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Skyerne gråne, og løvet falder, fuglene synge ej mer, vinteren truer, og natten kalder, blomsterne sukke: det sner! Og 
dog bære blus vi med glæde!

/Grundtvig/Oluf Ring

Selvom bådene nu stort set er lagt på 
land og venter på flittige hænder med 
sandpapir og lakpensel, er kimen til en 
ny sæson ved at blive lagt alt imens der 
flåes i ergometre, svømmes og spilles 
volley. En ny bestyrelse blev valgt på 
generalforsamlingen og har nu til op-
gave det kommende år, at udstikke kur-
sen for vores allesammens roklub. Der 
er emner nok at tage fat på: udflytning, 
at tilgodese forskellige interesser i klub-
ben og rekruttering af nye medlemmer 
samt fastholdelse af nuværende for blot 
at nævne nogle stykker. De store linier 
er den nye bestyrelses spændende og 
ansvarsfulde opgave at forme – at få en 
roklub baseret på fællesskab og frivil-
lighed til at fungere og blive et enestå-
ende forum for venskab og oplevelser 
er vores alles.

/Redaktionen
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Generalforsamlingen i november 
afsluttede på én og samme tid et aktivt 
år i bestyrelsen og satte gang i et nyt 
med mange gode forslag og ønsker. 
et fyldigt referat og bestyrelsens 
beretning kan læses andetsteds i 
Årebladet.  

Nyt ansigt

Christina Meilvang valgte at træde 
ud af bestyrelsen og ind kom Majbritt 
d. l. kristensen. Bestyrelsen har 
konstitueret sig på grundlæggende 
de samme poster som sidste år, 
dog med den ændring at Majbritt 
overtager Christinas post som en af 
aktivitetscheferne, og at Asger bliver ny 
kaproningschef. dermed har vi nedlagt 
posten som it-chef og opgaverne vil 
fremover blive varetaget af Asger og 
undertegnede i fællesskab.

Udløbere på vej

På generalforsamlingen blev 
forslagene om reduceret kontingent 
eller loyalitetsprogram for 
mangeårige medlemmer drøftet 
livligt. ligeledes blev der efterlyst et 
mere aktivt fondssøgningsarbejde 
og bestyrelsen blev givet ret til at 
kræve, at medlemmerne deltager i 
vinterklargøringen eller i det mindste 
lægger en tilsvarende arbejdsindsats i 
klubben. dette blev besluttet sammen 
med en hensigtserklæring om, at 
der vil blive arbejdet med formen og 
indkaldelserne til vinterklargøringen. 
Bestyrelsen har siden aftalt, at jeg 
står i spidsen for at indkalde til et 

”kontingent-udvalg”, mens Peter 
indkalder til møde i et genoplivet 
fondsudvalg. Johannes vil sammen 
med materieludvalget og Jens Holbech 
arbejde med vinterklargøringen. 
udvalgsarbejdet vil dog først begynde 
i februar måned, og er du interesseret 
i at deltage, er du meget velkommen 
til at henvende dig til os!

Juleferie og fyrpasserhus

Bestyrelsen vil nu gå på tiltrængt 
juleferie og tage fat på den kommende 
sæson i midten af januar, hvor vi afholder 
bestyrelsesweekend i fyrpasserhuset 
på Sletterhage. Her vil vi lægge kimen 
til den kommende sæsons arbejde 
samtidig med, at vi vil give et bud på 
klubbens udvikling de næste 10 år. 
Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et 
godt og lykkebringende nytår!

/Michael troelsen
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Formandens beretning 

Vi var mange nye, der skulle finde et 
ben at stå på, da vi satte os sammen 
for et års tid siden. derfor var det med 
en vis spænding, at jeg så frem til, at 
vi i weekenden 21-22. februar skulle 
tilbringe 24 timer i et sommerhus og 
finde et fælles program for dette års 
arbejde. Men gennem et intensivt 
og meget givende døgn fik vi lagt et 
godt grundrids til dette års arbejde og 
samtidig løbet, hygget og kastet med 
snebolde. koncentratet af samtalerne 
findes på nettet. Vi konstaterede, at vi 
havde mange ønsker og ambitioner 
og fik dem prioriteret. Det udsprang 
der en lang række opgaver af – og 
vi er endnu ikke nået i mål med alle 
sammen. Vi er dog godt på vej. 

Én væsentlig fællesnævner var 
et ønske om at prøve ”klubaften-
konceptet” af. dem begyndte vi med i 
maj - og formen og indholdet er stadig 
under udvikling. Jeg tør godt vove den 
påstand, at de i sig selv har været en 
succes - fordi der hver gang har været 
godt fremmøde, god mad og god 
dialog. Men vi skal arbejde på formen, 
så vi får mere dialog - og måske hygge 
- ind i billedet. Heldigvis har vi en hel 
sæson foran os igen, og klubaftenerne 
finder forhåbentlig heller aldrig en helt 
fast form. for der skal være plads til, 
at vi kan tage det op, der rører sig i 
klubben. 

I den lange fortælling om et nyt 
klubhus er der ikke sket så meget i 
det forgangne år. Vi holdt møde med 
Sport og fritid 24. marts, hvorefter 
sagen blev lagt stille for en tid. det 
skyldes delvist, at den er bundet op på 
den længe ventede dispositions-plan 
for området. Med lidt held kommer 
den i høring omkring årsskiftet. 

ligeledes er der ikke sket meget i 
forhold til fundraising. der kunne være 
sket mere, men det kræver tid. 

Stilstanden i udviklingsarbejdet i 
foråret skyldes, at vi måtte skifte 
kasserer pr 1. maj, hvorfor kræfterne 
måtte lægges her med at finde en 
afløser, samle op og holde møder i 
banken. I den forbindelse viste det 
sig også, at vores regnskabsprogram 
og medlemsdatabase var forældet, 
og vi måtte træffe en beslutning om 
indkøb af et nyt program. Heldigvis 
trådte Peter Vestergaard beredvilligt 
til, kom hurtigt ind i arbejdet og har 
været en særdeles stor hjælp siden. 
tAk for det! ud over at vi får en 
internetbaseret medlemsdatabase 
og et økonomisystem, der muliggør 
opkrævning via medlemmernes 
netbanker (dvs. vi behøver ikke 
længere slikke majestæten i nakken 
300 gange hvert forår) får vi nu også 
en løsning på det problem, at vi har 
savnet et løbende overblik over vores 
økonomi gennem et budget at styre 
efter og kvartalsvise rapporter for 
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udviklingen. det tager vi fat i næste 
sæson! 

