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Velkommen tilbage fra vinterpausen – selvom sneen stadigvæk ligger på 

redaktionstidspunktet er sæsonen 2002 tæt på. Klubben fyldes af mange nye medlemmer  

(som også modtager dette blad) – velkommen også til jer! Nedenstående 

indholdsfortegnelse vidner om at klubben absolut ikke ligger underdrejet i vintersæsonen. 

Det tegner til at blive en rigtig fin sæson 2002!  

Redaktionen 
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(Ansvarshavende)  Torben Noer, Dr. Margrethes Vej 31, 3.TV,  
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Gorm Proschowsky 
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FORMANDENS KLUMME 
 

Her en lille måneds tid før stander-
hejsningen igen markerer, at en ny 
sæson – vores 60. sæson – er i gang, 
har bestyrelsen været samlet for at 
tænke den kommende sæson igennem 
– mere om det neden for. Først et 
tilbageblik på tiden siden 
generalforsamlingen: 
 
Tilskud – endelig! 
I slutningen af december modtog 
klubben brev fra Krista og Viggo 
Petersens fond, og denne gang fulgte 
der en check på 20.000 kroner til en ny 
inrigger med. En dejlig meddelelse, 
som få dage efter blev suppleret af 
meddelelser om, at klubben havde fået 
tildelt 10.000 kroner af Aarhus 
Universitets-Sport til etablering af en 
ekstra ponton ved slæbestedet og en 
skrivelse fra Bygge- og Anlægsfonden 
om, at vi havde fået bevilget et tilskud 
på op til 62.500 kroner (efter modellen 
1:1) til etablering af førnævnte ponton 
og af et løftesystem. Med andre ord var 
det med en god fornemmelse, vi kunne 
gå ind i det nye år og sætte gang i det 
længe ønskede pontonprojekt. Pt. 
venter vi på svar på henvendelser til 
havnen og fra ARA i forhold til at afgive 
den endelige ordre på en ponton, men 
forhåbningen er, at vi i løbet af foråret, 
gerne i påsken,  kan udlægge en ny 
ponton, og derefter kan gå i gang med 
at etablere et nyt løftesystem. 
 
Bestyrelses-seminar 
I bestyrelsen har vi i weekenden 22.-
23. februar været samlet i Silkeborg til 
et seminar, hvor vi tænkte den 
kommende sæson igennem, både i 
forhold til hvilke aktiviteter, vi vil 
tilbyde, hvilke ressourcer vi har og 
hvilke investeringer, vi vil prioritere 
højt, foruden hvilke værdier, vi baserer 
vores klub på. Et referat fra weekenden 
vil snart være tilgængeligt på 
hjemmesiden, her skal det blot 

nævnes, at vi havde en god, 
arbejdsmættet, og samtidig meget 
udbytterig weekend, som forhåbentlig 
vil smitte af på den kommende sæson. 
 
Kanin? 
Foråret byder traditionen tro også på 
nye ansigter i klubben - og til de nye 
medlemmer, der melder sig under 
standeren: Velkommen! Tag klubben til 
jer, gør den til jeres, stil krav – men yd 
også noget til gengæld! Tænk på, at 
din instruktør gør sit arbejde frivilligt, 
og bruger hvad der svarer til i omegnen 
af en arbejdsuge på at instruere dig - 
og at klubben udelukkende er baseret 
på og afhængig af frivillig arbejdskraft. 
I den forstand er ASR nok en klub, der 
går mod tidens ånd ved at være 
baseret på, at vi ikke bare ’sælger 
motion’ – men at vi er afhængig af, at 
man som medlem også yder noget 
mere, end at betale et (lavt) 
kontingent, nemlig at være med til at 
bære en klub og en tradition videre. Til 
gengæld får man mange uvurdérlige 
oplevelser og et fællesskab at dele dem 
med. 
 
Jubilæums-sæson 
Som nævnt oven for er det i år 
klubbens 60. sæson – og det skal 
fejres! Vi har så småt sat arbejdet i 
gang, og planerne inkluderer bl.a. en 
60-års jule-fødselsdagfest i december 
måned – mere om det i det næste 
Åreblad. 
 
Standerhejsning 
Slutteligt en opfordring til alle, nye som 
garvede, om at møde op til båddåb, 
standerhejsning og sæsonens første 
rotur lørdag den 23. marts kl. 
14.00. Vel mødt! 
 

Michael Troelsen
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KLUBBENS STIFTER FYLDTE 90! 
  
Otto Bjerrum, ASR’s stifter, fyldte 90 år d. 25. januar 2002 – ASR ønsker et 
forsinket, men stort og hjerteligt tillykke med dagen! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HURRA! 
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EFTER RORET KOMMER STYRMANDSRET… 
 
 

Når roretten er opnået, er det tid til at 
komme ud og prøve kræfter med roningen 
uden det nødvendigvis skal være i selskab 
med den tilknyttede instruktør. Efter nogen 
tid kommer øvelsen, fortroligheden med 
bådene bliver større og mange ønsker selv 
at blive styrmand, så de ikke længere er 
afhængige af at skulle have fat i et medlem 
med styrmandsrettighed for at komme på 
vandet. Der har imidlertid været lidt 
uklarhed blandt nye medlemmer om 
mulighederne for at blive styrmand, hvilket 
forhåbentlig afhjælpes af det følgende:  
 
For at opnå K1-ret er det ikke 
påkrævet, at man deltager i et 
styrmandskursus i klubben. Normalt 
udbydes der dog et aftenkursus, hvor den 
teoretiske del af K1-instruktionen 
varetages. Dette sker, fordi vi 
erfaringsmæssigt ved, at der er mange, der 
ønsker at få K1-ret. Ved at udbyde K1-
kurser tages lidt af presset af 
instruktørerne, mens det samtidig bliver 
muligt at tilbyde en grundig gennemgang 
af det teoretiske stof. Der afholdes normalt 

et K1-kursus i henholdsvis april og juni 
måned. Det skal dog understreges, at hvis 
du ikke kan komme til K1-kurserne eller af 
andre årsager hellere vil have en anden af 
klubbens instruktører til at gennemgå 
stoffet med dig, så er det ganske fint. I så 
fald henvender du dig blot til en vilkårlig 
instruktør, dvs. det skal ikke nødvendigvis 
være den instruktør, der gav dig roret. Se 
endvidere K1-hæftet for yderligere 
information omkring K1-ret. 
 
For at opnå K2-ret er det derimod et krav, 
at du enten deltager i klubbens K2-kursus 
eller langtursstyrmandskursus. K2-kurset 
afholder vi normalt i april/maj måned. For 
at deltage på kurset skal du være minimum 
2. års roer. Langtursstyrmandskursus 
afholdes normalt i november måned.   
 
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med 
mulighederne for at blive styrmand, så tøv 
ikke med at henvende dig til en af klubbens 
mange instruktører.  
 

Lone Trærup 
 
 

 
 

Der er visse privilegier ved at være styrmand… 
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NAVNEKONKURRENCE 
 
Så er der igen båddåb i ASR. Vi skal have navngivet en gul Empacher singlesculler og en 
rød-hvid dobbeltfirer m. styrmand. Den gule 1X døbes på havnen til standerhejsning d. 23. 
marts hvorimod den dansker farvede 4X+ døbes til standerhejsningen på Brabrand 
Rostadion. En dato for sidstnævnte arrangement kan findes i kalenderen på www.asr.dk. 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
Forslag med motivation bedes givet skriftligt til Lene Sigh Knudsen, klubbens sekretær, på 
lenesigh@hotmail.com eller via papirpost (adresse bag i årebladet), senest søndag d. 17. 
marts 2002. Præmie for bedste og vindende forslag for hver af de to både: 
 

En rigtig rigtig god flaske rødvin 
 
I tilfælde af flere, ens vinderforslag, vil det forslag, der først er blevet modtaget, blive 
betragtet som vinderforslaget. 
 

