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Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, 
medens lyset lander på verdens kyst.                               Jacob Knudsen, 1891 
 
Til dette nummer af Årebladet har redaktionen modtaget langt mere stof, end vi har haft plads 
til at bringe. Vi har forsøgt at udvælge så bred en vifte af artikler som mulig og glæder os til at 
trykke de resterende i september. Indtil da lader vi forsidebilledet være en appetitvækker på 
beretningerne fra Viborgregatta. “Du danske sommer jeg elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig” 
sådan begyndelser en dansk sommervise, som her på Skt. Hansaftens dag desværre er 
højaktuel. Lad os håbe, at vi inden længe kan fortsætte: “Når dine bølger mod bredden gik, beruset 
blå som gudinders blik, en ungdom jubled’ din lovsang ud, kun klædt i solskin og brunet hud”. Med håb 
om en dejlig langturssommer. 
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EN GRØNLÆNDERSAGA? 
 
Der har været talt om den gennem mange 
år. Nu har vi gjort noget ved det. En 
fortælling, der er en saga værd! Der skulle 
bare lidt penge og et par næver til...  
 
Til sagen: Det har længe været ønsket at få 
forøget vores ponton-kapacitet. Den 
nuværende ponton er fra 1993, hvor havnen 
reetablerede pontonen og i den forbindelse 
forkortede den tidligere ponton med flere 
meter til den længde, den har nu. I 1997 blev 
ønsket om en ponton og tilhørende sliske så 
fremlagt på generalforsamlingen og det blev 
vedtaget som en henstilling til bestyrelsen, 
at den skulle 'gøre noget ved det'. ARA blev 
kontaktet og meldte positivt ud om 
projektet – de ville også få glæde af 
løsningen. Daværende formand, Lars Holm, 
tog det indledende skridt, kontaktede 
havnen og fik efter nogen tids 
korrespondance tilladelse til at udlægge en 
ekstra ponton - desværre med den hage, at 
vedligeholdelsen af den nuværende ponton 
overgik til roklubberne imellem. En 
ansøgning til kommunen om tilskud til 
etablering af ponton og sliske gav dog ikke 
resultater og projektet gik på ’stand by’.  
 
Ny ansøgning 
I oktober 2001 tog vi fat i projektet igen - 
indkaldte tidligere "ponton-folk" til et møde 
og sendte en ny ansøgning til kommunen. 
Vi søgte og fik penge til projektet fra ASR’s 
Drageregatta og fra AUS. Og ved juletid 
2001 gav kommunen også tilsagn om tilskud 
til en sliske og en ponton, ligesom havnen 
efter flere møder godkendte de mere detal-
jerede tegninger til projektet – under 
forudsætning af, at de ikke skulle involveres 
økonomisk i projektet.  
 
ARA blev taget i ed - de ville ikke bidrage 
økonomisk til projektet, men ville bidrage 
med en sliske i slæbestedet, så bådvognene 
kan køres ud i vandet og vi kan undgå de 
tunge løft, når bådene sættes i/løftes op.  
 

Første milepæl var nået – tilladelsen og 
økonomien var i hus. Herfra var det blot et 
spørgsmål om tid, før vi havde en ny 
ponton og sliske. Så vi satte pontonen i 
produktion: først skulle vi have 
dimensioneret en ponton (opdrift og 
beklædning). Dernæst skulle vi afklare 
forankring af den på land og i bassinet.  
 
Milepæleorm 
Imidlertid trak projektet ud. I maj 2002 var 
næste milepæl nået: Jens Vedel havde 
sammen med Århus Plast Teknik 
konstrueret en ponton ud af rør af 
miljøvenligt PE-plast, og den lå klar på land. 
Milepælen derefter, forankring af pontonen 
på land og i bassinet, viste sig mere svær at 
nå. I en status-beskrivelse fra 5. juni 2002 
skriver jeg, at ” Der skal bare et par næver 
til, så er det løst..”. Et sjak af roere var klar 
på at gå i gang i løbet af sommeren, og en 
weekend blev afsat. Pontonen var en realitet 
i juli 2002 – troede vi… For det lykkedes 
aldrig. Der manglede materialer og 
kompetencer til at opgaven kunne løftes. 
Pæleormene meldte sig i projektet… 
 
Projektet måtte sættes på ’stand by’ indtil én 
meldte sig, som kunne se mulighederne 
frem for problemerne i projektet og skære 
igennem. Slisken fra ARA lod også vente på 
sig – uvist af hvilken grund, da den kunne 
udlægges uafhængigt af vores bidrag. 
Bevillingen fra kommunen risikerede at løbe 
ud – men efter flere samtaler tillod de, at 
vores bevilling blev skudt et år, så projektet 
kunne fortsætte i 2003. 
 
Ammundsen 
Redningen kom i efteråret 2003: Kasper 
Storgård. Med en optimisme, som kun 
tidligere er set hos en polarforsker, tog han 
fat. I en uge gravede, hakkede og borede et 
sjak under ledelse af Kasper i det gamle 
slæbested fra 1939.... Og fundamentet for, at 
projektet kunne realiseres, lå klar: et beton-
anker på 15-20 ton inde på land. 
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Nu er det sket. Et af byens dyreste sociale 
tilholdssteder bag det lille bådskur er lagt 
på vandet! Brug den! Nyd den!! Den 
afhjælper kapacitets-problemer og giver 
mulighed for, at man oftere kan gå tørskoet 
ud til båden. Både for ASR, ARA og alskens 
godtfolk, der bruger slæbestedet.  
 
Brug den – og giv andre plads til, at de også 
kan bruge pontonen. For slæbestedet er 
vores alles – hele byens. Sådan er havnens 
holdning, og det må vi respektere. Det skal 
nu nok også gå. Vi har jo så meget plads nu!  
 
Så TAK til alle, der har været med til at 
realisere det. Ikke mindst Jens Vedel, der 
har beregnet pontonen og Kasper Storgaard, 
der gjorde det umulige muligt! 
 
Øhhm, du glemte ligesom noget!?! 
Slutter sagaen dér? Ja – og nej. ”Hvor er 
vores søsterklub, ARA, da henne i 
billedet?”, vil den opmærksomme læser nok 
spørge. Svaret er: Vi aner det ikke. ARA 
ville ikke bidrage økonomisk til 
pontonprojektet, men kunne hårdt presset 
stå for en rampe, så man kan køre 
bådvognene længere ud i vandet. Det blev 
aftalt i 2001 og den har kunnet være 
etableret lige siden, uafhængigt af de 
genvordigheder, vi havde med det langt 
større pontonprojekt.  
 
Vi venter stadig på rampen. I 
mellemtiden har man så kunnet 
finde passager i ARAs 
medlemsblad, hvor nogen 
finder sjov i at hænge os ud 
som ’de dovne studenter’, mens 
ARA selv hverken har bidraget 
med en rød øre til projektet 
eller har kunnet få f.… ud og er 
kommet i gang med en sliske til 
et snoldet beløb, i forhold til 
det omkostningsniveau på over 
100.000 kroner, vi har opereret 
med!?!?! 
 
Gråspurvenes ponton? 
ASR har så blåøjet som vores stander løftet 
den opgave, ingen andre ville være med til. 

ASR har ikke været de kloge rent økonomisk, 
i forhold til alle de, pontonen kommer til at 
gavne – vi har om noget ’fyret for 
gråspurvene’.  
Om vi er blevet narret? Så klart JA, set med 
DE briller! ”Den kloge” har narret ”den 
mindre kloge” – og der er ikke tvivl om, at 
de kloge i denne sammenhæng er ARA og 
havnen. De har fået udvidet kapaciteten kvit 
og frit, ved blot med systematisk korslagte 
arme at sige nej. Det værste ved det hele var, 
at vi på forhånd frygtede det ville ske! Men 
sådan er det – nok har vi ikke været kloge i 
denne sag, hvis man ser på omkostninger og 
muligheder for at tørre opgaverne af på 
andre. Til gengæld er pontonen blevet en 
realitet.  
 
Frihjul og overbevisning 
Nogen trøst? Projektet har været båret af en 
overbevisning om, at de visionære måske 
ikke altid ”de kloge” i forhold til det 
klassiske spil om, hvem der kan drage 
fordel af de andres slid, mens man selv 
kører på frihjul – men at eftertiden vil vise, 
at de, som tager sliddet og ændrer på 
tingene til det bedre, også er dem, som gør 
det rigtige. Den overbevisning mangler 
stadig at blive modbevist. 
  

Michael Troelsen 

 
Kasper Storgaard – En glad mand! 
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FÆLLESLANGTUR 10-11 JULI 
 
Så er det tid for dette års første fælleslangtur, og i år går turen et nyt sted hen, som forhåbentligt 
frister både nyklækkede kaniner og de mere garvede. Vi drager sydpå langs østkysten med 
destination Hjarnø. Det utroligt naturskønne Hjarnø er en mindre ø i Horsens Fjord. Turen 
derned siges at være enormt smuk, så dette kan kun anbefales.  
Så gør jer klar med godt humør og fællesånd, for forude venter en rigtig hyggelig og sjov 
weekendtur. 
 
Tilmelding til turen sker på opslag, som hænges op i klubstuen onsdag d. 23 juni 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til 
 
Tanja Pedersen 89427110 eller Nanna Ebbensgaard 86102081 

Vel mødt  
/ L-udvalget               

 

 
GRØNNE FINGRE ??? 

