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Vor sol er bleven kold, vi er i vintervold og dunkle dage. Men nu er nedgang endt og håbet tændt – ja, 
håbet er tændt, for nu er solen vendt, nu kommer lyset og den lange dag tilbage. 

Johannes V. Jensen, Solhvervssang / Otto Mortensen 
 

Sæsonen er overstået og med den glemmer mange at roklubben også lever om vinteren. Svømning og 
volleyball samt ikke mindst ergometerroningen på Brabrand holder liv i klubben og medlemmerne i 
form. Med vinteren følger også de indendørs sysler, som fx vinterklargøringen. Endnu engang har det 
vist sig, at alle gode intentioner om frivillighed bliver gjort til skamme; det eneste der virker er åbenbart 
at henvende sig personligt for at få medlemmerne til at yde denne del af kontingentet. Det er for dårligt! 
Også selvom klargøringssedlen kom op meget sent. Og hvis vi nu har givet læseren dårlig samvittighed, 
så behøves der stadig hænder til vinterklargøringen. Skriv dig på opslaget i klubben eller ring til en 
bådformand m/k efter eget ønske. Selvom listen efterhånden er fyldt, er du selvfølgelig velkommen. 
Gør din pligt ligesom alle de, der allerede står på listen. Og som ikke behøver føle sig truffet af denne 
leder.                           /Redaktionen 
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FORMANDENS KLUMME 

 
Alle og enhver véd, at Cocktailfesten 
plejer at ligge den første lørdag i maj. Af 
og til falder den sammen med helligdage 
og flyttes. Men ikke så tit. For alle og 
enhver véd. Men det er bare ikke så 
tydeligt. Selv i år efter fem sæsoner i 
klubben, møder jeg ting, arrangementer 
osv., jeg ikke havde noget kendskab til. 
Men alle og enhver véd det. Eller burde 
vide det. Så derfor burde jeg også. Og 
med en stor udskiftning i klubben, så er 
alle og enhver ikke længere medlemmer. 
Alle og enhver er alle andre steder eller 
ethvert andet sted. Så derfor burde jeg 
vide noget, som ingen i virkeligheden 
længere véd. Som flertallet af klubbens 
medlemmer er jeg heller ikke synsk. Eller 
synsk nok.  

Problematikken bliver ikke mindre 
present af, vi har en større udskiftning i 
bestyrelsen i år. Der er mange nye 
medlemmer. Jeg er ved at være en 
gammel rotte. Og der er stadig ting, jeg 
burde vide, jeg endnu ikke véd. Da der 
ikke er noget, som tyder på, vi over tid 
bliver mere synske, ser en anden type 
løsning ud til at være svaret. Nemlig en 

Foreningshåndbog 

En foreningshåndbog indeholder alt, 
hvad vi skal vide om årets gang i 
foreningen. I grove træk. For eksempel 
det faktum, vi altid afholder Cocktailfest 
den første lørdag i maj. Og at der er 
bestyrelsesmøder hver måned – bortset 
fra juli. Det vil sige: håndbogen 
indeholder en bruttokalender. 

Derudover er det også værd at indføje, 
hvad de forskellige poster i bestyrelsen 
foretager sig. At kassereren står for 
regnskabet er (måske) indlysende. Men 
hvad laver en Rochef helt præcist? For 

udefrakommende er det ikke indlysende. 
Altså: hvad laver bestyrelsen er en anden 
del af håndbogen. Det vil også gøre det 
nemmere for nye ansigter at stille op til 
bestyrelsen, når posterne og 
arbejdsmængden er beskrevet. 

Dertil kommer en mængde foreninger og 
udvalg i ASR: Støtteforeningen, 
Velfærdsforeningen, 
Uddannelsesudvalget, Materieludvalget, 
Aktivitetsudvalget, Kaproningsudvalget 
etc. Det bør der også stå noget om i 
håndbogen.  

Og der er instruktionen… Og 
vinterklargøringen… Og der er de 
eksterne aktiviteter… Og 
genhusningen… Og – ja, jeg burde vide 
det, – … 

Håndbogen er ikke tænkt som en 
normativ beskrivelse af vores roklub og 
aktiviteter. Det er tænkt som en 
deskription af, hvad vi burde vide. Hvad 
vi plejer at gøre. På den måde tror jeg, vi 
kan frigøre ressourcer til at udvikle 
foreningen. Dvs. det, vi er tilfredse med, 
kører på skinner, så har vi flere kræfter til 
at gøre foreningen bedre! Det er målet. 

Jeg har de sidste to år skrevet på dele af 
håndbogen i eget regi (da jeg ud over 
ikke være synsk nok, af og til er lidt – 
hvad er det nu det hedder? – 
hukommelsesmæssigt udfordret). 

Det første projekt er udarbejdelsen af en 
bruttokalender. Den forventer jeg, at 
bestyrelsen og jeg kan præsentere til 
standerhejsningen den 31. marts kl. 14. 
Når vi alle til den tid kan se, hvad vi skal 
og hvornår, så kan vi med god 
samvittighed mødes på vandet. 

 



Den Nye Bestyrelse 

Som den interesserede Åreblader kan 
erfare andetsteds, har vi en ny bestyrelse. 
Formanden er fortfarende undertegnede 
(oversat: jeg er den samme som sidste år). 
Gengangerne er: Maria Pedersen, Morten 
Ulrik Christensen, Søren Agergaard samt 
Sune Mørch Knudsen. De nye kræfter er: 
Rasmus Brøgger, Palle Jørgensen og 

Anne Sevelsted. Velkommen til nye og 
gamle ansigter. Jeg glæder mig til arbejde 
sammen med jer alle i den kommende 
sæson! 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke de 
afgående medlemmer for indsatsen i den 
tid, de har siddet i bestyrelsen. Vores 
forening fungerer takket være frivilligt 
arbejde. Så tak for indsatsen.

 

/Johnny Kjeldbjerg 

 

 

 
 

 

 

 
En velfortjent hvil efter en lang dag på vandet (Norge 2006) 



BESTYRELSENS BERETNINGER 
2005-2006 

 
Her følger bestyrelsens beretninger for 
bestyrelsesåret 2005-2006. 

Husforvalter 
Bestyrelses året 2006 er ved at være 
omme. Et år hvor klubben har været i 
gennem en del. Vinteren 2005 2006 var 
hård ved vores hus, vandrør sprang og 
vores lofter blev gennemvædet, derfor 
blev alle rør installationer fjernet fra 
loftet, så det ikke kan ske igen.  
På husklargøringsweekenden i foråret, 
var vejret ikke til maling udendørs, så det 
blev til indendørs arbejde. Stuen, 
omklædningsrummene, og gårdspladsen 
fik ny belysning mm. 
En uge før standerstrygning ville naturen 
at standeren skulle stryges, i årets første  
efterårs storm. Så inden den rigtige dato 
for standerstrygningen, måtte stander- 
flagstangen derfor ned, så der kunne 
komme snor i igen. Flagstangen blev ved 
eftersyn konstateret meget rådden, så der 
skal nok snart investeres i en ny. 
I sommer har 112 frivillige hjulpet 
Horsens med at afholde 2 store koncerter, 
Rolling Stones & Madonna. Ca halvdelen 
af de frivillige var fra ASR, og resten var 
blandede frivillige fra Danmark, Polen, 
USA, Australien m.m. Alle disse 
frivilliges hjælp, (også dem, der ikke er 
medlem af ASR) gav 
ASR 400 kr. per frivillig til klubben Dvs. i 
alt 45.200 kr. Og så var der super 
koncertoplevelse til næsten alle. 
En særlig tak skal der lyde til dem som 
blev og passede på bilerne, og til Jesper 
Henrik Christensen, som sammen med 

undertegnede, fik disse arrangementer til 
at lykkes. 
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle 
der har hjulpet med forskønnelse af 
klubben i året, der er gået. Hvis vi passer 
godt på klubbens bygninger, har vi dem i 
mange år i nu, og vi ved jo ikke endnu 
hvornår vi skal flytte. 

   /Morten U. Christensen 

Instruktionschef 
Vi har i år haft 98 nye medlemmer. Heraf 
har ca. 92 betalt kontingent og ca. 86 har 
fået roret. Ca. 10 er overflyttere. Optaget 
har været mindre, fordi så mange 2005-
medlemmer meldte sig ind igen i år, at 
behovet for nye medlemmer var mindre 
end normalt. Men optaget var også 
mindre end normalt, fordi det var svært 
at skaffe instruktører efter den første 
”bølge” var overstået. 
Fremmødet til vores info-aftener i marts 
var mere beskedent end normalt, men 
meget lig niveauet fra 2005. Alle 
fremmødte fik tilbudt instruktion, og ved 
standerhejsningen var der ingen 
venteliste. Den voksede dog hastigt i 
ugerne derefter, og der blev god brug for 
den, da en del kaniner sprang fra efter 
ganske få ture på vandet. Derefter stod 
det meget stille med indtag af kaniner, 
jvf. ovenstående. Måske skal vi til at 
vænne os til, at ASR ikke automatisk 
oplever meget stor søgning, og vores 
markedsføring skal måske være lidt mere 
aggressiv. Husk at fortælle evt. 
interesserede venner om klubben! 
Når jeg ikke præcist kan sige hvor mange 
nye medlemmer der er, hænger det 



sammen med at proceduren for 
udfyldelse af stamkort åbenbart ikke er 
velkendt. Nogle instruktører har ikke 
givet deres kaniner roret, selvom disse 
kaniner har roet adskillige hundrede 
kilometer i løbet af sommeren; andre 
gange har kaninerne fået roret uden 
(tilsyneladende) at have betalt 
kontingent. Det må der gøres noget ved 
næste sæson! 
Bortset fra det vil jeg gerne rette en stor 
tak de aktive instruktører, der tog godt 
imod de nye medlemmer. Jeg oplevede 
ofte i klubben hvordan de gav den 
specielle ASR-ånd videre til deres 
kaniner, og den gejst de lagde for dagen – 
selvom vejret ikke var det bedste i foråret 
– var forbilledlig. Og til kaninerne: Det 
har været en fornøjelse at lære jer at 
kende, og jeg har været på mange sjove 
ture med jer. Helt fra begyndelsen ved 
svømmeprøverne og 
instruktionsweekenden har I forstået at 
hygge jer sammen og skabe en 
fornemmelse af sammenhold. Jeg 
overlader jer trygt til den nye sæson. 

