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FORMANDENS KLUMME 
 

I denne lysegrønne forårstid, hvor klubben 
syder af aktivitet, er det til tider svært 
tiltrækkende at glemme alle hverdagens 
gøremål og blot tage afsted ud på vandet 
– men et par sager presser sig på for at 
blive ’luftet’. 
 
Ny halvø i havnen? 
En del skriverier i Århus-aviserne på det 
seneste har tydeligtgjort, at ’der er noget i 
gære’ med hensyn til en eventuel 
udflytning til nyt, (permanent) 
klubbyggeri. Bestyrelsen er  opmærksom 
på, at der på et havneudvalgsmøde den 
22. april 2002 blev besluttet, at der skal 
anlægges en halvø i havnebassinet lige 
syd for træskibshavnen. Det er tilmed en 
beslutning, der har været undervejs i over 
10 år, koblet til påbegyndelsen af et 
langelinie-byggeri. I mellemtiden er der 
sket det, at det areal, der i lokalplanen fra 
1992 kun var afsat til de tre roklubber, nu 
også skal kunne rumme tre dykkerklubber 
og vinterplads for træskibene. Vi har i 
bestyrelsen presset på for at få mere 
konkret viden i sagen, men Idræts-
samvirket er de implicerede klubbers 
talerør over for kommunen – sådan 
’plejer’ sagerne at være i byen, og trods 
vores forsøg på at få indsigt i sagen 
fortsætter det på den gamle måde. Det er 
aftalt, at der i den nærmeste fremtid 
indkaldes til møde mellem havnen, 
kommunen og Idrætssamvirket, hvorefter 
klubberne bliver inviteret ind i 
forhandlingerne igen. 
 
Men er klubben da overhovedet interes-
seret i at flytte ud? Bestyrelsen er med 
baggrund i en (mindst) ti år gammel 
generalforsamlingsbeslutning indstillet på 
at arbejde for at komme med i en 
kommende udflytning. Før jul indleverede 
vi således klubbens tilsagn om at deltage i 
et udflytningsprojekt. Ønsket er at vi får 
vores eget klubhus, men vi kan evt. dele 
oplagte faciliteter med de andre 
roklubber. Afhængig af, hvordan 
forhandlingerne falder ud, herunder hvilke 
midler, der kan stilles i udsigt, vil vi så gå 

videre med projektet eller tage situationen 
op til revurdering. Det siger sig selv, at vi 
bør være krævende, men ikke urimelige 
over for en kommune, der kalder sig selv 
idrætsvenlig, men som har svært ved at 
vise det i handlinger, der kommer 
bredden til gode. 
 
Med et byggeri til i omegnen af mindst 3-
4 mio. skal vi med andre ord have samlet 
en del midler ind, hvis det skal lykkes. Så 
snart vi véd mere konkret, vil vi lave 
opslag om det i klubben. Alle 
interesserede er meget velkomne til at 
kontakte mig for spørgsmål, ideer og 
indspark.  
 
Ponton samtidig? 
Det kan til tider synes modsætningsfyldt, 
at vi samtidig med at tale om udflytning 
også investerer i en forbedring af det 
nuværende slæbested. Men vi har ønsket 
at fortsætte med pontonprojektet ud fra 
den opfattelse, at vi – også selvom det 
kun skulle blive for en kortere årrække – 
under alle omstændigheder vil få stor 
glæde af forbedrede faciliteter i den tid, vi 
ligger på Fiskerivej nr. 7. Jens Vedel og 
Jørgen Andersen gør i øjeblikket et stort 
arbejde for at få de sidste detaljer på 
plads i en efterhånden lang (men yderst 
konstruktiv) proces.  
 
Lidt grønnere? 
Samtidig med de luftige bygge- og 
anlægstanker dumpede der i slutningen af 
april et brev ind ad brevsprækken med 
besked fra Tuborgs Grønne Fond om, at vi 
havde fået tilsagn om støtte til køb af to 
festhøjttalere, der også kan bruges i 
forbindelse med Dragebådsregattaen d. 
24. august i år (husk at melde dig til 
den!). Mere om gaven i næste åreblad, 
men herfra allerede nu en stor tak til 
Tuborgs Grønne Fond! 
 
