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ASR-ÅREBLADET MAR 2003 
Udgivet af Aarhus Studenter Roklub, mar 2003, nr. 1, 31.årgang–Redaktion slut 27/2/03 

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 
 
 
Velkommen tilbage fra vinterpausen og velkommen til de mange nye medlemmer – 
klubben har passeret de 60 år og sæsonen indledes stærkt med en ny båd, 
Gallafest, jubilæums-standerhejsning d. 29/3 kl. 15.00 og mange andre aktiviteter. 
Husk at tænke på Årebladet når kameraet er fremme på ro-turene – vi mangler 
robilleder og artikler fra de mange ture på vandet! 
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Deadline næste blad: 1. maj 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. 
 
  Indlæg modtages pr e-mail indtil deadline.  
   
  Deadlines 2003: Nr. 2: 1/5, Nr. 3: 1/8, Nr. 4: 1/10,Nr. 5: 1/12 
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FORMANDENS KLUMME 
 
  
Foråret i ASR står i år i høj grad i 
jubilæets tegn - standerhejsning med 
båddåb og gallafest, der markerer, at 60 
år er ingen alder, specielt ikke for en klub, 
der konstant er i udvikling og præget af 
gode venskaber, livsglæde og til tider 
smittende, ungdommelig rastløshed. 
 
Seminar 
I bestyrelsen har vi brugt de mørke 
vintermåneder på at tænke fremad på 
sæsonen. Det udmøntede sig blandt andet 
i et bestyrelsesseminar i begyndelsen af 
februar, der – ud over at være umådeligt 
hyggeligt – gav os alle nogle gode 
indspark til og mål for den kommende 
sæson. Et kort referat fra diskussionerne 
kan læses på hjemmesiden under 
medlemssiderne, her skal blot nævnes, at 
vi som overordnede temaer for sæsonen 
fandt det vigtigt at  arbejde på at mindske 
gennemstrømningen i klubben, at øge 
engagementet og ansvarligheden i 
klubben, fortsat at  bygge bro mellem 
motionsformerne og –stederne og at 
bakke op om og følge op på instruktionen 
og videreuddannelsen. Måske 
gammelkendte temaer, men ikke desto 
mindre uhyre vigtige temaer, der sagtens 
kan tåle at blive arbejdet videre med. 
 
Udflytning 
Udflytningssagen går sin til tider hektiske 
gang, i øjeblikket har alle de fem 
implicerede klubber udarbejdet hver deres 
byggeprogrammer, lige som et program 
for fælles faciliteter også er blevet 
skrevet. Rikke Nordmann har som 
formand for klubbens udflytningsudvalg 
gjort – og gør fortsat - et stort og 
imponerende arbejde for at samle trådene 
og holde projektet på rette kurs. 
Forhåbentlig lykkes det – indtil videre er 
planen, at der skal fyldes op i bassinet 
ved træskibshavnen denne sommer og at 
byggeriet så kan gå i gang senere hen… 
med andre ord ligger datoen for 

byggeriets påbegyndelse ikke fast, og de 
implicerede parter trækker i hver sin 
retning. Vi ønsker ikke at forhaste 
arbejdet. Der skal foreligge klare aftaler, 
tid til at samle penge ind og en 
generalforsamlingsbeslutning, før vi giver 
grønt lys for at klubben flytter ud.  
 
...og De Bynære Havnearealer 
I forlængelse af udflytnings-snakken vil 
jeg også opfordre alle til at deltage i 
debatten om De Bynære Havnearealer. I 
øjeblikket er der et forslag ude til offentlig 
høring frem til 16. april 2003. Forslaget 
kan ses på webadressen 
www.aarhus.dk/kommune/dbh, ligesom 
en række café-diskussioner også er 
planlagt – datoerne finder du på 
førnævnte webadresse.  
 
Nyt medlem? 
Sædvanen tro har vi også i år fornøjelsen 
at sige velkommen til en række nye 
medlemmer. Et fromt ønske i den 
forbindelse: Klubben er baseret på frivillig 
arbejdskraft og er fortsat afhængig af det 
– alene en instruktør bruger i gennemsnit 
hvad der i timer svarer til en arbejdsuge 
på at uddanne to kaniner. Medlemskabet 
af roklubben forpligter på en helt anden 
måde, end hvis man melder sig ind i et 
fitnesscenter – og giver til gengæld uhyre 
meget mere igen. Derfor: Tag klubben til 
jer, gør den til jeres! Stil krav - og yd en 
indsats til gengæld! 
 
Det er nu! 
Alt i alt er det en spændende sæson, vi 
går i møde, hvor der er nok at tage fat på 
– og glæde sig til! Men mest af alt: Husk 
at komme ud på vandet – husk at ro! 
Dyrk det, nyd det, gør det til din last!  
 
Vi ses til standerhejsning den 29. marts 
kl. 15! 
 

Michael Troelsen 
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STANDERHEJSNING OG GALLAFEST 
 
Lørdag den 29. marts kl. 15 er der standerhejsning i klubben – og vi fejrer klubbens 
60-årsjubilæum. Alle medlemmer gennem tiden er meget velkomne til at møde op i og 
deltage i festlighederne – umiddelbart efter båddåb, taler og andre festlige indslag vil 
klubben være vært ved en uformel reception i klublokalerne. Vi håber på at se rigtig mange 
medlemmer! 
 
Om aftenen, kl. 18, er der Gallafest – i skrivende stund er festen under planlægning og 
der vil komme et opslag op i klubben snarest. Tilmelding til festen foregår ved at skrive sig 
på opslaget eller ringe/sende en mail til Helene Grenild:  8618 9131 / 
hgrenild@hotmail.com senest 16. marts 2003! 
 

/Jubilæumsfestudvalget 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klubbens indvielse søndag d. 30. maj 1943 
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NYT FRA HUSUDVALGET 
 
 
De første erantisser og vintergækker har for længst stukket deres hoveder frem rundt om i 
villahaverne og lige om hjørnet venter endnu en sand forårsbebuder – en ny rosæson og 
endda den tresindstyvende af slagsen i ASRs historie. 
  
Men inden vi kommer så langt, er der lige nogle praktiske foranstaltninger, der skal klares. 
Jeg tænker naturligvis på den årligt tilbagevendende HUSWEEKEND, hvor vores gamle og 
faldefærdige men særdeles hyggelige klubhus skal gøres klart til den nye sæson og til 60 
års jubilæet. Kom alle mand og giv en hånd lørdag den 22. marts og/eller søndag 
den 23. marts. Klubben er helt og aldeles afhængig af, at en talstærk flok møder op og 
svinger pensler og klude, tager fat med hammer og sav. Mens arbejdet står på, vil der 
være rig lejlighed til at få samlet op på alt det, der er sket vinteren over. Trop op i klubben, 
hvad enten du har nogle få timer til overs eller begge dage - vi behøver virkelig DIN hjælp! 
Både lørdag og søndag mødes vi kl. 9.30 i klubben. Husudvalget vil - vanen tro - 
sørge for god forplejning til i form af kaffe og hjemmebagt kage. Desuden serveres en 
dejlig frokost om lørdagen (husk tilmelding). 
 
