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“[han] ligner i øjeblikket et af de huse, hvor der er lys i vinduerne, men der er ingen hjemme”

-Kurt Thyboe om “Terrible Tim Witherspoon” på randen af dennes knock out.

I kraft af såvel manglende som sene 
indlæg til dette nummer af Årebladet, 
prøver vi som noget nyt at udvide 
redaktionens spalteplads i bladet. 
Det er en afvigelse fra vores tidligere 
blade, da vi som udgangspunkt forsø-
ger at få andre til at skrive, så bladet 
ikke bliver nogle få folks talerør og 
indholdet for repetitivt. Desværre har 
vi gennem længere tid haft meget 
svært ved at få folk til at bidrage med 
indlæg, så med dette blad introduce-
rer vi ”Onklens klumme”. Som intro-
duktion er den denne ene gang pla-
ceret forrest i bladet, men fremover 
vil den være at finde på de sidste si-
der. Klummen vil indeholde ævl, bævl 
og vrøvl så tag den ikke alt for seriøst. 
Første udgave er tænkt skrevet i en 
stil inspireret af Andy Rooney fra 60 
Minutes. I må meget gerne indsende 
idéer til hvad Onklen skal vrøvle om, 
og vi håber af og til også at lade klum-
men optræde som en brevkasse. Skriv 
derfor endelig, hvis I har et spørgsmål 
om hvad som helst mellem himmel 
og jord, I gerne vil have besvaret (ger-
ne lidt lummert).

Husk ALLE er velkommen til at skrive 
til bladet. Det er jeres blad! Vi bidra-
ger gerne med korrektur mm., hvis I er 
nervøse for slåfejl eller kommaer osv.
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 Siden jeg som ganske ung første gang stak til søs, der har jeg lært et par ting,

når man er i havn og gerne vil finde en tøs, så er det vigtigt man ser sig omkring,

for trunten kan være forstillet, ja der kan være snyd med i spillet.

 

Nede i ASR ja jeg fandt mig en brud, så smuk som en drøm kan I tro.

Med lige lovlig meget sminke og i fineste skrud, og så med en biceps, der sagde spar to

men hun er alligevel en lækker tøs, ja nu skal vi bare få avlet løs.

Halli halløj ASR sparker røv!

ASR’eR Af gudS nåde
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OnklenS klumme

VERDENS UNDERGANG,  
DOSTOJEVSKI OG INTERNETPORNO

Af Onkel Runkeldunk

Med lidt for megen tid til at gå og fun-
dere over hverdagen og verden, har jeg 
det sidste års tid følt en tiltagende grad 
af trykken og depression, når jeg lytter, 
læser eller ser de daglige nyheder. Det 
er ikke en depression i klinisk forstand - 
nærmere en følelse af, for første gang i 
mit liv, faktisk at gå og være bekymret og 
nervøs for verdens situation og udfor-
dringer. Det er formentlig ikke en så flyg-
tig og intens fornemmelse af nervøsitet, 
som da vores forældre i 1962 gennemle-
vede cubakrisen, men måske mere hen 
ad deres oplevelse af 70’ernes oliekriser 
og de årelange konsekvenser heraf.

Men hvad er det lige nøjagtigt der går 
mig sådan på?

Mange store begivenheder har fundet 
sted de sidste måneder. Putin har med 
verdens mest udemokratiske demo-
kratiske parlamentsvalg taget et skridt 
nærmere at tilrane sig præsidentembe-
det på ny, og som et eksempel på ”em-
bedsmisbrug light” kan vi herhjemme 
følge føljetonen om Troelex’ involve-
ring i sagen om Gucci-Helles mands 
skattesag. For resten skal Troels Lund 
Poulsen have stor ros for sin genistreg 
med selvpålagt tavshedspligt. Den løs-
ning skal jeg helt klart til at bruge, når 
ikke jeg har lyst til at snakke om nogle 
af mine dummerter fra klubfesterne … 

(Jeg beklager for resten meget det bi-
demærke i anklen!)

Det er heller ikke sagen om voldtægt 
af en 10-årig i Gullestrup, der er årsag 
til mine grublerier, selvom den er ube-
skriveligt tragisk. Når vi danskere har 
travlt med at fralægge os ansvaret og 
bekræfte hinanden i, at kun en person 
med indvandrerbaggrund kan begå en 
sådan uhyrlighed, bør vi huske den ver-
serende sag om Amager-manden, der 
sætter nye standarder for usselhed og 
menneskeligt forfald. Historien om hans 
drab, overfald og seksuelle overgreb på 
forsvarsløse mennesker så unge som en 
14-årig pige er så depraveret, at Dan-
mark har fået en sag næsten lige så trist 
og vulgær som Belgiens Marc Dutroux 
og Østrigs Josef Fritzl.