/Søren Agergaard 

Kaproningschef 
Sæsonen 2006 bød på nye tiltag på både 
materiel- og aktivitetssiden. 
Materiel 
Initiativ blev flyttet til Brabrand 
rostadion, da den kun kunne ligge så højt 
at brugerne ikke ville kunne tage den ned 
alene. 
Der blev indkøbt 3 brugte single scullere, 
hvoraf en var væsentligt skadet. Disse 
blev så repareret hen over vinteren, men 
start i en weekend med undervisning af 
uddannet bådbygger. Dermed kom der 
således også en masse viden om 
reparation og vedligehold af outriggere 
ind i klubben. 
DffR's 8+ blev ansøgt og udlånt til til ASR 
for hele sæsonen. 
Der blev indkøbt nye fiberårer så alle 
outriggere i ASR nu har fiberårer, på nær 

Med og Frej i sæsonen (om vinteren 
flyttes fiberårer fra Brabrand Rostadion så 
både Frej og Freja har fiberårer). 
Med fik en større gennemgang(for første 
gang i mange år), dette inkluderede at 
lakken blev pillet af hvor den var våd og 
den fik lov til at tørre hen over vinteren. 
Desuden fik den nyt dæk, så den nu har 
ASR blåt dæk. 
Nye regler for brug af materieller blev 
også lavet i år. Vælteprøver i sculler er 
blevet begrænset til Med og Initiativ (for 
folk under 65 kg), dette gøres for at skåne 
materiellet. 
Vægt regler for roere blev indført så 
roreren nu højst må veje 10 kg mere end 
optimal vægten for båden. 
Freja er blevet ”vinter klargjort” i 
efteråret i år så den er klar til roning hele 
vinteren. Både Frej og Freja planlægges at 
klargøres om sommeren herefter så de er 
klar til roning om vinteren. 

Kaproning 
Ergometer 
ASR deltog i år i både JM og DM i 
ergometer og i vinter 8GP.  
8GP: 
Her havde ASR følgende hold med 
følgende placeringer: 
Veteran:   Århus Studenter 
veteraner – 3. plads 
Åben herre:  Det onde hold – 1. plads 
   Det søde hold – 23. plads 
Åben dame:  Det lækre hold – 3. 
plads 
Derudover vandt vi i 8GP lodtrækningen 
et nyt ergometer for anden år i træk. 
JM: 
ASR deltog med flere roere i JM i 2006 
med følgende resultater. 
Åben Herre 19-29 år 
1. Morten Stejner 
2.  Nikolaj B. Nielsen 
Åben Herre letvægt 19-29 år 
1. Per Mortensen 
Veteran Mænd 30-39 år 
1. Kasper Aagaard 



Veteran Mænd Letvægt 30-39 år 
2. Per Mortensen (2 løb senere derfor 
den ”kun” nr 2.) 
Klub Sprint Regatta 
1. ASR (Kasper Aagaard, Nikolaj B. 
Nielsen, Morten Steiner, Søren Dalager-
Pedersen) 
DM: 
ASR deltog med flere roere i DM i 2006 
med følgende resultater. 
Kvinder19 - 22 år seniorer letvægt 
3.  Margrethe Langhoff Thuesen 
Mænd 23 - 29 år seniorer 
2.  Jon Rosenblad; Aarhus Studenter 
1:28.4 2:58.5 4:29.6 6:00.6 
5.  Morten Stejner Sand Pedersen; 
Aarhus Studenter 1:31.5 3:04.5 4:37.5 
6:08.4 
6.  Nikolaj B. Nielsen; Aarhus 
Studenter 
Mænd 30 - 39 år veteran 
3.  Kasper Aagaard 
VM: 
2006 var også året hvor ASR havde en 
roer til VM i ergometer, dette foregik i 
Boston. Jón Rosenblad kørte til en 19 
plads i en tid på 6:04.10 hvilket endda var 
4.4 sek langsommere end hans tid tid 
DM. 
 
Derudover deltog ASR efter invitation fra 
Odder roklub i hold konkurrence som vi 
vandt. 

Båd 
Århus Venskabs Match(ÅVM) 
Konkurrence for 4 og 2 åres inrigger 
arrangeret af Roklubben ARA i Århus 
havn. 
1. Christian Petersen, Nikolaj B. 
Nielsen, Jan Møller Nielsen 
8GP 
ASR så sit første dame 8GP hold i mange 
år i 2006. Det udviklede sig ret hurtigt til 
at ASR havde en brutto trup på ca. 30 
damer der roede outrigger kaproning. 
Desværre kom det så sent op på så mange 
at der kunne stilles to hold at 

tilmeldingen var lukket. Det forventes at 
ASR stiller med 2 dame hold i sæsonen 
2007. 
På herre siden er brutto truppen også 
vokset så der nemt skulle kunne samles 
mindst et hold til herre klassen. 
Begge hold klarede sig godt. Begge hold 
lå i 2 division(der var to i dame klassen 
og 4 i herre klassen). 
Herrerne 3. plads  
Damerne 1. plads. 
Så ASR i år 2007 har et dame hold i 1. og 
2. division i dame klassen. 
Aalborg regatta 
Også i år deltog ASR i Aalborg regattaen. 
I år deltog ASR med et væsentligt større 
felt end tidligere år. I alt 40 personer var i 
Aalborg for at ro konkurrence, disse 
strakte sig over stort set alle bådtyper. 
ASR stillede op i følgende klasser: 
1x herre senior 
2x dame/herre   
2x mix 
2inr. dame/herre 
4inr. kanin/senior 
8+ dame/herre 
Desværre blev de fleste outriggere løb 
aflyst pga. vejret, men stort set alle der 
tog med til Aalborg fik roet en 
konkurrence. Og ASR præsterede 
alligevel at komme hjem med 6 første 
pladser. 
Langdistance 
Desværre havde ASR ingen langdistance 
hold i år, efter en stigende aktivitet på 
langdistance siden i årene op til sæsonen 
2006, der kulminerede i 2005 med hele 3 
hold (2 herre og et dame) med habile 
resultater, forsvandt langdistance helt fra 
ASR. Dette håber jeg at kunne ændre på 
til 2007. 
Kaproningschefens tilbageblik 
Som helhed er jeg helt tilfreds med 
outrigger aktiviteten i ASR i 2006, det er 
dejligt at se at når muligheden byder sig 
kommer folk strømmende. Fra en lille 
skare på 10-12 mand der roede 
regelmæssing på Brabrand sø steg det i 



år, til at der ca. har trænet 50 mand 
seriøst på søen og over 80 har været der 
ude og ro, dette er gjort muligt pga. 
tilgangen af materiel (1x'ere og 8+) dette 
gør at man kan ro når man vil/har tid og 
ikke når det passer de andre klubber at vi 
kan låne deres både. 
Der er givet rigtig mange 
scullerrettigheder i år, hvilket er dejligt at 
se at materiellet bliver brugt. Dette har 
dog også givet problemer med flere 
farlige situationer på søen med en enkelt 
båd kollision, dog ikke alvorlig og helt 
uden person skade. Men dette har gjort at 
reglerne for roning og frigivelse til at ro 
på Brabrand sø er blevet strammet noget 
op og vil blive formaliseret i sæsonen 
2007.  

/Sune Mørch Knudsen 

Langturschef 
Langturskilometrene er nu blevet talt op, 
og vidner om endnu en aktiv sæson. Jeg 
håber, at mange af de nye medlemmer 
har haft mulighed for at tage del i det 
søde langtursliv, og, nu da 
standerstrygningen har sat punktum for 
denne aktivitet for i år, som jeg, vil 
mindes en sommer med dejlige langture 
og sjove langtursanekdoter, der kan 
findes frem i de lange aftener og 
løgnehistorier, der kan prales med over 
vinterklargøringen. 
Traditionen tro arrangerede 
langtursudvalget fire fælleslangture: 
Kaninlangturen til Hestehaven, en 
fælleslangtur til Helgenæs, en 
fælleslangtur i forbindelse med DFfRs 
broroningsarrangement over Storebælt og 
endelig Løvfaldsturen til Møgelø her i 
oktober. Ligesom sidste år havde vi i år 
sat begrænsning på deltagerantallet for 
herved at gøre turene mere intime og 
overskuelige at deltage i. Styrmændene 
har været gode til at bakke op om turene, 
men generelt har der manglet opbakning 
til turene blandt klubbens menige roere. 
Jeg håber meget denne udvikling vil 

ændre sig lidt og med den store 
tilslutning til L-styrmandskurset i 
weekenden burde vi med fælles hjælp på 
ny få vind i sejlene på fælleslangturene. 
Efter de seneste års investering i gode 
telte, er klubbens langtursgrej nu af en 
sådan kvalitet, at det i år ikke har været 
nødvendigt at indkøbe nyt som 
erstatning for det gamle. Dette primært 
fordi der bliver passet godt på tingene. 
Folk har været gode til at rette 
opmærksomhed på mangler og skader og 
også til selv at udbedre dem - tak for det. 
Til slut en stor tak til medlemmerne af 
langtursudvalget. Det har været et 
velfungerende og hyggeligt udvalg af 
dygtige og initiativrige folk. Tak for 
hjælpen. 

