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Når somrens sang er sungen, og kulden knuger støvet, og tonen dør på tungen af stormen overdøvet, mit 
hjem, du rige, varme! I dine moderarme jeg lever op på ny. 

C. Hostrup / Carl Nielsen 
 
Bådklargøring, vinterroning og indendørs-aktiviteter, alt står nu i vinterens tegn, men der er 
heldigvis stadig et leben i roklub-regi, og tak for det. Nu skal vi træne ergometer, spille volley, 
svømme etc., og i det hele taget hygge lidt mere indendøre, men så snart vintersolen titter frem, 
så kan der måske blive plads til en forfriskende og opløftende vinter-rotur på bugten.  
Årebladets redaktion er også aktiv hele året rundt, og der skal da også her lyde en varm 
velkomst til de nye redaktører, der vil være med til at løfte Årebladets stolte tradition.  
Årebladet glæder sig ligeledes til samarbejdet med den nye bestyrelse. Men alt imens vi priser 
vinterens goder, så længes vi dog stadig usigeligt mod forårets vande… 

/Redaktionen 
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FORMANDENS KLUMME 
Sæsonen 2008 bliver til noget særligt for Aarhus Studenter Roklub. Jeg tænker tilbage til 
1943 (ved hjælp af et Jubilæumsnummer af nærværende ”Årebladet” fra 2003). Sæsonen 
2008 er nemlig året for vores 65 års jubilæum.  

Det er et jubilæum, vi kan fejre på passende vis: 

1. I løbet af foråret ankommer vores nye 2-årers inrigger fra Grejsdalen. Båden bliver en 
limet klinkbygget inrigger à la Rømer. Rømer kommer også fra Grejsdalen, så finish på 
den nye båd vil ligne den.  

2. I løbet af vinteren eller foråret får vi vores 4x- fra Empacher. (4x- oversat: dobbeltfirer 
uden styrmand, dvs. alle roere har to årer). Indkøbet er vigtigt i forhold til vores deltagelse 
i 8GP regattaerne, hvor 4x- bliver den eneste type firer, der roes. I den forbindelse vil jeg 
endnu en gang takke vores sponsorer og donerer for de i alt 75.000 kr., vi har fået. Og en 
tak til de frivillige, der har været med til at skaffe pengene.  

3. Samtidig er der nu mere gang i genhusningen end, der har været i mange år. 
Kommunen har – som nævnt andetsteds - afsat 10 millioner kroner på budgettet for 2010 
til genhusningen af ro- og dykkerklubberne. Det betyder for os, at vi i den kommende tid 
skal begynde at planlægge genhusningen i detaljer. Bl.a. finde penge til de fællesudgifter, 
der er klubberne imellem, og til vores egen indretning af de nye faciliteter. Der fremstår 
tillige et spændende arbejde med i samarbejde med de andre foreninger, sponsorer, 
kommunen osv. Læs mere på www.asr.dk/sosportsby. 

Og det huer mig om ikke, vi afholder et jubilæumsarrangement i løbet af foråret. Gerne 
med en båddåb eller to. Vi kan bl.a. nyde lidt god musik til arrangementet vha. vores nye 
musikanlæg sponseret af Tuborgfondet. En ansøgning Morten Christensen har stået for på 
vegne af Velfærdsforeningen.  

Udgangsbønnen må denne gang blive: 

Husk at skrive dig på vinterklargøringen! Vi mangler mange frivillige og har brug for din 
hjælp, hvis vi skal have bådene på vandet til næste år. 

/Johnny Kjeldbjerg 
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REFERAT FRA GF 
Aarhus Studenter Roklub, 15. November 2007 kl 19.00 i klubhuset, Fiskerivej 7, 8000 
Århus C 

Dagsorden ifølge vedtægternes bestemmelser. 

1) Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Michael Troelsen 
Referent: Peter Westergaard 
 
2) Aflæggelse af beretning 
Formand Johnny Kjeldbjerg aflagde årsberetning på bestyrelsens vegne og orienterede om 
nyanskaffelser, materiel, uddannelse, aktivitet, husets stand og genhusning. Bestyrelsens 
skrevne årsberetning kan læses i Årebladet, december 2007.  

Selve beretningen kan også læses i Årebladet og vil blive tilgængelig på ASR’s 
hjemmeside.  

3) Forelæggelse af regnskab til godkendelse  
Kasserer Anne Sevelsted fremlagde klubbens årsregnskab. Regnskabet er revideret af 
klubbens revisorer uden anmærkning. Der blev givet ros for et godt regnskab og opfordret 
til at se på nogle af posterne i regnskabets balance – fx af nedskrive en del af klubbens 
nøgledepositum og overveje, om nogle af aktiverne kan anbringes bedre end som fri 
kapital, evt. i samråd med Støtteforeningen. 

Regnskabet blev godkendt.  

4)Indkomne forslag  

Der var indkommet et forslag om indkøb bådtrailer syv dage før generalforsamlingen.  

Forslaget lyder: ”En gruppe fra ASR vil gerne starte en indsamling af midler til nye ting til 
ASR, så vi har de ting som er gode at have på plads inden en udflytning til nye arealer. 
Her vil den første ting være en trailer, så alle roklubber får tænkt plads til trailere ind fra 
starten af projektet. Derefter vil vi hjælpe udflytningsudvalget med at ansøge midler til 
udflytningen mm. Vi mener, at det er en god ide at være på forkant med den fremtidige 
udflytning.” 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at ifølge vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i 
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. På den baggrund blev det aftalt, at 
forslaget ikke blev realitetsbehandlet, men at stemningen for forslaget stadig blev vejet i 
forsamlingen.  

Under forsamlingens diskussion af forslaget blev det fremført, at der er væsentlige 
forsikrings- og lejeomkostninger i forbindelse med bådtransporter til kaproning og 
langture, og det vil kunne gøres billigere, hvis klubben har sin egen trailer. Der var 
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enighed om, at lade bestyrelsen arbejde videre med forslaget til indkøb af bådtrailer. Der 
blev opfordret til at arbejde ud fra, at omkostningerne til traileren skal kunne hvile i sig 
selv og ikke være en ekstra omkostning klubben – heller ikke de fremtidige drifts- og 
forsikringsudgifter.  

5) Fastsættelse af kontingent 
Det blev vedtages at hæve kontingentet med 50 kr. for seniorer og 25 kr. for studerende.  

6) Valg af formand 
Johnny Kjeldbjerg genopstillede og modtog genvalg (4. sæson). 

8) Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer 
Følgende 9 medlemmer blev valgt: 

Rasmus Brøgger (genvalg, 2. sæson), Sune Mørch Knudsen (genvalg, 4. sæson), Morten 
Ulrik Christensen (genvalg, 4. sæson), Palle Jørgensen (genvalg, 2. sæson), Nanna 
Ebbensgaard (genvalg, 2. sæson), Anette Specht (genvalg, 2. sæson), Johannes Woer, Lars 
Nautrup og Peter Westergaard. 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde kort efter generalforsamlingen, jf. 
vedtægterne.  

Tak for indsatsen til Søren Agergaard, Anne Sevelsted og Maria Pedersen, der ønskede at 
træde ud af bestyrelsen og derfor ikke stillede op til valg.  

8) Valg af to revisorer  
Valgt: Per Mortensen (Pemo) og Katja Pace 
Valgt som suppleant: Jacob Mandrup 
 
9) Eventuelt 

Der blev efterlyst mere kommunikation i og om klubben, især på hjemmesiden, som 
praktisk taget har ligget død de sidste tre år. Hjemmesiden skal i det hele taget opdateres 
med friske billeder, tekster etc. Forslag om Årebladets redaktion skal involveres mere i 
hjemmesiden. Så der skal gøres en informationsindsats. 

Michael Troelsen orienterede om genhusningsprojektet Søsportsby Århus. Byrådet har 
afsat 10 mio til nye faciliteter for ro- og dykkerklubberne i 2010 og ventes at vedtage en 
dispositionsplan for området inden udgangen af 2008. I den vil det blive endeligt afklaret, 
hvor klubberne kommer til at ligge fremover. Der arbejdes videre med et projekt for en 
fælles søsportsby for de klubber, der ønsker at være med, og arbejdet kobles til 
udviklingen af byens idrætsrambla. Læs mere om projektet på asr.dk/sosportsby 

Generalforsamlingen hævet kl. 21.55. 
 
 
Peter Westergaard  /  Michael Troelsen 
Referent    Dirigent 
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Foto: Morten Ulrik Christensen

Foto: Morten Ulrik Christensen



 8 

L-KURSUS D. 23-24. FEBRUAR 
2008 

Årets langturskursus skulle have været afholdt i november måned 2007, men grundet 
planlægningsproblemer blev kurset aflyst. Kurset vil i stedet blive afholdt i februar. 
 
For at kunne deltage på L-kurset skal roeren have roet i mindst to sæsoner (startet seneste 
i 2006), være min. K1-styrmand og mindst have deltaget på, hvad der svarer til to langture 
med overnatninger eller én langtur med tre overnatninger. 
 
Langtursstyrmandskurset kan bruges til erhvervelse af følgende styrmandsrettigheder: 
 

• K2-styrmand (Fiskerihavnen, Norsminde) 
• K3-styrmand (Fiskerihavnen, Skødshoved landingsplads) 
• Langtursstyrmand (roning uden for dagligt rofarvand) 

 
Kurset vil strække sig over hele weekenden fra ca. 09-17 og bestå af teori samt praktiske 
opgaver. 
Kurset er DFfR godkendt, og vil kunne bruges i andre klubber også. 
 
