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ASR-ÅREBLADET DEC 2003 
Udgivet af Aarhus Studenter Roklub, dec. 2003, nr. 5, 31.årgang – Redaktion slut 4/12/03 

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 
 
Standeren blev sædvanen tro strøget den første lørdag i november, og endnu en 
generalforsamling er afholdt for den lille forsamling, der havde fundet vej i vintermørket. 
Rundt om lurer vinterdepressioner som følge af manglende lys og luft, og man vil med fordel 
kunne tilbringe nogle af dagens få lyse timer i lysterapi på bugten. Alternativt må vi krybe 
sammen i stearinlysets skær til julehygge i den gamle rønne på Fiskerivej; en dejlig måde at 
mødes med de rokammerater, man ikke har set alt for længe. I dette dejlige selskab vil du også 
kunne skyde nytåret ind, da vi igen i år planlægger et ordentligt nytårsknald i klubregi. 
 
Redaktionen takker for endnu et dejligt år og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.  
 

Redaktionen 
 

INDHOLD 
 
 
3. Til en følsom veninde 16.  Regler for vinterroning? 

4. Generalforsamlingsreferat 2003 18.  Årebladet tester: Juleøl 

6. Formandens klumme 20.  Bestyrelsens beretning 2002-2003 

7. Så er det sagt  30.  Stjernerne 

8. Vinterklargøringen er i gang 32.  Mod nye horisonter 

9. Km-statistik 2003  35.  Bestyrelsen 

12. Meditation 36.  Kalenderen 

15. Vinterroning – Lysterapi på…  

 
 

Deadline næste blad: 15. februar 2004 
 
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 
Rikke Marschner  eller afleveres til de øvrige medlemmer af redaktionen. 
Lotte Klixbüll 
Marianne De Lemos  Indlæg modtages pr e-mail indtil deadline.  
Eva Lundorff   
Thomas Greve  Deadlines 2004: Nr. 2: 15/4, Nr. 3: 15/6, Nr. 4: 15/9, Nr. 5: 1/12 
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REFERAT AF GENERALFORSAMLING I AARHUS 
STUDENTER ROKLUB 20.11.2003 

 
Tid: 20. november 2003, kl. 19.00 
Sted: ASR`s klubhus, Fiskerivej 7, 8000 Århus C 
 
Valg af dirigent: Gorm Proschowsky som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. 
Valg af referent: Maiken Rasmussen. 
 
Bestyrelsens beretning 
Den afgående bestyrelses medlemmer fremlagde hver især årsberetning for deres respektive 
ansvarsområder. Beretningerne vil være tilgængelige i Årebladet. 
 
Regnskab 
Regnskabet for 2002/2003 blev fremlagt af Lars Peter (regnskabet er godkendt af revisorerne 
uden forbehold). Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  
 
Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
 
Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen fremlagde budget forslag for 2004 og anbefalede en kontingent stigning så prisen 
for passive medlemmer stiger til 200 kr (fra 150 kr), prisen for studerende stiger til 850 kr (fra 
750 kr) og prisen for ikke-studerende stiger til 1100 kr (fra 950 kr). 
 
Kontingentstigningen skal primært bruges til at øge klubbens opsparing og indbetalingen til 
ASR`s støtteforening hæves fra de nuværende 115,- til 200,- pr medlem (tages fra kontingentet). 
Det anføres, at vi de kommende år skal regne med at udskifte en stor del af bådparken, samt at 
vi skal påregne store udgifter i forbindelse med den kommende udflytning. 
 
Der stemmes om kontingent for 2004, og bestyrelsens forslag vedtages med massivt flertal. 
 
Valg af formand 
Michael Troelsen genopstillede uden modkandidater og blev valgt. 
 
Valg af bestyrelse 
Da der ikke var flere opstillede kandidater end pladser i bestyrelsen, blev følgende valgt til 
bestyrelsen uden afstemning: 

• Claus Behrendsen (genopstiller) 
• Niels Lysebjerg (genopstiller) 
• Lotte Klixbüll (genopstiller) 
• Line Boel (genopstiller) 
• Christian Petersen (genopstiller) 
• Søren Dalager-Pedersen 
• Thyge Moos 
• Lone Trærup 
• Dorthe Smedegaard Pedersen 
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Til de fratrådte bestyrelsesmedlemmer; Lars Peter Bach Nielsen, Rikke Marschner, Lise Juhl 
Nielsen og Per Mortensen skal lyde en stor tak for deres indsats. 
 
Valg af revisorer 
Anne Olesen genopstillede og blev valgt. 
Per Mortensen blev valgt som ny revisor. 
 
Eventuelt 
Rikke Nordmann fortalte om udflytningsudvalgets arbejde, og præsenterede de foreløbige 
tegninger til bygningskomplekset. Hun understregede dog, at der er lang vej endnu. 
Kommunen har endnu ikke bevilget penge til projektet, og vi får ikke del i kommunens 
anlægsbudget de næste 10 år. Håbet er at få del i en pulje penge, der skal uddeles i efteråret 
2005. Under alle omstændigheder skal vi selv betale en stor del af projektet, så jo mere gratis 
arbejdskraft vi selv kan mønstre, jo billigere bliver det for klubben. Rikke planlægger at holde et 
seminar/møde om udflytningen for alle interesserede, og alle der har mod på at blande sig i det 
politiske arbejde (lobbyarbejde, fx i form af læserbreve) opfordres til at melde sig under 
fanerne. De foreløbige tegninger af de nye bygninger bliver lagt ud på hjemmesiden. 
 
Martin Rodevad spurgte til muligheden for at have et ergometer permanent på havnen. Der var 
forståelse for forslaget, men det blev afvist på grund af klubbens indeklima om vinteren 
(isnende kulde og høj luftfugtighed), hvilket hverken egner sig for ergometre eller mennesker. 
 
Anker Aagaard fortalte at ølkassen havde et overskud på 1500,- 
 
Michael Troelsen fortalte om pontonprojektet og om en lille håndfuld frivilliges heroiske 
indsats for at få støbt beton-forankringen. En meget stor tak til Kasper Storgård og 
medarbejdere. Samtidig pointerede Michael at arbejdet ikke er slut endnu; Pontonen skal i 
vandet, ponton og rampe skal beklædes med træ og det hele skal forbindes. Forhåbentlig er 
pontonen klar til standerhejsningen i 2004 men igen, det kræver at frivillige hænder hjælper til. 
Hold øje med hjemmesiden for nærmere information. 
 
Michael Troelsen luftede tanken om at etablere en ”Næstformandspost”. Næstformanden skulle 
varetage nogle af formandens daglige opgaver så formanden ville få mere tid til at fordybe sig i 
politisk arbejde, f.eks. i forbindelse med udflytningsprocessen. Beslutningen om en evt. 
næstformandspost diskuteres og afgøres i den nye bestyrelse. 
 
Endvidere fremsatte Michael Troelsen forslag om at danne en ”Velfærdsforening” under ASR. 
Formålet med en sådan forening skulle være at samle klubbens ”cigarkasse-økonomier”, såsom 
”ølkassen”, ”festkassen”, ”tøjkassen” og evt. ”kaffekassen” under et og adskille dem fra ASR`s 
mere officielle økonomi. Det vil resultere i, at ASR`s regnskaber bliver mere retvisende og det 
vil lette administrationen af diverse udvalg. Tiltaget diskuteres videre i den nye bestyrelse, og 
vedtægtsforslag samt prospekt lægges på nettet. Der indkaldes til stiftende generalforsamling i 
december/januar, og det påregnes at den nye forening er i drift ved standerhejsning i 2004 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden 
 
November 2003 
 
 
Dirigent, Gorm Proschowsky  Referent, Maiken Rasmussen 
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FORMANDENS KLUMME 

 
November måneds generalforsamling er nu 
vel overstået – ud over de 15 personer, der 
er/var direkte knyttet til bestyrelsen, mødte 
kun godt 20 andre, interesserede medlemmer 
op. Således var 35 medlemmer (ca. 15% af 
klubben) med til at bestemme, hvordan 
klubben skal ledes i det næste års tid.  
 
Ny bestyrelse 
Foran os er et spændende år, hvor vi i høj 
grad kan se fremad og tegne nye linjer for 
klubbens udvikling. Om alt går vel bliver 
klubhusets ydermure sat i stand i den 
kommende sæson, så de kan holde nogle år 
endnu, og vi får lagt en længe ventet ponton 
ud. Lever vores naboklub på Fiskerivej – 
ARA – op til deres løfter, får vi tilmed en 
sliske, så vi kan skære ned på de tunge og 
uergonomiske løft. En ny dobbeltsculler vil 
indvarsle sæsonen på Brabrand, og måske 
får vi en velfærdsforening op at køre.  
 
Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende 
poster: Kasserer Dorthe Smedegaard, 
Uddannelseschef Line Boel, Næstformand 
Lone Trærup, Langsturschef Lotte Klixbüll, 
Instruktionschef Christian Petersen, Ro-
/Aktivitetschef Claus Behrendsen, 
Materielforvalter Niels Lysebjerg, Sekretær 
Søren Dalager-Pedersen, Kaproningschef 
Thyge Moos og Husforvalter Katja Pace. 
 
Bestyrelsen har således valgt at oprette en 
næstformandspost, der skal samarbejde med 
formanden om at samle trådene i 
bestyrelsesarbejdet og desuden stå for nogen 
af de ’interne’ opgaver i klubben såsom at 
indsamle og koordinere informationen i 
klubben. Vi har samtidig flyttet lidt rundt på 
opgaverne posterne imellem.  
 
At vi oprettede en næstformandspost betød, 
at der manglede en husforvalter. Katja Pace, 
flereårigt medlem af husudvalget, har 
tidligere tilbudt at tage fat i den post, og da 
tilbuddet stadig stod ved magt, valgte vi at 
supplere hende ind, sådan som vedtægterne 

giver os mulighed for. Katja er dermed 
klubbens nye husforvalter.  
 
Om holdningen, der bliver væk 
Jo, alt i alt en lovende sæson. Det stadigt 
mere ringe fremmøde på generalforsam-
lingerne de senere år giver dog anledning til 
at overveje, om tiden er ved at løbe ud for 
den form for organisation, ASR bygger på? 
Hvorfor er der så få, der tager en 
novemberaften ud af kalenderen og bidrager 
til at klubben fortsat lever? Det kan være, at 
torsdag den 20. november bare var en dårlig 
dag, at regnvejret spillede ind, at der ikke 
var blevet annonceret nok. Men det kan også 
være, at ’Biksen ASR’ enten bare kører så 
godt, at der ikke synes at være grund til at 
interessere sig om hele fundamentet for at 
kunne ’gå til roning’, eller også er 
bestyrelsesarbejdet blevet for lukket og 
professionaliseret land? Stiller vi for store 
krav og forventninger? Det må vi finde ud 
af.  
 
Dialog! 
Det ville være rart bare at høre nogle bud, 
også fra andre end ’tordenskjolds soldater’. 
Som det er nu, informerer bestyrelsen 
gennem mange medier (måske for mange?). 
Det gøres ud fra den filosofi, at 
forudsætningen for at skabe en god, frivillig 
og levende organisation er, at der er en 
levende dialog. Og en forudsætning for den 
levende dialog er, at vi fortæller hinanden 
om hvad vi laver og hvilke forventninger, vi 
har til hinanden – og ikke har. Men hvordan 
kan vi løse den opgave under de givne 
vilkår?  
 
Professionel ledelse og aflønning? 
Som det er nu, kan det meget vel blive mere 
og mere fristende at løse opgaverne ved at 
have en ansat ledelse, hvor nogen bliver 
betalt for at løse opgaverne - fordi ’brugerne’ 
har travlt med alt muligt andet, hvilket jo er 
en helt legal grund. En simpel løsning, 
mange sportsklubber bruger. Man kunne 
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således differentiere kontingentet så de, der 
gav en hånd med, slap for at betale fuldt 
kontingent. Man kunne købe opgaver ude i 
byen af professionelle firmaer. I sin videste 
konsekvens kunne man i realiteten afskaffe 
generalforsamlingerne, indføre måneds-
abonnement og i øvrigt drive klubben på 
markedsvilkår. ”Vil du være bestyrer af et 
lille sportscenter på nordhavnen med 300 
brugere? Arbejdet er berammet til 25 timer 
om ugen, men du må være forberedt på 
spidsbelastninger. Erfaring fra ledelses-
arbejde en fordel. Løn efter gældende 
overenskomst”.  
 
Realisme 
Vi må og skal tilpasse os nutiden før vi bliver 
fortid og drømmene bliver gammeldags. Vi 

må være realistiske, og måske er professionel 
ledelse og aflønning løsningen, som vil gøre 
alle mere tilfredse? Jeg deler dog stadig det – 
måske gammeldags – ønske om, at klubben 
skal basere sig på og gennemsyres af 
frivillighed og godt kammeratskab. Vi bør 
viderebringe og støtte op om de værdier og 
de holdninger, der har ligget til grund for en 
lang tradition af frivilligt arbejde i klubben – 
en ledelsesform, der med et moderne udtryk 
kaldes ’værdibaseret ledelse’. Men for at 
’Projekt ASR’ det kan lykkes ad 
frivillighedens vej, så har vi til stadighed 
behov for en bred dialog, kritisk stillingtagen 
og et rodfæstet engagement – også uden for 
roturene.  

Michael Troelsen 

 
 
 
 

 

SÅ ER DET SAGT! 
 