Bestyrelsen 
 
 

 

STANDERHEJSNING PÅ BRABRAND 
 
 
Så inviteres der til hejsning af ASR’s stander på Brabrand Rostadion. Dato og tidspunkt er: 
 

Lørdag d. 30. marts kl. 13:00 
 
 
Her skydes sæsonen 2002 officielt i gang hvad enten solen skinner eller ej og der er kaffe 

på kanden. Og, hvad der er mere interessant for de roere der er sultne efter at komme ud 

på søen, så skal vi have døbt båden 4X+ som vi fik ind sidste år men som endnu ikke er 

navngivet. Hvis du endnu ikke har afgivet dit bud på et navn til den – så gør det jævnfør 

den navnekonkurrence der er udskrevet andet sted i dette blad. 

 
Vel mødt! 

Brabrandchefen 
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NYT FRA MATERIALEFRONTEN… 
 
 

Vinteren er ved at gå på held! Og vinterklargøringen er for en stor dels vedkommende vel 
overstået.  
 
Mange har givet en hånd i vinterklargøringen og en stor tak til dem. Jeg har desuden et 
fromt håb om, at det har givet et lidt nærmere forhold til vores både, måske nogle lidt 
ømme fingerspidser af al sliberiet, og forhåbentlig en hyggelig weekend ☺ 
 
For selvom vinterklargøringen er en pligt – og en uadskillelig del af rolivet  - kan man jo 
sagtens forene det nyttige med det fornøjelige. 
 
Desværre er der et par både, der sandsynligvis ikke når at blive klar til standerhejsningen, 
hvor end jeg gerne havde set det.  
 
Det drejer sig dels om Ao, hvor bådklargøringsholdet fandt mange områder med fugtigt 
træ under lakken, der må tørre inden den lakeres på ny. Her er vi dog afhængig af, at vi 
kan få lakgangen, hvilket skal koordineres med de øvrige roklubber – og derfor er det ikke 
helt sikkert, at den kan blive klar inden standerhejsning. 
 
Derudover er der stadig et par hængepartier på Njord og Scient, men der er forhåbninger 
om, at de kan nå et blive klar.  
 
Derudover tydede alt på, at Hof helt blev forbigået i år! - som følge af en aldeles ringe 
tilslutning til netop den weekend og på trods af båd-formandens ihærdige rundringning til 
adskillige medlemmer. Siden er Hof dog blevet klargjort af Psychs mandskab, fordi det blev 
vurderet, at Psych er i fin stand og ikke trængte til en omfattende vinterklargøring. Derfor 
blev kræfterne koncentreret om Hof i stedet. Det er dejligt at opleve, når der udvises en 
sådan grad af initiativ og ansvarlighed. 
 
Hof var desværre ikke den eneste båd hvor det var svært at samle mandskab til 
vinterklargøringen. I det hele taget har der været en lidt ringe tilslutning i år. Det var især 
markant inden jul, men også efter nytår har det knebet lidt. Det er til dels blevet afhjulpet 
af, at undertegnede i januar har ringet rundt til en stor del af de, som havde glemt at 
skrive sig på – og selvom det er ganske hyggeligt at snakke med så mange gæve roere her 
uden for sæsonen, er det lidt surt at bruge adskillige aftner på det – det burde ikke være 
nødvendigt !!! 
 
 
Nu er det tid til at se fremad på den nye sæson. 
  
Der ligger er projekt og venter i Arch. Hun blev jo genoplivet på materialekurset i 
november ved at få skiftet mellem 10 og 15 meter bord. De skal lakeres og derudover skal 
Arch gåes efter for diverse andre småskader og skrammer før hun er klar til at komme på 
vandet igen. Her vil frivillig arbejdskraft blive modtaget med kyshånd. 
 
Et nyt materialeudvalg er desuden undervejs, og vil formentlig kunne præsenteres på 
behørig vis i næste nummer af Årebladet.  

  
 

Materialeforvalteren  
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LYS I PÆREN? 
 
”LYS - OG DER BLEV LYS" Ja, så enkelt er det, når man er Vorherre og mener, der skal lys 
over land.  
 
Desværre var bøjerne ikke opfundet, dengang Jorden blev skabt (hvis 
Skabelsesberetningen står til troende?) - så dem har vi stakkels mennesker måttet tage os 
af.  
 
Har du aldrig spekuleret på "hvordan", når du på en aftenrotur observerer lysbøjernes 
systematiske blinken efter et sindrigt udtænkt system? (Er svaret Nej, kan du stoppe 
læsningen her og gå videre til Årebladets forhåbentligt mange mere spændende og sexede 
sider).  
 
I dag benytter de fleste bøjer simpelthen batterier! Ganske almindelige 
lommelygtebatterier, men i en batteripakke på 800 stk. Og sådan en batteripakke kan 
levere strøm til lystøndens pære i mellem 1 og 3 år, alt efter hvor hidsig fyrkarakteren er.  
 
I gennemsnit har bøjerne en udlægningstid på 3 år. Derefter kommer de på værksted, 
bliver sandblæst og malet, får nye batterier og shines op fra top til bund. Det ene af de 2 
værksteder ligger i Grenå, og måske har du observeret Grenå-inspektionsskibet "Jens 
Sørensen"* på arbejde med at vedligeholde sø-mærker og fyr? Et meget karakteristisk skib 
på knap 50 m. med rødt skrog og en stor bøjekran på fordækket.  
 

Gorm P.  
 
* Inspektionsskibet er opkaldt efter den danske søkortdirektør (1646-1723), der lavede de 
første pålidelige søkort. Ironisk nok blev de fornemme kort aldrig mangfoldiggjort - 
Danmark var jo dengang en sømagt, og formodentligt har Kongen været nervøs for, at de 
skulle give en potentiel fjende gode oplysninger om de danske farvande.  

 

INFORMATIONSAFTEN 
 

 
Husk at der er 
informationsmøder 
for nye medlemmer 
tirsdag d. 12/3 og 
onsdag d. 13/3 kl. 
20.00!  
 
Der er altid ”run” på 
pladserne – så kom 
i god tid og undgå 
at blive klemt… 
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DRAGERNE VENDER TILBAGE… 

 
Vil du være med til at lave Dragebådsregatta 2002? 

 
Der er stadig brug for flere. Vi mangler tovholdere som PR-chef og 

Styrmænd, styrmænd og lidt flere til at gi en hånd med. 
Så har du kreative ideer til happenings/events eller kunne du tænke dig at 
have en fast hånd om roret på en drage, eller vil du bare gerne være med 

hvor der sker noget, hører vi gerne fra dig. 
 
Dragebådsregattaen, der blev sat i søen sidste august, var den første af sin art i 
ASR regi. Et stort arrangement og en bragende succes. Ca. 10 firmahold havde en 
sjov dag, med drageræs og forskellige landaktiviteter sat i værk af hel stab af ASR 
medlemmer. Et spændende projekt ført ud i livet. Dertil et hektisk stykke arbejde 
men klubben kunne til gengæld høste et pænt overskud, der går til en ponton til 
klubben og så selvfølgelig tilfredsheden over et vellykket stykke arbejde… 
 

 
 
Regatten har sin egen hjemmeside, hvor du kan se billeder fra sidste år og læse om 
regattaen. Gå ind via ASRs side eller direkte på: drageregatta.dk, og følg med på 
opslagstavlen i klubben. 
 