Men har vi tid til alt? der skal ikke 
herske tvivl om, at det til tider kan 
være hård kost at sidde i bestyrelse. 
Ingen kommer sovende til opgaven. 
Sene aftenmøder i bestyrelsen en 
gang måneden og møder ind imellem. 
daglige svar på spørgsmål. Sikre 
opdaterede informationer i asr-nyt og 
på hjemmesiden. en bådpark, der 
konstant kræver. Altid være klar til at 
give et svar, selv når man mest af alt 
trænger til en stille rotur til afkobling 
fra arbejdet… Her kan det sagtens 
være en udfordring at holde fast i sit 
engagement, for friheden er lige på 
den anden side. derfor er det også 
meget prisværdigt, at næsten hele 
bestyrelsen fortsætter. og her håber 
jeg, at hele klubben vil passe godt på 
den og værdsætte det arbejde, der 
bliver udført. for det fortjener den! 

Samtidig med, at vi oplever, at kravene 
og forventningerne til bestyrelsen 
vokser, vil vi i det kommende år 
arbejde på at mindske arbejdsbyrden 
i bestyrelsen. for vi er fortsat blot 
ulønnede medlemmer af klubben, 
der har fået et ansvar. Vi skal sikre, 
at ingen kører surt i det. dertil skal 
vi være bedre til at løfte i flok – hele 
klubben – og bestyrelsen skal ha’ 
nogle bedre It-løsninger, som kan 
understøtte overdragelsen mellem 
skiftende personer på posterne. tAk 

til bestyrelsen for et godt år - tak 
for sammenholdet og for den gode 
stemning. 

/Michael troelsen

Husforvalteren 

Som ny på posten, kastede jeg en 
masse energi i husforvaltningen. 
Glæden har været løbende stor, når 
jeg har fået mangefold igen! 

Min første og største målsætning 
blev udvidelse og forskønnelse af 
gårdspladsen. der er dog også sket 
en masse på de resterende områder, 
bl.a. fornyelse af billederne i klubstuen 
og meget andet. dette skyldes ikke 
mindst mit hårdt-arbejdende husudvalg 
og andre flittige. For da foråret kom, 
valgte jeg selv at rejse udenlands, 
mens de andre gav den hele armen 
herhjemme. Jeg vil fremhæve vores 
hævede terrasse! der blev aset og 
maset i regn og kulde med at jævne 
jord og lægge fliser. Dette med et 
fantastisk resultat, som jeg har set 
blive benyttet rigtig meget i løbet af 
sæsonen. fra terrassen er der god 
udsigt over slæbestedet, og ikke 
mindst over medroere, som er aktive 
med bådvask i gården. der står dog 
lige nu en sørgelig erstatning for en 
bænk, som efter planen skiftes ud til 
foråret med den udtænkte bådbænk! 
terrassen har også været pyntet med 
flotte blomster, tilgangen hjulpet på vej 
af en flot trappe, og udsigten udvidet 
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da træerne er blevet beskåret. 

I skrivende stund står en ny husdag 
for døren. det bliver rigtig hyggeligt, 
og flere opgaver er klar til at blive 
løst, bl.a. genfarvning og reparation 
af sofahynder, opsætning af lys i 
store bådhal, oprydning i køkkenet, 
og omdannelse fra kaos til orden i 
mellemgangen. 

nævnes skal også alle de småting, 
som man ikke lægger mærke til bliver 
repareret, men som faktisk er det der 
gør, at huset trods alt stadig står endnu. 
Samt at den ugentlige rengøring udført 
af de menige roere har fungeret rigtig 
godt gennem sæsonen! Bliv ved med 
det! 

desværre må jeg også berette om, 
at vi har været plaget af indbrud 
i efteråret. Alt tyder på, at der er 
tale om den samme person, siden 
fremgangsmåden er den samme, 
og pengene i køleskabet, som det 
eneste, bliver taget. der er nu gjort 
og planlagt tiltag til at forhindre det, 
og jeg håber det virker, for det er rent 
ud sagt skideirriterende, at vores hus 
bliver ødelagt på grund af håndører. 

til sidst vil jeg benytte lejligheden til at 
takke alle jer, som har givet en hånd 
hen over året med stort og småt! Jeg 
glæder mig til endnu mere husarbejde 
næste år! 

/nanna ebbensgaard 

Sekretæren 

Som ny på sekretærposten skal jeg 
hilse at sige, at I er nogle tidskrævende 
bavianer at holde styr på. I hvert fald 
i et kartotek. Alene at sætte sig ind i, 
hvordan en Access-database fungerer 
og så derefter oprette nye medlemmer, 
registrere adresseændringer og nye 
rettigheder for endelig at få det hele 
til at gå op i en højere enhed i form af 
en roformidling samt en adresseliste 
til Årebladets redaktion. det har kostet 
mange – men vildt lærerige – timer 
ved skrivepulten. 

Oven i det har vi i denne sæson flyttet 
hele medlemskartoteket over i Winkas, 
så økonomi- og medlemsdata nu er 
samlet i et og samme system. denne 
overgang krævede en gennemgående 
oprydning i den gamle database og 
dernæst selvfølgelig oplæring i det 
nye system. 

Pyha… det var meget, men, men, 
men…  Som sagt en meget lærerig 
sæson på It-fronten. og meget 
mere vigtigt: nu kan vi se frem til en 
ny sæson med et spritnyt og meget 
smartere system, så det bliver en sand 
leg at holde styr på fårene i fremtiden. 

lidt tør statistik til nørderne: Vi har 
p.t. ca. 280 aktive medlemmer og 20 
passive. og hvad man end måtte føle 
til festerne, er kønsfordelingen næsten 
lige.  Vi har 35 medlemmer under 25 



forMAndenS kluMMe

forMAnden03 BeStyrelSen08

år og 10 medlemmer, som har rundet 
de 60. resten fordeler sig der imellem. 
Jeg ser frem til en frisk sæson med et 
nyt medlemssystem. 

/Anette Specht 

Aktivitetscheferne 

Som noget helt nyt valgte vi i starten 
af året i bestyrelsen at opstille to 
aktivitetschefer og herunder lægge 
de tidligere langturschef-poster, 
Aktivitetschef-opgaver og rochef-
opgaver. Alt er jo aktiviteter!  

