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ASR-ÅREBLADET DEC 2004 
Udgivet af Aarhus Studenter Roklub, december 2004, nr. 5, 32. årgang–Redaktion slut 13/12/04 
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 
 
I november blev klubbens stander strøget og den forgangne ro-sæson blev lukket. Siden da har 
klubben skiftet formand og delvist bestyrelse – redaktionen ønsker dem God vind! 
Det gamle klubhus ligger nu hengemt i vintermørket. Af og til dukker et bådhold vinterroere 
op, for at få et skud lys-terapi, holde jule-dellerne på afstand og for at nyde socialt samvær. Alt 
imens andre medlemmer har arbejdstider, der gør, at de ikke ser dagens lys. Hører du til de 
sidstnævnte, så fortvivl ikke. Du kan stadig holde formen og møde klubkammeraterne på 
Brabrand til ergometerroning, til tirsdags volley eller til fredagssvømning.  
 
Redaktionen takker for et dejligt år og ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.  
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Deadline næste blad: 15. februar 2005 
 
REDAKTION:  
 
Torben Noer (Ansvarshavende)  
Henrik E. Seiersen (kulturredaktør)  
Rikke Marschner (billede/langtur-redaktør) 
Lotte Klixbüll (officiel info-redaktør) 
Eva Lundorff (social/fest-redaktør) 
Thomas Greve (reklame/anmeldelser-redaktør) 
 
Deadlines 2005: Nr. 1: 15/2, Nr. 2: 15/4,  
Nr. 3: 15/6, Nr. 4: 15/9, Nr. 5: 1/12 
 
 
 

INDLÆG: 
 
Kan sendes til: 
Torben Noer, 
Rådyrvej 26, 8660 Skanderborg 
Tlf: 86 10 35 37 – Torben@Noer.dk  
eller afleveres til de øvrige medlemmer af 
redaktionen. 
 
Indlæg modtages pr e-mail indtil 
deadline. 
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Vinternat 
 

Fuldmånen stråler, 
der er lyst som dagen, 

og gaden er hvid 
som et nyvasket lagen. 

 
Og det skære lys 

bag min rudes hinde 
udvider den verden 
som ånder herinde. 

 
Ved min side sover  

en drøm i sne,  
et bryst der ånder 
et hjerte der slår. 

 
Og uret på bordet, går og går. 

Den faldene rytme 
mod ukendte egne 

vi ikke forstår! 
 

Jeg ser mod stjernerne, 
opdager flere og flere 
og mens jeg ser dem 

er de måske ikke mere. 
 

Men opfyldt af lyset 
og lykken herinde 

bliver jeg en dirrende streng 
mellem himmel og hende. 

 
Ove Abildgaard 
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FORMANDENS KLUMME 
 

Et år er gået og en ny bestyrelse springer ud. 
Selve konstitueringen kan I læse mere om 
andetsteds i dette Åreblad. Den største 
forandring, der er sket, er formandsskiftet. 
Jeg er den nye formand og vil begynde med 
at præsentere mig selv.  

Udenfor klubben: Jeg er uddannet filosof 
med et sidefag i datalogi. Gennem årene har 
jeg lavet mange andre ting. I en del år var jeg 
gennem eget firma projektansat IT-
konsulent. Jeg har undervist på daghøjskole 
og aftenskole. Og for at prøve noget helt 
andet var jeg i periode flyttemand.  

I klubregi: Jeg begyndte min karriere i 
klubben i 2001. Jeg blev i skarp konkurrence 
kaninkonge det år. Trøjen har siden været 
flittigt brugt. Den er falmet i takt med min 
rokarriere udviklede sig ad den slagne vej: 
K1 (ok, det var før trøjen), K2, 
langtursstyrmand, scullerret og instruktør. 
Jeg synes stadig, det er enormt spændende at 
ro. Og som instruktør er det fedt at give den 
glæde videre til nye medlemmer.  

Derfor stillede jeg også op til 
formandsposten, da det blev muligt. Jeg vil 
gerne give noget af den glæde, som jeg har 
oplevet, tilbage til klubben, til 
medlemmerne, til kommende generationer af 
roere. 

Her sidder jeg så. Ny formand. Skriver min 
første klumme. 

Den første nat efter valget lå jeg og tænkte. 
Jeg er blevet formand for en klub, hvis 
aktivitetsområde er stort. Meget. Geografisk 
går fra den vestlige ende af Brabrandsøen til 
Egens Vig i øst, fra Følle Strand i nord til 
Norsminde i syd. Aktiviteterne spænder 
over vidt forskellige romønstre (eller 
rointeresser, om man vil) som 
konkurrenceroning, langtursroning, kaffe & 
kage roning, osv.  

Specielt det med romønstre vil jeg gøre en 
pointe ud af. 

Vi har alle forskellige romønstre, der 
afspejler vores interesser og værdier i 
roningen. Der er jo ikke tale om, vi 
fundamentalt laver noget forskelligt. Vi ror 
alle sammen. Vi bruger alle årer. Vi kerer os 
om roning. Men vi prioriterer indholdet af 
vores roning forskelligt. Nogle prioriterer 
konkurrenceroningens aspekter ved 
roningen. Nogle prioriterer kaffe og kage 
roningens aspekter. Andre igen prioriterer 
igen andre aspekter. Og nogle prioriterer lidt 
af hvert. Vi har alle vore romønstre! Men det 
er dog romønstre det hele! Det er ikke 
fundamentalt forskellige aktiviteter. Nej, det 
er prioriteringer af forskellige aspekter ved 
roning.  

Fordi vi er interesserede i roning, og ikke 
mindst i vore egne romønstre, så ønsker vi 
selvfølgelig flest mulige ressourcer til netop 
vores form. Der skal vi altid huske på, vi er 
alle roere. Der skal være plads til andre 
romønstre end lige netop, hvad der 
interesserer dig eller mig. Det er en ting, jeg 
som formand, altid skal og vil holde mig for 
øje. Det er formandens pligt at sørge for, flest 
mulige romønstre bliver tilgodeset. Det 
kræver et arbejde indadtil såvel som udadtil. 
Det er der, den røde tråd ligger i den 
kommende formandssæson: at gøre det 
muligt at tilgodese flest mulige romønstre.  

Konkret. Jeg er begyndt lidt i det små. 
Klubbens forsikringsforhold trænger til en 
kærlig hånd. Der har været et godt og 
konstruktivt møde i Idrætssamvirket 
omkring ponton på Brabrand. Michael 
Troelsen og jeg er begyndt at kigge på en 
renovering af asr.dk.  

Det er ikke store ting endnu. Men det er ikke 
desto mindre basis for vores – mine og jeres 
– vores visioner for klubben kan blive 
realiseret. Vi skal have visioner for vores 
klub. Det daglige arbejde holder traditionen 
ved lige. Men en tradition stagnerer og dør, 
hvis den ikke hele tiden fornys. Det kan altså 
kun ske gennem visioner. Med blikket rettet 
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mod visioner bevarer vi vores rotraditioner 
gennem det daglige arbejde. Og visionerne? 
Visionerne vender jeg tilbage til i næste 
nummer af Årebladet.  

Her til sidst vil jeg rette en 
stor tak til Michael 
Troelsen for det arbejde, 
han har lagt i klubben som 
formand. Han overlader 
mig en formandspost i 
ASR, hvor mange af vores 
fælles visioner allerede har 
et afstukket forløb (tænk 

bare på udflytning, indkøb af nyt materiel og 
mange andre ting). Hvor der er orden i 
økonomien, så visionerne ikke bare er 

luftkasteller, men reelle muligheder 
inden for en fremtid, vi alle kan 
overskue! 

Vi ses til nytår, til vinterklargøring, til 
standerhejsning, til en tur på vandet! 

