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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 
 
 
Så rundede klubben de første 60 år og Årebladet var selvfølgelig med til 
jubilæumsaftenen, der blev fejret ved en fortælleaften på Århus Universitet. Nogle 
af klubbens mangeårige medlemmer var mødt op med en pose historier under 
armen – det blev en meget fornøjelig aften, hvor alle var tryllebundet af de mange 
”sandfærdige” historier fra klubbens lange liv. Forsiden prydes af klubbens stifter, 
Otto Bjerrum, der fortæller om sine bevæggrunde til at oprette ASR i 1942. Ellers 
kan bladet også byde på en beretning fra en ikke så lang, men til gengæld speciel 
langtur i det forgangne år. Tilbage er ønsket om en god jul og et godt nytår fra 
redaktionen – vi ses til ASR’s 60. sæson næste år! 
 
 
 

Redaktionen 

INDHOLD 
 
 
3. Juletræet med sin pynt 16. Mellem rokammerater og lignende 

4. Generalforsamling i ASR 20. Sletterhage Fyr 

6. Formandens klumme 21. Billetmrk. 001 

7. DM-Turnering i langdistancekap… 22. Bestyrelsens beretning 2002 

10. Århus Dragebådsregatta 2002 32. ASR KM-Statistik 2002 

11. Henley Veteran Regatta 35.  Bestyrelsen   

15. Instruktør i 2003 36.  Kalenderen 

 
 

Deadline næste blad: 15. februar 2003 
 
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 2003: Nr. 1: 15/2, Nr. 2: 1/5, Nr. 3: 1/8 
  Nr. 4: 1/10, Nr. 5: 1/12 
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Referat af generalforsamlingen i  
Aarhus Studenter Roklub 2002 

 
Tid: Kl. 19.00 d. 13. november 2002  
Sted:  ASRs klubhus, Fiskerivej 7, 8000 Århus C. 
 
Valg af dirigent: Gorm Proschowsky, som konstaterede af generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. 
Valg af referent: Rikke Christine Nordmann 
 
Generalforsamlingen i ASRs støtteforening 
 
Beretningen samt foreningens regnskab blev fremlagt af Jørgen Dissing og efterfølgende 
godkendt. 
Jan Møller, Sven Hagen Madsen samt Jørgen Dissing genopstillede og blev valgt.  
Leif Stidsen valgte ikke at genopstille. Vi siger tak for indsatsen. 
Yderligere bestyrelsesmedlem er ASRs formand jf. foreningens vedtægter. 
Thorkild Schultz genopstillede som revisor og blev ligeledes valgt. 
 
Generalforsamling i ASR 
 
Beretning. 
Den afgående bestyrelsens medlemmer fremlagde hver især beretning for deres respektive 
ansvarsområder. Beretningerne kan læses i Årebladet nr. 5-2002. 
 
Regnskab. 
Regnskabet for 2002 blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet er 
ligeledes godkendt af klubbens revisorer. 
 
Indkomne forslag. 
Der var ingen forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
Budget. 
Budgettet blev fremlagt og godkendt. Næste års kontingent forbliver således det samme; 
950 kr. for almindeligt medlemskab, 750 kr. for studerende og 150 kr. for passive. 
 
Valg af formand. 
Michael Troelsen genopstillede uden modkandidater og blev valgt. 
 
Valg af bestyrelse. 
Da der ikke var flere kandidater opstillet end pladser i bestyrelsen, blev følgende valgt til 
bestyrelsen uden afstemning: 
Per Mortensen (også kendt som Pemo) - genopstillede 
Claus Behrendsen – genopstillede, Rikke Marschner – genopstillede, Line Boel, Lotte 
Klixbull, Lars Peter Bech, Lise Juhl Nielsen, Niels Lysebjerg, Christian Pedersen 
 
Til de fratrådte bestyrelsesmedlemmer; Torben Meldgaard, Dorthe Lysebjerg, Milou Threut, 
Lene Sigh Knudsen, Lone Trærup Jens Ulrik Østergaard og Anette Pind skal lyde en stor tak 
for deres indsats. 
 
Valg af revisorer. 
Thomas Boysen genopstillede og blev valgt. Per Mortensen (Pemo) genopstillede ikke, da 
han blev valgt ind i bestyrelsen.  
Som ny revisor blev Anne Olesen valgt. 
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Eventuelt. 
Gorm Proschowsky opfordrer til, at hvis man i løbet af året falder over noget i 
vedtægterne, der er forældet eller andet, så send ham en mail om det. Så vil han samle 
det sammen til næste gang, der skal ændres i vedtægterne. F.eks. stemmer § 3 om vores 
kaproningsdragt ikke overens med praksis i klubben. 
Michael Troelsen sidder som roklubbernes repræsentant i en følgegruppe til udviklingen af 
de bynære havnearealer. Han informerede kort om udviklingen af planerne, som snart 
offentliggøres. Det er planen, at der i Nordhavnsgade vil blive opsats et informationscenter, 
som vil visualisere de fremtidige muligheder. Vi opfordres alle til at følge med i debatten og 
meget gerne tage del i den i form af læserbreve, deltagelse i borgermøder osv. 
Michael kunne ligeledes fortælle, at udflytningen nu lader til at være stærkt på vej; måske 
inden for en tidshorisont på to år. Der vil blive fremlagt et diskussionsoplæg fra 
Stadsarkitekten inden årets udgang. 
Og så fylder vi 60 år d. 3. december 2002! Det fejres med en jubilæumsaften på 
Universitet, hvor det hele startede, med deltagelse af bl.a. klubbens stifter Otto Bjerrum, 
som vil øse af klubbens historie og skrøner. 
Festkoordinator Peer Mortensen (ikke af forveksle med Pemo) kunne melde om et fint 
overskud i Festkassen på ca. 6.000,- takket være en forbedret selvjustits i (og omkring) 
baren. Pengene vil muligvis blive investeret i nye løse bordplader.  
Anker Aagaard havde godt nyt, hvad angår ølkassen, som i år ikke har underskud, men et 
beskedent overskud. 
Der blev spurgt til pontonen, som ligger i løsdele i klubben, og Michael Troelsen kunne 
fortælle, at vi venter på at få udført noget støbearbejde, inden pontonen kan monteres. 
Det forventes udført inden standerhejsning. Slidsken/kørerampen lader dog vente på sig. 
Hvad tidshorisonten er for denne, er uvis, da det er ARAs del af projektet. 
 
November 2001 
 
Dirigent, Gorm Proschowsky   Referent, Rikke Christine Nordmann 
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FORMANDENS KLUMME 
  
Efter en af de kortere 
generalforsamlinger i mands minde 
(den tog kun godt og vel to timer) og 
et fremmøde på 39 medlemmer (!) er 
et nyt bestyrelsesår ved at oprinde.  
 
På et møde den 27. november 
konstituerede bestyrelsen sig på 
følgende poster: Uddannelseschef: 
Line Boel. Sekretær: Lotte Klixbüll. 
Langturschef: Lise Juhl. Husforvalter: 
Rikke Marschner. Kasserer: Lars Peter 
Bach Nielsen. Instruktionschef: 
Christian Petersen. Rochef/ 
Aktivitetschef: Claus Behrendsen.  
Kaproningschef: Per Mortensen og 
Materielforvalter: Niels Lysebjerg. En 
håndfuld nye skud på stammen og 
kombineret med en håndfuld gamle 
rødder – i bestyrelsessammenhæng, 
vel at mærke!  
 
Vi har således valgt at ’omdøbe’ og 
udvide Brabrandchef-posten til 
Kaproningschef – navnet er mere 
dækkende for det, Per gerne vil 
arbejde med, og så får vi bl.a. én post, 
der holder styr på tilmeldingerne til 
både regattaer og 
langdistancekaproninger. Samtidig har 
Rochefen ønsket at få tilføjet titlen 
Aktivitetschef, fordi dén er mere 
dækkende for det, Claus også laver i 
sit arbejde sammen med bl.a. 
Aktivitetsudvalget.  
 
Den afgåede bestyrelses beretning kan 
læses andet steds i bladet, så den vil 
ikke uddybe nærmere. Dog et par 
kommentarer: Siden 
generalforsamlingen har kommunen 
sammen med havnen fremlagt et 
debatoplæg til et kommende 
klubbyggeri ved træskibshavnen – et 
oplæg, der bl.a. skal danne grundlag 
for en indstilling til byrådet om 

bevilling af midler til byggeriet. 
Oplægget giver heldigvis klare signaler 
om, at klubbernes ønsker om at have 
’sit eget’ i høj grad er blevet taget til 
efterretning af forvaltningen 
(Magistratens 2. afdeling), så det er 
der kun grund til at være forsigtigt 
begejstret for. Forslaget vil i den 
kommende tid blive diskuteret 
klubberne imellem, og forvaltningen 
lægger op til, at vi skal have en 
’demokratisk og fordomsfri’ debat. Det 
kan jo kun hilses velkommen! 
 
Konkret er der dog mange økonomiske 
spørgsmål, der skal afklares, idet der 
er en væsentlig asymmetri mellem 
klubberne i forhold til de økonomiske 
midler, vi hver i sær har samlet 
sammen. Derfor vil vi måske komme 
til at se et mere etapepræget byggeri 
end forslaget umiddelbart lægger op 
til. Alt dette - og meget mere – ved vi 
mere om til foråret, når klubberne har 
været igennem de første drøftelser 
med kommunen. Det siger sig selv, at 
vi – før vi giver et endeligt tilsagn – vil 
sørge for, at hele byggeprojektet 
bliver diskuteret grundigt igennem i 
hele klubben, sandsynligvis i form af 
en ekstraordinær generalforsamling. 
Indtil da er alle medlemmer mere end 
velkomne til at komme med 
kommentarer, ideer eller spørgsmål til 
et af medlemmerne i 
udflytningsudvalget: Rikke Nordmann, 
Lone Trærup, Gorm Proschowsky og 
undertegnede. 
 
Og med denne opfordring er der kun 
tilbage at ønske alle en glædelig jul og 
et lykkebringende nytår!  
 
Vi ses på vandet - 
 

Michael Troelsen 
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DM-TURNERING I LANGDISTANCEKAPRONING 
 
En tur til Studstrup og hjem igen - hvor svært kan det være, jo det kan da godt give lidt 
sved på panden og lidt syre i musklerne, men ikke desto mindre har otte helt ualmindeligt 
raske svende i løbet af 2002, deltaget i 25 km langdistancekaproning i 2-åres inrigger.  
 
Danmarks- og forbundsmesterskabs-turnering i langdistancekaproning er et åbent 
mesterskab, hvor alle kan deltage, og i praksis var det i 2002 alt fra tidligere VM-vindere til 
passionerede motionsroere som nærmest skulle have en hånd for at komme i og op af 
båden.  
 
Ved et kik på vores ellers lidt ydmyge pokalrække i klubben kan man se at ASR gennem 
70erne og 80erne har gjort sig ganske godt gældende ved disse langdistanceturneringer, 
og i 2000 var der tre ASR fyre som fulgte traditionen, og fik en flot 4. plads i DM-
mesterskabet.  
 
Således var vi seks fyre (Hans Christensen, Claus Behrendsen, Torben Melgaard, Peter og 

Søren Agergaard og Christian Petersen), som fik lyst til at gøre 2000-drengene kunsten 
efter, og i løbet af december og januar sidste år aftalte vi at lave et bruttohold til dette års 
DM-turnering. I løbet af januar og februar begyndte træningen i ergometer, og fra marts 
blev der aftalt to faste træningsdage på vandet. Træning og træning? Når andre klubber 
træner til disse stævner foregår det efter et nøje plan-lagt program med specifikke øvelser 
og delmål og tests. Ingen af os var træner eller havde tidligere deltaget i disse stævner, så 
vores træning blev meget enkel: hurtigst muligt ud til broen ved Studstrup og hjem igen. 
Skiftene blev kortet ned til seks minutter(s skift), og hvilke seks minutter… Det er utroligt 
som tiden er relativ, og seks minutter kan blive en evighed, styrmandens vigtigste opgave 
var en konstant "pep talk" til de andre roere samt at tælle ned til næste skift. Forløsningen 
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ved endelig at høre styrmand råbe:  "treee - tooo - eeen - åren-langs" kunne opnå 
ubeskrivelige højder, dog ikke for tagåren, for denne skulle jo trække igen efter et skift på 
max tre sekunder.  
 
I løbet af foråret fik vi en god fornemmelse af både tempo og sam-roning, men det var 
svært at bedømme hvordan vi ville klare os i den forestående turnering. Vi gav os selv det 
mål at være i  top fem samt at slå vores naboer fra både ARA og Aarhus Roklub, og så 
frem til et lokalopgør mellem de århusianske klubber. 
 