Ambitionen var at et stort 
aktivitetsudvalg ville kunne sætte 
mange forskellige fingeraftryk på div. 
opgaver. første aktivitetsudvalgsmøde 
var en succes med ca. 20 mennesker, 
som alle har været med til at arrangere 
mange af sommerens aktiviteter, netop 
inden for hvad den enkelte brænder 
for. der har været mange forskellige 
teams. fiskefrikadelletur-teamet 
arbejder stadig på turen til næste år. 
Så der er bestemt mulighed for at 
sætte nye fingeraftryk næste år!

Vi var begge nye på posten og det har 
da skabt nogle udfordringer. Mange tak 
til især Johannes Woer for tålmodighed 
og hjælp til, hvad man skal huske som 
aktivitetchef og ro-chef. 

når man ser tilbage, har det været 
en travl sommer. en hurtig oversigt 
over noget af alt det, der blev nået i 

fællesskab viser dette: 

- Madpakketur i maj. Som noget 
nyt også for ufrigivne kaniner, hvilket 
var et stort tilløbsstykke.

- fælleslangturen i maj. 
Planlagt kolding – Vejle men grundet 
vejret, endte det med en lille tur på 
Skanderborg Sø for de stædige, der 
ville af sted. 

- kristi Himmelfart gik 
traditionen tro til Skæring Hede. Alle 
både var på vandet og alle 5 bat blev 
brugt til årets rundboldkamp. 

- Sculler instruktionsdag den 
30. maj var ret så populær trods blæst 
på Brabrand.

- kaninlangtur, fuld af kaniner 

- Skt. Hans tur. fyldt og laaang 
venteliste 

- fælleslangtur i juli til 
Helgenæs, grundet blæsevejr endte 
den i odder 

- fælleslangtur til Mariager 
fjord. efter sigende en god tur. 
Aktivitetscheferne var forhindrede 
begge to. øv. 

- fiskekonkurrence. kun en 
båd af sted, men med høj cigarføring 
og masser af hygge.
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- AuS dag. reklame for roning 
ved Aarhus universitetssport. Stor 
interesse for at møde de potentielle 
nye kaniner og megen sjov med at 
råbe efter dem i ergometrene. 

- og sidst men ikke mindst, 
løvfaldsturen. lækre billeder kan ses 
rundt omkring på forskellige facebook 
sider.

Husk vinter-aktiviteterne, så ro-
vennerne ikke bliver væk, bare fordi 
det er vinter! Volley tirsdage, Svømning 
fredage på Århus Svømmestadion og 
ergometertræning på Brabrand. Se i 
kalenderen for tidspunkterne. og så 
er der jo vinterroning. kun i godt vejr 
og kun med l-styrmand i båden. tak 
for en forrygende sæson. 

/Christina Mejlvang og Merethe nørager 

Uddannelseschefen

På uddannelsesposten bød året på 
13 uddannede instruktører mod de 
sædvanlige 10. dette skete, fordi vi 
de seneste år har oplevet, at mange 
af ”de gamle” er faldet fra. det så ud 
til, at vi fik vendt det, da der var rigeligt 
med instruktører i år. der har været 
afholdt 4 godt besøgte k1 kurser samt 
det sædvanlige k2/k3 kursus. l-kurset 
blev aflyst i år grundet for få tilmeldte, 
men det følger de seneste års rytme 
med mange hvert andet år. Projektet 
fra 2007 med at uddanne vores 
kaproningschef til et højere niveau af 

træner blev afsluttet i sommeren 2009 
da denne bestod alle eksamener. der 
blev forsøgt at tilmelde vores to kanin 
kaproningstrænere til hele klubtræner 
uddannelsen, men modul C og d blev 
aflyst i 2009. Dette bør forfølges i 
2010. 

Jeg har gennem sæsonen forsøgt 
at sende mails til medlemmer uden 
styrmandsret, når der var muligheder 
for diverse underskrifter. dette skete 
for at se, om vi kan generere nogle 
flere K1 styrmænd blandt kaninerne. 
dette er kun i begrænset omfang 
lykkedes, men tiltaget bør fortsætte 
sammen med andre tiltag. 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at det fra 
2010 igen kun skal være instruktørerne, 
der giver k1-teorien. dette er gjort 
for både at styrke det faglige niveau 
hos instruktørerne, og mere vigtigt så 
håber vi, at den øgede kontakt, der 
vil komme, vil give nogle flere andre 
underskrifter resulterende i en højere 
procentdel af kaninårgangen, der vil 
blive uddannet til k1 på deres første 
sæson. 

Materielforvalteren 

Året startede godt, i det flere 
medlemmer meldte sig på banen i 
materieludvalget. Bådene fik den 
sidste overhaling, så selv Delfin var 
klar til at komme på vandet. Men 
lige før standerhejsning fik Cimbria 
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en større skade, der satte den ud af 
spillet i nogle måneder. 

Hen over sommeren har bådparken 
kunne mærke, at der har været et 
større slid, end der ellers plejer at være 
på den. flere skader er blevet opdaget 
uden ejermand, hvilket automatisk 
giver en længere reparationstid! Så 
mange af klubbens både har været 
ude af drift over længere tid. Bare 
alene antallet af bordskader er steget. 
Genefke, Jubi, njord, Cimbria, Scient 
og Ægir har mærket, at livet i en roklub 
kan være hårdt. njord og Ægir er så 
skadede, at der skal skiftes bord. 

På årets løvfaldstur fik flere af bådene 
ridser og en enkel fik en bordskade, 
så derfor har bestyrelsen besluttet, 
at kanooverbæringen ved ry ikke 
længere må benyttes. Vi undersøger 
om den kan ændres, men i mellemtiden 
er det kun overbæringen over vejen, 
der er tilladt. 

I sommerens løb er der blevet skiftet 
lommer på klubbens årer, og en del 
af dem er blevet justeret. Jeg håber I 
har lagt mærke til dette, og synes det 
virker. Ingen har til dags dato klaget, 
så mon ikke det spiller? 

Vinterklargøringen: den kører ikke helt 
som den skal, fordi for få melder sig 
til weekenderne. det er noget vi skal 
have lavet om på. emnet vil blive taget 
op på generalforsam-lingen, og en 

løsning skal findes på dette problem. 