I år løber regattaen af stabelen 24. August. Atter er nu erfarne folk kørt i 
stilling til arrangementet, men der er stadig plads til nye ansigter. Så kom 
og vær med til en sjov dag. Vi slutter af med en hjælperfest. Hvis I har 
spørgsmål, gode idéer eller vil joine os kan I skrive til os på 
asr@drageregatta.dk 
 
Så sæt kryds i kalenderen og kontakt styregruppen 
 
 

Per Mortensen, Peter Person, Line Boel og Dorthe Lysebjerg. 
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DFfRs UDSTATIONEREDE BÅDE 
 

DFfR har udstationeret nogle langtursbåde 
rundt i landet i nogle af de mest populære 
langtursområder. Disse både kan lånes 
med eller uden udstyr dvs. telt og 
kogegrej af alle landets langtursroere. 
Ansøgning foregår skriftligt på blanket 
attesteret af klubbens formand/rochef.  
Ansøgningen indsendes til DFfR's 
sekretariat inden den 1. januar.  
Meddelelse, om hvorvidt turen er bevilliget 
eller ej, vil tilgå holdene ca. 1. april. 
Ansøgninger efter 1. januar ekspederes i 
den rækkefølge, de indgår.    
 
Priser:  
Leje af båd: 625 kr/uge eller 125 kr/dag 
Leje af udstyr:100 kr/uge eller 50 
kr/week.  
 
Der findes også udstationerede både flg. 
steder i udlandet:  
 
Oslo (Norge),  
Kungälv (Sverige),  
Helsingfors (Finland), 
Stockholm (kommer måske med) 
 
 

 
 
 
Uddrag af "Reglement for benyttelsen af DFfRs langtursbåde":  
 
Bådene stilles under alle roeres beskyttelse, og det gøres til en æressag at give materiellet 
den bedst mulige behandling, samt at gennemføre langturene på en for dansk rosport 
værdig måde.  
 
Klubben har overfor DFfR ansvaret for, at det hold, for hvilket der ansøges om tildeling af 
både, har tilstrækkelig erfaring m.h.t. ferielangtursroning.  
 
Holdet er ansvarlig for, at turen gennemføres efter DFfRs langtursreglement, klubbernes 
egne for rutens forskellige strækninger gældende langtursreglementer samt eventuelle 
andre af DFfR eller myndighederne fastsatte bestemmelser. Holdet må selv søge oplysning 
herom hos deres klub, kredsens langtursudvalg eller klubberne på ruten.  
 
Holdet må beregne tiden til turen således, at båden kan være rettidigt fremme på det 
aftalte sted, selvom dårligt vejr skulle have medført afbrydelse af turen.  
 
Båden med tilbehør, lejrudstyr etc. skal afleveres i rengjort stand. Det enkelte hold hæfter 
in solidum for skader og mangler, der opstår i tidsrummet fra bådens overtagelse til dens 
aflevering, som følge for uagtsomhed, forkert behandling af materiellet eller overtrædelse 
af givne forskrifter og reglementer. Hvis et sådant eventuelt erstatningsbeløb ikke af holdet 
indbetales til DFfRs motions og turudvalg inden en måned efter påkrav, hæfter holdets klub 
overfor DFfR, og klubben må derpå selv søge sig betalt hos holdet. 
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NYT FRA AKTIVITETSUDVALGET 
 

Der er blevet nedsat et nyt aktivitetetsudvalg, som består af: 
 
Claus Behrendsen (formand) 
Helene Grenild 
Helle Ring 
Johnny Kjeldbjerg 
Line Boel 
Lotte Klixbüll 
Louise Schjødt 
Morten Fræmohs 
Peter Agergaard 
Peter Person 
Sune Andersen 
Søren Agergaard 
 
Nye idéer, ændringer til forbedring af aktiviteter etc. modtages meget gerne. Henvendelse 
kan ske til Claus B. eller en anden i udvalget. 
 
 
Billedaften onsdag d. 6. marts kl. 20.00: 
Så er det blevet tid til at opdatere billedsamlingen i klubhuset med den sidste sæsons 
mesterskud fra rorelaterede aktiviteter. Ligger du inde med billeder, så duk op med billeder 
og negativer onsdag d. 6. marts kl. 20.00 og mød det nye aktivitetsudvalg til en 
hyggeaften.  
 
Skulle du ikke lige have nogen billeder, så er du selvfølgelig alligevel velkommen - med en 
kage! Udvalget står for forstørrelse af billeder og udgifter dækkes af udvalget.   
 
Billeder fra kaninfesten 2001 efterlyses 
Traditionen tro skal der laves en ramme med pletskud fra kaninfesten. Ligger du inde med 
billeder fra festen sidste år, så medbring dem til billedaftenen tirsdag d. 5. marts kl. 20.00 
eller kontakt Helle Ring. 
 
Madpakketur for 2001-kaniner – og andre hyggelystne kaninvenner ! 
Standerhejsningen og dermed åbningen af en ny sæson nærmer sig hastigt og klubbens 
første fællesarrangement – madpakketuren for (især) sidste års kaniner – løber af stablen 
Palmesøndag, d. 24. marts. Vi mødes kl. 11.00 i klubben (så skulle der være mulighed for 
at være frisk oven på standerhejsningen!) og ror i samlet flok til Egå, hvor medbragte 
madpakker og kager kan nydes mens røverhistorier og kommende roaftaler og idéer til 
sommerens fællesture kan luftes…  Hvis der er lyst, kan man efter frokosten – alt efter 
tømmermænd og vejr - ro længere eller hjem til klubben.    
 
Turen er din mulighed for at komme ud af vinterhiet og genopleve roningen og alle de gode 
oplevelser oven på en lang vinterpause. Så grib chancen og tilmeld dig på opslaget, der 
kommer op i klubben  
Kontaktperson fra Aktivitetsudvalget: Helle Ring  
 

 
                                                            På vegne af Aktivitetsudvalget/ Claus Behrendsen 
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INSTRUKTØRJAGT 
 
Så er det ved at være tid igen – foråret ligger lige om hjørnet og de nye kaniner banker på. 
I skrivende stund har de første instruktører kontaktet mig for at fortælle hvornår og hvor 
mange de ønsker at føre ind i klubben i år. Har du overvejet om din I ret skal i brug i år? 
Husk at det er en mulighed at dele et par stykker med en anden instruktør, for at lette 
planlægningen og tidspresset.  
 
Hvis du kan se at du ikke har tid at instruere i foråret hører jeg meget gerne fra dig hvis du 
har tid senere på året eller til instruktionsweekenden d.6-7 April. Til dette arrangement vil 
jeg gerne ”skåne” de nyuddannede instruktører så deres første kaninturer bliver med en 
erfaren instruktør ved roret. Gamle rotter i faget efterlyses derfor! 

 
Jeg modtager meget gerne din 
tilbagemelding på e-mail, men 
også på telefon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruktionschefen på udkig 
efter instruktører til sæsonens 
kaniner…. 
 

 

 

INSTRUKTØRAFTEN 
 
Instruktøraftenen ligger i år torsdag d. 14. Marts, mødetidspunkt kl. 20:00.  
Denne aften er det meningen at erfaringer og gode råd skal deles og  således være med til 
at pudse færdighederne op inden den nye sæson. Det er også vigtigt at du som instruktør 
møder op for at få navnene på dine nye kaniner samt ” Instruktørens huskeseddel”. 
 
