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ASR-ÅREBLADET OKT 2002 
Udgivet af Aarhus Studenter Roklub, okt 2002, nr. 4, 30.årgang–Redaktion slut 2/10/02 
Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken salig jubel, skønt 
alt er tyst, medens lyset lander på verdens kyst.                     Jacob Knudsen, 1891 
 
 
Det er begyndt at blive køligt igen efter en meget lang sensommer – tegn til at 
rykke indenfor med et spændende Åreblad ved hånden! God fornøjelse og husk 
at gøre brug af de mange vintertilbud i klubben – inklusiv vinterklargøringen! 
 

Redaktionen 

INDHOLD 
 
3. Unge guder  22. Historieindsamling 

4. Formandens klumme 22. Dette nummers brudepar… 

5. Generalforsamling i ASR 23. En sommerdag i juli 

6. Vinterklargøring  24. Til-drage-lser ved Brabrandsøen 

7. Langtursstyrmandskursus 25. 60 års fødselsdag 

8. ”Jeg troede, vi havde vundet!” 26.  Roning & mad 

11. Svømning 27.  Postkort fra Versaille 

12. Materialenyt 28. Tunøs kirke-fyrtårn 

13. Vinterroning 29. Nye højttalere fra TGF 

14. Vinterfællesroning 29. 8GP 

14. Vinteraktivitet i klubben 30.  Nyt fra D’Herrer M/K 

15. Det lysende hav – Morild 31. Bestyrelsen 

16. Efterårs- og vintermotion i ASR 32. Kalenderen 

17. 3 BMFere og én kanin på langtur  

 
Deadline næste blad: 1. december 2002 

 
REDAKTION: INDLÆG: 
Torben Noer  Kan sendes til: 
(Ansvarshavende)  Torben Noer, Dr. Margrethes Vej 31, 3.TV,  
Henrik E. Seiersen  8200 Århus N, Tlf: 86 10 35 37 – Torben@Noer.dk 
Thomas Greve  eller afleveres til de øvrige medlemmer af redaktionen. 
Gorm Proschowsky 
Dorte Lysebjerg  Indlæg modtages pr e-mail indtil deadline.  
Lene Sigh Knudsen   
Line Marschner  Deadlines i 2002: Nr. 5: 1/12 
Tom Thorsen    Deadlines i 2003: Nr. 1: 15/2, Nr. 2: 1/5, Nr. 3: 1/8 
 

WWW.ASR.DK 
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FORMANDENS KLUMME 
 
Efteråret er som metafor ofte udtryk 
for afslutning. Således også for ASR. 
Et bestyrelsesår er ved at rinde ud, 
et nyt venter forude. Vi har i år 
valgt at indkalde til ordinær 
generalforsamling onsdag den 
13. november, og der er – sæd-
vanen tro – bestyrelsesmedlemmer, 
der ønsker at takke af. Heldigvis er 
der også nyt blod, der venter på at 
komme til, og det er godt, for det 
viser en klub i udvikling. Opgaverne 
er til at føle på for det kommende 
år: jubilæum, nye medlemmer, 
instruktion, udvikling af rosporten til 
nutidens efterspørgsel, udflytnings-
sag, løftesystem, nye både, havne-
udvidelse, nyt rocenter i Århus, 
beskyttelse af vores rettigheder i 
naturen osv. Inden bestyrelsesåret 
er omme vil vi forhåbentlig også få 
en afslutning på den langtrukne 
saga: pontonen. Én ting er dog så 
sikker som altid: vi har en kronsag, 
vinterklargøringen, som SKAL lyk-
kes. Bådene trænger meget til at 
blive vedligeholdt, og alle bliver 
NØDT TIL alle at bakke op om det. 
Det er vores eksistensgrundlag som 
roklub der svinder, hvis ikke bådene 
bliver vedligeholdt. Hjælp til – og du 
hjælper dig selv til en god og sikker 
oplevelse næste sæson. 
 
Når vintermørket og kulden for alvor 
har sænket sig over landet og 
standeren er strøget, er der stadig – 
ud over vinterklargøringen – mulig-
hed for at holde kontakten ved lige. 
Kom til volley, svømning, vinter-
roning eller styrketræning, eller kom 
til julekomsammen. I år har vi en 
glædelig begivenhed at fejre den 3. 
december: Da er det 60 år siden, 
klubbens stiftere mødtes i fysisk 
auditorium (nu juridisk auditorium) 
og lagde grundstenen for en klub, 
der siden har givet et utal af gode 
oplevelser, venskaber og bånd for 

livet. Arrangementet er i støbeskeen 
i skrivende stund, flere oplysninger 
kommer på asr.dk når tiden nærmer 
sig – men sæt allerede nu kryds i 
kalenderen. 
 
Et jubilæum giver samtidig med 
tilbageblikket også anledning til at 
kigge fremad – for hvad vil der ske i 
næste periode, fremtiden? Sammen 
med jubilæet giver generalforsam-
lingen en oplagt anledning til at 
tænke fremad. Frivilligheden og den 
rosport, vi kender, siges at være 
truet, fordi frivilligheden har tange 
kår. Hvis det er tilfældet, hvilket 
man måske kan se en tendens til i 
ASR, hvordan kan vi så gå imod det 
– hvis ellers vi vil det? Hvordan kan 
vi sikre, at klubben bevarer sin 
egenart og fortsat kan rekruttere 
nye medlemmer? Mit bud er, at vi 
skal bevare ASR som en ’aparte’ 
klub. En klub, hvor meget er tilladt, 
men der også forventes meget af 
den enkelte. Det er dét, vi 
udmærker os ved – men det er også 
vores svaghed. Man skal yde mere 
et blot at betale et (lavt) kontingent, 
hvis vi skal få det til at lykkes. Man 
skal engagere sig - og det koster 
tid. Til gengæld giver det et 
fællesskab tilbage, der nok ikke ses 
så mange andre steder. Det er mit 
bud – men det må meget gerne 
modsiges eller kvalificeres. Brug 
Årebladet og generalforsamlingen til 
dette! 
 
Inden der er generalforsamling skal 
vi sige farvel til den forgangne 
rosæson – det gør vi sædvanen tro 
ved standerstrygning lørdag den 
2. november kl. 16.00. Kom og 
vær med til at sige tak for sæsonen!  
 
Vi ses - 

 
Michael Troelsen 
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GENERALFORSAMLING I ASR 
 
Hermed indkaldes til generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening og i 
Aarhus Studenter Roklub 
 

onsdag d. 13. november 2002 kl. 19.00 på Fiskerivej nr. 7. 
 
Program for aftenen: 
 
I. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklubs Støtteforening. 
 
II. Generalforsamling i Aarhus Studenter Roklub. 

 
Dagsorden iflg vedtægterne, §8: 
1. Valg af dirigent og ordstyrer  
2. Aflæggelse af beretning  
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse  
4. Indkomne forslag  
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand  
7. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af to revisorer  
9. Eventuelt  

 
Ad 3. Regnskabet vil være tilgængeligt hos Per Mortensen, 8618 5653, de sidste tre dage 
før generalforsamlingen.  
 
Ad 4.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægternes  §8 
være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Det vil i år sige d. 3. 
november (undtaget herfor er forslag til kontingent og forslag til bestyrelse eller andre 
poster). 
 
Ad 5. Bestyrelsen vil udarbejde et udkast til budget, som vil blive fremlagt i forbindelse 
med fastsættelsen af kontingent. 
 
Ad 7. I vedtægterne hedder det, at ”Kandidater til de forskellige tillidshverv kan bringes i 
forslag af ethvert stemmeberettiget medlem. Det påhviler den fungerende bestyrelse at 
sørge for, at der bringes så mange kandidater i forslag, at samtlige tillidshverv kan 
besættes.”  
 