Jeg vil her på falderebet takke de 
mennesker, der i mit udvalg har 
hjulpet mig igennem sæsonen, så 
alle i klubben har haft nogle både at 
ro i. Var det ikke for jer, var bådene 
ikke kommet på vandet i gennem 
sommeren. Skal de holde 30 år, skal 
vi blive bedre til at passe på dem! 

/Johannes Woer  

IT-chefens beretning

Jeg startede ud med at arbejde 
på en helt ny hjemmeside, helt fra 
bunden, da listen af krav/ønsker til 
en ny hjemmeside ikke var forenelig 
med nogle af de eksisterende CMS 
systemer, jeg havde kendskab til. efter 
at have brugt adskillige timer på at kode 
og bare ventede lidt på at kunne skifte 
til klubbens kommende server, så jeg 
kunne fortsætte udviklingsarbejdet der, 
opstod der desværre en del venten 
på, at serveren var klar. Serveren 
skulle være et sponsorat til klubben, 
men da klubbens kontaktperson til 
firmaet valgte at søge nye græsgange, 
forsvandt sponsoratet. derfor har jeg 
nu sørget for en anden hostingløsning. 
ovennævnte stilstand, samt at jeg 
havde glemt, hvor lang tid det tager 
at lave en større hjemmeside helt fra 
bunden, har desværre taget pusten 
lidt fra mig. og det har ikke hjulpet, at 
jeg har haft meget travlt med studiet. 
derfor har vi snakket sammen i 
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bestyrelsen, og hjemmesiden er sat en 
lille smule i bero – dog satser vi på, at 
det kode der er lavet bliver integreret i 
den eksisterende side, da det vil gøre 
det meget nemmere at holde den 
opdateret. dog er der allerede skiftet 
kalender, så klubbens kalender nu 
kører via google calendar. 

I sensommeren gik der også en del tid 
med at træne kaninkaproning, hvilket 
(selvfølgelig) endte med guldmedaljer 
til klubben i de to kaninløb ved Aalborg 
regatta. og endda en pokal til evig 
eje. 

der er også etableret trådløst internet 
i klubben, som på sigt skal bruges til 
elektronisk roprotokol samt mulighed 
for at tilgå vejrudsigter fra klubben, via 
en computer som vil blive stillet op. 

/Asger van der Wehl

Instruktionschefens beretning 

Mit indtryk er at sæsonen er gået godt.  
Vores mål var at øge antallet af nye 
medlemmer samt fastholde disse, 
da tendensen de sidste år har været 
et lavere antal nye medlemmer end 
førhen. det er fortsat ikke lykkedes at 
øge start antallet, dette er uændret. Vi 
har til gengæld fastholdt lidt flere. Der 
er nu 70 tilbage af de medlemmer der 
er startet over denne sæson. Heraf 10 
overflyttere eller tidligere ASR roere. 
det betyder der har været et frafald på 
8 i modsætning til 14 sidste år. 

der er løbende nogen, der henvender 
sig, både overflyttere og nye roere. 
der er nu 12 på ventelisten. disse er 
informeret om, at der ikke er instruktion 
længere i år, og at de selv aktivt skal 
melde sig ind til info aften næste 
sæson, som ligger d.9-10 marts.

I det indeværende år har vi prøvet at 
udvide rekrutteringen af medlemmer 
ved at forny reklamen i form af, plakater 
og flyers, reklame i universitetsaviser, 
via enkelte intranet, og facebook. der 
blev lavet en plan med institutioner så 
vi kunne følge op på at reklamen kom 
godt rundt i byen, også til studier med 
yngre studerende. desværre blev 
listen ikke anvendt og der var ikke 
helt den håbede opbakning til at få 
reklamen ud, men få fik alligevel fordelt 
de trykte plakater.  Spørgeskemaer fra 
indmeldelsesaftenen viser dog, at det 
ikke er reklamen, der er afgørende 
for, om folk overvejer at melde sig ind, 
Men vi har en formodning om, at det 
forhåbentlig bidrager til opbakning 
til infoaftnerne og dermed i bund og 
grund også indmeldelse. 

frafaldet af nye medlemmer sker 
allerede under instruktionen. 
Begrundelser, som jeg har fået 
indberettet, er tid og ændring i 
studieplaner, rejse og lignende.  
dermed ikke meget vi kan gøre 
anderledes her - det er et kendt 
fænomen hvert år.  På infoaftenen 
understreger vi tydeligt, at det tager 
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tid at ro! 

Sidst i oktober blev der afholdt et 
evalueringsmøde for kaniner. trods 
et lille fremmøde gav denne aften et 
rigt udbytte. Meldingen er overordnet 
og generel at kaninerne har følt sig 
rigtig godt modtaget i klubben, og der 
lød også ros til Alle, der har haft med 
instruktionen at gøre! Aftenen gav 
inspiration til forbedringer, specielt 
er det vores største udfordring, at 
forbedre overgangen fra at kaninen 
slippes fri af instruktørens beskyttende 
rofavn, til selv at skulle finde andre 
favnende k1 roere. dette er ikke 
en nem opgave, men ideer kom på 
banen, og der vil blive fulgt op på dette 
til instruktøraftenen. Hvis der sidder 
nogen med ideer hertil så sig endelig 
til. formentligt vil en forbedring af 
dette bidrage til fastholdelse og mere 
aktivitet hos kaninerne den første 
sæson.

kort kan opremses følgende outcome 
fra opfølgningsaften, hvilket også vil 
blive de næste års udfordringer. 

- flere med minimum k1 til 
fællesroning + flere der melder sig til at 
give k1 underskrifter (vi prøvede med 
kalenderfunktionen på opslagtavlen)

- opfølgning af den frie kanin 
(info til instruktøraften om opfølgning 
via påmindelser om arrangementer 
osv.)

- tidlig start af kaproning 

- Generelt flere kaproningstilbud 
på havnen

- Mere fokus på Brabrands 
muligheder, evt. flere intro weekender 
derude, bedre faciliteter og materiel.

- Mere opbakning og information 
om regatta allerede ved start.

/Birgitte Bæk
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På generalforsamlingen den 19/11 
var der indkommet forslag til livsvarigt 
medlemskab, hvis man indbetalte 5 
års kontingent, dog efter et femårigt 
medlemskab.

der blev udtryk bekymring for de 
økonomiske konsekvenser.