Tilmelding til kurset på uddannelseschef@asr.dk senest d. 21. januar 2008. 
 

/Rasmus Brøgger 
 

 

 
Foto: Astrid Rasmussen Mohr
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BESTYRELSENS BERETNINGER 
SÆSON 2007 

Kaproningschefens beretning 2007 
Sæsonen 2007 bød på nye tiltag på både 
materiel og aktivitet siden. 
 
Materiel 
Gungner blev flyttet til Brabrand 
rostadion, da der manglede en tung 1x på 
brabrand og behovet på havnen var ikke 
større end det kunne dækket af Odin.. 
DffR's 8+ blev ansøgt, men vi fik den ikke 
i 2007. Tilgændgæld gik den til Risskov så 
vi har kunnet bruge den hele sæsonen. 
2007 var også året hvor ASR besluttede at 
indkøbe en 4x. Bl.a. p.g.a. det er et krav at 
man ror 4x i 8GP fra 2008. 
 
Kaproing 
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 – 4. plads 
Åben herre: 
Det onde hold – 7. plads 
Åben dame: Det lækre hold – 14. plads 
Åben Mix: Det glade hold – 21. plads 
Derudover vandt vi i 8GP lodtrækningen 
et nyt ergometer for tredie år i træk. 
JM: 
ASR deltog med flere rorere i JM i 2007 
med følgende resultater. 
Åben Herre19-29 år 
1. Kristoffer Mohr 
2. Nikolaj Nielsen 
4.  Thomas Voss 
Veteran Mænd 30-39 år 
1. Jan Møller Nielsen 

Klub Sprint Regatta 
3. ASR 
DM: 
ASR deltog med flere rorere i DM i 2007 
med følgende resultater. 
Mænd 23 - 29 år seniorer 
Nikolaj B. Nielsen 
Thomas Voss 
Mænd 30 - 39 år veteran 
2. Jan Møller Nielsen 
 
Båd 
Århus Venskabs Match(ÅVM) 
Konkurrénce for 4 og 2 åres inrigger 
arrangeret af Roklubben ARA i Århus 
havn. 
1. Morten Stejner, Morten 
 Pedersen, Kristoffer 
 Andersen, Daniel Andersen 
 og Milou Theut 
2. Christian Petersen, Søren 
 Dalager, Jan Møller Nielsen 
8GP 
ASR's dametrup holdt nogenlunde 
størrensen fra 2006 dvs ca. 25-30. 
På herre siden var brutto truppen på 8-10 
fast trænende og en håndfuld reserver. 
Det lykkedes at gennemføre 8GP i herre 
klassen med samme hold på næd en 1x til 
Maribo. 
Begge hold klarede sig godt. Damerne 
var i år rykket op i 1. division og der 
kunne ses på konkurrencen. Herrene lå i 
2. division. 
Resultaterne for 2007 blev. 
Herrene 2. plads; Damerne 4. plads. 
3 afdeling af årets 8GP blev desværre ikke 
gennemført da vejrguderne ikke var med 
AOR den wekkend det skulle afholdes på 
Brabrand sø. 
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Aalborg regatta 
Aalborg regattaen blev desværre aflyst i 
år pga for få tilmeldinger. 
Da AOR også blev aflyst fik vores 
kapronings kaniner desværre ingen 
konkurrence fra andre hold i år, deres 
indbyrdes kaproning blev afgjort på 
havnen den søndag AOR skulle have 
været afholdt. 
Langdistance 
Desværre havde ASR heller ingen 
langdistance hold i år, efter en stigene 
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 har desværre ikke 
ændret sig i 2007. Der skal nogle ildsjæle 
til for at det vil kunne komme op at stå 
igen. 
Copenhagen harbour race 
Årets nye tiltag var at ASR stillede en 
otter til copenhagen harbour race dette er 
et nyt gammelt løb som blev afholdt 
tilbage i 80'erne. Løbet er kun for ottere 
og strækker sig over 7 km. 
ASR roede sig til en sikker 2. plads i herre 
veteran klassen. 
Kaproningschefens tilbageblik 
Som helhed er jeg helt tilfreds med 
outrigger aktiviteten i ASR i 2007, det er 
dejligt at se at når muligheden byder sig 
kommer folk strømmende. Antallet af 
roere har ligget nogen lunde som i 
2006(ca 50 faste roere), men dog er der 
flere der er startet med at ro derude 
allerede på deres første sæson dette ser 
jeg gerne stiger næste år, så Brabrand 
bliver afmystificeret. 
Niveauet er helt klart steget på søen i år, 
bådene har ikke fået så mange skader og i 
problemer der var med mere eller mindre 
farlige situationer stort set er væk. 

/Kaproningschef 2007, Sune Mørch 
Knudsen 

 

Rochefens Beretning 2007 
Fællesture: 
Flere af årest fællesture har været 
karaktiseret af meget engagerede 
deltagere og meget dårligt vejr. De friske 
ambitioner om Skødshoved og Kalø Vig 
Baadlaug som mål blev hurtigt erstattet af 
det mere realistisk turmål Egå Marina. 
 
Vejrmæssigt var der dog god opbakning 
til åres Skt. Hans tur, som igen i år gik til 
Skæring Hede syd for Kalø Vig Baadlaug. 
Al sødygtigt materiel var på vandet den 
dag, og særligt turen hjem var 
mindeværdig med flere store brændede 
bål på stranden. 
 
Aarhus Universitets Sports' idrætsdag 
blev i år afholdt med efterfølgende 
koncert og Danmarks Største Fredagsbar. 
Klubbens farver og langtursånden blev i 
år fremvist af glade ASR roere i silende 
regn. 
Dette år blev Jubi, Ægir og Gungner 
fremvist inden de dagen efter blev kørt 
på Brabrand for at skulle bruges til DM 
og Aarhus Open Regatta. 
Trods regn var deltagelsen til 
arrangementet stor. 
 
Fællesroning: 
Opbakningen til fællesroningen i starten 
af sæsonen var god, mange gamle 
medlemmer tog sig tid til at møde op og 
deltage i de hyggelige ture. I perioden fra 
standerhejsning og frem til at 
kanininstruktionen for alvor kom igang, 
fik mange af det tidligere års kaniner 
gjort deres K1-instruktion færdig. 
Reglerne for K1-styrmandsret blev i 2006 
strammet en del op, og de skræpede krav 
gjorde at kun få kaniner fra sæsonen 2006 
fik styrmandsret. Dette blev der rodet 
bod på i starten af sæsonen 2007. 
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I perioden med meget aktiv 
kanininstruktion hvilede fællesroningen 
meget i sig selv, med meget aktive 
nyudannede stymænd som den primære 
bærende kraft. Det har været meget 
opmuntrende at se nye styrmænd være så 
aktive i klubbens fællesaktiviteter. 
Deltagelsen i fællesroningen i 
sensomemren og det tidlige efterår har 
været meget dalende, og kun en hård 
kerne af stædige styrmænd, kaniner og 
roere fra sæsonen 2006 har holdt gang i 
aktiviterne. Fællesroningen har faktisk 
haft samme niveau som resten af 
klubbens aktiviteter i den periode, og det 
dårlige vejr og enormt megen blæst er 
den primære faktor til det generelt lavere 
aktivitetsniveau. 
 
Udstyr til bådene: 
Januar og Februar 2007 blev brugt til at 
gennemgå al klubbens 
sikkerhedsmateriel til bådparken. 
Fangliner til bådene blev gennemgået, og 
i en del tilfælde udskiftet. Samtlige 
redningsveste blev pakket ud, testet og 
markeret ok. Der viste sig at være en del 
defekter på div. 
veste, og alle disse blev udbedret. En stor 
tak til Jesper Trier og Marianne Bjerre for 
dette reperationsarbejde. 
 
Gennem sæsonen har der været arbejdet 
en del på klubbens park af bådvogne, og 
over vinteren vil 2 af bådvognene få 
monteret punkterfri hjul og nye meder så 
vognen ikke slides når bådene sættes i 
ved slæbestedet. Tak til de som har 
hjulpet med reperation af punktering og 
sprængte remme. 
 
Optælling af årets km: 
2007 tegner sig for at have nogle ganske 
aktive kaniner, som har roet mange km, 
men ud over dette også erhvervet sig 

styrmandsret og engageret sig meget i 
fællesroningen. 
For selve optællingen skal der lyde en 
særlig tak til Per Mortensen og Johannes 
Woer, som har ydet en kæmpe indsats. 
Derudover en tak til det hold fra 
Brabrand som hurtigt og effektivt talte 
Brabrand km op. 

