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Nu lyser bøgens blade atter op mod efterårets høje, vilde himle. Som da det første løv i træets top fik vores forårshjerter 
til at svimle.
         Ole Hyltoft

Nu begynder efteråret at sætte sit præg 
på vejret. Det blæser, bladene bliver 
brune og sidder snart ikke længere på 
træerne. Og måske regner det også lidt 
mere på den kedelige måde. Så får man 
oven i hatten den ærgerlige nyhed om, 
at spareplaner for århus Kommune sæt-
ter stop for drømme og planer om et nyt 
klubhus for ASR. Og man kunne tænke 
”hvad er der så tilbage?” Men midt i de 
tilsyneladende triste udsigter, må vi hu-
ske på, at ’intet er så skidt, at det ikke 
er godt for noget’. Ja, efteråret kalder 
på varme og hygge inden døre. Og med 
et fortsat gammelt klubhus kan vi i den 
grad feste igennem til de legendariske 
ASR-fester. Så til trods for at den store 
Karsten Handrup har pakket sydfrugter-
ne og har taget Ryanair til the-landet, er 
der i den grad stadig liv i Velfærdsfor-
eningen, og vi har et vinterhalvår i vente 
med masser af hygge, fest og dans – og 
måske en enkelt snaps! 
 
/Redaktionen
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Som en anden sensommervise kunne 
jeg med denne klumme se vemodigt 
tilbage på den forgangne sæson og 
hylde de mange indsatser, hvilket der 
er god grund til. Men jeg vil se fremad 
– for det har vi i den grad behov for! 

klubben er under omdannelse som 
frivillig forening, og det skal vi tage 
alvorligt. derfor har vi i bestyrelsen 
besluttet os for at prøve en ny og mere 
”ad hoc-baseret” arbejdsform af. den 
er kort beskrevet sådan: Vi har to store 
udvalg, et for aktivitet og et for drift, 
hvor der kan træffes flere beslutninger, 
men hvor man nemmere kan komme, 
uden at være forpligtet til det lange 
seje træk som bestyrelsesmedlem 
– og så et forretningsudvalg på tre 
(med formand og de ansvarlige fra de 
to udvalg), som passer ”forretningen 
aSr”. Vi har stadig en hel bestyrelse, 
som bare mødes færre gange. 

Vi er spændt på, om denne ombygning 
kommer til at virke og får fordelt 
ansvaret bedre i aSr? Vi har nemlig 
en fælles opgave i at drive klubben 
videre. Ingen i bestyrelsen sidder for 
evigt, og vi står over for stor udskiftning 
i de kommende år. Forhåbentlig lykkes 
det. Men det er sådan set dig, der som 
læser og medlem bedst kan svare. det 
er dig, vi vil have fat i!

en anden stor udfordring, vi står over 
for, er vores ønske om nyt klubbyggeri. 
I 2007 afsatte byrådet 10 mio. kr. til et 

fælles projekt for klubberne, der har 
en ramme på ca. 30 mio. kr. de 10 
mio. kr. blev dog trukket tilbage med 
budgetforliget i år. Så vi er på mange 
måder slået tilbage til start igen. det 
er på en gang ærgerligt og grotesk. 
For sandheden er, at vi ikke har 
kunnet komme i gang med at bygge, 
fordi selvsamme, politiske ledelse 
har forhalet en dispositionsplan 
for området, som skulle åbne op 
for byggeriet! den er endnu ikke 
færdigbehandlet – til gengæld er 
bevillingen trukket! 

Vi må alle gøre, hvad vi kan, for at 
omgøre den beslutning, før snittet 
i kommunens sparekniv lægges 
endeligt fast i begyndelsen af 2011. 
der er behov for al den opbakning og 
hjælp, I som medlemmer kan give. 
kontakt mig, hvis du har en ide eller 
en kontakt, eller tag selv initiativ over 
for politikerne. 

Som det er sædvanen i en forening, 
har vi også generalforsamling en 
gang om året. det sker torsdag den 
18. november 2010 kl. 19. du kan se 
dagsordenen her i Årebladet, også 
hvad du skal gøre, hvis du har forslag, 
som du ønsker behandlet. Jeg håber, 
ja nærmest forventer, at du som 
medlem møder op og bidrager. også 
selvom du lige er begyndt at ro! For 
husk, at dine frivillige ledere har brug 
for indspark, debat og energi for at 
holde fanen højt. og klubben har brug 



05beStyrelSen

for nye medlemmer i bestyrelsen – vi 
skal udskifte mindst tre i år. det plejer 
tilmed at være en rigtig god aften, og 
vi afslutter altid i god tid med en bajer.