 
 
 
Som lanceret i sidste nummer af Årebladet, har vi lavet en citatspalte. Vi håber, at I vil tage den 
til jer og sende os jeres rokammeraters guldkorn. Forslag kan mailes til Rikke@Marschner.as 
 
 
 Under en diskussion omkring svedige spegepølser om sommeren: 

- ”Hvis man virkelig skal ha’ pølse, så er sådan en god sønderjysk pølse at 
foretrække”. (Claus B)  

 
 - ”Ja, så anbefaler jeg fransk vindtørret”. (Lene Sigh) 
 
 
 Efter udvælgelse af slik i kantinen:  
 - ”Lotte, du har også sådan en tarvelig smag”. - Jonas sad lige ved siden af! (Rikke M)   
 

- ”Jeg har hørt, at han har udstyret i orden.” klubkassereren om en  
vis grejkonge/ sekretær.  

 
 Fra redaktionen ønsker vi dem god arbejdslyst – 
 med bestyrelsesarbejdet! 
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VINTERKLARGØRINGEN ER I GANG 
Stemningsbilleder fra weekenden 29.-30. november 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 ”Merc på lakken, Noer!”      Har Peer mon tabt smøgerne i agterrummet? 
 
 
Vinterklargøringen er gået i gang. I weekenden blev der kælet for AUS og Merc, som igen i år er 
tilbage på gamle hænder hos formændene Holbech og Seiersen samt mandskaber.   
 
Dejligt at se, at der er opbakning om at få bådene på ret køl. 
 
Der er dog stadig ledige pladser på vinterklargøringen! 
Husk at alle har pligt til at deltage i vedligeholdelsen af bådparken i løbet af  
Vinteren. Skriv dig på listen, inden materieludvalget prikker dig!   

Bådformand Holbech og hans piger sliber på livet løs… 
 

                                                                                                     Tekst og fotos: 
                                                                                                     Claus Behrendsen / Mat.udvalget  
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KM STATISTIK 2002/03 
Hermed årets opgørelse over den samlede roaktivitet i ASR: 
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Søren  Agergaard 3071   1631 1297 143 Nina Hedegaard Nielsen 606 606       
Claus  Behrendsen 2922   658 2037 227 Mads Aaboe Jensen 582   309 273   
Per  Mortensen 2826 964 608 1205 49 Kristian Kjær Andersen 563 5 305 213 40 
Michael  Troelsen 2447   737 1662 48 Erik Eigaard Ulfkjær 544 506 38     
Thomas  Svendsen 2384 427 1204 692 61 Rikke Suhr Marschner 541   425 50 66 
Morten Ulrik  Christensen 2060   1364 696  May-Brit  Bülow 524   524     
Katja  Pace 1978 8 962 974 34 Nina Espegård Hassel 523   322 201   
Thyge  Moos 1890 343 663 845 39 Helle  Rønne 516   360 156   
Simon  Feilberg Schjødt 1666   943 659 64 Carsten  Bach 508   321 187   
Morten Rebo Fræmohs 1621   1103 446 72 Lene Sigh Knudsen 503   431 50 22 
Søren  Dalager-Pedersen 1528 270 992 266  Anette  Pind 490   63 427   
Lone  Trærup 1492   654 731 107 Gurli  Andreassen 487 4 425 58   
Ina Balle Kristensen 1487   840 589 58 Morten Munthe Fenger 483 154 329     
Johnny  Kjeldbjerg 1416   726 656 34 Kristine H. Seeberg 473   207 266   
Christian Haugaard Christensen 1406   949 457  Rikke Christine Nordmann 471   319 123 29 
Christian  Petersen 1382   774 581 27 Henrik  Vinther 462 27 286 137 12 
Milou Udesen Theut 1378 38 742 544 54 Martin  Rodevad 460 8 346 106   
Peter  Agergaard 1324   779 533 12 Marianne  de Lemos 450 5 364 81   
Ruben  Martinsen 1284   1029 255  Ditte  Olesen 446   345 101   
Rikke  Birkedal 1270 132 989 88 61 Jan  Møller 441 376 65     
Anker M. Aagaard 1221   426 795  Luci Maria Østrup Madsen 436   436     
Gorm  Proschowsky 1209   606 603  Lars Peter Bach Nielsen 430 58 357   15 
Jesper Henrik  Christensen 1152   681 471  Ole  Nørgaard 429 406 23     
Niels Erik Lysebjerg Hansen 1146   710 406 30 Solveig  Hansen 427 4 368 55   
Maiken  Rasmussen 1128 6 899 223  Lisbeth  Madsen 415   292 123   
Nina Fuglholt Thomsen 1113 10 747 356  Mette Lund Jakobsen 403   217 174 12 
Anne V. Olesen 1066   689 346 31 Janni Maria  Pedersen 396 21 375     
Mette  Larsen 1046 10 678 338 20 Thomas  Oreskov 395   267 128   
Lise Juhl Nielsen 1018   716 293 9 Eva Henriette Lindholm Lundorff 392 6 336 50   
Line Kaldahl Boel 997   659 311 27 Marie Louise  Blauenfeldt 411 2 202 188   
Signe  Søndergaard 994 18 661 315  Mette  Dørken 388   388     
Karsten  Handrup 964   499 465  Ninna Cathrine Schmidt 387   302 49 36 
Jevgenia  Karg 930 5 649 276  Thomas  Greve 371   91 271 9 
Jesper  Fog-Petersen 912   292 620  Nils  Tholstrup 361   311 50   
Mie Frydenlund Jensen 856   356 500  Annette Fredslund Andersen 358   309   49 
Niclas Renberg Gregersen 847   412 435  Jan  Tovgaard 357   309 48   
Lars Kristian Løkkegaard 843 611 47 185  Stine Bentien Schulz 349   174 163 12 
Sune  Andersen 839   374 465  Vita Cathrine  Carstensen 347   267 80   
Rikke Højland Jensen 834 6 433 395  Luise  Jakobsen 345   254 91   
Caroline  Juhl 821   655 146 20 Dorthe Smedegaard Pedersen 343   227 98 18 
Helene Egeberg Grenild 798   400 368 30 Jonas Suhr Marschner 342   297   45 
Anita Back Nissen 790   570 187 33 David  Keis 335 11 269 55   
Marie  Melskens 788   544 244  Lene Laigaard Andersen 332   252 80   
Jens Rechnagel Kristensen 787 14 370 403  Helle  Borg 331   184 135 12 
Morten  Charles 785 276 461 48  Jens-Erik  Jørgensen 323   180 143   
Peer  Mortensen 768   300 468  Christian Bøtcher Jacobsen 308   226 50 32 
Lotte  Klixbüll 761   518 210 33 Mathias Staugaard Nielsen 304   276 28   
Hanne Medum Lærke 753   367 355 31 Victor  Dahlgren 300   247 53   
Troels  Højberg 712   277 435  Tanja Margrethe Pedersen 280   129 151   
Nanna  Ebbensgaard 703 4 550 149  Sune Mørch Knudsen 277 46 231     
Martin  Olesen 699 70 629    Anne-Sofie Linderoth Bouchet 270   110 160   
Karen  Svidt 693   581 91 21 Kasper Aagaard Jensen 269   136 133   
Pia Pinholt Madsen 681 301 165 215  Jette  Iversen 268   202   66 
Jens Dybkjær Holbech 679   445   234 Claus Holm Christensen 268   193 75   
Jesper  Larsen 648   338 310  Martin  Hansgaard 267   212 55   
Andreas  Rudbeck 639   313 326  Mikael  Poulsen 267   202 65   
Karina Aarup Mikkelsen 638 10 462 166  Hanne  Friis 267   124 143   
Sarah Kirkegaard Verver 623   328 295  Andreas  Rudkjøbing 266   101 165   
Lene  Lauritsen 609   408 201  Charles Bo Volkersen Conrad 259   208 51   
Malene Blaabjerg Andersen 607 15 253 315 24 Jakob  Schulz 258   203 55   
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Jens Frøkjær Laursen 257   207 50  Anne Duus Hansen 103   103     
Tina  Svensson 254   185 50 19 Henning Nørregaard Blaabjerg 100 100       
Anni  Jeppesen 233   183 50  Rasmus  Holm 100   100     
Svend Hagen Madsen 231 226 5    Rasmus  Nygård 100 20 80     
Peter  Westergaard 230   153 43 34 Hans Horslund Christensen 99 71 28     
Morten  Nielsen 226   161 65  Anja  Kristiansen 98   98     
Marit Nørgaard Petersen 225 28 146 51  Louise Carstensen Gjelstrup 96   96     
Marianne Maj  Rasmussen 224   140 84  Maria  Rasmussen 95   95     
Arne Lentz Svendsen 223 144 79    Jens  Kloppenborg-Skrumsager 95   95     
Christina  Molbo 223   175 48  Claus Rye Petersen 94   94     
Martina Elisabeth  Rahkonen 220   167 53  Mette  Verner 91   91     
Helle Elbak Ring 217   142 75  Marie Holmen Juhl 91   91     
Lisbeth  Poulsgård Jensen 216   146 70  Pernille  Christensen 87   87     
Marianne  Rydlund 212   159 53  Karin Pape Møller 87   87     
Emily  Dean 211   131 80  Kamilla Harlev Jensen 84   84     
Adam  Aisen 206   155 51  Jesper  Gaarskjær 84   84     
Anne  Thorsen 201   201    Ulla  Vølker 84   84     
Louise Nørgaard Petersen 197   197    Lene Paik Jørgensen 82   82     
Maja Kluger Rasmussen 196   196    Jens Marsk Hansen 80   80     
Trine  Thesbjerg 195   144 51  Dalia  Jarom 80   80     
Mariann  Kristiansen 193   181   12 Palle  Nørgaard 80   80     
Ann  Bischoff 187   163   24 Jens  Vedel 78   78     
Marianne  Vestergaard 182 7 175    Dorte  Tholstrup 77   77     
Søren Winther Hansen 181 181      Andreas  Kaal 73   73     
Kim  Højer 180   130 50  Anette  Black 72   72     
Dorthe Lysebjerg Hansen 179   170   9 Nina  Ank 72   72     
Peter  Mouritsen 178   163   15 Dennis Lundkvist Helmnæs 71   71     
Andy Juhl Jensen 177   177    Lars  Hector 67   52   15 
Henrik Emil Seiersen 175   116   59 Annette  Olesen 67   67     
Jan  Hartvig 171   141 30  Tage Emil Hansen 66 59 7     
Ulla Britt  Pedersen 170   119 51  Erik Boye Bak 65   65     
Jesper  Bak 168   117 51  Trine  Løkkeholt 64   64     
Ane Marie Nørgaard Larsen 164   107 57  Rasmus  Toft 64   64     
Henning  Ritter 164   164    Jane Dahl Andersen 62   62     
Ulla  Mortensen 161   152   9 Stefan Kragh Nielsen 62 12 50     
Christian Budde Olesen 161   161    Mikkel  Jensen 62 47 15     
Anders  Bilde 160   112 48  Peter  Andersen 62   62     
Nicholai Ørskov Abrahamsen 159   104 55  Lars  Schindhelm 60   60     
Charlotte  Nielsen 156   156    Anders Elgaard Jensen 59   59     
Anne Friis Hansen 154   154    Lars Steen  Hansen 52   40   12 
Asger  Andersen 152 30 122    Bettina  Henningsen 43   43     
Louise Winkler Schjødt 152   152    Anders Lindholm Bertelsen 41 4 30   7 
Kasper  Storgård 152   152    Mona  Kjærsgaard 40   40     
Lisbeth  Eskildsen 149   149    Jesper Vange Hansen 36   36     
Lars Jarette Koefoed 149   149    Knud  Gjørup 34   34     
Jacob Bækby Nielsen 146   96 50  Marianne Kirk Jepsen 34   34     
Tina Harbo Laursen 142   92 50  Thea Jessen Kristensen 33   33     
Jesper  Callesen 142   127   15 Christian  Warming 32       32 
Line Suhr Marschner 138   117   21 Kristian  Minck 30   30     
Christina  Busk 135   105 30  Anne Dissing Rasmussen 29   29     
Inge Tornbjerg Pedersen 135   105 30  Tine Ladefoged Jensen 29   29     
Paul  Fleischer 134   134    Hans Christian  Jensen 28   28     
Maj-Britt  Agerskov 133   133    Jesper  Jensen 24   15   9 
Hanne  Bech 133   133    Per  Clausen 24   24     
Tina  Højmøller 131 1 130    Rune  Meldgaard 22   22     
Torben  Noer 125   115   10 Thor Clasen Jonasen 21   21     
Lotte Rønne Larsen 123   123    Jens Ulrik  Østergaard 18 18       
Gry Vissing Jensen 121   121    Louise  Sørensen 14   14     
Bodil  Lauridsen 121   121    Morten Gaarden Henriksen 12   12     
Jan  Daggry 120   120    Lars  Brask 12   12     
Christian  Hansen 120   120    Lone  Sunde 12   12     
Dorthe  Pinholt 116 107 9    Peter  Person 10   10     
Mette Rigmor Weiss Mose 113   113    Mette  Thorndahl 8   8     
Peter Eg Jensen 112   112    Hanne  Bjerregaard 8   8     
Ole  Thomsen 107   107    Ediz Mahatme Yildiz 6   6     
Kasper Langgaard Jensen 106   106    Flemming  Veng 4 4       
Torben  Rasmussen 105   105    Jesper Trier Nielsen 2 2       
Anne Line  Andersen 104   104    Otto Bjerrum 2         
Janne  Nielsen 104   104    Gæst/ Ukendt 2856 1033 869 899 55 
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Sæsonen 2002/03: 

  Km i alt Brabrand Daglig Langtur Vinter
I alt 112.699 7.877 66.524 35.812 2.465

 
Optællingen er baseret på sekretærens seneste opgørelse over aktive medlemmer.  
 