Ved årets første stævne "Gudenåens Blå Bånd" den 11. maj, var forventningerne høje, med 
lidt hjælp fra Jens Dørge og Per Mortensen blev der stillet hele to bådhold og seks 
vinterblege og hvid-armede ASR drenge trak i deres blå trikoter. De to bådhold ASR 1 og 
ASR 2 måtte erfare at det ikke er så nemt at vinde endda. Bådene bliver sendt af sted med 
to minutters mellemrum. ASR 1 båden blev efter mindre end 20 minutter overhalet af KVIK 
(med bla. Søren Sprogøe) og havde således allerede tabt to minutter til denne båd, som 
dog også var favoritter. Derefter så det ud som vi holdt afstand til de næste forfølgende 
både, men det var kun til vores klemring faldt  af  åren  Øv  øv  øv.  Det endte med 
henholdsvis en 7. og en 8. plads til de to ASR-både, og begge både måtte se sig slået af 
både Aarhus og ARA.   
 
Kampgejsten levede stadig - vi vidste vi havde mere at give af - og vi vidste vi var 
hurtigere end det, vi viste i Silke-borg, derfor gav vi os et nyt mål: vi vil være i top tre! Det 

næste løb i København skulle forløse vores forventninger. Endelige fik tre ASR drenge et 
stykke metal om halsen, men vi måtte stadig erkende at både KVIK og DSR var os noget 
overlegne.  Vores mål holdt - vi kunne og ville nu have en samlet 3. plads i turneringen. 
Det kunne vi få ved at holde samme placering i de næste tre løb. I både Vejle og i 
Ringkøbing fik vi en 3. plads efter KVIK og DSR. I det første løb lå vi henholdsvis 12 og 
seks minutter efter KVIK og DSR, men dette var i Ringkøbing reduceret til henholdsvis kun 
tre og et minut, vi kunne nu ånde vores københavnske konkurrenter i nakken. Vores 

Fakta om DM og FM-Turneringen  

Turneringen løber over fem stævner, som skifter fra år til år, i 2002 lå stævnerne i Silkeborg, København, Vejle, 
Ringkøbing og Hvidovre. 

Ved de 4 første stævner opnås fra 10 ned til 1 point for en placering fra 1 ned til 10 og derefter 1 point for lavere 
placeringer. Ved det afsluttende stævne gives dobbelt points, dvs. 20, 18, ... 2 points. Kun de 4 bedste resultater 
medregnes i det samlede resultat.  
Der må max indgå 5 roere på et navngivet hold i mesterskabsløbene i løbet af en sæson. 
I de åbne løb må holdene være fra kombinerede klubber. Veteran- og seniorløb er for rene klubhold. (Veteraner må dog 
kombinere fra sammenhørende herre-/dameklubber). 

Klasse:  Distance:  Bådtype:  Afvikles: Mesterskabs-point:  
Motionsløb (åbent 

mix)  10 km  2- og 4-åres 
inrigger  formiddag -  

Veteran mix  10 km  2-åres inrigger  formiddag ForbundsMesterskab  
Senior damer  10 km  2-åres inrigger  formiddag DanmarksMesterskab  

Motionsløb (åbent 
mix)  25 km  2- og 4-åres 

inrigger  
eftermidda

g  -  

Senior herrer  25 km  2-åres inrigger  eftermidda
g  DanmarksMesterskab  

Mere info på DFfR's hjemmeside: http://www.roning.dk/mtu/langdist/ 
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forventninger var skruet helt i vejret til det afgørende løb i Hvidovre. Dette løb talte 
dobbelt, vi havde lånt en rigtig kaproningsinrigger af Fredericia Roklub, desuden stillede 
der et nyt hold op af gamle VM-medalje roere. Nu var det pludseligt realistisk at få en 
samlet 2. plads. Dette hvis enten vi kunne slå både DSR og KVIK, eller hvis det nye hold 
lagde sig imellem DSR og os. Efter 25 velroede km i Kalveboderne var spændingen intens. 
Vi i båden kendte ikke vores placering, men på land var der stemning. Både tilrejsende 
ASR-tilhængere (Rikke M og Ulrik R) og KVIK roere jublede, da det var en realitet at DSR 
var slået (det er for KVIK altid en fornøjelse at se DSR slået). VM-roerne vandt spinkelt 
foran KVIK, og med mindre end et minut til KVIK var vi også ganske tilfredse med endnu 
en 3. plads.  
Om aften kunne vi til DM-festen i Hvidovre Roklub modtage en DM-bronzemedalje til ASR. 
Apropos fest - ja det var jo næsten som at være til fest i ASR; efter midnat, hvor de fleste 
"gamle" havde trukket sig tilbage fra danse-gulvet, var dette næsten totalt domineret af 
enten nuværende eller tidligere ASR'ere - eftersom tidligere ASRere er godt repræsenteret i 
både KVIK og DSR. Jo jo - ASR forstår at gøre sig gældende til både lands og til vands….    
  

Christian Petersen 
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ÅRHUS DRAGEBÅDSREGATTA 2002 
 
Efter sidste års succes med at afholde dragebådsregatta, måtte vi forsøge igen – 

alle de kræfter, vi brugte på projektet i 2001, skulle ikke være spildte!! Og Århus 

Dragebådsregatta har også her i 2002 været en stor succes for ASR 

arrangementmæssigt – mange af klubbens medlemmer har været involverede i 

regattaen igen i år, og mange gode erfaringer er gjort i arbejdet med at få så stort 

et arrangement stablet på benene. Man kan virkelig tale om, at vi har løftet i flok. 

Fra styregruppens side vil vi gerne takke alle, der har været med – ingen nævnt, 

ingen glemt. Og så alligevel… en tak til vores sponsorer og en tak til ASR´s 

bestyrelse for det positive samarbejde igen i år. 

 

Og også i år har vi fået mange positive tilbagemeldinger fra de deltagende hold – 

alene det, at så stor en del af deltagerne fra første år vendte tilbage i år, vidner 

om, at vores dragebådsregatta har været en succes.  

 

Grunden har således været lagt for et projekt, der kunne have potentiale til at blive 

såvel en fin tradition som et samlingspunkt for klubbens medlemmer – foruden det, 

som fra begyndelsen har været målet for vores arbejde: at skaffe penge til 

klubbens slunkne kasse. Dette er af forskellige grunde desværre ikke lykkedes for 

os i år. Først og fremmest har problemet været at skaffe deltagere til 

arrangementet – at arrangere en regatta kan vi i ASR sagtens, men at sælge ideen 

til andre har det knebet med. 

 

Efter nu i to år at have arrangeret dragebådsregatta i ASR-regi har den nuværende 

bestyrelse og styregruppe for regattaen ønsket at træde tilbage og overlade 

tjansen til friske kræfter. Desværre har ingen umiddelbart meldt sig til at videreføre 

arbejdet – vi har dog valgt ikke at nedlægge foreningen Århus Dragebådsregatta, 

men derimod føre den videre, således at vi 

har mulighed for at tage ideen op på et 

senere tidspunkt. Århus Dragebådsregatta  

har p.t. ingen bestyrelse, men Per Mortensen 

fungerer som foreningen Århus 

Dragebådsregattas repræsentant. 

 

På vegne af Århus Dragebådsregatta 

Line Kaldahl Boel 



 11

 

HENLEY VETERAN REGATTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det begyndte en dag tidligt på sommeren 
sidste år. Efter den faste tirsdagsroning 
sad vi i opholdsstuen i Brabrand og indtog 
en lille forfriskning for at genetablere 
væskereserverne. Der var kommet en 
plakat op, der annoncerede den 8. Henley 
Veteran Regatta. Der kom den sædvanlige 
bemærkning: Hvorfor tilmelder vi os 
egentlig ikke ? Svaret var nemt: Med 
mindre end tre uger til at træne, tilmelde, 
organisere osv var det ikke helt realistisk. 
Det næste forslag var sværere at afvise: 
Lad os tilmelde os næste år, så har vi tid 
til at blive roet ordentligt sammen i fireren, 
få organiseret turen, tage familierne i ed 
osv. Almindelig snak efter roturen, men 
denne gang fangede bordet. 
Vi fik tidligt fundet datoen for næste års 
regatta og fik også taget et par forkølede 
tilløb til træning i Hårup inden sæsonen 
sluttede. Vintertræningen havde fået et 
mål og det var ikke længere helt så 
ørkesløst at tæske i ergometrene under de 

faste ugentlige træningspas. Det var noget 
af et tilbageslag, da en på holdet måtte 
melde fra midt om vinteren, men tanken 
var måske ikke helt så tåbelig alligevel, for 
det gik forbløffende nemt at få skaffet en 
velkvalificeret afløser. Ved start på 
sæsonen gik vi i gang med træningen fuld 
af energi, vejret var ikke ret godt til det, 
men vi gjorde fremskridt og blev 
regelmæssigt godt våde. Vi havde fast 
substitut under træningen og holdet har til 
alle praktiske formål bestået af 5 mand. 
Godt hjulpet af Jens Vedel, der tog med ud 
i motorbåden et par gange og 
fotograferede og filmede blev formen 
rettet af hen mod den store dag. 
 
The Royal Henley Regatta er velkendt af 
de fleste roere. Den har været afholdt 
siden 1809, men opnåede først kongelig 
protektion i 1839, som derfor regnes som 
den egentlige start på regattaen. 
Arrangementet rangerer højt på den 



 12

engelske liste over de fornemme faste 
sportsbegivenheder, på højde med 
Wimbledon tennis og Ascot galopløbene. 
Med veteran regattaen? Den måtte være 
et nymodens påfund, da vi havde tilmeldt 
os den 9. af slagsen. Historien er både 
logisk og enkel: The Royal Henley Regatta 
er et meget stort foretagende. Der bliver 
bygget meget store tribuner, rejst 
cirkustelte til bådehaller, lavet midlertidige 
parkeringspladser osv. Alle disse facilliteter 
bliver efter den lille uge regattaen varer 
genbrugt til en musik- og kunstfestival, der 
trækker masser af mennesker. Festivalen 
optager imidlertid kun den øverste del af 
banen, den nederste halvdel kan så 
udnyttes til en veteran regatta, hvor der jo 
kun roes 1000 m. 
Vi havde aftalt at låne/leje en båd af Upper 
Thames Rowing Club, der er medarrangør 
af regattaen, så vi kunne tage til England 
på billige billetter med Ryanair (da det jo 

er et lavpris selskab accepterer de ikke 
firere, heller ikke uden styrmænd, hverken 
som hånd- eller indskreven bagage). Vi 
havde derudover reserveret et par 

værelser i en Bed & Breakfast i Henley, så 
det kunne gøres ret enkelt. 
Efter ankomsten til Henley dagen inden 
regattaen, hvor vi efter aftalen skulle have 
lejlighed til at træne i den lånte båd, havde 
vi en del problemer med at finde en 
parkeringsplads til den lejede bil, men 
efter flere forsøg kørte vi den simpelthen 
ind på den lukkede og private 
parkeringsplads   der hører til The Leander 
Club (hvis I ikke har hørt om den, er der 
her et oplagt emne til næste uges 
hjemmeopgave om rosportens hellige 
haller), hvor den fik lov til stå indtil vi tog 
af sted igen. 
 