Hov, nævnte jeg, at vi har fået et 
fantastisk kuld kaniner i år, der virkelig 
har fået klubben ind under huden? 
godt gået, alle sammen!

/ Michael troelsen Årebladet er først med billede af formandens 
nye åbne sportsvogn

Standerstrygning
Tidens tand er ikke gået ubemærket hen over flagstangen på 
klubhusets tag, der har måttet bukke under for vind, vejr & 
råd. Standeren er derfor for længst strøget, men derfor skal 
vi nu alligevel markere sommersæsonens afslutning med en 

officiel standerstrygning 

Lørdag d. 30. oktober kl. 16.00

kom og syng en sang, drik en øl og vær med til at sige tak 
for en (foreløbigt) god sæson.
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annoCne - generalForSaMlIngGENERALFORSAMLINGER I ASR 
 
Hermed indkaldes til generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening og i 
Aarhus Studenter Roklub 
 

torsdag d. 18. november 2010 kl. 19.00 på Fiskerivej nr. 7. 
 
Program for aftenen: 
 
I. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening 

Dagsorden ifølge støtteforeningens vedtægter. 
 
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 Peter Vestergaard, 2924 4914, de sidste 
tre dage før generalforsamlingen.  
 
ad. 4.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægter-
nes § 8 være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen (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. Vedtægterne siger, 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.”  I lighed med tidligere års generalforsamlinger vil der blive hængt et 
opslag op i klubhuset én måned før generalforsamlingen, hvor alle, der har lyst til at 
sidde i bestyrelsen, kan skrive sig på. Dette for at skabe større åbenhed om hvem, 
der ønsker at kandidere til bestyrelsen. Interesserede opfordres til at tale med mindst 
to fra den siddende bestyrelse og skrive sig på listen senest én dag før generalforsam-
lingen afholdes.  
 
Bemærk i øvrigt, at 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 
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Fadøl + 500 Meter

traditionen tro stillede aSr med en 
stand til Idrætsdagen i uniparken, til 
dels for at reklamere for klubben og 
rosporten, til dels fordi auS, som står 
for idrætsdagen, støtter aSr. 

I år havde vi fået en rigtig god plads 
i et telt med masser af liv og mange 
forskellige aktiviteter: lige fra skak 
(som egentlig var overraskende 
velbesøgt på en dag, der ellers 
mest stod i fadøllens, fodboldens og 
fredagsbarens tegn) til Capoeira.

Vi havde en sculler og en inrigger 
med som blikfang (rømers stadig ret 
fabriksny lak skinnede oplagt og den 
gjorde sig rigtig godt med årer, flag og 
det hele). 

Vores ”event” bestod i at lade de 
studerende køre 500 m spurter mod 
hinanden i kategorierne: bedste dame, 
bedste herre, bedste double og ”gæt 
din tid”. auS havde sørget for diverse 
gavekort som præmier.

efter en lidt vel rolig start, hvilket måske 
til dels var vejrbetinget (om morgenen 
havde vi joket om, at hvis regnen blev 
ved lidt endnu, kunne vi ro rømer 
ind på plænen), kom der masser af 

deltagere såvel som tilskuere, og 
pigerne, som ellers havde været lidt 
skeptiske, kom stærkt igen efter et par 
fadøl.

det kan klart anbefales at lade 
småberusede unge køre 500m 
spurter mod hinanden efter en kun 
nødtørftig instruktion, især hvis man 
er til aktionfyldt underholdning og har 
lidt småsadistiske tendenser.

Mere overraskende var det måske at 
også de studerende havde det sjovt 
med det, selvom nogle dog var pænt 
medtagede bagefter. Måske fik vi 
endda hvervet et par ny medlemmer, 
selvom der også var enkelte som 
ikke skulle nyde noget af roning, som 
tilsyneladende var knusende hårdt. et 
indtryk det ikke lykkedes os at ændre, 
uanset hvor meget vi fablede om 
hygge og kagepauser. 

det var i det hele taget en rigtig 
hyggelig dag at være med til med 
masser af liv, fest og aktiviteter som 
sluttede med øl og livemusik (bl.a. 
the Floor Is Made of lava), og måske 
var det oven i købet god reklame for 
rosporten.