/Rochefen 
 

Sekretærens Beretning 
Efter 2 år i bestyrelsen har jeg besluttet at 
stoppe som sekretær. Det har været 2 
rigtig gode år med mange spændende og 
brugbare erfaringer, og det har været rart 
at arbejde sammen med resten af 
bestyrelsen. Jeg har dog valgt at stoppe, 
da jeg starter på min praktik til foråret og 
derfor primært vil bruge fritiden på at få 
roet noget mere. 
Det primære arbejde som sekretær 
foregår med at opdatere 
medlemsdatabasen, hvilket er afhængigt 
af, at medlemmerne selv lige sender en 
mail med nye rettigheder, adresser osv. 
Det, synes jeg, har fungeret rigtig godt, så 
der er et godt grundlag at bygge videre 
på. En anden arbejdsopgave er 
dagsordener og referater. Jeg har forsøgt 
at skrive referaterne så udførligt som 
muligt, så resten af klubbens medlemmer 
også kan følge med i, hvad der sker i 
bestyrelsen. Det håber jeg er lykkedes.  
Personligt synes jeg, det ville være 
optimalt, hvis vi fik gjort alt mere 
elektronisk, således at medlemmer for 
eksempel selv kan ændre i deres 
medlemsoplysninger samt skrive roture 
ind i en elektronisk roprotokol. I 
øjeblikket bliver der puslet med at 
udarbejde en ny elektronisk roprotokol, 
der kan arbejde sammen med 
medlemsdatabasen og 
medlemsbeviserne. Det bliver spændende 
i den kommende sæson, hvis dette kan 
komme op at køre.  
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Ellers er der ikke sket så meget på min 
post siden sidste år, da arbejdsopgaverne 
er de samme.  
Tak til alle i bestyrelsen for et godt 
samarbejde!  /Maria Pedersen 
 
Instruktionschefens Beretning 
Der har i denne sæson været en 
midtvejsindsupplering af ny 
instruktionschef. Søren flyttede først på 
sæsonen, og undertegnet blev 
indsuppleret sidst på sæsonen. Derfor 
bliver min beretning fra denne sæson 
mere et tilbageblik set med øjne, som 
endnu ikke er helt vænnet til at se ud 
gennem instruktionschefens briller. Så jeg 
kan desværre ikke referere de helt 
præcise tal for det nye hold kaniner anno 
2007. 
Men sæsonen begyndte med at ca. 70 nye 
stamkort blev skrevet. Alle interesserede 
kom ind fra begyndelsen, og der var 
ingen venteliste. Herligt for alle! Men 
ventelisten begyndte dog i ugerne efter 
sæsonstart at vokse. Søren sad i Kolding 
og gjorde sit bedste for at nye 
interesserede kunne få lov at begynde. 
Men årets manglende sommervejr og den 
kortvarigt ledige plads på posten har 
resulteret i, at der ikke er blevet 
udklækket så mange kaniner henover 
sommeren og heller ikke voldsomt 
mange efterårskaniner. Men, men, men… 
Ingen grund til at ærgre sig over dårligt 
vejr og et lidt mindre optag. I stedet er 
denne sæson et strålende eksempel på, 
hvad der kommer ud af et hold kaniner, 
som gennem næsten hele sæsonen møder 
regn, regn, bølger og blæst, blæst og atter 
blæst. Nemlig et lille, men helt igennem 
fasttømret, aktivt og viljestærkt hold 
kaniner, der holder mange sæsoner 
fremover. Dette også takket være en 
instruktørs særligt ihærdige træning af 
glade kaniner til kaninkaproning. Det har 
uden tvivl givet dette års kaninhold et 

flot sammenhold, som vi kun kan være 
enormt stolte af, og som jeg synes er et 
kendetegn for ASR generelt. Tak for det! 
Der skal naturligvis også lyde stor tak til 
instruktørerne i år, som ligesom de nye 
kaniner har trodset vind og vejr og været 
med til at forme kaninerne i den særegne 
ASR-ånd.  
Til kaninerne må siges, at det i år har 
været en udsøgt fornøjelse at opleve jeres 
engagement både til lands og til vands. 
Fortsæt med det! Men et godt kaninhold 
kommer ikke alene ud af dygtige og gode 
kaninfrø. Derfor vil jeg minde alle ASR-
roere, nye som garvede, instruktører som 
ikke-instruktører, om at klappe hinanden 
og sig selv på skulderen og sige: ”Godt 
arbejde! Tak for endnu en god sæson!”  
Nu venter næste sæson. Jeg glæder mig 
til at tage hul på arbejdet som 
instruktionschef. 

/Nanna Ebbensgaard 
 
Langturschefen 
Inden for mit område, har der været 
afholdt 2 sommer Fælles langturer, med 
udgangspunkt i ASR og Kolding. 
Året løvfaldstur har været en succes med 
over 40 roer, et dejligt Efterårs vejr og en 
hyggelig fest med gang i dansegulvet. 
Det er blevet besluttet at vi vil indkøbe 
flere nye telte her i nærmeste fremtid, så 
vi har optimale muligheder for at 
gennemføre mange Langture de næste 
mange år i klubben. 
 
 
Velfærdsforeningen 
der har været nogle gode fester i år og vi 
har fået nyt lydanlæg i sponsor gave fra 
Tuborg fondet efter en klækkelig rabat fra 
AV-center i Viby, og indkøbt en 
Boomblaster til de gange hvor vi gerne vil 
have lidt musik men ikke vil slæbe et helt 
lyd anlæg med 

/Morten Ulrik Christensen 
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Materielforvalteren 
*Vinterklargøring 2006-07* 
Grundet den sene afklaring ang. 
fordeling af lakgang og værksted mellem 
AR, Ara og ASR, var der en del kaos mht. 
tilmelding til vinterklargøringen. Ved at 
ringe rundt til medlemmerne lykkedes 
det at få fyldt op på de fleste af 
vinterklargøringsweekenderne, og da 
vinteren var omme var det kun Bjerrum 
og Rømer, der ikke var blevet 
vinterklargjorte. Disse kunne grundet 
deres stand og det faktum, at begge er 
forholdsvis nye både klare en sæson, 
uden at blive vinterklargjorte. 
*Bådenes stand gennem sæsonen* 
Generelt har bådene været i god stand 
gennem sæsonen. Der har været få 
skader, og det har været en 
overkommelig opgave både at få 
styrmænd og besætninger til at reparere 
de skader, som de måtte have været 
ansvarlige for, såvel som at få repareret 
større skader og skader, der ikke 
umiddelbart lod sig gøre at finde 
ansvarlige styrmænd for. 
Selv om der ikke har været noget 
egentligt fungerende materieludvalg i 
den forgangne sæson, har der været en 
del, der har givet en hånd med arbejdet. 
Dette skal de alle selvfølgelig have en stor 
tak for. 
*Større skader og reparationer* 
Der har været fire både, der har krævet 
større reparationer. 
o Bjerrum:  
I løbet af vinteren blev det klart, at 
Bjerrums køl måtte igennem en større 
renovering, da der var begyndende råd 
flere steder. Det lykkedes at få skiftet de 
kritiske dele i en både spændende og 
lærerigt arbejde. Egentligt var dette 
dækket af garantien fra  Odder Inrigger-
Værft (OIV), men grundet et anstrengt 
forhold til dette, samt at de har været 
årsag til Aus' ringe stand, valgte vi at 

gøre arbejdet selv. Der er pt. ingen 
muligheder for at få repareret både på 
værft i Danmark. Vi bruger af 
ovennævnte grunde ikke OIV, og 
Grejsdalens Inriggerværft har kun 
kapacitet til at reparere både i det 
omfang, det drejer sig om reparationer 
omfattet af garanti ifb. med levering af 
inriggere. 
o  Rømer:  
Der var nogle problemer med, at der var 
trængt fugt ind i finéren forrest i 
bagbords side. Båden blev kørt ned til 
Grejsdalen, der har leveret båden. Den fik 
lakken taget af i det kritiske område, 
hvorefter den stod og tørrede i det 
opvarmede værksted. Grejsdalen 
vurderede ikke, at det var nødvendigt at 
skifte fineren i det pågældende område, 
men hvis der opstår problemer senere er 
det naturligvis stadig dækket af 
garantien. 
o Njord:  
Det var allerede ved sæsonens start klart, 
at tredje bord, styrbords side ved 
styrmandssædet trængte til at blive 
skiftet, da der her var en dårlig samling af 
skriftede bord. Der var efterhånden 
kommet en del vand ind i træet, og det 
var blevet helt mørt. Da der, i løbet af 
sæsonen blev nødvendigt at skifte øverste 
bord i begge sider ved ro-sæderne 
skiftedes det ovennævnte bord samtidigt. 
Der blev således skiftet hele tre bord på 
Njord i denne sæson, og da det skete hen 
over sommerferien tog det nogle 
måneder før den igen kunne komme på 
vandet. Det er dog ikke mit indtryk, at 
det har givet andledning til den store 
mangel på både den pågældende periode. 
o Aus:  
Efter, at vi fik Aus retur fra OIV, har den 
ligget hen i annekset, og har ikke kunnet 
bruges. Der er flere spanter, der stadig 
trænger til at blive skiftet, og i 
forbindelsen med opholdet på OIV er 
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båden blevet kølsprængt. Der ligger et 
stort arbejde forude at få Aus sat i stand 
til at kunne bruges igen. Jeg mener dog 
at det så absolut er en mulighed. Hvad 
angår de skader, der er opstået på Aus, 
mens den var til reparation der, så har 
ASR sendt et erstatningskrav til OIV. Vi 
har stadig intet hørt fra OIV. 
*Vinterklargøring 2007-08* 
Der er i skrivende stund ikke styr på 
vinterklargøringen til vinteren 2007-08. 
Dette skyldes, at det har været enormt 
svært at få fordelt værksted og lakgang 
mellem AR, Ara og ASR. Der skulle snart 
være styr på det, og jeg håber at der er 
tilmeldingslister klar på 
generalforsamlingen. 
*Øvrigt* 
Hof: Der har i bestyrelsen været en del 
snak om at sælge Hof, da den 
efterhånden er ved at være i en stand, 
hvor det skal overvejes hvorvidt det er 
forsvarligt at sende den ud på bugten. 
Det er dog min vurdering, at den stadig 
vil kunne klare nogle måneder på vandet, 
men hvis den bliver solgt til en sø-roklub 
med mindre aktivitet vil den kunne tage 
nogle år endnu. 
Værktøj og Reservedele: Der har i løbet af 
sæsonen været indkøbt store mængder 
værktøj, og det er min klare ambition, at 
klubbens værktøj skal være i væsentlig 
bedre stand, end det har været tilfældet 
de sidste år. Det er dog delvist uafklaret 
hvorfra vi skal skaffe forskellige 
reservedele, herunder i særdeleshed træ 
til udskiftning af bord mv. Vi arbejder 
selvfølgelig på sagen. 
 