I den forgangne sæson har 258 roere i alderen 18-91 år roet 112.699 km tilsammen. Der er roet 
7.877 km på Brabrand, 66.524 km på bugten samt 35.812 km i det ganske danske (og tyske og 
svenske!) sommerland. 
 
Der har i år været en fremgang i antallet af aktive medlemmer. Der har været 258 aktive i 
forhold til 231 sidste år.    
 
Sæsonen i år har været karakteriseret ved en øget roaktivitet. Hvert medlem har i gennemsnit 
roet 437 km., hvilket er en fremgang på 21 km. pr aktive medlem.  
 
Der har været en stigning i aktiviteten på Brabrand, for den daglige roning og langturene. 
Vinterroningen er derimod faldet. Årsagen hertil skal nok det ustadige vejr og den tilisede 
havn. 
 
Ved opgørelsen af kilometre er vi stødt på det problem, at protokollen ofte har manglet 
oplysninger om turen. Turens mål, antal roede km. samt afgangs/hjemkomsttidspunkt mangler 
og i enkelte tilfælde har der direkte manglet folk til at besætte samtlige sæder i en båd – 
ynkeligt! Det understreges, at det er styrmandens ansvar at protokollen udfyldes korrekt og så 
præcist, som muligt. Et andet problem har været, at folk har brugt andre navne end dem, de har 
opført på deres stamblad, hvilket resulterer i at andelen af ukendte km. er større end normalt. 
 
Sidst vil jeg gerne fremhæve, at årets kaniner har været meget aktive og at de har været med til 
at præge klubben i positiv retning. 
 
Rokonge blev Søren Agergaard med 3071 km.   
Kaninkonge blev Morten Christensen med 2060 km.  
Kanindronning blev Maiken Rasmussen i et tæt opløb med den næstmest roende kaninpige. 
Maiken roede 1128 km –  Kun 13 km mere end nr. 2!  
 
En stor tak skal lyde til Hanne Lærke og Katja Pace, der, under optællingsarbejdet, har holdt 
styr på kuglerammerne! 
 

Overbliksstatistik 
 2003  2002 2001 
Daglig  66.524 60.177 53.605 
Vinterroning  2.465 3.435 2.537 
Brabrand 7.877  7.053 10.394 
Langture 35.812   25.526  29.711
I alt 112.699  96.191 96.247 
Medlemmer* 258 231  244 

   
*Antal medlemmer, som har roet den pågældende sæson     

Claus Behrendsen,  
Rochef/aktivitetschef 
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M E D I T A T I O N 
 
Sommeren 2003 vil uden tvivl være prentet i 
min hukommelse resten af livet. Jeg var med 
til et projekt, ingen andre før havde kastet sig 
ud i, og som ingen af os kåde roere vel 
overhovedet heller rigtig turde tro, ville 
lykkes. Men vi ville det og vi gjorde det. Vi – 
Claus Behrendsen, Søren Agergaard, Per 
Mortensen og undertegnede – overvandt 
spekulationerne og roede Sylfiden ned langs 
den østjyske kyst, ind til Slesvig, ned til 
Lübeck, over til Rostock, rundt om Femern, 
videre til Rügen. Med færge til Bornholm, 
rundt om den og så igen med færge til Ystad, 
rundt om Sveriges sydligste punkt, gennem 
Falsterbokanalen, under Øresundsbroen, 
forbi Ven, rundt om Kronborg, rundt om 
Sjællands Odde, med færge fra Kalundborg 
til Samsø og så rundt om Isse Hoved tilbage 
til Århus. 26 dage, 1590 km.  
 
Jeg er flere gange blevet spurgt, om det var 
hårdt? Klart: det var det! Til tider ligefrem 
(undskyld mig) røv-sygt. Men det var ikke 
det, der optog os mest. Vi nød det på mange 
måder. En gennemsyrende oplevelse af 
frihed og fred. Væk fra alt det materielle 
derhjemme, kun en båd, to gode 
kammerater, havet, luften, solen, blæsten, 
regnen, bølgerne, soveposen og det tørre 
undertøj. Det samme gentog sig hver dag: op 
tidligt, en kæmpe portion morgenmad, 
pakke sammen, pakke båd og så af sted på 
dagens etape. Frokost undervejs, måske købe 
ind, videre til sent på aftenen, hvor vi spiste 
og faldt trætte om i teltet. På mange 
strækninger var det kun gryntene i 
forbindelse med styrmandsskift, der afbrød 
tavsheden. Det var på mange måder én lang 
måneds meditation med årens monotone 
bevægelse som omdrejningspunktet.  
 
Et par billeder og brudstykker fra dagbogen: 
 
Tirsdag den 1. juli 
Trods en flyvende start fra Århus i går ligger 
vi stadig indeblæst i Juelsminde. Vindmåler-
en siger 5-6 Beaufort fra Øst, og med den 

styrke når vi aldrig rundt om Bjørns Knude 
og ind i Vejle Fjord. De siger i radioen, at 
vinden lægger sig hen over eftermiddagen 
og går i vest. Stemningen er god, men er nok 
lidt irriterede over, at vi allerede nu skal 
’blæse inde’. Gad vide, om vi når ned i 
Lillebælt senere i dag? 

 
Fredag den 4. juli 2003 
Vi nåede ind til Slesvig i går - i strid 
modvind. Slien er et skønt område, der 
minder om en forstørret udgave af Søhøj-
landet. Det er fantastisk at komme roende til 
Slesvig ad vandvejen, sådan som man har 
gjort gennem adskillige generationer. I dag 
tager vi over forbi Hedeby og går i Vikinger-
nes fodspor. Eneste minus pt: Der er gået 
betændelse i vablerne på hænderne.  
 
Søndag den 6. juli 2003 
Vi er netop kommet forbi udsejlingen fra 
Kiel. Har besluttet os for at ro videre, da der 
hele næste uge – fra morgen til aften – vil  
være skydeøvelser ud for de næste 30 km’s 
kyst. Kortet siger os, at vi kan nå næste havn 
– Heiligenhafen – inden for 40 km. Vi har 
vinden i ryggen. 

Strib Fyr ved aftenstide.  
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Mandag den 7. juli 2003 
Vejret er roligt i dag. Vi har nydt det flade 
vand rundt om den flade ø Femern – i høj 
solskin. Lige nu sidder jeg og laver 
aftensmad, mens Søren og Claus går en tur 
ved Puttgarden. I går endte det i en ren 
røvtur. Vi havde taget fejl af kortet, og der 
var mindst 60 km til Heiligenhafen, ikke 40 
km. Vinden lagde sig desuden ikke hen 
under aften, men tog til. Da vi endelig kom 
frem til Heiligenhafen efter 120 km’s roning i 
høje bølger og i absolut mørke de sidste fire, 
kunne vi ikke finde indsejlingen – kortet 
sagde, at den skulle findes bag en meget lang 
mole, men den var ikke at se nogen steder. 
Prøvede vi at går ind, var der dog en meget 
kraftig brænding. De få bøjer, der trods alt 
var, gav ikke megen vejledning. Trætte som 
bare pokker overvejede forskellige mulig-
heder for at søge læ i andre havne eller 
vente, til det blev lyst, men fandt efter nogen 
tids søgen og driven rundt alligevel den rette 
kurs – vel at mærke bag om en flad, mørk 
landtange! Før vi gik i seng ved 4-tiden i 
morges fik vi talt det hele igennem. Sådan en 
møgtur ror man vist kun én gang. 
 
Lørdag den 12. juli 2003 
Hviledag i Rostock! I dag kommer Per ned 
og afløser Søren. Vi har slået os ned i Rostock 
Roklub, hvor vi efter en lidt kølig 
modtagelse nu er blevet kendt som ’Die 
Wahnsinnige Dänen’. Hele vejen ind til 
Rostock kan man tydeligt se, at det stadig er 
øst-Tyskland. Sværdindustriens monu-
menter findes stadig langs kysten, men nu i 
forfald. Rostock har et fornyet centrum, 
kirkerne er restaurerede, men i sidegaderne 

føles det, som om de stor-osende Trabi’er 
stadig kører her og brunkuls-ovnene kun lige 
holder en kort pause i sommervarmen. 
Noget helt andet end Lübeck, hvor vi kom 
roende ind ad floden og op i kanalerne, 
gennem det historiske centrum og mærkede 
den uafbrudte, europæiske kulturhistorie 
næsten på egen krop. Dét var stort. 
 
 

 

 
 
 

 
Kanalmotiv fra Lübeck. 

Strækning/dag Afstand
Århus-Juelsminde 69
Juelsminde-Middelfart 51
Middelfart-Spramshuse 72
Spramshuse-Kappeln 87
Kappeln-Schleswig 31
Schleswig-Kappeln 36
Kappeln-Heiligenhafen 122
Heiligenhafen-Burg 67
Burg-Travemünde 68
Travemunde-Lubeck 20
Lubeck-Wismar 70
Wismar-Rostock 75
Rostock-Rostock 3
Rostock-Darsser Ort 61
Darsser Ort-Hiddensee 90
Hiddensee-Mukran 75
Rønne-Hammeren 20
Hammeren-Rønne 88
Ystad-Smyge Huk 33
Smyge Huk-Barsebäck 79
Barsebäck-Helsingør 56
Helsingør-Hundested 72
Hundested-Havnsø 90
Havnsø-Kalundborg 52
Kolby Kås-Issehoved 48
Issehoved-Århus 55
I alt 1590

Tidligt oppe. Pokkers tidligt oppe. Regnvejr. 
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Mandag den 14. juli 2003 
Her lugter af hest – altså mest af rigtig hest! 
Vi er på Hiddensee lige vest for Rügen. Her 
må der kun køre cykler og hestevogne. Ren, 
tysk familieferieparadis! Eneste ulempe: de 
har ingen ordentlige toiletforhold, og vi 
trænger til et rigtigt bad! Ikke mindst fordi vi 
i går ankom vi til en lille perle af en nødhavn 
(også uden bad), det østtyske militær i 
60’erne anlagde i et fredet område ved 
Darsser Ort - og dér fik en varm modtagelse 
af myggene. Itch! 

 
Onsdag den 16. juli 2003 
Vi er endelig på Bornholm! Dagen i dag 
begyndte på havnearealet i Mukran ved 
Sassnitz, hvor vi ankom i tæt tåge i aftes. Det 
var med nød og næppe, at vi undslap en nat 
i tysk varetægt: vi fik allernådigst lov til at 
blive og overnatte på havnearealet tæt ved 
færgen, da vi over for ’Die Polizei ’kunne 
redegøre for, at vi blot var ’Dänishe Rudern’, 
der havde roet ’den ganzen weg von Aarhus’ 
og skulle videre til Rønne i morges. Vi var 
altså ikke østeuropæiske bådflytninge! 
 
Søndag den 20. juli 2003 
Man kan stadig se Øresundsbroen her oppe 
fra Ven, en fantastisk perle midt i Øresund. 
Her er smukt! Her vil jeg tilbage! Om det er 
strålingen fra Barsebäck-værket, som vi sov 
ved siden af i nat (kun afbrudt af en flok 
fulde svenskere, der forstyrrede sommer-
nattens idyl og begyndte at pille ved den 
intetanende Sylfiden, indtil Claus med 
myndig stemme gjorde dem meget små), så 
har jeg en boblende fornemmelse i kroppen; 
vi er på vej hjem! Vi gør det! Vi når det! Eller 
også er det bare alle de ’snella, svenska 

flickor’ på Ven?  

 
Tirsdag den 22. juli 2003 
Den boblende fornemmelse var vist lidt for 
kålhøgen – vi er lige kommet ind i Havnsø 
efter at have ligget i adskillige timer i stiv 
westenvind og kæmpet for at komme rundt 
om Ordrup Næs i Sejerøbugten. Puha, dét 
trak tænder ud! Hænderne er til tider følel-
sesløse og prikker. Om morgenen er de rullet 
sammen, som havde man holdt om en åre 
hele natten. Det er noget af en kamp at 
komme i gang med de første åretag. 

 
Fredag den 26. juli 2003 
Kære dagbog: Vi gjorde det! Som vi ligger 
her uden for Århus og venter på at klokken 
bliver lidt i fire, hvor vi har lovet TV2-
østjylland at komme roende ind i havnen, så 
er det hele næsten uvirkeligt. 26 dage, næs-
ten 1600 km. Jeg kan mærke det, hænderne 
og ballerne er brugte, men – kan det virkelig 
passe? Mange oplevelser venter endnu på at 
blive fordøjet.  
 

Michael Troelsen 

Long time, NO sea (0,1m). 

Sommeridyl på Ven.

Morgen på Issehoved, dag 26. 
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VINTERRONING - LYSTERAPI PÅ 
ÅRHUSBUGTEN  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nordlys med pynten i sigte!                                            Kaffeslapperas i Egå                 

             
Standeren er strøget og klubben er gået i ”vinter”mode. Mange medlemmer har valgt at lægge 
roningen på hylden indtil standerhejsningen til foråret, men hvorfor ikke fortsætte vinteren 
igennem og opleve en helt ny side af roning - vinterroning? 
 
Mellem det, til tider, triste vejr er der ofte hele dage, hvor vandet er spejlblankt på Århusbugten 
og solen står lavt over byen, mens temperaturen ligger lige omkring frysepunktet. Vandet er 
fuldstændigt klart og ofte er sigtbarheden mod bunden på op til 6-8 meter! 
 