 
Har du grønne fingre, noget der minder om, eller måske bare lyst til at få jord under neglene? -
Så skriv dig på ”luge-planen” der hænger på opslagstavlen i klubben. Især i sommerperioden 
kniber det, at vi i husudvalget kan ”være over” haven, og skvalderkålen breder sig. Så kom og 
gi’ en hånd med! 

              /Husforvalteren 
 
 

 
LANGTURSSTYRMANDSKURSUS 

 
Der afholdes langtursstyrmandskursus i weekenden d. 13. – 14. november. Kurset arrangeres af 
ASR. Alle medlemmer af klubben, der opfylder de nødvendige krav, kan deltage på kurset. 
 
Nærmere oplysninger følger i næste nummer af Årebladet, ligesom der vil blive ophængt en 
tilmeldingsliste i klubben. 
 
Evt. spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til Line Kaldahl Boel, uddannelseschef,  
tlf. 86184303 / Email  line.boel@stofanet.dk 
 

Sæt kryds i kalenderen!! 
Uddannelseschefen 
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Cocktailfesten i kaninperspektiv 
 
Med et par sommerfugle i kaninmaven, drog 
jeg til min første fest i ASR – cocktailfesten. 
 
Fra pålidelige kilder havde jeg hørt, at 
festerne i ASR sku´ være ret fornøjelige, og at 
dansegulvet blev brugt flittigt – endda af 
fyrene… Det lød jo ret godt, og nu måtte vi 
se, om der var noget om det? 
 
Festen var så småt i gang, da jeg ankom, og 
jeg ska´ love for, at der var stil over 
forsamlingen. 
Kvinder i gallakjoler, mænd i smoking og 
enkelte – lad os sige – etnisk klædte 
personer. 
 
Nogle ansigter genkendte jeg, omend 
påklædningen var noget anderledes end den 
sædvanlige: skiundertrøje og robukser (+/- 
pasform). 
 
Heldigvis havde enkelte andre kaniner også 
vovet pelsen og trukket i gallakjolen. Så vi 
fandt hurtigt sammen og fik os en snak om 
vabler, ømme bagdele og (mere eller mindre) 
strenge instruktører. 
 
Dette alt imens vi fik os lidt champagne, som 
hjalp feststemningen på vej. 
 
Et par highlights fra festen: 
Jannie Spies/Kjær var en af de første, jeg 
konverserede med. Hun var jo som altid 
bedårende klædt… Denne aften i sort 80-er-
satinkjole med skulderpuder, metallic-bælte i 
den smækre talje (mon det er roningen, der 
gør det…?) og sorte pumps på fødderne. 
 
Hun underholdt med hendes og 
Simons/Kristians hede kærlighedsforhold. 
Historier, der naturligvis bevægede mit 
kaninhjerte. 
 
Det traf sig så heldigt, at jeg kom til at sidde 
ved siden af designer Erik Mortensen (alias 
Peer M) og min bordherre var en hoffotograf 

med ganske brede skuldre… Der sad jeg 
egentlig meget godt. 
 
Stemningen under middagen var rigtig god – 
og intim. Sidstnævnte nok især, fordi der var 
afsat ca 15 cm bænk pr person… Ja måske 
noget tilsvarende sædet i en robåd, blot 
manglede ”siddepuderne”. 
Hyggeligt var det nu, og der blev sludret på 
kryds og tværs af borde, royale ordener og 
styrmandsrettigheder. 
 
Opvasken var af en kaliber, som ku´ få et 
kollegiekøkken i eksamensperioden til at 
blegne. 
 
Mellem meterhøje stabler af tallerkener fik 
jeg en snak med nogle erfarne roere. 
Snakken faldt på royal sladder, rolivets 
glæder og kvindelige roeres figur… Uha, gad 
vide om cocktailkjolen passer til næste år? 
 
Efter et par timers opvask (ca.) kom der gang 
i baren og ditto dansegulvet. Flere roere 
strømmede til, og det lille klubhus på 
Fiskerivej 7 sydede af liv, fest og dansende 
roere. 
 
Der blev danset, drukket og sludret til den 
lyse morgen, hvor kaniner og roere drog 
hjemefter. 
 
Slutteligt vil jeg sige, at cocktailfesten var en 
superdejlig fest, som bestemt levede op til 
rygterne og mine forventninger. 
En fest, hvor også kaniner ku´ føle sig 
velkomne. 
 
Og dette til trods for, at kaniner jo – som 
bekendt – ikke er ”rigtige folk” (citat: Min 
ellers supergode instruktør – udtalelsen til 
trods…) 
 
Glæder mig til kommende fester og ikke 
mindst roture + ”efterroning” i ASR 
 

Rikke Bech, Kanin nr. 0040028 
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O-RONING ’04 MED PEER 
MORTENSEN OG PI’R 

 
Ja, vi kan ligeså godt sige det…  
…der var panik fra starten. Kort fortalt: Båd 
nr. 7 (undertegnedes), fik en halvskidt start 
da vi ikke nåede at hamstre en vogn, så vi 
måtte vente til stort set alle incl. en ARA-båd 
var kommet i vandet, før vi kunne løfte ”Den 
Prægtige AO” ned fra de stærke konsoller i 
Lille Bådhal. Men vi udnyttede ventetiden til 
det vigtige taktikmøde. Uddrag fra mødet: 
”Æj Pi’r, har I lavet nok kaffe”, ”Jeg har taget 
en maskot med, det er en gummiand og den 
flyder ALTID ovenpå – ligesom os!!”, ”Æj, 
det er et skidegodt motto”, ”…hvem har 
gaflerne, og tallerkner, dem må vi sgu’ ikke 
glemme…”, ”Vi stod fem timer i køkkenet i 
går og lavede mad til dig, Peer.”, ”For 
pokker, vi skal ro til, vi skal jo vinde over 
Charlotte og drengene”, (sidste års vindere, 
hvis nogen er i tvivl, nåh nej, det er der nok 
ikke nogen der er, red.) ”Vi regner klart med 
at nå alle posterne, også de frivillige”. 
 
Vi fik endelig pakket…  
…de 50 kilo mad og lidt andet bagage, AO 
kom i vandet, gummianden stod rank og 
stolt i stævnen, Nanna fik med rumpen i 
vejret reddet fanglinen, og der var nu 2 
minutter til startskuddet lød. Lidt efter så 
man Peer, let og elefant med agterenden 
(Peers, red.) i vejret i agterenden (bådens, 
red.), for at redde roret, ”Det sitter 
faaaaaast”. Under dette lille drama prøvede 
en upåvirket Eva at fedte for dommerne, 
med tilbud om mad og kage, hvorefter vi fik 
beskeden: ”Fedt, flid og snyd er OK, så 
længe det ikke bliver opdaget” (citat, Claus 
B). Det tog vi til os! 
 
Da vi nu havde gjort hvad vi kunne…  
…for at forsinke de andre bådes start, lød 
startskuddet. Det var en herlig dag! Solen 
bragede ned over feltet, men bovsprøjtene 
kølede heldigvis de ophedede konkurrence-
roere ned. Specielt nogle roere var noget 

beskidte i munden (Jonas!!), og vi mener nok 
at dommerne burde være skredet ind med en 
advarsel.  
 
Til vores store overraskelse…  
…befandt vi os ved andet skiftested allerede 
i den forkerte ende af feltet, og minutter 
senere lå vi midt på bugten og spekulerede 
over om de andre var sunket eller allerede 
inde i Knebel Vig… Vi valgte at tage en 
kaffe/tisse-pause og overvejede i 
magelighed nøje vores situation. Faktorer 
blev opvejet mod hinanden, såsom tid, 
vindretning og -styrke, vand- og 
luftmodstand, bådens overvægt, mobilens 
batteriniveau, Peers blærestørrelse og antal 
point, poster og kaffe/spise-pauser der 
skulle nås. Konklusionen blev: SNYD alt, 
hvad remmer og tøj kan holde!! Med en 
smøg i munden greb Peer hurtigt og 
snarrådigt sin mobil. Planen var, at Peers 
kollega i Knebel kunne løbe hen til 
transformatorstationen og aflæse nummeret 
for os. Vi jublede over vores genialitet og 
skålede i gåsevin, kaffe og chokoladekiks. Til 
vores store fortrydelse kunne Peer hverken 
huske nummer eller efternavn på den 
såkaldte Jakob. Den næste time blev vi 
bedste venner med Solvej fra Tele Danmarks 
”Oplysningen”, og vi ved nu, at der er 15 
Jakob’er i Knebel og ingen af dem har en 
sambo med norskklingende navn. Tsk. Efter 
et par åretag og ny rådslagning, 
konkluderede vi, at det mest fornuftige ville 
være at spare tid ved ikke at gå ind i Knebel 
og satse på at få fat i ”Jakob” senere. 
 
”Uret tikkede, hjerterne bankede, hele 
verden var fra forstanden”…  
…men vi fortsatte ufortrødent. Senere skulle 
der bedømmes afstand og højde til en kirke, 
hvilket ikke var let. Derfor greb vi vores 
snedigt medsmuglede spejderlex, som dog 
ikke var til megen hjælp, da vi ikke havde 



 9

nogen af de andre både i nærheden til at 
sammenligne længde med ifht til en blyant 
(meget smart måde, ifølge bogen, Yearh 
right!!)  
 