MEN: Efter henstilling fra sidste års generalforsamling vil der i år blive hængt et opslag op 
på tavlen i klubhuset én måned før generalforsamlingen (dvs. den 13. oktober), hvor alle, 
der kunne være interesseret i at sidde i bestyrelsen, kan skrive sig på. De af den siddende 
bestyrelse opfordrede kandidater vil ikke fremstå som særligt indstillede. Initiativet til 
denne liste skyldes et ønske om at skabe større åbenhed om hvem der ønsker at kandidere 
til bestyrelsen. Interesserede opfordres til at skrive sig på listen senest én dag for 
generalforsamlingen afholdes. 
 
NB vedr. valg: Det eneste direkte valg er til formandsposten. Alle andre kandidater 
kandiderer dermed formelt set (kun) til medlemsskab af bestyrelsen, ikke til en bestemt 
post, jvf. vedtægterne §7 stk 3: Bestyrelsen konstiturerer sig selv.  

 
Bestyrelsen 
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Sig nærmer tiden…….. 
 
…….. for vintersysler og hygge inden døre. 
 
 
 
 
En mulighed hvor man kan opnå begge dele er ved årets: 
 
 

VINTERKLARGØRING! 
 
 
Hvor bådene skal slibes, lakeres og pusles om i al almindelighed. 

 

 

Således er der rig mulighed for at få slibestøv og bådene op under 

neglene i bogstavelig hhv. billedlig forstand. 

 

At det så samtidig giver mulighed for hyggeligt samvær i klubben og 

update på de seneste ronyheder gør jo kun sagen bedre ☺ 

 

 

Hold øje med opslaget i klubben, det er lige på trapperne, og der er 

masser af weekender at vælge imellem. 

 

Anette 

 

 

 

NB! Husk nu at skrive dig på – og gør det inden du bliver ringet op af materialeforvalteren. 
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LANGTURSSTYRMANDSKURSUS 
 

Weekenden d. 16. – 17. nov. 2002 
 
FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE ER: 
 
• Mindst roet i 2 sæsoner 
• Mindst K1-styrmand 
• Mindst 2 (hav) langture med overnatning 

(eller 1 langtur med mindst 3 overnatninger = 4 ”langtursdage”) 
 
Udtrykket ”hav” skal tages med et gran salt. Formålet med denne traditionelle 
formulering er, at fx Løvfaldsturen på Silkeborgsøerne ikke skal kunne kvalificere 
til deltagelse på L-Kursus. Omvendt anses fx Gør-Det-Selv langture på kanaler 
og søer i Skotland tilstrækkelige som ”adgangsbillet”. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Tilmeldingsliste ophænges i klubhuset, men enhver ASR-roer, som opfylder 
kravene om L-erfaring, vil blive optaget på L-kurset. 

• Kursusmateriale/praktiske oplysninger sendes til kursisterne ca. 1 uge før. 
• For en god ordens skyld gøres opmærksom på, at opnåelse af L-ret kræver mere 

L-erfaring end kravene for kursusdeltagelse. 
 
 
  
Er du i tvivl? Spørg hos: 
 
Gorm Proschowsky   86 10 44 85 gorm@proschowsky.dk 
Lone Trærup  86 19 07 16 lone.t@mail1.stofanet.dk 
 

Gorm P. 
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“Jeg troede, vi havde vundet!” 
- to kaniner og en styrmand m/k taler ud om Ålborg Regatta 2002 

 
Det netop overståede Ålborg Regatta 
2002 blev en stor succes for ASR. Der 
var metal til næsten alle ASR-roere, 
men ikke nok med det – også den 
legendariske ASR-klubånd fejrede nye 
triumfer ved Limfjordens vindblæste 
bredder. ASR viste igen, at når det 
virkelig gælder – når kulden og regnen 
virkelig tager til, og klubkammeraterne 
kæmper på vandet– så står vi sammen 
(inden under bruseren).     
 
Men hvorfor rejse nordenfjords for at 
tonse mellem to bøjer ved 
Nørresundby? Var det udsigten til en 
imiteret guldmedalje a la indianer-land, 
der f.eks. fik fem granvoksne mænd til 
at hoppe i Ægir og risikere ry og 
førlighed i det Nordjyske? Og hvad fik 
seks kvindelige kafferoere til at kaste 
sig ud i et benhårdt udskilningsløb med 
vabler og ømme ben som det eneste 
givne resultat? Måske er det netop 
mange års dyrt købte erfaringer, der 
har fået Milou til at lægge 
kaproningsårerne på hylden og i stedet 
gribe styrepinden.   
 
Hanne Lærke, treer i hun-kanin fireren 
Vi er taget ud i Hof med Hanne Lærke 
fra pigernes sølvvindende kanin-firer 
for at spørge hende om, hvordan hun 
oplevede sin debut som kaproer og om 
det at være nærved og næsten. Hanne 
starter med at forklare, hvordan hun 
fandt på at ville ro kaproning:   
 
“Det var en tilfældighed. Jeg sad 
sammen med en anden kanin i 
klubhuset og pludselig vidste jeg bare, 
at jeg skulle ‘op at hænge’ på væggen. 
Men målet med at komme med i fireren 
var mest af alt at have det sjovt, at 
have faste træningstidspunkter og så 
selvfølgelig det sociale. Hvis jeg ikke 
var kommet i det endelige bådhold, var 
jeg nok taget med til Ålborg alligevel. 
Vi havde måske ikke alle de samme 

ambitioner fra starten, men vi blev alle 
sammen hurtigt hooked på det. Vores 
træner (Per Mortensen, red.) mente jo, 
at vi kunne få guld, og det smittede af 
på os.”  
 
Hvordan oplevede du selve løbet?    
 
“Der var selvfølgelig en vis usikkerhed 
– ville vi lave en ‘ugle.’ Vi kendte heller 
ikke de andre bådes styrke på forhånd. 
Godt nok havde Per sagt, at vi ville 
vinde, men alligevel. Undervejs havde 
jeg ingen klar idé om vores placering i 
feltet - vi havde jo fået besked på at 
kigge lige ud i luften, når vi roede, men 
min fornemmelse var, at vi lå i en 
kødrand af både.”       
 
Det forlyder, at Per blev helt blå i 
hovedet, af at råbe af jer, er det 
rigtigt?   
 
“Ingen har faktisk set vores heat! 
Drengene var gået i sauna og ASR-
tilskuerne var vist gået inden for at få 
varmen - ellers var der faktisk en rigtig 
god klubånd. Og Per? Ja, vi var nok lidt 
duperede over, at den ellers så stille 
mand kunne råbe så højt, men det var 
absolut motiverende med hans råben. 
Måske var det bare kulden, der gjorde 
ham blå i hovedet.”  
  
Tænker du stadig på de 1.20 sekunder 
op til Ægirs førsteplads?  
 
“Ja, det irriterer mig lidt, det gør det 
sgu!” 
 
Hanne & Co. har faktisk en god chance 
for at komme “op og hænge” med 
pokal og det hele: I forvirringen efter 
løbet fik pigerne Ægirs pokal overrakt, 
og de var ikke sene til at posere med 
den. Vi efterlyser lidt ydmyghed og 
fotografer på stedet.    
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Milou Theut, styrmand m/k 
Set med ASR øjne var lørdagens mest 
bemærkelsesværdig præstation måske 
Kristian og Ulriks suveræne guld i 
toeren, og den sammenbragte otters 
knebne sejr i kaproningens 
paradedisciplin. Også Anne og Tanja 
gjorde det godt i Sylfiden. Milou Theut 
var med som styrmand m/k i alle tre 
både.   
 
Hvordan kan det være, at du blev 
styrmand i hele 3 både? Gider du ikke 
ro mere?   
 
“Jo, jo – men den tredje båd med Anne 
og Tanja var ikke planlagt. Jeg 
pressede Anne for at lave en båd til 
regattaen, og da hun så ville have mig 
med som styrmand, kunne jeg jo 
ligesom ikke sige nej.”  
 
Hvilke kvaliteter skal en styrmand 
have?  
  
For styrmanden handler det om at 
fange niveauet i båden og planlægge 
løbet efter det. Det er meget vigtigt at 
roerne er fokuserede. Derudover skal 
jeg tælle takten og opildne roerne.   
 