/ thomas Svendsen
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Fem forventningsfulde aSr roere rev 
en weekend ud af kalenderen sidst i 
juli. Målet var Furesø roklub. Formålet 
med turen var at prøve det, der senere 
skulle vise sig at være den hurtigste 
firer, vi har prøvet nogensinde! 

Vi ankom sidst på aftenen og blev 
modtaget af en, der allermest ligner 
onkel anders i Far til Fire. Men her 
stod Jørgen andersen, manden der 
skal bygge klubbens næste firer. Vi 
blev lukket ind i bådhallen, der var 
opvarmet! brixtofte gjorde da noget 
for sporten i Farum. deres største 
problem er nu bådene tørrer for meget 
ud, så de har også et fugteanlæg til 
dem. Ja ja store forhold, men ikke 

sammen charme som på Fiskerivej 
hvor fugtprocenten altid er 100%.

Vi fik en fremvisning af hans både og 
fik vist de to, vi skulle prøve næste 
morgen.

Han stillede sig til rådighed som 
styrmand, da femtemanden først kunne 
komme senere lørdag formiddag.

lørdag 0830. på vandet til første tur. 
Båden - en kapronings firer meget let 
og lav, bestemt ikke langturs godkendt. 
Jeg havde taget gps’en med, man 
skulle jo kunne dokumentere, om 
den var hurtig eller ej. Vi roede op i 
Furesøen, og jeg sad selv på tagåren, 
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så der var rig mulighed for at spørge 
ud om de forskellige detaljer i båden. 
der var sæde/skinner, rigjustering, 
opstøttet detaljer ovs. det hele blev 
vendt.
roturen indbefattede lidt opvarmning, 
som var en rundvisning i Holte og 
omeng, hvor vi kiggede på villaer til 
fem mill. plus.
nu havde vi ligesom varmet op og 
også fundet ud af, der var potentiale 
for lidt fart. to rotag og farten var 10 
km/t! Vi lavede et skift, så nanna kom 
til at sidde på tagåren, jeg treer, asger 
toer og astrid etter. Vi fandt hinanden 
og spurten blev sat ind. efter sved 
på panden og begyndende vabler 
nåede vi kun 15,7 km/t. der var noget 
helt galt! Ægir, vores egen firer, har 
jeg selv været oppe på 17,6 km/t. i. 
Hmm… oven i købet havde Jørgen 
lige fortalt, at det var en fornøjelse 
at ro med os. Fulgte hinanden godt 
med samtidighed og det hele, så stor 
ros til vores teknik. Jeg skal her til 
lige fortælle, at Jørgen har fungeret 
som træner for ungdomsafdelingen, 
og været med til at føde en del 
landsholdsroer. Så vi var meget stolte 
af at få ros. Vi kom ind til broen lidt 
nede over vores præstation, men så til 
vores undskyldning, at vi havde slæbt 
rundt på mindst to kilo søgræs, der 
sad fast i roret!

Michael var nu kommet og skulle jo 
også prøve båden. Så to tag og farten 
hed igen 10 km/t. Så blev der taget 

rigtig fat, jeg på tagåren, hvor vi igen 
stille og roligt byggede farten op for at 
slutte på 19,6 km/t. det er det hurtigste 
jeg har prøvet, eller sagt på en anden 
måde: Vi har prøvet. 

båden vi prøvede var en nittet syv bords 
35,5 cm fra køl til essing kaproningsbåd 
med svøb, som vi kender det fra Ægir. 
dog ingen for- og agterluge, dæknet 
trukket helt op til etter sædet for at 
mindske vindmodstande og kun en 
bundprop, for som Jørgen sagde, så 
er de lig med vandmodstand!

For at prøve en limet finerbåd lige som 
rømer prøvede vi en toer, som ligner 
det, vi får i en firer udgave. Igen var 
det en ren fornøjelse at prøve så stiv 
en båd, alle bevægelser blev overført 
til vandet og ikke i båden. Vi synes 
rømer er en stiv båd, men vi blev 
overrasket, her er der ingenting der 
giver sig. til forskel fra det vi kender fra 
grejsdalen, bruger Jørgen stadigvæk 
svøb, og opstøtterne er lavet i udskåret 
finer, der er limet på. Alt dette er med 
til at gøre bådene stive i skroget. 
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grejsdalen bruger asketræspinde 
som opstøtter. Så her er noget vi skal 
snakke med ham om, til næste toer vi 
skal have til standerhejsning 2011.

der var lidt tid til overs, og Jørgen var 
glad for at vise sit håndværk frem, så 
en cavelbygget toer blev hentet frem, 
vægt 60 til 65 kg. Cavelbygget betyder 
et 5 mm. tykt stykke træ bukket i 
form. 
asger og jeg med Jørgen på 
styrmandspladsen og af sted røg vi. 
Her kan man snakke om let, hurtig 
og livlig. Vi lå og trak stærke sammen 
med den nye guldfirer. Bagsværd var 
lukket, så team danmark var på besøg 
samme weekend.

dagen var ikke omme endnu, så nu 
var det tid til et besøg på Jørgens 
værksted.