Efter forgæves forsøg på at nå Nappedam 
med træsejl…  
…stævnede vi endelig ind i havnen. Glæden 
var stor ved gensynet med en hel del af de 
andre både, og hurtigt havde vi kapret os et 
bord til al maden og der blev dækket op. Et 
ark med spørgsmål blev uddelt og vi satte os 
roligt og mageligt til grundigt at løse 
opgaverne ved hjælp af gætterier, 
Evas bror, vores Spejderlex og 
Peers alsidige viden fra sin tid 
som søulk på de syv have. Det 
var dog ikke helt nok, og Peter 
Peerson var desværre 
ubestikkelig. En god time gik 
med gourmet-middag og 
taffelmusik i form af de andre 
roeres knurrende maver. 
 
Pludselig gik det op for os…  
…at der kun var 20 minutter, til 
vi skulle mødes med de andre 
både ved Skæring strand. Nu var 
rådne dyr gode, og mulighederne 
få. Ideer som bådtrailer eller at 
komme på slæb fór gennem 
tankerne, men fornuften 
indhentede os, og vi indså at vi 
måtte gå glip af Ugelbølle-posten. 
Målet var Vosnæs, hvor vi 
velfortjent tog os en madpause. 
 
Okay! 2 timers forsinkelse…  
…ser ikke godt ud på CV’et, så vi kastede 
håndklædet i ringen, ringede til Herr Hector 
og trak os ud af løbet mens vi stadig havde 
værdigheden i behold. (Det er meget sjovere 
at ligge og dase ved Vosnæs end at ro kap 
med syv epo-dopede både…) Desuden 
nåede Peer liiiige at tisse for 6. gang. Vi var 
klar over, at vi satte faren for at blive moppet 
over styr, men hele besætningen i båd nr. 7, 
incl. lykkeanden, Konrad, blev enige om at 
magelighed nu er en rar ting og ikke skal 
negligeres. I øvrigt var der brownies, som 

skulle spises (henvendelse skal ske til Nanna 
E. og Eva L. for detaljer eller opskrift).  
 
Efter endt pause…  
…lagde vi kursen mod Skæring. Til vores 
store overrraskelse lå seks både på linje og 
ventede på båden som vi var lige i hælene af. 
Ved posten i Skæring skulle der nemlig roes 
om kap til Egå, men vi havde som sagt 
resigneret, så vi dannede bagtrop og tøffede 
roligt af sted mod Egå. Vi var ved at være 
trætte, og glædede os en smule til at se 
hjemstavnen. Men vi var dog ikke helt så 

udmattede, at vi ikke kunne tage en 
halv times kaffepause ved Holbech-
bøjen, hvor vi mødte en 
kaffedrikkende Holbech, i selskab 
med Peers søster (Hmmm… ligger 
det til familien??) og Tina Svensson. 
Vi diskuterede verdenssituationen, 
fortalte dem højdepunkterne fra den 
spændende og nervepirrende dag og 
præsenterede dem for vores maskot 
Konrad. Da vi tænkte at tiden var 
inde til at vise vores ansigter i 
klubben (læs: ”Nu er badene nok fri, 
maden er lavet, grillen varm og 
øllene kolde”) roede vi det sidste 
skift, og lagde stolte til ved den så 
velkendte ponton. 
 
Under middagen…  
…blev de individuelle placeringer 
slået fast. Vinderne behøver ingen 
nærmere omtale, men vi vil på egne 

vegne gerne fastslå, at vores deltagelse i 
løbet har været medvirkende til stor sejr for 
hhv. 1., 2., 3., 4., 5., 6. og 7.-pladsen. (Er 
nogen i tvivl, så kig på opslaget i stuen. Og 
nej, vi skammer os ikke det mindste.) Nr. 8 – 
And that ain’t bad! 
 
Vi siger tak…  
…for et rigtig godt initiativ og et flot 
arrangement, som resulterede i en kanon god 
dag. Vi konkluderer hermed, at der er plads 
til alle til O-roning, og hvis nogen skulle 
blive fristet til en plads i denne vinderbåd… 
så skriv jer på ventelisten. 

Meget ROlige hilsner fra Mortensens piger, Eva 
og Nanna 
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JEG DØBER DIG… LACUSTRIS 
 
Det blev altså hverken Mary, Dobbeltfætteren eller Jon Dahl. I forrige nummer af Årebladet 
udskrev bestyrelsen en navnekonkurrence: ASR’s nye røde dobbeltsculler på Brabrand skulle 
døbes og have et rigtigt navn. Valget faldt på Lacustris, det latinske navn for almindelig 
skøjteløber, det lille dyr, der skøjter omkring på vandoverfladen af mange danske søer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følg tagåren! 
 
Som man måske kan se på billedet, så er der tale om en elegant lille fætter. Roere, der har set 
Per Mortensen og Søren Dalager-Pedersen ro den på Brabrand, ville kunne genkende 
åreføringen. Der er to flasker vin til Linda Petersen for det originale forslag.  
 

/Kaproningschefen     
 

NYE REDNINGSVESTE 
 
Under gennemgangen af materiel i forbindelse med den nye sæson var ASR desværre nødsaget 
til at kassere indtil flere af vores gamle redningsveste. Da det giver sig selv at vi ikke går på 
kompromis med sikkerheden skulle materiellet derfor erstattes. Vi kan vist godt blive enige om, 
at vi i ASR har mange andre prioriteter som vi hellere vil bruge vores penge på, så det var en 
kærkommen mulighed at kunne søge TRYG Fonden om nyt sikkerhedsudstyr i forbindelse med 
den årlige uddeling.  
 
Fondsudvalget i ASR er derfor meget glade for at kunne meddele, at vi har fået 16 nye 
redningsveste fra TRYG Fonden, som forventes er leveret inden udgangen af  Juni. Vestene er 
Baltic veste til gældende standarder, og opfylder de samme krav til bæreevne og design som de 
veste, der allerede forefindes i klubben. Leverancen foretages af LF Marine i Næstved, og 
vestene sendes så snart TRYG Fondens logo er sat på vestene. 
 
På vegne af ASR skal der lyde en stor tak til TRYG Fonden for bidraget. 

Fondsudvalget 



RCA 
R O C E N T E R  Å R H U S

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROCENTER ÅRHUS - Århus Rostadion, Vandværksvej, 8220 Brabrand - www.rostadion.dk/rca 
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Den første inrigger teknik aften blev aflyst på grund af vind. Men vi prøver igen. Rocenter Århus 
arrangerer: 
 

Bedre teknik - større roglæde - mere fart 
Inrigger teknik aften - for alle der vil ro lidt bedre 

 
en dag i begyndelsen af august kl. 17-22 

(hold øje med opslagstavlen) 
 
Trænerne ved Rocenter Århus tilbyder 

- Træning fra motorbåd 
- Gode råd og vejledning til forbedring af roteknikken 
- Videofilming og fælles gennemsyn 
 

Hvem kan deltage 
Alle der har lyst og vilje til at forbedre deres roteknik. I er erfarne roere på et langdistance hold, 
I er kaniner fra i år – alle kan forbedre roteknikken.  
I skal tilmelde jer med fuldt mandskab til enten en 2-åres eller en 4-åres inrigger.  
 
Arrangementet foregår på Brabrand søen.  
Vi har der de bedste muligheder for at komme hurtigt rundt til de tilmeldte hold af roere. 
Vejledning vil blive givet direkte fra motorbåden. Der optages video af roholdene, som 
efterfølgende gennemses sammen med trænerne. 
 
Den båd du plejer at ro i – eller en tilsvarende god inrigger. 
RCA vil, i fællesskab med de klubber der deltager i langdistancekaproning, arrangere at der på 
hjemturen læsses inriggere af ved Århus Rostadion, således at bådene kan benyttes til inrigger 
teknik aften. Alle hjælper efter træningen med at få læsset bådene på trailer og læsset af igen på 
havnen. 
 
Sæt dig et mål for sæsonen:  

• Vinde Ålborg Regattaen 
• Århus Mester i 4-åres inrigger for damer eller 4-åres inrigger for herrer  
• Dansk Mester i 2-åres inrigger for damer eller 4-åres inrigger for herrrer 
• Dansk Mester i Maraton 
• Dansk Mester i Langdistancekaproning 

 
Tilmelding kan ske på opslaget i din klub. 
Vel mødt! 
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FANTASTISK MULIGHED 
 
Så har du mulighed for at støtte klubben og samtidig få personlig vinding.  
 
Sydbank har indvilliget i at støtte Årebladet i denne udgave og med mulighed for fornyelse i 
senere numre. Samt at betale 200 kr. for hvert roklubmedlem der skifter til Sydbank. En 
potentielt meget lukrativ aftale for Årebladet og dermed klubben. 
Denne aftale er specielt appellerende for unge mellem 18 og 28, men også andre kan få 
fordelagtige tilbud (personlig erfaring). Indebære blandt andet: 

- Gratis Visa 
- Gratis Netbank 
- Gratis Valutaveksling 
- Kassekredit 25.000 kr. 
- Udlån 6,5 % p.a. 
- Indlån op til 1,5 % p.a. 
- Meget mere. 