Af hensyn til opgave koordinering og mad indkøb, er det nødvendigt at melde sig til. Skriv 
dig på opslaget i klubben eller send en mail til rikke@marschner.as 
 
 

Rengøringsordning 
Mangt og meget i ASR er ved det gamle – rengøringsordningen er ingen undtagelse. Men 
lad os endelig repetere den til ære for nye medlemmer samt for de gamle, der 
tilsyneladende har selektiv hukommelse: 
 
ALLE klubbens medlemmer har pligt til at tage sin tørn med klud og spand. I praksis forgår 
det ved, at instruktører og deres håbefulde kaniner skriver sig på rengøringsplanen, der 
hænger på opslagstavlen. Klubbens andre medlemmer viser deres kammeratlige velvilje 
ved at skrive sig på til at give disse en hånd. HUSK at skriv dato på planen, når I har taget 
jeres tjans. 
Det tager ikke ret lang tid, hvis man er flere, der hjælpes ad. 
 
For at ingen kan være det mindste i tvivl: 
 

ALLE RYDER NATURLIGVS OP EFTER SIG SELV. 
 
 

Kaffe og Te 
Ønsker du at nyde godt af klubbens kaffe- og teordning, bedes du indbetale 50 kr. via 
giroindbetaling sammen med årets kontingent. 
 

Nøgler 
Depositum på 50 kr. for nøgler til klubben indbetales ligeledes via girokortet. Kvitteringen 
fremvises til årets nøgleansvarlige. I skrivende stund har vi i husudvalget endnu ikke 
fordelt de forskellige opgaver i mellem os, så hold øje med opslag i klubben.  
 

Rotøj 
Som de foregående år sælger husudvalget en mindre kollektion af rotøj. Der vil komme et 
opslag op i klubben ang. udvalg og pris. Dog skal der mindes om, at man skal betale ved 
bestilling af tøjet. Dette sker for at mindske risikoen for svind samt forhindre, at der ligger 
penge i klubben. 
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Skabe 
Er du interesseret i at have eget skab i klubben skal du henvende dig til dette års skabsfe – 
se opslag. Derpå vil du blive skrevet på venteliste. Store skabe (findes kun hos herrerne) 
koster 60,- små skabe koster 45,-. Pengene betales først, når/hvis du får et skab. 
 
Har du allerede skab og ønsker du at beholde det, skal du blot indbetale skabslejen via 
girokortet. Husk at indbetale rettidigt – ellers risikerer du, at dit skab går videre til en 
anden. 
 
VIGTIGT: På grund af hyppige indbrud i klubben, må der ikke efterlades værdigenstande. 
Hængelås på roskabene forhindrer ikke langfingrede personer i at stjæle – tværtimod 
ægger det blot hangen til at brække såvel skab som lås op.  
 

Mangler vi småting… 
så som kaffe og årefedt, så tjek lige om vi skulle have det på lager. Hvis det ikke er 
tilfældet, så smut gerne over til socialisten og hent det. 
 
Tilbage er der vist blot at ønske jer alle en dejlig ny sæson og på gensyn til husweekenden 
den 22. og 23. marts. 
 

    På vegne af husudvalget/ Rikke Marschner 
 
 
 
 
 
 
 

Lige for at få det på det rene: 
HUSUDVALGET BESTÅR IKKE AF EN FLOK 

RENGØRINGSLIDERLIGE TØSER M/K 
SÅ RYD OP EFTER DIG SELV! 

 
 
 
 
 
 
 

HUSK ARBEJDSWEEKENDEN 
DEN 22. & 23. MARTS 

 
Vi har virkelig brug for al den hjælp vi kan få 

- også DIN. 
 

HUSK: tilmelding i klubben eller send en mail til: 
rikke@marschner.as 
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MARATHONRONING 2002 
 
Første kapitel 
 
Jeg husker især Jysk marathon for 
modgangen. De første 43 km til Hobro og 
retur til Hadsund husker jeg for blikvand 
(positivt) og regnen (afgjort negativt), der 
faldt hårdt og uafbrudt fra vi havde rundet 
19 km og til vi igen havde Hadsund Roklub 
i syne. Til ære for styrmandens blå læber  
kortede vi hans styrmandsskift ned til 6 
minutter, så han ikke skulle koldstartes 
hver gang han skulle sidde tagåre. 
Desuden kunne han passende forsøge at 
holde varmen ved at øse nogle af de 
overflødige kilo ud af båden. Mine tanker 
gik flere gange til kaninlangturen som jeg 
egentlig skulle have været styrmand på, 
men Peter (Agergaard) og Hans 
(Christensen) havde insisteret meget 
vedholdene på min deltagelse i Jysk 
Marathon. Okay da så, hvor ondt kan det 
gøre, det er jo bare 42,195 sømil = 78,145 
km.....piece of cake. Hvor hurtigt ønsker I 
det? Syv timer....No problem.... Haha, den 
kvalmende ironi var ikke til at se for bar 
sarkasme.  
 
Mellemtiderne var til trods for vejret 
røvsparkende i forhold til DSR, der indtil da 
havde bedste tid, og efter en times pause i 
Hadsund og de fire S’er (Strække ud, 
Skylles, Spise, Skide), hvor solen - 
selvfølgelig - skinnede fra en stort set 
skyfri himmel, gik det nu ud mod Als 
Odde. Dette er en psykologisk hård tur 
eftersom man efter fjordens første sving 
kan se derud, men bundforholdene tvinger 
roerne til at følge sejlrenden, der meget 
fornøjeligt går (stort set) vinkelret på den 
retning man gerne vil. Vi havde dog 
masser af kræfter i behold og levede højt 
på, hvor smadrede de andre hold havde 
virket, da de tog afsted fra pausen (da vi 
selv startede). Så begyndte det at regne 
igen, og hvis vi troede vi havde set regn, 
da vi roede mod Hobro, så skiftede vi 
mening. Formiddagens vedvarende regn 
mindede mest af alt om lidt tungt faldende 
dug sammenlignet med denne syndflod. 
Himlen åbnede sine sluser lige over Frigg, 
og jeg tror vi var blevet mindre våde, hvis 
vi var sprunget i fjorden. Nåh, modgangen 
var ikke slut. Als Odde blev hidsigt 

passeret i høj kadance, mens snakken gik: 
”Det kan ikke passe, den burde snart være 
her....”, ”hvor f... er den sk...bøje”, o.s.v. 
Efter at have fortsat ca. fem minutter 
valgte vi at vende om, og fem og et halvt 
minut senere passerede vi en lille 
undseelig ankerbøje.  To hundrede meter 
længere inde i fjorden lå en lille sejlbåd for 
anker uden for sejlrenden og da vi 
passerede den, kom en person til syne og 
vinkede til os. Det var den officielle 
tidtager, der havde søgt under dæk under 
det værste regnvejr og derfor ikke havde 
prajet os om, hvilken bøje der var 
vendebøjen, nu de ikke havde en officiel 
kaproningsbøje. Jeg skal være den første 
til at skrive under på, at min lillebror 
besidder et vist temperament, men jeg 
blev alligevel overrasket over, hvor højt 
han kan råbe og hvor harm han kan lyde. 
Vi havde desværre ikke tid til at myrde 
denne vandskyende official, men galden fik 
frit løb ud i årene, så vi forhåbentligt 
kunne indhente lidt af det forsømte. Det 
skal lige nævnes vi ikke var de eneste, der 
ikke lige gennemskuede løbsledelsens 
underlige dispositioner, således svandt 
ARAs mænds vinderchancer i takt med den 
jyske kyst, da de fortsatte 15 minutter ud i 
Kattegat før de fornemmede at de var på 
en vildmand. 
 