Ifølge et af sagens kronvidner lød Ama-
ger-mandens udtalelse om bevæggrund 
for mordet på en 73-årig pensioneret 
kvinde ”… han ville se, om han kunne 
leve med det”. Der er virkelig tale om 
en af menneskehedens værste skum og 
bærme, når man med magt fratager en 
persons ret til at leve, og på voldelig vis 
frarøver offerets familie og bekendte en 
kær pårørende, blot for at gennemføre 
et forskruet tankeeksperiment. Han må 
have haft lidt for megen tid til at gå og 
fundere over hverdagen og verden … 
Spøjst nok har ingen medier endnu frem-
draget ligheden mellem Amager-man-
den og Raskolnikov i Dostojevskis ”For-
brydelse og Straf”. Raskolnikov er en ung 
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mand, der begår et mord for at se om han 
kan leve med skylden. Han bilder sig selv 
ind, at særligt intelligente og udvalgte 
personer kan handle uden for loven i 
en højere sags tjeneste. Kunne Amager-
manden ikke have læst bogen i stedet …

Nej, det der i særdeleshed går mig på, 
er den daglige nyhedsstrøm om ustabi-
liteten og usikkerheden i verdensøko-
nomien. Det er ikke blot finanskrisen 
2007-2008 jeg tænker på, men i højere 
grad de uoverskuelige konsekvenser af 
en potentiel statsbankerot i lande som 
Italien og Grækenland - eller i værste 
fald USA. Arbejdsløshed og stigende 
priser kan jeg håndtere og forholde mig 
til, men tanken om at et helt land går 
bankerot og mister evnen til at holde 
hospitaler i drift, udbetale pension eller 
lønudbetaling til politistyrken kan jeg 
slet ikke håndtere. Det vil medføre de 
svage vil sulte, folk med simple lidelser 
som blindtarmsbetændelse vil dø pga. 
manglende behandling, amagermænd 
vil kunne færdes frit, og vi vil ikke kunne 
tage på charterferie længere. De øko-
nomiske konsekvenser for Danmark og 
andre europæiske lande kan jeg ikke en-
gang begynde at forestille mig!

Forhåbentlig har jeg en for livlig fantasi, 
men jeg frygter i særdeleshed en stats-
bankerot i USA! Under storstrejken i 1998 
overreagerede vi danskere fuldstændigt 
og hamstrede gær, så butikkerne meldte 
udsolgt. I lille moralsk ophøjede Danmark 
skulle der ikke mere end overenskomst-

forhandlinger mellem fagforbund til at 
drive os ud i anarkistiske og grådige hand-
linger, uden omtanke for andre end os selv 
og vores nærmeste. Set i denne kontekst 
vil et kollaps af den amerikanske økonomi 
fører til krig og global sikkerhedspolitisk 
ustabilitet. Det er ikke verdens under-
gang, men vi kan se den herfra.

Teten i rækken af groteske sager tager de 
dog i Afghanistan. En 21-årig kvinde blev 
i 2009 voldtaget og efterfølgende fængs-
let. Man ville umiddelbart tro, at det var 
manden, der forbrød sig mod hende, 
der skulle straffes, men i Afghanistan er 
sex før ægteskab forbudt, så offeret blev 
smidt i fængsel i to år. Nu lader det dog 
til, at hun bliver frigivet under betingelse 
af, hun gifter sig med manden der vold-
tog hende … Suk hvor en stakkel – nu er 
jeg dog mere vred end deprimeret.

Der er dog håb! På det verdensomspæn-
dende interweb er de nye domænenav-
ne. xxx endelig blevet frigivet til brug i 
”voksenunderholdningsindustrien”. For-
målet er, at brugerne nu kan finde, hvad 
de søger, på internetadresser der slutter 
på. xxx. En talsmand for selvsamme in-
dustri har udtalt ” The public response 
has been overwhelming as consumers 
and the adult entertainment providers 
are excited about the benefits and infini-
te possibilities of. XXX”. “Uendelige mu-
ligheder” lyder lige vel optimistisk, men 
hva - jeg giver det et forsøg og sætter 
min lid til pornoindustrien i håb om, ver-
den alligevel ikke går helt til hundene.
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AfpRøvning Af en COAStAl BOAt

Af Niels Skaaning, materialeforvalter

Dansk Forening for Rosport (DFfR) har 
ønsket at øge opmærksomheden om-
kring en ny bådtype i den danske ro-
verden. Denne nye bådtype kaldes for 
en coastal boat eller på danglish, i hvert 
fald indtil nogen finder på et bedre ord 
;), coastalbåd.

Coastalbåden er en bådtype, der kom-
mer fra Frankrig og er bygget til roning 
ved vind- og bølgefyldte kyster. Den er 
lavet af glasfiber og fås i forskellige ud-
gaver med én til firer roere og med eller 
uden styrmand. Den er selvlænsende, 
dvs. den tømmer sig selv for vand mens 
man ror. Den har et ror, der stikker ret 
dybt i vandet, som modsat en inriggers 
vil være anvendeligt i selv store bølger. 
Båden har ikke som sådan baggeplads, 
dog vil jeg ikke afvise muligheden for, at 
man kan modificere båden lidt, så man 
kan få det. Endelig har man, modsat en 
inrigger, to årer pr. roer.

Der har været en del snak i klubben om 
vi skal have sådan en båd og som mate-
rialeforvalter påtog jeg mig derfor at få 
afprøvet vidunderet. Efter et par mislyk-
kedes forsøg, lykkedes det så endelig 
torsdag d. 22. september at få samlet et 
helt bådhold bestående af Asger V.D.W., 
Rolf T., Jacob B., Peter V. og mig selv fra 
ASR som begav sig over til Aarhus Roklub 
(AR). AR anskaffede sig nemlig i sommers 
en coastalbåd af typen 4X+ med støtte 
fra DFfR. Og her starter historien så.

Vi blev vel modtaget af Thomas fra AR, 
som gav os en kort instruktion i, hvordan 
vi skulle bruge båden og hjalp os med at 
sætte den i vandet. Derefter satte vi alle 
otte åre i og sluttede af med at sætte det 
lidt specielle ror på, som i øvrigt vipper 
op, hvis det rammer f.eks. bunden. Så 
går det ikke i stykker. Smart!