/Lotte Klixbüll 

Materielforvalter 
Som sædvanlig begyndte 
materielsæsonen for 2006 sæsonens 
vedkommende allerede i november 2005 
hvor de første både gennemgik den årlige 
vinterklargøring. Ikke helt forskellig fra 
tidligere år manglede der igen en hel del 
tilmeldinger, og vi skulle igennem dem 
klassiske ringe-runde før bådholdene 
blev besat. Det er ikke en optimal 
situation og jeg må derfor kraftigt 
opfordre til at folk selv melder sig til 
klargøringen af vores materiel i år. Den 
mængde tid vi bruger på at vedligeholde 
vores både om vinteren har helt 
afgørende betydning for hvor meget vi 
kan bruge bådene i den kommende 
sæson. 
Når det er sagt blev der trofast skruet, 
slebet, repareret og lakeret gennem de 
mørke vintermåneder og der skal lyde en 
stor tak til alle der ydede en indsats – 
både bådformænd og menige 
sandpapirsjonglører. Det er til dels takket 
være jeres indsats, at ASR endnu en gang 
kan være en af landets mest aktive 
roklubber. 



Mange af bådene gennemgik større 
reparationer og det er derfor håbet af der 
de kommende sæsoner ikke vil kræve så 
stor en indsats at vedligeholde bådene. 
Der blev skiftet alt lige fra svøb, toftelister 
og vanger til større ting som spanter og 
bord. Det skulle også gerne kunne 
mærkes på længden af det tidsrum hvor 
bådene er ude at drift. 
Materieludvalget skal have en stor tak for 
de enorme arbejde de har lagt i at afholde 
kurser, assistere med reparationer og den 
daglige vedligeholdelse af klubbens 
materiel. Uden udvalgets omsorg ville 
vores både ikke kunne tilbringe nær så 
meget tid på vandet som tilfældet er. 
Det er allerede blevet tid til endnu en 
omgang vinterklargøring. Jeg skal derfor 
endnu en gang opfordre folk til at melde 
sig til på opslaget der hænger i klubben. 
Bådene er selve grundlaget for vores klub 
og fortjener at blive plejet ordentligt. 

/Morten A. L. Jensen 

Rochef 

Fællesture 
Fællesturene i det daglige rofarvand – 
Madpakke-, Kr. Himmelfarts- og Skt. 
Hans-turen - har igen i år været 
karakteriserede ved stor deltagelse, hvor 
samtlige både har været på vandet.  
Fiskekonkurrencen blev ikke afholdt pga. 
fiskemangel(!) og aktiviteten hænger 
trods en god tradition i en tynd tråd, da 
der ganske enkelt har været meget få fisk 
i bugten de seneste år. Måske vi i stedet 
skal oprette en hvalsafari, nu hvor vi 
gennem de seneste to år både har haft 
besøg af såvel delfiner som finhvaler! 
Orienteringsroningen blev desværre 
aflyst pga. for få tilmeldte. O-roningen 
har gennem årene været kendetegnet ved 
en skiftende deltageraktivitet, men jeg 
håber, konceptet atter vil vække folks 
interesse. Arrangementet vil derfor vende 
tilbage og konceptet fortsat blive 
udviklet.   

ASR bakkede traditionen tro op omkring 
Aarhus Universitets-Sports Idrætsdag i 
september og fik med en hyggelig stand 
med to både, en langturslejr med rigeligt 
med trangiakaffe, kage og ikke mindst 
godt humør, gjort lidt reklame for 
studenterroningen. Igen i år afholdtes 
ergometerkonkurrencer, hvor de 
deltagende skulle gætte deres 500-
metertid eller ro hurtigste tid på 500 
meter    

Fællesroning 
Fællesroningen har haft skiftende 
opbakning i løbet af den forgangne 
sæson. Der blev lagt godt ud med høj 
aktivitet i foråret og forsommeren , men 
der var manglende opbakning henover – 
og efter sommerferien. Et 
tilbagevendende problem har været 
svigtende styrmandsopbakning, som er 
søgt afhjulpet via en styrmandsliste. Hvis 
vi fortsat skal have fællesroning, er det en 
forudsætning, at folk får taget deres 
styrmandsrettigheder og at styrmændene 
desuden dukker op til fællesroning. Jeg 
vil lægge op til, at den nye bestyrelse i 
den kommende sæson sikrer, at der 
oprettes en lille gruppe instruktører og 
styrmænd, som sørger for at føre de, der 
netop har fået roret, videre til 
styrmandsinstruktionen og derudover 
fortsat sørge for at der kan være 
styrmandsgaranti ved fællesroningen. 

Rostatistik 
Sæsonens km. er optalte og opgørelsen 
blev offentliggjort ved julefrokosten. Læs 
mere om rostatistikken og kåringen af 
årets rokonge, -dronning, kaninkonge –
dronning andetsteds i dette blad.   

Udstyr til bådene 
Redningsveste, ankre og øsekar er i god 
stand og vil blive suppleret, mens 
standere og flag vil blive istandsat 
henover vinteren. 



Vinteraktiviteter 
Vinteraktiviteterne er i fuld gang: Volley, 
svømning og ergometertræning kører 
med højt aktivitetsniveau og henover 
vinteren vil der bla. blive afholdt 
billedaften. Er der nye idéer til aktiviteter, 
så tøv ikke med at kontakte 
aktivitetsudvalget eller den kommende 
aktivitetschef.       
Jeg vil gerne opfordre alle styrmænd, 
instruktører og kaniner til at sætte 
hinanden i stævne i løbet af vinteren - 
tage en rotur i det forhåbentligt gode vejr 
eller deltage i nogle af vinteraktiviteterne, 
herunder ikke mindst holde sin 
svømning ajour og derved sikre et højt 
sikkerhedsniveau – læs nærmere om 
afviklingen af det nyindførte krav om 
tvungen svømmeprøve i Årebladet eller 
på asr.dk 
 Jeg vil gerne sige tak til 
aktivitetsudvalget og andre, som har 
været hjælpsomme med arrangering af 
fællesarrangementer, vedligeholdelse af 
bådvogne, udstyr til bådene samt 
optælling af km. 
Som afgående bestyrelsesmedlem vil jeg 
efter seks års bestyrelsesarbejde, det 
første med sekretærposten som 
ansvarsområde - de seneste fem som ro- 
og aktivitetschef, rette en tak for et seriøst 
og konstruktivt samarbejde med de 
forskellige bestyrelser – det har været en 
spændende og lærerig udfordring.  

/Claus Behrendsen 

Sekretær 
Jeg er ny på posten som sekretær og blev 
suppleret ind i bestyrelsen i januar i år. 
Jeg har været meget glad for arbejdet, der 
både har været spændende og lærerigt. 
Specielt lærerigt var det i starten, idet jeg 
ikke tidligere havde arbejdet med 
Microsoft Access. Her fik jeg stor hjælp 
fra den tidligere sekretær, Søren Dalager-
Pedersen, som jeg også har kunnet spørge 
i løbet af året, hvis der opstod tvivl om 

noget. Han overtog også posten i juli, da 
jeg selv var på ferie. Så tusind tak for 
hjælpen. ☺ 
Sekretærens to hovedopgaver er at 
opdatere medlemsdatabasen samt at 
skrive dagsordener og referater.  
Medlemsdatabasen bruges blandt andet 
til at generere roformidlingen fra, så den 
kan figurere på hjemmesiden, i Klubben 
og i Årebladet. Derfor er det meget 
vigtigt, at medlemmer, der får en ny 
rettighed, skifter adresse eller 
telefonnummer, giver sekretæren besked, 
så roformidlingen kan blive opdateret. I 
år har det fungeret således, at 
instruktørerne kunne skrive nye 
rettigheder på et opslag i Klubben eller 
give besked til sekretæren pr. mail. Her 
vil jeg gerne understrege, at det oftest går 
hurtigst med opdateringen, hvis 
beskeden kommer på mail, da der kan 
være perioder som fx under eksamen, 
hvor jeg ikke kommer så tit i Klubben.  
I øjeblikket arbejdes der dog på at få 
nedsat et udvalg, som vil stå for at få gjort 
eksempelvis ro-protokollen elektronisk, 
hvilket vil lette sekretærposten. Det 
skulle gerne resultere i, at medlemmer 
selv vil kunne ændre i deres egne 
medlemsoplysninger, og at instruktører 
også har mulighed for at krydse af ved 
instruktion. Selvom jeg har tilstræbt at 
opdatere databasen, så snart det var 
nødvendigt, synes jeg personligt, at det er 
en rigtig god idé – ikke blot fordi det 
letter arbejdet, men fordi medlemmer vil 
kunne se deres nyopnåede rettigheder 
meget hurtigere i ro-protokollen.  
Den anden hovedopgave er at skrive 
dagsordener og referater, hvilket jeg har 
forsøgt at gøre så fyldestgørende og 
detaljeret som muligt. Det har jeg gjort for 
at skabe yderligere åbenhed om 
bestyrelsens arbejde, og jeg håber derfor, 
at medlemmerne læser dem. ☺   
Endelig består arbejdet i at udarbejde 
medlemsstatistikker og udsende 
overflytterbeviser. Jeg har i år 



hovedsageligt udsendt 
overflytterbeviserne i pdf-format, så de 
kommer hurtigere frem, hvilket jeg synes, 
har fungeret fint. 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt 
og lærerigt samarbejde, og især tak til 
Katja Pace, som jeg har arbejdet sammen 
med i forbindelse med 
medlemsdatabasen. Jeg har valgt at 
genopstille til bestyrelsen, da arbejdet 
generelt har været hyggeligt og 
spændende. Tiden vil vise, om det bliver 
på samme post eller en ny.    

