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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 
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NYT FRA HUSUDVALGET 
 
Husweekenden 
 
Weekenden inden standeren gik til tops, var en stor flok forårskåde roere dukket op for at give 
huset en hårdt tiltrængt hånd. Det var blevet tid til den årlige husweekend. 
 
Det blev til et par særdeles effektive dage, hvor vi nåede alle de opgaver, vi på forhånd havde 
sat os for – og lidt til. Forårssolen tittede frem og gav de første fregner, mens snakken gik lystigt 
i takt med at plankeværket blev malet, blomsterkasser flikket sammen og omklædningsrumme 
skurret. Oprydningen på loftet havde frembragt en masse ragelse samt nogle skønne effekter – 
så som arabiske vækkeure, en defekt vandpibe og en yndig blomsterbuket med dugdråber, som 
kom på auktion efter frokosten om lørdagen. Det var kort sagt et par kolossalt hyggelige dage, 
hvor vi fik en masse fra hånden og nød hinandens dejlige selskab.  
 
Det var så hyggeligt, at en enkelt rokammerat foreslog, at vi skulle gentage succesen og lave en 
ny husweekend til efteråret. Besnærende men….hvis alle rydder op efter sig selv, og følger 
deres arbejde HELT til dørs, så burde det ikke være nødvendigt.  
 
Loftet blev ryddet så flot op, så kunne I ikke være søde at gøre jer den anstrengelse at lægge de 
ting, der skal på loftet HELT på plads –også dagen efter en fest!! Det samme gælder hver gang I 
har fat i noget, læg det helt på plads – for alting har faktisk en plads, og ved du ikke, hvor den 
er – så spørg! 
 
Tusind tak til alle jer, der var med til at give et nap til husweekenden. Det var rigtig dejligt, at I 
stillede op. Det var en af de weekender, hvor vi i husudvalget mærkede, at vi løfter i flok – og 
resultatet er da til at tage og føle på. 
 
Skabe 
 
Ønsker du at få et roskab, så henvend dig til Dorthe Smedegaard Pedersen og bliv skrevet på 
venteliste. Måske er du heldig, at der bliver et ledigt til dig. 
 
Tøjsalg 
 
Igen i år vil vi sælge rotøj med ASR-logo til yderst favorable priser. Opslag med årets sortiment 
samt priser vil blive hængt på i klubben. 
 
Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til tøjudvalget, som i år består af 
Dorthe Smedegaard, Thyge Moos, og Ina Balle Kristensen. 
 
Endelig skal der gøres opmærksom på, at det, for at mindske risikoen for svind, er det kun 
muligt at indbetale tøj på klubbens konto – reg. 1594 konto 7951437780. HUSK, at oplyse dit 
navn,  tøj-størrelse samt angive hvad du betaler for. 
 
Ingen penge – intet tøj. 
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Nøgler 
 
Nøgler kan fås hos Hanne Lærke, hvis man forud har betalt 50,-kr.i depositum på girokort – 
kontanter modtages ikke! Klubbens gironummer findes bagerst i bladet. 
 
Rengøringsordningen 
 
Hver uge har sit rengøringsteam, der består af én instruktør, dennes kaniner og de elsk-værdige 
rokammerater, der ikke går af vejen, for at give et nap med – dvs. ALLE!!!.  
Alle uger SKAL besættes, så det er bare om at gribe kuglepennen skrive sig på det dertil 
indrettede skema, der hænger på opslagstavlen i klubstuen. Husudvalget har, som følge af 
sidste års slappe holdning besluttet sig for at stramme op. Så … skriv dig og dit team på - inden 
I bliver taget i kravetøjet.  
Rengøringstjansen er bestemt ikke en uoverkommelig opgave. Det tager ikke ret lang tid og kan 
nemt kombineres med en tur på bugten. 
 
Haven 
- vil gerne vandes og luges.  
 
I småtingsafdelingen 
 
Mangler vi kaffe eller andet, kan det hentes hos socialisten, men tjek lige at vi ikke har det på 
lager. Henter man kaffe, bedes man købe en hel kasse af gangen af hensyn til bogføringen.  
 
Oprydning i omklædningsrummene 
 
For at undgå at omklædningsrummene roder og er ulækre, har husudvalget indkøbt nogle 
tøj/sko kurve.  
 