I år vil jeg gennem et kort oplæg opfordre til en uformel snak omkring den praktiske del af 
”det at instruere”. Hvordan for jeg den håbløst umotoriske kanin til at koordinere arme, 
krop og ben, uden at gøre skade på sig selv om de andre roere? Hvordan siger jeg på en 
pæn måde at vi ikke lige kan holde pause nu – i havnen en dag hvor alle sejlbåde er på vej 
ud – selv om pigerne skal have solcreme på og drengene skal ryge?  
Både det tekniske og sociale i en robåd kan være en udfordring når de rå diamanter skal 
slibes til.  
 
Der er ikke tilmelding til instruktøraftenen, selvfølgelig kommer alle med I-ret!  
 

Milou, Instuktionschef. 
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NYT FRA HUSUDVALGET 
 
Lyset vender langsomt tilbage over Århusbugten, og i takt med de først spæde forårstegn 
begynder der igen at komme liv i vores kære klubhus. En ny sæson venter lige om hjørnet. 
 
Som det altid sker henover vinteren, er der rovenner man ikke har set længe – alt for 
længe. Dette lille hængeparti har husudvalget valgt at gøre noget ved. Vi inviterer hele 
klubben til en dejlig weekend den 16. & 17. marts. Da man altid taler så godt, mens 
hænderne arbejder, har vi fundet nogle projekter, der egner sig godt til formålet! 
 
Både lørdag og søndag mødes vi kl. 9.30, og i bedste ASRstil kræser husudvalget for de 
fremmødte (husk at melde dig til) ved at servere en lind frokost om lørdagen samt kaffe og 
hjemmebagt kage. 
 
Duk op i klubben, hvad enten du blot har nogle få timer eller begge dage til rådighed. VI 
HAR BRUG FOR DIN HJÆLP! 
 
Af hensyn til mad og opgavekoordinering skal du tilmelde dig i klubben eller sende en mail 
til rikke@marschner.as 
 

Rengøring 
 
Husudvalget hænger traditionen tro en rengøringsliste op i klubben. Det er meningen, at 
ALLE skriver sig på til en rengøringstjans - instruktører og deres kaniner SKAL tage en uge. 
Der hersker tilsyneladende en opfattelse af, at det kun er instruktører og kaniner, der har 
rengøringspligt, det er det ikke. ALLE skal give en hånd, så hjælp en instruktør og et par 
kaniner, ved at skrive jer på en uge sammen med dem – det tager ikke lang tid, når man 
er nogle stykker. Lad os hjælpes ad, klubhuset er fælles ansvar! 
 
Sidste år blev det indført, at man skrev dato på rengøringsplanen, når man havde ren 
samvittighed og pudset glorie. Et system der videreføres i år. 
Det skal understreges, at det hverken husudvalg eller ugens rengøringsteam, der skal 
rydde op efter dig og holde orden, DET SKAL DU SELV!!  
 

Kaffe & Te 
 
Ønsker du at nyde godt af klubbens kaffe eller te, beder vi dig betale 50 kr. via 
giroindbetaling sammen med årets kontingent. 
 

Nøgler 
 
Som de fleste sikkert ved, fik vi udskiftet låse sidste år. For dem, der endnu har en 
gammel nøgle, er det stadig muligt at bytte den til en ny (henvendelse til Trine Thesbjerg). 
Har man ikke allerede en nøgle, kan en sådan erhverves ved at indbetale et depositum på 
50 kr. på girokort eller kontant til Trine, der også udleverer nøglen. 
 

Rotøj 
 
Som de foregående år sælges en mindre kollektion af rotøj. Det vil komme opslag op i 
klubben ang. udvalg og pris. Da det ikke er alle varer, der sælges hele året, gælder det om 
at være vaks ved havelågen. Har du spørgsmål kan du henvende dig til Jesper Frandsen, 
Mette Styrbæk eller Annette Herløv. 
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Skabe 
 
Er du interesseret i at have eget skab, kan du blive skrevet på venteliste ved at henvende 
dig til Trine Thesbjerg. Store skabe koster 60 kr., mens små skabe koster 45 kr. 
 
De, der allerede har skab, kan beholde det ved at indbetale skabslejen på girokortet, mens 
de, der står på venteliste, først skal betale, når de har fået tildelt skab. 
 
Vigtigt: Det sker ikke sjældent, at der er indbrud i klubben, så undgå at lægge 
værdigenstande i dit skab. 
 

Skulle det ske… 
 
at vi mangler småting, som kaffe, årefedt eller noget andet. Tjek, om vi ikke skulle have 
det på lager - hvis ikke, så smut over til socialisten og hent det 
 

Nyt vandsystem 
 
To af hverdagens helte har brugt de lange vinteraftener på at udtænke og installere et 
vandbesparende vaskesystem. Det betyder, at man ikke længere skal tænde og slukke for 
vandet i den lille bådhal, når man skal vaske både. Ved hver vandslange er der nu 
monteret en lille boks med en knap, som man trykker, når man skal tænde for vandet. Den 
slår selv fra efter 10-15 min, og er man ikke færdig, trykker man bare igen. Tak Lars og 
Jens. 
 

Tilbage er vist blot at ønske alle en rigtig dejlig og aktiv sæson. 
Vi ses til arbejdsweekenden den 16. & 17. marts. 

 
     Rikke Marschner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg VIL  
 

ha’ det skab! 
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PROJEKT OUTRIGGER 
 
Nu starter Projekt Outrigger igen op til endnu en dejlig sommersæson på Brabrand 
Rostadion hvor vi vil være parate til at hjælpe dig én aften om ugen  
 
Vi starter op i den anden uge i maj og fortsætter lige ind til sidst i august. Præcis 
dato og tidspunkt for opstart kan du finde på www.asr.dk 
 
Hvad er Projekt Outrigger? 
 
Projekt Outrigger er et tilbud til dig der gerne vil ud og prøve at ro outrigger og føle 
farten i en lettere og mere livlig bådtype på roligt vand. Måske har du allerede 
prøvet en outrigger og vil bare gerne forbedre din teknik eller bruge det som et 
springbrædt til at komme med til regattaer som f.eks. "8 Grand Prix". Så mød op 
og få en kyndig instruktion. Vi har dog ændret lidt på nogle ting i forhold til sidste 
år. Det betyder at du i år vil få nogle bedre roture hvor vi har mere tid og 
mandskab til at hjælpe dig med at blive endnu bedre. 
 
Hvad er specielt ved outriggerroning? 
 
Outriggerroningen adskiller sig fra inrigger- og langtursroningen ved at foregå i 
smallere, spinklere og dermed lettere både. Det gør at man kan ro hurtigere, og da 
man samtidig skal koncentrere sig mere om balancen, giver det en mere intens 
oplevelse af at være ét med sin båd. Så hvor outriggerens fordele er hurtighed, 
lethed og intensitet er ulemperne tilgengæld at det er svært at have en termokande 
kaffe med, og helt umuligt at bruge den til en langtur.  
 
Hvad sker der den ene aften om ugen? 
 
Brabrand Sø er perfekt til outriggerroning, og med nyindkøbt materiel kan vi 
tilbyde: 
· Instruktører til assistance hver gang 
· Instruktion i alle bådtyper 
· Fejlretning af teknik fra motorbåd med videooptagelse 
· Undervisning i at indstille bådene 
· Social samvær efter træning m. kaffe evt. kage 
· Sved på panden! 
 
Vær velkommen hvad enten du er grøn kanin, inriggerroer eller bare synes 
outriggerroningen lyder spændende! Du kan finde en kørselsvejledning til Brabrand 
Rostadion på internettet ww.asr.dk eller på opslagstavlen i klubben på havnen. 
 
Vi ses :-) Hold øje med startdatoen! 
 
Med Roerhilsen. 