 
Når du nu selvfølgelig er interesseret skal du kontakte Michael Poulsen, Sydbank Storetorv og 
meddele du kommer fra ASR. 
   Med håb om opbakning. 

    Thomas Greve 
 
 

 



 14

RESTAURANTER I RO-
FARVANDET 

 
Vi er nu nået til det andet afsnit af Gourmet serien i Årebladet – Restauranter i ro-farvandet. 
Det tidligere udlæg fra Thomas, Kristian og  Andreas (se ”Tunø Kro Exposed” i Maj 2004 
udgaven) følges i det følgende op med besøget på Norsminde Kro, mandag den 31. maj 2004. 
 
”Norsminde Kro Revisited - Lidt, men småt !!” 
 
Med forventningsfulde ro-maver begav ca. 9 meter og 40 centimeter rotårn sig denne 
eftermiddag sydover mod ét af ro-sæsonens mest yndede udflugtsmål – Norsminde Havn.  
 
Norsminde Kro er tidligere besøgt af indtil flere roere, men sidste efterår skete det uheldige, at 
kroen gik konkurs. En tidligere kok var noget ked af dette, og besluttede sig for at erhverve sig 
stedet, og kunne efter en kraftig renovering stolt genåbne stedet 1. februar 2004. Konceptet i dag 
består af et Hotel med tilhørende Brasserie og Restaurant. Det skal forstås således, at hvis man 
vil af med rigtigt mange af sine surt opsparede slanter, skal man besøge Brasseriet, og vil man i 
stedet af med dem alle sammen, skal man blot kigge ind i Restauranten.  
 
Vi havde alle glædet os hele pinsen til at skulle ro de 21 km til Norsminde i spraglende solskin, 
men desværre for selskabet blev det noget anderledes. Lad os sige på denne måde – Peter råbte 
”ULV!” og i stedet blev det til en dejlig tur på Jernhesten sydover stok og sten med 
efterfølgende sårskorper et vist sted til den uundgåelige følge. Stor var smerten, da det straks 
ved ankomsten kunne konstateres, at vandet var spejlt som et æg, og vinden var noget nær 
nul…Stol aldrig på vejrudsigten, og slet ikke fra en mediciner!! 
 
Efter en lyn-omklædning var De 5 klar til at indtage Kroen. Valget faldt på Brasseriet, og vi 
glædede os til at få fyldt de tomme maver med noget solidt foder og ikke mindst de iskolde 
fadøl.   
Det var dejligt vejr, og vi fik forventningsfuldt de 3 forskellige menu-valg præsenteret: 
 

• 6 retters menu 
• Ugens landmenu (2 el. 3 retter) eller 
• Dagens Kroklassiker 

 
Selskabet var jo af indlysende årsager sultne, og da der ikke lød til at være kartofler til Dagens 
Kroklassiker – Stegt Rødspætte med citron – bestemte vi os alle sammen for en dejlig 6 retters 
menu, som vi antog for at være et ”godt tilbud”. Middagen var lækkert opbygget, og med den 
gode betjening og fremragende introduktion af retterne var forventningerne sat højt.  
 
Mens vi slubrede de første gyldne dråber i os blev der serveret lidt snacks, tynde skiver ristet 
baguette med en lækker tzatziki-agtig tapernade (uden hvidløg). Mens vi snakkede om stort og 
småt blev der serveret kurv af brød. Var det var meningen, det skulle have været serveret 
sammen med den første ret i menuen, der kom 5-10 minutter senere, vides ikke, men vores 
gabende hule kinder tog i hvert fald godt fra. De sultne individer nåede da også at bede om 
mere brød op til flere gange inden den første ret, som til gengæld var en aspargesstand toppet 
med hvide asparges.Lækker og smækker, og en god appetitvækker. 
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Efter yderligere et kvarter – og diverse brødkurves – venten, kom 2. ret. Det var en sjov 
majsmelsagtig bagning, som smagte fantastisk godt, men simpelthen fyldte alt for lidt. Vi var 
alle enige om at dens smag var dejlig syrlig og god. 
  
Endeligt glædede vi os til at få de ”rigtige” retter. Stor var glæden derfor, da vi fik serveret en 
lille skål med små kartofler, let ridsede. Vi sad nu forventningsfulde og ventede (sammen med 
mere af det hjemmebagte, lækre brød) på at den tilhørende kødret dukkede op. Imens brugte 
flere i selskabet lejligheden til at salte kartoflerne godt, men vi fik lov at vente i flere minutter 
før en i selskabet dristede sig til at spørge om rettens adkomst. Tjenerinden kunne berette, at 
retten var en italiensk Gnocchi i hvidløgs/smørsauce, en salt kartoffelmelspasta, og at dét i 
øvrigt var retten. Klart for alle, den længe ventede overflod af kød ville ikke komme i denne 
omgang, og en udbredt skuffelse bredte sig så den velsmagende ret (altså for dem der ikke 
havde saltet maden uden at smage først!) fik en besynderlig bismag.  
  
Vi var nu halvvejs igennem, og der var ikke nogen i selskabet der var det, der ligner 
imponerede – eller mætte for den sags skyld. Det skulle ikke blive bedre efter den 4. ret, som 
godt nok var af kød (det vi til jul ville kalde et stykke flæskesteg), men som ingenlunde kunne 
mætte en ro-mund eller leve op til det man retfærdighedsvist kunne kalde gourmet. 
Variationen over temaet var simpelthen for svag. 
 
På trods af lovning om det modsatte, indeholdt osteanretningen Chevre, men de andre oste var 
faktisk OK. I hvert fald var det tilhørende, hjemmebagte brød en optur. 
  
Plasteret på såret kom først i den allersidste omgang, da en lækker isdessert (med sorbet) blev 
serveret til alles veltilfredshed. 
 
Der forefindes efter sigende et velspækket vinkort, som ikke blev testet. 
 
Set fra et ro-perspektiv er Norsminde Kros 6-retters menu ikke dét vi leder efter. Er man 
derimod til en stille aften med kæresten kan det nok helt sikkert gå an – i hvert fald hvis man 
søger efter god og venlig betjening (der serveres selvfølgeligt konsekvent for damerne først),  
lækre omgivelser og en dejlig finish i anretningen af maden, med rigeligt brød til. Det trækker 
ned at en fuldvoksen mand – eller dame – ikke kan stille sulten, og det noget pauvre indtryk det 
giver, at så godt som alle råvarer med en vis realisme kan kaldes for ”billige”. Til en pris på 
1600-1700 kr. for fem personer kan man godt forvente mere end ristet brød, majsmel, 
kartoffelmel, flæskesteg og gedeost. 

 
Vi giver tre stjerner af seks mulige til Norsminde Kro 
Brasserie, og 6 stjerner for det gode selskab!! 
 

Norsminde Kro v/ Søren Pedersen - Gl. Krovej 2 - 8340 
Malling  
Tel +45 8693 2444 - Fax +45 8693 1424  

Søren Dalager-Pedersen 
Ina Balle Kristensen 

Linda Vestergaard Petersen 
Christian Petersen 

Kasper Aagaard Jensen 



 16

ÆNDRET PROCEDURE VEDR. 
ROFORMIDLINGEN 

 
Da mange kaniner ikke har været klar over, at de selv har skullet bede om at komme med på 
Roformidlingen, når de får Roret, er det på sidste bestyrelsesmøde blevet besluttet, at man 
fremover kommer automatisk med på Roformidlingen, medmindre man frabeder sig dette.  
 
Dette er vurderet rimeligt ud fra den betragtning, at man må gå ud fra, at de nye roere er 
interesseret i at komme ud og ro, og adgangen til Roformidlingen er beskyttet af password. 
 
 

 
 

OPRÅB VEDR. ÆNDRINGER I 
ADRESSER, TELEFONNUMRE,  
E-MAIL OG MEDLEMSSTATUS 

 
Da PostDanmark ikke mere står for udsendelsen af Årebladet, får sekretæren ikke længere 
automatisk oplysninger om adresseændring.  
 
Det er derfor meget vigtigt at sekretæren orienteres ved flytning!  
 
Ligeledes er det naturligvis vigtigt af hensyn til Roformidlingen og ASR-Nyt, at sekretæren også 
orienteres om nye telefonnumre og e-mailadresser. 
 
Til slut skal det pointeres at evt. udmeldelse SKAL foregå skriftligt, men en e-mail er dog 
tilstrækkeligt. 
 
 
Sekretæren kan orienteres på mail-adresserne: 
 
soren.dalager@ki.au.dk og asr@asr.dk 
 

Sekretæren 

DOBBELT ÅREBLAD? 

Er der husstande der kun ønsker 1 blad – så meld tilbage til asr@asr.dk og spar klubben for 
nogle penge! 
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KRISTI FLYV’FARTSTUREN 2004 
 
Den 20. maj drog vi traditionen tro af sted for 

at give de andre roklubber en røvfuld i 

rundbold. Jeg tror, vejret i det forgangne år 

havde været ude for et uheld, som havde 

medført amnesi (hukommelsestab, red.), for 

jeg husker selv vores soleklare aftale om en 

gentagelse af vejret fra 2003. Jeg er ikke sur, 

jeg er bare lidt skuffet.  