Vi satte os i båden, som trods sin lighed 
med en outrigger, lå meget stabilt. Det 
skyldes nok både dens bredde, som er no-
genlunde som en inriggers og dens vægt, 
som skulle være 140 kg tom. Ingen af dele-
ne mærkede vi dog noget særligt til, da vi 
lagde fra land, for selv ved småtroning fór 
båden ubesværet afsted. Faktisk føles det 
ikke som om man bruger så mange kræf-
ter når man ror den og selv om det var 
vores første tur i båden og i særdeleshed 
Peters første tur med to årer ;), kunne vi 
snildt lægge afstand til en 4-åres inrigger.

På fladt vand går båden som sagt fint, 
men da båden jo som sådan er opti-
meret til roning i bølger, roede vi ud til 
pynten for at finde et lidt ubeskyttet 
sted med lidt flere bølger på trods af, at 
vinden komn fra sydvest. Under turen 
derud afprøvede Peter, som i mellemti-
den var skiftet ned på styrmandssædet 
(ja, det kan lade sig gøre at skifte i den), 
roret … Meget. Faktisk så meget at bå-
den krængede voldsomt til siden når 
han afprøvede. Roret er nemlig særdeles 
effektivt og båden har faktisk en vende-
radius på omtrent én bådlængde ved ro-
rets hjælp alene!
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Vi fandt desværre ikke de helt store bøl-
ger, men der var da lidt skumtoppe og i 
de bølger, der var da vi begav os tilbage 
til havnen, gik båden aldeles glimrende 
og stabilt uden det på noget tidspunkt var 
hverken nervepirrende eller sønderligt be-
sværligt at ro. Så umiddelbart levede bå-
den op til snakken om dens sødygtighed.

Efter vi igen havde lagt til ved AR, taget 
båden op af vandet, vasket den og sat 
den på plads igen, blev jeg opmærksom 
på, at jeg slet ikke havde haft ondt i po-
poen. Så jeg kom til den konklusion, at 
coastalbåde har nogle meeeeeget beha-
gelige sæder … I modsætning til f.eks. 
Scients sæder, som maltrakterede både 
min og Ulla Heltborgs Gluteus maximus 
på vores tur i Stockholm.

Så min konklusion som materialefor-
valter er, at båden er en rigtig god båd, 

som klubben burde anskaffe sig i hvert 
fald én af. Den lægger nemlig meget 
op til at man tager den ud på vandet 
de dage, hvor der normalt ikke er både 
på vandet, fordi det blæser for meget 
og bølgerne er for store for inriggerro-
ning. Der er også en livlig kapronings-
aktivitet i bådtypen i udlandet og er 
også ved at komme det herhjemme, 
som sikkert vil tiltale mange. F.eks. er 
der et 6500 m race med coastalbåde 
ved Copenhagen Harbour Race fra og 
med i år. Endelig vil en coastalbåd være 
en rigtig god og tilgivende introduk-
tion til scullerroning, da man ror med 
to årer i en stabil båd, hvor træneren 
vil kunne sidde på styrmandssædet 
med ansigtet vendt mod roerne og 
give instruktioner. Så alt i alt en båd for 
fremtidens roning i Danmark som sup-
plement til de både vi allerede kender 
og holder af.



8 ASR

åRetS gAng i ASR 

ÅRETS GANG I ASR 
Af Michael Troelsen

Endnu en fantastisk sæson i ASR er gået! 
I korte træk: Vi fik foræret en inrigger, 
(næste) en dobbeltsculler, havde stor 
medlemsfremgang og klubben var i 
Norge, Sverige, Tyskland og sågar Græ-
kenland. På de indre linjer i bestyrelsen 
har det også været en fornøjelse at ar-
bejde sammen med et kompetent og 
engageret hold. Vi mødtes i januar, skit-
serede sæsonen og de aktiviteter, den 
stod på. I april tog vi en hel weekend ud 
af kalenderen og tog i sommerhus og 
fik taget têten op til resten af sæsonen. 
Igen var der stort engage-ment og vilje 
til at gøre en forskel for klubben - og det 
har sat sine spor. Vi har arbejdet med at 
få en ny struktur i bestyrelsen til at lyk-
kedes, så vi hver i sær forhåbentlig får 
mindre at lave og kan koncentrere os 
om de opgaver, vi helst vil. Derfor har vi 
fortsat en underopdeling i bestyrelsen 
mellem Forretningsudvalg, Aktivitets-
gruppe og Drift&Materiel-gruppe. Det 

er en ny form at arbejde på, som der 
helt klart skal arbej-des videre med i 
det kommende år – men vi har allerede 
høstet fordelen ved kortere aftenmø-
der i besty-relsen og større decentralt 
ansvar – og utrolig stor aktivitet i klub-
ben, på vandet og til lands, hvad enten 
det er langture, korte dagsture, grill-
hygge, museumsbesøg eller ergome-
tertræning. Det skal vi blive ved med. 
Vi kan sagtens lave alt muligt andet en 
roning – men stadig holde fast i, at det 
er roningens glæder, der er omdrej-
ningspunktet for klubben. Jeg håber 
for den næste sæson, at ASR også kan 
”vise tænder” på kapro-ningsbanerne, 
hvad enten det er til kort- eller langdi-
stance. Hvis ikke vi kan – hvem kan så?