Johnny Kjeldbjerg 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGTIGE DATOER TIL NOTERING 
 
Bestyrelsen har planlagt kalenderen for næste sæson.  På grund af helligdage og regattaer er vi 
blevet nødt til at skyde datoerne for nogle af de ellers ”fastlagte” arrangementer. 
Følgende festivitas kommer derfor til at falde:  
 

• Cocktailfest 30. april 
• Kaninlangtur  18.-19. juni  
• Kaninfest   2. juli   

 

 

 

 

 

 

Redaktionen ønsker glædelig jul 

& godt nytår! 
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REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I 
AARHUS STUDENTER ROKLUB 2004 

 
Tid: 18. november 2004 kl.19.00 
Sted: Klubhuset, Fiskerivej 7, 8000 Århus C 
 
Dirigent: Gorm Proschowsky, Referent: Karin Pape Møller 
 
Aflæggelse af beretning: 
Formand Michael Troelsen aflagde årsberetning på vegne af hele bestyrelsen. (Beretningen kan 
læses i Årebladet). Beretningen var opdelt i fire temaer, hvor hvert tema blev diskuteret for sig: 
- Aktivitet 
- Uddannelse 
- Materiel 
- Organisation 
 
Aktivitet: 
Til sidste medlemsmøde blev fællesroningen diskuteret. Det er et problem at der ikke møder 
nok styrmænd op. Det blev foreslået at lave en liste som alle styrmænd er forpligtiget til at 
skrive sig på. Nogle mente at der er for mange fællesroningsdage, andre at Motion+ tager 
styrmændene. Det handler om at skabe tradition for det, så også de ”ældre” roere kommer til 
fællesroning, og ikke kun kaninerne. 
Der blev spurgt om hvor mange roere der deltager i RCA (Ro Center Aarhus) ’s træning. Fra 
ARA er det mest piger, fra ASR mest drenge, og fra Aarhus Roklub er det begge køn. Det koster 
os 3.000 kr. årligt og  Marianne Lilholt Christensen/ASR er ansat RCA-træner. Næste år vil 
RCA prøve at lave flere arrangementer i weekenderne. 
 
Uddannelse: 
Hvordan skal vi fastholde kaninerne? 
Fællesroning kan hjælpe til at holde dem i klubben. Knap halvdelen af alle kaniner ror under 
200 km. på en sæson. Det er det samme tal som DFfR har. 
Mange kaniner bliver overraskede over hvor tidskrævende roning er. 
Flere arrangementer for kaniner har ikke ændret på tallene. 
 
Hvordan bedømmes det om der tildeles L-ret? 
L-ret tildeles nu af den samlede bestyrelse som punkt på et bestyrelsesmøde. Der bliver samlet 
så mange informationer som muligt, og er der er usikkerhed, bliver der lyttet til denne. 
Bestyrelsen po-interede, at når vi er så mange, der skal tage stilling til den konkrete ansøger, vil 
der næsten altid være en eller flere, som direkte har roet med vedkommende. Bestyrelsen 
pointerede også, at det kan være svært for bestyrelsen at give afslag, og så se ansøgeren i øjnene 
bagefter, men det er bestyrelsens ansvar, selvom det kan være ubehageligt. 
 
Er instruktionen ”for slap”? Mange ringer ikke til en instruktør og beder om at komme på en 
instruktionstur for at få en underskrift, de kommer ”forresten” i tanke om at de mangler en 
underskrift når de er på en tur, og instruktøren har ikke forberedt sig. Flere roere får f.eks. 
underskrift for ”Landgang på åben kyst” selvom kun én udfører den. 
 
For strenge krav til overflyttere? 
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Der er stor forskel på om roeren har erfaring fra det samme farvand som vi roer i, eller om de 
kommer fra et lukket farvand. Der er meget forskel på K1 styrmænd fra klub til klub. Derfor 
skal alle igennem de samme formelle krav for at opnå deres rettigheder. Hvis man kan, er det 
let at bevise. 
 
Materiel: 
Vi får en ny inrigger. Det er en såkaldt ”Kombi-båd”, som både er god til kaproning, men som 
også er langtursgodkendt. Dette er vigtigt hvis den skal bruges til langdistance-kaproning. 
 
Der er ikke aflåst til værkstedet mere. Den har ikke noget formål, og det er for besværligt for 
materialeforvalteren at rende og låse op hele tiden, oplyste Niels. 
 
Organisation: 
Det er op til bestyrelsen om de vil have en næstformand. Bestyrelsen bestemmer også selv 
hvordan de vil udføre deres arbejde. 
Alle bestyrelsesmedlemmerne siger tak, hvilket fortæller om et overskud og en glæde ved 
arbejdet i bestyrelsen. 
 
Årsregnskab 2003/2004: 
Årsregnskabet blev fremlagt af kasserer Dorthe Smedegaard Pedersen. Kontingentet blev sidste 
år hævet, hvilket har resulteret i flere indtægter. Egenkapitalen er på 200.000 kr., og med i dette 
beløb er også, at der skal være penge, hvor ASR er ”selvforsikret”. 
Der blev stemt om godkendelse af regnskabet – alle stemte for. 
 
Indkomne forslag: 
Forslag om  kajakker i ASR/nedsættelse af udvalg: 
Oplægget blev diskuteret – altså ikke ± kajakker (som muligvis vil kræve en 
vedtægtsændring?), men forslagsstillerne ønskede belyst, om der overhovedet var basis for 
ideen i ASR? 
Det kan være et tilbud på linje med svømning og volleyball. Der er dog den forskel at kajak-
roning foregår samtidig med den øvrige roning, modsat svømning og volleyball som er 
vinteraktivitet. 
”Kajak-ret” kræver uddannelse. Vi har begrænsede instruktions-ressourcer. 
Har vi plads til kajakkerne? 
Det kan give en splittelse i klubben (som det er sket i Ry Roklub) 
Der er langt større søgning til kajak-klubber end til roklubber. Indførelse af kajakker i ASR vil 
give større søgning til klubben. 
Måske kan det hjælpe med at fastholde flere medlemmer i klubben. 
Økonomien er ikke det store problem. Det koster 10. - 15.000 kr. for en havkajak, og dertil får vi 
tilskud. 
I 1997 var der også forslag om indførelse af kajakker i klubben. Dette forslag blev stemt ned. 
Der kom forslag om en selvstændig kajak-klub på havnen som kunne indgå i samarbejde med 
ASR. 
Der kom forslag om at man minimum skal have roet 2 år før man må ro kajak. 
 
Der blev vedtaget at nedsætte et udvalg, som vil udarbejde et forslag, men på egen regning og 
risiko. Dette forslag kan blive fremlagt på næste års generalforsamling, eller der kan indkaldes 
til ekstraordinær generalforsamling med min. 20 underskrifter. 
 
Fastsættelse af kontingent: 
Forslag 1: Fastholdelse af kontingentet fra sidste år. 
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Forslag 2: Hæve kontingentet med 20 kr. (studerende) og 25 kr.(ikke studerende) årligt. 
 
(Satsen for de passive medlemmer på 200 kr. årligt fastholdes). 
 
Forslag 1: 33 stemmer   Forslag 2: 36 stemmer 
Forslag 2 vedtaget. 
 
Valg af formand: 
Der var to kandidater: Johnny Kjeldberg og Claus Behrendsen. 
Efter at have hørt begge kandidater tale, var der skriftlig afstemning. Resultatet blev som følger: 
 
Johnny: 37 stemmer, Claus: 36 stemmer, Blank: 2 
 
Johnny Kjeldberg er dermed ny formand. 
 
Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer: 
Da der ikke var flere opstillede kandidater til bestyrelsen end der var pladser, blev følgende 
valgt uden afstemning: 
 
Thyge Moos (genopstillet) 
Lotte Klixbüll (genopstillet) 
Søren Dalager-Pedersen (genopstillet) 
Dorthe Smedegaard Pedersen (genopstillet) 
Hanne Lærke (genopstillet) 
Claus Behrendsen (genopstillet) 
Anders Bertelsen (nyvalg) 
Morten Ulrik Christensen (nyvalg) 
Jonas Marschner (nyvalg) 

Genopstillede ikke: 
Live Boel 
Lone Trærup 
Michael Troelsen 
Niels Lysebjerg 
Christian Petersen 
 
 
 

 
Valg af to revisorer: 
Per Mortensen (Pemo) og Christian Bøtcher Jacobsen blev valgt. 
 
Eventuelt: 
Velfærdsforeningen holder den 7. dec. møde, og der vil være æbleskiver og gløgg. 
Til julefrokosten den 4.dec. mangler der tovholdere. 
Opfordring: Årebladet får 200 kr. pr. medlem der melder sig ind i Sydbank. Kontakt Susanne 
Møller. 
 
Anker Aagaard stopper som øl-mand efter 8-9 år. 
Når der er sket en uheldig episode i klubben viser erfaringen, at den/de implicerede ikke mere 
kommer i klubben! Føler de sig ”udstødt”? Forslag om et lille brev om at ”du er stadig 
velkommen i klubben” eller at ”deres rovenner hanker op i dem”? 
Det er noget personligt, måske har man ikke selv lyst at komme i klubben. 
 
Passage af havnen er blevet K1-stof. 
 