 
Husforvalteren 
Det syder og bobler med 
udflytningsrygter, men så længe vi bor 

hvor vi bor, skal vores nuværende 
klubhus vedligeholdes. Og det er der 
heldigvis rigtig mange, der gerne vil være 
med til. Det er dejligt. For selv om vi 
tilbringer meget tid på vandet, danner 
huset udgangspunkt for de fleste roture, 
ramme om de fleste fester og ikke mindst 
ly for det meste af vores bådpark. 
Ved standerhejsning 2007 kunne vi hejse 
flaget på en helt frisk genbrugsflagstang, 
som netop var blevet etableret på 
husklargøringsweekend i marts – lige 
som nye hvide ASR-skilte strålede på 
sydgavlen og ved den blå port. 
Husklargøringsweekenden var desuden 
en kærkommen lejlighed til at genfinde 
hinanden efter vinterhiet og lave de første 
spæde roaftaler for den kommende 
sæson.  
På samme måde blev alt om våd sommer 
glemt på husklargøringsweekend i 
august, hvor vejret artede sig så fint, at 
klubhuset kunne få en omgang udvendig 
maling.  
Ved høstfesten indviede vi så vores flotte, 
”nye” stuegulv, som ved hjælp udefra var 
blevet afhøvlet og lakeret. Lækkert! 
I løbet af efteråret har et par af vores 
bådvogne har været en tur til smeden, 
hvor de har fået forstærket mederne og 
monteret punkterfrie dæk! … som med 
sin helt særegne gule farve lyser godt op i 
mørket. 
Her er bare fremhævet enkelte tiltag fra 
den overståede sæson. Der har foregået 
meget mere, og der skal lyde en kæmpe 
tak for hjælpen til alle dem, som har 
bidraget. Ikke kun for den praktiske 
indsats, men også for det gode humør 
undervejs, som bestemt gør det sjovt at 
være husforvalter.   

/Anette Specht. 
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Formandens Beretning 
I denne sæson har jeg været noget mindre 
til stede i klubben end i de foregående 
sæsoner. Det skyldes slet og ret mindre 
tid. Det har også haft en afsmittende 
effekt på de områder og emner, jeg har 
kunnet tage hånd om. Til gengæld mener 
jeg, at jeg har fået fokuseret mine 
indsatsområder til primært at være 
eksterne aktiviteter. 
Lad mig dog lige starte med de interne 
ting, som jeg har stået for i år. Det har 
igennem længere tid været et krav fra 
kommunens side, at medlemmer skal vise 
medlemsbevis fra roklubben for at 
komme ind til fredagssvømning. Dette 
har jeg implementeret i en udgave, som 
er mildest talt bøvlet at holde opdateret. 
Her i foråret har jeg stået for at 
implementere muligheden for at betale 
med Dankort fra hjemmesiden. Det 
skyldtes et gammelt ønske fra skiftende 
kasserere om at slippe for at taste 
dyngevis af svært læselige kragetæer fra 
giroindbetalingskort ind. Og ikke mindst 
at slippe for de efterhånden heftige 
gebyrer for giro. Det har fungeret 
glimrende i og med mere end en fjerdel af 
medlemmerne har anvendt muligheden.  
En smule malurt svømmer rundt i 
bægeret i kraft af en række tekniske 
problemer omkring idriftsættelsen. Ikke 
flere end, vi gerne vil fortsætte succesen 
næste år. Hvor det kan være bygget 
sammen med medlemsbeviser og 
medlemmers stamdata (adresse og 
lignende) på en nem og effektiv måde. 
Oveni systemet er en elektronisk 
roprotokol undervejs. Og meget tæt på at 
være færdig. 
Det næste interne punkt er den to-årlige 
svømmeprøve. Hvor alle medlemmer 
mindst hvert andet år skal aflægge 
svømme- og vesteprøve.   
På det eksterne område indtog jeg en 
plads i Idrætsudvalget (IU), dvs. 

bestyrelsen, for Aarhus Universitets-
Sport (AUS). Posten er vigtig, da AUS er 
en af vores største eksterne 
indtægtskilder, når det gælder indkøb af 
materiel. Ikke sådan at forstå, vi ikke ville 
få tilskud uden at have ’a man on the 
inside’, men at forstå således, at det er 
fordelagtigt at være med ved bordet, når 
der diskuteres bevillingspolitik m.v. 
Det har tillige været et travlt år på 
havneudviklingsfronten. Det er således, 
at havnen har overdraget fiskerihavnen – 
vores havn – til kommunen med henblik 
på at integrere området i planerne for De 
Bynære Havnearealer bl.a. på den gamle 
containerhavn overfor os. Det har 
afstedkommet en række orienterende 
møder på forskellige planer med 
kommunen, Idrætssamvirket og mellem 
ro- og dykkerklubberne. Som kronen på 
værket har jeg overtaget posten som ro- 
og dykkerklubbernes repræsentant i 
Følgegruppen For De Bynære 
Havnearealer.  
En anden udvikling på havnefronten, 
som jeg personligt venter mig meget af på 
klubbens vegne, er den, at Århus 
Kommune i efterårets budgetforlig afsatte 
10 millioner kroner til et fælles byggeri 
for ro- og dykkerklubberne på havnen. 
Pengene er afsat på budgettet for 2010. 
Langt om længe begynder vi at se lys for 
enden af tunnelen. For når kommunen 
afsætter penge på budgettet til projektet, 
så kan vi (ro- og dykkerklubberne samlet) 
gå ud og søge penge hos Lokale og 
Anlægsfonden (Tipsmidler) og fonde.  
Malurten i bægeret er dog, at i skrivende 
stund har Aarhus Roklub meldt klart ud, 
at de ikke vil deltage i et fælles 
genhusningsprojekt, men i stedet vil søge 
at bevare og renovere Søsporten for at 
blive boende. Det virker dog ikke som en 
særligt realistisk idé i forhold til 
kommunens ønske om et fællesprojekt. 
Men det er en sag, som langtfra er slut… 
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Slutteligt vil jeg gerne sige en stor tak til 
medlemmerne og bestyrelsen for det 
forgangne år i håbet om en mindst lige så 
god sæson 2007-2008. 
P.S. Formanden glemmer næsten det 
bedste. For tredje år i træk har ASR 

vundet et ergometer ved lodtrækningen 
på Dansk Forening for Rosports 
Generalforsamling. 
Konkurrencedeltagerne var alle de hold, 
der deltog i 8GP.  

/Johnny Kjeldbjerg 
 

 

 

 

Foto: Stine Lindegaard
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EN LØGNHISTORIE? 
 
Vi sidder i roklubbens kolde klubhus, om 
aftenen efter planlægningsmøde for årets 
Løvfaldstur, og snakken går om, hvad vi 
skal huske at have med, hvad vi skal se 
og hvad vi skal lave når vi kommer frem 
til Møgelø. Måske afledt af at der er koldt 
i klubhuset, fortæller Sune Andersen, at 
der i hytten på Møgleø er en kæmpe 
brændeovn. Brændeovnen er lavet af 
snuden fra det lokomotiv der en gang 
kørte fra fastlandet og over til Møgelø, da 
der var landbrug på øen. Jernbanen blev 
nedlagt da man fandt ud af at det ikke 
kunne betale sig at drive landbrug på øen 
mere og så blev lokomotivet skrottet og 
forenden blev brugt som brændeovn i 
hytten ”Juulsborg”. Desværre for Sune, er 
han ikke en mester i pokerfjæs, så han 
flækker hurtigt i et stort grin og snakken 
går videre, men løgnhistorien har bidt sig 
lidt fast og skal afprøves igen… 
 
Så kommer endelig dagen hvor vi skal af 
sted på Løvfaldstur, i det smukkeste 
efterårsvejr man kan forestille sig. Det er 
rimeligt køligt da vi står ud fra 
strandbredden ved Alken, men vi får 
hurtigt varmen mens vi stryger over 
Mossø. Bjerrum klukker af de små bølger 
den laver i forstavnen og ellers ånder alt 
fred og ro. Vi når et smut forbi Salten 
Langsø, Havnen i Ry, Knudsø og 
Himmelbjerget, inden vi lægger til ved 
den lille bro på Møgelø, ved hytten 
”Juulsborg”. 
 
Efter at have hentet alle varerne på den 
modsatte bred, bliver der kokkereret og 
gjort klar til festaftenen. Og der bliver 
selvfølgelig tændt op i den tidligere 
omtalte brændeovn. 
 

Ved aftensmaden er Sune kommet til at 
sidde ved siden af Thomas Seeman, der 
også var til stede den aften løgnhistorien 
kom til live i klubhuset. Thomas tror på 
at han har et bedre pokerfjæs end Sune og 
vælger nu at fortælle løgnhistorien om 
brændeovnen til de omkringværende. 
Det bliver aldrig opklaret om Thomas har 
et bedre pokerfjæs end Sune, da Sune jo 
sidder ved siden af og endnu engang 
flækker i et stort grin.  
 
