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ASR-ÅREBLADET AUG 2003 
Udgivet af Aarhus Studenter Roklub, aug 2003, nr. 3, 31.årgang – Redaktion slut 10/8/03 

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 
 
 
Så er Årebladet på banen igen efter en lang sommerferie (og derfor lidt forsinket) – desværre 
har udskydelsen ikke frembragt flere gode indslag til Årebladet. Redaktionen har flere gange 
efterlyst artikler og billeder fra de mange aktiviteter i klubben, men postkassen er forblevet tom. 
Derfor søges der nu nye kræfter (se side 5) der kan lave et bedre opsøgende arbejde i klubben 
og vride armene rundt på de medlemmer der har interessant historier at fortælle! Så bidrag til 
dit klubblad! 
  

Redaktionen 
 
 
 
 
 

INDHOLD 
 
 
 
3. Senior & søn  11.  Endelig regatta på hjemmebane 

4. Nye hækflag fra DK-samfundet 12.  Aarhus Open Regatta 2003 

5. Nye redaktionsmedlemmer søges 14.  Udvalg i ASR 

6. Retfærdighedens dag på søen 15.  Bestyrelsen 

7. Roformidlingen 16.  Kalenderen 

 
 
 

Deadline næste blad: 1. oktober 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 
  eller afleveres til de øvrige medlemmer af redaktionen. 
 
  Indlæg modtages pr e-mail indtil deadline.  
   
  Deadlines 2003: Nr. 4: 1/10, Nr. 5: 1/12 
 

WWW.ASR.DK 
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NYE HÆKFLAG DONERET 
AF DANMARKS-

SAMFUNDET 
 
Danmarkssamfundet donerede på Valdemarsdagen d. 15. juni tre nye hækflag, som bestyrelsen 

søgte bevilget i foråret. Vi vil i denne anledning gerne bringe en tak for flagene, der straks er 

taget i brug og dagligt vejrer på Århusbugten og andre steder i ind- og udland, hvor ASR ror 

vandene tynde.  

 

”Danmarks-Samfundet er en upolitisk landsorganisation, hvis formål er at styrke det danske 

folks fædrelandssind og dets kærlighed til flaget.” Citat fra formålsparagraffen. Yderligere 

oplysninger om Danmarkssamfundet kan ses på hjemmesiden: www.danmarks-samfundet.dk 

 
                                                                                                                             /Claus Behrendsen 

 
 
 
 

Henning Nordmand, repræsentant for Danmarkssamfundet, overrækker de tre nye  
hækflag til Claus B. på Valdemarsdagen 
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NYE REDAKTIONS-
MEDLEMMER SØGES ! 

 
 
Årebladets redaktion er ramt af diverse frafald – derfor søges der nyt blod til 
Danmarks bedste roklubsblads-redaktion…  Har du lyst til at være med til at lave 
klubbens blad (opsøge den gode historie i klubben, opsnuse det seneste sladder, 
låne de bedste robilleder, vride armen rundt på skribenterne og selv skrive nogle 
artikler) – så tøv ikke med at henvende dig til redaktøren og kom med på 
ovenstående billede! 

Redaktionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amnesti gives til nye redaktionsmedlemmer! 
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RETFÆRDIGHEDENS DAG 
 PÅ SØEN 

 
  
Tur deltagere : Marie, Thyge, Nils, Jens og 
Ruben. 
 
Det var en lys og varm morgentime i det lyse 
Jylland, da 5 friske roer havde sat hinanden i 
stævne. Aftalen om denne gallemandstur 
med afgang fra klubben kl. 4:30, var kommet 
i stand efter massivt pres fra turens 
styrmand Thyge.  
 
Aften forinden havde han under trusler 
gennemtvunget en afgørelse om at turen 
blev til noget. Vi var jo blot sølle kaniner og 
en enkelt overflyttere, så da vi havde hørt 
om Thyges karriere som udsmider på 
stadion og om hvad han plejede at gøre ved 
White Pride turde vi ikke andet end takke ja 
til turforslaget. 
 
Vi mødte alle op, selv Jens som aften 
forinden havde virket en smule mistroisk 
over for turen. Kaffen blev brygget efter 
Fanø standard, for Marie havde oplyst at 
hvis vi skule have EPO kostede 18.000 kr. for 
en sjat og vi skulle mindst bruge 2 sjatter før 
det virkede, så mon ikke en gang koffein 
kunne gøre det ligeså godt. 
 
Efter vi havde fundet ud af hvilken side 
bundpropperne skulle skrues i fra var vi 
klar….. 
 
Havet var blankt og solen var lige ved at vise 
sig i horisonten, det tegnede til at blive en 
god tur. 
 