Vi ankom til Jørgens adresse og blev 
budt på en overdådig frokost, som 
hans kone havde stillet frem. efter lidt 
mad og hyggesnak, var det tid til lidt 
bådsnak for herrerne. 
ordet værksted er måske lidt 

overdrevet, en garage med en lille 
tilbygning er nok det nærmeste man 
kommer det, men ikke desto mindre 
kommer der nok danmarks hurtigste 
både ud herfra.
der hang en toer i loftet til en sjællands 
klub, så der var mulighed for at se 
detaljer og hvilken omhu, der blev lagt 
i arbejdet.

Jørgen laver alle ting selv, og her 
mener jeg alt. Selv de seks gange lak 
alle tingene får - også på bagsiden. 
Her kunne odder Inriggerværft godt 
have lært lidt!

Vi så hans skabeloner, der er hans 
eget design, som han har holdt ved i 
alle årene. Sædeformen som vi fandt 
ud af ikke bare er standard, da flere 
robagdele har været prøvemodel 
inden formen, som vi får, blev fundet.

den bådmodel, vi prøvede, viste sig at 
være for lav til Århusbugtens bølger, så 
snakken gik jo lidt på en combimodel 
og hvad det betød for vægten. Max 5 
kilo ekstra træ koster det, men med 
det mindre vand, der så kommer ind i 
båden, er det vist vundet hjem igen.

Så den model vi har bestilt får disse 
specifikationer:

En syvbords combifire langturs-• 
godkendt ”køl til essing 37,5 cm”
en bundprop skruet i indefra, de • 
to andre sidder i for- og agterskot 
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FIlMporten - den anden aSr FIlMklub

Hvis der er nogen som ikke kan få film 
nok, findes der endnu et tilbud: http://
filmporten.dk/  - Hvor man efter helt 
samme mønster som i biografklub 
danmark køber et sæt kuponer, der 
giver halv pris på billetterne til de otte 
film. Denne sæsons program er ikke 
offentliggjort endnu men fokuserer 
på: 

” .. den såkaldte smalle kvalitetsfilm, til 
den kvalitetsbevidste biografgænger. 
Hvis man skal indkredse en definition 
på kvalitetsfilm mere objektivt, så er 

den i hvert fald ikke kun underholdning, 
men underholdning med mening.”

Vi var sidste sæson en go håndfuld 
fra aSr som mødtes, som regel i 
øst for paradis. Sig til hvis du vil med 
på mailing-listen, så vil jeg gøre mit 
bedste for at koordinere turene... Vi 
ses i mørket!

p.S. - telia-kunder kan måske igen 
købe to sæt kuponer for ét sæts 
pris...

 / Simon kvindal
2491 6577                                                 

simon@kvindal.dk

for mindre vandmodstand.
Fordækkenet trukket hen • 
mod etter pladsen for mindre 
vindmodstand.
kapronings skvatbord ”rømer • 
model”
Styrmandssædet kan løftes, så • 
der er adgang til bundpropperne.
roret bliver klikket på, så det • 
flugter med vandlinjen i båden, 
igen for mindre vandmodstand.
rig - sædeafstand er den sammen • 
på alle pladser, så den kan geares 
ens på alle pladser. 
Årer bliver big blades, måske fra • 
bracasport ellers C2 åre.

til afslutning vil jeg slutte af med at 
takke for et rigtig givtigt og spændende 
besøg hos Jørgen andersen. Vi 
har noget at glæde os til, når båden 
engang kommer.

leveringstidspunkt, ja der må jeg 
trække lidt i land, ift. hvad jeg tidligere 
har lovet. Jørgen skal først færdiggøre 
den toer, der hang i loftet ved vores 
besøg, samt bygge endnu en toer, før 
det bliver vores tur - så det bliver nok 
tidligst 2012.