God sommer - vi ses på vandet! 
 

Michael Troelsen
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NYT FRA HUSUDVALGET 
 

Takket være en flok hjælpsomme klubkammerater fik vi gjort klubhuset klar til 
sæsonen 2002. Tak for et par hyggelige dage til alle jer der dukkede op og gav en 
hånd med, det var dejligt med så stor opbakning. 
 
De første kaniner er allerede blevet færdiginstrueret og er begyndt at dukke op til 
fællesroningen. Nogle ønsker dog ikke at skilte ALT for meget med, at de er 
kaniner. For dem ville det være rart med sådan en ASR T-shirt som de andre 
garvede roere har eller et regnsæt, der kan tåle heldagsregn. Flere af klubbens 
gamle rotter kunne derimod med fordel købe sig et par nye robukser, da de gamle 
er ved at være særdeles utækkelige!! 
For at kunne i mødekomme disse ønsker har husudvalget et mindre sortiment af 
rotøj. 
 

Regntøj af typer der kan klare heldagsregn - inkl. tryk 550,-kr 

Robukser af den gode, gamle slags i bomuld m. 
forstærkning på bagen 130,-kr 

Robukser i hurtigttørrende materiale 250,-kr 
T-shirts i bomuld m. ASR-logo 110,-kr 
T-shirts stretch (kvindemodel) m. ASR-logo 175,-kr 
Kasket m. ASR-logo 60,-kr 

 
Den 15. maj ml. kl. 19-20 + den 16. maj kl. 17-18 har man mulighed for at 
dukke op i klubben og se årets kollektion samt prøve størrelser.  
 
NB! Som noget nyt køber vi ikke ekstra tøj. Betaling af tøj skal ske 
senest den 16. maj enten kontant til prøveaftenerne eller på konto 
reg. 1551 kontonr. 7951437780. HUSK at oplyse eget navn samt 
hvilke varer du betaler for. Ingen betaling, intet tøj – og det ville da være 
for ærgerligt. Har du spørgsmål kan du henvende dig til tøjudvalget, der består af 
Mette Styrbæk, Annette Herløv og Jesper Frandsen. 
 
Fordelingen af årets skabe har nu fundet sted. I herrernes omklædningsrum er der 
stadig nogle få ledige skabe, som vil gå til de hurtigste. Så skynd dig. Blev du ikke 
en af de heldige skabsindehavere i år, skal du ikke fortvivle. Du kan blive skrevet 
på ventelisten og – måske - få et næste år. Henvend dig til Trine Thesbjerg. 
 
Det er også Trine Thesbjerg du skal henvende dig til, hvis du mangler en nøgle til 
klubben. Depositum kan indbetales via giro eller kontant. 
 
Tilbage er der bare at ønske alle et godt forår på vandet. 

     Husforvalteren 
 

Har DU husket at skrive dig på rengøringslisten? 
- Vi skal jo hjælpes ad. 
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ASR VINTERRONING 2001/2002 
 