/Maria Pedersen 

Uddannelseschef 
Året for uddannelseschefen startede med 
uddannelsen af nye instruktører. Der blev 
uddannet lidt færre instruktører end 
vanligt, og derfor satses der på at få 
uddannet ca. 15 nye instruktører til 
sæsonen 2007. Der er heldigvis allerede 
en del, der har henvendt sig, og dermed 
skulle der være gode chancer for at 
opfylde denne målsætning. 
Der har været godt fremmøde til K1 og 
K2-kurserne for sidste års kaniner, mens 
uddannelsen af dette års kaniner som K1-
styrmænd har været præget af, at 
bestyrelsen for denne sæson satte kravet 
til antal roede km i vejret. Dette har bl.a. 
medført, at der ved en del fællesroninger 
har været mangel på styrmænd, og der 
arbejdes på, hvordan vi til næste år kan 
sikre, at der bliver uddannet flere K1-
styrmænd. 
Sæsonen afsluttes med L-kursus den 18.-
19. november. Der er 25 tilmeldte 
deltagere (hvor nogle dog kommer 
udefra). Det er glædeligt, at så mange af 
klubbens medlemmer ønsker at 
gennemføre det DFfR godkendte kursus I 
ASR er vi endvidere privilegerede i den 
forstand, at vi har medlemmer, der kan 
underviser i dette kursus. I det hele tager 
en stor tak til undervisere på de 
forskellige kurser i ASR.  

Sideløbende med arbejdet i ASR har 
undertegnede, på ASRs vegne, været 
medlem af Aarhus Universitets- Sports 
(AUS) bestyrelse (idrætsudvalget). En del 
af dette arbejde har omhandlet, hvordan 
midler fra AUS skal deles ud til 
medlemsklubberne (heriblandt ASR). 
ASR´s synspunkt i denne sammenhæng 
har været, at vi ønskede en mere fair 
fordeling af disse midler, og efter nogen 
diskussion frem og tilbage er det 
lykkedes at komme frem til et 
kompromis, som udover at stille ASR 
bedre også virker generelt mere fair.  

/Simon Feilberg 

Formand 
Ved afslutningen af en sæson gør vi 
status, rydder op, ser hvad året har bragt. 
Formanden har først og fremmest alle de 
eksterne aktiviteter at gøre status over, 
men der er næppe færre interne 
aktiviteter. Derudover er genhusningen 
et helt kapitel for sig. Det var 
disponeringen, altså… 

Eksterne aktiviteter 
Vi er medlem af Dansk Forening for 
Rosport (DFfR) gennem Jyllands Sydlige 
Kreds (JSK). Tidligt i kalenderåret holder 
begge organisationer sine 
generalforsamlinger. I år deltog jeg i 
DFfRs generalforsamling i Middelfart. 
Det mest ophidsende emne var 
ergometerreglementet og vedtagelsen af 
en samværpolitik. Samværpolitikken 
henvender sig i særlig grad til foreninger, 
hvor der er juniorroere. Som mange er 
bekendt med, skulle ASR indsamle 
børneattester for alle ledere, instruktører, 
etc., der har med medlemmer under 18 at 
gøre. Da vi ikke har det, er diskussionen 
en lille smule uinteressant i ASR optik. 
Og vi vandt igen et ergometer i 
lodtrækningen af deltagende hold i 8GP, 
der blev behørigt hjemkørt af ARAs 
formand. 



Idrætssamvirket i Århus (IS), 
paraplyorganisationen for 
idrætsorganisationer i Århus, afholdte sin 
egen generalforsamling. Her er Michael 
Troelsen fortsat medlem af bestyrelsen 
(og efterfølgende konstitueret som 
formand) og jeg er 1. suppleant til 
bestyrelsen. 
AUS, Aarhus Universitets- Sport, har 
ligget i hænderne på Uddannelseschef 
Simon Feilberg, se dennes beretning. Dog 
vil jeg bemærke, vi har med stor 
tilslutning deltaget i alle AUSs 
arrangementer fra formandsmødet og 
repræsentantskabsmødet til idrætsdagen. 

Interne aktiviteter 
Støtteforeningen, som samler midler til 
genhusningen, har i år haft et mindre 
kurs-, rente- og udbyttetab. Den har dog 
stadig en betragtelig formue på en god 
million. Hvert år betaler ASR en del af 
kontingentindtægterne til 
Støtteforeningen, i år 60.250,- kr., som 
bliver en del af formuen. 
Fondsudvalget har på sin vis stået noget 
stille i denne sæson. Det skyldes to ting. 
Dels er det en forholdsvis tidskrævende 
aktivitet. Dels har vi ikke i år haft 
vedtagne, specifikke mål at søge midler 
til. Og når jeg siger det, betyder det også, 
at den kommende båd ikke har kunnet 
fremskyndes, hvorfor vi ikke kan ansøge 
om midler hertil. Den gode nyhed i dette 
er, at der er flere frivillige på vej i 
udvalget, hvorfor en større aktivitet kan 
ventes i den kommende sæson. 
Med hensyn til selve bestyrelsesarbejdet 
har jeg kun følgende bemærkning. Flere 
medlemmer af bestyrelsen har i denne 
sæson fået fast arbejde, fået barn, fået 
eksamener: m.a.o. fået travlt. Det er svært 
at dæmme op for, at 
bestyrelsesmedlemmer har et liv uden for 
foreningen. Der er flere, der af de grunde 
har valgt at stoppe arbejdet i bestyrelsen. 
Tak for samarbejdet. For at råde bod på 
den store erfaring, der er i fare for at 

forsvinde, stiller jeg forslag om 
udarbejdelsen af en egtl. 
Foreningshåndbog (se ”Formandens 
Klumme” i Årebladet nr. 5/2006). 
Derudover ser det langt om længe ud til, 
vi har en ny webmaster på banen. I den 
nærmeste fremtid vil vi alle kunne læse 
om hans meritter på en ny og forbedret 
hjemmeside. Han hedder Morten 
Pedersen og vil meget gerne have flere 
med i et webudvalg. Udvalgets opgaver 
bliver ikke primært teknik, men 
indholdet: hvad skal vi have på siderne! 
Er du interesseret i at være med til dette, 
så kontakt ham. Læs også annoncen i 
Årebladet nr. 5/2006. 

Genhusningen 
Rekapitulation: Vi skal flytte til et andet 
sted. Sandsynligvis på området syd for 
Træskibshavnen, angivet på en lokalplan 
fra 1988 (L294). Det skal vi sammen med 
ARA, AR og to dykkerklubber. 
I årets løb har vi indgivet et høringssvar 
med vores syn på ”Forslag til 
Dispositionsplan for de nordlige 
områder”. Dvs. vi har fortalt Århus 
kommune om de muligheder, vi ser for 
en fremtid på Nordhavnen. 
Dispositionsplanen blev vedtaget af 
byrådet i løbet af foråret. I forhold til 
bebyggelsen af De Bynære Havnearealer 
på Containerterminal Nord (den vi kan se 
fra gården ovre ved Sejlklubben) er der 
sket en prækvalifikation af fem konsortier 
(det er altså kun de fem, der får lov til at 
byde på de aktuelle opgaver). De skal 
afgive tilbud i løbet af vinteren og 
formalia vedrørende byggerierne ordnes i 
løbet af 2007. Byggestart er allerede i 
2008.  
DGI har som så mange andre undret sig 
over, der i planerne ikke eksplicit er taget 
højde for behovet for idrætsfaciliteter 
(området skal huse lige så mange 
mennesker som i den nuværende Rønde 
kommune. Der må nok være et behov). 
Derfor har de (formanden for DGI og 



formanden for DGI Østjylland) kort før 
seneste budgetforlig skrevet en kronik 
om en Århusiansk Idrætsrambla 
(www.ramblaen.dk). Det bevilgede 
byrådet to millioner til på trods en samlet 
budgetsparerunde i størrelsesorden 420 
millioner. Grundtanken i kronikken (den 
del, der vedrører/interesserer os) er at 
lægge idrætsfaciliteter ud langs den 
Rekreative forbindelse, der allerede er 
nævnt i kvalitetshåndbogen (fra 
tidligere). 
Det har fænget politisk!  
Der står vi så med Genhusningen. Vi 
hører til langs kysten. Vi skaber allerede 

nu en aktivitet. En aktivitet som er 
tilstræbt. Liv avler liv. Vi er en del af 
Idrætsramblaen. Den del som nye 
aktiviteter kan lægge sig op ad. I den 
politiske proces omkring Idrætsramblaen 
lægger vi os tæt ind under land. Kan vi 
overbevise politikerne om, vi er 
uundgåelige i Rambla sammenhæng, så 
har vi fat i noget.  
Det er der vi står lige nu. Fanget i blitzen. 
 
Tak for i år. Vi ses i den kommende 
sæson! 

/Johnny Kjeldbjerg 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Hvorfor sidde – når man kan stå!  



ÅRETS JULEFROKOST I ASR 
 

En sur regnvejrsmiddag første lørdag i december mødtes to kaniner til lidt 
førjulefrokosthygge; løb en lang tur (så var samvittigheden i orden til at synde ☺),  bagte 
tærter til aftenens julebord, og nød et par glas glögg for at komme i rette julestemning – 
vejret bidrog jo ikke ligefrem til det!  
 