Aktivitetsåret der gik
Merethe Nørager og Merle Banggaard

Det er jo skønt at være aktivitetsansvar-
lige for en klub, hvor medlemmerne vit-
terligt er meget aktive. Det har dette år 
også båret præg af. Aktivitetscheferne 
lagde ud med at holde et møde i klub-
ben, hvor alle akti-vitetsinteresserede 
kunne møde op og give inputs og mel-
de sig til at arrangere aktiviteter. Det var 
fint fremmøde og masser af gejst. Mø-
det bar allerede frugt i foråret til Kristi 
Himmelfartsturen. Her var en stor del af 
klubben med på turen, der som altid gik 
til Moesgaard Strand, hvor der var end-
nu et intenst rund-boldopgør. Der blev 
grillet på stranden og hygget i det gode 
forårsvejr. 
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Det var knapt så godt vejr på dette års 
Sankt Hans tur, men det slog ikke ASR-
roerne ud. Igen var der stor opbakning, 
grill på stranden og fjerne blikke under 
Midsommervisen. På kaninlangturen fik 
dette års nye roere for alvor deres ilddåb. 
Vejret var ikke med kaninerne, men de 
havde alle taget højt humør med på tu-
ren, så det blev en rigtig god tur. Mange 
af klubbens nye medlemmer var med, og 
der kom også nysgerri-ge ’gamle’ roere 
ud og besøgte lejrpladsen om aftenen. 

Klubbens medlemmer fik også arrange-
ret en fælleslangtur i august, der i år gik 
til Slien. Det skulle efter sigende have 
været en rigtig god tur sydpå. ASR var 
igen på pletten til AUS-dagen. Her blev 
der roet om kap og reklameret til den 
store guldmedalje. Det var dog lidt et 
hyr at skaffe frivillige ASR-folk til opryd-
nin-gen – derfor stor tak til de fem roere, 
der troppede op næste dag og hjalp os 
alle sammen. 

Dette aktivitetsår sluttede af med en vel-
lykket Løvfaldstur. Vejret var himmelsk 
på Silkeborgsøerne, og fest-stemningen 
var høj på Møgelø. Aktivitetscheferne vil 
meget gerne takke alle, der var med til at 
trække slæbet for at ovenstående kunne 
lade sig gøre. Tak! 

Kaproningschefen
Af Johannes Woer

Året startede med en længe ventet ind-
vielse af et nyt Rostadion, hvor vand og 

skimmelsvamp gerne skulle være noget 
vi kun tænker tilbage på. Med det nye 
hus har ASR oplevet en ny stor inte-
resse for at komme ud og ro outrigger. 
Ulla havde en plan og jeg synes den er 
lykkes helt udover alt forventning, træ-
ning to gange om ugen med flere både 
på vandet. Og jeg har ikke glemt vores 
veteraner, der også ro flere gangen om 
ugen. Det er også blevet til 10 nye scul-
lerrettigheder! Jeg er i gang med plan-
lægningen af næste års instruktionsmu-
ligheder, som bliver lidt anderledes kan 
jeg afsløre nu, men mere om det på et 
senere tids-punkt.

Vi blev midt på sæsonen de lykkelige 
ejere af en ny 2x letvægtsbåd fra Filippi, 
der var tiltrængt i bådpakken ønsket til 
næste år er en ny singlesculler. 4/8GP 
sommerturneringen stillede ASR op i 
som eneste Jyske klub, med deltagelse 
i ALLE tre løb, der har de andre klubber 
lidt at arbejde på. Jeg vil prøve at fore-
spørge lidt i det nye ronetværk, om vi 
ikke kunne lave noget fællestransport 
til næste år, da det er transporten af bå-
dene, der koster penge.

Ved Aarhus open var ASR selvfølgelig 
repræsenteret. Vi havde fem bådhold 
med, tre inriggerhold fordelt på herre/
dame kanin hold, og et mix mellem ASR 
og AR veteran, og vores to 4GP hold og 
det blev til medaljer I inriggerklasserne. 
Danmarksmesterskaberne blev i år af-
holdt på Brabrand Rostadion i det bed-
ste vejr længe set her i oktober måned. 
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ASR havde igen to både med, hvor det 
blev til et finaleløb for vores nye toer! 
Med en flot sjette plads.

Vinter 8GP er igen i år en kæmpe succes 
med 5 deltagende hold, jeg tror vi skal 
takke vores ny faciliteter på Brabrand for 
den store deltagelse. Vi har kørt første 
runde på 2 x 500 meter hvor firer hold 
alle havde bedre tider end sidste sæson. 
Jeg takker for året, der er gået og er klar 
på et år mere i samme post.

Materiellet
Af Simon Kvindal

2011 er gået fint på materiel-området. 
Vi har ikke været udsat for nogen større 
skader, end at de har kun-net fikses med 
klubbens egne hænder. I langt de fle-
ste tilfælde med det forventede ansvar 
og selvstyre fra involverede styrmænd/
mandskaber – fint, bliv ved med det!

Scient var i sommer udstationeret i 
Stockholm-området i seks uger, i et sam-
projekt med fem andre roklub-ber. ASR 
havde selv rådighed over den (m.fl.) i 
de første to af ugerne – så det var med 
spænding at vi mod-tog den hjem igen, 
efter de øvrige klubber havde afviklet 
deres ture. Der var ingen grund til be-
kymring; ud over de småskrammer som 
kan forventes, havde Scient ikke lidt 
overlast! …

AO kom efter længere tids renovering 
(tak til flere, men især Johannes Woer) til-

bage i drift i sommer. Den står på vogn i 
store bådhal, og må derfor tages uden for 
rækkefølge ligesom Scient og Cimbria.

Cimbria har været sæsonens mest efter-
tragtede båd, med 132 ture. I 2010 var 
dét Scient med 168 ture, men det har 
åbenbart kostet førstepladsen, at være 
bortrejst i et par af sommermånederne. 
Ferdinand er noteret for 80 ture.