Der var lidt problemer med at finde den 
ansvarlige for bådene i Upper Thames 
Rowing Club, men efter en time eller to 
lykkedes det. Mens vi havde ventet, havde 
vi savlet over de 5-6 firere uden de havde 
liggende i bådehallen, men det viste sig, at 

den vi skulle låne, var det gode skib 
Andrew Jackson, der havde fast ophold på 
et par bukke på plænen ude foran 
bådehallen. Det var en rimeligt 
fungerende, men tung båd, der på trods af 
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nogle alvorlige revner holdt til de 
strabadser, vi kunne udsatte den for. Efter 
en høflig forespørgsel fik vi også udleveret 
et glimrende sæt kulfiberårer af en lettere 
overrislet fast bådemand: ”Oh, you want 
paddles too!”. Det store problem var 
imidlertid, at rorlinerne gik til etterens 
spændholdt og ikke til toerens som er det 
mest almindelige, og det vi havde indrettet 
os på og trænet efter. Vi kunne ikke 
umiddelbart flytte liner og spændholdte og 
den eneste praktiske løsning vi kunne 
finde på, var at bytte om på etter og toer, 
Ikke nogen ideel løsning dagen inden 
løbet. Den næste store vanskelighed var 
banen: Der roes på den nye bane, The 
Straight Course, der kun har været 
anvendt siden 1924. Der er kun plads til to 
både, så regattaen afvikles med 
indledende, kvartfinaler, semifinaler og 
finaler hvor antallet af tilmeldinger gør det 
nødvendigt, hvorfor der også er 
begrænsning af tilmeldingerne. Banen er 
afgrænset med store hvidmalede træpæle 
med ca 20 m mellemrum og mellem disse 
pæle er der flydende barrierer, også af 
træ. Der er virkelig kontant afregning, hvis 
man har problemer med styringen. Der er 
ikke nogen deling af banerne. De flydende 
barrierer blev oprindeligt indført for at 
forhindre tilskuernes både, pramme og 
joller i at komme ind på banen, men 
dæmper også kølvand ganske effektivt. 
Det lokale fugleliv søgte med stor 
selvfølgelighed tilflugt på barrien, men 
under vores træningstur på banen efterlod 
vi et hold chokerede og højlydt 
kværulerende kongelige reagattaænder, 
fordi en af dem havde fået et smæk midt i 
anderumpen med en big blade (”That is 
simply not done, old chap” ville den sikkert 
havde sagt). Den i øvrigt begivenhedsrige 
træningsturs højdepunkt var absolut vores 
uindbudte ankomst til et cocktailparty på 
en yacht, der havde fortøjet passende tæt 
på scenen til aftenens koncert. Det er jo 
den slags, der kan ske, når man er nødt til 
at møblere rundt på mandskabet i utide. 
Efter en hyggelig aftensmad på en pub og 
beundring af de opfindsomme fartøjer, der 
var på vandet for at få fribilletter aftenens 

koncerter gik vi  tidligt til ro, for at være 
udhvilede til den store begivenhed.  
Der var programsat ikke mindre end 147 
starter, der med første start kl 8.00 
(MVE2-, toer uden for herrer over 60 år) 
skulle afvikles indtil kl.18.08. Vores 
skepsis blev gjort til skamme: Programmet 
holdt til mindste detalje, sidste start gik 
faktisk et par minutter før det 
programsatte tidspunkt. Der var desværre 
kun tilmeldt to både i vores klasse (MVD4-
), så vi gik direkte til finalen, der skulle 
afvikles kl. 17.32. Vi havde derfor en 
fornøjelig, men lang dag i bragende sol 
ved Themsen, hvor vi kunne lytte til den 
veloplagte, overordentlig kompetente 
kommentar (en båd der havde lidt 
problemer med styringen fik denne 
kommentar: ”They are still taking the 
scenic route”), følge med i de mange 
spændende løb og beundre de pragtfulde 
dommerbåde. Dommerbådene er meget 
langt fra de plastikjoller, der er almindelige 
her. I Henley er det er lange, meget smalle 
elegante mahognibåde, der styres 
midtskibs og med plads til dommerne i 
forstavnen. De efterlader stort set ikke 
nogen hækbølge. Dommere og bådførere 
var naturligvis, som alle de øvrige officials, 
iklædt blå blazere, men de officials der var 
på vandet havde stilfulde redningsveste 
på, der var mørkeblå med grøn kant og 
med Henley Regattaens monogram i 
guldtryk på for at matche blazerne.  
Der var både mange steder fra, flertallet 
var naturligvis engelske, men der var også 
mange amerikanske, hollandske og tyske 
både. Et meget hyggeligt islæt var otteren 
fra Melbourne University Boat Club, der 
prompte inviterede os til et 9.3 km otterløb 
til februar. Aldersklasserne gik fra 32 år til 
over 80, roning er virkelig det 
idrætsforskere kalder en livslang idræt. 
 
Vi fik båden på vandet i fin tid og tog en 
herlig tur med strømmen ned af Themsen 
som opvarmning (løbene er up-streams), 
og fik lagt til start umiddelbart efter 
starten før vores var gået. Vi skulle ro 
vores finale mod et hold netop fra Upper 
Thames Rowing Club (det var måske 
forklaringen på den gamle og tunge 



 14

lånebåd?). Vi havde aftalt ikke at 
oversatse i starten af hensyn til eventuelle 
problemer med styringen, når vi nu havde 
spejlvendt den forreste del af båden og 
den aftale må man sige blev holdt. Vi tabte 
næsten en længde i starten og var bagud 
fra start til mål. Der var dog flere positive 
momenter: Vi holdt styringen hele vejen 
og havde en acceptabel fart og rytme i 
båden. Kommentatoren meddelte efter 
hvert løb, hvor meget taberen blev slået 
med, op til 5 længder. Over 5 længder hed 
det ”beaten easily”, hvilket vi oversatte til 
”bøllebank”. Det blev en 
minimumsmålsætning at undgå at komme 
i den situation og det lykkedes. Dommen 
blev “2 lengths and a quarter”. 
Næste dag (ja, det er med vilje, at jeg 
springer beretningen om lidt pub besøg om 
aftenen over) var en af mandskabet ude at 
trække lidt frisk luft inden morgenmaden 
og kunne iagttage vores modstandere fra 
gårsdagens løb i gang med lidt tidlig 

morgentræning. Der var måske flere 
grunde til de havde vundet? 
Før turen gik hjemad besøgte vi rosportens 
museum i Henley. Der var absolut et besøg 
værd med flere meget smukke gamle 
både, samt den otter og firer englænderne 
vandt guld med i Sydney. Ude foran står 
der naturligvis en lidt større end 
legemsstor statue af Stephen Redgrave. 
  
 
I programmet til regatten stod der, at 
mange af deltagerne i veteranregattaen 
var roere, der selv havde deltaget i The 
Royal Henley Reggata eller ønskede at de 
havde gjort det. 
Nu passer det på os. 
Vi holder gang i fireren, måske skal vi til 
Henley igen? 
Hilsen 

Henning Blåbjerg, Erik Ulfkjær, Jan Møller 
og Ole Nørgaard 
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INSTRUKTØR I 2003  
Nye og gamle instruktører søges 

 
Ny instruktør?  ASR får hvert år uddannet en god håndfuld nye instruktører. 

Derfor er vi netop nu på udgik efter medlemmer som kunne tænke sig at påtage sig 

dette ansvar for at drage omsorg for, udvikle og påvirke næste hold af kaniner. For 

at kunne blive instruktør i ASR har klubben nogle krav.  

 

1. Du skal være minimum K1-styrmand. 
2. Du skal have roet i minimum to år, dvs. du kan fungere som 

instruktør fra din 3. sæson. 
3. Du skal have været aktivt medlem i ASR i mindst én sæson. 
4. Du skal havde initiativet, modet og viljen til at instruere og 

varetage minimum to, gerne flere kaniner i 2003 sæsonen.  
 

Uddannelsen til instruktør omfatter et roteknisk kursus, som løber over en weekend 

(fredag aften til søndag eftermiddag) samt et kort aftenkursus/seminar i 

roformidling og instruktionsteknikker. Instruktionen i ASR er frivilligt ulønnet 

arbejde. Hvis du ønsker at blive ny instruktør i 2003, kontakt uddannelseschefen. 

 

Opråb til gamle instruktører! Kan I igen drage omsorg for to eller flere kaniner i 

løbet af foråret 2003? Dette er en enestående mulighed for ikke kun at påvirke og 

udvikle næste generation af ASR-roere, som er essentielt for videreførelsen 

klubben, men også for at hjælpe og støtte de nye instruktører! Der har igennem de 

sidste par år været et stort frafald af gamle medlemmer, derfor er det vigtigt for 

kontinuiteten i klubben, at alle gamle instruktører, som stadig har modet og evnen, 

bakker op omkring instruktionen af vores nye medlemmer.  

 

Før nytår skal vi vide hvor mange af jer gamle instruktører vi kan regne med i den 

nye sæson, så meld derfor snarest tilbage til instruktionschefen om I ønsker / 

ikke ønsker, at være instruktør i den kommende sæson. Hvis der mod forventning 

skulle være nogle gamle instruktører som ikke har meldt tilbage til 

Instruktionschefen, vil denne tage kontakten til jer….  

 

Uddannelseschef     Instruktionschef 

Line Boel    Christian Petersen 

8618 4303  2865 2545 / 8618 4469 

    Instruktionslinie 6166 2248 
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MELLEM ROKAMMERATER OG LIGNENDE 
Jubilæumsaften 3. december 2002 

 
Århus Studenter Roklub kunne den 3. 
december fejre, at den i 60 år har 
været ramme om uforglemmelige 
oplevelser for tusindvis af mennesker. 
Med en fortælleaften i Preben Hornung-
stuen på Aarhus Universitet, hvor et 
lille men eksklusivt udvalg af klubbens 
tidligere medlemmer var mødt op, blev 
der føjet en herlig oplevelse til rækken 
af de mange i klubbens historie. 

 
Vi fik set girafferne – bærerne af de 
mange historier, der stadig overdrages 
hvert års kaniner som almen ASR-
dannelse. Foruden klubbens stifter, den 
nu 90-årige Otto Bjerrum, udfyldtes 
’panelet’ af navnkundige folk som Carl 

Aage Nørgaard, Gjørup-brødrene, 
Genefke, Myrup, Dissing (der fortsat er 
aktiv i støtteforeningen og som de 
fleste af os derfor har mødt), Jan 
Møller, Børge Blønd, Gorm 
Proschowsky (ham vi ellers anser som 
vor oldermand var blot et lille kid ved 
siden af visse af de andre) og – af 
topinteresse ikke mindst for nutidens 
mange roende kvindfolk – klubbens 
første kvindelige medlem, Gunvor 
Gjørup.  
 
Vores nuværende formand samt 
Torben Noer med den særdeles 
velfortjente titel ’klubhistoriker’ bød 
velkommen og gav ordet til det 
menneske, vi kan takke for 
festivitasen: Otto Bjerrum. 
 
Lad mig med det samme udtrykke håb 
om, at roning er årsag til den friskhed i 
ånd og krop, Bjerrum udviser; det 
lover i så fald godt for os alle. Med 
knivskarp humor, nærvær og 
åndfuldhed fortalte denne 
selvudnævnte ’old-timer’ først om livet 
som ung roer i Danske Studenters 
Roklub. Om klubben og oplevelserne på 
vandet som tilværelsens åndehuller – 
som steder hvor følelsen af frihed 
foldede sig helt ud. Og om savnet over 
alt dette, da han fik stilling på Aarhus 
Universitet. 
 
Diagnosticeret bærer af den kroniske 
lidelse ’Romania vulgaris’ førte dette til 
arbejdet med stiftelse af en 
studenterroklub i Aarhus. Et arbejde 
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båret oppe af ”den idealisme, der ikke 
aftager, jo nærmere man kommer 
problemet” – opbygning i en tid, der 
ellers mestendels brød ned.   
Bjerrum blev altså klubbens første 
formand – og af den slags man ikke 
bider skeer med, fornemmede man af 
de øvrige ro-emeritussers venskabelige 
drillerier! En formand der bevæbnet 
med kikkert selv fra sin bopæl i 

Klintegaarden kunne følge med i livet 
på Fiskerivej; en formand der i 
forbindelse med emnet om kvinders 
indlemmelse i klubben fremkom med 
den beske tiltale: ”Kære 
klubkammerater og lignende”. 
 
Adgang for kvinder i klubben 
Vedtagelsen af adgang for kvinder i 
ASR og de mange diskussioner, der gik 

forud, var et af 
aftenens centrale 
temaer. Kunne 

mandsfællesskab 
omkring ’råsyltede, 

hjemmedigtede 
sange’, udkig efter 
badenymfer på 
Bellevue samt 
indtagelse af en 
grov hoben bajere 
bestå med piger i 
bådene? Og 
undervejs var det 
da grumme 
fristende at købe en 
ny toer i stedet for 
at øse penge ud på 

nødvendige, 
separate 

omklædningsfacilite
ter til kvindfolkene! 
Gunvor Gjørup fik 
via sin mand og 
dennes bror (de 
denne aften 

tilstedeværende 
brødre) lusket en 
fod i døren – det 
kostede dog Knud 
Gjørup ’en 

kammeratlig 
samtale’ med 
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formanden! Frugtbar rebelsk ånd som 
1968 tikkede over i 1969. Gunvor blev 
medlem foråret 1969 og blev således 
gudmoder til mange ropiger – og i en 
vis forstand også til de utallige ASR-
ægte- og kærestefolk, og til de 
efterhånden mange børn, som disse 
amourøse alliancer har båret med sig! 
 
Yngre Stenalder 
Alle de mange vidunderlige historier, 
aftenen bød på! Der blev øst af 
beretninger fra Yngre Stenalder, hvor 
mange af os var en tanke blot. Om 
matcher og marcher med 
brandmandsorkestret og tusinder af 
tilskuere, om en otter der efter tro 
tjeneste som buffetbord blev solgt til 

Risskov og endte som pindebrænde på 
Ringgaden; om karsk mandighed, bare 
knæ og drøje vittigheder. Og om at 
klæde om og bade ved siden af det 
modsatte køn – at se frisindet og 
ugenert ud, både se på hinanden og 
alligevel ikke gjorde mange 
studenterroere vindøjede.  
Hertil noterede Genefke sig 
skarpsindigt, at begge Gjørup-brødre 
bar briller i dag! 
 