På vandet er der, selv på gråvejrsdage, hvor man inden døre er tilbøjelig til at kigge ud ad 
vinduet og umiddelbart tænke, føj for et kedeligt efterårs-vintervejr, en lyskoncentration uden 
lige pga. spejlingen i vandoverfladen.  

 
Vinterroning kan være en effektiv motionstur til Egå eller 
Studstrup eller at ligge uden for andet skiftested med et tæppe 
om sig, varm kaffe i termokruset og hjemmebagt æbletærte. 
 
Vinterroning skal prøves!                  
 
Vær opmærksom på det særlige vinterroningsreglement, der er 
opslået i klubben og kan læses på hjemmesiden. 
 
Læs desuden artikel om vinterroningsreglementet andetsteds i 
bladet.  
                                     
                   

Hvordan er det nu med de knob?!              
Tekst og fotos:  

Claus Behrendsen               
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REGLER FOR VINTERRONING? 

 
Vinterroning er en relativt ny disciplin i 
ASR. Reglementet for vinterroning siger blot, 
at der kun må ros under ledelse af en L-
styrmand, der må kun ros på strækningen 
mellem havnen og Studstrup, vejret skal 
være roligt og der skal være rimelig 
sigtbarhed. Der må ikke ros i mørke eller i 
tåge, og ved drivis ophører tilladelsen. 
  
Djævelens advokat vil være hurtig til at 
gennemhulle et sådan reglement. Alt er jo 
næsten tilladt med det reglement! Så hånden 
på hjertet: hvornår er vejret "roligt"? hvornår 
er der ”rimelig sigtbarhed”?  
 
Måske vil nogen hævde, at ’roligt vejr’ mere 
er en praktisk sag end et teoretisk spørgsmål; 
bare man kan ro båden hjem, så er vejret 
roligt nok! Og med den hastighed, vi ror 
med, behøver man ikke at kunne se mere 
end 10-20 meter frem! Måske, men i forhold 
til de risici, der er forbundet med 
vinterroning, så kan uheld/ulykker have 
væsentligt mere fatale følger om vinteren; 
man bliver nemt afkølet - både af luft og af 
vand. Kæntrer båden eller falder en mand 
over bord ved skift, er der kun få sekunder 
til at komme ud af vandet, før krampen 
indtræder, hvorefter det går slag i slag med 
bevidstløshed og senere hjertestop. I bølger 
og blæst er risikoen for kæntringer – og ikke 
mindst, at en kæntringsulykke eskalerer – alt 
andet lige større. Og i koldt vand er tiden 
endog meget knap. 
 
Men med sådanne farer, hvorfor tillader vi 
så overhovedet vinterroning? Hvorfor ikke 
blot lukke ned og så henvise de ro-lystne til 
en gå- eller cykeltur de dage, hvor vejret er 
godt og vandet er fladt?  
 
Lad os først se på intentionerne bag regle-
mentet. Vinterroning blev indført som et 
tilbud til de roere, der gerne vil på vandet de 
dage om vinteren, hvor der er høj sol, 
vindstille og frostklart. Det forholder sig 
stadig sådan. Det ikke tænkt som en 

fortsættelse af den almindelige aktivitet hen 
over vinteren, men som en mulighed for at 
komme ud og få lidt frisk luft, såfremt vejret 
er rigtigt godt. Det er ikke noget, man partout 
skal praktisere jævnligt, uanset om vejret er 
godt eller halvskidt (om vinteren har vi 
ergometrene og løbeturene til at holde 
formen ved lige!).  
 
Svaret på forrige hvorfor-spørgsmål må 
derfor være: Fordi vi gerne vil have 
muligheden! Og fordi vi ved og forventer, at 
man i ASR forvalter sine rettigheder med 
omtanke, så er det muligt med så enkle 
regler. Med den djævelske røst fra før må 
man dog dernæst spørge: hvornår er 
grænsen overskredet? Hvornår er det ikke 
roligt vejr, hvornår er der dårlig sigt? 
 
For mange giver det i virkeligheden sig selv. 
Vejret er ikke roligt, når der er bølger på 
bugten – små krusninger kan gå an, men de 
kan nemt føre mere med sig kort tid efter. 
Man skal derfor altid udvise størst mulige 
forsigtighed og blive inde eller afkorte turen, 
hvis det viser sig, at der er bølger på bugten. 
Det må ikke blæse nævneværdigt – heller 
ikke selvom det er fralandsvind. Rimelig 
sigtbarhed vil sige, at der ikke må være diset, 
tåget eller falde sne, når man tager ud. Man 
skal kunne se ”Den permanente” inde fra 
havnebassinet. Sker det, at det blæser op 
mens man er ude, skal man søge i havn i 
nord for byen, hvis ikke man kan ro hjem 
uden at få vand ind i båden. Og man skal 
selvfølgelig altid have kompasset med, hvis 
tågen pludselig kommer rullende.  
 
I øvrigt forbyder reglementet ikke, at der 
instrueres om vinteren, dog er der visse 
begrænsninger - man kan selvsagt ikke få 
underskrift for hårdtvejrstur om vinteren. 
Endelig må der ikke tages af sted før 
solopgang, og der må ikke ros i mørke - altså 
skal båden modsat om sommeren senest 
være inde igen umiddelbart efter, at solen er 
gået ned.  
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De fleste vil nok mene, reglerne for 
vinterroning selvfølgelig skal overholdes 
alene ud fra almen fornuft – det handler jo 
om helt basale sikkerhedsregler. Men 
klubbens vedtægter siger også klart, at 
medlemmerne i et og alt skal følge de 
reglementer, bestyrelsen fastsætter (dvs. 
uanset om man kan lide dem eller ej!) 
Overtrædes reglementerne, kan de enkelte 
medlemmer formenes adgang til materiellet 
og i værste fald indstilles til eksklusion. 
Glem heller ikke, at en styrmand eller roer 
sagtens kan pådrage sig et strafferetsligt 
ansvar, såfremt han med sin adfærd er 
medvirkende til at en ulykke eskalerer frem 
for at den undgås.  
 
Men er der nogen, der holder øje? Hvem kan 
afgøre, om sigtbarheden er rimelig eller 
urimelig, om vejret er roligt eller ej? Det kan 
bestyrelsen i sidste instans, og den afgørelse 
skal følges. Men det er klart, at vi ikke vil lege 
bussemænd for enhver pris, og det burde 

heller ikke være nødvendigt i en klub som 
ASR. Alternativet er, at vi laver reglementet 
om og indfører langt mere skrappe regler for 
vinterroning – fx påkrævet vest, max 50m fra 
land, underretning af bestyrelsesmedlem ved 
afgang og hjemkomst, selvstændig vinter-
godkendelse af de enkelte medlemmer. 
 
Endelig sætter bådparken sine naturlige 
begrænsninger for aktiviteten. Typisk er der 
kun afsat en eller to toere og en firer til 
vinterroning. Mangler der en båd, og er det 
ikke muligt at finde en ny konstellation af 
bådholdene, så prøv at kontakte 
materielforvalteren - måske der er en ekstra 
båd, der kan sættes i drift.  
 
Når alt dette er sagt, så husk at benytte dig af 
muligheden for vinterroning - sjældent er 
vandet mere stille end en frostklar dag med 
solskin!  
 

Bestyrelsen 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuld koncentration på årets løvfaldstur! 
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ÅREBLADET TESTER: JULEØL 
Julen med tilhørende frokoster og dertilhørende voksende alkohol% står for døren. 

Vi vil ikke, at du skal nøjes med det næstbedste, derfor har testpanelet testet en række juleøl. 
Smag selv videre! 

 

                
 
Christmas Brew, 5,6 vol., 33 cl.  
Pris: 3,33 kr. ved køb i Tyskland 
 
Nydelse 
Christmas Brew har en dejlig sød mild smag – 
dog uden at være nisseølsagtig. Det anbefales 
at drikke Christmas Brew hurtigt, da den 
ellers bliver bitter. Farven er gylden - nærmest 
som hvedeøl. Skummet dækker jævnt og pænt 
og fylder ikke for meget. Eneste minus er 
splitten, der generer ved indtagelsen.  
 
Design 
Christmas Brew minder om en Royal beklædt 
med snevejr, elg og kane med julemand. Dog 
har Christmas Brew et metalic skær, der gir’ 
dåsen ekstra lir’ og det faldt i testpanelets 
smag. Faktisk kom testpanelet så meget i 
julehumør, at Wham-klassikeren ”Last 
Christmas” måtte en tur i cd-afspilleren. Rent 
ergonomisk ligger dåsen også godt i hånden. 
 
Effekt 
Christmas Brew får din indre julenisse frem 
og har desuden en uovertruffen bøvseeffekt – 
især efter 12 af slagsen. 
 
Testpanelet gir’ Christmas Brew 3 
nissehuer, fordi vi er vilde med lir’. 
 

 
 
 
 

                  
 
Carls Jul, 5,6 vol, 33 cl. 
Pris: 8,45 kr. inkl. pant ved køb i DK 
 
Nydelse 
Carls Jul har en lidt bittersød smag med et 
strejf af frisk humle. Farven er dejlig mørk og 
rund og man kommer hurtigt i julestemning. 
Der er ikke meget skum at komme efter til de, 
der måtte nyde dette. Kan snildt drikkes som 
en aperitif før, under og efter julefrokosten ☺. 
Eneste minus er, at smagen hurtig bliver flad.  
 
Design 
Designet er som taget ud fra Nøddebo 
Præstegård – dejlig gammeldags med et touch 
af luksusøl. Den emmer af julehygge og 
hjemmelavede klejner. Flaskens runding føles 
samtidig naturlig i hånden. Tager man en 
ramme Carls Jul med til fest, er man sikker på 
”fifteen minutes of fame”. 
 
Effekt 
Beruset bliver man ikke med det samme og 
efter 7 øl i træk bliver den kvalm. Har ikke 
den helt samme bøvseeffekt som Christmas 
Brew. Til gengæld er det ikke nødvendig at 
bøvse med så sofistikeret en øl. 
 
Testpanelet gir’ Carls Jul 4 nissehuer, fordi 
vi er vilde med Nøddebo Præstegård.  
 

 
 
 

Vi advarer anstændige 
roere og svage sjæle! 
På de følgende sider 
bringer vi intense 
billeder, ufloromvunden 
tekst og ulødige 
kommentarer. Teksten er 
uegnet for mindre børn. 
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Vestfyen Julebryg, 5,7 vol, 33 cl. 
Pris: 5,00 kr. inkl. pant ved køb i DK 
 
Nydelse 
Det første der slår en er, at Vestfyen 
Julebryg dufter som Aldi’s vingummi 
tropeslik. Smagen er mild og appellerer til 
begyndere og studerende ud i juleøllens 
fagre voksne verden. Vestfyen Julebryg er 
til fattigrøven, der gerne vil drikke sig 
fuld. 
Vestfyen Julebryg er vandig i smagen og 
bringer tankerne tilbage til fadøls-
anlægget. 
 
Design 
Vestfyen Julebryg prøver at tilnærme sig 
Christmas Brew i udseende med snevejr 
over hele linien. Desværre er det eneste 
lækre ved etiketterne flaskehalsfolien, der 
er flot kongeblå. Keder du dig, er den sjov 
at pille af.  
 
Effekt 
Bøvserne presser sig hurtigt på og 
Vestfyen Julebryg scorer toppoint på 
bedste bøvseeffekt. Godt nok er prisen lav, 
men man skal tilsvarende drikke flere af 
slagsen for at opnå en behørig effekt……. 
 
Testpanelet gir’ Vestfyen Julebryg 2 
nissehuer på grund af den flade smag. 
Skal absolut nydes med julemusik, for at 
få julestemningen i top.   
 

 
 
 

 
 

                
 
Royal hvid X-mas, 5,6 vol, 33 cl. 
Pris: 7,45 kr. inkl. pant ved køb i DK 
 
Nydelse 
Skummet skummer perfekt ved 
ophældning, men aftager dog hurtigt. Den 
lyse farve lever ikke helt op til 
juleølsstandard og duften leder en hen til 
sommerens festivals med Ceres i lange 
baner. Smagen er mild og blid med et 
strejf af sødme. Royal hvid X-mas fordeler 
sig godt i munden. Eftersmagen er dejlig 
pålidelig og man får lyst til mer’. 
 
Design 
Etiketterne på Royal hvid X-mas minder 
mest af alt om traditionelt julegavepapir 
fra supermarkederne. Lidt kedelig! 
Teksten indikerer dog, at der her er tale 
om en juleøl.  
 
Effekt 
Bøvseværdien er noget nær i top. Og 
Royal hvid X-mas er populær, fordi man 
ved hvad man får. Efter 10 Royal hvid X-
mas dansede testpanelet på bordene iført 
nissehue og træsko. En god øl, hvis du 
holder fast i traditionerne.  
 
Testpanelet gir’ Royal hvid X-mas 5 
nissehuer. Ikke på grund af farven, men 
fordi ”vi elsker alt det søde, og fordi at 
julen er vor ven, tra-la-la-la-la……”. 
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BESTYRELSENS BERETNING 2002-2003 
- som fremlagt på generalforsamlingen i ASR den 20. november 2003 

 
Formanden 
Formandsposten er en post, der ’samler 
trådene i bestyrelsesarbejdet’ – og til tider 
også trækker nye tråde frem. I det forløbne 
år har der været mange af disse tråde, både 
dem, der peger bagud og dem, der peger 
fremad. I bestyrelsen har vi afholdt 10 møder 
foruden en bestyrelsesweekend. Møderne 
har været præget af en positiv ånd, god 
dialog og tilpas kortfattethed; de fleste 
møder er trods alt sluttet før midnat!  
 