 
 

Johannes Irminger, (P.O. ansvarlig) 
 
 



 17 

FLASHBACK 
 
Måske var lakkens påvirkninger af min 
hjerne, måske et anfald af svimmelhed af 
at stå bøjet over bådene, der i vinterens 
sidste bådklargøringsweekend gav mig et 
intensivt flashback. Mens sandpapiret sleb 
sig vej over essing, lister, bord og 
forsøgsvis udenom nitter så jeg i træets 
årer – som i en krystalkugle - passager fra 
det forgangne år i fortættede tilbageblik.  
 
Dette klare, behagelige fata morgana 
startede med en følelsescocktail af 
længsel, taknemmelighed og glæde. Over 
vinteren og i eksamensperioden har 
mange af os været i eksil fra vandet, men 
her stod vi igen og fyldte huset med latter, 
støj, tanker og varme. I et indledende 
glimt så jeg sidste års sidste tur. Midt i 
julestress-orkanen kunne vi sidde i dens 
blikstille øje ude på bugten, betragte 
vintersolhvervslyset og finde 
højtidsstemningen frem. 
 
Flere erindringer blev vækket til live, som 
jeg trængte gennem lak-lagene. 
Novemberture med den blege skov og 
frostens duftløse vinde. Risskovs flammen 
og falmen. Et udvalg af de herligste æbler 
fra klubbens Yggdrasil med på bugten. 
Midten af oktober, hvor vi i bølgende 
varme smed las på las og endte i ’bar røv 
og fleece’ som fordums formand Stidsen! 
 
Høj- og sensommerens smutture til Kalø, 
Skødshoved eller Studstrup – belæsset 
med telte og Trangia eller bare en 
engangsgrill og 5-6 kilo pastasalat. 
Natturene hjem hvor man med lidt vin i 
blodet på det bestemteste vurderer, at 
rytmen i båden aldrig har været bedre. De 
længere langture hvor rytmen i båden rent 
faktisk aldrig har været bedre!  
 
Øjnene støder på et slemt mærke på 
essingen – et hak fra en åre i stærk vind? 
En kanins bekendelser? I et ubehageligt 
stikkende lyn åbenbares en række nye 

syn: min bare der i afslørende god form 
svinges udover essingen på Mønsturen 
[Åreblad 5/2001] og hjemme – mange, 
mange gange, alle, alle steder!  
 
Og maj, du søde milde, passerede 
sammen med juni, hvor rosporten nok 
engang beviste sit værd som ventil for 
opkogte eksamenshjerner. Intet sted 
undfanges så gode tanker til 
opgaveproduktion som i bugtens stilhed. 
De andres udklækkede kaniner vandt 
selvtillid og etablerede sig i nye 
fællesskaber. Min tredje kanin i rækken 
faldt fra – burde jeg gå i 
selverkendelsesterapi?  
 
På disse dejlige friske sommermorgener 
piskede Søren Agergaard os igennem sin 
scullerskole. Det forekommer mig, at han i 
månedsvis legede andefar omgivet af sine 
små ællinger i havnens indløb? Tak, Søren, 
for tålmodighed. 
 
Og jeg så i glædesfyldte glimt det spæde 
forår sidste år, hvor havnen igen fyldtes af 
vores og andre sejleres liv. Grønlænderne 
vendte tilbage med klirrende poser som 
budbringere om mildere vejr. Standeren 
strøg til tops over vores forårssange på 
gårdspladsen, mens frugter af amourøse 
alliancer mellem roere løb omkring i 
flyverdragter og elefanthuer på 
perlegruset. De er de levende beviser på 
tidens og livets fremadskridende gang. 
Måneder tager måneder, år tager år. Kun 
ved at fylde tiden med mening og nærvær 
undgår vi, at den løber fra os. 
 
Så nu, hvor alting begynder at vågne på 
jorden, i luften og på vandet, er de sidste 
både slebne, lakerede, smukkeserede – 
klar til at samle os alle om meningsfyldte, 
glade aktiviteter i nok et år. På glædeligt 
gensyn, alle mand. 
 

Line Marschner
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MIN FØRSTE LANGTUR! 
 
Jeg var ny kanin (2001, red). Og jeg ville 
så gerne på en rigtig langtur, men hvem 
kunne dog tænkes at ville med mig? 
 
Jeg stødte ind i Sune, da han kom ind i 
stuen under kaninfestarrangørernes møde. 
”Hva, ska’ du på langtur og hvis så, må je’ 
kom’e me?” spurgte jeg lidt forsigtigt. ”Ja, 
jeg tænkte at ro Djursland rundt, det siges 
at være en flot tur”, svarede han prompte. 
”Vi ringes”. 
 
Det planlæggende møde fem dage før vi 
skulle afsted gav mig lejlighed til at møde 
de andre deltagere, hvoraf jeg kendte 
nogle få.  
 
Holdene blev fordelt således:  
 
Delfin                 Jubi                                        
Marie Mathiasen           Marianne Lilholt 
Tanja Pedersen            Thea J. Kristensen 
Sune Andersen            Thomas K. 
Niels Lysebjerg             Anker Aagaard 
 
Skipper: Ulrik Viberg Milou Theut 
                   
 Jeg kørte til Århus fredag eftermiddag i 
glad forventning men også i ængstelse. 
Regnen hamrede ned på E-45, som den 
havde gjort i flere dage. Skanderborg sø 
så slet ikke indbydende ud fra den 
blankvåde motorvej. Vi mødtes i ASR 
klokken 19 og pakkede vores både på 
Århus roklubs trailer, hvorefter de blev 
kørt til Skanderborg. 
 
Lørdag morgen mødtes vi i Skanderborg. 
Ved Skanderborg Roklub lå de der 
allerede, vores elskede både, i det gyldne 
morgenlys. Tanjas mor, som er medlem 
Skanderborg roklub, låste op for os, og vi 
fik mulighed for at lave kaffe, tanke vand 
osv. Det første, men ikke sidste eksempel 
på den næsten ubegrænsede gæstfrihed, 
vi mødte i de forskellige roklubber. Roere 
holder sammen. Der blev en møflen rundt. 
Pakker og poser blev stablet op, sorteret, 
stablet igen, bådene blev lagt i vandet og 
pakket, mens nogen gik til Brugsen for at 
fylde vores skorpeskrin. Vi roede tre mand 
per båd hen til Brugsens anløbsbro og fik 

de sidste ombord sammen med 
provianten, og så var vi af sted.  
 
Vi så Skanderborg med Kulturhus og 
klosterkirke forsvinde agter, gled gennem 
et sivkrat og lå så på Skanderborg sø 
omkranset rullende bakker med bølgende 
kornmarker, grønne skove og hvide 
landsbykirker. Det danske landskab når 
det er allersmukkest. Vi bugtede lidt 
længere ned af Tåning Å og hilste på en 
masse køer, guldsmede og svaler. Å-
roning er herligt. 
 
Hele to gange måtte vi bære over. Her det 
gik op for mig, at de både s’gu er tunge!  
Efter Ry kom vi gennem et helt system af 
søer, som vistnok kaldes Silkeborgsøerne. 
Vi så Himmelbjerget og en hel masse små 
hyggelige bådehavne med motorbåde og 
små sejlbåde.  
 
I Silkeborg roklub var der anløbsplads, 
køkkenfaciliteter, brusebad og næsten 
bedst af alt: en automat med kolde øl. Vi 
spiste på altanen med udsigt til Hjejlen og 
de andre turbåde. Senere fik vi irsk kaffe, 
antageligt en tradition.  
 
