukkeret, får 
du en fantastisk kryddersnaps. 
 
God vinter 

/Thomas Greve 
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HVEM SAGDE AKADEMIKER-
KLUB? 

 
Tidligere roer i ASR Kasper Aagaard har fra Sønderborg foreslået Årebladet  en 
akademisk serie  om  "Roningens Fysik". Som han selv udtaler: - Jeg er sikker på alle vil 
forstå roning meget bedre nu....Derfor nedenstående  citat fra siden: 
http://www.atm.ox.ac.uk/rowing/physics/ 
 
Måske man skal tage udfordringen op og bidrage med andre specialers  nørdede viden 
indenfor rosporten? Nogle der vil byde ind med ”Roningens arkitektur, geofysik, 
ergonomi,…”  You name it, redaktionen er åben for kreative kloge ord inden næste 
deadline til julenummeret.  
 
 Effect of Deadweight on Boat Speed  
 
Now the really tricky one: how much difference does that extra kilo of deadweight make 
to your speed? First of all, to point out the obvious, it doesn't really matter where the extra 
kilo is: on the cox, on the boat or on one of the rowers, it slows you down just the same.  
To take a simple model of a hull, imagine a submerged portion with a constant 
semicircular cross section, radius X and length Y. The displaced mass of water, equal to 
the mass of crew, cox, boat and oars, W, is given by:  

(7.1)        W = pi D X2Y/2 
where pi=3.14 and D is the density of water (about 1000 kg/m3), and the total surface area 
A is given by:  

(7.2)        A = pi X Y 
If a small mass dW is added, the boat sinks a by an extra depth dZ (assume the sides of the 
hull are vertical at the water line) until the equivalent additional mass of water is 
displaced:  

(7.3)        dW = 2 D X Y dZ 
and the extra wetted surface area dA is given by:  

(7.4)        dA = 2 Y dZ 
Putting these equations together, we get:  

(7.5)        dA/A = (1/2)dW/W 
Note that a simpler assumption, that surface area increases as the (2/3) power of mass, is 
really only true for comparing different boat classes, or perhaps single scullers. However, 
this would lead to a factor (2/3) rather than (1/2) in the above equation, which would not 
significantly affect the answer.  
From section 5, a boat's speed V is determined by the balance between the motive power P 
and the resistive power R V, where the resistance R itself depends on wetted surface area 
A and the square of the speed (Eq. 5.1), so  

(7.6)          P = c7AV3 
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Rearranging, and assuming constant power (i.e. same crew rowing the boat and that the 
extra mass dW is deadweight),  

(7.7)          V = c13A-1/3 
where c13 is a constant proportional to the cube root of the total power. Using some basic 

calculus, the change of speed with surface area is given by:  
(7.8)         dV/V = -(1/3)dA/A 

and using Eq.(7.5), the relationship between speed and deadweight is given by:  
(7.9)         dV/V = -(1/6)dW/W 

Which tells you that the percentage loss of speed is one sixth the percentage increase in 
mass.  
 
An example: assume an VIII, total mass 800 kg (=8x80kg rowers, 50kg cox, 100kg boat, 
10kg oars). An extra 10 kg (=22 lbs) represents 1/80=1.25% increase in mass. So the boat 
moves 1.25/6=0.2% slower. Over a 6 minute race (eg 2000m) this corresponds to 0.6 sec, or 
4m (about 1/5th of a boat-length )  
Comments from Marinus van Holst (24 Oct 2000)  
 
1. Eq.(7.9) invites for integration. This yields V/Vo = (Wo/W)^(1/6). Using the 

figures of your numerical example yields as expected the same results.  
2. [assuming dP/P = 3.dV/V from differentiating Eq.(7.6)] I derived the 

equation  
3.  dP/P = (1/2).dW/W 
 
and after integration P/Po = (W/Wo)^(1/2) at constant speed. The practical situation is a 
coach confronted with the problem to replace a crew member by a heavier one. He wants 
to maintain the speed of the boat and requires that the new crew member supplies the 
extra power needed. Again I use your figures and assume that the mass of the new crew 
member is 90 kg. Further I assume that the total energy output was Po = 8 * 400 = 3200 
Watts then dP = 3200 . (1/2 . 10/1000) = 16 Watts, the extra power to be delivered by the 
new crew member.  
 
4. The waterline, that is the closed curve formed by the intersection of the hull 

and the watersurface, is a rectangle in your model (Eq.(7.1)). The naval 
architect uses the waterline coefficient  

5.  Cwl = (area enclosed by the waterline)/(B.L) 
where B is the maximum width of the waterline (=2.X), and L the length of the 
waterline (=Y). Then  

dZ = dW / (Cwl.B.L.d) 
For an eight Cwl is only slightly smaller than 1 but for a single scull I estimate Cwl = about 
0.6 and the influence is important. Using Cwl there is no longer the need to make the 
assumption on the cylindrical form of the hull.  