På bestyrelsesweekenden forsøgte vi at 
indkranse, hvor det er, vi i ASR har vores 
styrker og svagheder, og besluttede os for 
fire indsatsområder for denne sæson. 
Indsatsområderne var: (1) Vi skal mindske 
gennemstrømningen, (2) Vi skal øge 
engagementet og ansvarligheden, (3) Vi skal 
bygge yderligere bro mellem ”Havn” og 
”Brabrand”, ”hygge” og ”tons”, (4) Vi skal 
bakke mere op om instruktørerne og 
instruktionen.  
 
Vi er nået langt og har fået vendt mange 
tanker. Kendetegnende for sæsonens arbejde 
har det dog været, at det har været meget 
travle mennesker, der har siddet i bestyrelse, 
hvorfor vi nok ikke er nået helt derhen, hvor 
vi gerne ville i begyndelsen af året – men 
trods alt et stykke af vejen. Lad det være en 
impuls til arbejdet i den næste sæson. 
 
Rosæsonen lagde ud med et brag af en 
standerhejsning, der er værdig til historie-
bøgerne. Mange generationer af roere var 
samlet og fejrede det, Otto Bjerrum og hans 
rokammerater i 1942 lagde grundstenen til. 
Vores klubhistoriker, Torben Noer, kunne i 
den forbindelse præsentere et 60 siders værk 
med meget interessant læsning fra 60 års 
klubliv. Forud for standerhejsningen havde 
jubilæumsaftenen vist, at den måde, vi 
opfatter roklubben på og det fællesskab, vi 
sætter så stor pris på, ikke blot er resultatet 
af vores tid og vores måde, at mødes på, men 
er en konstant, der har været her gennem 

hele klubbens historie. Det var i høj grad en 
aften, hvor der blev bundet tråde 
generationerne imellem. 
 
I den forgangne sæson fik klubben også sit 
fjerde æresmedlem – Gorm Proschowsky, 
som har været aktivt medlem af klubben i 
over 30 år, og som i har gjort sit til at præge 
klubbens langturstraditioner, foruden at han 
ligeledes i over 30 år har gjort sit til, at 
siddende bestyrelser nok skulle få at vide, at 
de var nogle skvadderrøve, hvis ikke de 
opførte sig fornuftigt! ☺ Endnu en gang 
tillykke med det! 
 
Endelig fik klubben også en ny firer – 
Bjerrum. Kendetegnende for klubben er, at 
når vi får en ny båd, skal alle hurtigst muligt 
’hen og se den lille ny’. Denne gang var der 
dog ikke tale om en ’lille ny’, men en ’stor 
ny’, nemlig en båd, der kan løfte arven efter 
’Delfin’. Og kendetegnende for klubben er, at 
der er mange meninger om den – til tider 
flere meninger end der er medlemmer! Vist 
var der fejl i leveringen og vist er den stor, 
men vi vurderede, at vi ville beholde båden 
og så tage justeringerne hen ad vejen, mens 
vi samtidig undersøger vores fremtidige 
leveringsmuligheder.  
  
Klubben modtog i den forgange sæson flere 
donationer, hvilket der ikke kan takkes nok 
for – ingen nævnt, ingen glemt. De har alle 
været med til at sikre, at klubben 
efterhånden har et solidt, økonomisk 
fundament, der gør, at vi med sindsro kan 
prioritere og iværksætte endog ganske store 
investeringer, vel vidende, at vi vil have 
pengene til det. Det er alene af den grund en 
fornøjelse at sidde i bestyrelse, fordi den 
stabile økonomi giver arbejdsro, overblik og 
mulighed for over en større tidshorisont at 
tilgodese de ønsker, der dukker op. 
Apropos fremtiden, så har den anden side af 
aktiviteten på formandsposten – den fremad-
rettede – også været et travlt sted med 
mange tråde, der skulle samles og trækkes 
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frem: 
 
På den informationsmæssige linje har 
klubben fået opdateret teknikken bag sin 
hjemmeside, så den nu har væsentligt flere 
muligheder for navigation, større indhold og 
direkte webadresser. Det er et arbejde, der er 
sjovt, krævende, men også meget givende, 
og som altid kan bruge en mail med gode 
ideer eller kritiske bemærkninger – det er 
klubbens hjemmeside, og derfor skal alle 
medlemmer også være med til at udvikle og 
vedligeholde den, om det så er med tekniske 
forslag eller blot er arrangementer, der ikke 
er nævnt i kalenderen. Et initiativ, der kunne 
lanceres på hjemmesiden, er en ’projektbørs’ 
for klubben, hvor man kan gå ind og se, 
hvilke projekter, der trænger til en kærlig 
hånd, og hvordan status i øvrigt er med dem. 
Ideer og forslag i den forbindelse er hjertens 
velkomne! 

 
På det fondssøgningsmæssige område har 
der været lille, men målrettet aktivitet. Fem 
meget målrettede ansøgninger er afsendt og 
vi får sandsynligvis svar på dem omkring 
årsskiftet. Det er et arbejde, hvortil der 
sagtens kan bruges flere kræfter og input, så 

alle, der gerne vil gi’ en hånd med i dette 
arbejde skal endelig henvende sig til mig. 
 
Endnu en sag, der har taget meget tid, er 
udflytningsprojektet eller rettere Genhus-
ningsprojektet. I korte træk handler det om, at 
klubben bor i midlertidige lokaler på en 
grund, havnen nu også er på udkig efter. 
Grunden, erstatningen ligger klar, i hvert 
fald på tegnebordet, og vil komme, hvis bare 
der er penge til at bygge… og for at der kan 
komme penge til at bygge, mangler vi en 
sikker grund… Sådan hører vi det klassiske 
argument gentaget gang på gang, mens 
projektet trækker i langdrag. Essensen er 
nok, at kommunen – ikke mindst i sparetider 
- ikke vil idrætten i samme omfang som den 
vil børneinstitutioner, hvilket på mange 
måder er forståeligt nok. Vi har bare et 
konkret problem, vi ikke kan løse uden hjælp 
– vi står snart uden tag over hovedet. Det var 
derfor ønsket, at kommunen ved efterårets 
budgetforhandlinger, hvor den skulle 
vedtage sit rammebudget for 
anlægsinvesteringer i de kommende 10 år, 
ville tage vores genhusningsprojekt med, 
hvorfor det var vigtigt, at vi fik ro- og 
dykkerklubberne på dagsordenen hos 
politikerne. Trods deltagelse i adskillige, 
politiske møder og jævnlige møder med 
Idrætssamvirket, som er 
paraplyorganisationen for byens 
idrætsklubber, lykkedes det ikke at løfte 
projektet helt frem til det politiske niveau, 
hvilket Rikke Nordmann og jeg ved selvsyn 
kunne konstatere, da vi i begyndelsen af 
oktober havde en i øvrigt meget venlig og 
givende samtale med rådmand Torben 
Brandi. Idrætssamvirket havde ikke bakket 
projektet nok op. Der ligger således et stort 
arbejde i at bære genhusningsprojektet frem 
til det politiske niveau og forklare 
politikerne som enkeltpersoner, at de bliver 
nødt til at hjælpe os, hvis ’den bløde søsport’ 
i byen skal have en gangbar fremtid – og at 
de i tilgift vil få et åbent byrum på havnen, 
der vil komme mange borgere til gode.  
 
Den erkendelse, at vi må selv løfte HELE 
læsset, var sådan set ikke uventet, men 
skuffende. Heldigvis har vi et særdeles vel-
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fungerende udvalg, hvor Rikke Nordmann 
er formand og vi har en Støtteforening, der 
er en meget sikker og stabil faktor at have 
med sig, når der diskuteres økonomi i 
udflytningen. Tak til jer alle i udvalg og 
Støtteforening for det store arbejde! Rikke vil 
senere i aften orientere om det projekt, der i 
øjeblikket står på ’stand by’– her skal det blot 
nævnes, at det ikke kan forventes, at vi 
flytter ud inden for de næste 5 år. Derefter 
åbner der sig dog nogle muligheder, vi skal 
arbejde seriøst og målrettet efter i de 
kommende år.  
 
Klubbens pontonprojekt, som en general-
forsamling i 1997 henstillede til bestyrelsen 
om at sætte i gang, er kommet et afgørende 
skridt videre her op til generalforsamlingen. 
For to år siden gik vi i gang med de første 
møder, desværre strandede projektet mere 
eller mindre i sommeren 2002, og har ligget 
stille indtil nu. En kommunal bevilling med 
tilskud efter krone-til-krone princippet 
udløber imidlertid til nytår, hvorfor projektet 
skulle sættes i dette efterår – foruden at det 
er den rette årstid at støbe beton på. Vi når 
ikke at få den aller sidste del af projektet 
færdig før nytår, men alle materialerne er 
indkøbt og ligger klar til, at vi til foråret kan 
lægge pontonen ud i havnebassinet og 
dermed have fordoblet vores kapacitet. At 
projektet overhovedet har lykkedes skyldes, 
at en ildsjæl er gået ind i projektet og har 
taget fat dér, hvor ingen andre kunne. 
Opbakningen til det konkrete projekt har 
ikke været imponerende, omvendt har de 
’tordenskjolds soldater’, der mødte op, gjort 
en ihærdig og imponerende indsat. Jeg 
vender tilbage til dette senere, hvor jeg vil 
orientere nærmere om pontonprojektet og 
den sidste fase til foråret. Kasper Storgård og 
sjak, klubben kan ikke sige jer tak nok for 
den vedholdende indsats, I har udvist! Det er 
klubånd og offervilje, så det batter! Tak! 
 
Overordnet set, så det kræver det meget at 
sidde i bestyrelse og tænke i ledelse, herunder 
at planlægge og gennemtænke 
arrangementer på forhånd. Det kræver tid, 
og det har vi måske til tider manglet i år – 
fordi vi er travle mennesker. Vi har i 

bestyrelsen bestræbt os på at være så åbne 
som overhovedet muligt om vores arbejde, 
men der mangler stadig nogle tiltag – i hvert 
fald har jeg ved flere lejligheder fået at vide, 
at vi er meget ’indspiste’ og er ’lukket land’ 
til trods for, at alle bestyrelsens referater kan 
ses på hjemmesiden, at de hænger i klubben 
og at vi informerer om tiltag i Årebladet og 
på hjemmesiden. Den kritik må vi – 
berettiget eller ej – tage til os og gøre noget 
ved, hvis vi skal have flere engageret. 
Bestyrelsen er ikke et lukket land, men 
integreret del af klubben – selvsagt af 
mennesker, der også gerne vil have tid til at 
ro med hver deres gode rokammerater. Så vi 
skal blive endnu bedre til at kommunikere 
ud, hvad det er vi laver og hvad vi vil. Til det 
formål har vi dog til stadighed brug for 
modspil og dialog, hvis kommunikationen 
skal blive levende. Derfor: Brug Årebladet, 
brug hjemmesiden, arrangér debataftener, 
kom frem med synspunkterne! Lad os mødes 
der, hvor trådene samles, bindes sammen, 
klippes over og trækkes frem!  
 
Slutteligt en stor tak til den afgående 
bestyrelse. Det har været en fornøjelse at 
arbejde sammen med jer! 

Michael Troelsen 
 
Kaproningschefen 
Den store beretning fra min side kom i sidste 
nummer af Årebladet, så derfor er dette kun 
en kort opsummering. 
 
Vinter 8GP var første gang siden de 
legendariske Haarupdrengene trak rigtig 
hårdt i ergometerne, vi opnåede to syvende 
pladser i henholdsvis mix og åben herre. 
Sommerens 8GP gav en 4 plads i 3. division, 
dog var der kun to point op til 2. pladsen og 
dermed oprykning til 2. division, dog må 
man også erkende at niveauet i 8GP er hævet 
siden man begyndte i det herrens år 2000. 
 
Langdistance, som kaproningschef kan jeg 
ikke tage æren for dette, men klubben kan 
glæde sig med en 4. plads i DM, at vinde et 
jysk mesterskab samt Karlebo. Jeg håber, der 
er nogle som har lyst til næste år at følge 
succesen op. Den almindelig tekniktræning 
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har været velsøgt i foråret, og efteråret var 
præget af racerkaniner, som vandt en flok 
medaljer i Ålborg. 
 
Den almindelige roning på Brabrand har i år 
være præget af flere roere, som har prøvet 
kræfter med scullerroningens glæder. Især 
scullerskolen var en succes, hele tolv var 
med på idéen, en initiativ som forhåbentlig 
vil blive taget op igen næste år. 
 
Vintersæsonen er nu godt i gang, og 
ergometertiderne bliver benyttet flittigt, så 
den kommende sæson ser også ud til at blive 
god. Tak for et godt år. 

Per Mortensen  
 
Ro- og aktivitetschefen 
Igen i år har sæsonen været karakteriseret 
ved høj deltagelse i såvel traditionelle, som 
nye klubaktiviteter, hvad enten de er 
foregået på vandet eller i det lille hus på 
Fiskerivej. Jeg vil ikke gennemgå dem alle, 
men blot nævne at samtlige både har været 
på vandet i forbindelse med de fleste 
roarrangementer. 
 
Orienteringsroningen holdte pause i år, men 
Hector og jeg er enige om at gentage 
arrangementet og regner med at det bliver et 
tilløbsstykke til næste år, så  Orienterings-
roningen, der er en ægte hygge-konkurrence 
med spændende udfordringer, og er som 
skabt for ASR kan få vind i (træ)sejlene! 
 