Imidlertid tog regnen til i styrke; 
sigtbarheden var ind imellem nede på 60-
70 meter og en fjern torden rykkede 
nærmere. En lyn slog ned på land ca. 800 
meter foran os, og efter en hurtig palaver 
søgte vi ud af sejlrenden mod land. Efter 
ganske kort tid måtte vi i vandet, og 
nærmest løbe båden ind. Undervejs 
fornemmede jeg flere lyn over os og jeg 
talte sekunder. På et tidspunkt så jeg 
glimtet og nåede ikke engang at tænke 
”..1”, før et knivskarpt knald nærmest 
gjorde mig døv. Lynet var eksploderet lige 
over os! Vi nåede heldigvis sikkert i land 
og satte os på hug op ad strandvolden. 
Der kunne vi så sidde og nyde naturens 
eget fyrværkeri mens vores vinderchancer 
blev skyllet ud i fjorden af den om muligt 
endnu kraftigere regn. Efter ca. 200 lyn og 
20 minutter på land turde vi igen begive os 
ud på vandet. Vi snakkede om, hvad vi 
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skulle gøre. Skulle vi forfølge vores chance 
og ro til de sidste 15 km, eller skulle vi 
bare ”småtte” hjem? Efter at være blevet 
gennemkold i løbet af den lange pause i 
silende regn var jeg mest stemt for det 
sidste; en begyndende smerte i en sene på 
bagsiden af det ene knæ gjorde det ikke 
bedre, og Hans havde problemer med et 
håndled. Så til Peters store fortrydelse tog 
vi den hjem i almindeligt tempo. Regnen 
var holdt op, til gengæld var det begyndt 
at blæse, og vi nåede i ikke specielt godt 
humør tilbage til Hadsund i tiden 7.37, kun 
to minutter fra en andenplads. #*%&”¤! 
 
Hvad har jeg så lært? Jo, man giver aldrig 
op før den fede dame har sunget, og jeg 
ror aldrig et marathon igen, aldrig. Hører 
I?. Og intet er så galt, det ikke er godt for 
noget: vi slap for en meget trist omgang 
VM-fodbold. 
 
 
Andet kapitel 
 
Jeg var bedre forberedt til Karlebo 
Marathon i slutningen af august. Christian 
Petersen havde overtaget Hans’ plads og 
Bo Adelholm, der roede marathon sidste år 

sammen med Peter og Hans havde 
velvilligt stillet KVIKs gamle kaproningsbåd 
Frederik IX til rådighed for os på den 
betingelse at vi slog DSR. Vi snakkede lidt 
taktik og blev enige om at holde hovedet 
koldt og igen vente til kl. 4 med at tage 
afsted fra Nivå. Traditionen tro valgte stort 
set alle andre at tage afsted fredag aften, 

vistnok ud fra en ide om at det blæser 
mindre om natten. Det skal nok passe, 
men vi var enige om, at man taber 
fordelen igen ved ikke at kunne sætte 
optimal kurs, og man yder mere, når man 
tydeligt kan se, hvor meget de andre i 
båden lider (Peters filosofi). Ulrik, der var 
vores trofaste mand på land, kørte os til 
Nivå midt om natten efter et par timers 
søvn, og kl. 3.58 var vi afsted. Der blev 
ikke snakket meget i båden, 
koncentrationen var i top, og den 
opgående sol gav lidt bedre muligheder for 
at modstå de meget insisterende 
østenbølger. Vi var dog enige om at 
bølgevejr var til vores fordel, jvf. vores 
motto: ”Bølgen er vor ven”. Og det var 
ikke meget vand, der kom ind. Frederik 
havde umiddelbart set lidt bred ud 
omkring forskottet, men nu priste vi os 
lykkelige for, at det var en otte-bordsbåd 
vi sad i. Den gled rigtigt godt og ind mod 
Københavns Havn overhalede vi da også et 
par både. Eneste minus var at jeg i løbet 
af hver eneste skift havde en mindre krise, 
hvor jeg måtte slække på trækket for ikke 
at kaste op. Om det skyldtes det urolige 
vand eller for megen morgenmad ved jeg 
ikke, men det var ikke rart. 

 
Gennem havnen, der 
endnu ikke var 
vågnet op til dåd og 
to gange rundt om 
Slotsholmen. Og her 
er det så man tror at 
det er pause, og det 
er det bare ikke!!! 
Der er stadig 1½ 
skift á 8 minutter til 
SAS roklub. 
Styrmand Peter 
havde heldigvis 

advaret 
debutanterne godt, 
og pludselig lød så 
de opmuntrende 
ord: ”KOM SÅ ASR, I 
ER LANGT FORAN DE 

ANDRE”. Minsandten om ikke vores 
trofaste mand på land stod på Islands 
Brygge og heppede os det sidste stykke til 
pausen. 
 
Pausen gik som pauser nu engang gør, 
nemlig enormt hurtigt. Vi nåede at spise 
lidt men var egentlig ikke rigtigt sultne. Et 
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hurtigt bad og tre tørre trikotter + 
chockbehandling med koffeindoping, og så 
skulle vi lige opdateres om mellemtiderne. 
Efter skuffelsen ved Jysk Marathon var 
ambitionen endnu engang en tid under syv 
timer, og 3.37 ved pausen var meget 
tilfredsstillende når man tog de 22 
minutter rundt om Slotsholmen i 
betragtning. Desværre var der ikke en 
mellemtid på DSR, men ifølge ARAs 
kvinder, der havde mødt dem ved 
Lynetten, lå vi meget tæt. SAS var i øvrigt 
fuld af ARA-roere og vi så frem til at de 
skulle være harer (eller er det kaniner?) 
for os. 
 