Kunsten at tylle en guldbajer 
Gode råd blev bragt videre til nutidens 
studenter: i forbindelse med en 1000-
kilometersfejring blev der kævet et par 
guldbajere, proppet en stang 
vandkringle ned i halsen med en 
bådshage, lukket med en ølkapsel – 
sådan bliver guffet liggende i maven! 
Alle indbudte gav deres besyv med ved 
forklaring af teknikken at skylle bajere 
ned ved ølstafet. Fuld enighed om 
’åbent nedløbsrør’ (underbygget af Carl 
Aages dårlige erfaringer med at suge)! 
Det kan oplyses, at dén sport (i 
modsætning til vandkringlen) fortsat 
dyrkes på eliteplan blandt Studenterne! 
Ivar Gjørup forærede klubben en bog 
spækket med gode råd til roere, 

heriblandt formaninger 
om at ’soignere sin 
derrière inden kaproning’. 
Når vabler opstår, er 
glycerin et udmærket 
middel at have ved 
hånden. Cognac i en 
snæver vending – denne 
driks eneste raison d’être 
i en kaproningsbåd! 
 
Frimodig tone 
Af og til afsløredes visse 

erindringsforskydninger hos 
fortællerne. Ubarmhjertigt brød klarere 
hjerner ind og restaurerede historierne 
– ofte til det mere saftige. Torben Noer 
havde lykkeligvis fra starten klargjort, 
at der ikke herskede kriterier om 
sandhed denne aften. Ægte søfolk 
kerer sig ikke om den slags! Således 
fremstår mange beretninger fortsat 
uldne: hvad skete der egentlig helt 
præcist ved kæntringen ovre ved 
Knebel Vig ..? Var der virkelig fortsat 
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ild i den kæntredes snadde? Så Hendes 
Majestæt monstro nogensinde, at 
Genefke måtte ofre af sin (formentlig 
ellers ganske prøvede) mave? Og får vi 
mon nogensinde at høre Myrups 
historie om sabotage (af hvad?) med 
kage og lagkage?! 
Humøret var boblende, og tonen 
præcis så herligt frimodig, som den er, 
når ro-erfaringer er emnet. Når man 
har roet mange kilometer med 
hinanden i hårdt vejr, gråt vejr og blåt 
vejr. Holdt af hinanden og holdt 
hinanden ud, råbt af hinanden og 
været stille sammen. 
 
Den der udefinerbare følelse af, hvad 
der gør rosporten til noget helt, helt 
særligt for de fleste af os, hang tykt i 
luften. Romania vulgaris. Venskaber, 
en udstrakt grad af frihed, stunder i 
livet hvor der er højt til himmelen – på 
flere måder. 

De føltes som gamle venner, de herlige 
mennesker i panelet. Sådan er det vel, 
når man deler en kærlighed? 
Min sidekammerat sagde til mig om 
panelets ældste, at ”sådan vil jeg også 
være, når jeg bliver gammel”. Det 
ønske deler han utvivlsomt med mange 
blandt de 70 fremmødte. 
Mange var kommet, for, som vi havde 
sagt i tiden op til jubilæet, ”det kan 
være sidste gang vi ser dem alle 
samlet”. Muligvis – men den påstand 
forekom totalt uaktuel. Bjerrum meldte 
allerede sin ankomst til 70års-jubilæet. 
Han lignede en, der mente det! 
 
Mange tak til de forhenværende og 
nuværende roere, der mødte op og 
delte af deres memoirer med os; 
mange tak til arrangørerne af denne 
uforglemmelige aften. 
 

Line Marschner 



SLETTERHAGE FYR 
                                                                                                                                   
Sletterhage fyr, som ligger på den sydligste spids af Helgenæs på Mols, blev 
oprettet i 1872 af Århus Kommune som et hvidt, fast fyr med spejlapparat i gavlen 
af fyrmesterboligen. 
Sletterhage er det sydligste punkt på Helgenæs, som 
er en halvø, forbundet med Mols via Draget, som er 
en smal landtange. Tværs over Draget går et 
stendige, som sagnet siger, skulle være opført af 
Marsk Stig. 
 
I 1894 overtog Farvandsvæsenet (dengang 
Fyrvæsenet) fyret. Det eksisterende fyr blev nedlagt 
og under ledelse af Fyringeniør J. S. Fleischer 
opførtes i stedet det nu eksisterende 16 meter høje 
betontårn, indrettet som vinkelfyr med en lysevne på 
16 sømil. 
 
Fyret er af 1.orden, og i lanternen blev installeret 2 
stk. jalousier (persienner) til et- og to-blinkene. De 2 
jalousigrupper blev først bevæget af et urværk med 
et lod (vægt), der skulle trækkes op hver 4. time, og 
senere da fyret blev elektrificeret af en 
elektromotordrevet tegngiver. 
 
   
Ved Fyrvæsenets overtagelse i 1894 blev stationen også udstyret med et 
tågesignal, som blev drevet af dampmaskiner. Disse blev i 1921 erstattet af 
motorer. Senere blev der installeret el-motor trukne kompressorer samt en 
tågedetektor for automatisk opstart ved tåge. Sammen med 16 andre danske fyr 
ophørte Sletterhage ved midnat 30. april 1997 med at udsende tågesignaler. 
Herefter forekommer tågesignaler kun fra mindre havnefyr og broanlæg.  
 

I 1933 blev der tillige installeret 
radiofyr som først sendte 
"sammen med" Nakkehoved og 
Kullen (i Sverige), senere kun 
med Kattegat SW fyrskib. Da 
fyrskibet blev inddraget, indgik 
radiofyret ved Sletterhage i kæde 
med Røsnæs og Sj. Rev Nord fyr, 
således at hvert radiofyr sendte 
hver 3. minut. Radiofyret blev 
nedlagt den 31. marts 1992 
sammen med størstedelen af de 
danske radiofyr. 
  

 
Der var etableret Kystudkig på fyret frem til 1985, hvor denne blev nedlagt. 
Samtidig blev fyret automatiseret og overgik til enmandsbetjent fyr. Fyret 
gennemgik en større bygningsmæssig renovering i 1998/99 og fremtræder nu 
meget flot og velholdt. 
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Endnu en gang har jeg været på udkig på nettet og fundet masser af information 
om Sletterhage fyr. Dette er et selekteret udvalg og hvis man er interesseret i mere 
læsestof er der gode muligheder på følgende hjemmesider: www.maritimelinks.dk/, 
farvand.fomfrv.dk/website/dkvisit/ og www.danbbs.dk/~lemvigh/fyrtaarne/ 
God tur østpå.  

                                                                                                      Thomas 
Greve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billetmrk. 001 
 
Kaere ensomme Havejomfru 
 
Jeg er en autodidakt gartner som med glaede 
vil passe og pleje Deres forsoemte bed. Jeg er 
specialist i kaerlig naering og er af den klare 
overbevisning at naensom pleje af Deres bed 
med tiden vil give afkast i form af smukke froe.  
 
Med naensom haand er jeg i stand til at faa 
selv de mest visne vaekster til at blomstre paa 
ny og det vil vaere mig en udsoegt glaede at 
faa forehavende i netop Deres bed. 
 
Ydmyge men kaerlige groenne fingerhilsener 
 
Deres havemand? 
 
Floridik Rosenberg 
Frankrig 
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BESTYRELSENS BERETNING 2001-2002 
- som fremlagt på generalforsamlingen i ASR den 13. november 2002 

 
Formanden 
Vi gik ind i bestyrelsesåret med nogle 
konkrete opgaver foran os, foranlediget af 
en prioriteringsliste fra den forrige 
bestyrelse. Overordnet set er vi nået langt 
med at imødekomme ønskerne – men det 
har ikke været uden forhindringer på 
vejen. 
 
Sidste år var bestyrelsesåret knapt gået i 
gang, før klubben var inviteret til et møde 
med forvaltningen om en kommende 
udflytning. Mødet var på ingen møde 
entydigt opløftende, men det viste om ikke 
andet, at det var lykkedes os at sparke 
gang i udflytningssnakken, og at Idræts-
samvirket havde taget imod opfordringen 
om at hjælpe os. Faktuelt var en udflytning 
også kommet på læberne fra havnens side, 
eftersom Langeliniebyggeriet gik i gang, så 
det lader til, at vi fik gjort opmærksom på 
vores over ti år gamle sag på det rette 
tidspunkt. I mellemtiden var der dog 
kommet tre dykkerklubber til, der også 
ønskede at få plads på et kommende areal, 
foruden at træskibshavnen også ønskede 
en andel af arealet. Idrætssamvirket – 
som er idrætsklubbernes 
paraplyorganisation i byen – gik ind i 
sagen med en hjælp, der til tider er svær 
at sætte ansigt på. Idrætssamvirket ser ud 
til at køre sit eget løb, til tider mere 
kommunens mænd end vores advokater. 
En længere korrespondance om ønsker og 
behov til et kommende byggeri mundede i 
sensommeren ud i at idrætssamvirket 
samlede alle klubbers ønsker i et fælles 
oplæg, der blev sendt til kommunen.  
 
Udløberen af oplægget venter vi nu på – 
indtil videre er der sendt en ansøgning til 
bygge- og anlægsfonden med et budget på 
15 mio. og en tidshorisont på 2-3 år. 
Sandsynligvis inden årsskiftet vil de første 
skitser til et byggeri foreligge fra 
stadsarkitektens side. 
 
Den strategi, vi i bestyrelsen har valgt, har 
været at forholde os konstruktivt dog 
yderst kritisk til oplæggene. Ønsket har 
været at få gang i snakken og få gjort 
politikere, havn og IS så ’tændt’ på sagen, 
at vi med tiden også kan nå vores ønsker. 

Den modsatte strategi – på forhånd at 
modsætte sig al snak om et fælles byggeri 
– har jeg ikke troet på. Vi har klart meldt 
ud, at vi ikke ønskede et fællesbyggeri, 
men at vi gerne vil være med i en fælles 
byggeri, dvs. byggeri på samme tid og 
med udnyttelse af de fordele, det giver. 
Idrætssamvirket endsige kommunen ser 
ikke ud til at fatte denne skelnen, i så fald 
har vi et problem. Et fortsat godt 
samarbejde med de andre klubber på 
havnen (tak for dét!) giver dog 
fortrøstning om, at vi med fælles front kan 
trække projektet i den retning, vi ønsker, 
når forvaltningen endelig kommer med et 
udspil til et byggeri, der altså efter den 
nuværende plan skal stå færdig i 2005. Vi 
har heldigvis gode kontakter rundt 
omkring i byen vi kan gå til med vores 
historie og forhåbentlig få hjælp fra. Én 
ting ligger fast – vi vil ikke, vi skal ikke og 
vi KAN ikke flytte ud i et fællesbyggeri. Det 
er hverken ønskeligt, økonomisk 
fordelagtigt eller godt for rosporten – og er 
derfor en sag, vi tager med største alvor. 
Jeg uddyber gerne problematikken 
nærmere i en spørgerunde, men vil ikke 
bruge unødig tid på det. 
 
På det økonomiske område er det gået 
godt, hvilket Per vil vise senere i form af 
sin fremlæggelse af årsregnskabet. Dog 
skal det her nævnes, at kort før jul sidste 
år gav de mange ansøgninger resultat – 
20.000 fra Krista og Viggo Petersens fond, 
10.000 fra AUS og 50% medfinansiering 
fra kommunen på et anlægsarbejde med 
et budget på 125.000. Dermed var der 
givet økonomisk grønt lys til at iværksætte 
det længe ønskede projekt: en ny ponton.  
 
Arbejdet med pontonen er endnu et 
fikspunkt i denne beretning. For hvad der 
til at begynde med så ud som en relativ 
smal sag voksede i omfang, og foråret 
igennem havde vi møder med havnen for 
at få de nødvendige tilladelser på plads – 
møder, der ofte lå i den almindelige 
arbejdstid. Men efter et langt og sejt træk 
var pontonen klar til søsætning så snart vi 
havde fået konstrueret en forankring i 
kajen. Imidlertid voldte dette arbejde os 
store problemer, hvilket har udskudt 
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anlægsarbejdet, men det SKAL være 
færdig inden nytår, hvis vi skal kunne 
hæve tilskuddet. Kommunen har indvilget i 
at ’knække’ vores bevilling over, så vi 
forhåbentlig kan komme videre med 
realisering af et løftesystem næste år. I 
forbindelse med pontonprojektet er der 
særlig grund til at takke Jens Vedel for stor 
teknisk assistance og vedholdenhed i et 
projekt, der desværre ikke er gået helt så 
smurt, som man kunne ønske, men ikke 
desto mindre er tættere på en realisering 
end nogen sinde før. 
 
Sensommeren var præget af vores 
satsning på dragebådsregattaen på 
Brabrand Sø. Arrangementet viste endnu 
en gang, at klubben er i stand til at få det 
organisatoriske til at glide smertefrit og at 
levere et flot arrangement. Desværre 
havde vi ikke økonomien med os, hvilket 
resulterede i et væsentligt mindre 
overskud end sidste år. Overskuddet vil i 
år gå til fremstilling af en ny stander, som 
gerne skal veje over klubhuset ved 
standerhejsning næste år. Tak til alle de 
frivillige kræfter, ikke mindst styregruppen 
og bestyrelsen bag projektet. I har gjort et 
godt og gedigent stykke arbejde, der uden 
tvivl har været til gavn for klubben. 
 