/ Materielforvalter Johannes Woer
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Så er der ikke lang tid til at rosæsonen 
er ovre. det betyder, at det ikke varer 
længe før skisæsonen starter ;o)

derfor gentager vi sidste vinters 
succes med en skitur for aSr i uge 5. 
turen går til bad gastein i østrig. 
undertegnede arrangerer som sidste 
år turen. Jeg har været skibums og 
skilærer i bad gastein 3 sæsoner, de 
sidste 5 sæsoner har jeg været der 
3-4 uger hvert år.

bad gastein ligger i gasteiner tal, der 
er 203 km pister i dalen fordelt over 4 
delområder.

Vi skal bo på Hotel Sonnwendhof eller 

Haus nefer - de to hoteller ligger med 
en afstand på under 100 m. det meste 
af den tid jeg har været i bad gastein, 
har jeg boet på Sonnwendhof. de to 
hoteller er ejet af Frau thomalla, der 
er en utrolig flink ældre dame.

Sonnwendhof er et ældre hotel med 
bad og wc på gangen, der er en 
hyggelig opholdsstue hvor der er 
mulighed for aftenhygge.

nefer er lidt mere morderne med bad 
og wc på værelserne.

prisen for en seng med morgenmad 
på Sonnevendhof er 24-25 € pr. nat, 
på nefer er prisen 32 €.
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liftkortet koster 226 € for 7 dage. 
det giver adgang til hele Ski amade´ 
der blandt andet omfatter Wargrain, 
Flachau, m.v. det giver mulighed for 
evt. at tage en dag på langtur.

Jeg forventer, at vi som sidste år kører 
til bad gastein i biler.

der er eventuelt muligt at vi vælger en af 
følgende andre transportmuligheder:

bus - man rejser med et af de • 
rejsebureauer, der hver uge kører 
til østrig
tog (skiløberen eller normalt • 
nattog)
Fly • 
leje minibus• 

Ved transport i bil vil der være 

afgang fredag d. 28/1 om aftenen og 
hjemkomst sent lørdag aften d. 5/2.

Foreløbig tilmelding er senest 1. 
december, når vi ved hvor mange og 
hvem der er interesserede, afgør vi 
transporten.

tilmelding til turen kan ske ved at 
skrive sig på i seddelen aSr eller til 
undertegnede på:

perlousdal@hotmail.com
 
eller 

tlf. : 23 72 84 75

den forventede pris for turen er 
ca. 4200 kr. (transport, liftkort og 
7 overnatninger på hotel med 
morgenmad).

For mere info om bad gastein se 
www.skigastein.com

For yderlig information om turen ring 
til undertegnede.

/ per lousdal



da aSr (Igen) tøMte pokalHylden tIl 
aalborg regatta
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chokolade og et franskbrød, var vi klar 
til kamp.
 
rolf, rasmus og asger skulle først på 
vandet, og bortset en omgang ”kylling” 
med en speedbåd, gik alt vist efter 
planen, og sejren blev hevet i land. 
kanindrengene gjorde dem kunsten 
efter, yndigt akkompagneret af 
pigernes feminine heppebrøl. pigerne 
selv formåede at levere en gyser, da vi 

de kom, de så, de spiste, de spiste lidt 
mere, de blev ramt af nervøs-blære-
syndrom (hvilket ikke er praktisk, når 
man er iført en ellers flot og yderst 
behagelig bomuldstrikot)… og så 
sejrede de!

anledningen var naturligvis aalborg 
regatta, og især for kaninerne var 
der nerver på, da vi adskillige gange 
havde fået at vide, at ”vi jo aldrig taber 
i aSr”. Med et sådant pres måtte 
vi jo hellere tage os sammen, men 
heldigvis var vi i (nogenlunde) topform 
efter et par måneders sadistisk og 
aldeles kageløs træning.
 
både roere, trænere og både klarede 
turen til aalborg uden skrammer, 
og efter at have feset den af i Ægirs 
bløde sofaer og indtaget vores 
strenge kaproningsdiæt bestående af 



kan roere løbe?
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efter at have inkasseret medaljer og 
pokaler samt skålet i vores medbragte 
asti, vendte vi snuden hjemad til en 
fantastisk sejrsfest i klubben, som for 
enkeltes vedkommende endte med en 
halvvissen tur i ergometeret . Ja man 
er jo ikke ro-nørd for ingenting…

efter at have været bagud hele løbet 
først fik udløst vores indre vrede i 
slutspurten. 
næste år tænker Ægirs træner sig nok 
om en ekstra gang, før hun råber ”vi 
har dem!” inden løbet er ovre. For det 
havde de ikke! 
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Så alt i alt må dagen siges at have 
været en succes! endnu engang tak til 
anette & Co. for at have stablet en fest 
på benene for os, når ingen i aalborg 
ville - og tak til vores onde, men også 
meget pædagogiske trænere for at 
have brugt så meget af deres fritid på 
at styrke vores slatne kaninlemmer og 
teknik. 