På forsøgsbasis, lanceredes i sidste vinter 
fællesroning hver søndag.  Målet var at se, 
om der var interesse for fællesroning om 
vinteren, samt at skabe en mere jævn 
roaktivitet året rundt for andre end 
fortrinsvis erfarne L-roere. Det skete, at der 
dukkede folk op og at de kom på vandet, 
men ellers har jeg måttet konstatere, at efter 
standerstrygning går de fleste ind i en 
rodvale, mens andre ufortrødent fortsætter 
deres færden på bugten. Pga. vind og vejr og 
en generel mindsket rolyst om vinteren, vil 
der ikke være vinterfællesroning i år.   
 
Som en ny aktivitet lancerede vi i løbet af 
sidste vinter noget nyt – foredragsaftener. 

Emner som udsendt med Læger Uden 
Grænser og Fysikshow blev taget op og der 
var generelt god opbakning. Jeg regner 
derfor med at der en gang imellem vil 
komme en foredrags-/ debataften – meld Jer 
hvis I har lyst til at tage et emne op!   
 
Jeg vil gerne opfordre alle styrmænd og 
kaniner til at sætte hinanden i stævne i løbet 
af vinteren og det tidlige forår for at holde 
roningen ved lige. Om de kommende 
vinteraktiviteter skal siges, at der, udover 
julehygge, og billedaften igen vil være en 
mindre foredragsrække med start i 
januar/februar. Mere om denne i Årebladet 
og på hjemmesiden. Vinteraktiviteter: 
julehygge, volley, svømning, billede- og 
foredragsaftener. Har I idéer, så tøv ikke 
med at kontakte aktivitetsudvalget – vi giver 
gerne en hånd!       
 

Sæsonens km. er ved at live talt sammen og 
jeg regner med at kunne komme med et par 
oplysninger i decemberudgaven af 
Årebladet. Kåringen af årets kaninkonge og –
dronning samt den individuelle km-
opgørelse afsløres til julefrokosten.   
 
Sidst, men ikke mindst, vil jeg først rette en 
stor tak til mit gode udvalg og andre, der har 
udvist engagement og været hjælpsomme 
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med arrangering af fællesarrangementer, 
vedligeholdelse af udstyr og optælling af 
km. Det er mit indtryk er, at det sociale 
fællesskab i klubben er godt og jeg mener, at 
fællesarrangementerne har været stærkt 
medvirkende til dette. 
 
Jeg retter en tak til den afgående bestyrelse. 
Til Jer, der ikke genopstiller - tak for et godt 
år med seriøst og konstruktivt samarbejde.  
For mit eget vedkommende genopstiller jeg 
til den nye bestyrelse. 

Claus Behrendsen 
 
Instruktionschefen 
Som noget nyt er der i år dannet et 
instruktions- og uddannelsesudvalg. (2003: 
Line Boel, Søren Agergaard, Lone Trærup, 
Gorm Proschowsky, Per Mortensen og Chris-
tian Petersen). Formålet med udvalget var at 
skabe et lille forum for alle 
uddannelsesspørgsmål, så som hvad kan vi 
gøre for vores instruktører, samt planlægge 
årets gang af kursus 
 
Der blev som noget nyt produceret en 
håndbog for instruktører. Ideen med 
håndbogen var den skulle gerne kunne svare 
på en del af de spørgsmål nye instruktør 
måtte have når de skulle i gang med deres 
første kaniner, men også fungere som en tjek 
liste, der i et vist omfang gerne skulle sikre 
en ensartet hed i vores kanininstruktion. 
 
Jeg var i Sydamerika de første tre måneder af 
i år, så der var det primært Line Boel som 
stod for instruktionschefposten. Til 
infomøderne i marts dukkede der ca. 100 
interesserede personer op. Blandt dem blev 
der trukket lod om de første 64 pladser. 
Antal pladser er bestemt af instruktør-
kapaciteten. 
 
Igen i år valgte vi at afholde en 
instruktionsweekend, hvis formål er dels at 
kiksstarte instruktion, give et socialt 
fællesskab for de nye medlemmer samt ikke 
mindst give de nye instruktører mulighed 
for at lære fra de ”ældre” instruktører. 
 

Instruktion i tal: I år har der været 36 
instruktører tilknytte to eller flere kaniner 
eller overflytter (heraf 10 ny uddannet). 112 
har påbegyndt instruktion (heraf 18 
overflyttere), 103 nye har betalt kontingent 
og 100 kaniner har fået roret. 
 
Fra instruktionschefen skal der lyde en stor 
tak og ros til de aktive instruktører og endnu 
en velkomst til de nye medlemmer. 

Christian Petersen 
 
Materielforvalteren 
Jeg begyndte for godt et år siden på denne 
post, fordi jeg havde hørt at der ikke var 
andre til det, og det var jo ikke så godt. 
Samtidig synes jeg det kunne være sjovt at 
sidde i bestyrelsen og hvor svært kunne det 
være, at sørge for at styrmændene 
reparerede deres egen skader? Jeg blev 
klogere. 
 
Bestyrelsesarbejde har været nyt for mig. Det 
har en gang i mellem været lidt kedeligt, når 
emner der ikke interesserer mig blev 
diskuteret. Som f. eks indkøb af outrigger-
materiel. Ellers har det været sjovt, at være 
med til at forme den klub som jeg holder af. 
 
Jeg kom ind på posten da vinterklargøringen 
var på sit højeste. Der herskede lidt 
almindelig forvirring, Vi manglede folk, 
bådene var ikke blevet vasket efter 
løvfaldsturen og en streng frost 
umuliggjorde det senere. Jeg manglede 
elementær viden og erfaring og kom 
undertiden til kort, når jeg blev spurgt om 
praktiske ting. Navnlig manglende vask og 
mandskab resulterede i en mangelfuld 
vinterklargøring og har en del af skylden for 
de mange skader i år. 
 
Det var også på det tidspunkt at vores nye 
4’er blev bygget. Jeg var med til at 
underskrive kontrakten. Det var lidt en sær 
fornemmelse at se min underskrift neden 
under ca. 100.000,- kr. Da der før har været 
utilfredshed med nybygninger ved levering, 
tog jeg sammen med Michael og andre i 
bestyrelsen, ofte ned til Odder Inriggerværft 
og fulgte byggeriet. Det blev efterhånden 
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klart at den båd vi havde bestilt og den båd 
vi ville få, ikke var den samme, men den dog 
opfyldte vores ønske om en sødygtig 
langtursfirer. Helt ifølge med ASR’s 
traditioner blev båden modtaget med 
blandede følelser. Jeg håber dog at vi bliver 
glade for den, for dens sødygtighed kan der 
vist ikke stilles spørgsmålstegn ved.  
 
Vi kom desværre til at vente lidt med 
leveringen af Bjerrum, men det største 
problem var Bjerrums årer. I den 
mellemliggende tid lagde vi de ellers valgfri 
ligth-årer i båden. Det gav en del problemer. 
Flere medlemmer kunne, eller ville ikke 
forstå, at der ikke var valgfri kulfiberårer. Så 
man tog bare nogle, om det var Sylfiden’s 
eller Jubi’s årer spillede tilsyneladende ingen 
rolle. Når så årerne heller ikke blev lagt på 
plads eller repareret når de gik i stykker (på 
et tidspunkt havde vi 10(!) defekte årer på og 
over værkstedsbænken) var forvirringen 
total. Denne vinter sætter jeg navn på 
samtlige årer.  
 
Ellers må jeg sige, at diverse styrmænd 
generelt har været flinke til at reparere de 
skader, de må have forvoldt. Der er 
selvfølgelig altid et par smuttere, noget man 
har overset, men der har også været et par 
skader, man burde have bemærket. Navnlig 
må flere have bemærket, hvorledes Delfin 
tog to bord vand ind, på en tur til Egå! Jeg 
har hørt nogen sige, at det da var almindeligt 
kendt at Delfin tog lidt vand ind, men den 
havde vist også været ude af drift længe. Jeg 
var Fyn rundt en måned forinden i den båd 
og vi fik stort set ikke andet vand ombord, 
end det vi havde i med plasticdunke! Man 
skal med andre ord ikke være bange for at 
melde en stor skade. Der er grænser for hvad 
jeg forlanger af folk. Ellers havde de der 
deltog i kaninlangturen i Njord stadig stået 
og arbejdet med den båd. Et svineheld at det 
netop gik ud over Njord. Bunden skulle 
alligevel skiftes, nu gjorde en kvie det for os. 
Det eneste lille minus var at den foretrukne 
langturs 2’er var væk i det meste af 
langturssæsonen, men det gik alligevel. 
 

Det er mit indtryk, at der blandt vores 
kaniner er særlig opmærksomhed på vores 
både. Jeg har ofte oplevet at det har været 
kaniner, der først har taget kontakt til mig og 
gjort opmærksom på forskellige problemer. 
Jeg håber deres entusiasme smitter af på den 
øvrige medlemsskare. Mange gamle 
medlemmer husker sikkert en 
materielforvalter, der nærede en særlig 
ømhed for bådene og at han med sin 
dygtighed og engagement, sørgede for at vi 
havde en af Danmarks bedst vedligeholdte 
bådparker. Hvilket må siges at være 
imponerende, bådenes alder taget i 
betragtning. Jeg er ikke den mand, så hvis vi 
fortsat skal have en anstændig bådpark må I 
alle passe godt på den. Jeg klarer det ikke 
alene, og det skal jeg heldigvis ikke. Jeg har 
fået utrolig stor opbakning fra mange af Jer 
medlemmer og det vil jeg gerne sige tak for.  
 
Som I sikkert husker havde vi indbrud i 
værkstedet i foråret. Sune Andersen har 
sørget for at vi har fået nyt værktøj til 
vinterklargøringen. Der er tale om 
topprofessionelt værktøj til den kræsne 
bådebygger. I må derfor gerne passe lidt på 
det. Brug det til det det er beregnet til, og 
husk at det er dyre sager.  
 
Den seneste store begivenhed på materiel-
fronten var salget af Psych. Det var en 
gammel beslutning at sælge præcis den båd, 
da det var den mindst eftertragtede 4’er. 
Mange vil sikkert savne den, da den ror 
overraskende godt. Det kneb lidt med at få 
den solgt, men langt om længe var der flere 
henvendelser. Nibe Roklub stod netop og 
manglede en velholdt 4’er og efter et par 
besøg fra Limfjordsklubben gik båden for 
20.000,- En pris der tilfredsstiller både Nibe 
og os.  
 
Det har ikke altid været let at være 
materielforvalter, men i den forbindelse må 
jeg sige at mit udvalg har været uvurderligt. 
Navnlig har de to der blev taget på ordet og 
tvunget ind i udvalget gjort stor gavn. Claus 
B. som er flink til at stille, særligt når vi skal 
have udført større projekter. Og i 
særdeleshed Johnny, som har udført en 
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overordentlig stor indsats i udvalget. Johnny 
har afholdt adskillelige materialekurser og 
han har sørget for at alle både har en 
formand denne vinter. At han også holder 
humøret oppe, på en ellers knarvorn 
materielforvalter, er en anden historie. 
 
Jeg må også nævne Anne Olesen som 
kastede sig over AO. Den trængte i den grad 
til en kærlig hånd og der er dem der mener, 
at det er hendes initialer der præger stævnen 
og ikke donatorens Aarhus Olie. Resten af 
udvalget har jævnt hen stillet når der var 
brug for dem og deltaget i større 
reparationer og i det hele taget givet deres 
materielforvalter hjælp, gode råd og 
opmuntring. Det skal I have tak for, Lars 
Steen, Anette Pind, Milou Theut, Peter 
Westergaard, Jonas Marschner, Anita Nissen, 
Christian Petersen, og Martin Rodevad, samt 
de allerede nævnte Johnny, Claus og Anne.  
 
Tak for en god sæson, tak til alle der gjorde 
en indsat for bådene. Vi ses næste år i eller 
ved en inrigger.  

Niels Lysebjerg 
Uddannelseschefen 
Jeg har været klubbens uddannelseschef i 
den forgangne sæson. Det er en interessant 
og udfordrende post, hvor man er i kontakt 
med mange af klubbens medlemmer, både 
nye og gamle. Det var nyt for mig at varetage 
posten som uddannelseschef, men det har 
været nemt at overtage den efter Lone 
Trærup, der har gjort et grundigt forarbejde 
med en beskrivelse af, hvilke 
arbejdsopgaver, der er uddannelseschefens. 
Tak til Lone for dette. 
 
Det er mit arbejdsområde som uddannel-
seschef at stå for uddannelsen af klubbens 
medlemmer, når de har opnået deres roret. 
Det vil først og fremmest sige uddannelse af 
K-styrmænd og L-styrmænd, uddannelse af 
instruktører samt deltagelse på 
materielkursus. Nyt er det, at klubben nu 
råder over flere undervisere til både L-kurser 
og instruktørkurser. Dette har længe været et 
ønske for bestyrelsen, og sidste år opstod 
muligheden for at tilbyde uddannelse som 
underviser i DFfR-regi. Fra denne sæson har 

klubben så to nys uddannede undervisere, 
Per Mortensen og Søren Agergaard, der kan 
undervise på henholdsvis instruktørkursus 
og på langtursstyrmandskursus – dels 
internt i klubben, men også eksternt på 
DFfR-kurser. Herudover er Christian 
Petersen i færd med uddannelsen som 
underviser på instruktørkursus. 
 
Gennem hele sæsonen har der været rigtig 
god tilslutning til klubbens kurser, især K1-
kurserne har været velbesøgte. Det er dejligt 
at se – det tyder på stor lyst til at bidrage til 
aktivitet i klubben og deltage i klubbens liv, 
ikke mindst blandt årets kaniner. 
 