I jubilæumsudvalget har vi haft et par 
møder over året, og det har betydet, at vi 
afholder en hyggeaften på klubbens 60-
årsdag den 3. december, hvor vi bl.a. har 
inviteret klubbens stifter, Otto Bjerrum. 
Samtidig arbejder klubhistoriker Torben 
Noer på at få samlet 60 års historie, og vi 
sigter mod at holde en decideret 
jubilæumsfest i forbindelse med stander-
hejsning i slutningen af marts næste år. 
 
Samarbejdet på havnen med de andre 
klubber går glimrende, om end tingene 
ikke altid går lige hurtigt, hverken med 
havnen eller på landsplan i DFfR. Vores 
paraplyorganisation AUS (Aarhus Univer-
sitets-Sport) har endnu en gang været en 
meget god og givtig samarbejdspartner, 
og forhåbentlig vil det lykkes os gennem 
den at få samlet studenteridrætten i byen, 
så vi kan få øget politisk fokus på vores 
sag. Samarbejdet med Idrætssamvirket 
kunne være bedre, jævnfør ovenfor, men 
det er åbenbart en udpræget opfattelse i 
det århusianske, at det skal være svært at 

være idrætsleder – til trods for samvirkets 
proklamerede målsætning om det 
modsatte (”det skal være nemmere at 
være idrætsleder i Århus!”). En 
målsætning, der klinger fælt hult i mine 
ører, når man ser realiteterne i øjnene. 
 
Vores Støtteforeningen er til gengæld altid 
til at samarbejde med, og dens hjælp er 
uvurderlig. Med den i ryggen har vi en 
kapital der gør, at vi nemmere kan rykke 
ud og være med- og modspillere i en 
kommende udflytning. Tak til Jørgen 
Dissing, Jan Møller, Svend Hagen Madsen 
og Leif Stidsen for at tage sig tid til dette 
vigtige arbejde. 
 
Vi har i årets løb haft én udskiftning: 
Torben Meldgaard er draget til det 
sydfranske for at læse videre. På klubbens 
vegne en stor tak til ham for hans indsats 
på kassererposten. Heldigvis kunne den 
ene af klubbens revisorer, Per Mortensen, 
træde til med en hjælpende hånd og gøre 
årsregnskabet færdig.  Det betød samtidig, 
at vi manglede en revisor, og her trådte 
Lars Peter Bach Nielsen til som revisor. 
Tak for jeres hurtige tiltræden. 
 
Alt i alt har det været et godt år. Vi er nået 
langt i vores prioriteringsliste, og har 
samlet penge ind til at vi nu kan afgive 
ordre på en ny båd, foruden at vi kan 
begynde at kigge på en opdatering af 
sculler-materiellet på havnen og på 
Brabrand. Jeg håber, vi kan fortsætte det 
lange, seje og stabile træk, så klubben 
fortsat kan være et attraktivt sted for os 
alle.  
 
Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmer 
for at have givet bestyrelsen input og 
modspil i løbet af sæsonen. Vi har behov 
for det. Og endelig rette en stor tak til hele 
bestyrelsen for et godt år med fælles 
fodslaw og yderst konstruktive møder. 
Heldigvis har vi – til trods for uenighed – 
kunnet nå til enighed. Og når den var 
nået, har der været udpræget loyalitet. 
Det er evner som disse der gør, at man 
har lyst til at lægge et stykke arbejde i 
sagen og yde noget for klubben. De evner 
er værd at værne om. Tak for i år! 

Michael Troelsen 
Husforvalteren  
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Igen i år har husudvalget bestået af en flok 
arbejdsomme husalfer, der har taget hånd 
om alt det praktiske, det drejer sig om 
Mette Styrbæk, Trine Thesbjerg, Anette 
Herløv, Maj-Britt Agerskov, Katja Pace, 
Line 
Marsch
ner, 
Dorthe 
Smede
gaard, 
Mette 
Johans
en og 
endelig 
Jesper 
Frandse
n (det 
er jo ikke kun et tøseudvalg ;-). 
Tilsammen har de taget sig af 
rengøringsordning, vask af viskestykker og 
håndklæder, udlevering af nøgler, 
udlejning af skabe, indkøb af kaffe/ the og 
rengøringsmidler, salg af rotøj og pasning 
af vores lille og særdeles frodige Versailles 
ude i gården. Der har været dejligt og helt 
uundværligt at have et godt udvalg, der 
har kunnet tage hånd om de konkrete 
arbejdsopgaver. Stor tak skal I have både 
for jeres hjælp og for det gode 
samarbejde. 
 
Men ud over de daglige opgaver har der 
også været opgaver, hvor husudvalget fik 
hjælp ’ude fra’. I vinter sled vores to 
miljøkonsulenter Lars Steen og Jens 
Holbech med at få det nye 
vandbesparende bådvaskesystem op at 
køre – og det lykkedes! Dejligt, at det også 
kan ses på vores vandregning. Tak til Lars 
og Jens og til de 6 fyre, der hjalp dem med 
at grave vandslanger ned ude på 
gårdspladsen – jeg kunne forstå, at det 
var et hårdt og besværligt arbejde. 
 
I marts blev der traditionen tro afholdt 
husweekend. Fremmødet var helt pænt – 
efter nogle telefonopringninger! Det var en 
arbejdsom flok, der dukkede op. Udover 
alm. rengøring og oprydning fik vi også 
malet vindueskarme, lavet cd-skab og 
bygget øl-depot i den store bådhal, vi fik 
repareret porten til den lille bådhal, ordnet 
hegn, malet etc. Tak til alle jer, der 
dukkede op og gav en hånd med at gøre 
den gamle rønne klar til endnu en god 
sæson. 

 
I maj blev der traditionen tro afholdt 
cocktailfest, hvor overtjener Warming og 
hans tjenerstab har investeret deres 
drikkepenge i termokander og krus, til 

glæde 
for os 
alle. Tak 
for en 
særdeles 
underhol

dene 
betjenin

g og for 
jeres 
flotte 

gave til 
klubben. 

 
I sommer var der pludselig kun varmt 
vand i hanerne, Andreas Rudbeck fandt 
frem til fejlen - det var vist nogen med en 
kontraventil (?)- og endnu en gang trådte 
Lars Steen til og fiksede det. Tak. 
 
Som nogle sikkert vil erindre sig, efterlyste 
jeg i augustnummeret af årebladet nogle 
raske hænder til at hjælpe med at tætne 
den store bådhal, så der ikke fyger sne ind 
om vinteren. I oktober lykkedes det at 
tromme samme til planlægningsmøde og 
allerede ugen efter, blev tagryg, gavle og 
samlingen mellem skuret og bådhallen 
tætnet. Efterfølgende har det dog vist sig, 
at det nok er bådhallen snetæt, men at det 
af uvisse grunde stadig kan regne ind på 
vores telte. Det må vi lave til 
husweekenden til foråret. Mange tak til alle 
jer, der hjælp med dette projekt. 
 
Som noget nyt har husudvalget kun taget 
det tøj hjem, der på forhånd var bestilt og 
betalt. Vi ved godt, at det er super 
ærgerligt, når man i juni opdager, at man 
alligevel gerne ville have haft et nyt 
regnsæt, fordi det man havde, ikke var så 
vandtæt, som man troede. Det er også 
ærgerligt når man ikke lige fik snulret sig 
sammen til at købe en stretch T-shirt eller 
et par hurtig tørrende roshorts, og nu må 
vente til næste år. Men når vi i år har valgt 
at gøre det på denne måde, er det dels for 
at mindske svindet, når nogen glemmer at 
betale deres tøj, dels for ikke at have alt 
for mange penge bundet i tøj. Således kan 
tøjkassen nu næsten tilbagebetale de 
2500,- kr. vi har lånt af festkassen. Resten 

 
 

Årets kaniner lytter interesseret til kassererens regnskab! 



 25

af vores formue ligger stadig bundet i bl.a. 
roshorts af den gamle slags. 
 
Desværre har vi heller ikke i år sluppet for 
uindbudte gæster. For ca. en måned siden 
havde vi to kedelige fyre herinde. 
Velvidende at der var folk i klubben, gik de 
i omklædningsrummene og stjal i hvert 
fald en læderjakke og en pung. Derfor er 
jeg desværre nødt til at opfordre alle til at 
undlade at efterlade værdigenstande i 
klubben samt at være opmærksomme på 
suspekte typer. Låner man vores wc ud, 
må vi desværre henstille til at man også 
følger vores gæster derhen (dog ikke 
derind!) og at se dem forlade klubben 
igen. Træls, at det skal være nødvendigt.  
 
Igen i år har Anker Ågaard været klubbens 
meget vigtige kontakt til Carlsberg, og det 
er ham, der året igennem har bestilt vand 
og ikke mindst øl hjem. Tak for hjælpen! 
 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle jer, 
der hjælper i det små. Det er dejligt noget 
flytter sig ganske af sig selv. Forsatsruder 
bliver f.eks. sat op uden jeg har bedt 
nogen om det, haven bliver vandet, når 
den trænger, kopper, som andre i 
glemsomhed har efterladt, bliver vasket 
op. Ja, jeg kunne blive ved. Det bliver set 
og værdsat. Tak. Tilbage er der blot at sige 
tusind tak for endnu en rigtig dejlig sæson. 
Jeg glæder mig allerede til foråret, hvor en 
ny begynder. 

Rikke Marschner 
 
Langturschefen  
L-udvalget bestod i år af: Rikke Nordmann, 
Jesper Fog, Claus Holm, Line Boel, Lise 
Juhl, Jens Peter Rasmussen og Thomas 
Greve. 
 
På ’Fiskens dag’ på havnen, hvor vi havde 
en stand for dragebådsregattaen, mødtes 
udvalget og der fik vi sat nogle datoer for - 
og uddelegeret planlægningen af - 
fælleslangturene. Der blev også kikket 
telte og grej igennem. Vinteren havde 
været hård ved nogle af teltene, der var 
blevet ’jordslåede’ af vand/sne pga. 
utæthederne i loftet ved arbejdsbordet i 
bådhallen. Bl.a. et af de 2 nyeste 5.mands 
telte.  Tak i den forbindelse til Anette Pind, 
der gjorde en stor indsats med at redde 
teltet med et rodalon-bad hjemme i sit 
badekar.    

 
De 2 telte var sidste år som et 
eksperiment indkøbt i Harald Nyborg, for 
at se om billigere telte, kunne anvendes i 
L-grejet. Det andet nye 5mandstelt af 
samme kaliber svigtede på sin første tur, 
kaninlangturen, ved ikke at være i orden. 
Det er så den erfaring der er gjort i år, i 
snakken om, hvor god kvaliteten i teltene 
skal være. En anden ting er de gamle 
spidstelte, som ikke har været benyttet 
mere end nogle få gange i år. De var ikke 
med på kaninlangturen, der ellers trak alle 
telte af huse. Spidsteltene er solide men 
fylder ekstremt meget i en langturspakket 
båd, i forhold til de nyere modeller, som 
typisk foretrækkes. 
 
Vi var nogle der i udvalget overvejede om 
vi: A) Skulle forære dem væk til f.eks. 
spejdere el. årets kaninkonge. B)Sælge 
dem på loppemarked eller C) Udlodde dem 
som præmie til f. eks julefrokost.  
Inden for de senere år er disse telte typisk 
valgt fra og det bør overvejes hvad 
behovet er. Vi har ikke i år indkøbt nye 
telte, men der er slidt godt på dem vi har. 
Selvfølgelig skal vi passe på det vi har og 
sikre at teltene bliver forsvarligt opbevaret 
i vinter. Trangiaerne var også godt slidt, 
her blev suppleret op med et ekstra sæt, i 
sommer. 
 
Det var dejligt at kunne få overdraget filer, 
med kalender og oversigter fra sidste års 
udvalg, tak for det. Det vil naturligvis også 
gå videre til næste udvalg. Lige så 
prisværdigt er det at klubbens gamle 
skorpeskrin blev ordnet og lakeret. 
 
Nu til selve langturene. Der var 4 
Fælleslangture. Kaninlangturen gik til Kalø 
slotsruin, til en forandring, hvor vi i 
overnattede v. ruinen. Vejret var dog ikke 
til at gå hele vigen rundt og vi måtte 
samme vej tilbage over Studstrup. En fin 
tur. Bådene fik ikke lov at hvile længe. 
Allerede næste dag var der arrangeret nye 
ture. Den næste fælles langtur gik i juli til 
Tunø. August-turen var en lille intim tur 
med to 4’ere til det sydfynske. Det var 
med klubbens egne både, så der blev 
udlært nye bådtrailer-chauffører. Efter 
sigende en forrygende og hyggelig tur. 
Løvfaldsturen stod noget i fare med det 
bryske efterårsvejr, men det artede sig da, 
da dagen oprandt. Roerne kunne nyde 
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både solen (og kulden) og ro til Møgelø, 
der endnu engang lagde hus til.  
 