Navn   Navn Km 
Jens Dybkjær Ho lbech 429  Ane Marie Nørgaard Larsen 24 
Søren Agergaard 379  Morten Elgaard 21 
Claus Behrendsen 195  Christian Warming 20 
Jette Iversen 185  May-Brit Bülow 20 
Torben Meldgaard 183  Hanne Medum Lærke 19 
Lone Trærup 162  Torben Rasmussen 19 
Christian Petersen 128  Ina Balle Kristensen 19 
Henrik Emil Seiersen 108  Marianne Charlotte Krogh 19 
Morten Rebo Fræmohs 103  Lise Juhl Nielsen 16 
Peter Agergaard 88  Anette Pind 16 
Johnny Kjeldbjerg 66  Jesper Graakjær Christensen 15 
Michael Troelsen 65  Kristoffer Böttzauw 15 
Thea Jessen Kristensen 64  Jens Dørge 14 
Jonas Suhr Marschner 64  Peter Person 13 
Anker Kristensen 63  Hanne Bjerregaard 13 
Ulrik Ralfkiær 61  Lene Sigh Knudsen 12 
Line Suhr Marschner 58  Mie Frydenlund Jensen 12 
Dorthe Lysebjerg Hansen 48  Annette Sommer Herløv 12 
Lotte Klixbull 46  Mette Larsen 12 
Ulla Mortensen 45  Maj-Britt Agerskov 12 
Kristian Kjær Andersen 44  Line Boel 12 
Annette Fredslund Andersen 40  Kristine H. Seeberg 10 
Trine Thesbjerg 40  Jane Thostrup Pedersen 10 
Rikke Suhr Marschner 40  Tove Hedegaard Jørgensen 10 
Bodil Lauridsen 36  Henrik Vinther 9 
Rikke Christine Nordman 31  Per Mortensen 9 
Torben Noer 31  Kirsten Besendahl 8 
Luci Maria Østrup Madsen 31  Karsten Handrup 8 
Jesper Callesen 30  Henrik Pedersen 8 
Trine Fink 28  Anne-Sofie linderoth Bouchet 8 
Ulrik Viberg Rasmussen 27  Sune Andersen 8 
Andreas Kaal 27  Lars Steen Hansen 8 
Milou Udesen Theut 27  Hanne Friis 0 
Anne Damkjær Dissing 27  Jens-Erik Jørgensen 0 
Caroline Juhl 24    
Kristoffer Slottved 24  Ukendt/gæst 126 
 
 
 

 
Totaler for ASR vinterroning  

2001/2002 3.604 km 
2000/2001 2.584 km 
1999/2000 5.779 km 
1998/1999 2.867 km 
1997/1998 3.805 km 
  

Ovenstående tabel omfatter vinter-
roning på bugten 2001/2002. I alt har 
ASR’s både været på vandet 109 
gange, og der er blevet roet 3.604 
person km. Optællingen er baseret på 
sekretærens udgave af 
medlemsdatabasen fra ultimo marts. 

Morten Fræmohs 
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Skal du have K1 ret 
 

Og mangler materialeunderskriften? 
 

Så se her: 
 
Materialeunderskriften skal gives af materialeudvalget og kan erhverves i 
forbindelse med nogle små Materialekurser som vi afholder når der er behov for 
det. 
 
Kurset er dels teoretisk dels praktisk. Her gennemgår vi bl.a. værksted og værktøj, 
de mest almindelige skader og procedure i forbindelse med skadesindberetning.  
 

Kurserne afholdes efter behov. 
 

Det betyder at du – hvis du ønsker at deltage i kurset – skal kontakte 

undertegnede for at aftale et tidspunkt (gerne i lidt god tid). – Så laver vi et 

opslag. 

 

Materialeforvalteren 
 

Anette  

86 16 20 32 
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Så søsættes Projekt Outrigger!!! 
 
 

Som lovet i tidligere indlæg i bladet her: En indkaldelse til 

 

Årets udgave af Projekt Outrigger,  
 

som vil indledes 

 

torsdag d. 16/5 2002 kl. 18.00 på Brabrand Rostadion 

 

derefter hver torsdag kl. 18.00.  

 

For dem, der måtte have glemt, hvad det går ud på, og dem, der er nye i klubben, 

er her en kort opridsning af begivenhedernes gang: Mød op i god tid (ca. 10 

minutter før) og skriv dig på dagens liste – så vil de til lejligheden indkaldte 

instruktører sørge for, at alle kommer ud på søen, hvor der vil blive givet kyndig 

vejledning.  

 

Projekt Outrigger er for alle, så mød op; også selv om du ikke har prøvet det før, 

da det er en fremragende mulighed for at udbygge de rotekniske færdigheder og 

for at få lidt afveksling. Efter roningen er der socialt samvær i rostadions 

dagligstue. 

 

Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør! 

 

På vegne af PO-instruktørerne 

Johannes Irminger 
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Pas på sten ved Ajstrup Strand! 
 
På opfordring bringes her en husmandsoversigt over stenene ved Ajstrup Strand på vej til 
Norsminde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REDAKTIONEN ! 
Hvem er det nu lige der sidder i redaktionen ? Jamen, her er vi! 
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MATERIELLETS ALMENE TILSTAND 
 

April måned har været præget af en stor roaktivitet – hvilket jo er dejligt.  