November 2004 
 

Karin Pape Møller  Gorm Proschowsky 
(Referent)                                            (Dirigent) 
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KATTEGAT & VÄNERN RUNDT 2004 
                                                       
12. December 2004: Minder 
Sidder og ser billeder fra i sommer – robilleder. 
Der er mange billeder - særligt fra en bestemt tur.  
Det fremgår af motiverne, at der ligger en historie 
bag billederne – en rotur. Sidder og genoplever 
turen, dag for dag.  
Billederne bevidner om glade unge kammerater, 
der udfordrede hinanden til, i fællesskab, at nå et 
mål. De tog fem uger ud af deres ellers stramme 
kalender, trodsede vejr og vind, hev og sled i to 
årer i medsø og modsø. Ved fælles kraft lykkedes 
det til sidst at nå målet trods heftig modstand fra 
vejrets side, men undervejs var der mange 
uforglemmelige oplevelser. 
 
Turen var en fem uger lang sommerferietur, som 
vi, Christian Petersen, Søren Agergaard, Mads 
Aaboe, Søren Sprogøe og undertegnede  
gennemførte langs danske, norske og svenske 
kyster i Sylfiden i juli/august måned i år. 
Strækningen, vi tilbagelagde var: Århus–
Fr.Havn-Grenen–Fr.Havn-Læsø rundt- Fr.Havn–
Larvik–Oslo–Kungälv- Trollhätte-kanalen – 
Vänern rundt – Göteborg - Kullen – Nord-
sjælland–Kalundborg–Samsø-Saksild– Århus.  
 
Turen er den hidtil længste sammenhængende  
tur i såvel ASR- som i DFfR-regi. En tur med 
højdepunkter såvel som mere almindelige 
langturshændelser. Her er et uddrag af vore 
oplevelser: 
 
Mandag d. 26. juli – dag 1: Afgang fra ASR 
Vi mødtes i klubben kl. 7.30 og pakkede båden. 
Vi stævnede ud fra klubben kl. 9.40 og lagde 
kursen mod pynten.  
 

 
Båden er pakket - Klar til afgang 
 
Vejret var stille med en let sydvestenvind. Vi 
strøg af sted og rundede Sletterhage kl. et og  
spiste frokost for træsejl.  
Ved Hassenør besluttede vi at aflægge Hjelm et 
lille visit, nu da vejret tillod den udsatte overfart. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi nåede Jernhatten, hvor aftensmaden blev 
indtaget, mens vi spottede krusningerne over den 
sagnomspundne kæmpesten Blak. Nu sidder vi i 
Grenå Roklub og skriver Gæste- og dagbog, mens 
vi spiser chokolade-skildpadder, drikker varm 
kakao og hører radioklassikere. Klokken nærmer 
sig et og vi er på vej i soveposerne efter en go’, 
lang førstedag.  
 
Torsdag d. 29. juli – dag 4: Ubehagelig drejning 
Vækkeuret ringede kl. otte i Sæby Roklub, men 
det blev hurtigt slukket igen. Kroppene var ikke 
helt udhvilede efter 255 km. roning på tre dage 
og lidt for lidt søvn. Det trak lidt ud i går aftes, 
men vi fik omsider givet de nye årer en klat blå 
maling, så vi nu er ordentligt påklædte…   
Snuede lidt i soveposerne og gav os god tid - efter 
planen skulle vi jo bare til Fr.havn i dag. Vejret er 
blevet rigtig lækkert – det lader til at den længe 
ventede danske er kommet i denne uge.  
Vinden var god, så vi satte os for at fortsætte til 
Skagen, da vi ville få en fin medvind henover 
Ålbæk Bugt. Lettere overraskede mødte vi en 
single sculler i de godt en meter høje bølger – den 
kom ud mod os, der lå for træsejl og spiste 
frokost. Det viste sig at være næstformanden fra 
Fr.Havn Roklub, som roede ud til os – vi var 
imponerede! 
Ved aftenstide ankom vi til en tætpakket havn i 
Skagen og lagde til ved fiskehusene, hvor vi til 
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det store turistpublikums store nysgerrighed 
lavede aftensmad på kajen. 
 

 
Aftensmad i Skagen 
Vi roede om til Sønderstranden, hvor båden blev 
taget  på land. Vi var på vej op til nogle bekendte, 
i hvis have, vi skulle overnatte for natten, inden 
vi tidligt næste morgen skulle ro rundt om 
Grenen.  
Vore værter var ikke hjemme, så vi slog teltet op 
og satte os på terrassen med havudsigt, og nød et 
par velvoksne irish coffees, hyggesnakkede og 
iagttog en betagende knaldrød måne stige op 
over Kattegat. 
Vi gik i seng, for vi skulle tidligt op næste 
morgen, idet et erklæret mål med turen var at 
runde Grenen. Vi hilste kort på vore værter, 
inden vi gik ind i teltet, hvor snakken imidlertid 
fortsatte nok så lystigt.  
Vi skulle som sagt tidligt op, så det måtte have en 
ende. Christian og Søren skulle tisse, inden vi  
lagde os til ro - Christian var hurtigt tilbage, men 
efter et par min. kom Søren hen til teltet, hvor 
han med forfærdet stemme beordrede os ud – 
han havde været besvimet og var selv kommet på 
fode igen, men blødte kraftigt fra baghovedet. Vi 
fór ud af teltet, lagde Søren ned  og konstaterede 
at han havde en lang, dyb flænge i baghovedet – 
han havde i faldet ramt en skarp flisekant og 
måtte på skadestuen og syes.  
Da vi ikke ville vække vore værter med 
ambulanceudrykning, løb jeg ned i kælderen og 
op ad trapperne for at finde deres soveværelse. 
Det fandt jeg imidlertid aldrig, idet jeg besvimede 
på vej op ad trapperne… Gad vide, hvad 
Christian havde kommet i vores drinks?!  
Christian fik imidlertid ringet efter ambulancen 
og vækket vore værter. Vi kørte med Søren til 
Hjørring Sygehus, hvor hans ca. 9 cm lange og ca 
1 cm dybe flænge blev lappet sammen med 8-10 
sting. 
 

 
Nu blev det Christians tur til at gå i gulvet… 
Det lod ikke til at Søren havde fået hjernerystelse, 
så vi kørte tilbage til Skagen i den lånte bil.  
 
Fredag d. 30. juli – dag 5: Grenen, Skagerrak 
Vågnede ved ni-tiden, hvor solen bagte på teltet. 
Nattens strabadser havde sat sine spor og vi 
havde kun fået knap fire timers søvn. Søren var 
ok, så vi besluttede os for at fortsætte turen – 
Søren blev sat på styrmandssædet med 
skyggehat, mens vi to andre roede op til Grenen, 
som vi rundede i ret fladt vand og små 25 graders 
varme, roede videre ud i Skagerrak. 
Det var en sejr og stort mål, der gik i opfyldelse. 
Her havde vi for få timer siden troet, at denne del 
af turen måtte aflyses og det var slut med Søren i 
båden, men nu lykkedes det alligevel trods 
nattens uhyggelige hændelse.  
I begejstring fortsatte vi om til nordstranden og 
Danmarks nordligste punkt. 
 Tilbage i Fr.Havn, hvor vi med hjælp fra en 
meget gæstfri roer fra Fr.Havn Roklub, Kim tog 
båden på land og nåede netop den af rederiet, 
sponserede færge til Læsø. Vi ankom til Vesterø 
havn, drak en øl på det lokale værtshus, lavede 
mad og sov på havnemolen. 

 
Vågnede ved at færgepassagererne stod og pegede på 
os…  
 
1. august – dag 7: Hirsholmene 
Båden blev forsvarligt efterladt ved Color Lines 
færgeterminal og vi fulgte Søren til banegården i 
Fr. havn og tog afsked. 
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Købte rigelig proviant inden Norges dyre 
butikker og blev hentet af vores hjælpsomme ven 
fra Fr. Havn Roklub, der tilmed tilbød at vaske 
vores beskidte tøj – sikken hjælpsomhed. Bagefter 
kørte han os ud til roklubben - vi havde aftalt at 
låne en 4’er, idet vi skulle mødes med Lotte K., 
Dorte S. og Michael T., som vi skulle på udflugt 
til Hirsholmene med, inden Mads, der skulle med 

 
Hygge på Hirsholmene – Kim fortæller om øen 
på turens 3. og 4. uge, ville ankomme og vi skulle 
med færgen til Larvik samme aften. Det var en 
skøn tur til den idylliske øgruppe og så endda 
med piger i båden…  
 
2. august – dag 8: Ankomst til Norge 
Vågner af en norsk højttalerstemme, der 
fortæller, at vi er i land i Larvik om 20 min. Langs 
fjorden  er der skovklædt klippe-kyst med spredt 
sommerhusbebyggelse. Kører Sylfiden fra borde 
og finder en lille havn med slæbested. 