 

Noget andet jeg lige vil sige omkring vejrets 

indstilling er, at jeg synes der er visse ting 

her i livet der bør være politisk neutrale så 

som kongehuset og nødhjælpsorganisationer 

og der iblandt også vejret. Men måske havde 

vinden hørt nys fra solen og de 15 gule 

stjerner…eller hvor mange der nu er, om det 

forestående parlamentsvalg, og derfor 

allerede var trukket i trøjen. Dette førte til at 

vinden var lige lovlig venstreorienteret, men 

så igen, så længe det kommer fra den fløj, så 

er det jo ikke helt galt. Men kursen mod 

Skødshoved blev ændret til Skæring Hede, 

da modvinden hjemad var mere end nogen 

havde lyst til. Der vil jeg så lige tilføje, at hvis 

vejret skal til at have politiske holdninger, så 

synes jeg ærligt talt, Jacob Haugaard må 

være manden ved roret… I ved, det han 

siger om medvinden. 

 

Nå, men med alt det lagt bag os drog vi af 

sted mod Skæring Hede. Nogle både valgte 

den korte udgave, dvs. lige knap til Skæring 

Hede men en eller anden gryde i 

hybenbuskene lidt længere nede af stranden. 

Andre, der iblandt undertegnedes båd, den 

lidt længere udgave til Ugelbølle inden vi 

lagde til i Skæring. Den tur føltes lidt som et 

had/kærlighedsforhold mellem os og vinden 

med skiftevis idyllisk læ ved Vosnæs Pynt og 

rasende blæst på de lidt mere åbne steder. Så 

i dagens navn fik vi os da også et par 

flyv’ture over bølgetoppene, særligt på 1’er 

pladsen. 

 

Men vel inde på stranden i nogen læ, med 

dejligt meget sol spiste vi vores medbragte 

mad, og drak lidt trylledrik (øl, red.). Derefter 

var vi klar til den årlige fight med bat og 

bold, og efter Jesper Fogs træskærerarbejde 

havde vi nogle fine bat, lige bortset fra at det 

ene var et mandebat, og det andet et tøsebat. 

HRMM Jesper…..!!! Men forvirringen blandt 

klubbernes hooligans var stor, da holdene 

bestod af een stor hyggelig blanding af folk i 

alle aldre og fra alle roklubber, eller var det 

kun ASR og Aarhus?!? Men dagen gik på 

hæld, holdende blev ligeså stille mindre. 

Dette ikke kun pga. Ankers egen regel med 

altid at være på indeholdet. Bådende 

stævnede glade, mætte og tilfredse ud fra 

stranden med kurs mod hjemstavnen. Kun 

Anker og nogle få holdt stædigt fast i 

rundboldbattet, og havde vi kunnet komme 

hjem uden styrmand, havde vi måske gjort 

det. Men til sidst var Anker på plads og vi 

lettede anker(?!?) og også vi drog hjem. 

Glæden og tilfredsheden strømmede ud 

gennem årene, så vi skød en god fart. Endnu 

en dejlig tur på Bølgen den Blå. 

 

Nanna Ebbensgaard
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VIKINGERNE VENDER TILBAGE! 

Fælleslangtur til Slesvig og Slien, d. 20. -22. august 2004 
 

Her er en mulighed for at se og udforske nyt og spændende rofarvand og opleve den historiske 
by Slesvig!  
 
Vi kører fra Århus i privatbiler torsdag aften eller fredag morgen. 
 
Fredag tager vi på sightseeing i den spændende gamle danske by Slesvig. Besøg f.eks. Slesvigs 
smukke domkirke eller Gottorp slot, eller gå en tur i den gamle bydel. En oplagt mulighed er 
også at ro ind i Hedeby nor, hvor man kan bese Hedeby og vikingemuseet. Hedeby var en af 
vikingetidens største og mest indflydelsesrige handelsbyer. Det fortælles, at Ansgar byggede 
nordens første kirke her.  
 
Der er også mulighed for at ro en tur omkring ”Mågeøen”, hvor Kong Erik Plovpenning i 1250 
blev myrdet af sin egen bror og kastet i Sliens vand. Efter sigende kan man stadig høre mågerne 
over Slien skrige: ”Erik, Erik...”. 
 
Sidst på dagen ror vi til Mysunde, ca. 12 km fra Slesvig, hvor vi overnatter i Slesvig Roklubs 
hytte. Lørdag går turen ud af Slien mod Østersøen. Slien snor sig igennem et naturskønt 
område og er 47 km lang og 4 km bred på det bredeste sted.  
 

Det er meget smukt og spændende 
farvand med bla. kabelfærger, store 
skibe og mange lystsejlere. Turens 
længde fastsættes alt efter vejr og 
mandskab.  
Forventet ankomst til Århus sent 
søndag aften. 
 
Af hensyn til planlægningen, 
kommer opslag med tilmelding til 
turen op allerede 1. august.  
 
Der er begrænset deltagerantal på 
turen. 
Planlægningsmøde afholdes mandag 
d. 16. august kl. 19.30 i Klubben. 
 

På langtursudvalgets vegne 
Lise Juhl Nielsen 
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NYT FRA L UDVALGET 
Der er nu blevet indkøbt to nye trangia’er som erstatning for de, der er forsvundet siden sidste 

sæson. Dertil har klubben investeret i tre nye Jack Wolfskin tre personers tunneltelte magen til 

de tre, vi allerede har. Klubben råder nu kun over tre personers telte, da folk synes at 

foretrække denne type, da de er lettere at pakke i bådene. 

 

Med disse nye erhvervelser er vi fortsat i det spor, vi indledte for nogle år siden, med at 

prioritere indkøb af dyrere og bedre telte - der skal derfor endnu engang opfordres til, at alle 

bidrager med at holde langtursgrejet i god stand. Dette gøres bedst ved:  

• Fornuftig omgang med tingene undervejs 

• Grundig rengøring ved hjemkomsten. For teltenes vedkommende hænges de til tørre og 

pakkes rigtigt sammen igen senest efter tre dage. 

 

Sidstnævnte har ikke altid været tilfældet, hvilket har resulteret i, at både er kommet af sted 

med et telt, hvor stængerne ikke passede til eller hvor teltpløkkerne manglede - en situation der 

må siges at besværliggøre opsættelsen af teltet en kende! 

 

For at forhindre alt for mange fremtidige seancer af denne type, har vi nu mærket alle telte, 

stænger og poser med hvert deres bogstav, ligesom der også på alle trangia-delene er blevet 

indgraveret et ’ASR’ og et tal. Der er derfor ikke længere nogen undskyldning for at delene 

blandes sammen. Der skal gøres opmærksom på, at det er styrmændenes pligt at sørge for, at 

telte, trangia og andet langtursgrej afleveres rengjort og korrekt. 

 

Vi prøver forsøgsmæssigt at lave en protokol over foreløbigt telte og trangia’er lig den, vi også 

fører over bådene. Mappen vil være at finde under pulten og vil indeholde et blad for hvert telt 

og trangia. For hver del man låner, påfører man i mappen langturens nummer, styrmand og 

datoen for turen. Ved hjemkomst underskriver man med dato, når tingene igen er rengjort og 

lagt på plads samt eventuelle bemærkninger om grejets stand. Herved kan man ved mangelfuld 

aflevering gå tilbage og se, hvem der ’hæfter’ for lånet (husk derfor at ændre det i mappen, hvis 

I ender med at tage et andet telt end oprindeligt reserveret.) 

 

Det burde være givet, at man selvfølgelig ikke afleverer et defekt eller mangelfuldt telt. Hvis 

skaden er for omfangsrig til, I selv kan reparere den, kontakt da én fra L-udvalget. 

 

Oven på denne svada er der nu kun tilbage at ønske alle en god langturssæson. 

Lotte Klixbüll 
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ET MÆRKVÆRDIGT FOLKEFÆRD 
- en førstehåndsberetning fra en kanins første langtur, pinsen 2004 

 
Søren havde gode forbindelser til de 
højerestående magter – i hvert fald havde 
han bestilt solskin og medvind, og sådan 
blev det. Det var pinse, og han havde 
inviteret kæresten Charlotte, kusinen Karin, 
veninden Pernille og super-roeren Anders 
med på langtur. Målet var Hjelm – en 
sagnomspunden ø i det store Kattegat. Alle 
havde forberedt sig godt til turen, ikke 
mindst i køkkenet hvor der var blevet kogt, 
stegt og bagt (Anders havde været en tur ved 
bageren!).  
 
”TIL RONING KLAR - RO VÆK!” råbte 
Søren. Han skulle overdøve mågerne der 
skreg for at få fat i skorpeskrinet, som var 
fyldt til bristepunktet med mad. Men synd 
for dem – de måtte skuffede flyve væk. 
 

Det varede ikke lang tid før de fem var ”roet 
sammen”, og med en svag medvind var de 
snart nået til fyret ved Sletterhage. De 
idylliske omgivelser blev nydt med munden 
fuld af mad.  
 

Søren pegede på et træ ved en pynt. Det var 
her på Helgenæs de skulle slå lejr. Efter at 
båden var lagt på land, teltene slået op, og 
dagens ration af kage var spist, var det tid til 
et bad. Vandet var dejlig friskt, men Anders 
syntes det var lidt for koldt. Han vendte sig 
om for at gå ind på det dejligt varme sand 
igen, men skæbnen ville at en stor sten skulle 
ligge i vejen, og PLASK lå han og plaskede 
rundt mellem tang, fisk og krabber! 
 