Mens regnen trommede mod ruderne og tærterne duftede fra ovnen, gjorde vi os lækre til 
den store aften. Vi var spændte og forventningsfulde – vores første julefrokost i ASR ☺.  
 

Mødetiden i klubben var kl. 18.30. Da vi kom derned var der allerede godt fyldt, og der 
kom hurtigt flere festklædte og festglade roere til. Den lille bådhal var pyntet op til fest og 
snapsen var fundet frem.  
 
Middagen blev indtaget med et dejligt intermezzo af ASRs eget julekor. Og ikke mindre 
spændende: kåringen af kaninkongen og -dronningen. Desværre blev det ingen af os!  
 
Aftenen forløb med dejlig øl og en masse drinks, historier fra årets ture og ikke mindst 
planlægningen af næste års ture. Kan ikke vente! Musikken spillede hele aftenen og natten 
– kun afbrudt kort af en sammenbrændt forstærker – men så var der heldigvis et par friske 
roere som øvede sangstemmen (måske nye kandidater til julekoret?!).  

 

Sent hjemme i hver vores senge, kunne vi tænke tilbage på en hyggelig aften, hvor vi fik 
snakket med en masse vi i forvejen kendte og glæde os over de nye vi lærte at kende ☺. 

/Trine Refsgaard & Jeanita Mortensen 
  

 



ASR 
Indkaldelse til 

General forsamling i ASR´s velfærdsforeningen 2007 
Den 11/1-2007 kl. 1900 fiskerivej 7 8000 Århus 

Dagsorden: 
 
1.   Valg af dirigent og referent 
2.   Godkendelse af dagsorden  
3.   Formanden aflægger beretning for det forløbne år. 
4.   Kasserer forelægger det reviderede regnskab samt budget for det kommende år. 
5.   Behandling af indkomne forslag 
6.   Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7.   Valg af suppleanter til bestyrelsen 
8.   Valg af revisor 
9.   Valg af revisorsuppleant 
10. Fastsættelse af kontingentets størrelse 
11. Eventuelt. 
 
Med venlig hilsen 
Og vel mødt. 

    /Morten Ulrik Christensen, Formand ASR´s Velfærdsforening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lille Peers store juleønske: ”Vil I ikke nok komme til GF – pleeaase!!” 



Glimt fra året der gik 
 

Letvægter (Hygge1) – Christian Petersen 

Tur til Hjelm – Merete Vindum 
Norge - Marianne Bjerre

Grillhygge –
Sune Mørch 

Skødshoved – Simon Toft Sørensen 



 

Kaproning Ålborg (kaproning6) 
 – Morten U. Christensen  

Skanderborg-Randers (Hygge21) 
 – Karsten Handrup Kalø slotsruin (natur1)  - Simon Toft Sørensen

Århus Open Regatta – Morten Pedersen



 

La Gomara (kaproning1)  
– Christian Petersen  

Rikke Møller

Sydskrænten ved Tunø (hygge29) – Thomas Greve

Norge  - Marianne Bjerre 



 

Havnen (natur11) – Sune Mørch 

Hval i bugten – Fotograf fra Stiften 

Løvfaldstur 
 – Stine Lindegaard 



Vinterklargøring – Sune Mørch 

8GP (kaproning2) 
 – Kasper Ågaard 

Årets billede? 
Til julefrokosten deltog en del af 
klubbens medlemmer i afstemning om 
årets robilleder. Udfra de 9 billeder, der 
fik flest stemmer, skal nu kåres årets 
ultimative ro-billede, som hænges op i 
klubben i stort format. Nogle af 
billederne er vist her i årebladet og 
angivet med kategori og nummer i 
parentes. Alle 9 billeder kan ses i farver 
og større format på hjemmesiden. Giv 
jeres bud indenfor kategorierne natur, 
kaproning og hygge. 
 
Buddet skal sendes til 
asr.foto@gmail.com senest 29. december.  
 
Vinderen vil blive kåret til nytårsfesten 
og præsenteres i næste åreblad.  
 
Hermed vil også de der ikke deltog i 
julefrokosten have mulighed for at 
stemme – alle kan selvfølgelig afgive 
deres stemme, da dette er en ny 
afstemning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Broroning – Sune Mørch Hval i bugten (natur8) 
 – Søren Agergaard 



 
 

KM-OPGØRELSE 2005/06 
 
I den forgangne sæson har 287 roere roet 103.677 km. Tilsammen, hvilket svarer til ca. 361 km 
pr. medlem. 
 
Vinterroningssæsonen var karakteriseret ved en lang, ustadig vinter og de første 
forårsmåneder var ualmindeligt kolde med lave vandtemperaturer til følge. Vejret har således 
påvirket roaktiviteten og der er roet få vinterroningskm. Den daglige roning på havnen har 
også oplevet et dyk, samtidig med at der er roet lidt færre langturskm. end de foregående år, 
hvilket blandt andet skyldes at det samlede antal langture er faldet og at der i år ikke har 
været gennemført decideret lange ture. 
Til gengæld har outriggerroningen på Brabrand i år oplevet en kraftig stigning i antal roede 
km. og Brabrandaktiviteten er muligvis medvirkende årsag til aktivitetsfaldet i daglig- og i 
langtursroning.   
 
Rokonge blev Søren Agergaard med 3443 km. 
Rodronning blev Anne Sevelsted med 1269 km 
Kaninkonge blev Anders Michael Hansen med 625 km 
Kanindronning blev Christina Mejlvang med 850 km 
 
En tak skal lyde til Anette Specht, Helle Schmidt, Lotte Klixbüll, Per Mortensen og Camilla, 
der har bistået undertegnede med optællingsarbejdet. 
 
Optællingen er baseret på sekretærens seneste opgørelse over aktive medlemmer. 
Overbliksstatistik: 
 
  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Daglig farvand 58.239 80.998 70.515 66.524 60.177 53.605 65.698 84.700 63.563
Vinterroning 2.377 2.981 3.032 2.465 3.435 2.537 5.696 2.567 3.805
Brabrand 14.681 7.661 9.063 7.877 7.053 10.394 8.971 2.335 1.562
Langture 28.380 32.626 42.715 35.812 25.526 29.711 32.998 40.615 31.435
I alt 103.677 124.266 125.325 112.699 96.191 96.247 114.495 130.517 100.365
Medlemmer* 287 279 262 258 231 244 273 270 275
*Antal aktive medlemmer   
*Antal medlemmer, som har roet den pågældende sæson 
 
Tidligere års statistikker samt bådstatistikker kan ses på asr.dk 
 

/Claus Behrendsen,Aktivitets-/ Rochef 



Navn 

K
m

 

B
rabrand 

D
aglig 

Langtur 

Vinter 

Søren  Agergaard 3443 327 1937 975 204
Sune Mørch Knudsen 2983 840 1348 595 200
Nikolaj Bisgaard 
Nielsen 2229 1274 591 349 15
Rasmus  Brøgger 2058 123 1408 403 124
Johnny  Kjeldbjerg 1969  824 1145  
Palle  Jørgensen 1931  1065 854 12
Karsten  Handrup 1443  394 1037 12
Per  Mortensen 1428 821 499 96 12
Anne  Sevelsted 1269 163 283 800 23
Karen  Svidt 1109  587 468 54
Morten Grud 
Rasmussen 1088  529 559  
Lene Sigh Knudsen 1044 313 438 293  
Morten Stejner Sand 
Pedersen 1043 113 641 289  
Nikolaj  Petersen 994 98 718 178  
Anker M. Aagaard 972  324 639 9
Christian  Petersen 953 422 330 178 23
Søren  Dalager 932 244 498 174 16
Jesper Trier Nielsen 871 242 239 378 12
Rikke  Møller 868 208 386 211 63
Lotte  Klixbüll 866  498 297 71
Troels  Højberg 852  266 586  
Christina  Meilvang 850  635 215  
Stine S. Lindegaard 847  482 356 9
Per  Lousdal 844  565 279  
Jonas Suhr Marschner 839  527 280 32
Tina  Svensson 839  372 422 45
Erik Eigaard Ulfkjær 832 748  84  
Thomas  Voss 831 27 547 245 12
Morten Ulrik 
Christensen 828 59 413 324 32
Kasper  Aagaard 824 334 217 246 27
Tenna Duch 
Schaldemose 818,5 110,5 196 512  
Morten  Pedersen 814 143 543 128  
Titina  Vinter 809 215 439 155  
Thomas  Svendsen 781  484 211 86
Merete Skovgaard 
Vindum 776 72 390 305 9
Katja  Pace 748 270 334 144  
Nanna  Ebbensgaard 746 28 339 352 27
Maiken Glud Dalager 735 16 551 152 16
Christian H. 
Christensen 706  380 326  
Johannes  Woer 705  293 412  
Line Kaldahl Boel 699  393 306  
Kristoffer Ahrens 
Dickow 698  296 390 12
Morten Rebo Fræmohs 695  385 298 12
Charlotte  Nielsen 684  350 255 79