Men er der overhoved grund til 
bekymring? ASr har i dag 25 
medlemmer over 40 år. Heraf er 2 
livsvarige og en hel del er passive.

Så hvis man står og skal vurdere, 
om det kan betale sig at indbetale 5 
års kontingent (pt. 6750,-) skal man 
tænke på, at der først er ”break even” 
efter 5 år. Herefter kan man så ”nyde” 
sit gratis medlemskab.

Man har altså været medlem mindst 5 
år og skal så se yderligere 5 år frem. 
Man er blevet ældre og har måske 
ikke tid til at være så aktiv. Har man 
overhovedet nogen at ro med, der har 
samme alder, indstilling og interesse. 
Statistisk set nej for ASR’s alderprofil 
hælder klart til de unges side. og bor 
man overhovedet i byen? er roningen 
i ASr gearet til de ældre? er der 
løftesystemer? Hvilket fællesskab kan 
man forvente?

når man ser på andre roklubber er 
aldersprofilen typisk mere jævn fordelt. 
ArA roklub har ligefrem en meget aktiv 
senior ordning, der blev startet, fordi 
man gav reduceret kontingent mod at 

senior medlemmerne frafaldt deres 
stemmeret ved generalforsamlingen. 

Har ASr interesse i de ældre og 
erfarne?

Andre roklubber nyder godt at 
pensionister, der har praktiske 
tillidserhverv, reparerer både eller på 
anden måde gør nytte i klubben. de 
ældre har ofte en bedre tilgang til 
erhvervslivet og har derved mulighed 
for atskaffe sponsorater, de kan skaffe 
billige materialer eller de har kenskab 
til håndværkere, der rimeligt billigt kan 
yde tjenester. I ry roklub hed det sig 
en overgang, at hvis man skulle ind i 
kommunalpolitik, så var det bedst lige 
at være eller have været medlem af ry 
roklub. tænkt hvis nicolai Vammen 
var medlem af ASr. Ja, så er det ikke 
sikkert at vores klubsituation havde 
set sådan ud.

når man som ASr roer har en del 
år på bagen, er man faktisk et ret 
godt medlem økonomisk set. Man 
slider ikke så meget på bådene. Man 
viderfører også den så ”berømte” 
klubånd og kontinuitet i klubben.

og a pro pos klubånd, så blev den 
også berørt på generalforsamlingen. 

for mig er klubånd f.eks at man siger 
til sig selv: jeg vil også være ASr roer 
om 5 år.

Har du stillet dig selv det spørgsmål 
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og konsekvenserne heraf?

Har du tænkt på at du også bliver 
ældre og at roning er en god sport 
hele livet igennem?

de nuværende medlemsordninger 
fremmer ikke et insitament til at blive 
i klubben, når ens roaktivitet af den 
eller anden grund erblevet lille. nogle 
vælger at blive passive medlemmer 
uden nogen form for rettigheder, ene 
og alene fordi de har en kærlighed til 
ASr. Men alt for mange tabes, fordi 
der ikke gives et alternativ. Hvis den 
elektroniske roprotokol blev etableret 

ville man kunne tilbyde et medlemskab 
til roere der f.eks har roet i 5 år et 
reduceret medlemskontingent hvis 
de vel og mærke ror mindre end f.eks 
300 km.

der er sikkert andre gode forslag, som 
jeg håber bestyrelsen og medlemmer 
vil arbejde for.

Jeg kan kun kraftigt opfordre til at 
bakke op om Jens Holbech’s loyalitets 
program, der går ud på at diskutere og 
indføre vedtægter, der gør det mere 
attraktivt at blive længerevarende 
medlem af ASr.

/Jens Vedel
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en lille øjenvidneberetning fra det 
eksotiske udland, hvor roningen også 
trives.

I efteråret var jeg tre måneder i kairo 
for at lære arabisk på det internationale 
sproginstitut i Mohandeseen. 

Vi boede i en lille lejlighed i Zamalek 
kvarteret, det internationale 
ambassadeområde i kairo, på Geizera 
øens nordspids. Hver morgen krydsede 
jeg 26.juli-broen over nilen på min vej 
til skole i Vestkairo, og hver morgen 
stoppede jeg op og så med ro-glæde 
og et lille hjemves suk på de mange 
slanke scullere, der bevægede sig op 
og ned på nilens stille morgenvand så 
langt øjet rakte. Jeg talte op til 12-15 
både en morgen i en weekend, på vej 
til en kaffeaftale i doqqi.

når en singlesculler gled under 
broen, jeg stod på, tænkte jeg ofte, 
at det kunne være sjovt, hvis det var 
rikke Bech eller lars Jensen, der var 
taget på nilen for at træne i de svale 
morgentimer, inden solen fik brændt 
sig igennem smoggen. Men det var 
desværre aldrig rikke eller lars, der 
kom forbi. Til gengæld så jeg flere 
gange et par rimelig seje piger med 
tørklæde, der var ude og træne i en 
dobbeltsculler.

Jeg fik aldrig opsøgt en af de mange 
roklubber og selv roet en tur på nilens 
grumsede vand. Måske kunne det godt 

have ladet sig gøre at få en enkel tur, 
selvom man skal være medlem af de 
meget dyre klubber, der ligger langs 
nilens bred og som ikke just er kendt 
for deres studierabatter… det er den 
egyptiske overklasse, der holder til 
her og nyder de kunstige oaser af fred 
og ro i egyptens ellers støjende og 
støvede hovedstad. Har man penge, 
så kan man ro.

outriggerroning lever altså i bedste 
velgående i kairo og mon ikke også 
andre steder i Mellemøsten. det kunne 
være sjovt at prøve at arrangere en 
langtur på nilen, hvis man kunne 
finde en anstændig inrigger eller 
havde mulighed for at medbringe sin 
egen båd… det ville være et stort 
projekt, men helt sikkert værd at 
overveje. Hvad siger I til at sidde i en 
lille båd, gyngende på nilen og drikke 
kardemommekaffe og ryge shisha 
(vandpibe) efter en lang rodag i solen? 
en anden mere realistisk ide kunne 
være at finde en venskabsklub i Kairo, 
som man kunne besøge eller få besøg 
af og dyste imod i al venskabelighed.