 
I Norges land – vognen brugte vi på færgeturene 
Perfekt vejr – varmt selv her tidlig morgen – og 
blikvand på fjorden. Nød de nye omgivelser. Det 
gik godt med Mads i båden, humøret var højt og 
snart var vi ude af fjorden og befandt os på åbent 
hav mellem store runde klippeformationer, slidt 
af bølgerne gennem tusinder af år.  
Vi nåede Tønsberg sidst på eftermiddagen og 
fandt den nyligt brændte roklub, der var et trist 
syn. Vi ville have holdt et lille hvil, men det 
skulle vise sig at blive et længere ophold end 
ventet – Da vi gik fra borde på pontonten, ramte 
Christian et søm og fik en dyb flænge i den ene 
fod. Mads rensede såret med sin mirakelblanding 
af ren alkohol og brintoverilte, så foden sydede.   

 
Den nye roer tager de første tag under kyndig 
vejledning… 
En forbipasserende nordmand insisterede 
imidlertid på at køre Christian på skadestuen. 
Sådan nåede vi op på to sygehusbesøg inden for  
fire dage…   
Mens vi ventede på Christian kom der en flok 
unge nordmænd – og piger, som grillede ved 
siden af os og bød os på norske 
pandekagehotdogs og øl, joooh tak – vi bød på 
whisky, der var underligt nok ikke så stor 
afsætning blandt os selv. 
Da Christian kom tilbage var det blevet for sent 
til at fortsætte. Vi gik snart til ro på den varme 
asfalt under åben himmel, side om side med 
Sylfiden. 
 
4. august – dag 10: Oslo indtages 
Vækkeuret ringede kl. fire efter kun små tre 
timers søvn – vi havde fået modvind nok i går, 
hvor vi kæmpede os op ad Oslofjorden og ville 
afsted på det blanke vand, inden vinden kunne 
nå at tage til. Nåede efter et par timer Oslo, 
turens nordligste punkt, og Christiania Roklub, 
der skulle huse os de kommende to nætter. Vi 
blev mødt med stor gæstfrihed og fik stillet 
klubben til vores rådighed. Klubben viste sig at 
være et mindre palads, der overgår de 
københavnske klubber – der er grund til at 
bygningen kaldes Kongen i Oslo. Vi indrettede os 
i lokalet Toppen med 360 graders panoramaudsigt 
over byen og havnen og tog senere på sightseeing 
i byen.  
 
5. august – dag 11: ASR-Ambassadører! 
Spiste morgenmad, skrev dagbog og syede 
gæsteflag på Dannebrog. Vejret var igen perfekt  
og i dag skulle vi på havnecruise i Syl-fiden. 28 
grader, blikvand, bar mave,  letpåklædte piger -  
jo, drengene havde indtaget Oslo på behørig vis 
og fik al den opmærksom-hed, vi bad om. Ved  
Aker Brygge blev vi råbt an af en lidt ældre 
mand, der viste sig at være formand for  Norske 
Studenters Roklub, NSR. Efter lang snak, 
inviterede han os til fest samme aften - de havde 
repræsentanter fra det internationale roforbund,  
Fisa, på besøg. Jo tak, sagde vi, men var i forvejen 
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inviteret til klubaften i Christiania Roklub, vore 
værter, som vi skyldte at komme, men vi ville 

forsøge at 
komme 

senere. 
Vi fandt 

en 
hæderlig 

ren 
klubtrøje 

frem og 
var til 

hyggelig 
klubaften 

hos vore 
værter. Vi 

fortalte 
om fest-

invita-
tionen fra 
NSR og 

klokken 10 takkede vi for gæstfriheden og tog 
afsked. Vi satte Sylfiden i vandet og roede de 
godt 150 m. over til den anden side af 
havnebassinet, hvor NSR holdt til.  
Vi var bange for, vi kom for sent, men vi kunne 
se folk på balkonen - som vi nærmede os stimlede 
der flere til. Vi gled stille gennem det blanke 
mørke vand og 15 m. før pontonen rejste vi åren, 
hvilket udløste et stort bifald fra festdeltagerne, 
der var stimlet sammen på balkonen.  

 
NSR - I selskab med formand og kone 
 
Formanden, iført  stråhat, rød klubhabit med logo 
og lyse bukser, kom os i møde og bød os 
velkomne. Vi blev budt ind i den flotte  festsal, 
dekoreret med historiske romotiver, hvorefter 
han præsenterede os for selskabet og sammen 
med de andre gæster udråbte et trefoldigt hip hip 
hurra for os og vores projekt - vi vidste knapt, 
hvilket ben, vi skulle stå på! Vi blev sat til bords 
med en stor skål rejer  og hvidvin, som vi nok så 
fornøjeligt fortærede, mens 
folk kom hen og gav os skulderklap.  

Vi sov godt i nat… 
 
Anden del af turen tog en anden drejning 
 
Fortsættelse følger… 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      /Claus Behrendsen 

26-7 Århus-Hjelm-Grenå 100 
27-7 Grenå-Udbyhøj 60 
28-7 Udbyhøj-Sæby 95 
29-7 Sæby-Skagen 51 
30-7 Skagen-Grenen-Fr.havn 50 
31-7 Læsø rundt 80 
1-8  Fr.havn-Hirsholmene t/r 12 
2-8  Larvik-Tønsberg 53 
3-8  Tønsberg-Drøbak 66 
4-8  Drøbak-Oslo 35 
5-8  Oslo cruse+gigtur 18 
6-8  Oslo-Hankøsund 97 
7-8  Hankøsund-Strømstad 60 
8-8  Strømstad-Sotenkanalen 91 
9-8  Sotenkanalen-Stillingsön 62 
10-8 Stillingsön-Kungälv 86 
11-8 Kungälv-Trolhättan 60 
12-8 Trollhättan-Vänersnäs 35 
13-8 Vänersnäs-Ullersundet 58 
14-8 Ullersundet-Lidköping 25 
15-8 Lidköping-Otterbäckan 92 
16-8 Otterbäckan-Karlstad 70 
17-8 Karlstad-Gunnarsh. fyr 80 
18-8 Gunnarsh.-Köpmannebro 80 
19-8 Köpmannebro-Sunnanå 15 
20-8 Mellerud-Trollhättan 63 
21-8 Trollhätten-Göteborg 82 
22-8 Göteborg-Göteb. Roklub 14 
23-8 Göteb. Roklub-Glommen 102 
24-8 Glommen-Båstad 86 
25-8 Båstad-Hornbæk 122 
26-8 Hornbæk-Sj. Odde 85 
27-8 Sj. Odde-Røsnæs  91 
28-8 Røsnæs-Samsø-Saksild 52 
29-8 Saksild-Århus 26 
 I alt 2254 
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INTERESSERET I AT BLIVE 

LIVREDDER? 
Som et krav for at vi kan benytte svømmestadion, skal der altid være en livredder til stede. 
Roklubberne tager denne vagt på skift og medlemmerne skal have Århus Kommunes 
sikkerhedskursus.  

Sikkerhedskursus skal fornys hvert andet år og består af følgende: 

• Ca. 2 timers undervisning i førstehjælp og livredning. 
• 200m svømning uden pause. 
• 25m bjærgning af person og herefter ophaling fra bassin af personen. 
• Hente livredningsdukke på 4,2m´s vanddybde fra vandtrædning. 

 

Kurset er nyttigt og rart at have i rygsækken som roer. 

Kontakt mig snarest, hvis du har en gemt David Hasselhoff i maven… 

/Claus Behrendsen, Ro-/Aktivitetschef 
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ASR'S STAMTRÆ 
 
Som alle nok har oplevet, er det at være roer også et spørgsmål om at kunne fortælle nogle gode 
historier og være social. I forbindelse med de mange timer på vandet, både i det daglige og på 
langture, bliver klubbens instruktører, bestyrelsen, sidste fest og sladder drøftet.  
 
Hvem er din instruktør? Hvem er han/hun instrueret af? Hvem var styrmand på din første 
langtur og hvem kan give underskrift for hårdt vejr osv. 
 
Klubbens roere er nærmest som et samfund. Til tider vil man også høre personer omtale sig om 
deres instruktør, som rofar eller romor.  
 
Det er denne snak der i høj grad har inspireret os til netop at anskue roklubben som et samfund 
med familier og deraf er der opstået et stamtræ som kan findes i klubben på opslagstavlen og 
på hjemmesiden. 
 
For at læse stamtræet er det lidt vigtigt at kende vores selektionskriterier. 
 

1) Vi har taget udgangspunkt i roere som står på sidste trykte roformidling (derved 
fravælger vi aktive roere som af en eller anden grund ikke står på formidlingen). 

 
2) Medlemmer som ikke er i klubben mere er markeret med et kors, men er kun nævnt 
såfremt de er nødvendige for oprindelse eller bindeled mellem 2 aktive medlemmer på 
roformidlingen (således kan en instruktør godt have instrueret 30 roere, men kun have 
nævnt tre på stamtræet).  