Løgnhistorien har ikke rigtig fået lov til at 
bide sig fast, og Thomas og Sune fortæller 
deres mislykkedes forsøg til Merethe 
Nørager, Christina Meilvang og 
undertegnede. 
Jeg forsøger at trøste ved at sige, at 
løgnehistorien ikke er så dårlig endda, da 
den jo har en vis grad af sandhed over 
sig. Sune vil gerne vide, hvad det er, og 
jeg fortæller, at der har været landbrug 
på Møgelø en gang og at dette stoppede, 
fordi det var for besværligt. 
Her står Sune af. Han nægter at tro på 
det, jeg fortæller og mener, det er endnu 
en løgnehistorie. Nu skulle man tro, at 
det var en løgnehistorie, og at jeg har et 
fantastisk pokerfjæs, men det er det ikke 
og det har jeg ikke. Til gengæld ved jeg, 
jeg har ret! 
Det ender med at Sune vil vædde en øl på 
Fatter Eskild, med at der ikke har været 
landbrug på Møgelø og jeg siger top! 
 
Vi sidder så med Merethe, Christina og 
Thomas som vidner på vores væddemål: 
Har der eller har der ikke været 
landbrug på Møgelø? 
 
Og jo, det har der! 
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”Omkring Aar 1850 laa der et Vinkelhus 
paa den gamle Boplads på den østlige 
Side af Øen, paa samme Sted som 
”Juulsborg” nu ligger. Ejeren hed Peter 
Jørgensen Frost, og han var en dygtig 
Landmand, der opdyrkede hele Øen til 
Agerbrug med Kreaturhold m.m. Han 

blev dog træt af Øen, fordi det var saa 
vanskeligt med Forbindelsen til 
Fastlandet…” 
 
Det lille citat er fundet i bogen ”Historien 
om Møgelø” af Jacob Lundkvist, hvor 
også billedet er fra og tydeligt viser at 
Møgelø ikke altid har været så overgroet 
som den er i dag. 
 
Jeg er ked af at sige det, Sune, men du 
skylder mig en øl! 
 
   
  Louise Klemme 
 
Ifølge Wikipedia.org: Agerbrug = 
Landbrug 

 
 

 

OPFØLGENDE TEKNIK+ 
Ved standerhejsning for sæsonen 2008 starter kaproningsudvalget et program som vil løbe 
over det meste af foråret 2008. Programmet målretter sig roere som ønsker at forbedre 
deres roteknik. 
 
Tilbuddet retter sig som udgangspunkt ikke for kaniner for 2008, men er udelukkende et 
tilbud for eksisterede medlemmer. Et lignende tilbud for kaniner bliver igangsat senere på 
sæsonen. 
  
 
Træningen vil foregå på havnen i inriggere hver fjortende dag, og som udgangspunkt 
starte kl. 17. Træningen vil enten foregå med en træner i båden, eller en træner på land 
som vil instruere de deltagende både, alt efter hvor mange deltagere der møder op. Der vil 
blive mulighed for individuel fokus på den enkelte roers teknik, og hvilke forbedringer 
der kan gøres. 
 
Alle roere uanset alder, erfaring og styrke kan deltage. 
 

/Uddannelseschef & Kapchef 
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1st COPENHAGEN HARBOUR 
RACE 2007 

 

 
 
Jeg har haft den fornøjelse at være med til 
at ro om kap i Københavns havn, lørdag 
d. 13. oktober. Til en træningsaften for 
herre 8 Grandprix holdet, hvor de lige 
manglede en styrmand, troppede jeg op, 
og satte mig i Challenge. – Det må jeg jo 
have gjort meget godt, for jeg blev spurgt 
om jeg ikke ville styre for dem til 
Copenhagen Harbour Race (CHR). Det er 
et 7 km løb, hvor det kun er 8’ere der roes 
i.  
 
Der blev samlet 8 herre, og planlagt nogle 
træningsdage på Brabrand i perioden 
mellem Århus Open og CHR. Jeg vil på 
holdets vegne takke de stand-ins der har 
været på træningsdagene 
 
Når det nu er min første hele sæson inden 
for roning, så var jeg nu ikke helt sikker 
på at jeg er den person med den rette 
ekspertise til at sidde og forsøge at få de  
her 8 herre til at blive sammen roet på 
den lille måneds tid der var indtil løbet… 

Eller at sidde og rette på teknik til 
træning… 
Jeg håber nu at jeg når jeg selv kommer til 
at ro 8+ igen, kan bruge noget af den 
viden jeg fik som styrmand, for jeg syntes 
at det kom til at køre rigtig godt for jer 
gutter ;-) 
 
Til træning tirsdag før at vi skal til 
København, får vi lov til at låne 
Skibladner af Århus Roklub. Forskellen 
mellem Challenge og Skibladner er 
vægtklassen, og kvaliteten af båden…!!! - 
Det gik rigtig godt på vandet, vi fik også 
lov til at ro i den til CHR. Så kunne et 
hold fra DSR så låne Challenge. 
 
Torsdag bliver begge både pakket på 
trailer, og så er vi klar til afgang. Der 
bliver lejet en 9 pers. mini-bus, og afgang 
bliver kl. 6.15 lørdag morgen, så vi kan nå 
hurtigfærgen…her fik Morten P. så sin 
debut i at bakke, 9 kåde roere en minibus 
og en bådtrailer med 2 ottere stikkende 
bag ud, ind på færgen. Hvilket gik meget 
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godt, han blev ikke ret stresset af færge 
folkene der fortalte ham at han havde et 
minut ellers måtte han forlæns ind. Men 
nu kan vi sige at ASR har endnu en trailer 
chauffør så hænger du på den Morten. :-
D 
 
Vel ankommet til Københavns Roklub, 
med solskin og udsigt til spejlblankt 
vand, så tager det ingen tid at få rigget 
båden til. Her møder vi også sidste mand 
i båden, en lånt roer fra Bagsværd roklub 
der har sagt ja til at tumle rundt i en otter 
med os. 
 
Til 
Mandskabsledermøde/styrmandsmøde 
gennemgår vi startprocedure, banen og 
regler omkring den vending der skal 
laves halvvejs. Sikkerheden bliver der 
også snakket meget om (det bliver gjort 
helt klart fra dommernes side at de gule 
kort er til for at blive brugt!!). Der er 
nogle lavvandede områder vi skal være 
opmærksomme på, og så er havnen 
meget smal, der hvor vi skal vende 
(hmmm – håber ikke at der er to 8’ere der 
skal vende samtidig..) Havnen er 
desværre ikke blevet afspærret, så der er 
almindelig trafik, dog ikke så meget på 
selve banen, som i opvarmningsområdet. 
Det betyder også bølger, der giver en 
masse vand i 8’eren, vi fik dog at vide at 
nogle af bølgerne formentlig var fra 
kronprinsens motorbåd, så lidt royale 
bølger fik vi nok ind i båden ;-) 
 
Der er en mindre detalje vi ikke fik med 
fra Århus… - cox-boksen stod helt sikkert 
stadig til ladning, da vi gerne ville 
afprøve den. – Vi var nu ikke den eneste 
8’er uden cox-boks, men jeg fik nu øvet 
mig i at råbe… Det er bare lidt ærgerligt 
når lyden kun når det halve mandskab… 
Trods manglende cox-boks – og viden om 

kadencen – var humøret højt (vil mindst 
slå én båd!)… 
 
Da det er ved at være start-tid og de 21 
både ligger mere eller mindre i 
rækkefølge, så begynder konkurrence 
iveren at syde i båden… - Da det er ved at 
være vores tur til at blive sendt af sted i 
den flyvende start (ca. 15 sek. mellem 
bådene), er jeg primært fokuseret på de 
billeder jeg så af de mærker jeg skulle 
styre efter og hvor der var lavvandet. – 
Det første stykke er ca. 1 km i lige linie. 
Efter de første 10 stærke, tog det ikke lang 
tid før end at vi havde overhalet den 
første båd.  
 
Efter flere overhalinger forsøger vi at nå 
den/de to både der ligger lige foran os 
inden ”den neutrale zone”. Denne zone 
omkring bøjen, er en sikkerheds zone, 
dvs. at den der først kommer ind i den 
zone, har retten til vejen og vendingen, så 
det er bare med at komme først… - Da 
der er ca. 3-400 m til den neutrale zone, 
kan jeg godt se at de to både foran os er 
langsomme i forhold til os, så jeg forsøger 
at få gutterne til at slappe lidt af, spare på 
kræfterne, for vi kan jo ikke komme forbi 
før zonen (det virker jo helt hul i hovedet 
at råbe ”småt roning” midt i kaproning!!). 
Der er et stort hul ned til dem bagved, så 
jeg tænker at hvis vi nu ”trækker 
håndbremsen”, så vi får vendt båden, så 
vi ligger så tæt på mærket som muligt 
efter vendingen, så kan vi forhåbentligt 
komme forbi de andre lige efter 
vendingen, men der er jo ikke så meget 
plads. De vender og vender, det har de 
ikke øvet så meget som os vist, deres bue 
er stor, meget stor. Så pludselig så er det 
bare om at slå til. HÅNDBREMSEN NU!!! 
Der bliver sat hårdt i i bagbord, stroken 
skifter til 7'er pladsen og kadencen stiger 
til 60. Små korte tag er klart mest effektivt 
til at vende sådan et uhyre. Lige efter 
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bogen og præcist som vi har trænet det 
på Brabrand sø. Lige efter vi har vendt 
ligger vi nærmest som i ny start med 
Aalborg på en lige linie, heldigvis når de 

at sætte i gang før os da de jo havde 
retten til vendingen, men tanken er der 
da, bliver vi disket nu?! 