Vi skylder en øl! – eller kage? 

/ ane thomsen



øJne I natten
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I juni havde Se og Hør valgt at afholde 
deres eftertragtede og strictly A-list 
VIP-fest i autentiske lokaler på havnen 
i Århus. Internationale, nationale og 
wannabe-stjerner mødte talstærkt op 
på den røde ro-løber. Her følger en 
reportage om alt det, der blev hørt i 
krogene – men aldrig sagt højt.

Bjerrum er et hit
nick og Jay blev så betagede af de 
autentiske og down to earth-agtige 
lokaler, at de nu vil lave en ny akustisk 
version af ’boing boing’, der skal gå 
således: 

’bjerrum bjerrum. Årene går op og 
ned, som en fjeder. bjerrum bjerrum. 
og de bliver ved og ved og ved og ved 
og…’

Til festen fik Nick og Jay næsten 
en aftale med Justin S. Hansen 
timberlake om en gæsteoptræden på 
det nye nummer. 

det skal dog understreges, at nexus 
i skrivende stund synes, at sangen er 
lige lidt for proletar. 

Skååling til Fidels
Se og Hørs egen paparazzifotograf 
niels Skååling glemte, at han var på 
job og gav den i stedet som bartender. 
da han opdagede, at det celebre 
selskab havde tyllet alt kaluha, 
improviserede han flere nye udgaver 
af White russian. Fidels bar i Århus 
har nu uofficielt udtalt, at de vil se på en 
overtagelseskontrakt af Skååling, når 
transfervinduet for flyvske paparazzier 
åbner igen. 

Gyldent rygte
en enkelt golddigger havde sneget 
sig med ind til den vippede VIp-fest. 
Han påstod hårdnakket, at han havde 
fundet guld for enden af regnbuen. det 
vides dog endnu ikke hvilken. onde 
rygter lyder, at det bare er Steen.
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Hvor vinden blæser
til festen blev der talt en del om vind 
og vejr. Især i rigmor Frida Zobel 
og ozzy klan osbourns hjørne, hvor 
sneen lystigt dalede hele natten.

Brevkasse i modvind
bladets egen brevkasse Jannej 
havde også fundet vej til party’en. og 
det kunne godt være, at brevkassen 
skulle være blevet hjemme hos aller 
med den anbefalede post. det viste 
sig nemlig at være en stor udfordring 
at være en fair og særdeles square 
brevkasse, der samtidig skulle danse 
moderne og smyge sig igennem 
kendisser, der hele tiden ville ’spørg 
om noget, vil have et råd, og tror de er 
i samme båd’.

Fejl på gæstelisten
rædslerne fra Frederikshavn, Sussi 
og leo, havde ved en fejl også 
modtaget en invitation til celeb-festen. 
da VIp-virakken begyndte, opdagede 
gæsterne, at der var dobbelt op på 
skandalen. der var blevet inviteret to 
gange Sussi og leo, der begge viste 
efterårets hit på Frederiks bøfhus i 
Frederikshavn: leopard og lædervest. 
Sekretæren, der sendte invitationerne 
ud, er nu fyret på yderst gråt papir.

Don’t blame it on the boogie
til festen valgte kongen af pop at 
returnere. og det endda i dobbelt 
udgave. Hvilket egentlig blot var på sin 
plads, når nu Se og Hør havde fået lov 
til at låne aSr’s rustikke lokaler. der 
var dog kun en udgave af popkongens 
livlæge. 
begge Michaels måtte derfor kæmpe 
om hans gunst, opmærksomhed og 
ikke mindst morfin. Men til syvende 
og sidste popballade havde livlægen i 
sandhed kun øje for en Michael. bedre 
held næste gang Michael kvindal 
Jackson.



IndlÆg 25

Frisk Fødsel
anni Fønsby ankom frisk og frodig til 
Se og Hør festen med gravid mave og 
labre læber. 

party-prinsessen er kendt for hendes 
gode timing og festlige humør. derfor 

skyndte anni at skyde ungen ud efter 
middagen, så der var frit slag i baren 
resten af aftenen. erik damgaard, just 
hjemvendt fra norge, nåede også at 
fejre barnets ankomst med en tur i 
spotlightet på Se og Hørs dansegulv.