Timingen var perfekt; da vi tog afsted var 
det med ARAs herrer 7 minutter foran os 
og ARAs kvinder yderligere 25 minutter 
foran. Vi passerede igen Islands Brygge, 
hvor vor trofaste mand havde mobiliseret 
et mindre heppekor og nåede ud af havnen 
inden den blev fyldt med dragebåde og 
kajakker. Ud gennem Lynetten og dér 
observerede vi at bølgerne bestemt ikke 
var blevet mindre, til gengæld var de gået 
en smule mere i sydøst, så med udsigten 
til at kunne få lidt medsø når først Stubben 
ved Svanemølleværket var rundet satte vi 
kadencen en tand op. ARAs herrer havde 
lidt problemer med søen og de blev rundet 
i fin stil. Jeg kiggede op mod Skovshoved 
og langt langt væk kunne jeg se en båd; 
det måtte være ARAs kvinder. Jeg 
koncentrerede mig om styringen og 
derefter om min tagåre og pludselig lå vi 
side om side med dem. Vi overlod dem til 
deres egen kamp og fortsatte mod 
Vedbæk. Det er skønt at man kan opdele 
strækningen i en masse små bidder fra 
havn til havn og pludselig svingede fokus i 
båden. Den smule snak der var, gik på om 
vi lå foran DSR. Styrmanden hidsede de 
andre op: ”VIL I VINDE DET HER PIS??” 
Joeh, det ville vi da gerne.... ”SÅ MÅ I 
FAN’ME TIL AT TRÆKKE TIL” Jaja, vi skal 
nok...(lavmælt hulken)... Men efterhånden 
havde vi overbevist os selv om, at vi lå til 
at vinde, og pludselig blev det meget mere 
interessant, hvad den totale tid ville ende 
på. Så fra at skiftene virkede som 
endeløse otte minutter, syntes de nu at gå 
alt for hurtigt. Bølgerne hjalp os ganske 
godt på vej og vi roede de sidste ti 
kilometer klart hurtigere end de første ti. 
Selv vandladningen intensiveredes, men 

det tror pokker, når tre mand i løbet af 7 
timer drikker omkring 20 liter væske (sjovt 
nok blev der overhovedet ikke tisset til 
Jysk Marathon). Desværre havde vi på 
nuværende tidspunkt mistet øsekarret, 
som styrmanden i sin iver efter at vinde 
havde smidt overborde for at lette båden. I 
stedet brugte vi et efterhånden mere og 
mere trist udseende papbæger til rosiner. 
Til sidst var der dog ved at være udsolgt; 
det sidste skift ind til Nivå hørtes kun 
Christians sammenbidte mantra oppe fra 
etter-sædet: ....kåh’ så.....kåh’så.... Om 
det var til sig selv eller resten af båden 
står ubesvaret. Vi fløj ind i havnen og var 
lige ved at misse et 90° sving ind til 
roklubben. Vi gav det sidste og bankede 
hånden i pontonen i tiden 6.37.31. Vores 
fornemmelse havde været rigtig, DSR var 
over 30 minutter efter os, og dermed slap 
vi for at betale en øl i leje af båden. Og 
den personlige ambition var til fulde 
opfyldt. I øvrigt kan Århus godt bryste sig 
af at være Danmarks bedste marathonby; 
ARAs herrer blev nr. 3 og ARAs kvinder 
vandt dameklassen. Derudover stillede AR 
op med tre mix-både og HEI stillede op 
med en enkelt båd, vistnok en 
langtursstyrmand og to kaniner(!), så 
Århus stillede med syv både ud af 29 
startende (og 28 fuldførende). 
 
Epilog 
 
Derfor ville det være naturligt, hvis ASR i 
fremtiden kunne stille nogle flere hold. Og 
jeg vil gerne anbefale marathonroning til 
alle, der har mod på det. Er det sjovt? Nej, 
bestemt ikke. Gør det ondt? Ja, så afgjort. 
Er det fedt? Også i den grad. Glæden ved 
at prøve nogle af sine grænser af og nyde 
den fantastiske fornemmelse at være så 
sammenroet som hold, at man kan sidde 7 
timer i kadence 30-31 uden at der på 
noget tidspunkt bliver sagt: ”følg tagåren” 
er bare nogle af plusserne. 
 
Personligt gør jeg det aldrig igen, men jeg 
skal alligevel med næste gang, for nu 
lokker de 6½ time, og sejren skal da 
forsvares. Og især klubbens kvinder bør 
vise flaget, de kan slå vatarmene ovre i 
ARA til hver en tid med den ene arm på 
ryggen og uden den forreste bundprop. 
 

Søren Agergaard 
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DFfRs OPLEVELSESTURE 2003 
  
Igen i år kan DFfR tilbyde spændende muligheder for roture i udlandet for roeren, der 
gerne vil se noget andet end det daglige rofarvand i sin ferie. 
  

Lysefjorden (Norge): Kombineret rotur/fjeldvandring 19. juni - 29. juni. 
 
Gør-det-selv roture (som traditionelt mere har været i ASR´s stil) for 1.500 
kr/ugen i bådleje. Bådene vil være til disposition i uge 27, 28 og 29. 
  
England eller Sverige: Er man til store fællesture er der mulighed for 
skærgårdsroning ved Marstrand i Sverige eller FISA senior tur på Themsen i 
England (jeg har aldrig selv "dyrket" den slags roning, men jeg forestiller mig, 
at der medbringes blaser og klubslips til FISA-turen ???) 

 
For nærmere oplysninger med datoer, priser og kontaktpersoner? Se DFfR´s hjemmeside. 
 
  

Gorm P. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASR i Skotland, 2002 
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OPEN ÅRHUS ROWING REGATTA (OARR) 2003 
- En begivenhed du ikke ønsker at gå glip af! 

 
 
For at bygge videre på 8’er grand prix roernes indsats i løbet af vinteren, samt for at sætte 

fokus på outriggerroning generelt, startede man for 3 år siden en tradition. Man 

grundlagde en regatta-turnering, der er baseret på 8’ere, og som afholdes gennem tre 

regattaer rosæsonen igennem. Første og anden del af turneringen afholdes henholdsvis i 

Viborg og Maribo, mens tredje del traditionelt har været afholdt på Bagsværd Sø. I år er 

det imidlertid vores tur til at stå for den tredje og afsluttende del af OPEN ROWING 

REGATTA. Rammerne for regatta-turneringen bliver selvfølgelig den idylliske Brabrand Sø, 

stedet, hvor kaproningen dyrkes og hvor det summer af liv året rundt.  

 

Ud over 8GP turneringen vil der være individuelle løb for alle outrigger-bådtyper. Men dette 

betyder ikke, at inriggerne må holdes udenfor, tværtimod! Hvem der skulle have lyst til at 

stille op i inrigger, skal være hjertelig velkommen! 

 

Løbene er primært for oplevelsens skyld, så vi endnu engang får en fantastisk mulighed for 

at dyrke vores højt afholdte sport i fællesskabets ånd, og selvfølgelig er det også for dem, 

der af hele hjertet ønsker at vinde!  