Snart var de fem ikke alene mere. En anden 
flok gæve roere med blåt åreblad kom 
roende. Nu var de ti. De gik alle en tur op på 
Ellemandsbjerget, hvor udsigten (eller var 
det opstigningen?) helt tog vejret fra dem.  
 
Om aftenen sad de alle rundt om bålet, eller 
rettere sagt – væk fra bålet! Stenaldermanden 

var kommet op i 
drengene, og de 
havde fældet en 
masse træer og 
lavet et bål, der var 
så stort at det måtte 
kunne ses hjemme 
fra klubben. 
Gnisterne sprang 
og lavede hul i 

pressendinger, 
bukser og sko. Men 
de kunne da holde 
varmen! 
 
”BLIKVAND” var 
der nogen der 
begejstret råbte. 
Først troede de 
ikke på det, det var 
jo bare for at få 

dem ud af soveposerne. Men det var ikke for 
sjov, der var virkelig blikvand. De kastede en 
ordentlig klat havregrød i maven, slukkede 
tørsten i det grumsede, gule vand man 
kunne hente på gården, og drog af sted. 
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Marsvinene fulgte de to både på vej, og snart 
kunne de skimte øen Hjelm i det fjerne.  
 
”Efter utallige opfordringer vil jeg nu 
fortælle historien om vores gæve forfædre på 
Hjelm” sagde Søren, og så var der 
underholdning indtil de nåede øen. Med sin 
hvide sandstrand og frodige højder, lignede 
den noget man ellers kun finder i 
reklamerne.  
 
”Endelig” pustede Anders og rettede på sin 
turban, der ud over at beskytte mod solen, 
også var temmelig varm at have på. Han 
havde glemt at fortælle de andre i båden, at 
han havde besluttet sig for at komme først til 
Hjelm. De andre besætningsmedlemmer 
havde givet sig god tid til tisse- og 
kaffepauser (kombinerede!), så stakkels 
Anders havde roet som et tosset for at 
komme først – men det gjorde de heldigvis 
også!  
 
Der var dog ikke mange spor tilbage efter de 
gæve forfædre. De så heller ikke noget til 
den nøgne mand på traktoren, som rygterne 
fortalte kørte rundt på øen. Kun mågerne 
holdt de ti ved selskab. Efter en velfortjent 
frokost i det grønne, lod de endnu engang 
benene bære dem op i højderne. Fyret på 

toppen af øen blev beundret, og udsigten 
nydt. 
 
Det var nu tid til at drage bort fra Hjelm. 
Begge både valgte at ro en tur rundt om øen, 
for at sikre sig, at det nu også var en ø. Trods 
stærk strøm og tiltagende blæst, og med stor 
fare for at ro ind i de store sten, der lå og 
gemte sig lige under havoverfladen, kom de 
alle sikkert hjem til lejrpladsen.  
Flere både stødte til det muntre selskab, og 
succesen med bålet fra aftenen før blev 
gentaget.  
 
Næste morgen fik de alle noget at se til. De 
store bølger gjorde det svært at få bådene i 
vandet, men ved fælles hjælp skulle det nok 
gå. Efter nøje at have gennemgået slagets 
gang, og alle havde fået en rolle, sprang de 
alle nøgne (mere eller mindre!) i det 
frådende hav. Det hele gik efter planen, og 
på vejen hjem sagde Søren konkluderende: 
 
”Vi roere er nu et mærkværdigt folkefærd!” 
 
Og til det kunne de andre besætnings-
medlemmer kun nikke bekræftende. 
 

Karin Pape Møller
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AARHUS OPEN REGATTA 2004 

 
Lørdag den 25. september – Århus Rostadion 

 
Lørdag den 25. september byder regattaforeningen AARHUS OPEN REGATTA velkommen til 
den anden regatta i den nystartede forenings historie.  
 
Regattaen er for roere i rigtig mange 
forskellige klasser og divisioner forenet 
i ét kæmpe arrangement. Ved denne 
regatta er der motionsløb for begyndere 
i outriggere, mix åben klasse i dobbelt 
sculler og Åbne Århus Mesterskaber i 
inrigger. Der vil være særligt mange løb 
for mastere og juniorer. 
Regattaen er samtidig den tredje og 
afsluttende finaleregatta i sommerens 
8GP-turnering. 
 
AARHUS OPEN REGATTA lægger  
således baner til 8GP-turneringen, men 
vi glæder os også til at se rigtig mange 
klubhold og andre løbsdeltagere på 
Århus Rostadion på Brabrand søen. 
 
Sidste år skød vi arrangementet i gang med et fantastisk opvisningsløb ved Guld-fireren. Vi 
lover dette års åbningsceremoni ikke bliver mindre spektakulær!  
 
Ligegyldig om man er til outrigger eller inrigger og har trænet meget eller lidt, er der god 
grund til allerede nu at sætte kryds i kalenderen ved den 25. september. 
Vel mødt i Århus! 
 
Yderligere oplysninger om OAR – AARHUS OPEN REGATTA, indbydelse m.m. vil blive sendt 
ud til alle landets klubber i starten af august. Opdaterede informationer fra OAR vil løbende 
være at finde på www.rostadion.dk 
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til: 
 

Finn Andersen, tlf 244 344 93, e-mail: oar-regatta@rostadion.dk 
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SVANEMØLLEREGATTAEN 2004 
 
 
Roforeningen KVIK afholdt i Pinsen den 
første runde i DFfR’s 
Langdistancekaproningsturnering ved 
Svanemøllehavnen i København. 

 
Svanemøllehavnen med værket 
 
ASR stillede i år med 3 hold i Motionsklassen, 
Åben Mix 10 km, der har den fordel, at man 
ikke behøver at have en langtursstyrmand i 
båden for at deltage.  
Desværre lykkedes det ikke at få samlet et 
hold til deltagelse i 25 km herreklassen, hvor 
vi ellers har stolte traditioner fra de sidste år. 
Agergaard brødrene og Christian P gjorde en 
flot figur og ASR’s gamle Alpha Han, Søren 
Sprogøe, var med hos KVIK’s 2003 
danmarksmestre i klassen.   
 
Der beregnes handicap i motionsklasserne 
på basis af alder, køn og bådtype, hvilket til 
tider har resulteret i en ophedet debat på 
roning.dk… 
De tre hold var ASR Valkyrierne (Milou 
Theut, Rikke Birkedal og Ninna Scmidt), 
ASR Supermix (Thomas Svendsen, Thyge 
Moos og Signe Søndergaard) og ASR 
Mastermix (Morten Charles, Karina 
Mikkelsen og undertegnede). 

Morten Charles er gammel DSR-roer og 
gudskelov var det via hans kontakter i DSR 
lykkedes at låne både i 
”Svanemølleklubberne” (DSR, KVIK og 

SKJOLD). Specielt Dan Hansen, som 
ror langdistance for DSR, var en 
meget stor hjælp.    
 
Alle midler blev taget i brug for at 
komme til København, lige fra Signes 
og Karinas kærester til rute 888 og 
hurtigfærgerne fra Molslinien og 
flere af os nåede også en tur i Tivoli, 
hvor TV2 spillede på Plænen. 
 
Da (lør)dagen oprandt var vejret 
heldigvis med os i form af en 
moderat vestenvind og tørvejr. 
For de af os, der ikke havde set DSR’s 
og KVIK’s klubhuse før, var det lidt 
af en oplevelse med en sand overflod 

af ergometre og fede træningsfaciliteter! Det 
var også imponerende at se de respektive 
festsale (Dronningen træner ballet i DSR’s 
festsal!) og pokalskabe. DSR har tilmed et 
rigtigt ”Herrerum”, Kongestuen, med 
Chesterfield møbler! 
 

DSR’s  klubhus 
 
Der herskede lidt forvirring om hvilken båd 
”vores hold”, ASR Mastermix, skulle låne – 
først var der lagt op til at vi skulle låne en 
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lidt ældre DSR kaproningsbåd, men 
pludselig fik Dan fat i en anden båd fra 
roklubben SKJOLD. Båden, HVEEN, var en 
7-bords 2-åres inrigger, som så ret ny ud. 
Den havde dog et par grimme lakskader på 
essingen, hvor det rå træ var begyndt at gå i 
trevler, men det blev den selvfølgelig ikke 
langsommere af – men synd var det. 
Thyge, Thomas og Signe lånte en ældre 
kaproningsbåd, som Agergaard-brødrene og 
Christian vandt Karlebo Maraton med sidste 
år, mens Milou, Ninna og Rikke lånte en 
anden DSR kaproningsbåd. 

KVIK’s klubhus 
 
Herefter herskede der intens travlhed med 
GAFFA-tapen, idet vi havde fået flere gode 
råd af Christian P mht. fastgøring af 
bundbrædder, spændholter og stivgøring af 
fodremmene. 
 
Heldigvis var Morten godt kendt i 
rofarvandet, hvor han har 
korttursstyrmandsret fra hans tid i DSR, så vi 
havde ingen problemer med at finde rundt 
og ud til 10 km banen, som lå mellem 
Svanemøllehavnen og Hellerup Havn med 
passage af Tuborg Havn undervejs. 
 