/Redaktionen og Kasper Aagaard 
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FOTOKONKURRENCE I ASR 
 
- Find dine bedste ASR-billeder fra sæsonen 2007 frem! 
Der tages mange fantastiske billeder i ASR i løbet af en sæson, mange af dem bliver 
desværre kun set af et fåtal af klubbens medlemmer. Vi vil derfor gentage sidste års 
fotokonkurrence og forsøge at få dem frem fra gemmerne. Dine billeder kan være med til 
at sikre mangfoldigheden i udvælgelsen ved Generalforsamlingen d. 15. nov, 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:  
Morten U. Christensen, Ryslingeparken 50, 8270 Højbjerg 
 
Send dine billeder senest 1. november. 

/ Morten U. C. 

 

 

 

 

 

 

Sidste års vinderbillede i kategorien ”Natur” 
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LØVFALDSTUR 2007 
 
Der er igen tradition tro løvfaldstur på silkeborgsøerne i weekenden den 19. 
til den 21. oktober, med indendørs overnatning, fællesspisning og mini-
hyggefest på Møgelø. Kom med, det plejer at være noget af et tilløbsstykke 
og en god måde at slutte en pragtfuld ro-sæson af på inden vinterroningen, 
ergometerroningen og andre vinteraktiviteter for alvor sætter ind.    
 
Fredag tager vi af sted tidligt. Skyerne holder sig naturligvis væk, regnen holder inde, løvet 
falder stille i efterårets rød-gyldne farver. Der ligger stadig en lille smule dis hen over 
Skanderborg sø. Det er en smule koldt, luften er vel nærmest Vicks frisk. Den første firer 
står ud for Skanderborg Roklubs ponton… Det kan være én tur. 
 
Lørdag tager vi af sted fra Alken om morgenen – aftenen i forvejen har vi kørt bådene ned 
til Mossø, så de ligger parat til at sætte i vandet. Vi spiser frokost i det klareste solskin ved 
Klostermøllen, og når frem til Møgelø ved aften tide, hvor vi også møder roere, der tog af 
sted dagen før. Det kan være en anden tur. Der kan også være en tredje tur, hvor du tager 
af sted på en kort tur fra Silkeborg Roklub lørdag, hvis du mest er til hygge og mindre til 
ro-strabadser.  
 
Løvfaldsroerne samles også om  
brændeovnen og roskrønerne i hytten på 
Møgelø. Så hvis du har en historie, du 
kan bidrage med – eller brænder du for at 
høre en ny, så er dette chancen…  
 
Sidste år 
Her er et billede fra sidste års løvfaldstur. 
 
Sidste år var vejret fantastisk om 
lørdagen, mindre godt om søndagen med 
lidt regn. 
 
Under alle omstændigheder skal du 
huske regntøj, rigtig varmt tøj og fodtøj, 
der kan klare alt slags vejr.  
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Tilmelding 
Der kan således være tre ruter: Skanderborg fra om fredagen, Alken fra om lørdagen og 
Silkeborg fra om lørdagen.  
 
Tilmelding sker torsdag den 4. oktober kl. 18.00. Vær der i god tid, der kan være run på 
pladserne… Planlægningsmøde er torsdag den 11. oktober kl. 19.00 
 
Her kan du se et kort over området: 
 

 
 
Og så de sædvanlige formaninger:  
Tilmeldinger er bindende. Du kan ikke skrive dig på som reserve på en tur, hvis du 
allerede er skrevet på til en anden. De kan få mere at vide om løvfaldsturen, hvis du ringer 
til Peter Westergaard (tlf. 22 81 19 07) eller Johnny Kjeldbjerg (tlf. 29 91 21 50). Endelig 
information om turene hænger i klubben 1. oktober.  
 

/Langtursudvalget             
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VRINSK OG RØVRONING! 
 
Havhingsten af Glendaloughs har udsendt mange “vrinsk” via medierne på ridtet 
henover Nordsøens viltre vover. Vikingeskibsmuseets stolte skibsrekonstuktion  blev 
desværre taget på slæb henover Nordsøen og det ville være nærliggende  at beskrive 
togtet som… ikke en havhingst men et modstræbende æsel der skryder højt mens det 
bliver trukket fremad.  
 
Som tidligere medlem af en af verdens mest vidende roklubber - Århus Studenters Roklub 
er det desværre med en vis måben, at jeg ser Søren Ryges patetiske fremvisning af 
Havhingstebesætningens flaksende… sjat-roning… på DR1. Gudske lov fortalte Søren 
Ryge nøjagtigt hvordan et korrekt åretags 
 skal tages, det blev blot ikke udmøntet i praksis.  
 