Vi lagde fra land i godt tempo, men det 
havde Nils tænkt sig at gøre noget ved. Han 
begyndte at fable om alle de bygninger han 
havde rejst, og efter han havde snakket os i 
søvne med gulv- og dørmål, var båden 
næsten begyndt at bevæge sig baglæns. 
Endelig var hans hals og viden løbet tør og 
vi fik arbejdsro……  

Vi strøg forbi Egå marina i høj fart for nu var 
det snart tid til morgen kaffe. Vi kastede 
anker og kaffen blev skænket. Thyge som 
nok var klar over at han havde virket meget 
truende havde taget morgenbrød med som 
et plaster på såret. Vi fik bællet et par kopper 
kaffe, som ikke helt havde den virkning som 
var tiltænke. Kaffen var en regulær 
tarmvrider, hvilket satte i hvert fald en` 
muskel på prøve på vejen hjem. 
 
Vi var ikke andet end lige vendt, da den 
nyudklækkede styrmand Jens tog 
kommandoen. Hans falkeøjne havde spottet 
et par suspekt udseende  typer ved 
dommerhuset, der var i gang med at rippe 
stedet. Resolut greb han telefonen og ringede 
til politiet. Thyge protesterende, da 
rygmærkerne mindede om nogle af hans 
venner fra stadion. Jens ignorerede ordren 
og tilkaldte politiet, som ville indstille ham 
til en pris som en af hverdagens helte. 
Kådheden ville ingen ende tage for Jens, før 
det gik op for ham at de to typer ville få 
anmelderens navn og adr. oplyst. Så skiftede 
han farve og lignede mest af alt en 
kodinagnyl. 
 
Vi andre roede gladelig hjem indtil Nils 
huggede åren hårdt i, han havde set noget 
bart kød på en badebro. Vi andre der ikke 
havde duggede hornhinder kunne oplyse 
ham om at det var den lokale 
pensionist/nudist klub der var på færde.   
 
Da vi anløb havnen stod der en læderikædt 
motorcyklist, og stakkels Jens blev nu mere 
gråblå i hovedet, indtil pensionisten satte sin 
rollator i bevægelse og begav sig væk. 
 
Vi fik rengjort båden og takkede af for en tur 
i samfundets tjeneste. 
 

Ruben Martinsen
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ENDELIG REGATTA PÅ 
HJEMMEBANE 

Ung og gammel roer i Århus glæder sig til første regatta i mange år på Brabrand Sø 
 
De brænder begge for roning og særligt for 
kaproning på Brabrand Sø. 
Derfor ser både 85-årige Grethe Andersen og 
18-årige Thomas Ottosen frem til, at der 
endelig - efter mange års pause -  holdes 
regattastævne i Århus. For mange roere i 
Danmark er det en selvfølge, at deres klub er 
vært for et regattastævne hvert eller hvert 
andet år. Men sådan forholder det sig ikke i 
Danmarks næststørste by. Efter at 
kaproningsbølgerne på Brabrand Sø gik højt 
i 40, 50 og 60´erne, har der sidenhen kun 
været blikvand med lette krusninger. 
Grethe Andersen har været med i 64 år - helt 
fra dengang et regattastævne i Århus kunne 
samle 3.000 tilskuere  - flere end til AGFs 
daværende hjemmekampe. 
 
“Jeg begyndte at ro i 1937. Allerede dengang 
var der en del også blandt damerne, som 
ville ro om kap, men træningsforholdene var 
dårlige, for bugten ved Århus er ofte så 
urolig. Så i 1940 søgte vores damerotræner, 
Carl Johan Petersen, efter alternativer. Ved 
Brabrand Sø banede han sig vej gennem 
sivene og fandt lige den sø, der opfyldte 

hans krav”, fortæller Grethe Andersen, som 
gennem tiden har været med til at arrangere 
et utal af stævner. Det sidste store 

stævnearrangement var i 1970, da der var 
nordiske mesterskaber på Brabrand. 
 
Siden da tog rosporten i Århus en rutsjetur 
ned ad bakke. Og med interessen dalede 
også tilgangen af nye, stærke roere. Men de 
seneste par år er de vrimlet frem igen fra alle 
kroge - roere med talent for balance, rytme 
og rå muskelmasse.  
 
Det er her Thomas Ottosen kommer ind i 
billedet. Midt i juni vandt han guld til sin 
første regatta i ottergrandprix i 
juniordivisionen i Viborg. For ham bliver det 
rart at komme på hjemmebane. “Det bliver 
spændende og lidt anderledes, at der sidder 
folk og kikker. Man strammer sig nok lidt 
mere op og gi´r alt, hvad man har. Især i 
ottergrandprixerne er folk helt oppe at køre. 
Jeg tror, det bliver meget intenst - det bliver i 
hvert fald fedt at ro på hjemmebane”, siger 
Thomas Ottosen så. 
 
“Ja, det bliver spændende. Bagsværd har jo 
altid kunnet stille med flere hold. Vi har ikke 
været så markante vest for Storebælt. Det 
kommer måske nu”, siger Grethe Andersen, 
der også ser frem til, at de mange roere fra 
hele landet fylder op ved klubhuset i 
Brabrand. 
 