Apropos opildne – det forlyder, at du 
kom til at fornærme starteren lige før 
otter-løbet kom i gang. Hvad sagde du 
til ham?  
 
“´Hold nu mund dit fjols! Du skal 
udtrykke dine klare ønsker – alt det 
andet bavl har vi ikke brug for at høre!’ 
Han hørte det vist ikke, selvom jeg 
altså sagde det højt i bådens 
højtalersystem.”  
 
Desværre? 
 
”Nej, nej, det ville fjerne fokus fra 
båden.” 
 
I støder sammen med en anden båd 
kort efter start. Hvordan oplevede du 
det?  
 

“Jeg tænker: ‘Pis!,’ eller rettere: ‘Ihh, 
altså…’ Vi støder sammen med Ægir. 
På grund af vinden skal vi falde af til 
venstre for at give plads til Hadsund, 
men så driver vi ind i Ægir og årene 
bliver filtret sammen. Heldigvis får vi 
en fantastisk god omstart, men så 
laver en af vores roere en ugle efter 
750 meter. Men vi vinder altså - på 
trods af at vi skal bruge 6-7 åretag på 
at redde os ud af problemerne.”      
 
Thomas Svendsen, tagåre i han-
kanin fireren 
Thomas Svendsen, også kaldet Thomas 
Tagåre, har sat sig i sofaen ved siden 
af Milou. Vi starter med et ledende 
spørgsmål:  
 
Er det i virkeligheden ikke historien om 
den grimme ælling, der bliver til en 
smuk svane?     
 
“Øhhh…” 
 
Milou kigger på Thomas og afbryder 
med sin bestemte styrmandsrøst:  
 
“Der er vist tale om, at en forloren 
hare blev til en kaproningskanin!” 
    
I trænede flere gange med Søren 
Agergaard. Hvorfor valgte I ham som 
træner?  
 
“Øhhh…” 
 
Søren bryder ind: 
 
“Jeg er ikke jeres træner!”    
 
Thomas fortæller, hvordan projekt 
“Guldfirer” blev søsat:   
 
“Som udgangspunkt søgte jeg efter 
store fyre som jeg selv, både for at 
sikre maksimal ligevægt og fremdrift. 
Vi endte med en god stabil 
letvægtsfirer. Måske var styrken i 
båden, at vi havde ligeså mange 
trænere som roere.” 
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Søren bryder ind igen:  
 
“Jeg er ikke jeres træner!”   
 
Thomas fortsætter: 
 
“Vi havde hele fire trænere undervejs, 
der hver især havde deres filosofi og 
ambitioner. F.eks. mente Milou, at vi 
roede meget bedre i bar overkrop. Vi 
var også meget tilfredse med vores 
endelige styrmand og træner, 
Johannes. Han lærte os meget om ro-
teknik og pressede os både til træning 
og under løbet. Men da regnen 
begyndte at vælte ned lige før starten, 
var jeg lige ved at opgive. Det virkede 
helt useriøst. Vi var blevet helt blå af 
kulde af at ligge på startstregen i vores 
gennemblødte tøj uden at kunne 
komme af sted. De andre kaniner 
kunne slet ikke ramme startlinjen. 

Efter starten hjalp Johannes’ eder og 
forbandelser med at tø os op. Det var 
så koldt, at jeg slet ikke kunne huske 
de første 500 meter! Aldrig har jeg roet 
så hårdt. Jeg troede faktisk, vi havde 
vundet!”  
 
Heldigvis var Ålborg Regatta andet end 
kaproning og sure tæer. Vores 
medbragte fans, Niels, Johnny, Marit, 
Lotte og Anne-Sofie sikrede en festlig 
stemning i målområdet. Undtagen altså 
lige til kanin-pigernes løb, hvor regnen 
havde drevet selv de mest hardcore-
fans inden døre.  
 
Thomas får det sidste ord:  
 
“Kanin-løb er helt vildt sjovt! Det vil 
jeg helt sikkert prøve igen næste år!”      
 

Peter Mouritsen og Thyge Moos 
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Svømning 
 

Fredag den 11. oktober blænder vi op for et brag af en vintersæson på Århus 

Svømmestadion og igen i år er det lykkedes os at skaffe de lækreste livreddere til 

jer! Jeg vil ikke her røbe hvem de er, mød op og find ud af det! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammen med de andre roklubber og et par kajakklubber har vi ca halvdelen af 

bassinet at forlyste os i hver fredag fra 20:00 til 21:30.  Svømning er gratis for 

klubmedlemmer, men husk en 20´krone til garderobeskabet, den refunderes når 

du lukker skabet op. 

 

Det er dejligt at svømme, og en god ting at øve sig flittigt i når man dyrker en sport 

på vandet. 

Kan du bjærge en kammerat fra ”Studenterrenden” til kysten? 

 

Vi har en guldrandet tradition for at mødes til en hyggelig kop kaffe eller øl på et af 

de rare steder i Jægergårdsgade bagefter. Fredag aften med klubben er både godt 

for sjæl og legeme i vintertiden. 

 

Hold øje med klubopslagstavlen for aflysninger og husk at det er strengt forbudt 

at gå i vandet før livredderen er tilstede. 

 

 

 

 

Milou Theut 
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MATERIALENYT! 
 

Hermed lidt løst og fast fra Materialefronten ☺ 

 
Der har været overvældende tilslutning til klubbens materialekursus, der afholdes 
d. 26-27. oktober på Odder Inriggerværft. Det er dejligt at se en så stor interesse 
for materiellet, og man kan så ønske at det også kommer bådene herhjemme til 
gode. 
 
Undertegnede kommer ikke så meget i klubben som jeg gerne ville, og som bådene 
sikkert ville have godt af! Jeg må derfor sætte min lid til, at der er ansvarlige roere, 
der drager omsorg for bådene og tager hånd om de skader, der sker eller som 
bliver opdaget på et senere tidspunkt. Det er der heldigvis også, men det er alt for 
ofte tordenskjolds soldater, der opdager gamle skader. Det betyder at andre har 
været ude i båden tidligere, hvor skaden er opstået, eller har været der i forvejen! 
Det er selvfølgelig godt, at der blive gjort noget ved skaderne men det er lidt træls, 
at det er de samme, der skal gøre arbejdet hver gang. 
 
Hermed en stor tak til de ansvarlige – tordenskjolds soldater. Men også en 
opfordring til alle jer andre om at udvise større opmærksomhed i forhold til 
skrammer og skader, og husk også at se på skaderne når I kommer hjem fra 
roturen! 
 
Vinterklargøringen er ved at være på skinner – se specialannonce andetsteds i 
bladet. Og husk nu at skrive jer på opslaget når det kommer i klubben.  
 
Endelig er der tilbage at fortælle at materialeudvalget har været præget af opbrud 
hen over sommeren. Her har godtfolk emigreret både østpå og sydpå. Heldigvis har 
vi stadig gode stabile kræfter tilbage og er i løbet af sensommeren desuden blevet 
suppleret så det nu har følgende sammensætning. 
 
 Anette Pind  (86 16 20 32) 
 Christian Petersen  (86 18 44 69) 
 Jonas Marschner  (86 18 21 84) 
 Lars Steen Hansen (86 13 03 43) 
 Peter Westergaard  (89 37 91 73) 
 
Vi kan alle kontaktes for et godt råd eller en hjælpende hånd i 
materialesammenhæng. 
 

Så kom glad 
Materialeforvalteren 
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VINTERRONING  
 
Nu nærmer standerstrygningen sig og roaktiviteten falder støt i takt med at dagene 
bliver kortere og vejret mere ustadigt. Mange medlemmer vælger snart at lægge 
roningen helt på hylden indtil standerhejsningen til foråret, men hvorfor ikke 
fortsætte vinteren igennem og opleve en helt ny side af roning - vinterroning?   
 
Mellem det, til tider, triste vejr er der ofte hele dage, hvor vandet er spejlblankt på 
Århusbugten og solen står lavt over byen, mens temperaturen ligger lige omkring 
frysepunktet. Vandet er fuldstændigt klart og ofte er sigtbarheden mod bunden på 
op til 6-8 meter!  
 