I hvert fald ved I nu, at man kan ro i 
kairo, og skulle I komme forbi egypten 
en dag, er der måske mulighed for 
en tur på nilens vilde våger. I så fald 
hører vi gerne derom i Årebladet.

deres hjemvendte udsendte,

Gry Hvass
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Vinderbilledet af Merethe Nørager

Runner-up af Anna Tjelldén
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Morten Ulrik Christensen

Marianne Lilholt

Johannes Voer



Navn Km Antal ture Sidste tur Brabrand Daglig Langtur Vinter

Jørgen Pedersen 3231 86 31-10-2009 646 2125 460
rasmus Brøgger 2184 99 09-10-2009 14 916 1183 71
Johannes Woer 1950 84 31-10-2009 885 854 211
Morten Værum 1520 79 16-10-2009 8 1124 359 29
Jacob Blom Andersen 1474 67 09-10-2009 6 845 583 40
esben daugbjerg 1460 81 31-10-2009 911 455 94
Per lousdal 1440 44 31-10-2009 449 958 33
Majbritt dichov lund kristensen 1304 59 24-10-2009 817 487
lars nautrup 1285 38 16-10-2009 7 331 894 53
Mona kjærsgaard 1228 52 16-10-2009 777 451
kristoffer kærslund Andersen 1169 47 31-10-2009 112 443 574 40
karsten Handrup 1134 24 24-10-2009 132 971 31
Jacob B. Schmidt 1106 59 30-10-2009 2 654 450
Christina Meilvang 1053 53 30-10-2009 614 393 46
nanna ebbensgaard 947 45 16-10-2009 56 364 475 52
Søren Würtz Christensen 937 27 16-09-2009 257 596 84
Simon kvindal 930 49 16-10-2009 177 527 226
erik eigaard ulfkjær 904 71 31-10-2009 830 74
Stine S. lindegaard 827 47 15-10-2009 511 274 42
ulla Völker 824 20 31-10-2009 36 140 636 12
thomas Svendsen 821 64 30-10-2009 629 107 85
Ida Cecilie lind 812 44 31-10-2009 8 541 263
Jeanita Stenmann Mortensen 795 26 30-10-2009 357 423 15
karen Svidt 777 40 31-10-2009 405 249 123
lars J. Jensen 777 51 18-10-2009 207 346 218 6
Michael troelsen 771 33 24-10-2009 328 416 27
Astrid rasmussen Mohr 752 53 09-10-2009 24 454 253 21
Jens dybkjær Holbech 743 77 30-10-2009 440 303
klan Gravsen 728 21 16-10-2009 263 465
Jesper Qvistgaard 719 49 17-10-2009 123 307 289
Iben Hebsgaard nielsen 705 34 07-10-2009 431 232 42
thomas W. oreskov 669 42 29-10-2009 363 285 21
rikke Møller 647 39 15-10-2009 314 282 51
rune Bro Wellnitz 596 37 05-10-2009 421 175
Anna Sellmer Sørensen 592 25 16-10-2009 313 279
Mathias Gottschalck Heide 560 22 10-09-2009 16 374 170
Asger van der Wehl 529 47 24-09-2009 433 75 21
Pernille øhlenslæger Hansen 524 37 29-09-2009 10 382 132
louise frost 519 21 17-10-2009 206 313
Gry Hvass Pedersen 518 35 25-07-2009 416 67 35
Maria krarup kristensen 515 46 25-10-2009 449 66
Jens-erik Jørgensen 507 39 25-10-2009 385 48 74
Anne Cecilie lefevre 507 36 09-10-2009 8 359 140
kristine H. Seeberg 504 31 26-10-2009 326 178
Jan Møller 503 42 25-10-2009 405 24 74
Anna kirstine Winthereik 493 32 17-09-2009 390 99 4
rasmus Bengtson 488 34 16-10-2009 38 292 158
lars Bach danielsen 482 28 29-10-2009 372 110
Peter Madsen Jensen 481 18 16-10-2009 157 324
Anita Bach danielsen 476 32 30-10-2009 434 38 4
Jette Iversen 469 48 30-10-2009 317 152
Benedikte Skaarup Madsen 467 29 30-10-2009 141 138 188
Jan tovgaard 461 34 09-10-2009 457 4
Anker M. Aagaard 460 19 17-10-2009 131 329
rolf ehrenreich thorup 454 33 06-10-2009 337 117
Merethe nørager Hansen 453 30 17-10-2009 334 119
Merete Skovgaard Vindum 449 24 15-10-2009 279 154 16
katrine krogh Andersen 439 19 29-10-2009 14 161 264