 
På materialefronten har den desværre også været præget af, at der har været 
mange både ude af drift. Dels som følge af efterslæb fra vinterklargøringen, dels 
som følge af mange små og lidt større skader. Det har enkelte gange resulteret i 
deciderede mangelsituationer. – Ærgerligt men nødvendigt hvis vi skal undgå, at 
det udvikler sig til værre skader. 

Min seneste erfaring med HOF kan måske illustrerer dette. Den havde en del gamle 
skader og revner i lakken på essingen. De dækkede over store områder med fugtigt 
træ, hvor lakken i flere tilfælde kunne pilles af i store flager og således blev 
omkring 2 meter essing blotlagt ind til fugtigt rå træ!!!. Derved blev det en meget 
større historie, og tog længere tid, end hvis småskaderne var blevet udbedret 
straks. 

Det er derfor vigtigt at også du - ja dig! tager din del af ansvaret, gerne sammen 
med det hold du var ude at ro sammen med, for så hurtigt som muligt at tage hånd 
om de skader I laver eller opdager undervejs – også for at bådene kan være ude af 
drift så kort tid som muligt.  

I den forbindelse vil vi i materialeudvalget gerne hjælpe med råd, vejledning og 
praktisk hjælp. Men det er ikke meningen, at vi skal rende og reparere skaderne – 
vi vil nemlig også gerne ud og ro ☺ 

Til slut – for at I ved hvem I kan ringe til for at få hjælp –  

 

The fabulous Materialeudvalg 2002: 

 
Anette Pind 

Christian Petersen 

Jonas Marchner 

Lars Steen Hansen 

Torben Meldgaard 

Ulrik Ralfkiær 

 
Endelig er Lars Schindhelm blevet værkstedsvagthavende – så beware – og ryd op 
efter dig og hæng værktøjet ordentlig på plads efter brug  ☺ 
 
 

/ Materialeforvalteren 
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DET LEVENDE SØKORT 
 

 
 

Nu også over farvande i Norge og Sverige! 
 

Kort og Matrikelstyrelsens store salgssucces, Det levende Søkort, har nu fået 
søsterudgaver i Norge og Sverige. Nu har begge lande jo en enorm kyststrækning, 
så det tages lidt i småbidder. 
 
Det svenske Sjöfartsverkets Cd-rom dækker hele vestkysten op til den norske 
grænse samt det sydvestlige Skåne. 
 
I Norge er Statens Kartverk startet inde i Oslo Fjorden, og det elektroniske søkort 
dækker kysten fra Oslo og sydpå, så hele østkysten er dækket. 
 
Det gør jo planlægning af sejlads i Norge og Sverige noget nemmere. 
 
 

Gorm P. 
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FISKEKONKURRENCE 

 
 
Fiskeriforeningen inviterer alle der har lyst, til den store  fiskekonkurrence. 

LØRDAG d. 1. juni KL.10.00. 
Der fiskes fra kl.10.00. til kl.16.00. 

Kun 2’ere kan deltage. 
Tilmelding  er nødvendig. 

I år med nye regler. 
Dommer: Steen Ulnits 

Overdommer: Henrik Seiersen. 

 
 

TORSKEGILDE 
 

I samarbejde med Told og Skat inviterer fiskeriforeningen til torskegilde 
 

LØRDAG d. 1. juni KL. 18.00. 
 

Kom og nyd de lækre  sild og få et par flade, hvis du har været for meget ude med 
snøren. Medbring selv kartofler og salat. 
Skatteministeren kommer og besvarer spørgsmål.                         
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FOKUS PÅ HVALER I DANMARK 
 
 
I mere end et år har ASR deltaget i projektet "fokus på hvaler i Danmark" Et stor 
nationalt projekt om at indsamle informationer og oplysninger om havpattedyr i de 
danske farvande. Projektet koordineres af Zoologiske Museum i København og 
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. 
 