Langtursstyrmandskursus er netop afholdt 
med 11 deltagere fra ASR og en enkelt 
deltager fra en naboklub. Det er efterhånden 
en tradition, at ASR tilbyder deltagelse på 
kurset til enkelte andre klubber. Det er fint 
på denne måde at kunne samarbejde 
klubberne imellem, og det er god PR for ASR 
at kunne tilbyde et kursus af høj kvalitet og 
samtidig til en for deltagerne favorabel pris. 
Der har som altid været rigtig gode 
tilbagemeldinger fra deltagerne på såvel 
indhold som form af kurset. Tak til Gorm 
Proschowsky, Lone Trærup, Per Mortensen, 
Kristian Kjær Andersen og Søren Agergaard 
for undervisning på klubbens kurser i løbet 
af året. 
 
Nyt i denne sæson er det, at der er oprettet et 
udvalg, som er fælles for uddannelses- og 
instruktionsområdet. Udvalget har blandt 
andet medvirket til en revidering af K-
håndbogen. 
 
I kunne høre mere om dette under 
instruktionschefens beretning. Jeg skal blot 
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her sige tak for et godt samarbejde til 
udvalget som har bestået af Søren 
Agergaard, Gorm Proschowsky, Per 
Mortensen og Lone Trærup. Til sidst vil jeg 
blot sige tak til den afgående bestyrelse for et 
godt samarbejde. 

Line Boel 
 
Sekretæren 
Der er ikke sket de store ændringer på 
sekretærposten i det forgangne år. De 
arbejdsopgaver, jeg har varetaget, 
indbefatter fortsat den løbende opdatering af 
medlemsdatabasen og roformidlingen, 
ajourføring hos Post Danmark af Årebladets 
abonnementer, udstedelse af over-
flytterbeviser, udfærdigelse af medlems-
statistikker og ansøgning om leje af lokaler 
og faciliteter til klubbens vintermotions-
aktiviteter. 
 
Der er sket et par forbedringer indenfor 
sekretærens område: Hvor sekretæren og 
kassereren tidligere sammenkørte deres 
oplysninger ud fra hver deres database, har 
Lars Peter og jeg arbejdet i den samme 
database; dette for at undgå uoverens-
stemmelser mellem de to poster. Jeg kan i 
øvrigt oplyse, at vi på nuværende tidspunkt 
har 264 medlemmer samt 28 passive. Som 
nogle af jer har erfaret, har der tidligere 
været problemer med, at visse personer 
’faldt ud’ af roformidlingen. Dette problem 
er nu blevet løst, takket være Lars Peter. 
 
Endeligt har mit job som sekretær naturligvis 
involveret at skrive referater efter 
bestyrelsesmøderne. Som de tidligere 
sekretærer har jeg bestræbt mig på at skrive 
korte men oplysende referater. Referaterne 
fra møderne hænger inde på opslagstavlen, 
ligesom de ligger på hjemmesiden. Jeg vil 
opfordre til, at klubbens medlemmer 
orienterer sig i dem, for her at få indblik i 
bestyrelsens disponeringer. Jeg vil gerne sige 
tak til den afgående bestyrelse; jeg synes, vi 
har haft et interessant og konstruktivt 
samarbejde, og jeg vil se frem til næste år. 

Lotte Klixbüll 
 
 

Husforvalteren 
På bestyrelsesweekenden i februar satte vi os 
det mål, at vi ville prøve at stramme op på en 
kedelig slendrian-tendens. Det mål, må jeg 
desværre sige, har været helt forfejlet på 
husfronten. Gang på gang vokser opvasken 
sig stor og styg. Jeg kan godt forstå, at man 
kan glemme sine kopper, men jeg kan ikke 
forstå, at 5 bådhold i træk kan glemme dem. 
Gang på gang har jeg måtte skrive beskeder 
på tavlen for at finde ud af, at det ikke 
hjælper et hak.  

 
Festoprydning er noget andet, der ikke har 
fungeret – kaninfesten er eneste undtagelse! 
Problemet har været at en del medlemmer 
udebliver og efterlader den ubetalte regning 
til deres kammerater, hvilket ikke er fair. Jeg 
foreslår, at man for eftertiden som fast 
procedure ringer til dem, der ikke dukker 
op. Kan man feste om natten, kan man også 
rydde op næste dag.  

 
Hvis vi vil have et klubhus, hvor det er rart 
at være, bliver vi alle nødt til at gribe i egen 
barm og mønstre en vis grad af selvjustits. 
Det er mit håb, at dette vil forplante sig i 
højere grad end tilfældet hidtil har været. 
Heldigvis har det ikke alt sammen været surt 
slid, for der er heldigvis er langt, langt de 
fleste medlemmer ansvarlige og træder 
gerne til og giver en hjælpende hånd. Et 
rigtig dejligt eksempel herpå var 
husweekenden. Den lå en af de første rigtige 
forårsdag, og huset sydede af liv og aktivitet, 
og faktisk nåede vi alle de planlagte opgaver 
og mere til. Tusind tak til alle, der dukkede 
op og gav en hånd. 

 
Derudover har jeg haft et fantastisk 
husudvalg bestående af Hanne Lærke, 
Dorthe Smedegaard, Maj-Britt Agerskov, 
Katja Pace, Ane Marie Nørgaard, Line 
Marschner, Anne Olesen, Ina Kristensen, 
Thyge Moos, Christina Molbo og Anita 
Nissen. Det er dem, der i løbet af året har 
stået for at husets daglige drift. De har 
udleveret nøgler, passet haven, hentet kaffe, 
fordelet skabe, solgt tøj, vasket viskestykker 
og håndklæder, indkøbt rengøringsmidler og 
set til at rengøringstjanserne blev taget. Det 
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har været dejligt og uundværligt at have et 
så godt og aktivt udvalg. Tak for hjælpen og 
tak for et rigtig godt samarbejde. 
 
Traditionen tro stillede tjenerstaben op til 
cocktailfesten – desværre uden overtjener 
Warming. De forærede klubben glas og 
service for sidste års drikkepenge, så nu er vi 
fuldt rustede til fest. Tak for det. Og apropos 
fest, skal jeg også takke Anker Ågaard for 
leverancer af øl og vand. Desværre har 
ølkassen ikke det største overskud, den løber 
lige rundt, men ikke mere end det. Derfor 
besluttede bestyrelsen i løbet af sommeren, 
at kun udvalgte medlemmer skulle have 
nøgle til øl-skabet. Med denne ordning 
ønskede vi at få hånd i hanke med om 
pengene i ølkassen passede med de kasser, 
der var sat i køleskabet. Hvis vi fortsat skal 
have en øl-ordning, er det vigtigt, at alle 
husker at betale for det, de drikker.  

 
Tak også til alle jer, der giver en hånd med 
både store og små opgaver. Det bliver set og 
værdsat. Efter to sæsoner i bestyrelsen, har 
jeg besluttet mig for ikke at genopstille, da 
jeg får et meget travlt forår. Det har været 
utrolig lærerigt og dejligt at være med. Jeg 
vil ønske den nye bestyrelse god vind 
fremover.  

Rikke Marschner 
 
Langturschefen 
Min fornemmelse før kilometeroptællingen 
er afsluttet er, at der er roet mange 
langturskilometer i år. Jeg er sikker på, at 
mange, som jeg selv, har mange gode 
langtursoplevelser at tænke tilbage på fra 
den forgangne sæson nu årets mørke tid 
begynder. Noget denne sæson særligt vil 
indskrive sig i klubbens historie med, er nok 
4 kåde roeres projekt ”Østersøen rundt”.  Så 
vidt vides er det den længste langtur 
nogensinde i ASR! 
 
Traditionen tro har årets langtursudvalg 
arrangeret 4 fælleslangture. Kaninlangturen, 
(i folkemunde også kendt som ko- og 
kaninlangturen) en fælleslangtur til Draget, 
en fælleslangtur, som var planlagt til 

Lillebælt, men endte med at blive en tur til 
Tunø, og endelig Løvfaldsturen. 
 
I langtursudvalget har vi drøftet 
deltagerantallet på de to fælleslangture 
udover Kaninlangturen og Løvfaldsturen. Vi 
blev enige om at begrænse antallet af både til 
to toere og to firere, fordi vi mente det ville 
gøre turene mere hyggelige og overskuelige 
at deltage i. Et tilbagevendende problem, når 
vi planlægger ture er, at der mangler 
styrmænd. Vi har måttet lægge et voldsomt 
pres på klubbens styrmænd for at nogle ture 
overhovedet kunne gennemføres. 
Kaninlangturen var dog en undtagelse. 
Netop denne tur er en vigtig del af 
oplæringen i roklubben, og for mange 
kaniner deres første erfaring med 
langturslivet. Det er derfor dejligt, at så 
mange erfarne styrmænd vil tage den tjans 
på sig.  Tak for det! Jeg håber, at I vil afsætte 
en weekend igen næste forår. 
 
Løvfaldsturen har været årsag til megen 
snak i år. Fra flere sider har vi i udvalget 
hørt, at mange syntes festen havde taget 
overhånd på Møgelø, og at der var for få km 
at ro. Derfor valgte vi at opprioritere 
roningen ved at tilbyde flere pladser på de 
lange ture og færre på den korte. I stedet for 
at blive en fest med en lille rotur er det nu 
igen blevet en langtur med fest. Vi har ikke 
hørt andet end tilfredshed med den 
disposition. 
 
Vi har i år suppleret langtursgrejet med to 
nye telte. Allerede i foråret ved klargøringen 
af grejet blev det klart, at de Harald Nyborg 
telte, der er indkøbt de sidste par år, ikke kan 
holde til det slid de er udsat for i klubben. 
Nogle kunne repareres, men de fleste måtte 
smides ud. I stedet valgte vi i L-udvalget at 
indkøbe to telte af god kvalitet. Nu må tiden 
vise om det er en god investering. Det 
afhænger ganske af den måde, vi behandler 
teltene på! 
 
Til slut vil jeg gerne takke langtursudvalget. 
Det har været et yderst velfungerende 
udvalg af engagerede og dygtige folk. 
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Ydermere har det været et meget hyggeligt 
udvalg. Tak for det! 

Lise Juhl 
 
Kassereren 
I året 2002/03 har vi fulgt den gode stil fra 
sidste år og har derved i år kunnet hensætte 
115.000 kr. mod 95.000 kr. sidste år. Dette har 
gjort, at vi efter købet af en 4 inrigger er godt 
på vej til at spare op til den næste båd samt 
hensætte penge på vores ønskeliste til en 
kommende renovering af klubhusets 
ydervægge og etablering af pontonbro. 
 
På indtægtssiden har der været en god 
stigning, som primært skyldes et stigende 
antal medlemmer og ekstra tilskud til bl.a. 
ponton broen. Udgiftssiden er samtidig 
steget i år, hvilket skyldes, at nogle af 
tilskuddene har været øremærkede (ponton, 
roergometer) og der er brugt mere på 
vedligeholdelse af bådene i år end sidste år 

både på havnen og på Brabrand. Generelt set 
har udgifterne ligget på et fornuftigt niveau, 
hvilket skyldes, at der bliver udvist stor 
ansvarsfølelse if. m. at bruge af vores penge. 
  
Som kasserer vil jeg gerne takke for den 
hjælp jeg har fået if. m. med min første 
kassererpost. Denne hjælp er kommet til 
udtryk i ansvarsfølelsen over for vores 
penge, og samtidig har folk været gode til at 
huske bilagene – selvom det altid kan blive 
bedre – og været enormt imødekommende, 
når jeg har stået med de spørgsmål, som er 
uundgåelige, når man ikke har den store 
erfaring indenfor klubbens gang. 
 
Det er med tilfredsstillelse, at jeg kan 
overdrage posten og en sund økonomi til en 
ny kasserer.  

Lars Peter Bach Nielsen 
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STJERNERNE 
ved astrolog Skjytte T. Villing og sandsigerske Rosa K. Rystall 
(I anledningen af julens højtid har Årebladet headhuntet astrolog Skjytte. T. Villing og 

sandsigerske Rosa K. Rystall, der normalt opererer inkognito i DSR – har vi ladet os 
informere…..) 

 
 
Krebsen: 21.6 – 21.7 
Som krebs er du et fornøjeligt, vellidt og festligt menneske. Du er utrolig populær i 
ASR og vil i det nye år være med til at søsætte nye, succesfulde tiltag. Samtidig gør 
du karriere indenfor ergometerroningen som er et hidtil ukendt land for dig.  

 
 

Løven: 22.7 – 22.8 
Normalt kender folk dig som en dovenlars når det gælder vinterroning, men i år 
bringer julestemningen det bedste frem i dig. Jupiters planeter står positivt i løvens 
12. hus og ”hus” er lige netop dit stikord: I løbet af den kommende tid, vil du melde 
dig til udflytningsudvalget, og du kommer herefter til at sprudle af fornyet energi! 

 
 
Skytten: 21.11 – 20.12 
Du går en spændende tid i møde som byder på fest og glade dage i roklubben. Der 
ligger også en glædelig overraskelse og venter på dig her i den mørke tid. Det 
forventes nemlig, at du tager del i et fælles projekt som du vil høste positiv kritik af – 
en væmmelig sjæl har således meldt dig til vinterens 8GP. 

 
 
Vægten: 23.9 – 22.10 
Din medfødte charme og dybe havgrønne blik gør, at du for tiden kan åbne døre selv 
i hårdt vejr. Du fedter bl.a. for K1-hårdtvejrsunderskrifter, og det vil efter 
nytårsskiftet give positive resultater. Månen står i denne periode overfor det 7. hus 
med en åre i hver ascendant, som er tydelige tegn på held i ”vand”-skelige 
situationer.  
 