 

 
– På billedet er vi i gang med at vende, og den anden båd (fra Ålborg) er mere eller mindre færdig 
med vendingen – men der gik ikke lang tid før end at vi havde dem… 

 
ca. 1-200 meter efter vendingen… - godt roet gutter!! 
 
Efter vendingen bliver vi først vinket 
mod bagbord vi skal uden om Aalborg de 
er snart passeret, men stort set med det 
samme bliver vi vinket mod styrbord der 
kommer en otter bragende imod os og 
havnen er godt nok ikke bred lige efter 
vendebøjen. 
 
På vej mod mål efter vendingen får vi en 
rigtig god dyst med den båd, der lå foran 
Ålborg ved vendingen. – Jeg er ikke et 
sekund i tvivl om at den båd når vi i løbet 
af de sidste 2,3 km – jeg er nok lidt mere i 
tvivl om hvornår jeg kan kalde spurten, 
så det blev til masser af tryk i benene i 
stedet for, men det gik også meget godt, 
vi fik dem næsten med en hel 
bådslængde.  

Jeg havde ikke lige fået holdt øje med, om 
dem vi havde overhalet alle var i vores 
løb, Ålborg båden var ikke i samme løb, 
så vi mente at vi havde overhalet dem 
alle… 
Der var en enkelt båd, der var seetet 
bedre end os, der roede hurtigere i vores 
løb, men en sølvmedalje er da meget godt 
at tage med hjem, når indstillingen var at 
”vi skal mindst slå én” – ok, det gjorde I 
også… 
 
Jeg fik at vide at hvis det blev til en sejr, 
så skal styrmanden i vandet – så er det jo 
godt at jeg er sejler, for der er det hele 
besætningen der skal i – husk det til 
næste år, når ASR skal til København for 
at ro fra dem alle!
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Resultat fra Copenhagen Harbour Race 
W8+ Åben 

#Nr Hold 1. Lap 2. Lap Total 
1 15 KVIK 00:12:35 00:11:58 00:24:33 
2 16 DSR 00:12:46 00:12:05 00:24:51 
3 18 KR 1 00:14:03 00:12:59 00:27:02 
4 17 Bagsværd 00:14:02 00:13:12 00:27:14 
5 20 Skovshoved 00:17:23 00:16:24 00:33:47 
      

M8+ Åben 

#Nr Hold 1. Lap 2. Lap Total 
1 1 KC KBH 1 00:10:58 00:10:42 00:21:40 
2 3 Bagsværd 00:11:08 00:10:47 00:21:55 
3 2 KC KBH 2 00:11:19 00:11:09 00:22:28 
4 10 KR 00:12:13 00:11:42 00:23:55 
5 4 DSR 1 00:12:24 00:11:47 00:24:11 
6 7 Køge Roklub 00:12:36 00:11:36 00:24:12 
7 9 Ålborg Roklub 00:13:41 00:12:38 00:26:19 
8 8 Skovshoved 00:15:40 00:14:17 00:29:57 
            

W8+ Master 

#Nr Hold 1. Lap 2. Lap Total 
1 19 DSR 00:14:13 00:12:55 00:27:08 
      

M8+ Master 

#Nr Hold 1. Lap 2. Lap Total 
1 5 Odense 00:11:30 00:11:12 00:22:42 
2 13 ASR 00:11:59 00:11:28 00:23:27 
3 11 Fredensborg 00:12:42 00:11:44 00:24:26 
4 14 DSR 00:13:54 00:12:56 00:26:50 
5 12 KVIK 00:14:36 00:13:47 00:28:23 
      

Mix 

#Nr Hold 1. Lap 2. Lap Total 
1 21 SAS 00:14:43 00:14:09 00:28:52 

 

ASR’s hold: 
 
Jan Møller Nielsen 
Claus Ulfkjær(Bagsværd) 
Morten Pedersen 
Troels Bjerre 
Lars Jensen 
Morten Stejner 
Esben Buhl 
Sune Mørch 
Styrmand: Helle Ørum 

 
Se flere billeder fra løbet på: 
copenhagenharbourrace.dk/galleri/2007/ 

Tak for nogle gode træningstimer 
sammen – og ikke mindst et spændende 
løb i Københavns havn! 
Også tak til den lille flok der tog med på 
Louisiana søndag, før turen gik hjem til 
Århus igen… Der var kun halvt så mange 
roere, og kun én otter på traileren, da vi 
skulle med færgen hjem… (- ja, Challenge 
gik på grund, og den ligner ikke noget 
der kan reddes i mine øjne…) 

Og til sidst skal det da lige nævnes at 
ASR ville have sikret sig en 4. plads i den 
åbne klasse med den 5. bedste tid den 
dag. Det er da flot af en båd der kun 
nåede at sidde alle otte sammen den dag 
vi roede, og de 7 fra ASR nåede 6 
trænings gange, men sjældent alle på en 
gang. 
  /Helle Ørum 
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NYTÅRS GALLAFEST 2007 I 
ASR 

 
 D. 31 dec. kl. 17.30 til velkomst 

 
Opslag i klubben kommer op torsdag d. 13 dec kl. 18, max 60 pers. Til  
Spisning, hvert medlem må have en gæst med.  
 
 
Nytårsaften: ankomst til champagne kl. 17.30 
Kl. 18 dronningens nytårstale 
Kl. 19 Galla middag 
Nytårstale under middagen 
Godt nytår kl. 24 med champagne og fyrværkeri, vi danser ind i det nye år! 
 
Menu pris og nærmere detaljer fremgår af opslaget i klubben.  
 
Ikke spisende ASR medlemmer er velkomne efter kl. 23, husk entre 20 kr., som betales i 
baren, der afgives stempel, James fra 90 års fødselsdag tjekker om du er blevet stemplet!!! 
 
Rigtig god fest, fra Velfærdsforeningen 
 

 
 

 Foto: Merethe Nørager Hansen
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HVAD KOSTER EN 
SVENSKNØGLE? 

 
 
Som opfølgning på sidste udgaves spændende artikel om Roningens Fysik, hvor det 
konkluderes at - under visse forudsætninger og tilnærmelser –en båds hastighed forringes 
med dX/6 procent, hvor dX er tilvæksten i dødvægt uden ekstra kraftoverførsel. 
Dødvægten kan være alt: Fedt på den tunge styrmand,.kartoffelsalaten i handskerummet 
eller noget så banalt som en svensknøgle. Og hvorfor nu en svensknøgle? 
 
Under Jysk Maraton i Juni 2005 havde jeg den ære at ro med to klubkoryfæer, som ved alt 
om roning. I hvert fald hvis man spørger dem selv. Ved udvælgelsen af styrmandskassens 
fortrædeligheder blev det besluttet, at lade svensknøglen blive hjemme, da den jo var 
ekstra dødvægt. RØMER var strippet for alt i forvejen, undtagen øsekar, lys, og bådshage. 
Men at undvære svensknøglen? 
 
Undervejs i løbet gik bøjlen til bagbords svirvel, helt ifølge Murphys lov, løs (det har 
bestemt været det umådelige slid der var på båden). Eftersom vi ikke havde noget at skrue 
fast med, var turen det meste af vejen tilbage til Vejle, noget akavet at gennemføre – 
styrmanden måtte ligge i bunden af båden og holde møtrikken fast på bøjlen, mens han 
GPS styrede båden fra bunden ifht. søkortet efter bedste evne, med en hastighed helt nede 
omkring 7 km/t., i øvrigt i silende regn og med et voldsomt tordenvejr over hovedet, 
inden Jels Roklub som den sidste båd i feltet lod os låne deres svensknøgle, så vi kunne 
komme i land... 
 
Vi var 15 minutter hurtigere på 2. halvdel af løbet, hvor bøjlen var fikset, end på første. 
 
Nu er det så heldigt, at vi endeligt har en formel for, hvad vi sparede i tid på denne 
distance, ved at efterlade svensknøglen, der vejer 200g: 
 
Roer 1: 80 kg, Roer 2: 85 kg, Roer 3: 95 kg, RØMER: 85 kg., Årer: 10 kg, Udstyr: 3 kg  
Total = 358 kg. 
 
De 200 g angiver altså en forøgelse, dX med godt 0.05% af bådens vægt. Det betyder, at 
båden sparede 0.0093% fart ved at efterlade svensknøglen i Vejle Roklub.  
 
Løbet varede for os ca. 7 timer og 40 minutter eller 27.600 sekunder. Så vi sparede altså  
0.000093x27600 sekunder, eller 2.56 sekunder ved at efterlade svensknøglen.  
 
Jeg har efterfølgende heller ikke hørt om nogen, der har efterladt svensknøglen på land. 
 