Materiel og hus
Af Niels Skaaning

I sæsonen 2011 har jeg i bestyrelsen væ-
ret med til at varetage hus- og materiale-
forvaltningen. På husdelen er der blevet 
monteret et nyt toiletbræt på toilettet 
ved damernes omklædningsrum. Der er 
blevet monte-ret ny vandhane i køkke-
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net, et vandrør på toilettet ved damer-
nes omklædningsrum er blevet repare-
ret og kaffemaskinen har fået nyt varme-
legeme. Alt sammen skader opstået pga. 
vinterfrost. Derfor er Uffe og jeg også 
gået i gang med at se på nye vinduer til 
klubstuen samt en varmepumpe til op-
varmning af klubstuen. Dette skulle ger-
ne erstatte den nuværende gasopvarm-
ning, der giver en del fugtproblemer.

På materialesiden er der blevet afholdt 
materialekursus for medlemmer med et 
ønske om at opnår K1 styrmandsret. Der 
er blevet indkøbt nye årelommer og sviv-
ler til bådene, da mange af bådene efter-
hånden trænger til at få skiftet disse. Til 
Ægir er der blevet indkøbt en ny type åre-
lommer, som svarer til dem, der findes på 
outriggeren Haarup, der står på Brabrand 
Rostadion. Der er pt. skiftet lommer på 
Scient og Jubi. Der er kommet en ny båd 
til samlingen på havnen i form af en 2’er 

fra Grejsdalen Inriggerværft gavmildt 
doneret af Købmand Herman Sallings 
Fond. Den har fået navnet ”Ferdinand” 
efter Frederik Ferdinand Sal-ling (*10. maj 
1880 i Aarhus – †22. juni 1953) grundlæg-
ger af Salling Stormagasiner A/S.

Der påtænkes også indkøb af en ny 4’er 
til erstatning for Delfin, der er klubbens 
ældste 4’er og den skal samtidig erstatte 
Ægir som kaproningsinrigger. Sidst men 
ikke mindst har jeg været ude og testro 
en inte-ressant ny bådtype, som DFfR 
reklamerer for og som Aarhus Roklub 
har indkøbt. Der er naturligvis tale om 
en Coastal boat, som forhåbentlig kan 
få en plads i ASR og åbne op for en helt 
ny og mere actionpræget måde at dyrke 
roning i Århusbugten på. Den bådtype 
hører vi forhåbentlig mere til i fremtiden.

Husforvalteren
Af Uffe Iversen

Jeg tiltrådte som husforvalter sidst i 
2010. Jeg var kanin i 2010 og havde fået 
mange gode venner og gode oplevel-
ser. Derfor ville jeg give noget tilbage til 
klubben og det i form af ansvar for hus-
forvaltningen og medlemsskab af besty-
relsen.

Så det var med stor forventning og lyst 
til at arbejde i klubben at jeg rejste til 
Haiti med røde kors og over-lod posten 
til Niels … I foråret blev der arrangeret 
en dag med bla. slibning af vinduer og 
i september blev der arrangeret en dag 
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med maling af vinduer og facade på 
stuehusbygningen. Gavle og sternbræd-
der er blevet malet så det ydre på klub-
huset er i top. Loftet er blevet isoleret 
over klubstuen og det er planen at der 
skal indkøbes en varmepumpe og op-
sættes energirigtige vinduer i gavlen, for 
at gøre klubhuset mere attraktiv i vinter-
halvåret. Det er planen at dette arbejde 
sker inden nytår.

Instruktionscheferne
Nanna Ebbensgaard og Kristine Skov Jensen

I sæsonen 2011 har vi på instruktionssi-
den været så heldige, at kunne byde 80 
nye rolystne og initiativrige kaniner vel-
kommen i ASR, hvoraf 65 på nuværende 
tidspunkt har fået roret. I år har vi forsøgt 
os med en ny instruktionsform, hvor der 
har været 2 instruktører om 6 kaniner, 
hvilket har muliggjort et stort optag af 
nye medlemmer. Tanken bag denne nye 
instruktionsform har også været mulig-
hed for større fleksibilitet, samarbejde 

og sparring mellem instruktører samt at 
kaninerne fra start ville få et større net-
værk i klubben. En evaluering af denne 
instruktionsform har vist både positive 
og negative erfaringer. Disse vil blive an-
vendt i næste sæsons instruktionsforløb, 
hvor det forventes, at der både vil være 
mulighed for at 1 instruk-tør får 2 kani-
ner eller 2 instruktører samarbejder om 
4 kaniner. 

Endvidere har vi i år prøvet at indføre 
”Kaninpassere”, dvs. anden- og tredjeårs 
kaniner, som skal sørge for at få de nye 
kaniner informeret om sociale arrange-
menter, arrangere roture mm. Vores op-
fattelse er, at dette tiltag i nogle tilfælde 
har været en god indgang i klubben for 
de nye kaniner, hvor det i andre tilfælde 
ikke har haft nogen effekt af betydning. 
Til næste år forventes det, at kaninpas-
serordningen kører videre, så vi kan få 
flere erfaringer med denne ordning. 