Hver den 1. i måneden vil alt det tøj, der hænger på knager eller ligger og ser efterladt ud, blive 
lagt i disse kurve. Bliver det ikke fisket op i tide, lægges det i en sæk på loftet, for derefter at 
blive smidt ud!  
 
Endvidere er der i begge omklædningsrum opsat en skohylde. Her kan de, der ikke har skab, 
sætte rosko, så de ikke bliver lagt i de allerede omtalte kurve og måske forlises. 
 
Til slut er der vist blot at ønske alle en fortsat god sæson, vi ses på bugten. 
 

       Husforvalteren 
 
 
 
 

Ønsker du at få skab i år? 
 

- så er det måske en mulighed. Henvend dig til Dorthe Smedegaard Pedersen og bliv skrevet 
på ventelisten. Fordelingen foregår efter princippet først til mølle. Dog beholder de der i 

forvejen har skab dette, hvis det genbetales. 
 

Pris: Lille skab 45,-kr.  Stort skab 60,-kr. 
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SVED PÅ PANDEN? 
 
Motionsroning 
 
Efter et par års pause vil vi genoptage konceptet motion/teknik+. 
 
På disse aftner vil der være fokus på at få forbedret teknikken samt give dig 
sved på panden. 
 
Hvorfor øget fokus på teknik - vi kan jo allerede ro !? 
 
Øget opmærksomhed på roteknik fører bl. a til:  
Ø Gode rooplevelser og større roglæde  
Ø Færre skader 
Ø Mere fart i båden ved samme energiforbrug 

 
 
Hvem kan være med? 
 
Alle, der har lyst, men det er et krav, at man har roret. Teknikroningen er 
desuden en god mulighed for at møde andre roere, der ønsker en en bedre 
teknik.  
 
Bådholdene sættes som udgangspunkt som ved den eksisterende 
fællesroning og vi vil forsøge at sætte bådholdene alt efter om folks ønsker 
om teknik/sved på panden. 
  
Hver gang vil der være instruktører til stede, som kan hjælpe og vejlede.  
 
Endvidere kan teknikroningen være den træning, der er gavnlig, så du får et 
indtryk af, hvad træning er, så du muligvis får lyst til at stille op til en af 
efterårets mange ro-regattaer. 
 

Motion/teknik+ vil foregå hver mandag 
 kl. 18:00 (vi starter den 28. april) 

 
Vel mødt  

Claus og Per 
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FISKEKONKURRENCE 
 

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

LØRDAG d. 24. MAJ KL.10.00. 
 

Der fiskes fra kl.10.00. til kl.16.00. 
Kun 2’ere kan deltage. 

Tilmelding i klubben er nødvendig. 
I år med nye regler. 

Dommer: Steen Ulnits 
Overdommer: Henrik Seiersen. 

Aldersbegrænsning: Du er ikke gammel nok til at deltage, hvis du ikke ved 
hvad en ”Morgenbeduin” er. 

 

TORSKEGILDE 
I samarbejde med Told og Skat inviterer fiskeriforeningen til torskegilde 
 

LØRDAG d. 24. MAJ KL. 18.00. 
 

Medbring selv kartofler og salat. 
Skatteministeren kommer og besvarer spørgsmål. 
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INSTRUKTIONSWEEKEND 
 
Blæsten spilede den nys hejste stander helt ud, da 
vi i weekenden den 5. og 6. april afholdt 
instruktionsdag for det nye kuld kaniner. De fik 
deres ilddåb som roere på aggressive skumtoppe 
og i en nordenvind, der serverede usædvanlig høj 
vandstand ved pontonen. 
 
Trods dette var humøret højt blandt de kaniner, 
Årebladets udsendte medarbejder slog den 
journalistiske klo i lørdag middag. ”Nej nej, det er 
skam sjovt at ro”, forsikrede de fleste artigt, ”vi 
bliver ikke skræmt væk”. 
 
Klubbens gamle søulke stod i læ i gården og 
enedes om, at en kaninårgang, der fra starten føler 
havets kraft og rolivets mulige strabadser, bliver 
klubkammerater så seje og trofaste som sålelæder. 
 
Under alle omstændigheder fremsættes hermed 
håb om en mindre forblæst 60. sæson! Nyd 
billederne herunder. 

Line Marschner 
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JUBILÆUMS-ÅREBLADET 
 

 

 
Husk jubilæums-udgaven af Årebladet, med 
brudstykker af klubbens 60-årige lange liv, er 
udkommet!  
 