På vandet er der, selv på gråvejrsdage, hvor man inden døre er tilbøjelig til at 
kigge ud ad vinduet og umiddelbart tænke, føj for et kedeligt efterårs-vintervejr, en 
lyskoncentration uden lige pga. spejlingen i vandoverfladen. Dette lys er ren energi 
og terapi, så er du typen, der med længsel tænker på forårets komme, er 
vinterroning måske især noget for dig.  
 
Vinterroning kan være en effektiv motionstur til Egå eller Studstrup eller at ligge 
uden for andet skiftested med et tæppe om sig, varm kaffe i termokruset, 
hjemmebagt æbletærte og et lille glas portvin, mens man hygger sig, kigger på 
hinanden og skåler for at der var en i båden, der løftede røret ringede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vær opmærksom på det særlige vinterroningsreglement, der er opslået i klubben 
og kan læses på hjemmesiden. 

                                                                               /Claus Behrendsen 
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VINTERFÆLLESRONING 
 
Som noget nyt har jeg besluttet, på forsøgsbasis, at indføre fællesroning vinteren 
igennem hver søndag kl. 10.00. 
 
Som det har været de sidste par år, har vinterroerne fortrinsvis været L-rorere, idet 
der er et krav om at den indskrevne stymand skal være L-styrmand. For at alle 
legende nemt får mulighed for at komme på bugten vinteren over, kan man, som 
sommeren igennem blot troppe op om søndagen uden at skulle ringe forgæves.   
 
Jeg kan ikke garantere, at der altid vil være L-styrmænd til stede, men jeg vil 
forsøge at lave en lille styrmandsplan, så der skulle være mulighed for at komme 
på vandet. 
 
Skulle det vise sig, at vejret ikke lige er til en rotur, når man kommer ned i 
klubben, kan man tænde gasovnen i klubben, hygge sig, spille et spil eller give give 
weekendens vinterklargøringsfolk et nap med bådene!     

                                                    /Rochefen 
 

   

VINTERAKTIVITET I KLUBBEN 
 

 
Frokosttur lørdag d. 2/11 kl. 9.00  
 
Før standeren bliver strøget og sæsonens afslutning markeret, er der mulighed for 
en hyggelig frokosttur til et, endnu ikke afgjort, mål i det daglige farvand.  
Hvis vejret er godt vil det være oplagt at tage på en lille løvfaldstur til Moesgaard, 
nu hvor vi vinteren igennem sikkert får bænkene i Egå at se et par gange! 
 
Julehygge – tirsdag d. 26/11 og 10/12 
 
Som traditionen byder, vil der igen i år være julehygge i klubben. 
Læs mere andetsteds i bladet! 
 
Andre aktiviteter  
 
Senere på vinteren arrangerer vi en billedaften, hvor årets ropletskud vises frem og 
billederne på væggene tages op til revurdering. 
 
Vi præsenterer en foredragsrække med kendte – og knapt så kendte - ansigter i 
klubben. Medlemmer får her lov til at dele ud af deres fagviden, så se at få støvet 
studenterhuen af! 
 
Læs mere i næste udgave af Årebladet og følg med på hjemmesiden.  
                                                                                

                                                                                       /Aktivitetsudvalget 
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DET LYSENDE HAV - MORILD 
 
Morild 
Morild er et fænomen der kan optræde ved de danske kyster i sensommeren og 
først på efteråret. Om dagen kan det ikke ses, men om aftenen når mørket er 
faldet på kan det spektakulære lysfænomen opleves ved at stryge en hånd gennem 
vandet: Det gnister med små lysglimt omkring hånden. Lyset udsendes fra en alge. 
 
Så det selv! 
Jeg har selv oplevet morild for første gang på en rotur til Skødshoved midt i august. 
Vi havde hørt rygter om lysfænomenet var spottet ved Moesgård og nord for 
havnen, så vi hyggede os med overlæg så længe ved grillen, at mørket begyndte at 
falde på. Tilbage ved pynten ikke langt fra land oplevede styrmanden de første små 
lysglimt. Mørket faldt yderligere på, og koncentrationen af lysglimt steg. Så vi 
måtte selvfølgelig ud at bade i det gnistrende vand! Af med tøjet og ud over 
kanten. Nede på bunden glimtede det også omkring vores fødder. Op i båden igen. 
En nødraket blev skudt af inde over land (lokaliseret til Risskov læste jeg 
efterfølgende i avisen). Godt der ikke kom en helikopter og kastede sin lyskegle på 
en robåd roende af sted med tre nøgne mennesker i! Det kunne nok have været 
mere spektakulært end at se morild! 
 
Lysglimt 
Lysglimtene udsendes fra en furealge. Inde i den encellede alge findes der to 
forskellige kemiske væsker. Når algen forstyrres af bevægelser blandes de to 
væsker. For de der er interesseret i detaljer: Luciferin og ilt danner ved en reaktion 
katalyseret af enzymet luciferase stoffet oxyluciferin som udsender lys. Denne 
måde at danne lys på kaldes bioluminisens. Jeg har ikke kunnet finde en forklaring 
på hvorfor netop morildsalgen lyser. Men mange steder i dyreriget kendes 
fænomenet, der ofte er udtryk for en form for kommunikation. Både dybhavsfisk, 
ildfluer og vor hjemlige skt. hansorme lyser. 
 
Alge eller dyr 
Morildsalgen er speciel ved ikke at lave fotosyntese ligesom andre alger og planter. 
Den hører til algerne alligevel, fordi den formerer sig som alger. Morildsalgen lever 
af at spise mindre alger, fiskeæg og mikroskopiske dyr. Indeni har den en boble 
hvis størrelse algen kan regulere, og derved flytte sig vertikalt i vandsøjlen. For det 
meste samles de fleste ved vandoverfladen. Algen er næsten helt rund, og er 

normalt omkring ½  mm. i diameter. Sidst på sommeren 
hvor vandtemperaturerne er høje kan der ske en 
opblomstring af morildsalgen (Noctiluca scintillans). Ved 
meget høje koncentrationer kan den ses om dagen som 
et lyserødt skær i vandoverfladen.  
  

Anne Dissing  
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EFTERÅRS- OG VINTERMOTION I ASR! 
 

Nu hvor dagene bliver kortere, vejret koldere, løvfaldet sætter ind, og man ikke 

længere kan være sikker på at komme en tur på vandet, findes der heldigvis andre 

muligheder for god motion og hyggeligt samvær i ASR-regi. 

 

Som medlem har du nemlig mulighed for: 

 

-at ro i maskiner og ”pumpe jern” på Brabrand Rostadion 

-at kaste dig udi volleyball´ens fornøjeligheder 

-at tage en tur i svømmeren, inden fredagsøllen nedsvælges og gamle ro- og andre 

gode historier fortælles... 

 

Tøv derfor ej, find sportstøjet frem og duk op! 

(det ku´gå hen og blive rasende hyggeligt: O) 

 

 

Brabrand Rostadion: Træningstider for ASRs medlemmer vil blive slået op på 

tavlen så snart disse er fastlagt mellem de 3 klubber. 

 

Læsøesgades Skole: Pigernes gymnastiksal er reserveret til ASR-volley 

tirsdage fra 20.00-22.00. Første gang er tirsdag 1. oktober. 

 

Århus Svømmestadion: På Århus Svømmestadion er banerne 8 og 9  

reserveret til ASR-svømmere fredag aftener fra 20.00-22.00. 

Første gang er fredag d.11. oktober. 

NB: Der SKAL være en livredder tilstede før man må gå i vandet !!!! 

 

Vi håber du vil benytte dig af nogle af de gode tilbud til at holde roformen ved lige 

over vinteren.  