I 2001 blev der indberettet 1.221 observationer af marsvin i Danmark, mere end 
90% af disse observationer kommer fra skibe, og et par gode håndfulde af disse 
kommer fra ASR-roer på vandet…    Specielt for 2001 har der været mange 
observationer af delfiner i de danske farvande.  Resultaterne fra observationer i 
2001 kan læses i en delrapport, som ligger i klubben.  Desuden kommer der 
jævnligt et nyhedsbrev, med spændende historier om de danske havpattedyr og 
om nye opdagelser.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Marsvin   Phocoena phocoena 
 

POSTKORT: 
 
Igen i 2002 opfordre vi alle vores medlemmer til at indberette om observationer af 
marsvin. Modsat sidste år hvor vi havde et skema til at notere vores observationer, 
er der i år en stak postkort, til hver enkelt observation.  For at observationerne skal 
have størst mulig værdi, er det vigtigt at man får så mange oplysninger med som 
muligt.  Vigtigst er tid, sted og antal dyr, men også dyrenes adfærd herunder 
svømmeretning er vigtig.  Brug postkortene når I har set et marsvin eller måske en 
delfin, og hjælp os med at få mere vinden om hvaler i Danmark.  Alternativt kan 
man indtaste observationer direkte på projektet hjemmeside (www.hvaler.dk) 
 
 
 

Christian Petersen 
 
 

 
Telefon 7612 2050 . Fax 3532 1010 .  www.hvaler.dk  .  fokus@hvaler.dk 
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UNDERVISER I DFfR-REGI ? 
 
Går du med en drøm om at undervise, som ikke er realiseret endnu? Så er chancen her… 
På bestyrelsesmødet i marts var der enighed om, at ASR på sigt gerne skal uddanne 
undervisere, som dels kan uddanne nye instruktører internt i klubben, dels undervise på 
DFfR-kurser. Det skyldes bl.a., at det er relativt dyrt at sende så mange medlemmer på 
instruktørkursus hvert år, men også at ASR, som en af de største klubber under DFfR, bør 
medvirke til at holde lærerstanden opdateret.  
 
For at blive underviser i DFfR-regi skal du deltage på DFfR’s modul C og D kurser. 
Derudover skal du være ”føl” hos en DFfR-underviser i en periode. Endvidere forventer 
ASR, at du er villig til at afholde interne instruktørkurser samt interesseret i at fungere som 
klubtræner efter behov.  
 
Hvis du er interesseret, så send en kort motiveret ansøgning til uddannelseschef Lone 
Trærup, gerne pr. e-mail (lone.t@mail1.stofanet.dk), senest den 16. juni 2002. Har du 
spørgsmål, er du naturligvis også velkommen til at henvende dig. 
 

Lone Trærup 
 
 
 

 
 

NYE SØSPORTSKORT I 2002 
 

De nyeste søsportskort fra Kort- og Matrikelstyrelsen ser lidt anderledes ud end 
sædvanligt. F.eks. kan nævnes at: 
 

• De er nu trykt på begge sider 
• Dybdemarkeringerne er farvetonet sådan at 0-2 m. er mørkeblåt, mens 2-4 

m. er lyseblåt – med en optrukket 2 m. dybdekurve i rødt. 
 
I gamle dage var søsportskort traditionelle søkort – bare i en anden målestok, så 
kortene ikke fyldte så meget. 
Kort- og Matrikelstyrelsen fik så en ny ide og ”skabte” en ny type søsportskort ved 
simpelthen at opdele et stort søkort i 4 dele med ca. 10 cm. overlap. 
 
I ASR har vi aldrig været glade for de nye søportskort – og derfor investeret i tyske 
”søsportskort” fra Hydro & Geo i Schleswig. De er alle i A3-størrelse med et 
målestoksforhold på 1:80.000. Den s/h kopi af Århus Bugten, som sidder i K1-
mappen, stammer således også fra de tyske søkort. 
Men vi har da et par af søsportskortserierne i ASR´s søkortbeholdning. 
 

Gorm P. 
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SØBRISE, LANDBRISE OG HAVGUS 

 
 

Nu må det da snart blive sommer med lunt strandvejr? 
 

Tja, men ude ved havet skuffes de positive forventninger ofte – for selv i ellers fint 
vejr, kan man opleve kølig pålandsvind. 
 
Fænomenet skyldes den såkaldte »søbrise«, som blæser ind mod land når solen 
opvarmer land og får luften til at stige til vejrs.  
Navnlig i foråret/forsommeren er søbrisen udpræget, fordi solen har magt til at 
opvarme landjorden, men ikke havet, som endnu er koldt efter vinteren. Jo større 
temperaturforskel, der er mellem hav og land, jo kraftigere søbrise! 
Ligger der havtåge, som søbrisen trækker ind ind over land, får vi »havgus«. 
 