Opgørelse over medlemmers km



Navn Km Antal ture Sidste tur Brabrand Daglig Langtur Vinter
Sune Mørch knudsen 437 14 10-09-2009 10 107 320
Morten Pedersen 426,16 27 18-10-2009 60,16 178 188
thit kragelund 425 8 17-10-2009 102 323
Henni dam eskildsen 423 17 17-10-2009 161 262
Johnny kjeldbjerg 414 19 19-08-2009 142 263 9
kristiane landgaard 413 17 15-10-2009 211 187 15
Palle Jørgensen 411 18 03-10-2009 145 266
Bodil Grud rasmussen 410 18 25-09-2009 348 50 12
Morten ulrik Christensen 403 14 17-10-2009 103 279 21
Jesper trier nielsen 389 17 27-09-2009 8 121 221 39
Sven Hagen Madsen 380 28 27-10-2009 306 74
Astrid Grud rasmussen 372 22 18-09-2009 247 90 35
Birgitte Bæk 369 27 24-10-2009 2 273 73 21
Anders n. thingholm 361 28 19-09-2009 21 340
Mette Boye 355 20 11-09-2009 247 99 9
elke Jutta Jahn 353 31 30-10-2009 295 58
kasper Steensgaard 349 13 17-10-2009 141 208
Anders overaa thygesen 349 29 29-09-2009 299 50
lars Bundgaard 340 13 22-08-2009 165 175
linda ølgaard Christensen 337 26 19-09-2009 16 321
troels Bjerre Sørensen 333 3 09-07-2009 12 1 320
Jens Vedel 329 34 18-10-2009 52 244 33
Sune Andersen 326 8 24-10-2009 64 262
rikke Bech nielsen 321 31 18-10-2009 281 15 25
thomas Seemann 320 19 18-09-2009 320
katrine lærke Hedemand 313 27 02-10-2009 10 253 50
Anna k. e. tjelldén 311 18 17-10-2009 167 144
Helle Vibeke Pold 307 11 16-10-2009 117 190
Anne frisgaard 306 21 17-10-2009 192 114
tenna duch Schaldemose 303 18 01-08-2009 165 138
Anne Sevelsted 303 10 12-09-2009 16 213 74
Anders Martinsen 298 27 10-09-2009 231 67
Henrik trelle Pedersen 296 12 04-08-2009 92 167 37
Peter Vestergaard 289 19 11-10-2009 289
rie Hansen 287 27 09-09-2009 22 215 50
karen Popp 283 8 11-08-2009 91 192
Malene Bisgaard Blaabjerg Anderse 274 22 30-10-2009 247 27
Martin Juste 270 15 25-07-2009 150 120
Jørgen Andersen 269 23 02-09-2009 269
kristian Strunge nygaard 269 17 29-09-2009 104 135 30
Hanne Medum lærke 265 20 18-10-2009 205 48 12
ulrika Sjödin 258 13 12-09-2009 159 99
Bente Schumacher 255 22 11-10-2009 255
Jesper nielsen 253 18 11-08-2009 253
Mette engelbrecht Jensen 251 14 04-08-2009 201 50
Martin Skafte 233 17 11-10-2009 233
lise fræhr 229 17 30-06-2009 179 50
Henning nørregaard Blaabjerg 220 14 20-10-2009 134 12 74
Jesper Henrik Christensen 218 4 17-10-2009 9 209
thomas Greve 216 5 09-07-2009 32 175 9
Hege Sætrum 214 14 26-08-2009 214
Steffen Vinther Sørensen 210,5 21 28-09-2009 45,5 165
Marie Vang Posselt 206 9 04-07-2009 74 132
katja Pace kirkegaard 202 16 18-10-2009 142 48 12
troels Højberg 198 3 03-10-2009 198
Anna Maria Pålsson 197 17 02-09-2009 197
Jonas Suhr Marschner 197 11 04-08-2009 122 75
Max øgendahl Jacobsen 195 10 17-10-2009 81 114
ole Gaarn larsen 195 11 17-10-2009 131 64
ulla Schierup nielsen 186 7 04-08-2009 111 75
Inge Holme-Sørensen 186 13 11-08-2009 112 74



Navn Km Antal ture Sidste tur Brabrand Daglig Langtur Vinter
Christian Petersen 183 4 04-07-2009 15 168
Hans lassen 183 16 05-10-2009 183
Arne lentz Svendsen 179 11 18-09-2009 105 74
kim Holmgaard Jensen 175 1 30-05-2009 175
thomas Bohl 172 15 17-09-2009 172
Søren Winther Hansen 171 15 23-10-2009 171
Adjmal nahimi 162 12 17-10-2009 98 64
lisbeth trøllund Andersen 160 14 07-09-2009 160
Henrik emil Seiersen 158 17 26-09-2009 92 66
Charlotte riis Gravesen 157 14 25-08-2009 157
Mette Bolvig 156 13 25-07-2009 102 54
Almut Veraart 155 15 03-08-2009 155
frida lønbæk Jensen 151 10 27-08-2009 151
lærke thomsen 149 15 25-06-2009 149
linda louise noer 147 13 28-07-2009 147
Signe reichenbach 146 14 06-07-2009 146
kristian luplau 146 9 23-06-2009 96 50
frederik Asbjørn roed-Åstrøm 144 11 23-06-2009 144
Marianne de lemos 144 11 11-10-2009 112 32
ervin Gianelli 138 17 01-10-2009 138
Jan Höncke 138 17 01-10-2009 138
Janne Hardahl-Christensen 135 12 22-09-2009 135
kirsten kallesee 134 11 13-06-2009 84 50
Henrik Saksø 132 11 30-06-2009 107 25
Janne nørager Hansen 125 11 07-07-2009 116 9
Margrethe langhoff thuesen 119 10 06-07-2009 62 57
Magnus Schallert 116 5 30-09-2009 41 75
klaus Goeg 113 9 23-06-2009 113
Henrik W. Bendix 110 14 20-09-2009 110
Sarah eskildsen 109 9 29-09-2009 109
louise krogh 108 10 25-06-2009 8 100
minna Christiansen 107 12 25-08-2009 107
Anette Specht 106 11 20-09-2009 96 10
Johanne Helboe nielsen 105 10 08-07-2009 81 24
Jan Møller nielsen 104 10 23-08-2009 69 35
Sarah Starheim 104 11 23-06-2009 104
tina Svensson 103 10 14-10-2009 76 18 9
Britta lindberg 102 13 24-08-2009 102
tina lind 101 5 13-05-2009 101
Martin Holm Meyer 100 8 09-07-2009 100
Helle ørum nielsen 98 15 05-08-2009 98
tobias Aaen-larsen 94 12 29-05-2009 94
Mads Bech reinholdt 93 8 25-09-2009 93
Martin Christensen 90 5 04-08-2009 90
Susanne Skovbjerg Jensen 90 11 15-10-2009 90
Henrik Hestbech 86 8 18-10-2009 86
Annette fredslund Andersen 86 6 09-08-2009 86
Peer Mortensen 85 10 15-10-2009 85
kamilla laut 84 8 12-07-2009 80 4
kirstine frøsig Pedersen 81 9 11-06-2009 3 78
Mette Verner 81 9 26-09-2009 81
Anni nørgaard Jeppesen 76 2 25-07-2009 67 9
Christian Haugaard Christensen 76 3 13-06-2009 30 46
Jakob Mandrup 75 7 20-09-2009 66 9
Anna kirsten Sørensen 73 5 24-09-2009 73
tine Bichel lauritsen 73 8 28-07-2009 73
Mikkel Høj 72 4 07-10-2009 58 14
niels Holm jensen 71 6 02-07-2009 71
Anders Beck Jørgensen 69 11 29-09-2009 69
Anders Holm Madsen 64 10 08-06-2009 64
Anders Michael Hansen 59 3 30-06-2009 59