 

Venligst,  

Sekretæren 
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3 BMF’ERE OG ÉN KANIN PÅ LANGTUR 
En ferielangtursberetning i fem hjørner 

 

1. hjørne: ”Vi runder nu Kronborg til bagbord.” Det var sådan set rigtigt nok, men 
lød alligevel lidt forkert. Vores langtur var startet i højt humør, og da det var den 1. 
juli var snakken faldet på Niels Juel, som på denne dag i 1677 vandt et af sine store 
søslag. Hvor mange gange mon den gamle søhelt havde rundet Kronborg til 
styrbord? Nåja, vi var vel knap helte (- endnu!), og gamle Juel havde nok ikke haft 
megen respekt for en langtursstyrmand (tidligere ASR – i dag knap så KVIK), der 
allerede på førstedagen af en langtur måtte ty til cykelhandsker. 
 
Ud over en svagelig styrmand havde vi også set stort & flot på et andet af mine 
langturs-principper; man tager ikke en kanin, man ikke kender, med på så lang en 
tur. Ikke desto mindre havde en Rabbit sneget sig med på turen forklædt som 
Hafnia. Hun skulle dog hurtigt finde ud af, at sådan en tur ikke er for tøsedrenge og 
endog slider en del på kroppen. 
 
 

Styrmanden ved knap nok, hvad vej vinden blæser 
 
2. hjørne: Vi lå 1 km fra Gniben og skulle snart rundt. De sidste forberedelser blev 
gjort; øsekarret blev bundet til midterlangremmen (jeg har tidligere i min rokarriere 
været kendt som Søren Udenbords grundet tre uheld med øsekar på samme tur), 
testamentet telefoneret til de nærmeste, en sidste vejrudsigt hentet ned fra æteren 
(Gniben, VSV, 11 m/s), regntøjet kom på og mental opladning. Vi fik dog aldrig 
hentet Kristoffers sokker ind i båden igen; han havde bundet en i hver ende af 
båden i et optimistisk forsøg på at lufttørre dem. Det tog kun ca. 2 uger. Efter at 
have omdøbt Kaninen til Den flyvende Sok, sneg vi os rundt ret tæt på land for at 
undgå hovsamissiler og andet godt fra skydeområdet yderst på Gniben. Dér yderst 
på Sjællands spids er der vand til horisonten 350° rundt og de sidste 10° indbyder 
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ikke specielt til landgang, så man er udsat – faktisk mere udsat end jeg havde 
forestillet mig, men heldet forfølger de tossede, og lige netop da vi gik rundt om 
Sjællands Odde løjede vinden en smule, og det blev ikke rigtigt langhåret før vi 
nærmede os færgehavnen. Turens mest kritiske punkt var vel overstået og endelig 
så det ud til, vi fik lidt held med vores foretagende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De sidste forberedelser inden Skod-Odde. Bemærk det gale glimt i øjet. 
 
3. hjørne: Fantastisk som blikvand hjælper på humøret. Dagen efter Sjællands 
Odde var blevet rundet som var det en pukkelpiste, viste Bælthavet sig fra sin 
absolut mest charmerende side med blikvand så langt øjet rakte, da vi sad ved det 
næste skarpe hjørne. De obligatoriske årer-spejler-sig-i-blank-overflade-billeder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stilleben ved Røsnæs. Bemærk standeren. 
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blev knipset, Samsø kunne lige nøjagtig skimtes i disen, og samtidig tittede solen 
frem for første gang siden afgangen fra København. Ikke et sekund for tidligt. 
Langtursstyrmanden havde ikke mere tørt tøj og var blevet en kende hudløs 
forskellige intime steder. Som han sad der på styrmandssædet i sit lodne 
uldundertøj og med de nu halvklamme sokker på ørene lignede han grangiveligt 
Supermule. Efter en velfortjent dukkert proklamerede han at der nu kun var 10 km 
til Kalundborg. Der viste sig at være 18, men det er en anden historie. Som vi lå 
dér ved Røsnæs Fyr var det nok min bedste langtursdag til dato, og det siger ikke 
så lidt.  
 
4. hjørne: En del af turens formål var at se en del af Danmark vi ikke før havde 
stiftet bekendtskab med, og derfor tog vi så mange små afstikkere som vi kunne 
komme til, d.v.s. så mange som vi orkede. Og nu var turen så kommet til øerne ud 
for Stigsnæs. Agersø var vi kommet til sent om aftenen. På afstand ser den meget 
tilforladelig ud, men skinnet bedrager! Således er der en stærk strøm i Agersøbælt, 
der kun er et par km bredt men op til 68 m dybt. Agersøbeboerne skal man heller 
ikke provokere alt for meget; for et par hundrede år siden havde præsten i sidste 
øjeblik forhindret bønderne i at slå herremanden ihjel (han fortrak kort tid efter til 
”fastlandet”, og hans herregård fungerede siden da og til den dag i dag som øens 
kro), og under Napoleonskrigene havde øens fiskere fra deres joller bordet og 
erobret en engelsk orlogsbrig, der havde ankret op i Omøbælt for at hente 
ferskvand. Det forhindrer nu ikke landsbyen i at være et overflødighedshorn af 
bindingsværk og stokroser, centreret omkring et gadekær og en gammel hollandsk 
mølle. Omø by skulle være lige så idyllerisk, men dér kom vi desværre ikke i land. 
For inspireret af de voldsomme begivenheder og oprørske & egensindige øboere 
begik mandskabet – d.v.s. Claus og undertegnede – mytteri på det mest kritiske 
sted på hele dagen; nemlig i den svære periode mellem morgenmaden og  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrmandens lod er at trække det tunge(ste) læs 
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formiddagskaffen. I læ af Omø havde vi drukket en kop kaffe og fået et stykke 
chokolade, men det havde været så tæt på morgenmaden, at det var at betragte 
som 2. morgenmad. Så da styrmanden insisterede på, at formiddagskaffen ville 
blive sprunget over (han brugte ord som ”allerede vel overstået” og andre 
uartigheder) måtte mandskabet tage affære. Enden på det blev, at styrmanden sad 
alene ved åren(e), fordi Claus var så afkræftet p.g.a. manglende energiindtag, at vi 
under et skift endte to mand på styrmandssædet. Eller måske sad han og 
dagdrømte om kæresten, som han i forskellige vendinger gjorde os klart, at han 
savnede. Eller også havde det noget med bådens tilstand at gøre. Vi havde dagen 
før på empirisk vis fundet ud af - efter et lille uheld med affaldsposen - at 
restindholdet af en dåse kippers i olie snildt kan dække en inriggers indvendige 
overflade + redningsveste + de laminerede kort +... I det hele taget trængte 
Kaninen til en ordentlig tur i vaskehal; hun stank af sildeolie, havde svamp & alger, 
samt et mindre hul i skroget (ud over de tre obligatoriske), og hun havde fået revet 
en havelåge halvt af. Nu er der jo heldigvis ikke den ting, gaffa ikke kan reparere. 
Det var også ved Agersø sommeren endelig og endegyldigt indhentede os. Skyerne 
drev østpå og solen tittede frem. Det blæste stadigvæk fra VSV, men fra nu af hed 
det medvind og –sø. Jeg begyndte at tro på, at vores tidsplan alligevel kunne 
holde. 
 
5. Hjørne: Møns Klint! Siden jeg begyndte at ro har Møns Klint stået for mig som 
det ultimative langtursmål, og jeg ved, Kristoffer og Claus havde det på samme 
måde. Og når man nu alligevel har planlagt at ro Sjælland rundt, kan man lige så 
godt forlænge turen med en dag og tage omkring denne imponerende bunke kridt. 
Vi havde planlagt at tage afsted fra Klintholm så tidligt at vi ville få solopgang ved 
Klinten, men p.g.a. vind fra sydøst og en endog meget sen ankomst til Klintholm 
aftenen før ventede vi med at tage afsted til kl. 5.30. Det var dog stadig tidligt nok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møns Klint og en KVIK-åre. Det er åren nederst i billedet. 
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til at få Klinten i morgenlyset, og gårsdagens kraftige vind havde lagt sig, så vi 
kunne sidde og nyde synet af dette voldsomme naturfænomen uden at frygte for 
saltvand i vores sherry og chokolade. Vi gik amok i billeder, og den ene film after 
den anden blev tømt til vores udelte begejstring. Vi blev aldrig helt enige om, hvor 
dronningestolen og de andre ”kendte” formationer var, men flot; det var det. 
Samtidig havde vi valgt at komme hertil på sommerens nok klareste morgen, så på 
et tilstandsbarometer fra 1 til 10 befandt vi os på en stabil 11’er, og når sæsonen 
skal gøres op er Møns Klint klart en af de største oplevelser, jeg har haft. Det var 
nu 9. dag af vores langtur. Max. 3 meter fra Kristoffer og Claus i 9 døgn, og vi 
kunne stadig fortælle vittigheder og have det sjovt.  
 