/Kasper Aagaard 
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VINDERBILLEDER 2007 

Foto: Morten Ulrik Christensen

Foto: Mikkel Høj

Foto: Stine Lindegaard
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KILOMETERSTATISTIK 2007 
Nr Navn Km Antal ture Brabrand Daglig Langtur Vinter

1 Sune Mørch Knudsen 3479 207 1603 1038 770 68 
2 Rasmus Brøgger 2177 134 59 1350 735 33 
3 Morten Stejner Sand Pedersen 1861 88 434 685 742   
4 Anne Sevelsted 1842 71 259 666 891 26 
5 Johannes Woer 1770 67   1152 618   
6 Morten Grud Rasmussen 1433 53   831 588 14 
7 Astrid Grud Rasmussen 1358 60 11 814 533   
8 Merete Skovgaard Vindum 1266 49 73 526 655 12 
9 Lars Nautrup 1246 57   801 445   

10 Christina Meilvang 1201 50   754 443 4 
11 Lars J. Jensen 1162 56 212 668 282   
12 Erik Eigaard Ulfkjær 1138,5 89 1064,5   74   
13 Per Lousdal 1129 35   474 655   
14 Thomas Svendsen 1068 78   805 207 56 
15 Stine S. Lindegaard 1055 46 108 411 522 14 
16 Asger van der Wehl 1036 56 8 680 348   
17 Astrid Rasmussen Mohr 981 64 18 811 152   
18 Jeanita Stenmann Mortensen 962 33   529 424 9 
19 Karsten Handrup 890 27   397 493   
20 Jens Dybkjær Holbech 886 93   658   228 
21 Thomas Heltborg Kristensen 883 48   600 283   
22 Mika Munck Pedersen 875 36   462 399 14 
23 Palle Jørgensen 866 33   470 373 23 
24 Jan Møller Nielsen 860 68 666 125 55 14 
25 Rikke Møller 857 58 131 525 171 30 
26 Morten Pedersen 829 55 361 258 210   
27 Peter Westergaard 827 43   476 318 33 
28 Lars Bundgaard 824 52 48 633 143   
29 Nikolaj Petersen 801 25 26 370 405   
30 Karen Svidt 792 47   582 197 13 
31 Nanna Ebbensgaard 769 43 5 543 221   
32 Troels Bjerre Sørensen 759 61 534 105 120   
33 Line Kaldahl Boel 741 42 102 402 237   
34 Daniel Andersen 738 64 716 22     
35 Simon Kvindal 719 42 92 530 97   
36 Magnus Schallert 716 36   460 230 26 
37 Birgitte Bæk 681 32 91 245 345   
38 Michael Troelsen 676 28   422 227 27 
39 Helle Ørum Nielsen 662 59 662       
40 Margrethe Langhoff Thuesen 659 32 153 312 162 32 
41 Merethe Nørager Hansen 648 31   459 185 4 
42 Kristine H. Seeberg 637 45   537 100   
43 Esben Daugbjerg 624 37 55 419 150   
44 Bente Braad Sander 622 34 8 327 287   
45 Morten Rebo Fræmohs 612 25   309 291 12 
46 Thomas Seemann 606 34   501 105   
47 Maiken Glud Dalager 604 33 12 390 188 14 
48 Søren Dalager 589 36 28 530 17 14 
49 Johanne Helboe Nielsen 586 47 21 407 158   
50 Jette Iversen 572 62   429   143 
51 Rikke Bech 566 50 456 110     
52 Milou Udesen Theut 558 44 212 292 40 14 
53 Anker M. Aagaard 533 19   179 354   
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Nr Navn Km Antal ture Brabrand Daglig Langtur Vinter
54 Karina Kokborg 528 19   398 130   
55 Lise Juhl Nielsen 497 22   327 170   
56 Thomas Voss 497 46 19 454   24 
57 Jan Tovgaard 490 39   490     
58 Hanne Medum Lærke 483 32 113 244 126   
59 Tenna Duch Schaldemose 482 9   77 405   
60 Palle Christensen 481 34   481     
61 Søren Agergaard 480 23   320 130 30 
62 Jakob Mandrup 475 34   388 55 32 
63 Jesper Henrik Christensen 468 17   288 180   
64 Mikkel Høj 465 31   390 75   
65 Jørgen Andersen 465 35   465     
66 Christian Petersen 460 25 204 212   44 
67 Kristoffer Kærslund Andersen 456 32 84 282 90   
68 Johnny Kjeldbjerg 455 28   355 100   
69 Trine Rimmer Refsgaard 448 17   270 169 9 
70 Mikkel Kristensen 440 32   351 89   
71 Mathias Gottschalck Heide 433 27   380 53   
72 Kristoffer Ahrens Dickow 432 13   242 190   
73 Jonas Suhr Marschner 413 23   313 100   
74 Louise Klemme 412 20   227 185   
75 Jens-Erik Jørgensen 408,5 31 245,5 74 74 15 
76 Katja Pace 400 29 234 108 58   
77 Tina Lind 400 20   247 153   
78 Morten Ulrik Christensen 399 23   219 180   
79 Marianne Lilholt Christensen 392 41 327 65     
80 Henrik Emil Seiersen 383 39   254   129 
81 Jan Møller 379 28 305   74   
82 Ulla Schierup Nielsen 373 23 82 141 150   
83 Morten Aaboe Lanng Jensen 373 25   359   14 
84 Jesper Nielsen 347 27 26 268 53   
85 Tina Svensson 346 25   154 100 92 
86 Lotte Klixbüll 333 25 24 295   14 
87 Svend Hagen Madsen 331,5 24 257,5   74   
88 Anni Nørgaard Jeppesen 331 11   225 106   
89 Anna Kirsten Sørensen 329 29   279 50   
90 Lene Mondrup 328 26   278 50   
91 Thit Kragelund 323 26   268 55   
92 Christina Louring 322 18   218 104   
93 Tine Kloch Sørensen 322 17   169 153   
94 Flemming Bardenfleth Jensen 319 24   319     
95 Maren Holst Gundersen 315 28   255 60   
96 Henning Nørregaard Blaabjerg 314,5 22 240,5   74   
97 Jonna Andersen 298 16   238 60   
98 Thomas Wacherhausen 297 10   112 185   
99 Bodil Grud Rasmussen 294 21   294     

100 Solvej Juhl 293 31 158 135     
101 Claus Behrendsen 292 15   216   76 
102 Helle Vibeke Pold 290 18   190 100   
103 Lise Nielsen Wulff 289 18   182 107   
104 Peer Mortensen 283 21   219 55 9 
105 Thomas W. Oreskov 281 16   231 50   
106 Anette Specht 279 23   240   39 
107 Annette Fredslund Andersen 278 20   249 20 9 
108 Jens Vedel 262 29   236 26   
109 Jan Höncke 262 29   236 26   
110 Helle Schmidt Hansen 256 20 3 253     