Grethe Andersens egen roprofil er langture 
og inriggerbåde. Men gennem årene har hun 
fulgt regatterne og skal også - hvis bentøjet 
ellers holder - ud at heppe på de lokale hold 
den 27. september til Århus Open Regatta. 
 
De to ro-entusiaster har hver deres ønsker 
for stævnet. Grethe Andersen ønsker roerne 
blikvand og solskin. Thomas, der selv skal 
ud at kæmpe har et andet fromt ønske: 
Masser af medvind. 

Irene Nørgård 
 



 12 

 
 

AARHUS OPEN REGATTA 2003 
Lørdag den 27. september – Århus Rostadion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag den 27. september byder den nystartede regattaforening AARHUS OPEN REGATTA 
velkommen til den første regatta i foreningens historie.  
 
Regattaen er samtidig den tredje og afsluttende finaleregatta i sommerens 8GP-turnering. 
 
8GP-turneringen er en tre år gammel tradition, der blev startet for at sætte fokus på 
outriggerroningen og kaproning for klubhold. Turneringen har mødt stor interesse, og antallet 
af tilmeldte hold er fra sidste år til i år vokset fra 30 til 39. 
 
AARHUS OPEN REGATTA åbner banerne op for 8GP-turneringen og glæder sig til at se de 
mange klubhold og andre løbsdeltagere på Århus Rostadion på Brabrand søen, der er center for 
outriggerroning i Århus. 
 
AARHUS OPEN REGATTA 2003 byder ikke kun på 8GP-løb for seniorer og juniorer, men også 
på outrigger begynder- og motionsløb, mix åben klasse i dobbelt sculler, Åbne Århus 
Mesterskaber i inrigger og 6 km. langstræk for alle bådtyper (se foreløbige løbsliste i Det Gule 
Hæfte eller på www.rostadion.dk). 
 
Så ligegyldig om man er til outrigger eller inrigger og har trænet meget eller lidt, er der god 
grund til allerede nu at sætte kryds i kalenderen ved den 27. september. 
 
Regattaen afsluttes om aftenen med en stor fest for alle deltagere, hvor der bliver rig mulighed 
for at fejre dagens og sæsonens præstationer. 
 
Yderligere oplysninger om OAR – AARHUS OPEN REGATTA, indbydelse m.m. vil blive sendt 
ud til alle landets klubber i starten af august. Opdaterede informationer fra OAR vil løbende 
være at finde på www.rostadion.dk 
 
Vel mødt i Århus! 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til:  
 
Finn Andersen, tlf 2443 44 93, e-mail: oar-regatta@rostadion.dk 
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Bjerrum døber ’Bjerrum’ 
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UDVALG I ASR 
 
Husudvalget 
Rikke Marschner (formand)  
Hanne Lærke: Nøgler, haven  
Dorthe Smedegaard: Skabe, tøjsalg  
Maj-Britt Agerskov: Rengøringsmidler  
Katja Pace: Kaffe/the, rengøringsplan + opfølgning  
Ane Marie Nørgaard Larsen: Vaskeplan  
Line Marschner: Haven (hovedansvarlig)  
Anne Olesen: Haven  
Ina Balle Kristensen: Tøjsalg  
Thyge Moos: Tøjsalg  
- Vask af håndklæder: Alle, plan på opslastavlen  
- Oprydning af omklædningsrum hver den 1. i 
måneden: den, der har vasketjans den pågældende 
uge. 
 
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 
Lars Peter Bach Nielsen 
Michael Troelsen  
 
Aktivitetsudvalget 
Claus Behrendsen (formand) 
Helle Ring 
Søren Agergaard 
Peter Agergaard 
Helene Grenild 
Lotte Klixbüll 
Peter Person 
Morten Fræmohs 
 
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@stofanet.dk 
Adresse: Søndre Ringgade 28, st. th, 8000 Århus C, Tlf: 8742 0041 eller 2229 1467 
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: Jens Baggesensvej 18, 3.th, 8210 Århus V. 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 20. august K1-Teorikursus i klubben kl. 19.00 
Lørdag 20. september Ålborg Regatta 
Lørdag 27. september 8GP på Brabrand + fest om aftenen 
Lør/søndag 18.-19. oktober Løvfaldstur til Møgelø, tilmelding i klub! 
Lørdag 1. november Standerhejsning kl. 16.00 
Lør/søndag 16.-17. november Langtursstyrmandskursus 
Lørdag 6. december Julefrokost i klubben kl. 19.00 
 
FASTE: 
Fællesroning Tirsdage kl. 17.00, torsdage kl. 18.00 & Søndage kl. 10.00 
Motionsroning Mandage kl. 18.00 fra klubhuset, havnen 
Fælles-Outrigger Kontakt kaproningschefen! 
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 
 

    Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET        Fiskerivej 7, 8000 Århus C 