Af andre langture må selvfølgelig nævnes 
flere ture til Skotland, som vi f.eks. har 
kunnet læse om i det udmærkede Åreblad.  
I det hele taget vidner dette forrygende 
blad om megen glæde og entusiasme i 
blandt roerne og jeg skal derfor rose 

skribenterne for deres inspirerende indlæg, 
særlig om L-turene selvfølgelig. Ellers kan 
jeg nævne at vi i år fik besøg fra Kolding 
roklub, der havde arrangeret en udflugt, 
en madpakketur i bugten.  
 
Nye Behov? Antallet af ture og kilometer 
afhænger meget af, hvor meget der 
arrangeres ture både fælles og individuelt 
og man må hele tiden overveje om der 
måske er et stigende behov for flere 
fælleslangture… Der er altid plads til 
foreslag og ny inspiration. Om ikke andet 
så hermed en opfordring til folk, der har 
lyst til at arrangere spændende ture, til 
lyst og inspiration for det roende folk. 
Erfaringer, gode som dårlige fra i år vil 
blive samlet og givet videre til næste års 
udvalg og L-chef.  

Dorthe Lysebjerg 
  
Materielforvalteren 
I år har jeg, i modsætning til sidste år 
siddet alene på materialeposten. Selvom 
jeg i år lidt har savnet en sparringspartner, 
har jeg forsøgt at videreføre posten og 
tilgangen til materiellet i samme ånd som 
sidste år.  
 
Året har – ikke overraskende - været 
præget af praktisk arbejde med bådene. 
Også i år har jeg søgt at inddrage flere af 

klubbens aktive medlemmer i reparationer 
af diverse skader og i ansvaret for bådenes 
ve og vel i det hele taget. Det er også 
baggrunden for afholdelsen af de mini-
materialekurser, der har været en del af 
K1-styrmandsuddannelsen. Her har vi søgt 
dels at formidle hvad man rent praktisk 
skal gøre i forbindelse med en skade på en 
af bådene, dels søgt at formidle en 

ansvarsbevidsthed over for bådene – Det 
sidste er i høj grad et 
mentalitetsspørgsmål, men efter min 
opfattelse en afgørende nødvendighed for 
at vi kan bevare en af landets bedst 
vedligeholdte bådparker, uden at 
materialeforvalteren slides op. (det er så 
også grunden til at vi lægger arbejde i 
det). Det er lykkedes til en vis grad. – 
Selvom jeg og andre løbende har opdaget 
”herreløse” skader, er der blevet taget 
godt hånd om bådene, og forhåbentlig er 
det ikke udelukkende tordenskjolds 
soldater der har været på banen. 
 
I det forløbne år er der en del reparationer 
og anskaffelser der er blevet udskudt, dels 
af økonomiske, dels af rent praktiske 
årsager. Det bliver det nu rådet bod på, 
helt konkret med en reparation af Njord 
(ny bund) i nærmeste fremtid, og med en 
reparation af Ægir som forhåbentlig kan 
ske i løbet af næste sæson. Ligeledes er vi 
i gang med at skaffe diverse reservedele, 
bl.a. hjul. 
 
En af de store og meget spændende 
opgaver jeg har fået lov til at beskæftige 
mig med i år er bestillingen af en ny båd. 
Vi havde (i bestyrelsen) besluttet at vi 
skulle have en god langtursbåd. 
Traditionen tro havde vi i første omgang 

 
Formanden takker de afgående bestyrelsesmedlemmer ! 
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bestilt en nittet båd – men de problemer vi 
har fået med sorte pletter omkring nitterne 
– også på de helt nye både som Mjølner og 
sågar Frigg, fik os til så småt at overveje 
muligheden for at prøve en limet.  
Da Per Amby, vores bådebygger, desuden 
fandt det umuligt at skaffe cedertræ af en 
tilstrækkelig god kvalitet, har det 
resulteret i at vi nu forsøger os med en 
limet båd – så må vi se hvordan det bliver. 
Som uddybende forklaring; så taler meget 
for at problemet med de mørke nitter i vid 
udstrækning skyldes, at det træ der 
produceres og leveres nu er af en ringere 
kvalitet end det som har været brugt hidtil 
(det har bl.a. vokset hurtigere og har ikke 
lagret længe nok) Ordentlig materiale er 
en nødvendighed når man ønsker en båd 
der helst skal holde de næste 30 år, så 
derfor så vi os nødsaget til at kapitulere til 
krydsfineren (dog en mahogni krydsfiner). 
Ifølge planen begynder byggeriet af vores 
nye båd her i december, så den bliver klar 
til standerhejsning 2003. 
 
I det praktiske arbejde i årets løb, har jeg 
haft god hjælp og støtte fra mit 
materialeudvalg – der har været lidt 
udskiftning undervejs, da Ulrik er 
emigreret østpå til djævleøen og Torben er 
rejst sydpå til Sydfrankrig, men heldigvis 
er der kommet gode nye kræfter til og 
materialeudvalget har her i efteråret 
bestået af Christian P, Lars Steen, Jonas 
M. og Peter W. Til dem skal lyde en stor 
tak for hjælpen til at løfte materialeposten.  
 
For mit eget vedkommende er jeg på vej 
vestpå (jeg har fået arbejde ude på 
heden), og har i efterårets løb fået 
bekræftet at materialeforvalterposten – 
uanset god støtte fra et udvalg – kræver 
jævnlig tilstedeværelse i klubben (for at 
have fornemmelse for bådenes almene 
tilstand). Det har jeg fået meget svært ved 
at opfylde og det er en kraftig 
medvirkende årsag til at jeg har valgt at 
stoppe på posten. Tilbage er der således 
kun at sige: tak for det forløbne år – og 
husk at skrive jer på vinterklargøringen! 

Anette Pind 
 
 
 
Rochefen 
Min beretning lægger ud med en kort 
gennemgang af de vigtigste af årets 

rofællesarrangementer. Det første 
arrangement, udvalget afviklede, var 
madpakketuren. Tidligere har turen kun 
været for sidste års kaniner, men da der i 
min tid ikke har været den store 
opbakning til turen, valgte vi i år at udvide 
turen, så alle, der havde lyst, kunne 
deltage. Omkring 30 madlemmer deltog, 
hvoraf ca. halvdelen var sidste års kaniner.  
 
Næste arrangement, Kr. Himmelfartsturen, 
blev afviklet i høj sol og godt humør. 
Vejret var rigtig godt og fra ASR var alle 
både i drift på vandet og dermed var vi ca. 
50 deltagende. Det var en knaldhyggelig 
tur, som i år gik til Skødshoved sammen 
med ARA og AR. Den traditionsrige 
håndboldturnering mellem klubberne blev 
afviklet og ellers var der dømt råhygge 
med sirligt forberedte madkurve på 
græstuerne.   
 
En efterhånden fast tradition, fiskekon-
kurrencen, blev igen i år afholdt, omend 
fiskene i Århusbugten tilsyneladende er 
begyndt at læse ASRs Aktivitetskalender. I 
hvert fald var der ikke ret mange tilbage i 
bugten, selvom det da blev til et par pæne 
fangster med efterfølgende kåring af 
største fangst med efterfølgende grillhygge 
i klubben.    
 
Skt. Hans-turen. Selve roturen til Skæring 
Hede blev aflyst pga. kraftig vind, men til 
gengæld var vi omkring 60, der grillede på 
gårdspladsen!  Senere på aftenen gik turen 
ud til bålene ved træskibshavnen og den 
permanente og derefter var der igen 
spontan hygge-fest i klubben.      
 
Grillturen fredag d. 13. september lod, 
med 55 deltagende medlemmer, ikke til at 
afskrække nogen. Det var en god tur i 
vindstille og mildt septembervejr, hvor 
pølserne på grillen snurrede om kap med 
olielanterne på den nordlige plæne ved 
Egå. Hjemad i det vindstille mørke 
imponeredes mange ved deres første 
møde med morild og nattebadning.   
 
AUS-dagen: ASR bakkede atter op om 
Aarhus Universitets-Sport, som vi er en del 
af. Vi fik med Frigg, Initiativ, en 
langturslejr med rigeligt med trangiakaffe, 
kage og ikke mindst godt humør, gjort lidt 
reklame for roningen. Igen i år afholdte vi 
ergometerkonkurrence, hvor man skulle 
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gætte sin 500-meter tid. Hyggeligt trods 
vind og vejr, men under sådan et 
arrangement ser man igen, hvor godt et 
fællesskab, vi har i klubben.  
 
Lars Hector og jeg blev i juli enige om at 
genoplive orienteringsroningen. Som sagt, 
så gjort og med fem tilmeldte hold, løb 
arrangementet af stablen. Men! - flere 
både kunne have deltaget. Der var 
såmænd flere end de, der deltog, som var 
interesserede, men der var mangel på 
interesserede L-styrmænd. 
Orienteringsroning er en ægte hygge-
konkurrence med spændende 
udfordringer, og er som skabt for ASR. Mit 
mål er at orienteringsroningen skal mærke 
større vind i sejlene. Der vil i den 
forbindelse blive indstiftet en vandrepokal.  
 
Standerstrygningstur, eller miniløvfaldstur, 
som turen blev kaldt, skulle have været 
årets sidste mulighed for en fællestur med 
madpakkehygge ved Enhjørningen. Des-
værre meldte vejrudsigten 13 m/sek fra 
sydøst, så jeg valgte at aflyse turen et par 
dage forinden.  
 
Af andre roaktiviteter på havnen, så har 
den generelle tekniktræning været på 
programmet i forbindelse med Aalborgre-
gattaen og langdistancekaproning, og 
Karlebo maraton. Sidstnævnte fortjener at 
blive nævnt nærmere: Fra ASR har der i år 
været et deltagende hold til langdistance-
kaproning og i det samlede regnskab over 
de seks afdelinger, fik ASR en flot 
tredjeplads og i Karlebo blev det til en flot 
maratonsejr i uovertruffen tid. ASR er 
dermed igen på vej til toppen inden for 
inriggerkonkurrencerne.   
 
Sidste års manglende tilslutning til 
fællesarrangementerne må siges at være 
vendt. Der har været stor opbakning om 
arrangementerne og jeg har på fornem-
melsen, at det sociale fællesskab i klubben 
er rigtigt godt og håber, at fællesarrange-
menterne har været medvirkende til dette. 
 
Kort om de kommende vinteraktiviteter 
skal siges, at der, udover julehygge og 
jubilæumsaften, er en mindre 
studenterforedragsrække på bedding med 
start i januar. Mere om denne i Årebladet. 
Som forsøg indføres nu vinterfællesroning 
hver søndag kl. 10.00. Det er mit håb at 

folk dukker op – i hvert fald har jeg 
modtaget mange positive udmeldinger om 
forsøget. Det er min formodning, at 
fællesroning om vinteren kan skabe en 
mere jævn roaktivitet vinteren igennem, 
idet vinterroning hidtil, næsten kun har 
været dyrket af fortrinsvis erfarne L-roere.  
Skulle vejret ikke lige være til roning, kan 
man jo tænde gasovnen og hygge sig, give 
vinterklargøringsholdet eller det 
trængende klubhus en lille hånd!  
 
Den generelle roaktivitet ligner tidligere år, 
selvom den har været mere stabil henover 
sommeren. Den relativt høje aktivitet i 
september Kan måske skyldes, at vi, ved 
afholdelse af grilltur og orienteringsroning, 
formåede at få folk samlet efter 
sommerferien. 
 
Vi har roet ca. 420 km pr. medlem, hvilket 
er en stigning på ca. 30 km pr. roende 
medlem i forhold til sidste år. 
 
Nogle korte cirkatal for antal roede km. 
afslører, at i forhold til sidste år, er der i år 
roet 25.526 langturs-km. mod 29.700 km. 
sidste år. På Brabrand er aktiviteten faldet 
fra 10,500 sidste år til 7000 km i år. Til 
gengæld er den daglige roaktivitet på 
havnen steget, idet der i denne sæson er 
roet lidt mere end 60.000 km. mod 53.600 
sidste år. Kåringen af årets kaninkonge og 
–dronning samt den individuelle km-
opgørelse afsløres til julefrokosten og i 
decemberudgaven af Årebladet. Blot kan 
nævnes, at der er interessante oplysninger 
i vente! 
 
Kort kan nævnes, at Redningsveste, ankre, 
øsekar, standere og flag er i OK stand. Hen 
over vinteren skal vi dog have drejet nogle 
nye flagstænger, da de fleste har været 
knækket flere gange og dermed er blevet 
ret korte. Bådvognene, tjaah… der har til 
tider været en ude af drift. Folk er 
desværre tilbøjelige til at vippe dem om på 
siden og vente til der er en, der til sidst 
lapper dem. Derfor vil jeg i forbindelse 
med vinterklargøringen vise folk, hvordan 
man lapper et dæk - tager slangen ud af 
dækket, lapper og sætter slangen på plads 
igen, da der åbenbart er behov for dette! 
 