Praktiske oplysninger: Sjælland rundt er en lang tur, og man bør sætte mindst 
14 dage af til at nå rundt, både med og uden Møn (670 km hhv. 610 km). Man 
ligger ofte udsat og man må regne med et par dage på land p.g.a. dårligt vejr og 
krav om restitution. Dette gælder for både 2’ere og 4’ere. Det går selvfølgelig 
hurtigere i en 4’er, men den er knap så søstærk, og vi havde et par dage 
undervejs, hvor det ikke kunne have ladet sig gøre at ro dagsdistancen i en 4’er. 
 
Vi overnattede hovedsagligt i roklubber undervejs; de ligger med jævne 
mellemrum, dog er der ingen klubber mellem Hundested og Kalundborg samt 
mellem Skælskør og Vordingborg, medmindre man tager ind til Næstved. Der er 
heller ingen roklubber på ”ydersiden” af Møn, men det er muligt at overnatte i 
Klintholm på sydkysten, ca. en times roning fra Klinten. 
 
Sjællands kyst er meget indbydende at ro langs, der er en del at se på, og 
landgang er ofte mulig (undtaget det lange stykke langs Stevns Klint). Bortset fra 
minefelterne ved Knudshoved Odde og Amagers sydspids, er der ikke mange sten. 
 
Jeg vil anbefale at man undervejs tager sig tid til at se på de småøer, man har 
mulighed for at nå med robåd, heriblandt Nekselø, Musholm, Agersø, Omø, Bogø og 
Nyord. Helsingborg var desværre ikke en mulighed på førstedagen p.g.a. 
vestenvind, men efter sigende skulle de være ret flinke i roklubben hinsidan. Og så 
må man for alt i verden ikke ro forbi Fanefjord Kirke på Møn uden at se 
kalkmalerierne; der er død, blod og lemlæstelse nok til en større splatterfilm. Man 
kan med forsigtighed ro helt ind i bunden af Fanefjord og trække båden ind i 
sivene. 
 
Hvis man tager inden om Amager skal man være opmærksom på slusens 
åbningstider, som vistnok er centreret omkring weekenderne. Nord for Amager skal 
robåde holde sig fra Kronløbet og benytte sig af Lynetten (syd om Trekroner). 
 
Tak til Claus og Kristoffer for deres overbærenhed med en altid bedrevidende og 
højtråbende robums. Kristoffer er siden da flygtet til Grønland og han vil ikke være 
med til at ro Grønland rundt (mumlede noget om at Kap Norman Jessup aldrig er 
isfri). Godt gået drenge; selvom vi tre mand ikke evnede at gøre kål på en flaske 
sherry i løbet af ti dage, mener jeg stadig, I er nogle rigtige mandfolk.   

 Søren Agergaard, ASR 
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HISTORIEINDSAMLING! 
Klubben nærmer sig med hast 60 års jubilæet og der er stadig store problemer med 

at få samlet klubbens historie ind til Årebladets jubi-nr. 

 

Så derfor: 

 

- Kender du nogen der var medlem i 60’erne og 70’erne og ligger inde 

med fotos, papirer, beskrivelser, tegninger osv. fra klublivet ? 

 

- Kender du nogen der ligger inde med Årebladet fra 70’erne ? 

 

- Så kom frit frem og hjælp klubben med at bevare historien ! 

 

Alle bidrag modtages med kyshånd! 

 

På historieudvalgets vegne, Torben Noer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette nummers brudepar: 

Marianne Lilholt & Hans Christensen 
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EN SOMMERDAG I JULI 
Jeg sidder ved mit vindue og kigger ud 
på den grå mandagshimmel. Det er 
med dagene som med roturene, de 
bliver kortere nu, og koldere. Sæsonen 
er snart slut, men jeg kan gå den 
mørke vinter i møde med hjertet fuldt 
af oplevelser fra endnu en vidunderlig 
sommer i ASR. Jeg har haft ture i stille 
silende regn, i måneskin, i tåge og 
blæst, men mest har jeg set solen 
skinne på Kalø vig og omegn. Roet  
langture gennem oprørt hav og 
stegende hedt blikvand forbi dovne 
møller på Tunø knob, og glit mellem de 
smukke skotske fjelde på The Great 
Glenn’s vande. 
Særligt husker jeg en sommerdag i 
Juli. Anne Olesen, Louise Nørgaard og 
jeg roede så langt nordpå som vores 
k1-pas gav os lov til. Regnen havde 
taget en pause og ladet vigen ligget 
badet i den smukkeste 
sommersolskinsdag. Selv 
Studstrupværkets lysegrå beton 
virkede venligt i det varme lys. Mols 
bjerge gav os le for en let østen brise 
og vandet var som et nypudset spejl. 
Glade lystfiskere vinkede ivrigt som vi 
roede forbi dem og skoven ved 
Vosnæs, mens vi svedte og kadancen 
gik ned Det var 30 grader varmt og 
med en luftfugtighed på over 80. 
Vi lagde til ved Rosenholm bådlags 
lange ponton-badebro, som strak sig 
langt ud på det lave vand mellem 
utallige opankrede fiskejoller og små 
åbne sejlbåde. I dette lille idyllyriske, 
og hvis jeg må sige det, i ASR noget 
oversete hjørne af vores k1-farvand, 
sad hr. og fru Danmark og så på 
børnene legede i strandkanten, mens 
deres håndklæder lå til tørre på 
bagklapperne af deres Taunusser og 
Kadetter. Vi bænkede os med den 
rigelige og uovertrufne medbragte 
mad, med udsigt til Kalø slotsruin og 
resten af vores smukke vig. Det 
nærmede sig også spisetid for 

badegæsterne, og umærkeligt 
forsvandt de lidt efter lidt. Stilheden 
sænkede sig over stranden og med et 
var de sidste klare barnestemmer 
forsvundet.  
Skyggerne blev lange og lyset blev 
gyldent og vi gik stille ud fra pontonen. 
Solen gik ned bag ved skoven i et orgie 
af røde farver, der spejlede sig i det 
blikstille vand. Næsten lydløst gled vi 
forbi to af vindens passagerer, der lå 
for anker og viskede nænsomt om 
havne langt herfra. Mørket sænkede 
sig, og stjernetæppet blev trukket over 
os. En lille munter bemærkning og 
pigerne lo. Deres latter trillede ud over 
æsingen og henover vandet, som en 
flok små sommerfugle, hver med en 
lille glasklokke på. Lige i det øjeblik 
stod tiden stille. 
Der var det som blev jeg revet ud af 
båden og jog hen over jorden i 
umenneskelig fart. Jeg så solen stå op 
over de russiske sletter, jeg så 
risbønder i Kina og fiskere på 
Stillehavet, jeg så Taj Mahal og Golden 
Gate. Det var som jeg så alt hvad der 
er smuk i verden, så hvert et smil i 
hvert et lykkeligt menneske. Øjeblikket 
efter sad jeg igen i båden. 
Århus tog imod os med alle sine lys, 
hvert og et af dem havde fået det 
samme magiske skær som lysene på 
barndommens juletræ. Vi nærmest 
svævede ind til pontonen og lagde til. 
Båden blev pakket ud, gjort ren og lagt 
ind på sin hylde, og vi tog afsked efter 
en dejlig dag. Jeg gik op på gangbroen 
og så ud over havnen og vandet, mens 
de røde baglygter forsvandt hen af 
fiskerivejvej og gadelygternes magiske 
skær brændte ud. Jeg tænkte på 
hvorfor det er jeg ror. Er det motionen? 
havet og himlen? oplevelserne og 
kammeratskabet?  Det er det alt 
sammen på en gang, blandet sammen 
til noget ganske særligt. 