Navn Km Antal ture Sidste tur Brabrand Daglig Langtur Vinter
thomas f. Schou 55 4 23-05-2009 55
nis kaasby 53 6 06-10-2009 53
Stig Calmar 53 6 09-05-2009 53
rasmus Holm Madsen 52 7 12-05-2009 52
ninna lindberg 51 5 06-06-2009 51
Helle Schmidt Hansen 51 5 15-06-2009 26 25
Mika Munck Pedersen 51 5 15-10-2009 51
Morten Charles 50 6 03-07-2009 50
Ann Bischoff 48 5 11-09-2009 48
Morten Grud rasmussen 47 6 25-09-2009 26 21
Mads Venø Jessen 47 4 21-07-2009 5 42
thomas Voss 46 5 31-08-2009 46
Birgitte Guul 46 7 11-05-2009 46
ninna Cathrine Schmidt 45 4 27-08-2009 33 12
Jeanette Buhl nielsen 44 6 06-06-2009 44
Anders W. Jacobsen 44 5 17-06-2009 44
Maren Gundersen 42 3 24-09-2009 42
Bettina Mortensen 37 4 30-08-2009 37
Sven Pedersen 32 4 02-06-2009 32
Morten rebo fræmohs 30 2 29-06-2009 30
Marianne lilholt Christensen 30 3 14-09-2009 30
Andreas kaal 29 4 30-08-2009 29
Christina Børlum Petersen 27 4 15-05-2009 27
Per Mortensen 26 3 16-07-2009 8 18
Jesper Vinther Sørensen 26 2 12-07-2009 26
nikolaj Petersen 25 1 01-06-2009 25
Marcus Hansen 25 4 27-04-2009 25
thomas Wacherhausen 25 1 07-04-2009 25
Sara Grarup Jensen 24 4 12-06-2009 24
Geanna Min 24 4 12-06-2009 24
Marianne Bjerre 21 4 30-06-2009 16 5
dennis fogh lind-Bruhn 18 1 14-07-2009 18
lotte klixbüll 18 2 17-11-2008 18
Mette Agerlund lintrup 17 2 15-05-2009 17
tanja Andersen 15 1 02-05-2009 15
kristian kjær Andersen 15 1 09-07-2009 15
katrine Augusta Borbjerg 14 1 31-03-2009 14
esben Selmer Buhl 14 2 29-05-2009 14
niels Peter Hilligsøe 13 3 04-04-2009 13
Peter Andersen 12 3 04-04-2009 12
Jacob thomsen 12 1 13-05-2009 12
tue Skallgaard 10 1 10-06-2009 10
dorthe rolsted Jessen 10 1 21-02-2009 10
lene Brandt Andersen 9 1 11-05-2009 9
lena nielsen 9 2 05-04-2009 9
Camilla Sandholdt Johnsen 9 1 17-04-2009 9
Heidi Hansen 9 1 13-05-2009 9
nanna Helena Wienholtz 9 1 17-02-2009 9
tine kloch Sørensen 9 1 11-05-2009 9
Hans Horslund Christensen 8 1 16-07-2009 8
Anne-sophie kragh 7 1 23-09-2009 7
laurids Andersen 7 1 27-10-2009 7
Jakob lyng 5 1 15-05-2009 5
ukendt 4100 133 27-10-2009 76 2547 1326 151
ukendt Brabrand 597,5 61 27-10-2009 597,5

Brabrand daglig langtur Vinter
total 80652,16 5161,16 43211 29103 3177



BIlleder frA nIlen

IndlÆG26



INFORMATIONBESTYRELSEN

Klubhus
Fiskerivej 7, 8000 Århus c
86132248

Internet: www.asr.dk 
email: asr@asr.dk

roformidlingen og emailadresser 
på Intenettet under “klubben, medlem-
mer”. 
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: 61662248

Udvalg: http://www.asr.dk/udvalg.htm

ansvarsområder for de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer. Se: 
http://www.asr.dk/bestyrelsen.htm 

Formand: Michael Troelsen 
mail: formand@asr.dk
Michael Anchersvej 9, 8270 Højbjerg
2871 8165

Uddannelseschef: Sune Mørch Knudsen 
mail: uddannelseschef@asr.dk
Niels Juelsgade 55, 3. th, 8200 Århus N
41166473

Materielforvalter: Johannes Woer 
mail: materielchef@asr.dk
Niels Juelsgade 9, st, 8200 Århus N
5120 7518

Kasserer: Peter Vestergaard
mail: kasserer@asr.dk
Fynsgade 23, 1TV, 8000 Århus c
2924 4914

Husforvalter: Nanna Ebbensgaard
mail: husforvalter@asr.dk
Barthsgade 10, st. th, 8200 Århus N 
6171 0140

It ansvarlig: Asger Van der Wehl 
mail: kaproningschef@asr.dk
Høegh-Guldbergsgade 139, 1tv, 
8000 Århus c
2362 0740

Sekretær: Anette Specht 
mail: sekretaer@asr.dk
Nørregade 22, 8000 Århus c
40138444

Instruktionschef: Birgitte Bæk 
mail: instruktionschef@asr.dk
Trøjborgvej 8A, 2, tv. 8200 Århus N 
2554 9257

aktivitetschef: Merete Nørager
rochef@asr.dk og aktivitetschef@asr.dk
Ove Gjeddesgade 1, 2. tv, 8200 Århus N
5120 7518

aktivitetschef: 
Majbritt Dichov Lund Kristensen
mail: aktivitetschef@asr.dk
Gebauersgade 6.3.4, 8000 Århus c
51924127



aarhus studenter roklub - fiskerivej 7 - 8000 århus c

Faste aktiviteter

Ergometer: Onsdage 17.30 på Brabrand Rostadion 
Svømning:       Fredage kl. 20..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 20.00-22.00. Pigernes gymnastiksal, Læssøegade 24

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

KALENDEREN

Januar 2010
15.-17. Bestyrelsesweekend 
23.-24. Vinterklargøring Ægir og Njord 
30.-31. Vinterklargøring Åre  

Februar 2010
12. Deadline for Årebladet
25. Bestyrelsesmøde kl 19.00
27.-28. Vinterklargøring scient og Rømer 

Marts 2010
9.    Informøde for nye medlemmer kl 19.00-21-00
10.  Informøde for nye medlemmer kl 19.00-21-00
13.-14. Vinterklargøring AO og Njord
27. Standerhejsning klokken 14.00

April 2010
2. Svømning aflyst
10.-11. Instruktionsweekend kl. 9.00-16-00
15. Deadline for Årebladet
16. Kaninsvømmeprøve
23. Kaninsvømmeprøve