 

Vi skal – udover at afvikle løbene – stå for en kæmpe fest om aftenen, noget, vi jo 

traditionelt set er ret gode til her i Århus… 

 

I første omgang søger vi folk, der kunne tænke sig at hjælpe til med planlægning og 

afvikling. Derfor er der brug for dig! At medvirke giver dig en enestående mulighed for at 

opleve roning ud over alle grænser, samt at stifte bekendtskab med åndsfæller både fra din 

egen klub, fra andre Århus-klubber og fra hele Danmark. Dagen bliver en festdag, med 

flagallé og officielle personers deltagelse. En stor begivenhed, der er pressedækning 

værdig. Der bliver nok at tage fat i, så kom frisk og hold skarpt øje med tilmeldingslisten 

for medhjælpere til arrangementet, som vil blive hængt op på opslagstavlen i roklubben! 

Og husk at skrive dig på! Jo før, jo bedre!  

 

Roning forpligter. 

 

Repræsentant for ASR 

Anita Back Nissen 
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EN SENSOMMER-FORNØJELSE 
-en beretning om ASR Orienteringsroning 2002. 

 
Lørdag d. 28. september 2002 kl. 10 lød startsignalet til ASR Orienteringsroning 2002. Et 
klart pift fra trillefløjten suppleret med ned-svingning af et klubflag fik de 4 deltagende 
både til at sætte af ud for pontonen i rasende skumhvirvler. Umiddelbart inden start var 
holdene blevet briefet om vejr og vind og hvad løbsledelsen mente var af relevans for 
dysten, som for eksempel oplysninger om store sten og andre uhyrligheder man 
uforvarende kunne støde på undervejs. 

 
 
 
 
 
 
 

Så gik starten - 
vinden var endnu 
østlig, men den 

skulle snart 
vende... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På grund af det sene tidspunkt på året var vandtemperaturen ikke ligefrem sommerlig og 
en frisk, af og til hård vind fra N-NØ gjorde ikke tingene lettere for kombatanterne, hvoraf 
flere var i starten af deres rokarriere og ikke før havde roet i sådan et blæsevejr.  

Holdenes 
styrmænd (m/k) 
var dog alle 
garvede folk. 
 
 
 
 
 
 
 
Kan det virkelig 
passe... ? 
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Løbets første bemandede post var i Nappedam, hvortil holdene arriverede så nogenlunde 
samlet mellem kl. 13 og 14. 

 
Den garvede 
styrmand lader de 
nye komme til. 
Bemærk det 
smukke vand her i 
læ. 
 
I læ af vinden 
kunne vi (Peter 
Person og 
undertegnede) fra 

sejlklubbens 
veranda i 
kikkerten se de 
små prikker helt 
nede ved Knebel 
Vig krydse sig 
frem gennem den 
oprørte sø. 
Interessant var 

det at iagttage, hvordan hver enkelt båd valgte sin helt egen teknik / taktik ganske uden 
skelen til, hvad de officielle lærebøger i roning ellers foreskriver om at ro i halvstore bølger. 
 
Det er jo set før og vil nok også i fremtiden blive diskuteret intenst, men heldigvis er "stil" 
ikke indlagt i løbets koncept.  
 
Som ved tidligere løb skulle holdene også denne gang løse forskellige opgaver, primært 
søværts-og landværts orienterings-kendskab, men også opgaver af lokalhistorisk tilsnit. 
Løbet i 2002 havde ikke obligatoriske poster, som de tidligere løb, fordi ressourcerne i form 
af tid og mandskab denne gang ikke var til stede. Det vil der fremover blive rådet bod på, 
idet der i løbet af indeværende år bliver dannet et udvalg omkring Orienteringsroning-
arrangementerne. Den gamle drøm om et landsdækkende løb lever da gudskelov stadig. 
 

 
Hjemme i varmen. 
Løbsledelsen gør 
klar til 
placeringerne. 
 

Næste 
bemandede post 
efter Nappedam 
var Havskov-
bugten mellem 
Vosnæs Pynt og 
Kaløvig Marina 
(Studstrup). Her 
holdt Helene 
Grenild og Claus 
Behrendsen stand 
og kunne fra 
deres forpost på 
stranden stille 
holdene nye - og 
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til dels strabadserende opgaver. 
 
Første båd ankom hertil få minutter i 15; sidste omkring to timer senere. En enkelt båd gik 
overhovedet ikke ind i bugten, hvilket selvfølgelig kostede mange rare points.  
 
 
Sidste bemandede post var Kaløvig Marina, som første båd ankom til henad halvfem - 
sidste lidt i 18. Og jeg må da sige, eftersom jeg selv havde denne post og ved selvsyn 
kunne konstatere det, at nu var folk s´gu trætte - rigtigt trætte! Og da mørket var ved at 
falde på og blæsten ikke havde løjet bare en enkelt sekund-meter, traf jeg som løbsleder 
den beslutning at afblæse det heat, som holdene ellers skulle have haft herfra og til Egå 
Marina. Der var ingen, der protesterede ! 
 

Præmievinderne Jonas Marschner og Søren Agergaard ønskes tillykke. 
Charlotte Nielsen havde fået lov at tage til fødselsdagsfest forinden. 

 
Hjemme i ASR havde Rikke Marschner, bistået af flere gode medlemmer, tilberedt en 
fortrinlig suppe - og efter badet og tørt tøj blev middagen under megen munterhed sat til 
livs med stor appetit. 
 
Ind imellem blev der dog også tid til en diplomoverrækkelse og "pokalskue" og fra 
Orienteringsroning 2002 er der indstiftet en pokal, hvor det vindende hold nu og fremover 
får navnetrækkene foreviget. 
 
Orienteringsroning kommer igen 2004 - og vi vil bestræbe os på, at det bliver under lunere 
vinde. 
 
Og så mange tak til Claus Behrendsen for de flotte fotos til artiklen.  

Lars Hector 
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EN KANINS BEKENDELSER/ERINDRINGER: 
 
Den dag telefonen ringede, og det var fra 
ASR, med besked om, at jeg var en af de 
heldige udvalgte til at starte rosæsonen 
op, var en god dag. Et eller andet sted 
havde jeg håbet, at det ville ske, men 
samtidig havde jeg frygtet at jeg – med 
mit sædvanlige dårlige held – ikke engang 
ville komme i betragtning, måske fordi én 
eller anden var kommet til at overse mit 
navn el.lign. Men for en gangs skyld skete 
dette ikke! For en gangs skyld stod jeg 
forrest i køen til at opleve noget, mange 
mennesker går og drømmer om, og som 
jeg selv har drømt om siden min spæde 
barndom.  
 
Jeg mødte op d. 6. April – det var 
obligatorisk at møde op enten den 6. Eller 
d. 7., ellers kom man ikke engang i 
betragtning som nyt medlem. Derfor 
meldte jeg afbud til mit arbejde den 
weekend, et valg, jeg siden aldrig kom til 
at fortryde.  
 