 
3) På rigtig mange instruktionsblanketter har det været meget svært at afgøre 
instruktøren, enten fordi underskriften er ulæselig eller fordi der har været mange 
kokke. I det tilfælde at flere har instrueret er det instruktøren der har skrevet under på 
set girokort der er registreret som instruktør. 

 
4) Før 1988 har man ikke haft personlig instruktion, men haft instruktionsdage. Der er 
blevet instrueret 160-180 kaniner om året. I 1988 indføres den personlige instruktion for 
at mindske gennemstrømningen og "kaninfabrikken" lukkes.  

 
Som I nok kan forstå er der flere muligheder for at vi har begået fejl i registreringen, derfor vil 
vi bede jer indtrængende om at være med til at bevare denne arv i klubben og e-maile eller 
ringe til en af os med rettelser, så stamtræet kan blive så nøjagtigt som muligt efter jeres 
tilføjelser.. 
 
Desuden må vi bede alle som skrev deres rettelser på til julefrokost om at kontakte os igen, da 
sedlen forsvandt på uransagelig vis!!!! 
 
 

   Peter Westergaard, Luise Jakobsen og Thomas Greve 
 

Alle ændringer/tilføjelser/rettelser modtages gerne!  
Se www.asr.dk, samt forklaring næste side! 
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Sådan læses stamtræet: (udsnit af stamtræ) 
 
Torben Rosell:      Oprindelse (ældste sporbare led) 
�Jens Holbech(89)            � � � 
�         �Anette F. Andersen(96) � �   
�            � �Lene Sigh Knudsen(97) � 
�                 � � �Jonas Suhr Marschner(01) 
�                  �   � � �Christian H. Christensen(03) 
�                  �   � � �Peter Tybjerg 
�                  �   � � �Liv Otzen(04)               
�                 � � � �Troels Højbjerg(03) 
�                 � � � �Ditte Olesen(03) 
�        �Jørgen Metzdorff(96)     � � 
�             � �Line Boel(00) � 
�                 � � �Frank R. Andersen(04) 
�        � � �Merete S. Vindum(04) 
� �Jette Iversen(?)               � � 
� �Michael Poulsen(?) � � 
�Heri Mortensen(93) � � � 
�        �Bodil Lauridsen(97) � � 

                       
                                        

1. GENERATION   2. GENERATION   3. GENERATION   4.GENERATION     5.GENERATION 
 
 
Altså i dette eksempel er Torben Rosell det ældste sporbare medlem. Han har instrueret Jens 
Holbech og Heri Mortensen, de er derfor robrødre. Jens har instrueret Anette, Jørgen, Jette og 
Michael, som derfor er rosøskende og har Torben Rosell som rofarfar. Heri har instrueret Bodil 
og har dermed kun en rodatter. Hun er rokusine til Jens’ fire robørn.  
 
Af Jens’ robørn har to selv instrueret, nemlig Anette og Jørgen. Anettes rodatter Lene har et 
robarn, Jonas, som selv har fem robørn. For Jonas’ robørn er Torben Rosell altså tip tip 
rooldefar. 
 
Jørgens datter Line har fået to robørn, Frank og Merete, som er rofætter/rokusine med Jonas. 
 
 

Se hele stamtræet på www.asr.dk – og tjek din egen familie! 
 
 
Tjek medlemssiden på:  
 
 

WWW.ASR.DK 
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BESTYRELSENS BERETNING 
De skriftlige oplæg til den beretning, der blev aflagt på generalforsamlingen i  

ASR den 18. november 2004. 
 
Ro- og aktivitetschefen 
 
Fællesture 
Fællesturene i det daglige rofarvand - 
Madpakketur, Kr. Himmelfart og Skt. Hans - 
har igen i år været karakteriserede ved stor 
deltagelse, hvor samtlige både har været på 
vandet. Vi har desuden har måttet låne både 
i de andre klubber for at leve op til 
efterspørgslen. Skt. Hans turen skildte sig 
lidt ud, da vejret var regnfuldt og blæsende. 
Vi derfor besluttede at grille i klubben og 
lade det være op til de enkelte bådhold at ro 
en tur forinden. Fiskekonkurrencen blev 
afholdt i maj – der var god opbakning, 
fangsten var lidt lille, men den efterfølgende 
grillhygge og spontanfest i klubben var 
succésfuld.  Orienteringsroningen blev 
afholdt med otte tilmeldte hold. De andre 
Århusklubber var inviterede - et enkelt hold 
fra ARA tog udfordringen op. Med otte 
tilmeldte hold (den hidtil største opbakning) 
blev vores målsætning om øget opbakning til 
Orienteringsroningen indfriet. 
Arrangementet vil vende tilbage og 
konceptet vil løbende blive udviklet.  
Idrætsdagen: ASR bakkede op om Aarhus 
Universitets-Sport, som vi er en del af. Vi fik 
med Bjerrum og Føniks, en langturslejr med 
rigeligt med trangiakaffe, kage og ikke 
mindst godt humør, gjort lidt reklame for 
studenterroningen. Igen i år afholdte vi – 
med succés - ergometerkonkurrencer, hvor 
man skulle gætte sin 500-meter tid eller ro 
hurtigste tid.    
 
Fællesroning 
Fællesroningen har haft skiftende opbakning 
i løbet af den forgangne sæson. Der blev lagt 
godt ud, men der var manglende opbakning 
henover – og efter sommerferien. Der vil 
derfor blive søsat nogle nye initiativer for at 
sikre, at fællesroningen kan fortsætte som 
den succés, den før har været. Læs mere 

herom i referatet af det andet medlemsmøde, 
som ligger på asr.dk.   
 
Rostatistik 
Sæsonens km.er talt sammen. Der har været 
en stor roaktivitet, som har udmøntet sig i 
mange roede km.  – tallet er det største siden 
sæsonen 1999. Læs mere om km-opgørelsen, 
Kåringen af årets rokonge, -dronning, 
kaninkonge –dronning samt den individuelle 
km.opgørelse andetsteds i Årebladet.   
 
Udstyr til bådene 
Redningsveste, ankre, øsekar, standere og 
flag er i OK stand. Vi fik i den forgangne 
sæson sponseret små 20 nye redningsveste af 
Tryg.  
 
Vinteraktiviteter 
Vinteraktiviteterne er i fuld gang: Volley, 
svømning og ergometertræning kører med 
stor sucés.  
Der bliver julehygge i december og henover 
vinteren bliver der bl.a billedaften. Er der 
nye idéer til aktiviteter, så tøv ikke med at 
kontakte aktivitetsudvalget – vi giver gerne 
en hånd! Opfølgning på kaninerne er et af 
mine ansvarsområder. Jeg derfor gerne 
opfordre alle styrmænd, instruktører og 
kaniner til at sætte hinanden i stævne i løbet 
af vinteren og tage en rotur eller deltage i 
nogle af vinteraktiviteterne.    
 
Sidst, men ikke mindst, vil jeg først rette en 
stor tak til udvalget og andre, der har været 
hjælpsomme med arrangering af 
fællesarrangementer, vedligeholdelse af 
udstyr og optælling af km. Dernæst tak til 
den afgående bestyrelse - til jer, der ikke 
genopstiller - tak for et/nogle gode år med 
seriøst og konstruktivt samarbejde.  
 

Claus Behrendsen 
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Langturschefen 
Langturskilometerne er nu blevet talt op, og 
de 42.691 km bekræfter en formodning om 
en særdeles aktiv sæson. To større langture 
tegner sig for en god del af kilometerne og 
vil blive husket af mange, om det så skyldes 
ærefrygt eller svag hovedrysten – sikkert er 
det, at projekterne viser en tendens til stadig 
større kådhed og eventyrlyst hos mange af 
klubbens medlemmer. Også os andre, der 
har lidt mindre ambitiøse ture i bagagen fra 
sommeren, vil mindes dejlige langture med 
mange oplevelser, nu da standerstrygningen 
har sat punktum for denne aktivitet for i år. 
 
Traditionen tro arrangerede 
langtursudvalget fire fælles langture: 
Kaninlangturen, en fælleslangtur planlagt til 
Hjarnø, men som endte med at gå til Odder, 
en fælleslangtur op ad Slien og endelig 
Løvfaldsturen. Ligesom sidste år havde vi i 
år sat begrænsning på deltagerantallet for 
herved at gøre turene mere intime og 
overskuelige at deltage i. Alle turene har haft 
en rigtig pæn tilslutning, og styrmændene 
har også været gode til at bakke op om 
turene. Jeg håber meget, at denne udvikling 
vil fortsætte, og med sæsonens 20 
nyudklækkede langtursstyrmænd burde vi 
ved fælles hjælp kunne bevare 
fælleslangturene. 
 