Niels Lysebjerg
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TIL-DRAGE-LSER VED BRABRANDSØEN 
 
Vejrguderne havde bestemt sig til at 
forgylde søen allerede fra 
morgenstunden denne lørdag i august, 
hvor sejlene var sat til det andet 
dragebådsregatta i ASR-regi. 
Allerede fra tidlig morgen var der en 
blanding af ASRdrager, Århusroere på 
vej til regatta, spejdere der havde slået 
lejr på den anden side af vejen og 
andet morgenfolk. Omkring 9.30 var 
der livlig aktivitet for ikke at sige 
hektisk: Ledninger, tilslutning af 
diverse installationer, flaghejsning, 
sandwichproduktion, løsslupne bøjer, 
der sku’ tøjles, skilte og info-bord. 
Walkierne spruttede rødglødende: ”Vi 

har brug for…”, ”Højtalerne virker 
stadig ikke…” 
På bredden lå de 4 dragebåde, som var 
nyere og flottere modeller. Dog var 
trommerne ’skrumpet’ lidt, så der 
skulle slås mere til derude på vandet, 
når det gjaldt. To både var vel 

ankommet fra Silkeborg i 11. time og 
alt var klar. 
Dragens øje blev i år blev behørig 
malet af Formanden for Brabrand 
kulturuge der var mødt op for at åbne 
drageballet. 11 firmahold skulle i år 
dyste om den gule dragetrøje. Picnic 
kurvene var pakket og kolleger og 
familier var bænket på plænen langs 
vandet ved dommertårnet, hvor vores 
professionelle speaker lod sin bløde 
stemme flyde ud af højtalerne. Efter en 
kæk opvarmning af deltagerne var 
dysten i gang! På vand såvel som land. 
Som landkrabbe kunne man gå 
planken ud med en modstander. Her 

var ekstra opbakning til den ene 
kvindelige deltager, der gik helt til 
semifinalen, hvor smidighed måtte vige 
for rå kilokraft.  
Koneløb, pingvinfodbold, forårsruller, 
pølser, pommes fritter, kage, 
frokostsandwiches, frugt og dertil øl fra 
anlægget der denne gang var kommet i 
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god tid. Ingen behøvede at gå sulten 
eller tørstig derfra.  
På vandet tonsede dragebådene af 
sted, med vandet sprøjtende ud til alle 
sider. 
I god afstand og tørskoet fik denne 
artikels forfatter flashbacks til sidste år 
regatta: Et sandt mareridt – Ved roret 
på dragebåden, der nægtede at lystre 
og sejlede sin egen vej – ud af banen 
med kurs mod dommerbåden - 
aaarrrrhhhggg!! 
Nej, så var det bedre at stå på land og 
være instruktør, dog blot for at 
modtage det næste hold, hvor der faldt  
denne kommentar: ”Ja, det var fandme 
en elendig styrmand vi havde sidste 
år…” At holde ’gode miner til slet 
spil’…(Synke).  
Afsted med ”Mugge” og ”Basse”, 
trommerdrengen og resten af holdet. 
Styrmændene holdt kursen, men 
kunne dog ikke forhindre bådene i at 
krænge, med de i løbet af 
eftermiddagen mere overstadige 
deltagere. Det endte i en ren 
Baptistrus. Der var da i hvert fald indtil 
flere, der blev døbt i Brabrands lukne 

brune vande, og det mere eller mindre 
frivilligt. 
Per Aarsleff holdene holdt deres egen 
interne konkurrence og der var i år 
flere hold med i de endelige opgør, 
hvilket var med til at øge spændingen 
og holde lidt længere på tilskuerne. 
Ved præmie-overrækkelsen af T-shirts 
og de sponserede frugtkurve var dagen 
forbi for gæsterne og dragerne kunne 
begynde at pakke sammen. Heldigvis 
var der gode kokke i køkkenet, der 
tryllede med gryderne og dækkede op 
ude ved siden af fadølsanlægget. Efter 
den traditionelle udfordring mellem 
pølsepigerne og pontondrengene på 
søen og dermed flere dåbsseancer, 
kunne folkene gå en tur under 
bruseren og sætte sig til langbordet. 
Der blev skrålet og skålet på en lang 
men fantastisk opløftende dag, hvor 
flere dages hårdt arbejde kunne 
afsluttes og fejres i bedste ASR-ånd: 
en god fest! 
Tak for indsatsen og en god dag! 
 

/Dorthe Lysebjerg 
Styregruppen 

 

 

60 ÅRS FØDSELSDAG 
 

ASR er en ældre dame. Tirsdag den 3. december fylder klubben 60 år og for at 

markere dette, inviteres I til en hyggelig aften med historisk tilbageblik. Endeligt 

program er i skrivende stund ikke på plads men hold øje med hjemmesiden og 

opslag i klubben. 

 

     Jubilæumsudvalget. 
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RONING & MAD 
 
Det er bemærkelsesværdigt så stor forskel der er på de enkelte roholds madvaner! 
Nogle disker op med måltider, som snarere hører hjemme på menukortet hos ”De 4 
årstider” eller ”Le Canard” end på rotur! Andre foretrækker den absolut 
minimalistiske stil med indtagelse af maden på styrmandssædet. 
 
Og det er egentligt svært at bygge bro mellem disse 2 opfattelser af ”rimelig 
standart for madlavning på langture”?  
Så det vil jeg slet ikke prøve på. Men i stedet øse af min erfaring om, hvordan det 
i hvert fald ikke skal gøres ! Negative erfaringer er vel også  positive?  
 
Og nu til selve historien: 
 
Vi var tre ASR-roere på langtur af den mere ambitiøse slags. På nordsiden af 
Lolland blev vejret for groft – selv for ASR-roere, så vi blæste pinligt inde. Havnen 
var fuld af storskrydende sejlere, men den beskedne ASR-båd var den eneste, som 
forlod havnen. Knap halvanden time efter måtte vi erkende, at vilje alene ikke er 
nok! Samtidigt skulle vi gerne nå en færge ca. 70 km. Længere fremme ad ruten, 
så …. ? 
 
Så var det vi fik en – synes vi selv – djævelsk genial ide. Såfremt vi nu startede kl. 
4 næste morgen + sprang en spisepause over, ville vores færgetid stadigt være et 
realistisk mål.  
Som sagt så gjort. Næste morgen kl. Lort stod vi op i tusmørke og spiste vores 
sædvanlige morgenmad i form af havregryn. Og så realiserede vi vores madide: 
 
Til mit forsvar vil jeg anføre, at vi var 3 fyre uden nogen som helst form for 
ernæringsmæssig viden/teori – meget havde vi forstand på, men altså ikke lige det. 
Vi spiste hver en pose Risfix – det er de der kogeposer med ris, og normalt regnes 
der med 1 pose til 4 personer. I ukogt tilstand fylder risene ikke ret meget er glatte 
og hårde, så selv om det ikke er nogen kulinarisk nydelse, kan sådan en pose 
sagtens sluges (ikke tygges) med en passende mængde vand. 
 
Ideen – den geniale, husker I nok – var en formodning om, at de ukogte ris ville 
opløses så langsomt i maven, at det nok ville passe med frokosten. ”Keine  Hexerei, 
nur behändigkeit” – og man havde sparet tid til en landgang og indtagelse af en 
frokost. 
 
Jeg har – stadigt – ikke megen forstand på ernæring og fødeoptagelse, så jeg kan 
desværre ikke delagtiggøre klubbens klogere hoveder i, hvad der egentligt skete? 
Lidt efter roturens start returnerede vi, og endte alle 3 med at ligge jamrende på 
ryggen med udspilede maver!  
 