 
Jomfru: 23.8 – 22.9 
Det er på tide at vågne op fra dit dybe sommerhi! Sommerens sidste kilometre er roet, 
og du vil opleve, at vinterroning ikke kun er for fanatikere… Efter nytår er 
økonomien (og alkoholprocenten) igen i top – du har overskud og vælger at donere 
en stor del af din formue til frivilligt arbejde. 1000 tak!  

 
 

Skorpion: 23.10 – 21.11 
En skorpion er god til at forudse begivenheder, og du siges også at have ”næse” for 
vigtige events. I den kommende periode vil dit glade væsen være at finde i et hvert 
festligt lag og andre sociale sammenhænge, såsom julefrokost og hyggeaftner i 
klubben. Helt privat foretrækker du dog ro til at samle kræfter til forårssæsonen.  
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Tyr: 20.4 – 20.5 
Du har i lang tid ønsket at få vind i årerne, og nu ser det ud til at stjernerne tilsmiler 
dig. Dette vil resultere i overskud på flere områder – især i forhold til din roklub. Se 
frem til december – her er mulighed for nye personlige bekendtskaber (måske får du 
øjenkontakt med en lækker roer fra ARA…?).  

 
 
Tvilling: 21.5 – 20.6 
Du har altid haft sans for roning, mere eller mindre seriøst… Nu ser det dog ud til at 
du, med gode rokammeraters hjælp, får opbygget kontakt til en båd, der ellers var 
”gledet ud i vandet”. Med det nordlige hus vendt mod Pluto og modsatte ascendant 
overfor vandtegnet, går du en indbringende tid i møde.  

 
 

Fisk: 19.2 – 19.3 
Kære Fisk; for tiden er du trist – du kan ikke boltre dig i havet, da dit naturlige 
element er taget fra dig her i vinterhalvåret. Du kompenserer med indendørs 
aktiviteter, men ”gællerne” trænger til noget hav! Indtil forårets komme vil det hjælpe 
at fokusere på alternative løsninger – måske jagter du nogle sild?  

 
 

Vandmanden: 20.1 – 18.2 
En vandmand er venner med havet og naturen, og du benytter enhver mulighed for 
udendørs aktivitet. Din smittende entusiasme får kammerater op af stolen og ud i 
naturen, og det sociale samvær trives omkring dig. Du henrykker alt og alle med dine 
vandede vittigheder de næste to måneder!  

 
 
Vædder: 20.3 – 19.4 
Du har været ”din egen” og i opposition til alt og alle den seneste tid. Her vil 
juledagene og tilhørende aktiviteter i din roklub bringe minder frem og gøre dig blid 
som et lam. Studerer du, vil juledagene - modsat tidligere år – påvirke dit humør i 
positiv retning; eksamen er ”jo først i starten af januar..”  

 
 

Stenbuk: 21.12 – 19.1 
Du har længe vidst, at du står overfor en stor robåd, og det kræver tid og kræfter. Du 
ser lys agterude og lader op til den fantastiske og berigende begivenhed 
vinterklargøring. Året ”lakker” mod enden, december er stenbukkens måned og alt 
godt vil komme til dig.   
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MOD NYE HORISONTER 
 

Når man befinder sig på havet, er det begrænset, hvad man kan se – eller er det nu også det? Vi 
har alle oplevet at se øer, møller, broer og andet godt dukke op fra deres gemmested under 
horisonten, men hvor langt kan man egentlig se. En hurtig matematisk overvejelse førte til 
nedenstående figur 1. Alt hvad man har brug for er Pythagoras’ læresætning for retvinklede 
trekanter, der siger at summen af kateternes kvadrat er lig hypotenusens kvadrat. R er 
jordradius. 
 
 L2  +  R2 = ( R + h )2 
   = R2  +  2Rh  +  h2 
   ⇓ 
  L = √h ( 2R  +  h ) 

≈ √ 2hR    (*) 
= √ 2R  *  √h 

 
 
Altså er længden man kan se proportional med kvadratroden af højden af det, man ser på.  
 

 

 
 

Figur 1 
 
 
 

Typisk vil man bruge h i meter og have L i km, så der er brug for en lille omregningsfaktor. 
 
     1000 m = 1 km 
      ⇓ 
     √m = √(km/1000) 
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Derved bliver formlen 
 
 L[km]  = √2R *  √(1 km/1000) *  √h[m] 
    = 3,6 km *  √h[m] 
 eller   = 2 M *  √h[m].  (1 M  =  1852 m) 
 
 
Den approksimation (*) jeg laver ved at negligere h i forhold til R er meget rimelig, eftersom 
jordens radius, R, er ca. 6400 km og h typisk nogle få meter; op til h = 1200 m er formlen præcis 
til 0,5 %. De højeste punkter i Danmark er visse sendere (fx Søsterhøje, 300 m) og pylonerne på 
Storebæltsbroen, der rager 258 meter op i luften.  
 
Dette er imidlertid ikke hele sandheden, eftersom formlen tager udgangspunkt i en iagttager, 
der befinder sig i niveau med havoverfladen. For at gøre formlen brugbar må vi tage højde for, 
at iagttageren muligvis befinder sig over havoverfladen. Dette er dog nemt gjort; vi har allerede 
lavet alt arbejdet. 

 
 

 
Figur 2 

 
Af figur 2 fremgår det, at vi blot skal bruge den allerede fundne formel til at finde afstandene L1 
og L2 og derefter lægge dem sammen. Derved får vi det endelige resultat 
 
 L[km]  = L1 + L2 =  3,6 km  *  ( √h1  +  √h2 ). 
 
Et par eksempler: 
 
1: Hvornår kan man se en anden robåd? En roer sidder typisk med øjnene een meter over havet, 
og det samme gør roerne i den anden båd, så der er øjenkontakt ved 3,6 km *  (√1 +  √1) = 7,2 
km. Det svarer ikke helt til min erfaring, at man fra Pynten kan se en anden robåd stå ud af 
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havnen, men nu er mit syn heller ikke verdens bedste. Formlen fortæller kun hvad der er 
afgrænsningen af vores synsfelt, den tager ikke højde for, hvor gode vores øjne er, refleksion af 
lys i havet, tåge/dis eller uroligt vand. Og personligt er det første jeg ser af en anden båd 
hverken flaget eller roerne, men skroget og årene, som befinder sig op til 25 cm over havet. 
Derved reduceres afstanden til ca. 4 km, som passer meget godt overens med erfaring (jeg ved 
ikke om 7 km er realistisk med en god kikkert). Samtidig kan det konkluderes, at man ved at 
rejse sig op i båden pludselig kan se noget længere. Med lidt god vilje kan man (= jeg) ved at 
stille sig op på essingen få øjnene op i to meters højde. Derved udvider man sit synsfelt fra 
prop.√1 til prop.√2 = 1,41, d.v.s. 41% længere. 
 
2: En langtur til Helgenæs er endt i en gåtur op på Ellemandsbjerget. Den veludstyrede (!) 
langtursstyrmand har medbragt en kraftig kikkert og påstår hårdnakket, at han kan se 
Storebæltsbroen. Har han ret?  
Højde på Ellemandsbjerget: 99 m + tårn + roer ≈ 100 m. 
Højde på pylonerne: 258 m som beskrevet ovenfor. 
L = 3,6 km * ( √100 +  √258 ) = 3,6 km *  ( 10 + 16 ) = 94 km. På et kort måles afstanden op til 50 
M = 93 km, så langtursstyrmanden har ret. 
 
3: På vej hjem fra Helgenæs er det blevet mørkt, og kursen bliver lidt usikker ved krydset til 
Molshoved. Roerne (kaniner hele bundtet) frygter at komme til at ro ud i Århusbugten. 
Styrmanden kigger på kortet, lægger en kompaskurs og bekendtgør selvsikkert, at de er ved 
Molshoved, når Tunø Fyr skifter fra grøn til rød, og kaninerne skal blot skal holde sig på den 
”grønne” side af Tunø fyr. Men kan man se fyret fra Begtrup Vig? 
Styrmandens/roernes øjenhøjde: 1 m 
Højde af Tunø Fyr iflg. søkortet: 31 m 
L = 2M * ( √1  + √31 ) = 13M  
13 sømil er det samme som lidt over 2½ breddeparalleller på søkortet (de er placeret med 5 M 
mellemrum), d.v.s. man kan lige præcis se Tunø Fyr fra Molshoved. 
 
Eksempel to og tre har jeg selv afprøvet, omend ikke med de fortalte baggrundshistorier. De 
præcise afstande er fundet på det levende søkort. Man skal dog ikke bruge formlen helt 
hjernedødt. Som sagt giver formlen afgrænsningen af synsranden og tager ikke sigtbarheden, 
lysmængden eller havets tilstand i betragtning. I princippet er det muligt fra et styrmandssæde 
at se en fjer, der ligger på havoverfladen 3,6 km væk – hvis bare man har uendeligt gode øjne, 
og havet er spejlblankt. Ifølge formlen kan man også se Studstrupskorstenen (192 m) fra 
Endelave (afstand 30 M < formlens 34 sømil). Men lyset fra Studstrup er slet ikke kraftigt nok til 
at lyse så langt væk. Netop derfor står lysradius ofte anført sammen med fyrkaraktererne på 
fyr, skorstene, sendere, o.a. (Studstrups lys kan ses 10 M væk ved normal sigtbarhed på 10 M). 
Faktisk er eksempel to også lige på grænsen p.g.a. Tunø fyrs lysstyrke; det røde og grønne lys 
kan ses 8 sømil væk ved en normal sigtbarhed på 10 sømil, så det skal være klart vejr, før man 
kan se det, men det er absolut ikke urealistisk. 
 
 

Søren Agergaard  
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BESTYRELSEN 
 

Formand:  
Michael Troelsen  
Email: michael@troelsen.com 
Vestre Ringgade 210, 5.tv,  
8000 Århus C.  
Tlf: 8619 7992 eller 2871 8165 

 
 
 

Næstformand:  
Lone Trærup  
Email: lone.t@stofanet.dk 
Fyensgade 10, st.th,  
8000 Århus C.  
Tlf: 8619 0716 eller 2851 4984 

 
 

 
Sekretær:  
Søren Dalager-Pedersen  
Email: soren.dalager@iekf.au.dk 
 Sletterhagevej 49, 2.th.  
8240 Risskov.  
Tlf: 8613 1745 eller 2248 2825 

 
 

 
Kasserer:  
Dorthe Smedegaard Pedersen 
Email: d_smedegaard@hotmail.com 
Carl Bertelsens Gade 4, 2.th.  
8000 Århus C.  
Tlf: 8611 0145 

 
 

 
Instruktionschef:  
Christian Petersen  
Email: chris_pet@hotmail.com 
Marselis Boulevard 38, 502,  
8000 Århus C.  
Tlf: 6166 2248 (instruktionsspørgsmål) 

   eller 8618 4469 
 
 

Materielforvalter:  
Niels Erik Lysebjerg Hansen  
Email: lysebjerg@webspeed.dk 
Vestervang 25, K. st. th.  
8000 Århus C.  
Tlf: 8618 9131 
 

 
 

Uddannelseschef:  
Line Boel 
Email: line.boel@stofanet.dk 
Høegh-Guldbergs Gade 137, 4.th,  
8000 Århus C.  
Tlf: 8618 4303 eller 2871 4303 

 
 

 
Rochef/Aktivitetschef:  
Claus Behrendsen  
Email: 994091@ps.au.dk 
Jens Baggesensvej 18, 3.th,  
8210 Århus V.  
Tlf: 8616 1606 eller 5190 7660 
 

 
 

Langturschef:  
Lotte Klixbüll  
Email: l_klix@tiscali.dk 
Bogensegade 15, 4.tv,  
8000 Århus C.  
Tlf: 8620 1356 

 
 

 
Kaproningschef:  
Thyge Moos  
Email: tmoos@hotmail.com 
Universitetskollegiet 9, 1-405  
8000 Århus C.  
Tlf: 8942 7405 eller 2878 4889 

 
 
 

Husforvalter:  
Katja Pace  
Email: katjapace@hotmail.com 
 
 
 

 
 
 
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 



Aarhus Studenter Roklub
Fiskerivej 7, 8000 Århus C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDEREN 
 
Torsdag 11. december Julehygge + Trivial Pursuit kl. 19.30 
Torsdag 18. december Julehygge(konfekt) kl. 19.30 
Onsdag 31. december Nytårsfest i klubben? Tjek asr.dk 
Søndag 15. februar Deadline på Årebladet 
Lørdag 13. marts Arbejdsdag Brabrand 
Tirsdag 16. marts Informationsmøde for nye medlemmer 
Onsdag 17. marts Informationsmøde for nye medlemmer 
Lørdag 27. marts Standerhejsning kl. 14.00! 
 

FASTE: 
Svømning Svømning fredage kl. 20.00-22.00 (indtil d. 28/05/04, dog 

ikke 26/12/03, 02/01/04, 07/04/04 eller 07/05/03). Århus 
Svømmestadion, Vestergårdsgade 5. Husk en 20'er til skabet - 
og at det er STRENGT forbudt at gå i vandet før der er en 
livredder til stede! 

Styrketræning De fleste aftener på Brabrand Rostadion –  
 Tjek asr.dk for tider!  
Vinterklargøring Hele vinteren – husk at melde dig til! Det er obligatorisk for 

alle…. 
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 

 
     

ASR-ÅREBLADET  