Sidst, men ikke mindst, vil jeg først rette 
en stor tak til mit gode udvalg og andre, 
der har udvist engagement og været 
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hjælpsomme med arrangering af 
fællesarrangementer, vedligeholdelse af 
udstyr og optælling af km. Dernæst vil jeg 
rette en stor tak til den afgående 
bestyrelse. Til Jer, der ikke genopstiller - 
tak for et par gode år med behageligt og 
konstruktivt samarbejde. Til I andre kan 
jeg kun sige, at jeg gerne tager 
udfordringerne op og genopstiller til 
bestyrelsen.    

Claus Behrendsen 
 
Sekretæren 
Jeg kan se tilbage på et dejligt år med nye 
udfordringer og masser af gode og 
konstruktive bestyrelsesmøder. Der er ikke 
sket de store ændringer på 
sekretærposten ift. de tidligere år, så af 
arbejdsopgaver der er blevet varetaget 
over sæsonen kan nævnes; den løbende 
opdatering af medlemsdatabasen, i 
samarbejde med klubbens ex-kasserer, 
Torben Meldgaard, der nu er udstationeret 
under sydligere himmelstrøg (tak for et 
godt og hyggeligt samarbejde!); den 
løbende opdatering af roformidlingen; 
ajourføring af Årebladets abonnenter hos 
Postdanmark; udfærdigelse af ansøgninger 
om leje af hhv. Ingerslev svømmestadion 
og Læssøesgades skole til klubbens 
vintermotionsaktiviteter; udfærdigelse af 
medlemsstatistikker til hhv. AUS, DIF og 
Aarhus FK; udfærdigelse af 
overflytterbeviser til klubbens fraflyttere; 
og slutteligt, har sekretæren naturligvis 
udsendt dagsordener til- og ført referater 
af bestyrelsesmøderne i løbet af året. Det 
er mit håb, at referaterne bliver læst, ikke 
blot af bestyrelsen, men også af klubbens 
medlemmer - jeg har bestræbt mig på at 
de skulle rumme et minimum af 
indforståethed, så en spritny kanin også 
ville kunne følge med i bestyrelsens 
dispositioner i løbet af året. Jeg synes, det 
er vigtigt at klubbens medlemmer ved 
hvad der foregår i klubben, også på 
bestyrelsesplan, så hermed en opfordring 
til at I tjekker referaterne ud - de hænger 
på opslagstavlen i klubben, og ligger 
desuden på ASRs hjemmeside. Bestyrelsen 
er meget interesseret i at høre fra jer, hvis 
I har nogle gode ideer eller initiativer til at 
gøre klubben endnu bedre, så her er jeres 
chance for at have indflydelse. 
Jeg vil gerne sige den gamle bestyrelse tak 
for et utroligt spændende, lærerigt og 
konstruktivt samarbejde; jeg har nydt 

vores diskussioner meget, ikke mindst de 
par gange vi har taget et døgn ud af 
kalenderen til at brainstorme, og tænke 
visionære tanker om klubben ;O)...og jeg 
kan med stor tilfredsstillelse konstatere, at 
vi faktisk har fået opfyldt rigtig mange af 
de ønsker vi opstillede på vore Ønskeliste 
2001. Jeg har valgt at træde tilbage fra 
bestyrelsen efter 2½ år som hhv. 
husforvalter og sekretær, men jeg har fået 
utroligt meget med i bagagen af disse års 
bestyrelsesarbejde. Tak til alle der har 
bidraget hertil, og al mulig held og lykke til 
den nye bestyrelse! 

Lene Sigh Knudsen 
 
Uddannelseschefen 
Så er endnu en sæson gået, hvor jeg har 
været uddannelseschef. Ligesom sidste 
sæson har det været en god tjans at have. 
Ikke mindst fordi jeg har fået lov i selskab 
med Gorm at afholde K-kurser, hvor der 
har været mange nysgerrige og 
interesserede styrmandsaspiranter. Det 
har været inspirerende og lærerigt på 
samme tid og jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at sige Gorm tak for sit 
engagement. 
 
Som uddannelseschef skal jeg varetage 
den del af rouddannelsen, der ligger efter 
roretten er opnået. I ASR betyder det 
primært hhv. kortturs- og langturs-
styrmandsuddannelse, 
instruktøruddannelse samt deltagelse på 
materielkursus. Som noget nyt er der i år 
føjet endnu et element til den liste, nemlig 
muligheden for en uddannelse som 
underviser i DFfR-regi. I bestyrelsen blev 
vi i starten af året enige 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. To medlemmer – 
Christian Petersen og Per Mortensen – er i 
gang med forberedelserne til at blive 
undervisere på instruktørkurser, mens 
Søren Agergaard ved dette års L-kursus i 
ASR går i gang med forberedelserne til at 
blive underviser på langtursstyrmands-
kursus. 
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Som allerede nævnt har vi afholdt K-
kurser i løbet af foråret og sommeren: To 
K1-kurser blev det til og et enkelt K2-
kursus, begge med et godt fremmøde. Den 
sidste weekend i oktober var 12 ASR-roere 
på materielkursus på Odder Inrigger 
Værft. I år var der ligefrem rift om 
pladserne, men evalueringerne fra kurset 
er også altid gode. Yderligere bliver der i 
den kommende weekend afholdt L-kursus 
med 13 L-aspiranter fra ASR samt roere 
fra henholdsvis Skanderborg og Svendborg 
Roklub. Jeg vil benytte lejligheden til på 
forhånd at sige en stor tak til Gorm og 
Jens Erik for endnu engang at afholde L-
kursus i ASR. 
 
Hele vejen igennem har der været stor 
interesse for de kurser vi har holdt i løbet 
af sæsonen. Heller ikke i forbindelse med 
uddannelse af instruktører er det svært at 
finde det ønskede antal roere, der har lyst 
til at gøre sit til at klubben fortsat kan 
tilbyde nye medlemmer instruktion. Det er 
herligt og har været medvirkende til, at 
det alt i alt har været en fornøjelse at 
varetage denne post. Af samme grund 
bliver det også lidt trist at skulle sige farvel 
til hvervet, men jeg har valgt ikke at 
genopstille til bestyrelsen. Derfor vil jeg 
benytte lejligheden til at ønske den 
kommende uddannelseschef og den 
kommende bestyrelse al mulig held og 
lykke. 

Lone Trærup 
 
Brabrandchefen 
Vi startede sæsonen 2002 med at døbe 
den brugte 4X+ ved standerhejsningen på 
Brabrand. Den kom som bekendt til at 
hedde Bufo opkaldt efter skrubtudsen. Den 
har ikke just slidt livet af sig selv, men den 
er dog blevet brugt hen over sommeren. 
Omtrent på samme tidspunkt blev den nye 
1x Gungner navngivet i forbindelse med 
standerhejsningen på havnen. Desværre 
var båden endnu ikke leveret på dette 
tidspunkt – den kom dog i maj måned, og 
den er blevet brugt flittigt siden. 
 
Som nogen vil huske sluttede 8GP sidste 
år med at ASR, for både damernes og 
herrernes vedkommende, rykkede fra 2. 
division til 1. division. Men da herreholdet 
havde mistet en del af det stærke 2001 
hold - så vi os ikke stand til at tage 
udfordringen op og søgte derfor om at 

blive flyttet tilbage til 2. division. I 2. 
division kunne vi såmænd værre blevet 
hvis vi havde mødt op til Maribo regattaen 
i august, men desværre faldt denne 
sammen med ASR’s egen 
dragebådsregatta og vi måtte melde afbud 
til Maribo. Resultatet af sommerens 8GP er 
derfor blevet at damerne har holdt deres 
fornemme 1. divisions plads mens 
herrerne nu skal kæmpe sig op fra 3. 
division.  
 
Til brug ved al 8GP træning på Brabrand 
har ASR sammen med ARA og AR i nu 
halvandet år lejet én af DFfR’s til formålet 
indkøbte 8’ere. Denne 8+ blev ved Viborg 
regattaen i juni måned døbt Difference da 
den dels er sponsoreret ved hjælp af DIF 
midler. Der bliver netop nu igen søgt DFfR 
om at vi også det næste år må beholde 
denne båd til vores træning. 
 
I samme fællesskab har vi i 2002 søgt og 
fået midler fra Fonden til Rosportens 
Fremme til aflønning af en 8GP træner. 
Denne træner har været Thomas Buck, 
tidligere roer på den danske letvægtsotter, 
og han har fejlrettet og trænet os fra 
motorbåd på Brabrand et antal 
hverdagsaftener og weekender hen over 
sommeren. Der har hver torsdag aften 
sommeren igennem igen i år kørt Projekt 
Outrigger hvor det har været muligt for 
mindre øvede roere at komme på vandet i 
en outrigger under kyndig vejledning og 
fejlretning fra motorbåd. Aktiviteten har i 
år været udelukkende drevet af ASR da 
både ARA og AR har valgt at bruge 
ressourcerne på andre aktiviteter. Vi håber 
at denne aktivitet kan gøres endnu større 
og gentages til næste år. 
 
For at udvide antallet af både til rådighed 
for brugerne på Brabrand har ASR tidligt 
på foråret indgået en bådlånsaftale med 
ARA og AR. Denne aftale indebærer at 
roere fra én klub, efter faste retningslinier, 
kan leje en båd af en anden klub til et 
træningspas eller en regatta. Denne aftale 
har været en fordel for ASR i og med at vi 
har haft adgang til bedre materiel indenfor 
flere bådtyper. Aftalen skal nu tages op til 
revision af de enkelte klubber. Brinken 
omkring roklubben og baneanlægget er 
blevet fornyet, hvilket både har givet mere 
ordnede forhold omkring broen og en 
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meget forenklet håndtering ved udlægning 
og optagning af bøjer på banerne. 
 
Konklusionen på sæsonen 2002 må derfor 
være at aktiviteten på søen har været 
acceptabel og det samme på kapronings-
banerne – alt taget i betragtning. Der er 
dog plads til forbedringer. Og med det in 
mente vil jeg overlade posten til nye 
kræfter eftersom jeg venter 
familieforøgelse til februar. Tak for 2 gode 
år. 

Jens Ulrik Østergaard 
 
Instruktionschefen 
Det forgangne år er for I-chefen det år 
hvor den hidtil hårde linie er blevet blødt 
lidt op. Hvor hovedvægten de forgangne år 
på informationsaftenen er blevet lagt på at 
indprente hvor hårdt og tidskrævende  
roning er, har jeg i år forsøgt at ligge en 
mere venlig tone i velkomstforedraget og 
mine samtaler med potentielle 
medlemmer.  
 
Og det er ikke fordi der har været en 
formindsket søgning til klubben, vi har 
igen i år fået langt flere henvendelser end 
vi kan efterkomme. Det er for at imødegå 
at curling-generationen (dem der er altid 
er blevet fejet for) ikke skal blive skræmt 
væk – simpelthen for at undgå at skyde os 
selv i foden. Hvor den hårde linie hidtil er 
blevet opretholdt for at skræmme de mest 
blødsødne væk, har vi sadlet om for at 
sikre den store søgning. En linie jeg kun 
kan opfordre den kommende I-chef til at 
bibeholde. I år er der også blevet taget 
mere hånd om en stram styring af forløbet 
af instruktionsweekenden, således at 
kaniner og instruktører fik mest mulig tid 
på vandet og mindst mulig ventetid. 
Forsøget lykkedes til alles tilfredshed, tak 
til alle der var med til at få det til at ske. 
 
Da jeg overtog embedet fra Torben var det 
bl.a. med en opfordring om at forsøge at 
samle nogle af klubbens ”gamle” instruk-
tører op, hvilket jeg har forsøgt både ved 
skriftlig og telefonisk henvendelse – og 
tænk sig et par af dem bed på! Tak for det 
og tak til alle de andre instruktører, nyud-
klækkede og garvede, jeres indsats er 
uvurderlig. 
 

Provokeret af formandens stander-
stryningstale vil jeg komme med et par 
bemærkninger til mit ønske om at træde 
ud af bestyrelsen. Jeg trækker mig ikke fra 
bestyrelsesarbejdet, fordi jeg ikke længere 
har lyst til at arbejde for klubbens drift og 
”bare vil ud og ro”. Også jeg har et studie 
der trænger til mere af min tid, men jeg 
glæder mig til at tage del i 
udvalgsarbejdet, så med dette vil jeg ikke 
sige farvel til det organisatoriske arbejde i 
ASR, snarere på gensyn! 

Milou Theut 
 
Kassereren 
Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 
Hertil knyttede Per følgende kommentarer: 
Året 2001/01 var et rigtigt godt år for ASR, 
hvor vi har fået mulighed for at lægge 
95.000 til vores opsparing, således at vi 
har frie midler til den nye 4 inrigger, samt 
vi har midler til andre projekter på vor 
ønskeliste. 
 