Gorm P. 
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POSTKORT FRA VERSAILLE 
Vi har haft et frodig haveår: skvalderkål og mælkebøtter har struttet i bedene i 

gården - fuglegræs og hønsetarm har gavmildt bredt sig ud over plantekasserne. 

Ja, vi skal sandelig ikke klage. Som ansvarshavende plantedirektør har jeg ikke 

nænnet at luge al den frodighed bort. 

Nå, hånden på hjertet: haven har periodevist været lidt forsømt i år. Blankt 

erkendt. Men vores lille klubhave har det problem, at luger man for meget af det 

hidsige ukrudt væk, er der for store arealer af den bare, tørre jord tilbage. Og det 

er ikke kønt at se på efter min smag. 

I foråret lavede vi projekt Versaille og efterlyste ’brugte’ løg fra jeres potter med 

forårsblomster i vindueskarmene. Vi fik mange løg i jorden, der nu ligger i den 

kolde jord og venter på at glæde os til foråret. Såvidt forårshaven; den er og bliver 

også næste år meget smuk. Men vi skal have nogle flere vækster, der kan glæde os 

hele året. Derfor er nu sat lavendler, der over de næste år vil brede sig til et 

sammenhængende blålilla brus. Og – en æstetisk pirrende smuk detalje: ved siden 

af lavendlerne er der sat løvefod (flerårig), der har store blade i den dejligste 

gulgrønne farve. Vildt flot sammen med den blålilla tone i lavendlerne. Disse 

planter står flot i de fleste sommermåneder, men vil altså tage nogle år om at 

vokse sig store.  

Næste år vil der så komme flere planter til – her vil hensyn til skønhed i 

sensommeren og efteråret veje tungere. 

 

Tak til jer, der har gjort 

en indsats i bedene. Og 

lad mig slutteligt minde 

om, at haven, såvel som 

huset, i sidste ende er 

alles ansvar, så grib 

skovl, spade og 

vandslange, når Lille 

Versaille trænger til en 

hånd. 

Ensom havejomfru søger fast hånd til det forsømte…billetmrk. 001        Line Marschner 
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TUNØS KIRKE-FYRTÅRN 
 
Tunø Kirke har et enestående tårn, idet det ikke rummer kirkens klokke, men 
derimod er indrettet som fyrtårn. 
 

 
Bagest ses Tunø kirkes 
enestående tårn, 
der er indrettet som 
fyrtårn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekst og billede er et lille uddrag fra Tunø avisen og er fundet på hjemmesiden 

www.tunoe.com, hvor man kan finde flere historier, links og informationer, såfremt 

næste sommers langtur skulle gå forbi øen. 

                                                                         Thomas Greve 
 

    

 
 
 

 

Historien om denne usædvanlige konstruktion går tilbage 
til 1770'erne. Dengang var tårnet en halv snes meter 
højt, og det stod over for en gennemgribende reparation. 
I stedet for at reparere tårnet kom det på tale at rive det 
ned.  
Der har utvivlsomt været mange, der var kede af denne 
løsning, men den afgørende indvending kom fra en 
uventet kant: Admiralitetskollegiet protesterede, fordi 
kirkens tårn tjente som sømærke. Hvis man ville rive 
tårnet ned, måtte man i stedet anskaffe et andet 
sømærke. Den foreløbige løsning blev, at kirken fik 
bevilget en kollekt til finansiering af den nødvendige 
reparation.  
I slutningen af det attende århundrede blev der 
gennemført en reform af fyrvæsenet, og Tunøs degn, 
Michel Sørensen, tog i 1798 initiativ til oprettelse af et fyr 
på Tunø. Michel Sørensen var ikke alene degn på Tunø, i 
folketællingslisterne er han benævnt som 'lodsernes 
formand'.  
Amtmanden syntes, det var en god ide, og der blev 
udarbejdet et projekt til kirketårnets forhøjelse og 
installation af en lampe på toppen. Den 18. december 
1800 kunne Vestindisk Guinesisk Rente- og General-
Toldkammer bekendtgøre, at fyret skulle brænde fra 1. 
februar 1801. Siden er tårnet ombygget og yderligere 
forhøjet i 1906.  
 
I dag er fyret et elektrisk vinkelfyr, der sender sit røde, 
grønne og hvide lys ud i forskellige retninger. 
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NYE HØJTTALERE FRA TGF! 
 
Yo-YOH – hva’ så dér!?! Tjek lige de nye speakers fra TGF! De styrer for vildt!  
 

 
 
[Tuborgs Grønne Fond har givet ASR et sæt nye festhøjttalere, der spiller så 
englene ta’r sig en grøn! Det betyder at vi nu har et komplet musik- og 
regattaanlæg. Stor tak til Tuborgs Grønne Fond for den grandiose gave!] 
 

JamMaster B & MixMaster T (meet us at the YMCA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Så er tiden til få stillet et hold til vinterens 8GP. Muligheden for at se 
dine rovenner om vinteren er klar, fællestræning én gang om ugen 
(træningstiderne kommer snart) eller hvor meget du har lyst til. 

Programmet for turneringen er 
1. runde 8*2*500 (Nov.) 
2. runde 25 km (Dec.) 
3. runde 8*2000 m (Jan.) 
4. runde 8*15 min (Feb.) 
5. runde 42,195 km (Mar.) 

Kom og vær med til slå slapsvansene fra ARA og vind præmier til 
klubben. Husk jo flere der er med, jo større vinderchancer har vi. 

 
Send mig en mail (pemo@pemo.dk) eller ring (tlf. 86185653) 
til mig for at være med (det er gratis). 
 

Per Mortensen 



 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYT FRA D’HERRER M/K 
 
 
Julehygge 

Det er blevet en fast tradition, at vi hen under jul klippe-klistre, spiller spil, læser 

julehistorier, fedter med konfekt, spiser (hjemmelavede?) æbleskiver og drikker os 

varme i glögg. En sådan tradition må og skal holdes i hævd. I år julehygger vi 

tirsdag den 26. november og tirsdag den 10. december.  

Et mere udførligt program offentliggøres, når vi nærmer os de ovennævnte datoer. 

     Aktivitetsudvalget 

 
I Årebladets majudgave kunne du læse, at bestyrelsen på sigt gerne vil arbejde 

mod at uddanne undervisere, som dels kan uddanne nye instruktører internt i 

klubben, dels undervise på DFfR-kurser. Christian Petersen og Per Mortensen 

meldte sig på banen som interesserede. I løbet af efteråret går de begge i gang 

med DFfR’s modul C og D, hvorefter de er klar til at komme videre som ”føl” hos en 

DFfR-underviser, når der er mulighed herfor.  

Lone Trærup 

 

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: Vestre Ringgade 210, 5.tv, 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: 89427145 eller 
28120542 
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: Per Mortensen - pemo@pemo.dk 
Adresse: Samsøgade 81,3, 8000 Århus C. Tlf: 8618 5653 
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: 6166 2248 
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 
 
 
Lør/søndag 19.-20. oktober Løvfaldstur 
Lør/søndag 26.-27. oktober Materialekursus, Odder 
Lørdag 2. november Frokosttur kl. 09.00 
Lørdag 2. november Standerstrygning kl. 16.00 
Onsdag 13. november Generalforsamling kl. 19.00 i klubben 
Lør/søndag 16.-17. november Langtursstyrmandskursus 
Tirsdag 26. november Julehygge i klubben  
Tirsdag 3. december Jubilæumsaften i klubben 
Lørdag 7. december Julefrokost i klubben 
Tirsdag 10. december Julehygge i klubben  
 
 
FASTE: 
Vinterklargøring Hele vinteren i klubben – husk at tilmelde dig! 
Svømning Ingerslev Boulevard, fredage kl 20.-21.30 – husk en 20’er til 

låsen og at det er strengt forbudt at gå i vandet før 
livredderen er ankommet! 

Volleyball Læssøegades Skole, tirsdage kl. 20-22 
Brabrand Træning igennem vinteren – Tjek www.asr.dk! 
Vinterfællesroning Søndage 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 