60 siders sprængfyldt historie – fås i et 
klubhus nær dig eller ved henvendelse til 
Redaktøren! 
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Æresmedlem Gorm P’s vitser behager tjenerstaben! 
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LANGTURSSTYRMAND I ASR 
 

– ONSDAG D. 14. MAJ KL. 20 – 
 
 
Ovennævnte dato afholder ASR sit efterspurgte ”genopfriskningskursus”, ”ERFA-aften”, 
”kursusevaluering”, ”udlandsroning?” eller hvad man nu skal kalde sådan en ”multiaften” for 
de af klubbens langtursstyrmænd, som måtte have interesse. 
 
Den basale ide er, at emnevalget er helt frit efter deltagernes ønsker – men der kunne fx være 
tale om: 
 
Ø Et forum for erfaringsudveksling. 

Ø Diskussionsforum: Få vendt og diskuteret, hvordan andre ville have handlet i konkrete 

”tvivlssituationer”. 

Ø Få genopfrisket ”glemt” stof (efter ønske). Sådan et langtursstyrmands-kursus er jo 

meget koncentreret og presset i tid, når det skal afholdes på kun en weekend. Og måske 

er der færdigheder, du gerne lige vil have repeteret? Kompas? Søkort? 

Ø Evaluering af ASRs L-Kursus: Er der emner I har manglet, når I i den konkrete 

virkelighed stod som L-styrmænd? Et L-Kursus er ikke helt frit, for det skal overholde 

nogle DFfR-krav formuleret i en lektionsplan – men vi kan naturligvis godt gå ud over 

planen. Det gør vi fx allerede i dag i og med at der på dette kursus undervises i 

”udlandsroning” i vore nære nabolande = Sverige, Tyskland og Norge. 

 
Gorm P. 
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FÆLLESRONING PÅ BRABRAND SØ 
 

SÅ STARTER VI 
Onsdag d. 5. MAJ 2003 KL. 18:30 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandet er ved at være varmt, og har du lyst til at prøve outrigger- roningens 
glæder på Brabrand, så er tiden inde nu. 
  
Der vil både være mulighed for at ro med en eller to årer(se billedet), så hvis 
du har hørt om Gungner eller Haarup, har du nu mulighed for at komme ud 
at prøve bådene. 
 
Bemærk, at du blot have ro-ret for at møde op - vi instruerer gerne i 
scullerteknik. Disse aftner er tidspunktet, hvor du også kan blive vist rundt 
på Brabrand rostadion, så du, når du har opnået sculler-ret selv kan komme 
og gå som du har lyst. 
 

Vi ses på Brabrand 
Per (pemo@pemo.dk / 8618 5653 ) 
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MATERIELFORVALTEREN FORTÆLLER 
 
 
Så kom det længe ventede forår med 
standerhejsning og masser af solskin. Nu 
skulle vi så høste frugterne af de mange 
timers vinterklargøring. Med det fine vejr og 
mange nye medlemmer der skulle 
instrueres, kom alle bådene på vandet hver 
dag, eller næsten alle, for skaderne viste sig 
hurtigt. Enten var der tale om defekter 
overset ved vinterklargøring, eller at bådene 
fik en lidt ublid medfart af ivrige, men 
uøvede hænder. Undertiden var der tale om 
en kombination af begge. 
 
Lad det være sagt med det samme: Jeg var 
ikke helt på forkant med vinterklargøringen, 
lidt mere overblik og lidt mere planlægning 
ville have været ønskværdigt. Så med 
hyppige skader og indtil flere både konstant 
ude af drift, og en masse kåde roere der kom 
tumlende ned i klubben, frygtede jeg det 
værste. Her skete der noget fantastisk. Mit 
uvurderlige udvalg trådte til. Stort set uden 
opmuntring har de taget hånd om tingene. 
Der kommer en mail eller en 
telefonopringning i ny og næ, med en lille 
besked om at nu er den båd i drift og den er 
ude af drift, og oplysninger som ”for øvrigt 
mangler vi araldit, men jeg køber noget” 
Den aktive roer vil bemærke at det ikke er 
de samme både der er ude af drift, og ind i 
mellem er næsten alle både sødygtige. 
 