Michael Troelsen 682  426 242 14
Morten  Charles 678 356 322   
Margrethe Langhoff 
Thuesen 678 399 261  18
Peter Madsen Jensen 657  392 265  
Marianne  Bjerre 648 187 145 304 12
Anders Michael 
Hansen 625  441 184  
Jeanita Stenmann 
Mortensen 624  389 235  
Magnus  Schallert 622  339 283  
Anne  Kirk 619  324 295  
Thomas  Oreskov 618  387 222 9
Klan  Gravsen 617  324 293  
Milou Udesen Theut 614 354 224  36
Mika Munck Pedersen 603 206 274 65 58
Lise Juhl Nielsen 600  215 376 9
Mette  Larsen 586 160 173 241 12
Peter  Westergaard 578  352 212 14
Annette Fredslund 
Andersen 576  385 191  
Birgitte  Bæk 575,5 72,5 245 258  
Jan Møller Nielsen 569 336 233   
Ninna Cathrine 
Schmidt 569 237 298 5 29
Jonna  Andersen 568  512 56  
Christoffer Dam Bruun 563  563   
Lykke  Koefoed 557 359 96 88 14
Kirstine  Madsen 537  322 215  
Ole Martin Graae 515  179 336  
Hans Horslund 
Christensen 512 458 54   
Simon  Kvindal 499 62 278 159  
Thomas  Greve 491  161 330  
Kamilla  Laut 486 22 384 80  
Anette  Haaning 484 13 416 55  
Merethe Nørager 
Hansen 481 15 410 56  
Lone  Trærup 475  246 180 49
Jens Dybkjær Holbech 475  401  74
Jan  Tovgaard 452  397 55  
Rikke  Waltoft 451  339 112  
Jan  Møller 451 351  100  
Morten Aaboe Jensen 440 54 338 48  
Simon  Feilberg 
Schjødt 436  235 181 20
Sune  Andersen 434  198 236  
Ulla  Brandhof 430  360 70  
Anne V. Olesen 429  209 220  
Signe Haltou 
Kristensen 425 3 237 185  
Trine Rimmer 
Refsgaard 420  176 244  
Kristoffer Kærslund 
Andersen 418 9 363 46  
Simon Toft Sørensen 416  270 146  
Jette  Iversen 415  350  65
Peer  Mortensen 407  196 211  



Troels Bjerre Sørensen 403 83 295  25
Clara  Trolle 398 228 170   
Christina Børlum 
Petersen 392 3 339 50  
Louise  Klemme 386  386   
Rehne  Hansen 376  276 100  
Jesper Lindum 
Danielsen 374 16 358   
Marianne  Lilholt 
Christensen 369 344 25   
Signe  Søndergaard 358 225 80 44 9
Kristian Strunge 
Nygaard 356 6 300 50  
Anni Nørgaard 
Jeppesen 356 194 118 44  
Helle  Borg 354  103 251  
Hanne Medum Lærke 351  126 179 46
Ulla Schierup Nielsen 347  172 175  
Jens  Vedel 341 12 276 53  
Katje  Bjerrum 339  284 55  
Jesper Henrik 
Christensen 337 6 220 88 23
Mads Ry Jørgensen 335 8 99 228  
Mette  Pontoppidan 331  275 56  
Rikke  Bech 331 120 211   
Jakob Skov 
Christensen 329  223 106  
Svend Hagen Madsen 328 228  100  
Tina  Lund 326 68 178 80  
Karin Pape Møller 325  261 35 29
Jakob  Mandrup 323  305  18
Anna Sellmer 
Sørensen 318 239 63  16
Jens-Erik  Jørgensen 302 163 39 100  
Kim Holmgaard 
Jensen 302  142 160  
Bodil  Rømer 301  246 55  
Helle  Grønkjær 294  160 134  
Kristine H. Seeberg 293  249 44  
Jan  Höncke 284  231 53  
Jesper  Christensen 284  180 104  
Mette Suhr 
Christensen 282  232 50  
Tenna Pedersen Klit 281 34 63 184  
Ervin  Gianelli 269  216 53  
Lars Vestergaard 
Knudsen 266  216 50  
Sanne  Bertelsen 266  210 56  
Marianne  de Lemos 263  263   
Mette  Verner 262 215 47   
Arne Lentz Svendsen 261 177  84  
Henning Nørregaard 
Blaabjerg 261 148 29 84  
Dorthe Smedegaard 
Pedersen 260 40 211  9
Kasper Skjødt Nielsen 255  199 56  
Ann  Bischoff 250 247 3   
Anette  Specht 249  181 50 18
Jesper  Larsen 247  212 35  

Ann  Bertholdt 245  245   
Caroline  Juhl 245  92 153  
Mie Frydenlund 
Jensen 226  226   
Line  Toft 215  135 80  
Henrik  Nørregaard 214  166 48  
Lene Duch Madsen 210  160 50  
Line  Mikkelsen 210  210   
Sine Rauff Schultz 210  210   
Karina  Kokborg 209 1 208   
Lise-Lotte  Krogh 208  115 56 37
Line Møller Andersen 208  165 43  
Claus  Behrendsen 207  92 115  
Marie  Borchersen 203  203   
Kirstine Frøsig 
Pedersen 202  202   
Rikke  Leth 199 152 47   
Thomas  
Wacherhausen 197  67 130  
Dorte Møller 
Mathiasen 197 3 194   
Line Holdt Rude 192  192   
Jens Frøkjær Laursen 191  112 79  
Daniel  Hansen 189 189    
Majbrit  Uldal 188 124 64   
Sidsel Dahl Schrøder 188  145 43  
Nis Dam Madsen 180 6 174   
Vinnie Hornshøj 
Sørensen 178 166 12   
Agnethe  Berglund 176  176   
Gudny Jona 
Kristiansdottir 173  173   
Tine  Svejgaard 173  117 56  
Søren Winther Hansen 172 172    
Thomas Vorup Jensen 170  170   
Thomas  Holmgren 168  168   
Morten  Værum 168  168   
Kristian  Lind 164  94 70  
Mette  Sørensen 161  161   
Karen Pardos Olsen 157  157   
Stine  Norup 156  96 60  
Lene  Lauritsen 151  151   
Mie Sofie Staun 151  71 80  
Nikolaj  Kure 148  148   
Steffen  Jacobsen 148  80 50 18
Jacob Forman 
Jacobsen 145  145   
Henrik Emil Seiersen 144  124  20
Helle Schmidt Hansen 142  142   
Rene  Mikkelsen 139  104 35  
Dorthe  Raff 138  138   
Christian Bøtcher 
Jacobsen 129  129   
Hanne  Frøsig 129 91 38   
Lea  Breinholt 127  81 46  
Rasmus  Vedel 126 6 86  34
Mette Kia  Krabbe 125 4 121   



Meyer 
Luci Maria Østrup 
Madsen 125  125   
Andy Juhl Jensen 125  125   
Eva Lykkegaard 
Poulsen 120  120   
Christina  Bennedbæk 120  120   
Danni  Seliger 112  112   
Hanne  Nielsen 112  112   
Jens  Flensted-Jensen 110  110   
Peter  Bremer 109  109   
Helle  Keinicke 107  107   
Louise  Kristensen 106  106   
Mads Venø Jessen 103  103   
Karina Aarup 
Mikkelsen 102  93  9
Sascha  Freiler 100  100   
Kristian Kjær Andersen 98  98   
Rune  Bysted 94  94   
Rasmus Fruergaard 
Pedersen 91  91   
Louise  Heebøll 91  91   
Morten  Erenbjerg 91  91   
Mette  Nikolajsen 88  88   
Dorthe Rolsted Jessen 82  82   
Liv  Karstrøm 81  81   
Mia  Sandholdt 80  80   
Ole  Thomsen 80  80   
Philip  Timm 80  80   
Klaus  Eriksen 79  79   
Pernille Rosbjerg 
Hansen 77  77   
Tina Brandt Jespersen 77  77   
Peter  Rickers 77  77   
Anette  Halager 77  77   
Luise  Jakobsen 76  76   
Trine  Gregersen 75  75   
Turi Kjestine Meyhoff 74  74   
Anne  Thorsen 73  73   
Jacob Zakarias 
Hansen 73  73   
Thomas  Bohl 70  70   
Helle  Rønne 69  69   
Marit Nørgaard 
Petersen 66 54 12   
Christophe  Duez 66  66   
Birgitte Lundgren 
Andersen 62  62   
Ina Balle Aagaard 59  59   
Martin  Elkjær 57 17 40   
Morten Engholm 
Pedersen 55  55   

Mette  Søndergaard 51  51   
Esben  Michelsen 50  50   
Agnete Fonvad Schou-
Hansen 50  50   
Bodil  Lauridsen 50  50   
Anne-Sofie Linderoth 
Bouchet 49  49   
Anders Lindholm 
Bertelsen 49  40  9
Søren  Abildgaard 49  49   
Søren Smedegaard 
Pedersen 45  45   
Mads  Søgaard 42  27  15
Marianne Skytte 
Madsen 41  41   
Niels  Kjær 36  36   
Ulla  Mortensen 36  36   
Paul  Fleischer 35  35   
Bettina Dürr 
Thomassen 34  34   
Lene  Hauerslev 30  30   
Cecilia  Rafn 30  30   
Andreas  Kaal 28  28   
Mette Rigmor Weiss 
Mose 25  25   
Christian Holk 
Christiansen 24  15  9
Kresten  Buch 24  24   
Maria Louise Pedersen 23 8 15   
Sanne  Sørensen 22  22   
Niels Erik Lysebjerg 
Hansen 20  20   
Helle Ørum Nielsen 20 20    
Jesper Smith 
Pedersen 15  15   
Johanne  Toft-
Petersen 15  15   
Anne-Kirstine  M. 
Andersen 15  15   
Louise  Bøgedal 15    15
Elof Nellemann 
Nielsen 15  15   
Bettina  Henningsen 15  15   
Kristina Funch 
Pedersen 14  14   
Morten  Birkely 11  11   
Malene B. B. Andersen 9    9
Gorm  Proschowsky 8  8   
Hanne Pulkkinen 
Hansen 7  7   
Jesper  Østergård 6  6   
Rasmus  Toftegaard 6  6   
Gæst/Ukendt 2489  2002 159 328
Samlet 103677 14681 58239 28380 2377

 
 

 



 

DEBATINDLÆG 
ASR- den helhedsorienterede ro-kultur 

 
Efter at have deltaget i de sidste to generalforsamlinger foresvæver det mig, at klubben er 
på vej ind i et idrætspolitisk skisma med forskellige ro-kulturer, som vi bliver nødt til at 
forholde os til. Jeg vil i den forbindelse appellere til, at vi bevarer og skaber en 
helhedsorienteret ro-kultur. 
 