Bestyrelsen har i år indført en ny procedure i 
bevilling af L-ret. Der er fortsat de samme 
krav til L-aspiranterne, men ansøgningerne 
tages nu op som et punkt på dagsordenen på 
bestyrelsesmødet for herved at opnå en 
bredere vurdering af ansøgerne - både til 
fordel for aspiranten, men også for fortsat at 
sikre en høj kvalitet af langtursstyrmænd fra 
ASR. 
 
Der er blevet indkøbt tre nye, gode telte samt 
et par trangia’er som erstatning for dem, der 
forsvandt i den forgangne sæson. Vi har i år 
gjort et forsøg med at føre protokol over 
langturs-materiellet og har indtil videre 
positiv erfaring med proceduren. Folk har 
været gode til at rette opmærksomhed på 
mangler og skader og også til selv at 
udbedre dem. 

 
Til slut en stor tak til medlemmerne af 
langtursudvalget. Det har været et 
velfungerende og hyggeligt udvalg af 
dygtige og initiativrige folk. Tak for hjælpen. 
 

Lotte Klixbüll 
 
Kaproningschefen 
2004 blev året, hvor ASR for alvor brændte 
igennem som en af landets absolut førende 
leverandører af kaproning på allerhøjeste 
nationale plan. Vi har i år fået klubbens 
første helt ægte Danmarksmesterskab, da 
Anders Moustgaard, Anders Bertelsen, Søren 
Agergaard og Christian Petersen knivskarpt 
slog DSR over fem langdistancekaproninger 
hen over sommeren. Men succesen har ikke 
været begrænset til en lille skare af særligt 
dedikerede kaproere – heldigvis.  
 
Året startede med fire jyske mestre og senere 
et danmarksmesterskab i indendørsroning til 
Anders Moustgaard. Vinterens 8GP i 
ergometeret sluttede med sejr på Marathon-
distancen og en samlet tredjeplads til 
herreholdet. Første runde her i efteråret gav 
sejr til “det onde” herrehold og flotte top ti 
placeringer til veteranerne, damerne og mix-
holdet. I sommerens tre 8GP’er fik både 
otteren og Anders M. i singlesculler fuldt 
udbytte, og ved sæsonfinalen på Brabrand 
Sø sikrede ASR’s herrehold sig i suveræn stil 
oprykning til 2. division. Regattaen på 
Brabrand forløb så godt, at DFfR har tildelt 
de tre Århus-klubber DM i roning i 2005 
udover den ordinære Aarhus Open Regatta.      
 
Især i inriggeren har ASR i det forløbne år 
markeret sig stærkt. Anders, Anders, Søren 
og Christian kronede en flot LD-sæson med 
en sejr i sidste løb i Ringkøbing – og kunne 
meget fortjent lade sig hylde som 
Danmarksmestre. En fantastisk præstation – 
og en fantastisk oplevelse for os, der var så 
heldige at være Ringkøbing lige netop den 
dag. ASR har stillet med flere stærke både i 
sommerens langdistanceturnering, og det vil 
være helt oplagt for mange af årets 
kaninpiger og –drenge at prøve kræfter med 
langdistancekaproning næste år. Med to 
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guld, en sølv og en tredjeplads i Ålborg 
Regattaens kaninløb, samt en lille håndfuld 
ekstra pokaler, understregede ASR, at 
nordjydernes regatta reelt er et internt 
klubmesterskab for ikke mindst ASR’s 
kaniner.    
 
ASR gjorde rent bord i herreklassen ved 
årets to Marathonroninger i 2-inr. over 
42,195 sømil, Jysk Marathon og Karlebo 
Marathon. Ved DM i roning i Maribo vandt 
Kasper Aagaard, Anders Bertelsen, Anders 
Moustgaard og Christian Petersen sølv i 4-
inr. og Anders Moustgaard bronze i 
singlesculler – begge både over 2000 meter.  
 
Vi har i år indgået en klubaftale med RCA, 
der har betydet mere og bedre træning på 
Brabrand. Vores nye dobbeltsculler, 
Lacustris, har været flittigt brugt og får 
forhåbentligt snart selskab af en ny ASR-
singlesculler på Brabrand – og en ny ponton, 
så veteranerne ikke igen til næste år skal 
skifte 100 brædder! På havnen har især 
Thomas og Signe holdt godt liv i Motion+, 
mandagsstævnemødet for teknik- og fartgale 
roere. Med købet af en ny “hurtig” toer vil 
kaproningen på havnen blive markant 
styrket i de kommende år.    
 
Som ny kaproningschef har det været en 
fornøjelse at have været en del af alt dette. 
Der har været masser af praktiske opgaver, 
der skulle løses (tak til især PEMO og Søren 
Dalager for god hjælp) og mange spændende 
diskussioner, om hvordan kaproningen i 
ASR skal udvikle sig. Mit håb er, at 
kaproningen fortsat vil være en integreret 
del af klubben, hvor aktiviteterne på havnen 
og på Brabrand overlapper, og hvor alle 
medlemmer føler deres robehov tilgodeset.   
 

Thyge Moos 
 
Instruktionschefen 
Eftersom ASR har fået egne DFfR-underviser 
på klubtræner linjen, besluttede Instruktions- 
og uddannelsesudvalget at ASR selv skulle 
afholde den forkortede udgave af modul B 
for vores nye instruktører, dette gik fint. 
Endvidere var det meningen med at have 

underviser i klubben, at vi skulle 
efteruddanne vores eksisterende 
instruktører. Mange instruktører har kun 
selv modtaget instruktion da de selv var 
kaniner samt et enkelt weekendkursus. 
Derfor blev samtlige instruktører i ASR bedt 
om at møde op til et lille opfrisknings kursus 
i roteknik og fejlretning (ca. 3 timer). Til min 
store undring mødte kun 9 udad 29 aktive, 
ikke nyuddannede instruktør op. Da det var 
bestyrelsens beslutning at vægtet 
efteruddannelsen af vores instruktør højt 
blev der arrangeret et nyt kursus, her var det 
kun to instruktør som ønskede at deltage. 
Efterfølgende opringning til flere af de 
instruktører som ikke ville deltage i dette 
kursus, viste at det blandt klubbens 
instruktører er et generelt ønske om ikke at 
ville højne det tekniske niveau af vores 
instruktion gennem efteruddannelse. Dette 
syntes jeg er meget beklageligt og var 
bestemt ikke i overensstemmelse med det 
ønske jeg havde for instruktionen i ASR.   
 
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 
instruktørkapaciteten. 
 
Som noget nyt i år blev kaniner delvist sat 
sammen efter højde, således at vi ikke havde 
en meget høj og en meget lav i samme båd. 
Dette valgte jeg fordi man ikke kan lave 
teknisk instruktion hvis der er meget stor 
forskel i højden. Enkelte bådhold med små 
roer viste sig at have problemer med løft af 
både, ellers har jeg kun haft positiv respons 
på højdeinddelingen.  
 
Instruktion i tal 
• I år har der været 38 instruktører 

tilknyttet to eller flere kaniner eller 
overflytter (heraf 7 ny uddannet). 

• 102 har påbegyndt instruktion   
• 79 har fået roret (heraf 20 overflyttere) 
 
Selvom første afsnit i denne beretning lugter 
af et surt opstød, skal der også lyde en stor 
tak og velfortjent ros til alle aktive 
instruktører, alle de kaniner jeg har talt med 
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har haft rosende ord om jer! Endnu engang, 
velkommen til de nye medlemmer i 2004. 
 

Christian Petersen 
 
Uddannelseschefen 
Så er endnu en sæson gået, hvor jeg har 
været uddannelseschef. Som i den 
foregående sæson har det været et 
interessant område at arbejde med – det er 
lærerigt og udfordrende at have med et 
område at gøre, hvor man er i kontakt med 
mange af klubbens medlemmer, såvel nye 
som gamle. 
 
Det er uddannelseschefens arbejdsområde at 
sørge for uddannelsen af klubbens 
medlemmer, når de har opnået deres roret. 
Det drejer sig først og fremmest om 
uddannelse af kortturs- og 

langtursstyrmænd, uddannelse af nye og 
efteruddannelse af gamle instruktører i 
samarbejde med instruktionschefen – samt 
deltagelse på materielkursus i samarbejde 
med materielforvalteren. Herudover har jeg 
afholdt af vælteprøver samt foretaget en 
tiltrængt revidering af 
korttursstyrmandsmappen. 
 