Når solen går ned sætter »landbrisen« ind, fordi jorden hurtigere end havet mister 
sin varme. Men fænomenet er ikke nær så kraftigt som søbrisen.  
 

Gorm P.  
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STUDENTERRONING i AALBORG 
 
Sæt x i kalenderen lørdag d. 28. sept., hvis du har ambitioner om at være med til 
at genoplive studenterkaproningen i Danmark. 
 
De fleste roere kender/har hørt om den traditionsrige studentermatch mellem 
Oxford og Cambridge universiteterne i England? Et dansk forsøg på at oparbejde en 
lignende tradition mellem de 2 universiteter i Århus og København, sponsoreret af 
Aarhus Stiftstidende og Politiken, løb lige så stille ud i sandet (den ”fantastiske” 
vandrepokal - i egen transportkuffert - kan beskues i DSR i København). 
 
Nu starter Aalborg op med Studenter-kaproning som led i en Havne Event efter 
det velkendte 8GP koncept, hvad bådtyper angår. Kaproningsindbydelsen bliver 
sendt ud til alle danske universiteter, og vinderne skal så repræsentere Danmark 
på Nordisk plan i 2003.  
 

Gorm P. 
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MÆRK VERDEN- TAG PÅ LANGTUR! 
 
Tag med ud på vandet, få bølgeskvulp i håret, den bedste mad du har smagt og føl 
vablerne vokse frem i godt selskab og skønne omgivelser… Fælleslang- turene er på 
vej! 
 
Langtursudvalget nu klar med sommerens ’slagtilbud’ på fælleslangture. Vi lægger 
ud med kaninlangturen: Vigen rundt. Det er efterhånden blevet en tradition, hvor 
årets kaniner og sidste års efterårskaniner har fortrinsret, men der er selvfølgelig 
brug for styrmænd med L-ret, så der er en stadig en chance, for at komme tættere 
på de nye kaniner... 
Den næste fællestur går til Tunø, om vejrguderne tillader det, i juli. I august går 
turen til sydfynske øhav og vi slutter af med den sikre succes: Løvfalds-turen til 
Møgelø. 
Tjek kalenderen – så du er sikker på du kan, og skriv dig på i klubben.  
 
Datoerne er: 
 15-16/6  Kaninlangtur, vigen rundt  
 6-7/7 Tunø 
 2-3/8 Sydfyn 
 19-20/10 Løvfaldstur, Møgelø 
 
Tilmeldingsliste bliver sat op 14 dage før. Tilmeldingen er bindende, af hensyn 
til planlægningen. Bådholdene sættes af L-udvalgsmedlemmerne. Der indkaldes til 
fælles planlægning, ugen før: Hvem der bager rokagen er selvfølgelig det vigtigste 
punkt!! Vi glæder os til nogle forrygende ture. 
      

      L-udvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L-Udvalget planlægger årets langture! 
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RESERVATION AF BÅDE OG TELTE 
 
På opslagstavlen ved pulten, hænger en reservationsliste, hvor man kan se hvilke 
både og telte der er reserverede og hvornår. 
 
Reservation foregår ved indskrivning af langtursnummeret ud for det materiel og de 
datoer der reserveres. 
Langturen skrives fortsat ind i langtursbogen, hvor der også indskrives det lånte 
grej: Telte, trangia, værktøjskasse, skideskovl mv. 
 
Vi minder om at klubbens både skal forsikres hver gang de transporteres m. trailer. 
Kaskoforsikringen som er tegnet på nogle af klubbens både, dækker ikke uheld 
under transport. Forsikringsblanketter findes i skuffen v. pulten. Er du i tvivl vedr. 
Forsikringsspørgsmål kontakt materialeforvalteren eller formanden. 
 

      L-Udvalget 

 

LANGTURSGREJ 
 
Langtursgrejet er blevet tjekket i gennem og ser ud som følger: 
 
Klubben har 9 telte i brugbar stand og vi har 6 trangiaer. Oversigt over teltene 
forefindes på opslagstavlen i klubben og på skabene. 
 