Hyp alle mine Tina’er
der skulle eftersigende være opstået 
en mindre hoppe-fight, da de tre 
tina lund’er opdagede, at de alle 
havde valgt det samme ride out-fit fra 
mammys skab. kun en af tina’erne 
havde dog fået en pisk med, og så fik 
de andre benene på nakken i en rask 
galop. 

dog skal det nævnes, at tina r. 
thorup lund indtog ridemodens 
førsteplads med sin nye udgave af 
ridehjelmen – en racercykelhjem med 
sort stof. yderst praktisk. 
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langtur I StoCkHolM

Ti roere i to firere på langtur i Stockholm. 
Fem dage med højt solskin, svensk 
krebsegilde og tusinder af klippeøer. 
Dette er beretningen om Kloen og 
Pladen og en sang om at være 
nøgen.

tirsdag den 10. august mødtes vi alle 
ti i Stockholm. Fra så forskellige egne 
af landet som Århus, Vejle, Mors, 
aalborg og københavn kom vi med 
enten tog og fly eller bil og færge og 
mødtes ved Hammarby roklub, hvor 
vi skulle låne både. endelig var vi 
samlet. der var både nye ansigter og 
glædelige gensyn.

Kloen og Pladen

Hjemmefra havde vi aftalt med 
Hammarby roklub, at vi kunne leje 
to inriggere, knutte og Spiken. det 
var klubbens eneste inriggere, for 
de var mest en outriggerklub. på 
beskrivelsen havde det lydt til, at 
bådene var ligesom dem, vi kender. 
Men da vi så dem, blev vi en anelse 
bekymrede for, om bådene ville kunne 
holde til turen. de var tydeligvis meget 
gamle og ikke vedligeholdte. absolut 
ikke den standard vi er vant til fra 
vores egne både. For- og agterrum var 
forseglede, der var toftelister, der var 
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knækkede, bundpropperne var lakeret 
fast, der manglede bundbrædder, der 
var ingen metalskinne under kølen 
osv. osv. osv. og det mest kuriøse; den 
ene båd havde en stor masonitplade, 
der dækkede hele sidderummet, 
med udsavede huller til fodsparkene. 
Åbenbart fordi den var så blød og 
ustabil. begge både havde træårer, og 
den ene båd havde mæssingsvirvler, 
der lignede kløer. bådene blev derfor 
hurtigt omdøbt til kloen og pladen.

Nordens Venedig

efter lidt bekymring og mange 
dokumenterende billeder af skader 
kom vi dog af sted og ankom sikkert 
og næsten tørskoet til politiets roklub, 
hvor vi skulle overnatte de næste to 
nætter. 

dagen efter gik turen rundt mellem 
alle øerne i Stockholms centrum. 
af en storby at være er byen utrolig 
grøn; der er vand, øer, træer og natur 
overalt. Stockholm skal virkelig ses 

fra vandsiden. der er fede lejligheder 
med store altaner, bådpladser som 
vi har cykelstativer, flotte gamle 
bygninger, ufattelig mange broer, tæt 
bådtrafik, stille grønne områder og 
mange vinkende turister. Vi nåede at 
gå en tur i gamla Stan, blive dyttet af 
af en turbåd, komme igennem slusen 
to gange og nyde udsigten og en is fra 
en klippe på Fjäderholmen, inden vi 
igen roede tilbage til polisen.

Mälaren

de næste tre dage byttede vi byliv og 
broer ud med klippeøer og træer og 
roede ind i søen Mälaren. på grund af 
de forseglede for- og agterrum, skulle 
vi have al bagage i sidderummene. 
det begrænsede pladsen noget 
og betød, at vi måtte sortere alt 
unødvendigt fra og lade det ligge, 
til vi kom tilbage. Heldigvis var det 
godt vejr, så alt det varme ekstratøj 
kunne vi godt efterlade. derimod var 
solcreme og kasket vigtige, for mens 
der var skybrud og oversvømmelser i 
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danmark, havde vi 27 grader og høj sol 
i Stockholm. der blev virkelig drukket 
noget vand og dyppet nogle tæer ved 
hvert skift. og hvis ikke styrmanden 
havde forbudt os at bade fra bådene, 
fordi de var så møre, havde vi nok 
lavet græske skift.