Søndag morgen artede sig, som det senere 
skulle vise sig, som alle de andre 
morgener. Vi stod op sådan hen ad otte, 
kogte havregrød (jeg kan egentlig ikke 
fordrage havregrød, men det er det 
eneste, der giver fred i maven på en 
langtursmorgen), møflede rundt mellem 
hinanden i skøn uorganiseret forvirring, 
indtil skipperne på mirakuløs vis fik pakket 
bådene. Så var vi klar til afgang sådan 
efter ti.  
 
Vi lå i slusen til kirkeklokkernes ringen. 
Det tog sin tid, men da vi kom ud i 
Gudenåen, gik det stærkt. Tange sø bød 
på turens hårdeste farvand. Strid modvind 
og små krappe søbølger. Efter en 
møjsommelig overbæring klokken fire var 
Jubis besætning mildt sagt frokostsultne! 
Hen mod klokken 19 fandt vi en meget lille 
bådehavn, der lå som en lomme i 
Gudenåen. Man skal vide, at den er der, da 
indsejlingen bare er et hul i sivene. Vi drak 
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øl, nød idyllen, solen og hinanden. Jeg 
forstod, at jeg var kommet afsted med 9 
prægtige roere. Her udbrød Thomas 
lykkeligt: ”I Løkken stor den kække bi”. 
Den sidste del af Gudenåen blev roet i den 
smukkeste solnedgang. Det eneste, der 
brød stilheden, var den vederkvægende 
lyd af Delfins messingsvirvler. Ørreden 
sprang, køerne gumlede på engen, 
svalerne fløj højt og Jubi sakkede bagud. 
De ”lænsede” vand konstant. Vi kom til 
Randers roklub klokken 22.20, tolv timer 
og 70 km efter afgang i Silkeborg. Vi slog 
telte op på klubbens græsplæne og 
tilberedte skøn mad på trangiaer.  
 
Op ad formiddagen lagde vi Randers bag 
os og roede ud gennem fjorden. Efter 
frokost opdagede vi, at Jubi var væk. Efter 
en rum tid fik vi øje på dem i Ulriks 
kikkert. De havde fået en defekt på et 
sæde og søgt ind for at reparere det. 
Lettelse i Delfin. 
 
Nu var vi i Kattegat, og turen ændrede sig 
radikalt. Nu var vi tilbage i den form for 
roning, som jeg kender fra bugten. Vejret 
var fremragende. Hen under aften aftalte 
vi at gå øst om Bønderup og slå lejr. Vi 
endte med at måtte trække bådene mange 
hundrede meter over lave sandbanker, 
hvis vi skulle gøre os håb om at slå telte 
op og lave mad i det sidste dagslys.  
 

 
Vi lavede bål af et stort vissent grantræ, 
og der blev tid til at nusse og massere 
hinandens ømme muskler, mens julis 
dybblå stjernetæppe blev trukket over os. 
Der blev drukket en dram, fortalt historier, 
drillet og grinet i venskabeligt lag. Det var 
sommer, som jeg husker dem fra da jeg 
var en lille fynsk dreng ved Storebælt. 

Glade og tilfredse trillede vi om i vores 
soveposer efter endnu en dag, mens 
bølgerne sagte skvulpede i kanten. 
 
Tirsdag morgen forløb i den sædvanlige 
hyggelige (u)orden. I solskin og fladt vand 
trak vi bådene ud på det dybe. Der blev tid 
til en tur i vandet og så ellers afsted. 
Grenå dukkede op i det fjerne. Klokken var 
for en gangs skyld ikke mere end fire, og 
vi var et par stykker, der gerne ville se 
hajer på Kattegatcenteret. Billetprisen 
overraskede, så vi brugte pengene på 
tærte med softice på marinaens café i 
stedet. Vi var et noget af et syn: Trætte og 
dvaske, skinnesovs ned af benene, årefedt 
på armene og almindeligt uvaskede og 
ubarberede - kort sagt: Hærdede 
langtursroere! 
 
Der blev handlet ind til den store grillaften 
og snart stod den på frisk salat, grillede 
majskolber og brankede kyllinger samt 
rigeligt med rødvin. Nogen fandt et spil 
”uno”, og andre udvekslede 
barndomsminder på terrassen. Det sidste 
billede i mit kamera blev brugt på Thea, 
der ganske elegant faldt i søvn ret op og 
ned i lænestolen. Livet er en fest. 
 
Vejrudsigten lovede optræk til regn og 
blæst. Ha! De vejrudsigter viste sig at 
være lige så troværdige som Kurt Thorsen 
med et stykke papir med André Lublins 
underskrift. 
 
Der blev denne morgen byttet lidt om i 
bådene. Det efterlod Marie i en ren 
herrebåd. Jeg havde ondt af Anker, som 
nu sad i en næsten ren kvindebåd. Ingen 
af dem så dog ud til at lide overlast. 
 
Af en eller anden grund var jeg blevet offer 
for den almindelige underholdning. Navnlig 
måtte jeg høre meget for mit rotag. Jeg 
kunne ikke se, at der var noget i vejen 
med mit rotag, men Marianne kunne ikke 
stå for Grenåklubbens fine robassin. Her 
var mulighed for at gøre gavn som 
klubtræner. Det var den bedste 
instruktion, jeg har fået, siden jeg lærte at 
cykle. Vi gled ud af havnen op ad 
formiddagen. Jeg kunne høre Marianne 
inden i mit hoved: ”Yderarmen mellem 
knæene. Yderknæet op til overamen, 
strakte arme og håndled, spark fra, læn let 
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tilbage, trak helt tilbage med brede 
skuldre…” Det gik forrygende. Pludselig 
udbryder Ulrik: ”Det er godt at se 
skumsprøjt fra din åre!” 
 
Det blev til en del roning den dag. Vi ville 
gerne nå Draget i rimelig tid, og frokosten 
blev derfor indtaget siddende på 
bundpladerne. Vores balder var 
efterhånden ømme på trods af personligt 
tilpassede siddeunderlag. Ud for Ebeltoft 
færgehavn fik vi en tur i de velkendte 
”catlink”-bølger. De eneste bølger over 20 
centimeter, vi så på den tur. Jeg sad 
tagåre og fik den van(d)vittige ide at give 
mig til at tonse. De andre fulgte med. 
Sune hviskede mig forsigtigt i øret, når jeg 
mistede takten. Det her var noget, 
gutterne ku’ li’. Jeg brugte min nye teknik 
det bedste jeg havde lært. Hver gang jeg 
trak, så jeg sol, måne og stjerner. Jeg kan 
ikke huske, hvornår jeg sidst har arbejdet 
så hårdt, men jeg fik da lukket lidt 
overskuddamp ud af drengene. Ulrik kom 
såmænd til at svede. Naturligvis blev jeg 
moppet bagefter. ”Hva’ fa’en, du ka’ s’gu 
da ro, hva’ har du lavet de andre 4 dage?” 
var en af de hyppige bemærkninger. 
 
Vi roede det sidste stykke i et lidt mere 
adstadigt tempo og ankrede op ved 
campingpladsen på draget, sådan ca. 
klokken 18. Efter at have ligget på ryggen 
med en bajer på maven i en halv times tid, 
var det stort set umuligt for nogen af os at 
rejse sig op. Marie brugte sin kvindelige 
list: ”Hvis du henter, Niels, så giver jeg!” 
Lidt galant er man vel altid. Jeg kunne se 
på campingfatter, at han tænkte sit, sådan 
som jeg kom stavrende ind i butikken på 
stive svajende ben med fem tomme 
ølflasker efter flere øl. 
 