Yderligere er der i år 8 medlemmer, som 
har fået K1-rettighed, og det må derfor 
være et mål for næste sæson, at få flere 
K1’ere! Til sidst skal det nævnes, at vi 
regner med at få uddannet ca. 10 nye in-
struktører denne vinter, som gerne skul-
le være klar til at byde nye kaniner vel-
kommen til foråret 2012. 
Vi har således i årets løb 
startet nogle nye tiltag op, 
og den kommende sæson 
skal bl.a. bruges på at følge 
op og videreud-vikle på 
disse tiltag.
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Af Mie 

Det hele startede allerede små 14 dage 
før selve løvfaldsturen. Fremmøde i 
klubben 25 min. før tilmeldingslisten 
blev hængt op – dette år ville jeg sikre 
mig en plads på 3-dagsturen, Skander-
borg-Skanderborg. Der var allerede 
mødt en del klubkammerater op, og da 
tiden nærmede sig kl. 17 var klubstuen 
næsten fuld. Jeg sikrede mig en plads, 
og hastede derefter hjem til eksamens-
læsningen. Et par dage efter kom mailen 
med bådfordelingen. Jeg kunne se frem 
til 3 dage i Søhøjlandet med masser af 
mandehørm som den eneste pige på 
3-dagsturen!

På en frostklar tidlig fredag morgen tog 
årets løvfaldstur sin begyndelse. Med 
udsigt til sørøg samt solopgang over 
Skanderborg Sø, kunne forventningens 
glæde fornemmes. I den fuldt læssede 
gamle kaproningsbåd, Hylke Hav, lagde 
vi fra land og med den erfarne styrmand, 
Per, fik vi briefet de kommende dages tur. 

Snart kunne vi glide ind i sivene ved si-
den af Skt. Thomas, som bød os velkom-
men til formiddagskaffe og en lille skarp. 
Måske dette vækkede Niels, som indså, 
at Skt. Thomas var kommet af sted uden 
piger, hvortil det spydigt kom igen, at vi 
havde fået lov at få begge to! Ja, de var 
på en sand herre-tur. 

Humøret i Hylke Hav fik lige et hak opad, 
da vi lidt senere roede forbi to mod-ro-
ende kajakker, som spurgte om vi havde 

sendt de gamle i forvejen. Dertil kunne 
vi jo kun svare, at de jo havde brug for 
lidt selvtillid.

Sent fredag eftermiddag ankom vi træt-
te til Ry sejlklub, hvor vi skulle overnatte. 
Her startede særbehandlingen. Mens 
Simon startede med at tilberede ma-
den, meddelte Michael, at vi var nået til 
et punkt, hvor jeg ikke var indbudt. Nu 
skulle drengene i sauna og en tur i søen. 
Ak ja, så anstændig opførsel en hel dag; 
nu skulle tøjlerne slippes for en stund. 
Det udviklede sig nu til en sjov og fest-
lig aften med god mad og i særdeleshed 
var det populært da Majbritt kom en tur 
forbi med dessert. Vin, øl og irish coffee 
satte stemningen i vejret, men som set så 
ofte før, kræver roning sin energi, så før 
midnat var vi alle krøbet i soveposerne. 
Som Jesper så fint formulerede det for 
mig, er det ikke hver nat jeg er så heldig 
at sove trygt omgivet af ni stærke mand-
lige roere. Omvendt var jeg nu også glad 
for at have husket ørepropperne!

Efter en god solid morgenmad, blev 
kursen sat mod Julsø og Møgelø. Inden 
Møgelø sidst på eftermiddagen skulle 
indtages af ASR roere, nåede vi formid-
dagskaffe i Brillerne, frokost i Silkeborg 
og eftermiddagskaffe ved Slåen Sø. 

Niels var på hele turen rigtig god at være 
i båd med. Ud over sin store viden om 
flora og fauna, gav han den som tur-
guide. Han havde således printet og 
lamineret beskrivelser og historier om 

løvfAldStuRen – med dRengene på tuR
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alle de gennemsejlede søer og områder. 
Dertil havde han opsnuset at Danmarks 
højeste træ står ved Slåen Sø. 50,5 me-
ter højt i 2006 med en årlig tilvækst på 
20-30 cm. Det måtte vi naturligvis på 
jagt efter. Det første virkelig høje træ 
fandt vi ved Kongestolen. Der blev ta-
get billeder, og der var i besætningen 
udbredt enighed om, at det var træet, 
og derfor det rette sted at spise kage. 
Niels var dog ikke helt tilfreds, og efter 
at have nærstuderet sit medbragte kort, 
må vi genoptage jagten. Jeg nåede vist 
at tage billeder af 5-6 forskellige meget 
høje træer, inden vi efter et hint fra en 
medborger, (måske) fandt frem til Kon-
gen over alle træer. Ja, faktisk har jeg 
senere erfaret, at det er det højeste træ 
i Norden, og man skal helt til Harzen for 
at finde et højere!

Efter denne lille skattejagt lagde vi kur-
sen mod Møgelø, som allerede var fyldt 
med velkendte ansigter, da vi ankom. 
Med super god aftensmad og masser 
af glade roere var der lagt i ovnen til en 
festlig aften, hvilket det bestemt også 
blev. For mit eget vedkommende en ret 
kort aften. Det er hårdt som lille pige at 
være på tur med de stærke drenge, så 
jeg måtte kæmpe for at holde den kø-
rende indtil kl. 23. Her søgte jeg til køjs 
i annekset efter at have oplevet en af de 
mest stjerneklare nætter, jeg nogensin-
de har set i Danmark. Fantastisk!