Totalt set har indtægterne har haft en 
positiv fremgang, dette skyldes hoved-
sageligt, at vi har været rigtig heldige 
dette år, og har fået flere penge end det 
foregående år, disse midler kommer fra 
fonde, dragebådsregattaen samt  IS. På 
kontingentsiden har vi desværre ikke den 
samme positiv fremgang, disse er faldet, 
selvom vi øgede kontingentet ved sidste 
generalforsamling. Dette skyldes 
hovedsageligt, at vi har fået et mindre 
antal betalende medlemmer, samt at en 
større andel er studerende.  
 
I året 2001/02 har vi også øget vores 
omkostninger, dette skyldes hovedsageligt 
at vi har øget vores aktiviteter, samt at 
tilskuddene er blevet anvendt til 
igangsættelse af projekt på vor ønskeliste, 
de største blandt disse er pontonen samt 
den nye single sculler Gungner, På den 
positive side skal det dog nævnes, at vi 
har fået styr på vores forbrug af el og 
vand, således at de må anses for at være 
stabile de næste år. På vegne af Torben 
Meldgaard og undertegnede vil jeg gerne 
takke alle, som har gjort livet nemmere for 
os i vores arbejde med at passe klubbens 
regnskab. Husk: jo bedre I dokumenterer 
de udlæg, som I måtte have, jo nemmere 
får kassereren det.  

Per Mortensen 



ASR KM-STATISTIK 2002 
 
 
Navn Kort Lang I alt  Navn Kort Lang I alt 
Søren Agergaard 4074 1293 5367  Peter Westergaard 395 200 595 
Per Mortensen 1863 662 2525  Stine Bentien Schulz 503 90 593 
Claus Behrendsen 1254 1064 2318  Michael Troelsen 532 50 582 
Anette Pind 1206 613 1819  Jens-Erik Jørgensen 179 397 576 
Peter Agergaard 993 712 1705  Helene E. Grenild 357 196 553 
Torben Meldgaard 1208 489 1697  Malene B.B. Andersen 498 50 548 
Jonas Suhr Marschner 971 604 1575  Kristine H. Seeberg 240 305 545 
Anne V. Olesen 1139 433 1572  Mette Larsen 457 80 537 
Katja Pace 993 544 1537  Lars K. Løkkegaard 521  521 
Andreas Rudbeck 963 526 1489  Kristian K. Andersen 343 172 515 
Johnny Kjeldbjerg 1125 351 1476  Trine Thesbjerg 408 105 513 
Thomas Svendsen 1144 320 1464  Karen Svidt 509  509 
Tanja M. Pedersen 866 594 1460  Christian B. Jacobsen 369 115 484 
Line Kaldahl Boel 927 483 1410  Ulla Mortensen 368 110 478 
Morten R. Fræmohs 1006 380 1386  Annette F. Andersen 441 36 477 
Thea J. Kristensen 664 619 1283  Henrik Vinther 370 105 475 
Niels E. Lysebjerg  902 380 1282  Dennis L. Helmnæs 298 155 453 
Christian Petersen 956 234 1190  Hanne Friis 177 275 452 
Lotte Klixbull 732 270 1002  Niclas R. Gregersen 439  439 
Sune Andersen 839 161 1000  Line Suhr Marschner 341 96 437 
Jens D. Holbech 888 110 998  Ole Nørgaard 428  428 
Milou Udesen Theut 695 297 992  Erik Eigaard Ulfkjær 427  427 
Thyge Moos 834 140 974  Mette Rigmor W.Mose 287 140 427 
Anne Sofie Krarup 825 130 955  Mads Bay Rasmussen 426  426 
Marit N. Petersen 607 307 914  Jan Møller 426  426 
Signe Søndergaard 699 130 829  Peter Person 353 67 420 
Anker M. Aagaard 326 498 824  Rikke Birkedal 394  394 
Lise Juhl Nielsen 480 333 813  Anne-Sofie L.Bouchet 343 50 393 
Ina Balle Kristensen 472 335 807  Louise W. Schjødt 286 104 390 
Gorm Proschowsky 218 580 798  Brian K. Olesen 248 140 388 
Jens Dørge 248 539 787  Torben Rasmussen 217 171 388 
Anita Back Nissen 774  774  Lars Schindhelm 274 105 379 
Luci Maria Ø. Madsen 442 328 770  Jesper Trier Nielsen 375  375 
Hans H. Christensen 632 127 759  Anne D. Rasmussen 273 101 374 
Rikke Suhr Marschner 484 273 757  Louise N. Petersen 349 25 374 
Hanne Medum Lærke 522 234 756  Lars Peter B. Nielsen 293 80 373 
Karsten Handrup 633 98 731  Marianne Lilholt 217 155 372 
Lone Trærup 530 193 723  Luise Jakobsen 367  367 
Thomas Greve 451 265 716  Peter Mouritsen 362  362 
Mie F. Jensen 395 317 712  Andreas Rudkjøbing 231 130 361 
Johannes S. Irminger 710  710  Charlotte Nielsen 306 50 356 
Ulrik Viberg 384 319 703  Dorthe Lysebjerg 302 50 352 
Lene Sigh Knudsen 450 223 673  Per Clausen 281 70 351 
Jesper Callesen 254 399 653  Rikke C. Nordmann 238 105 343 
Jette Iversen 505 146 651  Karina A. Mikkelsen 208 130 338 
Jesper Fog-Petersen 351 283 634  Mikkel Jensen 328  328 
Joan Rytter 337 279 616  Anja Kvols Dohn 122 205 327 
Jacob Bækby Nielsen 574 42 616  Peer Mortensen 176 148 324 
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Navn Kort Lang I alt  Navn Kort Lang I alt 
Claus H. Christensen 218 105 323  Thomas M. Knudsen 120 25 145 
Caroline Juhl 309  309  Hanne L. Steffensen 144  144 
Helle Elbak Ring 226 81 307  Janne Bleeg Jensen 144  144 
Jevgenia Karg 188 115 303  Ditte Tørring 141  141 
Mona Kjærsgaard 248 53 301  Klaus Eriksen 139  139 
Sune Mørch Knudsen 297  297  Marianne Fuglsang 134  134 
Morten Nielsen 244 45 289  Tanja Grønskov 82 50 132 
Ulrik Ralfkiær 287  287  Annette S. Herløv 82 44 126 
Jan Rathcke 183 80 263  May-Brit Bülow 54 70 124 
Mads Aaboe Jensen 147 115 262  Jane Dahl Andersen 82 42 124 
Emily Dean 210 52 262  Jan Hartvig 93 25 118 
Tina Svensson 213 42 255  Anita Munch Jensen 115  115 
Flemming Veng 199 56 255  Torben Noer 114  114 
Svend Hagen Madsen 244  244  Anja L. Rasmussen 69 45 114 
Marlene Johannesen 244  244  Konstantin Jørgensen 112  112 
Henrik Pedersen 240  240  Jens Vedel 66 45 111 
Mette Lund Jacobsen 236  236  Christina S. Møller 30 80 110 
Henrik Emil Seiersen 235  235  Kim Højer 109  109 
Jens Ulrik Østergaard 230  230  Torben Rosell 106  106 
Naja Larsen 138 92 230  Laurids A. Andersen 106  106 
Ann Bischoff 220  220  Claus Rye Petersen 105  105 
Lars Lander Spring 193 25 218  Jens Marsk Hansen 104  104 
Henning N. Blaabjerg 218  218  Thorkild Schultz 98  98 
Nina H. Nielsen 214  214  Ida Fuglsbjerg 97  97 
Helle Borg 133 73 206  Lars Steen Hansen 58 36 94 
Mette Styrbæk 118 86 204  Anders Rasmussen 91  91 
Anders L. Bertelsen 199  199  Anni Jeppesen 88  88 
Mette Thorndahl 150 45 195  Dina Andersen 84  84 
Niels Bjarke Reimer 141 50 191  Ediz M. Yildiz 59 25 84 
Morten Pedersen 189  189  Jesper Jensen 59 25 84 
Ane Marie N. Larsen 181  181  Palle Rasmussen 84  84 
Jacob Ho Andersen 156 25 181  John Christensen 83  83 
Peter Sandahl 179  179  Paul Fleischer 83  83 
Jens P. Rasmussen 92 86 178  Troels B. Sørensen 82  82 
Søren W. Hansen 176  176  Dorthe S. Pedersen 80  80 
Gunnar Toft 174  174  Andreas Kaal 79  79 
Erik Boye Bak 93 80 173  Birgitte C. Jørgensen 76  76 
Allan D. Jensen 173  173  Ninna C. Schmidt 76  76 
Berit Kamp 165  165  Maj-Britt Agerskov 74  74 
Rune Myllerup 164  164  Christian Iversen 74  74 
Vita C. Carstensen 163  163  Mariann Kristiansen 73  73 
Dorte G. Frandsen 106 56 162  Lene Thiim Kock 72  72 
Jørgen Juhl 159  159  Morten Thomsen 71  71 
Jane T. Pedersen 158  158  Jan Daggry 67  67 
Marian Dalgaard 106 50 156  Camilla Jensen 66  66 
Palle Tofthøj Nielsen 41 114 155  Kasper Aagaard 66  66 
Jesper Frandsen 75 80 155  Søren H. Westmark 66  66 
Hanne Bjerregaard 107 45 152  Jesper Vange Hansen 65  65 
Trine Fink 101 48 149  Kristoffer Böttzauw 65  65 
Tina Harbo Laursen 148  148  Louise Sørensen 65  65 
Bettina Henningsen 146  146  Rune Meldgaard 64  64 
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Navn Kort Lang I alt  Navn Kort Lang I alt 
Kirstine Gadensgaard 61  61  Mette Verner 22  22 
Torben T. Petersen 57  57  Mads Kjær Andersen 22  22 
Lone Mortensen 55  55  Anders E. Jensen 19  19 
Inger Svankjær 54  54  Peter Aarup Kjær 15  15 
Peter Nørgaard 53  53  Michael Guller Kloth 15  15 
Henrik Skov 50  50  Lise Rohde 15  15 
Lars Hector 28 22 50  Mads Venø Jessen 15  15 
Lisbeth P. Jensen 50  50  Knud Gjørup 14  14 
Preben Rasmussen 46  46  Christina Ebler 12  12 
Marianne C. Krogh 44  44  Peter Eik Sørensen 12  12 
Lone Sunde 40  40  Thomas Boysen 12  12 
Andy Juhl Jensen 39  39  Anette Madsen 12  12 
Bodil Lauridsen 36  36  Birgitte S. Herløv 9  9 
Maria Rasmussen 32  32  Villy Damsbo 9  9 
Christian Warming 29  29  Marianne Skytt 8  8 
Lars Brask 29  29      
Inge with Johannesen 25  25      
Mette Irene Johansen 24  24  Ukendt/prøvetur 1285 1073 2358 
 
 
Traditionen tro er der efter standerstrygningen foretaget en opgørelse over roaktiviteten 
for alle klubbens medlemmer. Den er baseret på sekretærens seneste opgørelse over 
aktive medlemmer. I den forgangne sæson har 231 medlemmer været ude at ro. I alt er 
der roet 96.191 km fordelt på 60.177 km på bugten, 7.053 km på Brabrand, 25.526 km 
langture og 3.435 km vinterroning. 

Morten Fræmohs 
 

 
Marschner-dynastiet får gode råd af klubbens første kvindelige medlem,  

Gunvor Gjørup, til jubilæumsaftenen! 
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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: Lotte Klixbüll - l_klix@tiscali.dk 
Adresse:                                               Tlf: 8620 1356 
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: Lars Peter Bach Nielsen - lpbach@mail.trillegaarden.dk 
Adresse:                                        Tlf: 8250 6769 
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: Christian Petersen - christian.petersen@biology.au.dk 
Adresse:                 Tlf: 6166 2248 (instruktionsspørgsmål) eller 8618 4469 
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: Line Boel - line.boel@stofanet.dk 
Adresse: Høegh-Guldbergs Gade 137, 4.th, 8000 Århus C, Tlf: 8618 4303 
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/Aktivitetschef: 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: Lise Juhl Nielsen - lisejuhl@stofanet.dk 
Adresse:                                    Tlf: 8613 6961 
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. 

 

Kaproningschef: Per Mortensen - pemo@pemo.dk 
Adresse:                                      Tlf: 8618 5653 
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: Niels Lysebjerg Hansen - lysebjerg@mail.trillegaarden.dk 
Adresse:                                                Tlf: 8250 6920 
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 31. december Nytårsgalla i klubben 
Tir/onsdag 11.-12. marts Informationsmøde i klubben, kl. 20.00 
Torsdag 13. marts Instruktørmøde i klubben 
Lør/søndag 22.-23. marts Klargøring af klubhuset 
Lørdag 29. marts Standerhejsning kl. 14.00 
Lørdag 29. marts Jubilæumsfest ! 
Lørdag 5. april Standerhejsning på Brabrand 
 
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 