Modsætningerne i den nuværende ro-kultur består på den ene siden af en langtursfløj, 
som indbefatter store dele af den gruppe af mennesker, som ror i det daglige rofarvand fra 
havnen. På den anden side kan man også finde en mere ’sportslige’ ro-fløj med enkelte 
eliteudøvere. Man kunne også tale om, at der er tre former for mentale tilgange til roning: 
Nogle roere kommer mest for motion, andre for sport og enkelte for elite-idræt.  
 
Vi står samtidig i fremtiden – eller på sigt, som det hedder - overfor at skulle flytte. Vi skal 
dermed opbygge en ny klub med dertilhørende ro-kultur. Ikke mindst derfor er det 
vigtigt, at vi diskuterer grundigt, hvilken ro-kultur, vi egentlig ønsker i klubben og evt. i 
en kommende klub.  
 
Det vil også gøre det nemmere for os at markedsføre os selv udad til i forhold til nye 
medlemmer, til at få økonomisk støtte fra andre kilder og til at påvirke den kommunale 
forvaltnings beslutning om ASR’s skæbne. 
 
Helhed og sammenhæng 
En helhedsorienteret ro-kultur betyder, at vi kan bevare vores mere sportslige og 
konkurrenceprægede roning, både i inriggere og outriggere, inden for den hidtidige meget 
stærke tradition for motionsroning og langtursroning. At vi således både giver mulighed 
for motion, sport og eliteidræt under forudsætning af helhed og sammenhæng i klubbens 
aktiviteter.  
 
Der skal være plads til en individuel ro-kultur inden for den mere sociale ro-kultur, 
ligesom der skal være mulighed for avancement i styrmandshierarkiet for alle, uden for 
store hindringer og krav.      
 
Vores midler i ASR er ikke ubegrænsede. Vi skal fordele de økonomiske midler til 
roningens forskellige former, så vi tilgodeser det helhedsorienterede præg i klubben.  
 
I forlængelse heraf skal der også gøres en større indsats for at skabe mere 
medlemskontinuitet. Det gøres i særdeleshed ved skabe social sammenhængskraft i form 
af fester og andre fælles aktiviteter, men også ved, at der bestandigt er nye mål og 
muligheder for personlig udvikling for medlemmerne.  
 



Overordnet set, hvad end ASR’s bestyrelsen og medlemmer vælger at prioritere, er det 
vigtigt at have en klar målsætning med klubben, og at bevare den tillidsfulde tone og den 
naturlige ansvarsfølelse. Der skal være klare og enkle procedurer for roningen og en god 
social omgangsform, så vi ikke får uheld og dårlig stemning i klubben. Der er jo en 
fantastisk roklub. 

 /Peter Westergaard, kulturredaktør ved Årebladet     
            

 
 

SVØMMEPRØVER 
 
Fra i år skal alle medlemmer forny deres svømmeprøve minimum hvert andet år. Her ved 
indgangen til sæson 2007 skal medlemmer, der er meldt ind i ulige år *, altså aflægge 
svømme/vesteprøve inden den nye sæson begynder. 
  Prøven foregår på Århus Svømmestadion, Ingerslev Boulevard. Husk medlemsbevis (kan 
udprintes fra hjemmesiden) og en tyver til skabet. 
  Jeg vil gerne opfordre til, at man fornyr prøven, når ASR selv har livreddertjansen, da der 
også vil være minimum én instruktør til stede for at tilse prøven. ASR har livreddertjansen 
følgende datoer denne vinter: 
 
 

15. december 
12. januar 
2. februar 
23. februar 
16. marts 

 
 22. december er der lukket. 

 
 
 
 
 
Derudover vil der typisk være to svømme/vesteprøver for kaninerne i løbet af april, men 
de er ikke fastsat endnu, og da der er rigeligt at se til ved disse prøver, bedes de gamle 
medlemmer indordne sig.  
  Er det ikke muligt en af de ovennævnte dage, så lav en aftale med en instruktør om at 
tage derud en anden fredag. Der ligger redningsveste på svømmestadion. Og livredderne 
kan ikke hjælpe jer, selvom de er instruktører, da de skal kigge efter de svømmende. 
 
  *Hvis man ikke kan huske hvilket år man er indmeldt, afsløres det af de første to cifre af 
medlemsnummeret. Kan man ikke finde sit stamkort er sekretæren gerne behjælpelig på: 
sekretaer@asr.dk 

/Søren Agergaard 



 

JULEHYGGESIDEN 
Klip din egen Jule(For)Mand!  

 

 

 
I denne kolde juletid 
er der nu intet der  
hygger mere end de 
indendørs sysler. Og 
hvad er da mere 
hyggeligt end at 
klippe 
sine egne 
kravlenisser? her på 
redaktionen har vi 
lagt os i selen for, 
ikke blot at byde på  
almindelige, 
mondæne 
kravlenisser. Næh 
nej! Fint skal det 
være! Og derfor har 
vi fundet et  
styks 
pragteksemplar, 
som vi håber I vil 
klippe ud, klæde på 
og hænge op til pynt 
et fint sted: vi har 
nemlig skaffet 
selveste 
Jule(for)manden! 



 
 

 

Lykkes Glögg 
-den fra Julefrokosten. 
 
200 gr. sukker smeltes i 
en gryde. Kom den 
revne skal af to 
appelsiner ved. Lad 
karamellisere. Tilsæt to 
flasker rødvin og en 
flaske portvin, samt hele 
nelliker, kanel og 
kardemomme. Lad 
denne liflige drik simre, 

k l d l

Klejner 
 
1 æg og reven skal fra 
en citron røres. 75 g 
smør smuldres i. Røres 
til dejen er sej. ¼ tsk 
hjortetakssalt, ½ tsk 
kardemomme og 5 dl 
mel blandes og æltes 
med 1 spsk fløde. 
Hviler 1 time. Rulles 
tyndt og skæres i 
aflange kager. Foldes 
som en klejne. Koges i 
olie. 

Vanillekranse
 
5 dl mel, ½ tsk 
hjortetakssalt, vanille 
og 50 g mandler 
blandes. 200 g smør 
smuldres i sammen 
med 125 g sukker. 
Dejen samles med et 
½ æg. Står koldt en 
halv time. Håndrulles 
til kranse. 8 minutter 
ved 200 grader.



”WEBWORKSHOP 
– HJÆLP MED KLUBBENS WEB” 
 
 

  
 
 
Siden vi er en studenter roklub, burde det være muligt at samle nogle personer, der både 
kan designe, udvikle og lave godt indhold til siden. Der er på den ene side brug for nogle, 
udover mig selv, med styr på teknikken – her er også mulighed for at lære lidt, hvis du er 
ny på at bygge hjemmesider. Endnu vigtigere er det med folk, som kan formulere, 
strukturere og rydde op i det indhold og de funktioner, som vi skal have på siden. Dvs. 
gider bruge nogle timer foran en computer med at sammensætte indhold til et website, 
som vi kommer til at få glæde af i den kommende sæson. Håber på at  vi kan samle 2-3 
teknikere og 2-3 redaktører en enkelt lørdag eller søndag, hvor vi så bygger et nyt site til 
ASR.  Så har du lyst til at være med, så skriv en mail til mp@bytelab.dk. 
 

/Morten Pedersen 
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REFERAT AF 
GENERALFORSAMLING 

Aarhus Studenter Roklub 
23. november 2006 

Klubhuset, Fiskerivej 7, 8000 Århus C 
 

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 2 revisorer 
9) Evt. 

 
1) Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Gorm Proschowsky 
Referent: Stine Lindegaard 
 
2) Aflæggelse af beretning 
Formand Johnny Kjeldberg aflagde 
årsberetning på bestyrelsens vegne, 
punkterne var: 
 
- Anskaffelser: 3 Single Scullere, fiberårer 
til outriggermateriellet, ergometer vundet 
for andet år i træk i anledning af 8GP, 
klubben har hele sæsonen lejet JSKs 8+ 
(otter). 
 
- Instruktion og Uddannelse: Der mødte 
færre op til info-aften end forventet, alle 
fremmødte kom til gengæld med i 
klubben, 98 nye medlemmer. Der har 
været god tilslutning til K1-, K2- og L-
kurser, men færre instruktører end man 
ønsker i klubben. Det forsøges der rådet 
bod på med kommende I-kurser, så 
antallet af aktive instruktører bliver over 
15. 

- Aktiviteter: Der har været god opbakning 
omkring fælles madpakketure, men i år 
blev ikke afholdt O-roning og 
fiskekonkurrence. Kaproningen har vist 
flotte resultater, hvilket har resulteret i et 
1. divisions damehold, 2. divisions 
damehold og et 2. divisions herrehold. Et 
stort tillykke til de aktive roere på 
Brabrand! Langtursaktiviteten har været 
mindre end normalt, hvilket evt. kan 
skyldes den større aktivitet på Brabrand. 
Måske den store tilslutning til L-kurset 
kan give flere L-km i kommende sæson. 
 