Billederne viste en besætning der fægtede med årerne som om de forsøgte at vinke til 
familien derhjemme. Den mangel på elemtær kunnen - jeg vil helst ikke nævne ordet 
roteknik i denne sammehæng, kan ingen dansk robesætning ikke være stolte af at 
fremvise på verdenshavene. Heller ikke når det drejer sig om et videnskabeligt forsøg der 
skal vise noget om hvordan vikingerne kan have roet et vikingeskib over Nordsøen.  
 
Med den roning der blev praktiseret kan man næppe forestille sig at danske vikinger M/K 
kunne ro imod vind og bølger, erobre land og voldtage iltre irske kvinder med vabler på 
hænder og balder og sværd i hånd. Forsøget viser måske, at det kunne de heller ikke. 
Måske var de blot flygtninge fra Danmarks befolknings fødselsoverskud der gik i land et 
fremmedfjendsk sted og oprettede en kiosk eller en grønthandel, ligesom nutidens 
flygtninge fra mellemøsten gør på vores kyster.  
 
 
Det er vel - årene langs! 
 
 

 
 

 
 
 
 

Med hilsen 
Gert Wiik 

Fredensgade 13 
4800 Nykøbing Falster 
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SVAR PÅ SIDSTE RO-SUDOKU  

 

AUS SCIENT CIMBRIA RØMER FRIGG AO SYLFIDEN MERC NJORD 

RØMER NJORD MERC SYLFIDEN AUS CIMBRIA FRIGG SCIENT AO 

FRIGG AO SYLFIDEN SCIENT NJORD MERC AUS CIMBRIA RØMER 

SCIENT AUS RØMER CIMBRIA AO FRIGG NJORD SYLFIDEN MERC 

NJORD SYLFIDEN FRIGG AUS MERC RØMER CIMBRIA AO SCIENT 

MERC CIMBRIA AO NJORD SCIENT SYLFIDEN RØMER FRIGG AUS 

CIMBRIA MERC AUS AO SYLFIDEN NJORD SCIENT RØMER FRIGG 

AO RØMER NJORD FRIGG CIMBRIA SCIENT MERC AUS SYLFIDEN 

SYLFIDEN FRIGG SCIENT MERC RØMER AUS AO NJORD CIMBRIA 

 
Grundet flytning har sudoku-redaktøren søgt om orlov. Vinderne er ikke glemt, men der 
spares sammen til en stor præmie, der stadig er hemmelig. Sudoku-feberen er midlertidig 
slået ned, men ligesom malaria og ro-liderlighed kommer den tilbage med jævne 
mellemrum, kraftigere og kraftigere. Så hold øje med dit Åreblad. 

/Søren Agergaard 
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BESTYRELSEN 
 
 
 

 

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

 

Rochef: Rasmus Brøgger 
(rochef@asr.dk) 
Adresse:  Eckersbergsgade 31, 1. 
tv  
8000 Århus C 
mobil: 2826-8666. 

 

Langturschef: Morten Ulrik 
Christensen 
(langturschef@asr.dk) 
Adresse: Ryslingeparken 50, 
8270 Højbjerg 
Tlf.: 8611 4428 / 2098 7608  
 

 

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

 

Materielforvalter: Palle 
Jørgensen (materielchef@asr.dk) 
Adresse: Universitetsparken 3, 
st. -535., 8000 Århus C 
Tlf.:  
 
 
 

 

Kasserer: Anne Sevelsted 
(kasserer@asr.dk)  
Adresse: Vestervang 30, 4. tv., 
8000 Århus C 
Tlf.: 
 
 
 

 

Husforvalter: Anette Specht 
(husforvalter@asr.dk) 
Adresse: Nørregade 22,  
8000 Århus C 
Tlf.: 40138444 
 

 

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

 

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 bank/foreningskonto: 7001 1508085. 
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 
 
September 2007 
8. september Aalborg Regatta  
15. september Deadline Årebladet  
15. september Danske Mesterskaber i roning på 
Brabrand Rostation  
16. september OAR - Århus Open Regatta, 3. afd. 
af 8GP  
30. september Sidste frist for indsendelse af bilag 
og regninger for regnskabsåret 2006-2007.  
 
Oktober 2007 
20.-21. oktober Løvfaldstur  
 

November 2007 
3. november Standerstrygning kl. 16  
13. november Velfærdsforeningens 
Generalforsamling kl. 20  
15. november Generalforsamling for ASR og ASRs 
støtteforening  
 
December 2007 
1. december Deadline Årebladet  
1. december Julefrokost  
 
 

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

Vestergårdsgade 5. (Starter i okt., se nærmere på hjemmesiden) 
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 

 
 

Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET       Fiskerivej 7, 8000 Århus C 
 