 28 

Nr Navn Km Antal ture Brabrand Daglig Langtur Vinter
111 Ervin Gianelli 253 28   227 26   
112 Christian Haugaard Christensen 247 9   117 130   
113 Anna Sellmer Sørensen 246 18 112 117 17   
114 Tina Lund 235 21 166 69     
115 Danja Kristensen 230 15   177 53   
116 Marianne de Lemos 229 14   179 50   
117 Helle Grønkjær 229 6   79 150   
118 Titina Vinter 225 17 86 139     
119 Kristian Strunge Nygaard 224 11   174 50   
120 Hans Horslund Christensen 218 20 218       
121 Stine Bentien Schulz 214 16   214     
122 Line Mikkelsen 212 9   79 133   
123 Ole Martin Graae 204 10   204     
124 Hans Lassen 203 19   203     
125 Camilla Sandholdt Johnsen 203 16   203     
126 Bettina Nygaard 203 13   148 55   
127 Malene Bisgaard Blaabjerg Andersen 200 15   200     
128 Simon Toft Sørensen 199 14   199     
129 Nis Dam Madsen 197 12   132 65   
130 Mads Ry Jørgensen 197 5   64 133   
131 Mette Larsen 196 12   196     
132 Ann Bischoff 196 20 192 4     
133 Mette Verner 193 23 178 15     
134 Rasmus Fruergaard Pedersen 191 10   141 50   
135 Signe Haltou Kristensen 187 11   187     
136 Morten Værum 184 13   134 50   
137 Charlotte Nielsen 184 9   154   30 
138 Anders Michael Hansen 183 12   133 50   
139 Anne-Sofie Linderoth Bouchet 182 4   35 147   
140 Anne Kirk 174 6   104 70   
141 Vivi Bach Pedersen 174 13   174     
142 Katrine Krogh Andersen 174 10   124 50   
143 Maria Krarup Kristensen 171 9   111 60   
144 Louise Søllingvraa Madsen 171 10   121 50   
145 Signe Søndergaard 169 16 154 15     
146 Morten Emil Østli 169 11   169     
147 Line Schousen Kristiansen 166 17 127 39     
148 Thomas Greve 165 3   35 130   
149 Henrik Nørregaard 163 9   113 50   
150 Kirstine Madsen 160 10   160     
151 Janne Nørager Hansen 152 13   152     
152 Rikke Thomsen 150 11   150     
153 Klan Gravsen 147 8   97 50   
154 Dorte Møller Mathiasen 146 9   107 39   
155 Lisbeth Trøllund Andersen 145 14   145     
156 Clara Trolle 144 13 144       
157 Dorthe Jakobsen 142 11   142     
158 Maria Abildgaard Madsen 140 11   140     
159 Lisbet Bundgaard Christensen 137 13   137     
160 Susanne Hykkelbjerg Pedersen 136 10   136     
161 Kirstine Frøsig Pedersen 130 8   130     
162 Morten Charles 128 9 8 120     
163 Stefan Rasmussen 128 9   128     
164 Dorthe Smedegaard Pedersen 127 11   118   9 
165 Tenna Pedersen Klit 126 4   44 82   
166 Mads Moesgaard 117 12   117     
167 Kristian Ravlo 111 9   111     
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Nr Navn Km Antal ture Brabrand Daglig Langtur Vinter
168 Sune Andersen 111 5   56 55   
169 Maria Louise Pedersen 110 3   40 70   
170 Matilde Koller Nielsen 108 10   108     
171 Per Mortensen 104 7 48 56     
172 Ulla Nielsen 102 8   102     
173 Bodil Rømer 102 7   102     
174 Anne Mette Buch Bertelsen 100 9   100     
175 Anders Mussegaard 100 11   100     
176 Mette Suhr Christensen 96 4   96     
177 Philip Timm 96 5   96     
178 Mette Kia Krabbe Meyer 94 7   94     
179 Peter Madsen Jensen 94 5   94     
180 Maria Byskov Kamstrup 93 10   93     
181 Michael Jensen 93 9   93     
182 Sara Dalgaard 92 9   92     
183 Malene Ubbe Asferg 91 7   91     
184 Iben Gammelgaard Frandsen 91 10   91     
185 Jesper Larsen 90 7   81   9 
186 Karina Aarup Mikkelsen 90 8 43 47     
187 Kenneth Lindbæk-Larsen 87 9   87     
188 Nikolaj Albertsen 85 9   85     
189 Merete Skibelund 84 10   84     
190 Connie Jensen 83 8   83     
191 Dorte Jørgensen 83 8 53 30     
192 Christoffer Dam Bruun 80 4   80     
193 Anne Arnfeldt Källberg 78 7   78     
194 Martin Elkjær 77 5   27 50   
195 Troels Martin Langedül Christensen 77 7   77     
196 Ninna Cathrine Schmidt 77 8 14 63     
197 Trine Søndergaard 74 4   74     
198 Kristian B. Romme 74 5   74     
199 Bitten Nørret Lehd 74 9   74     
200 Steen Sørensen 72 8   72     
201 Dagmar Eie Buskov 71 9   71     
202 Anders Beck Jørgensen 71 10 67 4     
203 Lene Sigh Knudsen 66 5 10 27   29 
204 Kim Madsen 66 8   66     
205 Bo Due Skovsbøll 64 7   64     
206 Ulla Mortensen 64 7   64     
207 Dorthe Rolsted Jessen 64 7   64     
208 Inge Villumsen 63 8   63     
209 Esben Selmer Buhl 60 1     60   
210 Bettina Henningsen 56 5   56     
211 Rehne Hansen 53 3   53     
212 Kim Holmgaard Jensen 52 4   37   15 
213 Thomas Vorup Jensen 52 3   52     
214 Helle Rye Westphall 52 4   52     
215 Søren Winther Hansen 51 5 51       
216 Vinnie Hornshøj Sørensen 49 5 49       
217 Arne Lentz Svendsen 48 5 48       
218 Anna Sejersen Riis 47 3   47     
219 Mette Sørensen 43 3   43     
220 Mette Nikolajsen 42 4   42     
221 Lars Vestergaard Knudsen 40 2   40     
222 Martin Odmand Jørgensen 39 3   39     
223 Sine Rauff Schultz 39 3   30   9 
224 Helle Borg 36 3   27   9 
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Nr Navn Km Antal ture Brabrand Daglig Langtur Vinter
225 Malene de Lemos 33 3   33     
226 Christian Bøtcher Jacobsen 27 2   15   12 
227 Karin Pape Møller 24 2   9   15 
228 Christina Bennedbæk 15 1   15     
229 Hanne Nielsen 15 1   15     
230 Rene Mikkelsen 15 1   15     
231 Thomas Bohl 15 1   15     
232 Louise Michelle Friederichsen 15 1   15     
233 Jakob Rom Johansen 15 1   15     
234 Lykke Koefoed 14 2 8 6     
235 Andy Juhl Jensen 14 1   14     
236 Tina Brandt Jespersen 14 1   14     
237 Katje Bjerrum 12 1   12     
238 Lene Lauritsen 12 1   12     
239 Marie Borchersen 9 1   9     
240 Rikke Christine Storgård Nordmann 9 1   9     
241 Rikke Waltoft 9 2   9     
242 Troels Højberg 6 1   6     
243 Ukendt 3350 190   2042 1260 48 
        12327 51522 22064 1550 
  Total roede km i ASR Sæson 2007           87463 

 
KILOMETER PER BÅD I FARVAND 

Daglig Km   Langtur Km   Brabrand Km 
Cimbria 7146   Bjerrum 1900   Haarup 3030 

Merc 6075   Delfin 250   Challenger 2772 
Bjerrum 4865   Frigg 552   Theol 2347 
Delfin 4260   Jubi 1550   Lacustris 1424 

Mjølner 4080   Lånt 2x 110   Salamander 700 
Ægir 4030   Lånt firer 5380   Gefion 645 
Frigg 3621   Lånt toer 5211   Lånt 2x 548 

Ao 3414   Mjølner 1700   Skjold 486 
Sylfiden 3363   Njord 165   Odin 355 

Jubi 3340   Rømer 111   Lånt 8'er MANUEL 180 
Scient 2538   Sylfiden 2205   Uspecificeret 149 
Rømer 2292   Uspecificeret 1140   Initiativ 79 

Hof 1611   Ægir 3050   Lånt firer 40 
Njord 1176     23324   Gungner 28 
Føniks 766   Vinter Km    12783 

Freja 362   Frej 47       
Uspecificeret 180   Freja 18       

Gungner 147   Frigg 207       
Zig Zag 144   Jubi 45       

Lånt toer 75   Mjølner 145       
Odin 32   Njord 123       
Med 29   Scient 63       
Frej 26   Sylfiden 1017       

Gefion 6   Uspecificeret 40       
  53578     1705       
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BESTYRELSEN 
 
 
 

 

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

 

Uddannelseschef: Rasmus 
Brøgger 
(uddannelseschef@asr.dk) 
Adresse: Eckersbergsgade 31, 1. 
tv.; 8000 Århus C 
Tlf.: 2826 8666. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Instruktionschef: Peter 
Westergaard 
(instruktionschef@asr.dk) 
Adresse: 
 
Tlf.: 22811907 
 

 Kasserer: Lars Nautrup 
(kasserer@asr.dk) 
Adresse: 
 
Tlf.: 41605940 
 

 Sekretær: Nanna Ebbensgaard 
(sekretaer@asr.dk) 
Adresse: Barthsgade 10, st. th. 
8200 Århus N 
 
Tlf.: 6171 0140 
 

 

Rochef/aktivitetschef: Johannes 
Woer (rochef@asr.dk), 
(aktivitetschef@asr.dk) 
Adresse: Niels Juels gade 15.3 
8200 Århus N 
Tlf.: 5120 7518 
 

 
Klubhus:  Fiskerivej 7, 8000 Århus C – Tlf. 
86132248 
Klubbens bank/foreningskonto: 7001 1508085. 
Internet: www.asr.dk, Email: asr@asr.dk 
 
Roformidlingen og emailadresser på Internettet: 
Se under klubben, medlemmer – se kodeordet i 
klubben eller henvend dig på asr@asr.dk. 
 
Meddelelser om adresseændringer: 
sekretaer@asr.dk 

 
Nyheder m.m. til ASR-nyt sendes til asr-
nyt@asr.dk 
 
Informationslinje: Tlf. 61 66 22 48 
 
Udvalg: http://www.asr.dk/udvalg.htm 
 
Ansvarsområder for de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer – se: 
http://www.asr.dk/bestyrelsen.htm

 



 
 

 

 
 

 
KALENDEREN 

 
Januar 2008 
11. januar GF i Velfærdsforeningen ASR  
12. januar Svømmeprøve (Husk en 20er til skabet)  
27.-28. januar Vinterklargøring af Cimbria og 
Mjølner  
30. januar Bestyrelsesmøde kl 19  
 
Februar 2008 
4. februar Deadline til B-møde den 11. februar  
10.-11. februar Bestyrelsesweekend  
11. februar Bestyrelsesmøde  
15. februar Deadline for Årebladet 1/2008  
17.-18. februar Vinterklargøring  
24. februar Kredsgeneralforsamling Jyllands 
sydlige kreds i Kolding  
24.-25. februar Vinterklargøring  
 
Marts 2008 
1. marts Deadline til B-møde den 8. marts  
3. marts Husklargøringsdag  
8. marts Bestyrelsesmøde  
10.-11. marts Vinterklargøring  
10.-11. marts Web-workshop  
13. marts Info-aften for nye medlemmer kl. 20  

14. marts Info-aften for nye medlemmer kl. 20  
15. marts Instruktøraften kl. 20  
17. marts DFfRs Hovedgeneralforsamling  
17.-18. marts Vinterklargøring  
19. marts Info-møde om outriggerroning kl. 19.  
21. marts K1 Vinterteorikursus  
24. marts Standerhejsning kl. 14  
31. marts - 
1. april Instruktionsweekend for nye medlemmer  
 
April 2008 
31. marts - 
1. april Instruktionsweekend for nye medlemmer  
5. april Deadline til B-møde den 12. april  
12. april Bestyrelsesmøde  
13. april Kaninsvømmeprøver  
18. april Betaling af kontingent  
20. april Ekstra kaninsvømmeprøve!  
24. april K1 Materielkursus  
26. april K1 Teorikursus  
27. april Kaninsvømmeprøver AFLYST 
Svømmeprøven kan tages 20. april eller i maj. 
Dato annonceres snarest! 

 
 
 
Faste aktiviteter 
 
Ergometertræning:  Brabrand Rostadion  
Svømning: Fredage kl. 20.00-21.30. Århus Svømmestadion, F. 

Vestergårdsgade 5.  
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 

 
 

Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET       Fiskerivej 7, 8000 Århus C 
 