Der er dem der har sagt: ”Niels, du gør 
sådan en stor indsats som 
materielforvalter!” Mjae, æren må nu gå til 
medlemmerne i udvalget, men også, -og det 
skal med, de øvrige klubkammerater, som 
blev en time eller to efter en lang rotur eller 
rev en halv dag ud af kalenderen og lige 
sådan fik repareret et par både. Min opgave 
som materielforvalter er vist snart 
indskrænket til at dukke op til 
bestyrelsesmøderne, det er fedt. 
 
Jeg kan fortælle at Anne Olesen har meldt 
sig ind i udvalget. En lørdag gik hun højst 
egenhændigt og med masser af gå-på-mod 

samt kyndig vejledning og instruktion fra 
den garvede Lars Steen, i gang med AO’s 
spanter, som er en større reparation. Flere 
fik lyst til at deltage og med hjælp øvede 
som uøvede, nye som gamle medlemmer, er 
den båd snart på vandet igen. Dette skete 
for øvrigt samme dag, som Claus 
Behrendsen havde kaldt en broget skare af 
materielinteresserede sammen og fik 
førnævnte Lars Steen til at vise os hvordan 
man reparerer en noget voldsom bordskade 
på Jubi. Claus ville vist slet ikke være 
medlem af udvalget men han får, ligesom 
Anne og andre, ting til at ske. F. eks. Morten 
Fræhmos der skifter årelæder i weekenden, 
Sune A. og Jan Hartvig der bliver hjemmefra 
en rotur og limer Delfins årer. Jeg kunne 
trække mange andre frem. De kendetegner 
den ånd i ASR, jeg frygtede manglede, men 
som jeg har fået bevis for stadig er her. 
Endelig vil jeg også sige at faktisk alle 
styrmænd har repareret de skader på 
bådene, de har opdaget når de kom hjem, 
hvad enten de selv har lavet dem eller ej. 
Det er jeg glad for.  
 
Jeg kan også fortælle at der er blevet 
indkøbt nyt værktøj. Jeg ville gerne at 
respekten for bådene, strakte sig helt ind på 
værkstedet. Altså, at I rydder lidt bedre op, 
og passer på værktøjet. Stemmejern er altså 
ikke brækjern. Pensler med blå maling skal 
ikke i lakspanden osv. 
 
Endelig vil jeg bare sige, som I måske har set 
på Per Amby hjemmeside, at vores nye båd 
snart er færdig. Det bliver en smuk båd. En 
kæmpe båd der nok skal gøre sig på 
langture. Båden rummer nye detaljer, blandt 
andet vil vi forsøge os med aluminiums-
skinner som man kender dem fra 
outriggerne. Vi krydser fingre for at Amby 
har den færdig til den 10. maj og at vi kan 
tage imod den med prægtig forårsvejr. 
Vi ses i eller ved en inrigger 
 

Niels Lysebjerg 
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ASR VINTERRONING 2002/2003 
Navn Km  Navn Km 
Jens Dybkjær Holbech 234  Ann Bischoff 24 
Claus Behrendsen 227  Malene Bisgaard B. Andersen 24 
Søren Agergaard 143  Lene Sigh Knudsen 22 
Lone Trærup 107  Torben Meldgaard 22 
Morten Rebo Fræmohs 72  Karen Svidt 21 
Jette Iversen 66  Line Suhr Marschner 21 
Rikke Suhr Marschner 66  Caroline Juhl 20 
Simon Feilberg Schjødt 64  Mette Larsen 20 
Rikke Birkedal 61  Tina Svensson 19 
Thomas Svendsen 61  Dorthe Smedegaard Pedersen 18 
Henrik Emil Seiersen 59  Anette Madsen 15 
Ina Balle Kristensen 58  Jesper Callesen 15 
Milou Udesen Theut 54  Lars Hector 15 
Annette Fredslund Andersen 49  Lars Peter Bach Nielsen 15 
Per Mortensen 49  Peter Mouritsen 15 
Michael Troelsen 48  Anne Sofie Krarup 12 
Jonas Suhr Marschner 45  Helle Borg 12 
Kristian Kjær Andersen 40  Henrik Vinther 12 
Thyge Moos 39  Lars Steen Hansen 12 
Ninna Cathrine Schmidt 36  Mariann Kristiansen 12 
Johnny Kjeldbjerg 34  Mette Lund Jacobsen 12 
Katja Pace 34  Peter Agergaard 12 
Peter Westergaard 34  Stine Bentien Schulz 12 
Anita Back Nissen 33  Torben Noer 10 
Lotte Klixbull 33  Dorthe Lysebjerg Hansen 9 
Christian Bøtcher Jacobsen 32  Jesper Jensen 9 
Christian Warming 32  Lise Juhl Nielsen 9 
Anne V. Olesen 31  Thomas Greve 9 
Hanne Medum Lærke 31  Ulla Mortensen 9 
Helene Egeberg Grenild 30  Villy Damsbo 9 
Niels Erik Lysebjerg Hansen 30  Anders Lindholm Bertelsen 7 
Rikke Christine Nordmann 29    
Christian Petersen 27  Gæst 45 
Line Kaldahl Boel 27  Ukendt/Instruktion 10 
Ovenstående tabel omfatter vinterroning på bugten 2002/2003.  ASR’s både været på vandet 73 gange, 
og der er blevet roet 2.523 person-km. Optællingen er baseret på medlemsdatabasen. 
 