Der har været afholdt et hav af kurser i løbet 
af året – efterspørgslen er stor blandt 
medlemmerne, og klubbens undervisere har 
været villige til at stille op gang på gang. Det 
nys afholdte L-kursus har haft (måske?) 
rekordstor deltagelse med 18 deltagere fra 
ASR samt 6 deltagere fra andre klubber. Det 
er således ikke blot vore egne medlemmer, 
der nyder godt af klubbens gode 

uddannelsesmuligheder, men også flere 
andre klubber med hvem vi har et fint 
samarbejde på dette område. 
 
Som uddannelseschef har jeg oplevet, at der 
gennem de seneste år stilles stadigt flere 
spørgsmålstegn ved klubbens reglementer 
for opnåelse af styrmandsrettigheder. F.eks. 
om det er for svært eller måske snarere for 
let at opnå roret, styrmandsrettigheder eller 
blive instruktør. Det vil efter min mening 
være givtigt at imødekomme denne 
udfordring af reglementerne og 
uddannelsespolitikken ved at tage debatten 
herom i såvel bestyrelsen som blandt 
medlemmerne i de kommende sæsoner. Som 
uddannelseschef har det været interessant at 
måtte forholde sig til og være med til at 
præge i hvilken retning, klubben bevæger sig 
på dette felt. 

 
En stor stor tak skal lyde til uddannelses- og 
instr. udvalget samt til klubbens - stadigt 
større - skare af egne undervisere. Ingen 
nævnt, ingen glemt. Det har været en 
fornøjelse at samarbejde med jer! 
 
Det har været godt at se den store interesse 
for klubbens kurser blandt medlemmerne – 
det vidner om fortsat stor aktivitet og 
deltagelse i klubbens liv. Derfor er det også 
lidt trist at skulle tage afsked med posten, 
som jeg har bestridt de seneste to sæsoner. 
Jeg har valgt at træde tilbage bestyrelsen – 
mestendels fordi jeg ikke længere føler jeg 
har den fornødne tid til at varetage 
opgaverne. Mange tak for et behageligt og 
konstruktivt samarbejde til den afgående 
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bestyrelse – og pøj pøj med det videre 
arbejde til den nye! 

 
Line Kaldahl Boel 

 
Materielforvalteren 
Sidste vinterklargøring gik godt, 110 ud af 
120 meldte sig frivilligt, 10 kom efter ”høflige 
henstillinger”. Mangler den sidste tilslutning 
for at have samme opbakning i år. 
Arch kom på vandet igen, sådan da! I 
mangel af bedre var Merc væltebåd. HMS 
bliver nu renoveret, så den igen kan være 
væltebåd i henhold til Bestyrelsens 
beslutning. 
Vi fik navne på årerne, det var en god ide! 
Nu har vi kulfiber-årer til alle både, gearet 
op til hver enkelt plads. Navnene er da 
endnu vigtigere! Af hensyn til komfort får 
Bjerrum, Frigg og Sylfiden nye køreskinner, 
sæder og hjul. Skader, i omfang som de 
andre år, men det kniber lidt med at få sat 
bådene i drift. Skades-protokollen vil blive 
strammet op. Husk at rydde op på 
værkstedet, Milou er blevet 
værkstedsansvarlig! Odder-kurset er henlagt 
til februar grundet manglende tilslutning i 
oktober. Opslag følger. 
 

Niels Lysebjerg 
 
Husforvalteren 
Efter en lidt forsinket start i bestyrelsen fik 
jeg min egentlige debut til forårets 
husklargørings-weekend. I den forbindelse 
skal der lyde en stor tak til Rikke Marschner 
og Katja Pace for uundværlig hjælp under de 
indledende manøvrer. Til selve 
husklargøringsweekenden, var der god 
opbakning (dog ikke fra vejrguderne), og vi 
fik klaret langt de fleste af de planlagte 
opgaver.  
 
Nå ja, inden husklargøringsweekenden, var 
der også noget med et nyt køkken ;o) … I 
flere uger blev der knoklet i det vinterkolde 
klubhus, og til standerhejsningen kunne vi så 
indvie køkkenet i bedste ”rejsegilde-stil”. Det 
lader til at de fleste medlemmer har taget 
køkkenet til sig, således, at det som oftest 

efterlades rimeligt opryddet og pænt, - men 
det kan godt gøres endnu bedre…  
 
Hen over sommeren fik vi, som I måske har 
bemærket, en ny og større vandvarmer, og 
med de nye brusere, der er ved at blive sat 
op, sku’ vi derfor gerne være godt kørende 
mht. varme bade i fremtiden. Og facaden på 
klubhuset blev renoveret – efter at vi havde 
søgt og fået 1:1-tilskud til det fra kommunen.  
Hvis vi skal blive ved ny-anskaffelserne, så 
er grill-pladsen jo også en nyligt ankommen 
foranstaltning, som allerede har været flittig 
brugt. 
 
Under husudvalget har vi i år stiftet den 
økonomiske foranstaltning 
”Velfærdsforeningen”. I Velfærdsforeningen 
har vi styret regnskaberne for ølsalget, 
festerne, kaffe/the og for tøjsalget. Det har 
umiddelbart været en succes at få disse 
regnskaber styret mere konsekvent, men det 
kan I alt sammen høre mere om på 
Velfærdsforeningens generalforsamling d. 
7.december. 
 
Tusind tak til alle Jer der i årets løb har givet 
en hjælpende hånd med nyt og gammelt, 
stort og småt – I er en uvurderlig hjælp.  
Herunder selvfølgelig også en stor tak til alle 
i husudvalget, som har varetaget husets 
daglige drift. Det vil sige dem, der har købt 
kaffe og the, udleveret nøgler og fordelt 
skabe, indkøbt og solgt tøj, vasket 
viskestykker og håndklæder, indkøbt 
rengøringsmidler, pønset folk til at tage 
deres rengøringstjans, og endelig sørget for 
at haven har set anstændig ud. Tak for 
hjælpen og det gode samarbejde. 
 
Til den afgående bestyrelse vil jeg ligeledes 
sige tak for et godt og konstruktivt 
samarbejde. Tak for en god sæson. 
 

Hanne M. Lærke 
 
Sekretæren 
Jeg er ny på sekretærposten og har været 
meget glad for arbejdet det forløbne år. 
Specielt har arbejdet med medlemsdatabasen 
været spændende og lærerigt.  Databasen er i 
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Microsoft Access og ud fra den kan man 
generere Roformidlingen automatisk fra 
medlemsoplysningerne (det kræver dog lidt 
finpudsning før Roformidlingen er klar til at 
komme på nettet). Al kommunikation til 
medlemmerne er afhængig af, at 
medlemsdatabasen er opdateret, da fx 
Åreblads-adresserne også trækkes fra den. 
Dette er i øvrigt nyt i år, da Post Danmark i 
modsætning til tidligere ikke længere står for 
at opdatere adressekartoteket til Årebladet, 
eftersom vi er overgået til anden distributør 
pga. bortfald af statsligt tilskud. På sin vis 
tror jeg det er en lettelse for sekretæren, da 
man slipper for ”dobbelt bogføring” med to 
adressekartoteker. Dog er man nu helt 
afhængig af, at medlemmerne selv 
underretter klubben ved flytning. Jeg vil 
derfor gerne slå endnu et slag for, at man 
underretter sekretæren, helst pr. e-mail, når 
der er ændringer i adresser, telefonnumre og 
rettigheder. Det har medlemmerne heldigvis 
også været ret gode til! 
 
Dagsordener og referater fra 
bestyrelsesmøderne er sekretærens anden 
hovedopgave. Jeg har bestræbt mig på at 
skrive relativt fyldige og detaljerede referater 
for at skabe yderligere åbenhed omkring 
bestyrelses-arbejdet og jeg håber 
medlemmerne er tilfredse med dem – og 
læser dem! 
 
Bestilling og leje af lokaler, 
medlemsstatistikker og udstedelse af 
overflytterbeviser er andre af sekretærens 
opgaver. Som noget nyt er jeg begyndt at 
udsende ”elektroniske”, underskrevne 
overflytterbeviser i pdf-format som 
supplement til ”papirversionen”.  På sigt har 
jeg et håb om, at vi i forbindelse med 
indmeldelse af nye medlemmer kan få 
database-oplysningerne via asr.dk ved at de 
nye medlemmer selv taster dem ind på nettet 
– det må kunne gøres på en smartere måde 
end ved at sekretæren sidder nede i klubben 
en kold aprildag og skriver 60 stamkort af. 
En tak til hele Bestyrelsen, men specielt vores 
kasserer Dorthe Smedegaard, for et rigtig 
godt og hyggeligt samarbejde! Det har været 
en fornøjelse, og modellen med at Dorthe og 

jeg ”deler” medlemsdatabasen ved at down- 
og uploade den på Groupcare har fungeret 
rigtig godt. Tak til alle i ASR for et dejligt år 
(på trods af vejret)!   
 