I løbet deltog bla. førnævnte Søren Sprogøe i 
en stærk 4-åres inrigger fra KVIK sammen 
med flere af de andre danmarksmestre i 4-
åres inrigger – pga. handicapreglerne skulle 
de dog ro en umanerlig hurtig tid, hvis de 
skulle vinde løbet.  

Løbet blev herefter blæst i gang og vi kunne 
virkelig mærke, at vi havde lånt en hurtig 
båd. Morten havde tillige fået nogle gode 
tips fra Christian P og hans gamle DSR-
venner angående skifteteknik og –tider, 
hvilket bidrog til følelsen af, at der var godt 
glid i båden, mens vi roede derudaf i 
kadence 32. Udover skiftene havde vi også 
trænet i at vende omkring vendebøjerne, og 
vi kunne virkelig mærke værdien af vores 4-
5 træningsture på Århus Bugten.  
 
Desværre viste ASR Supermix’s båd sig at 
være hullet som en si, og Thyge, Thomas og 
Signe måtte bruge en del tid på at sidde og 
øse, idet deres båd tog over to bord vand ind 
undervejs, hvilket ikke just var befordrende 
for hastigheden! 
ASR Valkyrierne havde godt glid i båden, 
men desværre var pigerne så glad for banen, 
at de til slut valgte at vende en ekstra gang 
om vendebøjen i målområdet, hvilket nok 
kostede næsten 30 sekunder til Milous 
indædte ærgrelse! 
 
Da vi nåede i mål kunne vi godt mærke, at vi 
lå til en god tid omkring 50 minutter, hvilket 
blev bekræftet af, at Lis Bay fra Tissø Roklub 
kom ned på broen til os og fortalte os, at 
tiden faktisk rakte til en foreløbig 
førsteplads. 
 
Stor var jublen da også, da tiderne blev slået 
op, og vi kunne se, at vi havde vundet i den 
handicap-korrigerede tid 47:40 (absolut tid 
49:40) – det var ikke just det vi havde regnet 
med, da vi tilmeldte os! 
Retfærdigvis skal det siges at de fleste af de 
deltagende 4-åres inriggere roede hurtigere 
end os, bla. roede Søren Sprogøe’s båd i den 
absolutte (og flotte) tid 43:54, hvilket dog 
pga. handicapreglerne ”kun” gav en 
tredjeplads. 
ASR Supermix og ASR Valkyrierne lå meget 
tæt på hinanden, idet de kom ind på en 12. 
og 13. plads ud af 17 både. 
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ASR Mastermix med medaljer og pokal i solskin 
på Svanemøllehavnen 

 
Om eftermiddagen blev 25 km løbene 
afviklet og her var ASR også indirekte 
repræsenteret i form af Ulrik Ralfkiær, som 
vandt herreløbet sammen med to andre 
stærke DSR-roere, Thomas Krumholt og 
Svend Petersen. Solen brød i øvrigt rigtigt 
frem om eftermiddagen og det var en sand 
fornøjelse at sidde på DSR’s plæne og nyde 
solen! 
Om aftenen blev der holdt en kanonfest hos 
KVIK med spisning og dans til Blues 
Brothers Experience, hvor Morten og Jesper 
Christensen også dukkede op, hvilket ikke 
gjorde aftenen mindre sjov og hyggelig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karina åbner Spumanten 

                                             
Turen fik i øvrigt et behageligt 
efterspil, da Dan Hansen tog 
undertegnede med på en rotur rundt 
på Københavns kanaler sammen med 
en hans kaniner. Det var en fed 
oplevelse at ro forbi Den Lille 
Havfrue, Børsen, Christiansborg, Den 
Sorte Diamant og rejse årer for 
DANNEBROG – det kan klart 
anbefales som et mål for en langtur 
og der er stor velvilje og gæstfrihed i 
DSR mht. udlån af både og 
soveplads! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rikke og Ninna til fest med gamle ASR drenge i 

baggrunden 
 
I det hele taget var regattadeltagelsen en stor 
SOCIAL oplevelse, det var vildt fedt at 
besøge nogle andre roklubber og hygge og 
feste sammen med de andre roere. Så det kan 
klart anbefales at deltage – efter sigende 
plejer der at være et brag af en fest efter 
sidste afdeling af Langdistancekaproningen! 
Denne afholdes i Ringkøbing den 4. 
september og lad det være en opfordring! ☺ 
 

/Søren Dalager-Pedersen 
 
Links:  
http://www.roning.dk/mtu/langdist/ 
http://www.roforeningen.dk/ 
http://www.dsr-online.dk/ 
http://dj-
foto3.dk/svanemolleregattaen_web/indeks.htm 
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Årets vindere af Orienteringsroning 2004 
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SOLCREME! 
 
Jeg hørte tilfældigvis i radioen, at man nu har fundet en ny og bedre måde at måle hvilken 
faktor solcreme har. Den gamle metode var ikke særlig præcis. Derfor er eksperterne kommet 
frem til, at  det der står på tuberne ikke nødvendigvis passer med det egentlige solfilter i 
cremen. De gjorde et særligt stort nummer ud af de GULE fra Matas. Sådan investerede jeg 
tilfældigvis selv i sidste år, og fik nu at vide i radioen, at det jeg troede var faktor 20, viste sig 
kun at være faktor 11, og at cremen indeholder hormonforstyrrende stoffer. Min solcreme er nu 
arkiveret lodret, men jeg tænkte, at jeg nok ikke er den eneste i klubben med denne creme. Så 
jeg ville bare lige fortælle det til jer andre.  
 

Nanna Ebbensgaard 
 

ALTID HUSKE -ALDRIG 
GLEMME… 

 
Hvis du ikke allerede har skrevet dig på rengøringsplanen på klubstuens opslagstavle, så 
skynd dig at gøre det. Det er en myte at det kun er kaniner og deres instruktører der skal klare 
den tjans. ALLE har pligt til at ta’ en tørn. 
 
Når jeg nu ér i gang, vil jeg foregribe begivenhedernes gang en smule, og opfordre til at man 
sørger for at få ryddet op når man kommer hjem fra langtur. Det er typisk på denne årstid at 
klubben forvandles til et varelager uden lige. Så selvom man kommer sent hjem og er træt, så 
sørg for at få sorteret madrester og grej så det ikke står og flyder i køkkenet eller i stuen. 
   

                   
                 /Husforvalteren 

 

SÅ ER DET SAGT! 
Ved hyggelig pause på rotur ved Vosnæs ses en fod snige sig ind i under nogle bukser.... 
Sune Andersen til Karsten handrup: "Karsten, gider du godt komme ud af mine bukser, NU!" 
(Hmm, Handrup, pigernes ven??) 
  
Ved endnu hyggelig pause, denne gang i Studstrup, udbryder Karen Svidt: "Selv gør jeg en del i 
kropsvæsker!" 
(Undskyld, jeg fik noget galt i halsen - HVAD sagde du???) 
  
Thyge Moos til kap.-træning: "Jeg har lidt svært ved at få den op at stå i dag..." 
(hvilken én, Thyge?) 
 
Thyge: "Signe, spørgsmålet er om du yder mere, hvis du spreder benene?" 
(Pas på, Thyge, eller Johannes pudser hele søværnet på dig!!) 
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DEN FØRSTE GANG! 
 
Al begyndelse er svær. Ingen af os har den 
fjerneste anelse om hvad der venter os når vi 
fødes som små. Mange digtere og forfattere er 
stoppet ved begyndelsen og har funderet over 
hvad der fik dem i gang. Som disse uden i øvrigt 
at være som disse har jeg stoppet min beretning 
ved begyndelsen. Den første gang Stop op med 
mig kære læser om du har tålmodighed og lad os 
dvæle ved de første ord.. 
 
I bibelen er begyndelsen enkel, for i begyndelse 
var ordet og ordet var hos Gud. Men så var det at 
forfattere overtog og fyldte rummet med ord vi 
mennesker forstår., og idet samme nu som de 
skrev fyldet de rummet med mening et eksempel 
er Susanna Tamaro;  ” I begyndelsen var 
tomrummet” fra bogen Verdens sjæl, det gøres 
ikke enklere eller smukkere. Tænk sig at beskrive 
tomrummet og i samme nu fylde det med 
eksistens. Sådan føltes det min første gang. En 
anden mere Svensk tilgang til begyndelsen har 
Sara Lidman, hun begynder en hel bog med 
ugedagen onsdag som overskrift (Tjæremilen). 
Sådan også min første gang, det var en onsdag, 
så vidt jeg husker og jeg var ganske uforberedt. 
Jeg tænkte at det kunne der vel ikke ske noget 
ved, at jeg bød mig lidt til sådan at jeg måske 
kunne få chancen. Jeg havde gjort mit forarbejde 
jeg kendte godt til systemet med at bejle, men 
alligevel, jeg var nervøs. Bider der nogen på? Er 
jeg god nok? Kan jeg? Spørgsmål er også en god 
måde at begynde noget på. Kender vi ikke alle 
det med at tale om vejret hvis vi vil i gang med 
tale med nogen vi ikke kender? Så du 
vejrudsigten i går? Eller Hvad laver du? 
Spørgsmål der alle forhåbentlig åbner for en 
samtale. Nu er samtale vel ikke det første der 
falder mig ind hvis jeg skal være ærlig om min 
første gang, vel snarere mangel på samme. 
Handling og usikkerhed i denne handling 
kendetegner vel snarere min første gang. Lidt 
famlende omkring emnet og modet i den slags 
situationer er vel typiske for os mænd.  Det er vel 
nærmest en tradition ikke at vide hvad man skal 
gøre. Traditionen skal holdes åben, den er en 
horisont, som Strunge har sagt, noget der holdes 
åbent, noget vi kan vælge imellem. Sådan er det 

tænkt tror jeg, at vi skal vælge om vi tør noget 
den første gang. Om muligheden for fiasko i 
vores forehavende er opvejet imod muligheden 
for succes. Tænk om jeg kom for tidligt og eller 
måtte trække mig tilbage før det store øjeblik, ” 
af tekniske årsager. ” Hvad skulle man sige til 
hende?, Jo, altså tak for din omsorg og deltagelse 
men….Jeg beklager at måtte skuffe dem…. Jeg 
kunne ikke ….  
 