Tidligt op næste morgen til oprydning 
og klargøring af morgenmad til 55 
klatøjede roere. Snart var vi klar til den 
sidste etape og var også denne dag 
begunstiget med fantastisk smukt vejr. 
Med træthed, ømme muskler og bagdel 
virkede turen til Skanderborg en smule 
uoverskuelig, men da vi først var på vej 
gik det jo fint. Med tre kemikere og en 
biolog i båden blev der nørdet rimelig 
meget med diverse beretninger om alt 
fra hjemmelavede atom reaktorer til 
selvlysende fluorescerende rotter. Ja, jeg 
var jo med drengene på tur.

Sidst på eftermiddagen var vi godt brug-
te tilbage hvor det hele startede. Tak til 
Jesper, Niels, Simon og Per og 50 andre 
ASR-roere for tre fantastiske dage i Sø-
højlandet. Det var super at være med 
drengene på tur - mon jeg fik særbe-
handling?
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Badetosser eller tapre vikinger?

af Jacob Blom Andersen

Ingen roer har vel undgået at passere den 
permanente på en kold dag uden for som-
mersæsonen. Kulde, blæst og regn til trods 
- vi ror jo i al slags vejr - oplever man af-
klædte mennesker som hopper i vandet, 
plasker rundt, kravler op igen for så at for-
svinde ind ad en dør et sted.

Faktisk foregår dette også, når vi ikke kan 
ro og der er en hektisk aktivitet, når der by-
des på grødis og andre vinterfænomener, 
som er sjældne.

Og hvor ved jeg så det fra? Joh, der er no-
gen iblandt os som gør det! Du har måske 
til en klubaften, efter en festoprydning el-
ler lignende hørt en eller anden spørge, 
om der er nogen der skal med ud at bade. 
Med mindre det er sommer, er det givetvis 
en af os som ynder gerning.

For hurtigt at afmystificere fænomenet 
handler det jo blot om at få et koldt gys, 
nyde varmen og afslapningen i saunaen 
for derefter at opleve trangen til at blive 
kølet af med endnu et dyp.

Mange oplever et adrenalinsus ved selve 
badningen og dyb afslapning ved sauna-
opholdene, og så er det naturligvis hygge-
ligt at sidde og snakke lidt i saunaen. Van-
det er koldt om vinteren og det føles også 
koldt for alle os der vinterbader. Det er fak-
tisk en del af det gode ved oplevelsen. Det 
hænder også at vi efter badningen tager 
en kop kaffe og en snak i klubstuen, hvor-
fra der om dagen er udsigt over stranden 
og bugten.

Så er der det med nøgenheden. Det er en 
tradition. Jeg har hørt argumenter om at 

badetøj er meget ubehageligt når vandet 
er koldt og det er frostvejr. Det kan da godt 
være. Personligt synes jeg det er befriende 
med et frirum, hvor det normale er at være 
fri for tøj.

Selvom det fleste af os tager det ret afslap-
pet med de bare balder, er det god skik 
blandt roere ikke at ligge og drikke kaffe 
eller skifte lige ud for den del af den per-
manente, hvor der bades bart - det gælder 
såvel sommer som vinter. En undtagelse 
er dog nytårsdag kl. 12 (middag). Hvis I har 
lejlighed til det og vejret tillader det, så tag 
ud lidt i 12 med boblevand og kransekage 
og lig klar foran badestranden. Kl 12.00 
vælter flere hundrede ”vikinger” ud i van-
det - jeg har aldrig selv oplevet det, men 
har hørt at det er ganske underholdende. 
Hold dog lidt afstand så de ikke føler sig 
belurede!

Det er ingen lukket klub, og dog er det lidt 
besværligt at komme igang. Man kan kun 
melde sig ind i de først 6 uger af sæsonen, 
dvs. fra sidst i august til starten af oktober. 
Derudover kan man få lov til at komme 
med som gæst sammen med et medlem 
for at prøve hvad det vil sige at være vin-
terbader.

Hvis du vil vide mere så spørg eller tag et 
kig på www.vinterbadning.dk

---

Jacob har foreslået at andre ligeledes kan 
bidrage med indlæg om subkulturer i ASR. 
Det kunne eksempelvis være: kagespis-
ning fx kagens dag, løbearrangement, 
Egåbanden, biografklub, diverse skiture, 
vandreklub.

Skriv derfor endelige, enten om et af oven-
stående forslag eller hvis du har noget 
andet at dele med resten af klubben. /red 

føRSte indlæg Om SuBkultuReR i ROkluBBen
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Referat af ASR generalforsamling 
17.11.2011

Ordstyrer: Merle Stand Banggaard og  
referent: Marlene Skovgaard Sørensen-
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Ad. Aflæggelse af beretning 

Årets gang i ASR, materiel, ASR’s organi-
sation og visionerne for 2012 blev gen-
nemgået. En udførlig version kan læses i 
næste nummer af Årebladet.

Diskussion/aktuelt:

AD K1) 

a) Nogen synes, der mangler generel 
info om K1: Alt for spredt info. Kig i 
stamkortet. Der ER indført et ”ro-ret 
og hvad så nu”-møde for kaniner + 
kursus for instruktørerne om ”hvad 
underskrifterne indeholder”. Det vir-
ker for nogen.

b) Skulle K1-kurset genindføres så man 
får en køreplan? Jo måske, men det 
gled ud fordi der mangler kræfter. In-
struktørerne skal udnytte tiden i bå-
dene. Hører kaninerne i teori når man 
roer. Der kunne holdes teorikursus 
henover vinteren i materiel og teori. 

c) Hvad er problemerne? Kaninerne skal 
være mere opsøgende. Der skal også 
samles op på de ”gamle” kaniner. Fx 
Lav K1-tjekliste på nettet, så det er ”of-

fentligt” og man kan holde hinanden 
oppe på at blive færdig. De erfarne kan 
hjælpe de nye. Der kan mangle ”tryg-
hed”: Nogen kaniner tør ikke (dyre 
både, ansvar for andre mennesker)

AD Skadeslog) Skadesloggen klar til 
standerhejsning 2012.