Efter et par øls tid ankom Jubi, og vi i 
Delfin fulgte dem til dér, hvor vi ville slå 
lejr for natten. Der havde været talt en del 
om at bære over ved Draget. Et kækt lille 
løft på 300-400 meter. Til gengæld 
sparede det os for en tur rundt om 
Helgenæs. Bådene op på land. Skorpeskrin 
og trangiaer i læ, teltene op, så var vi klar 
til en omgang pasta med tunsovs. Der var 
et par flasker rødvin tilovers. Der blev 
udbragt en skål for en dejlig tur. Da det 
blev mørkt kravlede vi op og så lysene 
inde fra Århus. Nu var der ikke langt hjem. 

Kun sølle 25 km., dem klarede vi jo på et 
par timer. Træt, øm og svimmel gik jeg ud 
som et lys i min sovepose. 
 
Torsdag morgen var værre end de andre. 
Vi stod op hver især, sådan lidt efter lidt 
og var nok noget ømme. Vi havde måske 
fejret turen lidt for godt aften før. Marie 
var særligt øm. Hun havde opgivet at sove 
i det trange telt og lagt sig under en 
presenning ved bålet. Hun havde bare ikke 
lagt mærke til, at hun havde lagt sig 
ovenpå vores feltspade.  
 
Det tog sin tid at bære de rædsomt tunge 
både over Draget men alt andet var bedre 
end at ro.  
 
Frokosten blev indtaget ved Skødhoved 
landingsplads. Der var pludseligt langt 
hjem til Århus. Der var ikke mange 
vittigheder tilbage. Jeg måtte læse op af 
varedeklarationen på mayonnaisen for at 
finde på noget at sige. Så godt som tavse 
krydsede vi over til pynten. Andet 
skiftested - nu var der ikke langt igen. 
”Aldrig har Århus været så smuk” udbrød 
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Ulrik. Nu havde samtalen i Delfin måske 
båret præg af kønskvoteringen, dog kunne 
jeg ikke undlade at følge op på Ulriks 
bemærkning med at recitere Tom Waits 
frisk fra leveren ”Never saw the eastcoast, 
before I moved out to the west:/ Never 
saw my hometown, before i stayed away 
to long :/Newer knew i loved you, before 
you walked out that door” ”Der er ikke 
plads til sådan en gang romantisk bavl i 
den her båd”, lød det skarpt fra Marie. Nu 
havde hun lige vænnet sig til jargonen og 
lært om så svære emner som viskositeten 
på 15W/40 motorolie, og hvad der egentlig 
sker, når man vælter en traktor. 
 
Vel modtaget af en smilende rochef ankom 
vi til ASR ud på eftermiddagen Bådene 

blev vasket og lagt op, indholdet af 
skorpeskrinene blev delt ud, regninger 
blev lagt sammen og delt ud. En fik den 
idé at købe røget fisk til det sidste 
rugbrød. Som vi sad der og spiste var det, 
som om vi var groet sammen. Vi mente vel 
alle, at vi havde set rigeligt til hinanden, 
men vi kunne ikke finde ud af gå hjem. 
Det var torsdag og efterhånden som 
klokken nærmede sig 18:00 blev lokalet 
fyldt med fællesroere. Vi var otte ud af de 
ti, der rask rakte hånden i vejret, da 
spørgsmålet faldt: ”Hvem er her til 
fællesroning?” Glemt var ømme balder, 
svidende vabler og trætte arme.    
 
  

Niels Lysebjerg
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NYE (forsøgs)BØJER 
 
 

 
 
 
Roere, som har været igennem Svendborg Sund i 2001, vil have bemærket en ny 
bøjetype.  
 
Røde og grønne sideafmærkningsbøjer i kunststof uden topbetegnelse (altså grøn 
kegle eller rød keglestub/cylinder), og med et stort hul igennem lige under 
reflekserne.  
 
Bøjerne er en ny type, som forsøgsmæssigt er udlagt af Farvandsvæsenet. Og 
hullet er såmænd blot til at løfte bøjen op, når den skal serviceres.  
 
Man har dog allerede gjort en erfaring. Bøjernes opdrift er simpelthen for lille, for 
blot 2 knobs strømhastighed trækker dem under vandet. så oplever du Svendborg 
Sund "uden bøjer", er der strøm så det basker.  
 
Er den med er det jo fedt. Er den imod må du vise din styrmandskunnen og finde 
den mest strømsvage rute.  
 

Gorm P.  
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Marschner 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Klubbens krønikeskriver og hans søde assistent! 
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HUSK ARBEJDSWEEKENDEN 
 

DEN 16. & 17. MARTS 
 

Vi har brug for din hjælp. 
 

Tilmelding i klubben eller på rikke@marschner.as 
 

 
 
 

Lille Versaille 
 
Står der forårsbebudere som krokus, hyacinter eller andre løgplanter i din 

vindueskarm hjemme i lejligheden i øjeblikket? Vi i have-udvalget drømmer om at 

skabe et Lille Versaille i klubhaven, så må vi "arve" løgene, når de nuværende 

spirer er afblomstret? Du kan aflevere løgene i klubben (klip ikke de visne spirer af 

- de skal samle kraft ned til løget i visneprocessen). Giv mig gerne et praj, hvis du 

afleverer nogle.  

 
Line Marschner  

 
 

 
 
 
 

Det er så træls at komme ned til et klubhus, der roder 

 

RYD OP EFTER DIG SELV 
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BÅDVASKESYSTEMET I ASR 
 
Der er stadig 3 tappesteder de sædvanlige steder - dvs. i 
 
  
1) gårdspladsen mod jernbanen 
2) gårdspladsen mod vejen (havnen) og 
3) i skuret 
 
Vaskesystemet er nu - modsat før - 3-strenget. Dvs. at de 3 strenge/tappesteder er 
uafhængige af hinanden. Det har den fordel, at hvis en af strengene er læk - fx hvis 
én af pistolerne bliver defekt eller stjålet eller én af slangerne bliver læk over eller 
under jorden - kan de andre strenge benyttes uden problemer. 
 
Desuden er vaskesystemet nu konstrueret således, at når der skal bruges vand skal 
der ikke mere åbnes for haner i klubhuset. Brugerne trykker nu på en knap ved 
tappestedet og dette åbner for en elektrisk magnetventil i den lille bådhal som 
derved giver vand i den valgte streng. Magnetventilerne og dermed vandet lukkes 
automatisk igen efter 8-16 minutter (hvilket kan justeres på relæboksen). Herved 
er risikoen for at brugerne glemmer at lukke for hanerne igen - med vandspild til 
følge ved utætheder - elimineret. 
 
Vinter 
Ligesom for det øvrige vandrørssystem i klubhuset er det vigtigt at der lukkes for 
vandet og at vandet aftappes fra rørene ved (længerevarende) frost. Især 
magnetventilerne vil være i risiko for at frostsprænge. Se den vejledning som 
beskriver hvordan man åbner og lukker for vandet i klubhuset. Plastslangerne kan 
tåle at der står frysende vand i dem. Vær også opmærksom på at pistolerne kan 
frostsprænge. 

 
 
 

 
Miljøkonsulenterne, 

Lars Steen Hansen og Jens Holbech 
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NYT FRA D’HERRER M/K 
 

• Kan du svømme min. 300 meter? 
 Lever du op til det ene af vore sikkerhedskrav om minimum at kunne 
 svømme 300 meter?  

Benyt dig af at vi lejer baner på Århus Svømmestadion fredage fra 20.00 til 
22.00 indtil 31. maj (inkl.). Pluk en time ud af en fredag aften og bliv 
opmærksom på dine svømmeevner. Der er ingen, der holder øje med, hvor 
langt, der svømmes, da vi i klubben lægger vi vægt på det enkelte medlems 
ansvarlighed og initiativ.  
Efter svømning er der fælleshygge på kalven i Jægergårdsgade –  hyggesnak 
over en kop varm kakao eller en sval fadøl?  
Vær opmærksom på at svømning er aflyst d. 29. marts og d.26. april og at 
der skal være en livredder til stede før man må gå i vandet. Medbring en 
20’er til skab i omklæningsrummet.  
Hvem ved - måske får du smag for svømning, der er en god mulighed for at 
røre sig lidt og holde venskaberne i klubben vedlige i løbet af vinteren. Læs 
desuden på hjemmesiden om volleyball. 