Den første gang er svær, men den første gang er 
også det hele værd.  Nu var det sådan at hun 
havde en del erfaring med den manøvre vi skulle 
i gang med. Hun havde prøvet det før havde hun 
og hun var klar. Jeg havde som i nok har forstået 
kun gjort små tilløb, spæde erfaringer fra egen 
ekspeditioner ud på det mørke fugtige hav, ud i 
det hemmelige mytiske univers, som det ukendte 
naturligt sejlede i og befandt sig i. Jeg var ikke 
helt tryk ved situationen.  ”Kom nu bare med, 
det går nok, jeg skal nok være flink og blid ved 
dig ”. Hun trøstede mig som næsten kun en 
rigtig mor kunne. Jeg ved det lyder mærkeligt 
men jeg nød denne tryghed ikke at skulle 
præstere noget særligt. At hun tog over og ledte 
og styrede og jeg bare skulle knokle på det 
bedste jeg havde lært. Det har fulgt mig siden 
dengang, jeg vil gerne styres og ledes og lokkes 
og leve med at erobres. Denne ene gang, den 
første gang har dannet mode Gentagelsen er 
dejlig, ikke som første gang spændende og ny, 
men befriende let, og vanedannende. Jeg kan 
ikke sige nej når nogen spørger om jeg vil, bare 
en lille kort og hurtig en. Men jeg kan ikke hele 
tiden… bare at i ved det, men ville gerne kunne. 
 
Ak, den første gang lærte jeg meget, at turde tage 
springet var den mindste del af det. Jeg landede 
trygt tilbage i klubhuset og ingen kunne se på os 
at det var min første gang. Min første tur , booket 
og klar fra nettet. Tag derfor mit råd om at turde 
også selv om du er usikker. Det er smukt, det er 
enkelt og du glemmer det aldrig. EBS’en --------- 
det må prøves. 
 
Venligst 

Erik Bak 
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Kaninlangtur 2004 
 
Turen startede sådan set fredeligt og roligt: 
Vi (Rikke Marschner, Thaneas og jeg) mødtes 
hen ad formiddagen, handlede ind (havde vi 
nok våde varer med??), pakkede båden og 
stævnede et par timer senere ud med kurs 
mod Hestehaven. Allerede ved 
havneindløbet blev idyllen imidlertid brudt; 
fra en modsatgående ASR-båd hilste en fyr 
på os og truede os derefter med bål og 
brand, hvis vi ikke levede op til vores 
kaninforpligtelse. Som en bedre Henning 

Primdahl brølede han med størst mulig 
autoritet i stemmen: ”Og til de to unge 
herrer: Hvis I ikke varter Rikke op efter alle 
kunstens regler, får i satanedme med mig at 
bestille”. Så var tonen ligesom slået an og vi 
vidste hvad vi havde at forholde os til. For 
en god ordens skyld: Vi gjorde hvad vi 
kunne og håber følgelig at kunne sove 
nogenlunde roligt om natten. 
 
Vi nåede lige at komme i havn i Studstrup, 
hvor vi spiste frokost og hyggede os med et 
par andre både, inden et par ordentlige 
regnskyl væltede ned. Med lidt bange 
anelser stak vi efterfølgende til søs og måtte 
da også tage en enkelt byge, inden det 
klarede fuldstændig op. Her blev det klart, 
hvad vendingen ’vi er i samme båd’ egentlig 
betyder: Når det står ned i stænger er det 

bare med at få det bedste ud af det og holde 
humøret højt; når solen skinner er der ikke 
noget federe end at nyde vandet, synet af 
skovene, den medbragte borgmesterstang og 
selve roningen i selskab med sine 
bådkammerater. Ved 19-tiden nåede vi 
Hestehaven, hvor folk var i fuld sving med 
at sætte telte op, starte grill mv. Så var det 
bare med at få banket teltpløkkerne i i en vis 
fart og tage del i løjerne. Der blev snakket, 
hygget, spist, drukket og mon ikke også der 

blev flirtet lidt i hjørnerne? 
For mit eget vedkommende 
koncentrerede jeg mig bare 
om at nyde selskabet og 
ikke mindst de musikalske 
udfoldelser sidst på aftenen 
(hvis Henning Primdahl 
havde været til stede havde 
han nok påpeget, at ikke 
alle ramte tonerne helt 
rent). Under alle 
omstændigheder fik jeg 
ikke min 8-timers 
skønhedssøvn, men det har 
vel aldrig været meningen 
med kaninlangture.   
 

Noget klatøjede stævnede vi ud søndag 
formiddag i strålende solskin. Det flaskede 
sig sådan at vi tog til Skødshoved og spiste 
frokost, hvorefter vi satte kurs mod Århus, 
godt baldrede og trætte. Tilbage står 
erindringen om en ualmindelig pragtfuld tur 
med naturoplevelser, der kun kan opleves 
fra søsiden. Tilbage står også – og det er for 
mig det vigtigste – fornemmelsen af et 
klubfællesskab, der opstår spontant i den 
hyggelige og uformelle snak omkring bålet. 
Tusind tak til Rikke M. og Lotte K. samt de 
øvrige styrmænd, der har taget sig tid til at 
give os nye medlemmer mulighed for disse 
oplevelser og i hvert fald har givet mig lyst 
til flere langture. 
 

Nikolaj Kure
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KILOMETERSTATISTIK 
Vi er stræbsomme, vi roer, der er medlemmer af ASR foreningen. 

Det er os, der ligger i ”renden” så andre klubber udbryder ” Hvad f… er meningen ” 

 

Det er os, der ror dag og nat - Lys eller mørke det er ikke så vigtigt. 

Det handler om kilometerstatik, det er ganske rigtigt 

 

Vi fødes som kaniner med bløde hænder, smalle skuldre og vinterbleg hud. 

Efter introweekend, roret og fællesroning ser årets kaniner ganske anderledes ud. 

 

En bliver konge og en bliver dronning. Der slås ikke af tønden, klædes ud eller rasles. 

Nej det handler om kilometerstatistik, det er den der jagtes. 

 

Næste mål er styrmandsret K1, K2, L og hele verden ligger åben. 

Turene bliver længere og længere, fra de andre klubber er bare måben. 

 

Skotland, Norge, Tyskland og Grækenland 

Det handler om kilometerstatistik, i år presser vi den endnu en tand. 

 

I ASR grilles og bages, festes og smages på madpakker, roere, havet og livet. 

Kaninerne bliver ej rullet og hånet, de arrangerer årets fest - er temaet sivet ? 

 

Mafiaboss, vikingehøvding og turistfreak har festet i klubben. 

De snakkede om kilometerstatistik, den blev studeret under luppen. 

 

Som roer i klubben må du frem i skoen, ej sidde hjemme og tænke 

”I dag burde jeg være på havet - ikke sidde her og varme bænke” 

 

Trop op i klubben og kom ind i kampen. 

Så vil du se at den her snak om kilometerstatistik, den ikke er helt ude i hampen. 

 

Luise Jakobsen 
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BESTYRELSEN 
 

Formand:  
Michael Troelsen  
Email: michael@troelsen.com 
Aldersrovej 8, 2.th. 
8200 Århus C.  
Tlf: 8619 7992 eller 2871 8165 

 
 
 

Næstformand:  
Lone Trærup  
Email: lone.t@stofanet.dk 
Falstersgade 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@stofanet.dk 
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:  
Hanne Lærke  
Email: hanne_laerke@hotmail.com  
Willemoesgade 35, 2. tv.  
8200 Århus N.  
Tlf: 8610 6115 eller 2423 5027 

 
 
 
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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDEREN 
 
 
 
Lør/søndag 10.-11. juli Fælleslangtur til Hjarnø 
Fre/søndag 20.-22. august Fælleslangtur, Slesvig & Slien 
Onsdag 15. september Deadline på Årebladet 2004-04 
Lørdag 25. september Aarhus Open Regatta 2004 
Lørdag 16. oktober Arbejdsdag på Brabrand 
Lør/søndag 16.-17. oktober Løvfaldstur til Møgelø 
Lørdag 6. november Standerstrygning kl. 16.00 
Lør/søndag 13.-14. november Langtursstyrmandskursus 
 
FASTE: 
Fællesroning Tirsdage kl. 17.00, torsdage kl. 18.00 & Søndage kl. 10.00 
Motionsroning Mandage kl. 18.00 fra klubhuset, havnen 
Fælles-Outrigger Kontakt kaproningschefen! 
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 
 

    Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET        Fiskerivej 7, 8000 Århus C 