Åh, åh, vad det är skönt å var’ 
naken

Vi havde to overnatninger i telt inde 
i Mälaren. den første på øen björkö, 
hvor der er rester efter en gammel 
vikingehandelsby, birka. Med lidt 
bestikkelse i form af en rød aalborg 

fik vi lov til at slå telt op på øen af 
øfogeden. de lokale sommervikinger, 
der viste turister rundt, var meget 
fascinerede af vores robåde – og lidt 
misundelige måske.

den anden overnatning var på en privat 
ø, der var ejet af en motorbådsklub. Her 
fik vi lov til at slå telt op, fordi vi kendte 
en, der var medlem af klubben. på øen 
var der hverken el eller vand, men til 
gengæld et overdækket dansegulv og 
en sauna. Hvad mere har man brug 
for? Her holdt vi krebsegilde på bedste 
svenske manér med masser af krebs, 
rejer, sild, guirlander, plastikdug, 



den første del af turen var ganske 
fredelig. Fint vejr og smuk natur og 
en lille smule træthed ombord. da vi 
begyndte at nærme os Stockholm, 
kom der flere og flere både på vandet. 
det var lørdag, det var sommer, solen 
skinnede og folk havde fri. til sidst var 
der så meget trafik og høje hækbølger, 
at det blev svært at skifte. der kom 
hele tiden motorbåde forbi i høj fart, 
og det var ikke altid muligt at styre 
op i bølgerne på grund af pladsen, 
så bølgerne skyllede ind over båden, 
der i forvejen havde taget en del vand 
ind nedefra. Især pladen lå til sidst 
ret tungt i vandet. Men begge både 
klarede det og nåede helskindede 
tilbage til Hammarby roklub. 

en langtur var ved at være til ende. efter 
et velfortjent bad på vandrerhjemmet 
blev den sidste aften i Stockholm 
tilbragt på en græsk restaurant og 
med en gåtur på Södermalm i den 
lune sommeraften. der var noget med 
nogle hvidløgsshots, men det var vist 
en fejl… alt i alt en helt fantastisk tur. 
Fan!

/ anna S, anna t, benedikte, Ida, Jesper, 
karsten, kasper, louise, per og thomas
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snaps, snapseviser og det hele. en 
sang, som vi efterhånden kunne (i 
hvert fald omkvædet af), var én vi 
havde øvet os på under hele turen. 
teksten var lang og kompliceret, men 
den var nem at få på hjernen. Jeg tror, 
de fleste af os stadig engang imellem 
går og nynner ”Åh, åh, vad det är skönt 
å var’ naken, svänga med snabeln 
o vicka på baken” med et let smil på 
læberne.

Høj sol og høje hækbølger

den sidste rodag gik turen tilbage 
igennem Mälaren ind mod Stockholm, 
hvor vi skulle aflevere bådene. 



 
Klan Gravesen:
uh, der har været så mange. Men 
den bedst må være en af de mange 
langture. For eksempel den vi havde til 
Jægerskøbing. det var super vejr den 
første dag. knap så godt den næste 
dag. Men det var en god oplevelse, 
fordi det var den første langtur i år.

 
Thomas L. Kjeldsen:

det må være strandtur med pigerne. 
Hvorfor? det behøver man jo ikke at 
uddybe.

/ Merle Strand banggaard 

HVad Har VÆret dIn bedSte 
SoMMeropleVelSe Med aSr?

Vox pop30

Rie Als:
det må være det gode vejr, da jeg 
begyndte, for jeg blev glad af det. og 
de marsvin vi har set. og så selvfølgelig 
bare at være begyndt at ro.

Uffe Iversen:
det må være, da vi roede hjem en 
aften i en firer. Der sad en mand inde 
på stranden og spillede saxofon ud 
over vandet. det var helt fortryllende.

Kristine Skov Jensen:
en aftentur til Skødshoved, hvor vi 
spiste fantastisk mad og selvfølgelig 
drak lidt god rødvin.
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aarhus studenter roklub - fiskerivej 7 - 8000 århus c

Faste aktiviteter

Sportsroning: Mandage klokken 17.00-18.00 på Havnen
Volleyball: Tirsdage klokken 20.00 på Læssøesgades Skole, Læssøesgade 24

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

KALENDEREN

Oktober 2010
08. Fredagssvømning kl. 20.00
23-24. Løvfaldstur
26. Klubaften
30. Standerstrygning kl. 16.00-17.00

November 2010
18. Generalforsamling kl. 19.00

December 2010
4. Julefrokost kl. 18.00
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