Alt hvad jeg kendte til, da jeg mødte op på 
introduktionsdagen, var navnene på min 
instruktør og min medkanin. Der var fyldt 
med mennesker i og udenfor klubhuset, og 

jeg faldt hurtigt i snak med flere, som 
også var helt splinter nye ligesom jeg. Og 
på en eller anden måde lykkedes det min 
instruktør at finde mig, jeg har stadig ikke 
gennemskuet hvordan den dag i dag. 

Hvorefter hun kom og præsenterede mig 
for min med-kanin. Da jeg kiggede op, for 
at hilse, kunne jeg godt se, at jeg kendte 
ham fra et eller andet sted. Han 
genkendte også mig, og vi måtte begge 
bruse ud med et : ”Du kommer da fra 
Tønder!”. Og straks gik snakken om gamle 
fælles bekendte og hvor de forskellige var 
endt henne m. m. Desuden fandt vi hurtigt 
ud af, at vi var de eneste to fra Tønder i 
hele klubben, hvorefter vi fandt det yderst 
besynderligt, at vi var endt i samme båd. 
Held igen? Tja, jeg kendte i hvert fald ikke 
andre i klubben, og det viste sig at være 
en stor fordel at have et fast holdepunkt i 
en så stor klub som ASR, i hvert fald til at 
begynde med.  
 
Den dag var jeg ude at ro tre gange. I de 
følgende uger begyndte vores øvelsesture. 
I vores båd hyggede vi os gevaldigt, og 
min medkanin og jeg levede op til at være 
eksemplariske som kaniner: vi sørgede for 
at have kage med til hver eneste gang, til 
instruktørens store glæde. Så vi hyggede 
os derudaf! 
 
Stille og roligt, for hastværk er lastværk, 

især når man er 
helt ny i en robåd! 
Jeg fandt det 
meget vigtigt at få 
den basale teknik 
sat på plads helt 
fra starten af, for 
at undgå skader. 
Og desuden ville 
jeg gerne tænke 
selv, så jeg på et 
senere tidspunkt 
kunne være 
fuldstændig klar 
over, hvad det 
var, jeg gjorde 
(kan varmt 
anbefales – det 
har vist sig at 
bære frugt i 
længden, særligt 

efter at jeg er blevet styrmand!).  
 
Endelig fik jeg ro-ret! Og så var der fest 
og glade dage – men også en smule 
nervøsitet: nu skulle jeg jo ud i ”den store, 
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vide ASR-verden” og vise, at jeg kunne 
klare mig selv. – Her vil jeg endnu engang 
pointere vigtigheden af at være to: for 
allerede den første gang, vi var til 
fællesroning, blev vi både afvist og 
behandlet som det, vi ifølge nogen var, 
nemlig ”bare nye, uduelige kaniner”. 
(Heldigvis er dette en holdning, jeg ikke 
har mødt ret ofte i klubben) Vi blev 
simpelthen fortalt, at da vi var kommet 
fem minutter for sent til fællesroning, var 
der ikke plads til os! Av! Så vi måtte 
vende næsen hjemad igen. Havde jeg 
været helt alene, ville jeg måske være 
blevet slået ud af denne melding. MEN 
DET VAR JEG IKKE! Og min medkanin og 
jeg diskuterede situationen igennem, og 
blev enige om, at vi ikke ville tage det for 
nært. Og næste gang, vi så de ”skyldige”, 
fik vi en pæn undskyldning, med beskeden 
om, at det havde vist sig, at de havde 
dummet sig ved at sende os væk, da de 
senere havde stået og manglet folk. Så, 
kære nye kaniner: giv ikke op så let, 
selvom disse garvede roere kan virke nok 
så selvsikre og skræmmende! De er helt 
igennem gode nok når det kommer til 
stykket! 
 
Jeg kom hurtigt ind i en god vane med at 
ro to til tre gange om ugen – nogle gange 
også fire. Jeg var med andre ord blevet 
bidt af en gal roer! Og så gik der sport i at 
samle underskrifter til K1-retten, så jeg 

selv ville kunne komme til at sætte en 
båd, uden at være afhængig af en 
styrmand. – Andre brugte deres tid på at 
komme på langture, noget, jeg desværre 
måtte vente med, da jeg i forvejen havde 
planlagt min sommerferie så uheldigt, at 
jeg skulle noget hver eneste gang, jeg fik 
muligheden for at komme af sted. Jeg 
nåede dog at komme med til Skødshoved 
flere gange i løbet af sommeren, bl.a. på 
grill-tur, en oplevelse for guder! Vejret var 
perfekt, og turen blev en ophøjet succes! 
Vi havde hver især medbragt noget mad, 
som vi tilberedte på en sand-grill. Der var 
både hjemmelavet kartoffelsalat, 
Portobello-svampe og kæmperejer, og jeg 
følte mig som i den syvende himmel. Det 
var en kæmpestor succes!  
 
Kaninfesten var jeg med til at arrangere. 
Og det blev oven i købet mit temaforslag, 
der blev vedtaget. Min opgave var at 
planlægge handlingsforløbet og skrive 
manuskript til de happenings, der fandt 
sted i løbet af aftenen. Dette gjorde jeg 
sammen med min medkanin. Temaet var 
Mafia’en, og jeg havde få måneder inden 
været til eksamen i dette emne, så jeg var 
sprængfyldt med ideer til festen, hvilket 
jeg tror, de andre kunne mærke, dengang 
temaet til festen blev valgt.  
 
Tja, jeg vil på baggrund af ovenstående 
konkludere følgende:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Alle har lov til at være heldige engang imellem 
 
2) Nogle gange kan man sende afbud med god samvittighed 
– andre gange kan man bare ikke. 
 
3) Det er en fordel at have mindst én, man skaber et tæt 
sammenhold med igennem første ro-sæson. 
 
4) At leve op til rollen som ”den eksemplariske kanin” fører 
en masse godt med sig. Charm dig ind hos din instruktør! 
 
5) Det er en god ide at give respons til instruktøren om, hvad 
man ønsker og hvad man ikke er interesseret i. Dette vil også 
falde i god jord hos instruktøren, da denne dermed får en klar 
fornemmelse af, at det er levende mennesker, vedkommende 
har at gøre med, og ikke marionetdukker.  
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Anita Back Nissen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En kanin bekender sig til 2 reglementeret påklædte K1-styrmænd! 

6) Det lønner sig at være tålmodig med de ”gamle” roere – 
de kan af og til være lidt stressede over at skulle have med 
så mange nye hoveder at gøre. De gør et stort stykke 
arbejde, husk altid på det, og tænk mindre på, at de nogle 
gange kan komme til at behandle dig uretfærdigt. Dette sker 
ikke med deres gode vilje! 
7) Meld jer til planlægning af årets kanin-fest! Det lønner 
sig!!!!! 
 
8) At jeg nok må siges at gå under betegnelsen ”Egå-rytter”. 
På grund af alt det, jeg har fortalt om, kom jeg altså ikke på 
nogen langtur i år.  
 
9) Og jeg blev ikke udtaget til Ålborg Regattaen og jeg blev 
heller ikke kanindronning, selvom jeg har roet langt! 
 