Det er vigtigt at grejet tjekkes igennem inden det afleveres! Er der 
eventuelle mangler eller defekter ring da til mig. Våde telte skal altid 
tørres, når de er hjemme efter brug! (Vi har allerede måtte kassere et 
splinternyt telt pga. fugtskade, det er bare for ærgerligt.) Er der spørgsmål, kontakt 
da en fra L-udvalget. 

L-Udvalg 

 

RYGEFORBUD! 
 

Som de fleste nok har bemærket er der siden standerhejsningen 2002 indført 
rygeforbud i klubbens lokaler, såvel klubhus som bådehallerne. Forbudet gælder 
dog ikke til klubbens fester, hvilket de fleste nok også har bemærket… 
 

      Bestyrelsen 
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NYT FRA D’HERRER M/K 
 

• Sig nærmer tiden, hvor vi skal have taget gode gamle Arch ned fra hylden og se 
om den kan gøres roklar igen. Arch fik jo adskillige meter nye bord på efterårets 
materialekursus og nu venter det sidste nitte-arbejde og lakering inden hun skal 
afprøves på vandet. I den forbindelse modtages praktisk hjælp med kyshånd – og 
jeg hører meget gerne fra interesserede hjælpere. 

 
• Vi i bestyrelsen vil gerne opfordre dig, Kære Roer, til jævnligt at tjekke 

opslagstavlen og, ikke mindst, det månedlige referat fra bestyrelsen, så du kan 
følge lidt med i hvad der foregår på bestyrelsesmøderne -hvilke beslutninger der 
egentlig bliver truffet. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har et 
spørgsmål, et problem, eller en god idé, som du gerne vil have bliver taget op på 
bestyrelsesmødet. Send en skriftelig henvendelse til sekretæren, enten pr. snail-
mail eller bedre endnu, på lenesigh@hotmail.com. Der er deadline for indkomne 
forslag en uge inden bestyrelsesmødet. Vi vil meget gerne have inputs fra 
klubbens medlemmer og glæder os til at høre fra dig.  :O) 

 
• Jeg vil blot gerne opfordre jer alle til at tjekke jeres data på roformidlingen og på 

e-formidlingen, og enten skrive evt. rettelser på arket ved pulten, eller sende 
dem til sekretærens email: lenesigh@hotmail.com (det hænder faktisk, at der 
indsniger sig en enkelt fejl!!). På opslagstavlen ved pulten hænger der desuden 
en liste over de nye rettigheder der løbende gives; sørg også for at dine nye 
styrmandsrettigheder bliver ført på denne liste!! Listen bliver jævnligt opdateret. 
NB. Vinterroformidlingen er en selvstændig roformidling udenom databasen; evt. 
rettelser på den kommer ikke automatisk sekretæren i hænde, derfor bedes I 
altid sende rettelser direkte til sekretæren, tak ! 

 
 

Adresseændringer: Sekretæren , 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  
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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 
 
 
Lørdag/søndag 25.-26. maj Bygholm Regatta, Horsens 
Fredag 31. maj Ekstra svømmeprøve – tilmelding i klubben 
Lørdag 1. juni Fiskekonkurrence kl. 10.00 
Lørdag 1. juni Torskegilde kl. 18.00 
Fredag/lørdag 14.-15. juni Jysk Marathon, Ålborg 
Lørdag/søndag 15.-16. juni Kaninlangtur, Vigen rundt 
Søndag 23. juni Skt. Hans tur – tilmelding i klubben 
Lørdag 29. juni Kaninfest i klubben 
Lørdag/søndag 6.-7. juli Fælleslangtur, Tunø 
Lørdag/søndag 2.-3. august Fælleslangtur, Sydfyn 
Lørdag 24. august Århus Dragebådsregatta 
 
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! INDTIL 31/5-2002 
 
Brabrand Projekt Outrigger - Brabrand Rostadion, torsdag kl. 18.00 
 
Fællesroning Tirsdag kl. 17.00, torsdag kl. 18.00, søndag kl. 10.00 
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 
 

    Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET        Fiskerivej 7, 8000 Århus C 
 