AD vinteraktiviteter) 

a) Træning til Århus city halvmarathon 
til juni 2012. Hvem vil være med? Hen-
vendelse til Astrid Mohr

b) Ergometertræning: mandag kl. 19 og 
onsdag 17:30. Samlet side for doodles 
http://kap.asr.dk/doodles

c) Dans: motion/Zumba. Ikke par-dans. 
Evt. på samme aften som ergometer-
træning, så alle kan spises sammen? 
Johannes undersøger om fællesrum-
met på Brabrand må bruges til det.

AD Ideer) Ergometer-km i ERP’en?

Lav et spil om ro-teorien, som kan ligge i 
klublokalet;) Gør det sjovt.

Ad. Forelæggelse af regnskab til god-
kendelse og fastsættelse af kontingent 

Kasserens beretning: Indtægterne er 
steget betydeligt. Medlemsantallet er 
steget med 61 stk. 

En udførlig version kan læses i næste 
nummer af Årebladet.

RefeRAt Af ASR geneRAlfORSAmling
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Regnskab & budget godkendt. Kontingen-
tet fastholdes på samme beløb som i år.

Diskussion/aktuelt:

a) Jyllands sydlige kreds er nedlagt. Vi 
har 60.000 kr i sigte, men vi ved ikke 
hvornår de kommer, så de er ikke med 
i budgettet.

b) Køb af en 8’eren kræver helt sikkert 
fonds-støtte. De andre både på øn-
skelisten KUNNE vi købe for de penge 
vi har, men det er ALTID en god idé at 
søge penge

c) Klub-bladet koster 25.000kr pr. år. 
Kunne det udsendes elektronisk? Nej, 
så bliver det ikke læst af så mange. 
Klubbladet er medlemspleje. (Kom 
gerne med billeder og indlæg)

d) Lars Nautrup havde spørgsmål til tek-
nik i regnskabet. Peter Vestergaard 
forklarer efter mødet.

Ad. Indkomne forslag: Ingen.

Ad. Valg af formand og 7-9 bestyrelses-
medlemmer

Michael Troelsen (formand)
Niels Skaaning 
Simon Kvindal
Uffe Iversen 
Linda Øllgaard Christensen
Per Lousdal
Nanna Ebbensgaard
Johannes Woer 
Steffen Videbæk Petersen
Kathrine Reschefski
 
Ad. Valg af to revisorer: Per Mortensen 
og Jakob Rothborg

Ad. Eventuelt

Der blev sagt tak til den gamle bestyrel-
se og velkommen til den nye. 

Anne fra Alpevejs’ pebernødder:

Verden bedste pebernødder fra den 
kære barndomstid, – dengang julen 
altid var hvid og som forholdende af-
slører – dengang man forstod at spise 
pebernødder hele december!

Ingredienser:
500 g mel
250 g smør

1æg
250 g sukker
3 spsk fløde
2 tsk kardemomme
1 tsk stødt ingefær
1/2 tsk allehånde
1/2 tsk nelliker
3/4 tsk peber
3/4 tsk hjortetakssalt

10-15 minutter  ved 150 grader



ASR Klubhus
Fiskerivej 7, 8000 Aarhus C
86132248
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Vandværksvej 14, 8220 Brabrand
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Internet: www.asr.dk
Email: asr@asr.dk

Kaproning på Brabrand kap.asr.dk

Roformidlingen og emailadresser 
på Internettet under “klubben, med-
lemmer”. 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:  www.asr.dk/udvalg.htm

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

INFORMATION

Formand: 
Michael Troelsen 
mail: formand@asr.dk

Næstformand: 
Steffen Videbæk Pedersen 

Kasserer: 
Linda Ø. Christensen:
mail: kasserer@asr.dk

Materielforvaltere: 
Simon Kvindal 
mail: materielchef@asr.dk

Niels Skaaning
mail: materielchef@asr.dk

Instruktionschefer:
Nanna Ebbensgaard
mail: instruktionschef@asr.dk

Katrine Reschefski
mail: instruktionschef@asr.dk

Aktivitetschef:
Peter Vestergård 
mail: aktivitetschef@asr.dk  

Sekretær/it-chef:
Steffen Videbæk Pedersen 

Husforvaltere:
Uffe Iversen
mail: husforvalter@asr.dk

Langturschef:
Per Lousdal
langturschef@asr.dk

Kaproningschef og Brabrandchef:
Johannes Woer
kaproningschef@asr.dk

BESTYRELSEN
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Følg med på opslagstavlen 
og på ASR’s hjemmeside: www.asr.dk

KALENDEREN

December 2011
03.  ASR Julefrokost kl. 18.00
31.  Nytårsfest

Januar 2012
7.  JM i indendørsroning
21-22. L-kursus
25.  8GP 2000 m kl. 17.30

Februar
16.  Afterskiing-fredag
22. 8GP 15 min. kl. 17.30

Marts
20.     Infoaften kl. 19
21.  Infoaften kl. 19
24. Standerhejsning
31. marts  
- 1. april  Instruktionsweekend

Faste aktiviteter
Brabrand:  Mandage kl. 19.00
  Onsdage kl. 17.30

Fredagssvømning: Hver fredag kl. 20.00
Vollyball  Tirsdag kl. 20.00
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