10) Over halvdelen af de roture, jeg har været på, har haft 
Egå som mål. Alligevel er jeg virkelig glad for at være 
begyndt, for at have fået mulighed for at komme i gang med 
denne helt vidunderlige sport! 
 
11) – Og mine planer til næste år er at tage på en masse 
langture – hvem vil med!? 
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SVERIGE PÅ "TVÆRS" ? 
  
Var det noget at ro "tværs" gennem Sverige ad Götakanalen? Altså Sveriges "blå 
bånd" mellem Göteborg og Stockholm. 
  
DSR (Studenterroklubben i København) lægger både ud som såkaldte 
"føljetonbåde" tur/retur i sommeren 2003, så det enkelte rohold kun ror en del af 
strækningen. Når man ikke vil ro længere lægges båden simpelthen op og venter 
på næste rohold. 
  
Naturligvis har DSR´s egne medlemmer fortrinsret, men ASR kan også fint forhøre 
sig om mulighederne. 
  
Den berømte kanal er ikke bare smal kanal med sluser, men snor sig gennem 
Sverige via de store søer (hvor alene Väneren er på størrelse med Sjælland, så 
man godt kan "blæse inde", må jeg med skam erkende). Fra Väneren er der også 
mulighed for at stikke op i Dalslandskanalen via akvadukten. 
 
ASR har søkort over hele strækningen (ligger i Bestyrelsesrummet) - hvis der er 
ASR-roere, som er interesserede. 
  

Gorm P. 
 
 
 

ÅREBLADET STORE 
JUBILÆUMSNUMMER 

 
Er på gaden d. 29/3 2003 

 
ASR har aldrig haft en jubilæumsbog eller skrift og får det heller ikke denne gang. 
Men flere har spurgt om ikke man kunne få historie-delen af asr.dk samlet i en 
mere print-venlig form. Så vi har samlet historie-delen fra asr.dk, skrevet den lidt 
om og tilføjet noget nyt. 
 
MEN: Bladet bliver IKKE sendt ud, men kan afhentes i klubben fra 
standerhejsningen! 

Jubilæumsudvalget 
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FRA KANIN TIL MATERIELFORVALTER 
 
Vejen fra nyfødt kanin til 
materielforvalter er ikke lang. 
 
Jeg har lige skrevet min 
instruktørinstruktionsweekend ind i 
kalenderen og sendt kontraktudkast 
afsted på en ny båd. For 2 år siden 
kunne jeg end ikke skive en åre 
ordentligt. Det fik mig til at tænke lidt 
over tiden der var og tiden der 
kommer. 
 
Jeg boede på kollegium med Søren 
Agergaard, længe før jeg kom ind i 
klubben. Til de af jer der ikke kender 
Søren Agergaard endnu, bare rolig, 
det kommer I til! Han talte tit og 
længe om disse vidunderlige både og 
de prægtige folk der roede dem langs 
de danske kyster. Jeg nægtede at tro 
på at det kunne være sjovt at slide 
ved en tung åre og trække en stykke 
åndsforladt træ op gennem Kalø vig. 
Jeg kendte i forvejen andre, der 
brugte meget tid og kærlighed på ASR, 
de sagde alle ”Roning, det er lige 
noget for dig Niels!” men jeg havde nu 
alligevel mine tvivl. 
 
Den gamle digter sagde ”at rejse er at 
leve” en noget yngre sagde noget i 
retning af ”Livet, det er det der sker 
med dig når du er travlt optaget af 
noget andet” eller man kan også sige 
det på denne måde: Livet er som et 
cirkus: Hvis publikum svigter, er det 
tiden at pakke sigøjner-vognen og 
flytte til en ny plads. Der skulle ske 
noget nyt og hvis det bare var halvt så 
sjovt at ro, som den gode Hr. 
Agergaard fortalte, ja så måtte det jo 
være værd at bruge lidt tid på. Jeg 
troppede op til informationsaften hvor 
lokalet var fyldt af unge mennesker, 
der tydeligvis var vant til at dyrke 
sport. En lille barsk udseende 
instruktionschef indskærpede os hvor 
hårdt det er at ro. Det koldt, det er 

vådt, man skal arbejde som en 
brasiliansk guldminearbejder, være 
stærk som en canadisk skovhugger, 
og udholdende som en nepalesisk 
bjergguide. Jeg var lige ved at stikke 
af, men jeg huskede alle Sørens 
glødende beretninger så jeg blev. 
 
Jeg kom ind og fik Tina Svensson som 
instruktør. Hun lærte mig at roning er 
sjovt og hyggeligt. Jeg har ladet mig 
fortælle at hun havde sine tvivl om 
hvorvidt jeg nogensinde ville være i 
stand til at lægge til uden at kæntre. 
Jeg fik det dog lært og mange 
vidunderlige oplevelser lå forude. 
Bevares, der har sikkert været 
regnvejr og modsøer og vrantne 
styrmænd. Men jeg kan ikke rigtig 
huske det. Det er som om solen altid 
skinner på en inrigger, også når den 
ikke gør det. Det er kun to år siden og 
jeg føler det er som det har været et 
halvt liv. Jeg har gået fra at været en 
kejtet og kluntet kanin til at selv at 
skulle være instruktør. Jeg har fået 
naturoplevelser andre kun kan 
drømme om, og trods mit afslappede 
ydre er jeg i mit livs form. Jeg har fået 
nye kammerater, ja somme tider er 
det som jeg har mødt nogle gamle 
venner, jeg slet ikke vidste jeg havde. 
I dag virker det underligt at det var 
sådan en overvindelse at ringe til 
nogen vildt fremmede for at komme 
ud at ro. En klog mand sagde engang: 
”Det tager lang tid at få en gammel 
ven” I ASR tager det undertiden bare 
en rotur til Egå!  For år tilbage gjorde 
jeg stygt grin med folk, der sad i et 
indelukket lokale og svedte i en 
maskine til ingens verden nytte, nu 
går jeg til ergometertræning 3 gange 
om ugen. Bare for at få lidt af den 
motion og det kammeratskab vi 
kender ude fra bugten indtil det igen 
bliver forår.(forår=standerhejsning)  
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Som I jo nok kan forstå er denne 
roklub krøbet ind under huden på mig 
og lige pludselig var jeg blevet 
materielforvalter og medlem af 
bestyrelsen. Her forleden dag stod jeg 
og kiggede på en båd og spurgte, lidt 

retorisk, Søren Agergaard, ”Hvad skal 
der egentlig gøres ved Merc?” Han 
svarede tørt ”Det ved du, du er 
materielforvalter!” Der slog det mig at 
jeg har påtaget mig et ansvar jeg må 
forsøge at leve op til. Jeg vidste stort 
set ingenting om posten før jeg stillede 
op og jeg kører efter princippet 
”learning by doing” eller jeg fristes til 
at sige ”learning by errors” Jeg suger 
erfaringer til mig. Jeg har udvidet 
korrespondance med Formanden og 
tidligere materielforvaltere. Jeg har 
også et godt materialeudvalg under 
mig. Ganske udemokratisk har jeg 
suppleret Annettes gamle hold op, og 
skulle der blandt jer være nogen som 
brænder for at til at være med i 
udvalget, ja ligefrem mener at bådene 
ville blive bedre, men føler sig overset, 
ja så er dette ganske utilsigtet, meld 
dig endelig til mig. Jeg håber at når vi 
når længere hen på året at klubben 
har en fuldbefaren materielforvalter. 