Roaktiviteten i den forgangne vintersæson har, sammenlignet med tidligere sæsoner, ligget i den lavere 
ende.  Årsagen skal især findes i de ugunstige vejrforhold. Således var  perioden fra standerstrygning til 
ca. nytår karakteriseret ved konstant sydøstenvind og ved nytårstid, da der endeligt blev gunstige 
vindforhold, frøs havnen og området ud til den permanente mere eller mindre til is, hvilket varede et 
stykke tid ind i februar! Til gengæld tror jeg, vi har nået rekorden for roning i marts måned, som bød på 
idéelle roforhold.  Tak til Morten Fræmohs & Co. for optællingsarbejdet    
              
Totaler for vinterroning: 

                               /Claus Behrendsen   
                             rochef     

 
 

2002/2003 2.523 km 1999/2000 5.779 km 
2001/2002 3.604 km 1998/1999 2.867 km 
2000/2001 2.584 km 1997/1998 3.805 km 
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KR. HIMMELFARTSTUR 
Sædvanen tro arrangeres der en fællestur/ Kr. Himmelfartstur. Hvis vejret er til, vil turen gå til 
Skødshoved, hvor de forskellige bådhold mødes kl. 13. Efter indtagelse af den medbragte frokost vil 
dysten stå mod ARA og Århus Roklub om at vinde pokalen i rundbold! 
Se opslaget i roklubben. 
 

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)  
Claus Holm Christensen  
Ina Balle Kristensen  
Hanne Lærke  
Jesper Fog-Petersen  
Thomas Svendsen  
Thyge Moos  
Dennis Lundkvist  
Johnny Kjeldberg  
Marit Nørgaard  
Katja Pace 
 
Ølmand 
Anker Ågaard 
 

Klubhistorie 
Torben Noer 
 
Fondsudvalget 
Thomas Boysen (formand)  
Michael Troelsen  
 
Aktivitetsudvalget 
Claus Behrendsen (formand) 
 
Kaproningsudvalget 
Per Mortensen (formand)  
Jesper Trier  
Lars Kristian Løkkegaard  
Milou Theut  
Signe Søndergaard 
 
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 
 
 
Onsdag 14. maj Genopfriskning af L-kursus 
Onsdag 21. maj Materielkursus for sidste års kaniner 
Lørdag 24. maj Fiskekonkurrence kl. 10.00, bugten 
Lørdag 24. maj Torskegilde kl. 18.00, klubben 
Torsdag 29. maj Kr. Himmelfartstur – tilmeld i klubben 
Lør/søndag 14.-15. juni Kaninlangtur, bugten 
Søndag 15. juni Bugtens Røde Rose 
Fredag 23. juni Skt. Hans tur 
Lørdag 28. juni Kaninfest 
Onsdag 2. juli K1-kursus, klubben kl. 19.00 
Lør/søndag 5.-6. juli Fælleslangtur (måske til Draget/Ebeltoft) 
Fre/søndag 22.-24. august Fælleslangtur – Tjek www.asr.dk 
 
FASTE: 
Fællesroning Tirsdage kl. 17.00, torsdage kl. 18.00 & Søndage kl. 10.00 
Motionsroning Mandage kl. 18.00 fra klubhuset, havnen 
Fælles-Outrigger Onsdage kl. 18.30, Brabrand Rostadion 
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 
 

    Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET        Fiskerivej 7, 8000 Århus C 