- Hus og Materiel: Huset kræver større og 
større indsats at vedligeholde. Aus er på 
Odder inriggerværft, båden bliver klar til 
næste sæson. 
 
- Eksternt:  
AUS, Aarhus Universitets- Sport, ny 
lønbevilling på vej.  
IS , Idrætssamvirket, Michael Troelsen er 
nu næstformand! Johnny Kjeldbjerg er 1. 
suppleant. Genhusningen skal nu 
indarbejdes i det nye kommunale ide-
projekt om opførelsen af en 
Idrætsrambla. 
Koncerter i Horsens. De frivillige til 
Madonna og Rolling Stones har indtjent 
45.545,- til klubben. 
 
Selve årsberetningen kan læses i næste 
udgave af Årebladet og vil blive 
tilgængelig på ASR’s hjemmeside. 
 



Det blev på forsamlingen diskuteret om 
informationsniveauet i klubben har været 
højt nok, og om de øgede km-krav til K1-
retten er for stor en hindring til at få 
uddannet tilstrækkeligt antal styrmænd. 
Det har bl.a. været et problem med 
manglende styrmænd til fællesroning. 
Argumenter om at den teoretiske 
instruktion kan foregå i bådene frem for 
på kursus og derved opnå en mere aktiv 
læring, (dette er allerede muligt – men 
ikke meget brugt). Den nye bestyrelse vil 
kigge på dette i det næste år. Der gives 
muligvis ’nemmere’ underskrifter når 
roere er på tur og ser sit snit til at få un-
derskrift på dagen. Både instruktører og 
roere giver udtryk for, at det er 
nødvendigt at lave forudgående aftale, så 
instruktørerne har mulighed for at være 
forberedt. Er det et udtryk for manglende 
initiativ-kultur at dette ikke sker? EBS’en 
fungerer godt og sætter mange både på 
vandet med nye ro-venner, men får 
samtidig noget af skylden for manglende 
opslutning omkring fællesroning og 
opringning af instruktører til underskrift-
ture. 
 
Det blev foreslået, at klubben skal gøre 
mere ud af fundraising og frivilligt 
arbejde til arrangementer og koncerter for 
at tjene flere penge ind til klubben ad 
denne vej. Det er dog først og fremmest 
vigtigt, at den frivillige arbejdskraft bliver 
brugt på vedligeholdelsesarbejdet i 
klubben, bl.a. vinterklargøring af bådene.  
 
3) Forelæggelse af regnskab til 
godkendelse 
Kasserer Katja Pace fremlagde regnskab, 
dette blev godkendt.  
Egenkapitalen er på 201.187,-. Klubben 
har i år en samlet hensættelse på 146.785 i 
forskellige puljer til indkøb af materiel 
mm. 

Et flot regnskab, især takket være de 
ekstraordinære indtægter klubben fik i 
forbindelse med den frivillige 
arbejdskraft til Madonna- og Stones-
koncerterne i Horsens, derudover er 
kontingent-indtægterne steget i forhold 
til sidste år pga. 50,- hævelse af 
kontingent og pga. større andel af 
seniorer.  
 
Der blev opfordret til at søge diverse 
tilskud i tide, dette er ikke sket med 
tilskud fra Idrætssamvirket i år og derved 
er indtægten herfra lav i år. 
 
4) Ingen indkomne forslag. 
 
5) Fastsættelse af kontingent 
Forslag 1: Hævelse af kontingent med 
100,- 
Forslag 2: Hævelse af kontingent med 50,-
. Forslaget indebærer at kaffe/the-
ordningen bliver obligatorisk for alle. 
Bestyrelsen begrundede dette med et 
ønske om at forenkle den omfattende ar-
bejdsgang der har været i forhold til 
denne ordning. 
Forslag 3: Fastholdelse af kontingentet fra 
i år. 
 
Forslag 1: 6 
Forslag 2: Resten af forsamlingen, ca. 25 
Forslag 3: ikke stemt om 
 
Forslag 2 vedtaget. 
 
7) Valg af formand 
Johhny Kjeldberg genopstillede og 
modtog genvalg (3.sæson) 
 
8) Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer 
7 medlemmer stillede op til bestyrelsen, 
alle 7 valgt som følger: 
Maria Pedersen (genvalg, 2. sæson) 
Sune Mørch Knudsen (genvalg, 3. sæson) 
Søren Agergaard (genvalg, 2. sæson) 



Morten Ulrik Christensen (genvalg 3. 
sæson) 
Rasmus Brøgger 
Palle Jørgensen 
Anne Sevelsted 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv ifølge 
vedtægterne på et konstituerende møde 
kort efter generalforsamlingen. 
 
Genopstillede ikke: 
Katja Pace 
Claus Behrendsen 
Simon Feilberg 
Lotte Klixbüll 
Morten Aaboe 
 
8) Valg af 2 revisorer 
Per Mortensen (Pemo) og Christian 
Bøtcher Jacobsen genvalgt 
 
9) Eventuelt 
Michael Troelsen berettede om 
udflytnings-projektet på havnen. Der 
blev opfordret til at møde op til 
borgermøde efterfølgende lørdag 
vedrørende det nye i projektet: En 
’idrætsrambla’ igennem Århus. Århus 
kommune har på nuværende tidspunkt 
afsat 2 mio. kr til idéudviklingen, som 
skal ske med inddragelse af bl.a. 
idrætsforeninger som ASR. Hermed også 
en opfordring til klubbens medlemmer 
om at deltage i genhusningsudvalget, så 
vi fra klubbens side kan få større 
indflydelse på projektet. Mere info kan 
læses på www.ramblaen.dk og om 
udflytnings-projektet på ASR’s hjem-
meside.  
 
Morten U. Christensen fremlagde idé om 
indkøb af bådtrailer via de 

ekstraordinære indtægter fra koncerterne 
i Horsens og resten af udgifterne evt. 
dækket ved hjælp af sponsorater. ASR vil 
således få sin egen trailer, frem for at 
skulle låne hos andre klubber som 
situationen er nu. Der blev argumenteret 
for og imod de økonomiske og praktiske 
fordele ved et sådant indkøb. 
Overvejende var stemningen positiv 
overfor at gå videre med forslaget. 
Morten vil undersøge de nærmere 
detaljer inden et forslag fremsættes 
endeligt. Der vil derudover i nærmeste 
fremtid blive en høring blandt de 
frivillige i Horsens om anvendelsen af 
koncert-pengene. 
 
Pga. misforståelser mellem bådbyggere 
og klubben er det tidligere år ikke 
lykkedes at indfri klubbens ønske om at 
indkøbe ny inrigger hvert 2. år. Det blev 
derfor opfordret til at man bestiller ny 
båd i god tid. 
 
Der opfordres til at skrive sig på til 
vinterklargøring på opslaget i klubhuset. 
 
Der er fundet ny web-ansvarlig, men 
navnet ønskedes ikke offentliggjort på 
generalforsamlingen. 
 
Hvis der over vinteren bliver behov for et 
opsamlingskursus for nye roere, som i 
løbet af sæsonen ikke nåede at få K1-ret, 
vil Gorm Proschowsky påtage sig kursus-
afholdelse. 
 
En stor tak til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer for et flot arbejde i 
klubben! 
 
November 2006 

 
/Stine Lindegaard (referent) 

/Gorm Proschowsky (dirigent) 
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BESTYRELSEN 
 
 
 

 

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

 

Rasmus Brøgger 
Adresse:  Dalgas Avenue 8a, 354
8000 Århus C 
mobil: 2826-8666. 

 

Morten Ulrik Christensen 
Adresse: Ryslingeparken 50, 
8270 Højbjerg 
Tlf.: 8611 4428 / 2098 7608 / 
4070 3320 
 

 

Søren Agergaard  
Adresse: Skovgaardsgade 14, 
3.th., 8000 Århus C 
Tlf.: 8730 3456 
 

 Palle Jørgensen   
Adresse: Universitetsparken 3, 
st. -535., 8000 Århus C 
Tlf.:  
 
 
 

 Anne Sevelsted  
Adresse: Islandsgade 6, 1. tv., 
8200 Århus N 
Tlf.: 
 
 
 

 

Sune Mørch Knudsen  
Adresse: Universitetsparken 1, 
2., 8000 Århus C 
Tlf.: 8250 7085 
 

 

Maria Pedersen  
Adresse: 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 

 
DECEMBER 2006 
14. december:  Bestyrelsen afholder konstituerende møde hos Johnny Kjeldbjerg kl 19. 
31. december:  Nytårsgalla, hvis frivillig arrangerer. 
 
JANUAR 2007 
11. januar:  Generalforsamling i Velfærdsforeningen kl 19. 
27.-28. januar: Vinterklargøring af Mjølner (ved Peter Westergaard) og Cimbria (ved Søren 

Agergaard). 
 
FEBRUAR 2007 
17.-18. februar: Vinterklargøring af årer (ved Morten Aaboe Jensen). 
24.-25. februar: Vinterklargøring af Ægir (ved Morten Ulrik Christensen) og Ao (ved NN). 
 
MARTS 2007 
10.-11. marts: Vinterklargøring af Scient (ved Thomas Svendsen) og Aus (ved Jonas Suhr 

Marschner). 
13. marts:  Informationsaften kl. 20 for nye medlemmer. 
14. marts:  Informationsaften kl. 20 for nye medlemmer. 
17.-18. marts: Vinterklargøring af Delfin (ved Palle Jørgensen) og Sylfiden (ved Claus 

Behrendsen). 
31. marts:  Standerhejsning kl 14.

  
 
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 
 