/Claus Behrendsen, Rochef 
 
 
 
 
 

 
 

Adresseændringer: Claus Behrendsen , Webmaster: Michael Troelsen 
Øl-mand: Anker Ågaard, Fest-koordinator: Peer Mortensen 
Klubhistorie: Torben Noer 
Klubhus: Fiskerivej 7, 8000 Århus C – Tel: 86 13 22 48 
Klubbens gironr: 3 08 02 77 
Internet: www.asr.dk , Email: asr@asr.dk 
Roformidlingen og emailadresser på internettet: Se under klubben, medlemmer 
– se kodeordet i klubben eller henvend dig til asr@asr.dk  

 



 27 

 

Formand: Michael Troelsen - michael@troelsen.com 
Adresse: Banegårdsgade 27, 2 8000 Århus C. Tlf: 8619 7992 eller 2871 8165 
Ansvarsområder: Formanden tegner klubben udadtil og varetager eksterne kontakter, herunder DFfR. Samler 
trådene i bestyrelsen, underskriver ansøgninger om L-styrmandsret og varetager klubbens forsikringsforhold.  

 

Sekretær: Lene Sigh Knudsen - lenesigh@hotmail.com 
Adresse: Universitetsparken, koll. 3, vær. 145, 8000 Århus C. Tlf: 8942745 eller 
21221067 
Ansvarsområder: Sørger for mødeindkaldelse og mødereferater. Fører roformidlingen, medlemsregisteret, 
adresser og kalender. Udarbejder medlemsstatistikker, indberetter aktivitetsopgørelse til F&K og til DIF. Står 
sammen med webmasteren for informationen i klubben og lejer svømmebaner og gymnastiksal. 

 

Kasserer: Torben Meldgaard - torben@meldgaard.as 
Adresse: Nørre Allé 42a, 8000 Århus C. Tlf: 8676 5073 
Ansvarsområder: Har ansvaret for økonomien, regnskabet og medlemsindbetalinger. Kassereren udsender 
girokort, søger lokaletilskud og eventuelle kommunale bygge- og anlægstilskud. Varetager sammen med 
fondsudvalget ansøgninger til fonde, legater og evt. sponsorer. 

 

Husforvalter: Rikke Marschner - rikke@marschner.as 
Holtevej 18, 8000 Århus C. Tlf: 8611 6337 
Ansvarsområder: Har ansvaret for klubhusets daglige drift, indendørs og udendørs. Sørger for indkøb af 
årefedt, klude, nøgler, kaffe/te samt udlejning af skabe og salg af rotøj. Har kontakten til festkoordinatoren, 
som administrerer festkassen. Har endvidere kontakten med havnen vedr. slæbestedet og arrangerer en 
arbejdsweekend før standerhejsning. 

 

Instruktionschef: Milou Theut - milou_theut@hotmail.com 
Adresse: Funch Thomsensgade nr. 8, 3.tv, 8200 Århus N. Tlf: 8610 0559 
Ansvarsområder: Instruktionschefen afholder informationsaften for nye medlemmer. Al indmeldelse i klubben 
- nye som 'gamle' medlemmer - skal foregå via instruktionschefen. Instruktionschefen står endvidere for 
tilvejebringelse af indmeldelsesblanketter samt opdatering og anskaffelse af "Håndbog for kaniner".  

 

Uddannelseschef: Lone Trærup - lone.t@mail1.stofanet.dk 
Adresse: Falstersgade 10, st.th, 8000 Århus C. Tlf: 8619 0716 
Ansvarsområder: Uddannelseschefen afholder K1-, K2-, K3- og L-styrmandskurser, og arrangerer 
instruktions-, materiale- og instruktørkurser, samt ansøger om tilskud til kurserne. Uddannelseschefen 
opdaterer K1-instruktionshæftet. 

 

Rochef: Claus Behrendsen - 994091@ps.au.dk 
Adresse: Skejbyparken 366, st. 10, 8200 Århus N. Tlf: 5190 7660 
Ansvarsområder: Åbner for K1- og scullersæsonen og har ansvaret for udstyr til bådene (redningsveste, flag, 
ankre og standere). Rochefen arrangerer fællesture og optæller kilometre, vedligeholder bådvogne og 
underskriver K2- og K3-rettigheder. Følger op på kaninernes ve og vel i klubben. Står for fordeling af 
livreddervagter ifbm vintersvømningen. 

 

Langturschef: Dorthe Lysebjerg - doly@mail1.stofanet.dk 
Adresse: Frue Kirke Plads 1, 304, 8000 Århus C. Tlf: 8612 5162 
Ansvarsområder: Langturschefen åbner K2-, K3- og L-sæsonen. Har ansvaret for langtursgrejet (reparation af 
kasserne, telte, sejldug, trangia m.m.) og arrangere fælleslangture. Endeligunderskriver langturschefen K2- og 
K3-rettigheder, og behandler ansøgninger vedr. L-styrmandsret. Udlån af både til andre klubber sker via 
langturschefen. 

 

Brabrandchef: Jens Ulrik Østergaard - juo@ccieurope.com 
Adresse: Skanderborgvej 13, 8000 Århus C. Tlf: 8734 0343 
Ansvarsområder: Brabrandchefen er bestyrelsens repræsentant vedr. aktiviteterne på Brabrand Rostadion. 
Er ansvarlig for, at der arrangeres en scullerinstruktionsdag og står endvidere for tilmelding til regattaer. 
Følger op på Projekt Outrigger. 

 

Materielforvalter: Anette Pind - anette.pind@mail.tele.dk 
Adresse: Dybedalen 1, 11.tv, 8210 Århus V. Tlf: 8616 2032 
Ansvarsområder: Materielforvalteren har ansvaret for bådene. Herunder indkøb af nye både, reservedele og 
materialer samt al kontakt til bådværfter. Afgør nødvendigheden for reparation af bådene, arrangerer 
vinterklargøring, holder værksted og værktøj opdateret, og afgør placering af bådene og bådrækkefølge. 



 

 

 
 
 
 
 

KALENDEREN 
 
 
Tirsdag 5. marts Billedaften, kl. 20 i klubben 
Tirsdag 12. marts Informationsmøde for nye medlemmer 
Onsdag 13. marts Informationsmøde for nye medlemmer 
Torsdag 14. marts Instruktørmøde 
Lørdag/søndag 16.-17. marts Arbejdsweekend i klubben 
Lørdag 23. marts Standerhejsning kl. 14.00 
Søndag 24. marts Madpakketur for sidste års kaniner kl 11.00 
Lørdag 30. marts Standerhejsning på Brabrand 
Lørdag/søndag 6.-7. april Instruktionsweekend 
Onsdag 10. april Sidste frist for indbetaling af kontingentet 
Onsdag 17. april K1-kursus i klubben kl 19.00 
Tirsdag 30. april K2-kursus i klubben kl 19.00 
 
FASTE: 
Svømning fredage kl. 20.00-22.00. Århus Svømmestadion,  
 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. 
Styrketræning Brabrand Rostadion, Mandag 17.30-19.00, Tirsdag 20.30-

22.00, Onsdag kl 16.00-17.30 & Torsdag kl 16.000-17.30 
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 
 

    Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET        Fiskerivej 7, 8000 Århus C 
 