Jeg kan for øvrigt sige at det er en 
meget spændene ja næsten ærefyldt 
oplevelse at være med til at bestille en 
ny båd. 
Jeg meldte mig til posten af ømhed til 
bådene, der jo er en vigtig 

forudsætning for vores klub. Ja 
både ømheden for bådene og 
bådene i sig selv. Jeg kan ikke 
klare opgaven som 
materielforvalter uden støtte 
fra alle mine klubkammerater. 
Hjælp mig med at passe på 
bådene, reparer skader når I 
ser dem. Hvis I ikke kan: få fat 
mig. Hvis ikke jeg kan fikse 
det, kender jeg nogen der kan! 
Ring til mig hvis der er noget 
der mangler noget. eller hvis I 
har ønsker eller noget andet, 
en ro-aftale måske? Pas på 
værktøjet og ryd op og rens 
penslerne. Det er ikke noget 
der er overstået på 30 sek. Da 

jeg stod i lære som mekanikker blev 
der altid påregnet mindst et helt 
kvarter til oprydning.  
 
Der bliver talt om at der ikke længere 
er det sammenhold som der var for få 
år siden, hverken i klubben eller ude i 
samfundet. Der er for få der stiller når 
der mangler frivillige, siges det. Der er 
for få der giver et ekstra nap. Der er 
for få der passer på de fælles ting. Det 
kan ikke passe. Ikke mine 
kammerater. Ikke i ASR. For det 
eneste der for os ud at ro er i sidste 
ende vores fællesskab, både det 
sociale og det materielle. 
 
”Intet menneske er en ø. Så spørg 
ikke hvem klokkerne ringer for, de 
ringer altid for dig” 
 
Vi ses i eller ved en inrigger! 
 

Niels Lysebjerg 
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HVAD SKAL BARNET HEDDE? 
 
Klubben får en ny båd! Den er bestilt, bådbyggeren snedkererer (forhåbentlig!) løs i 
læsende stund, og om føje tid er den nylakeret og færdig. Lørdag den 29. marts 
skal den præsenteres og døbes – men hvad skal den hedde? Vi har flere forskellige 
navnetraditioner i klubben, så der er vel mest af alt frit slag – det bedste og mest 
velmotiverede navn går af med sejren!  
 
Send dit forslag til sekretær Lotte Klixbüll, Bogensegade 15, 4.th, 8000 Århus C, 
mail: l_klix@tiscali.dk SENEST DEN 19. MARTS kl 12. Vinderforslaget bliver 
offentliggjort ved båddåben – og vil blive belønnet med vin. 
 

/Bestyrelsen 
 

UDVALG I ASR 
 
Husudvalget 
Rikke Marschner (formand)  
Line Marschner  
Dorthe Smedegaard Pedersen  
Anne Olesen  
Thyge Moos  
Ane Marie Nørgaard Larsen  
Maj-Britt Agerskov  
Katja Pace  
Ina Balle Kristensen  
Hanne Lærke  
 
Materieludvalget 
Niels E. Lysebjerg (formand)  
Lars Steen Hansen  
Jonas Marschner  
Johnny Keldberg  
Peter Westergaard  
Christian Petersen  
Claus Berendsen  
Anita Nissen  
Milou Theut  
Anette Pind  
 
Langtursudvalget 
Lise Juhl (formand)  
 
Ølmand 
Anker Ågaard 
 
Klubhistorie 
Torben Noer 

Fondsudvalget 
Thomas Boysen (formand)  
Michael Troelsen  
 
Aktivitetsudvalget 
Claus Behrendsen (formand) 
 
Brabrandudvalget 
Per Mortensen (formand)  
 
Instruktions/udd.udvalg 
Line Boel  
Søren Agergaard  
Lone Trærup  
Gorm Proschowsky  
Per Mortensen  
Christian Petersen  
 
Udflytningsudvalget 
Rikke Nordmann (formand) 
Gorm Proschowsky 
Søren Agergaard 
Lone Trærup 
Michael Troelsen 
 
Festkoordinator 
Peer Mortensen 
 
Webudvalget 
Michael Troelsen  
Torben Noer  
Christian Petersen  

 
 
Klubhus: Fiskerivej 7, 8000 Århus C – Tlf. 86 13 22 48 
Klubbens gironr: 3 08 02 77 
Internet: www.asr.dk , Email: asr@asr.dk 
Roformidlingen og emailadresser på Internettet: Se under klubben, medlemmer – 
se kodeordet i klubben eller henvend dig til asr@asr.dk 
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Formand: Michael Troelsen - michael@troelsen.com 
Adresse: Vestre Ringgade 210, 5.tv, 8000 Århus C, Tlf: 86 19 79 92 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: Bogensegade 15, 4.th, 8000 Århus C, Tlf: 86 20 13 56 
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: Søndre Ringgade 28, st. th, 8000 Århus C, 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: Marselis Boulevard 38, 502, 8000 Århus C.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: 86 18 43 03 
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: Grønnegade 85, 1.tv, 8000 Århus C, 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: Samsøgade 81, 3, 8000 Århus C, 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: Snogebæksvej 53,1-20, 8210 Århus V, 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 
 
 
Tir/onsdag 11.-12. marts Informationsmøde i klubben, kl. 20.00 
Torsdag 13. marts Instruktørmøde i klubben 
Onsdag 19. marts Deadline for navnekonkurrence, kl. 12 
Lør/søndag 22.-23. marts Klargøring af klubhuset 
Lørdag 29. marts Standerhejsning kl. 15.00 
Lørdag 29. marts Jubilæumsfest ! 
Lørdag 5. april Standerhejsning på Brabrand 
Lør/søndag 5.-6. april Instruktionsweekend 
Fredag 11. april Åre/Vesteprøve – Ingerslev kl. 20.00 
Onsdag 23. april K1-kursus for sidste års kaniner, kl. 19 
Onsdag 30. april K2-kursus i klubben kl. 19 
Fredag 25. april Åre/Vesteprøve – Ingerslev kl. 20.00 
 
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! (indtil 28/3-03) 

Volleyball Læssøegades Skole, tirsdage kl. 20-22 (indtil 18/3-03) 
Brabrand Træning igennem vinteren – Tjek www.asr.dk! 
Vinterfællesroning Søndage kl. 10.00 
Fællesroning Starter op i løbet af foråret – tjek klubbens opslagstavlen og 

www.asr.dk 
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 
 

    Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET        Fiskerivej 7, 8000 Århus C 