Søren Dalager-Pedersen 
 
Kassereren 
ASRs regnskab for året 2003/04 ser endnu 
gang ganske fornuftigt ud. I år har vi været i 
stand til at hensætte 105.000 kr., som skal 
bruges på en ny inrigger, havnesinglesculler 
og ønskelisten. Ikke desto mindre har vi også 
afholdt store udgifter til fugning af 
klubhuset, ny pontonbro, nyt køkken og 
indkøb af nye kulfiberårer til alle både. Alt 
dette har kun ladet sig gøre takket være 
formandens ihærdige indsats med 
tilskudsøgninger. I år har vi modtaget godt 
og vel 45.000 kr. fra kommunen til ponton og 
fugning, dertil kommer et tilskud fra Krista 
og Viggo Petersens fond på 25.000 kr. til en 
ny inrigger.   
 
På indtægtssiden har der været en stor 
stigning, som skyldes de nævnte tilskud. 
Derudover har vi kunnet mærke 
kontingentstigningen, som blev vedtaget på 
sidste års Generalforsamling.  
Udgiftssiden er dog steget tilsvarende. Dette 
skyldes, at vi i takt med 
kontingentstigningen valgte at indbetale et 
større beløb til Støtteforeningen, så vi ikke 
står helt tomhændede, når udflytningen en 
dag bliver en realitet. Eftersom vi ikke ved, 
hvornår udflytningen bliver aktuel, har 
bestyrelsen desuden valgt at bruge flere 
ressourcer, så huset kan fungere optimalt i 
ventetiden. 
 
Til sidst vil jeg gerne rose klubbens 
medlemmer for den omhyggelighed, I har 
udvist mht. at gemme kvitteringer. Forsæt 
endelig med det – det gør mit arbejde meget 
nemmere. 
Desuden vil jeg gerne takke min forgænger 
for den hjælp, jeg har fået i forbindelse med 
overdragelsen af kassererposten. Det har 
været en fornøjelse at overtage en post, som 
var særdeles gennemarbejdet. 
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Hvis du skulle have lyst til at se nærmere på 
regnskabet, er det tilgængeligt på vores 
hjemmeside. 
 

Dorthe Smedegaard Pedersen 
 
Næstformanden 
I det forløbne år blev næstformandsposten 
genoplivet i ASR – om det var en enlig svale 
vil konstitueringen af den nye bestyrelse 
vise. Hensigten med at (gen)indføre en 
næstformandspost i bestyrelsen var i 
udgangspunktet at aflaste formanden. 
Næstformandens primære opgaver blev 
derfor i samarbejde med formanden at samle 
trådene i bestyrelsesarbejdet og være 
koordinator i forbindelse med 
fondsudvalget.  
 
I fondsudvalget har vi i årets løb defineret 
hvilke områder, vi vil satse på at søge midler 
til. Materiellet er klubbens største udgift – og 
samtidig fundamentet for en velfungerende 
klub. Vi opnåede derfor hurtigt enighed om, 
at det er der, vores primære kræfter bør 
lægges. Imidlertid er der mange 
velkvalificerede ansøgere om budet, når der 
deles penge ud og det har vi også i ASR 
måttet sande. Det er således ikke i år 
lykkedes os at hente fondsmidler hjem i stor 
stil, men udvalget har flere ansøgninger 
undervejs. Fondsudvalgets arbejde har dog – 
om end i mindre målestok - båret frugt, da 
TRYG imødekom vores ansøgning om 
redningsveste.  
 
Koordinationen af Fondsudvalget er det 
mest konkrete element i 
næstformandsposten, men en ikke 
uvæsentlig del af hvervet består i at agere 
hjælpende hånd for formanden. Hvorvidt en 
kommende bestyrelse ønsker at bevare 
næstformandsposten bør derfor i høj grad 
afhænge af formandens indstilling hertil.  
 
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at sige 
den afgående bestyrelse tak for et godt og 
lærerigt år og ønske den nye bestyrelse al 
mulig held og lykke.   

Lone Trærup 
 

Formandsposten 
Det forgange år har været præget af 
afslutning for mit vedkommende. Afslutning 
og konsolidering. Ponton-projektet er blevet 
ført til dørs, regnskaber er afleveret og den 
sidste finish er lagt på projektet. Samtidig 
har vi sørget for at få ryddet op i de gamle 
sager - og give afsæt for, at nye initiativer 
kunne komme i gang.  
 
Ved konstitueringen sidste år valgte vi at 
oprette en næstformandspost i et forsøg på at 
styrke arbejdet med opfølgning indadtil i 
klubben, og det lykkedes på mange måde. Vi 
har fået samlet op og afsluttet mange sager, 
og samtidig har jeg nydt fordelen af at kunne 
få en uhyre kompetent sparring ud i mange 
spørgsmål, ikke mindst i forhold til at 
udvikle klubben som organisation. Vi nåede 
nok ikke helt så langt, som vi gerne ville, 
men vi fik udarbejdet en forretningsorden 
for klubben og diskuteret nogle vigtige 
principper igennem. 
 
Bestyrelsesweekenden blev endnu en god 
oplevelse – men den kan sagtens gøres 
endnu bedre! Den tjener – ud over den 
sociale sammenrystningsfunktion – også den 
fordel, at arbejdet det kommende år bliver 
nemmere, fordi 1) de overordnede 
prioriteringer lægges fast, 2) vi når i dybden 
med snakken og 3) vi får fordelt en række 
opgaver. 
 
Disse opgaver har vi så arbejdet videre med 
gennem foråret, sommeren og efteråret, 
mens den daglige drift også skulle passes. 
Og hvor er der sket meget på alle fronter! 
Nyt køkken, facaderenovering, færdig 
ponton, nye årer til mange både og senest 
bestilling af en ny kap-2’er og en sculler – 
foruden, at vi har formået at højne 
opsparingen væsentligt i vores 
støtteforening.  
 
Sidste år på denne tid præsenterede vi 
tegninger til et nyt klubbyggeri. Projektet, 
som disse tegninger repræsenterede, blev 
efter kort tid afvist pga. for store 
omkostninger – en pris, der desværre var alt 
for høj pga. fejlberegninger i arealet. Siden 
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har klubbernes fælles udflytningsudvalg lagt 
en fordelingsnøgle fast og arbejder fortsat på 
at få udflytningsprojektet på den politiske 
dagsorden. 
 
Samarbejdet i bestyrelsen har været meget 
godt. Vel har der været kanter, der skulle 
slibes af, og uenigheder, der skulle afklares, 
ligesom vi har måttet træffe både nemme og 
meget svære beslutninger, men det har altid 

været båret igennem af en positiv hold-ånd. 
Ret flot præsteret af et hold på 11 mand m/k! 
Det har I grund til at være stolte af, kære 
bestyrelse! 
 
Tak for fem lærerige, udfordrende og 
givende år! 
 

Michael Troelsen 
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KM STATISTIK 2003/04 
Hermed årets opgørelse over den samlede roaktivitet i ASR: 
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Christian Petersen 4210 128 1094 2948 40 Jan Møller 671 590 9 72  
Søren Agergaard 3956 24 2410 1421 101 Luise Jakobsen 657  587 70  
Claus Behrendsen 3350  495 2774 81 Niels Erik Lysebjerg Hansen 656  482 148 26 
Sune Mørch Knudsen 2466 16 1498 952  Rikke Bech 648  476 172  
Søren Dalager-Pedersen 2397 675 932 760 30 Ole Nørgaard 647 575  72  
Thomas Svendsen 2359 14 1745 450 150 Michael Troelsen 635 8 341 255 31 
Anders Moustgaard 2008 1460 455 93  Anna Sellmer Sørensen 632 14 498 120  
Thyge Moos 1948 286 981 654 27 Marianne Schmidt 627  428 199  
Jesper Larsen 1825 8 899 918  Hans Carl Madsen 623  451 172  
Anne V. Olesen 1768  1044 693 31 Steffen Jacobsen 606  509 97  
Morten Ulrik Christensen 1761 28 1328 303 102 Ninna Cathrine Schmidt 591 47 466 42 36 
Karsten Handrup 1738  743 995  Jesper Trier Nielsen 588 26 456 106  
Mads Aaboe Jensen 1650 8 454 1159 29 Pernille Ladegaard Pedersen 576 8 347 221  
Troels Højberg 1561  646 915  Jens Frøkjær Laursen 574  325 240 9 
Morten Charles 1491 333 702 427 29 Merete Skovgaard Vindum 563  361 202  
Morten Rebo Fræmohs 1461  692 734 35 Katja Pace 549  298 218 33 
Lone Trærup 1363  662 625 76 Mie Frydenlund Jensen 542  236 294 12 
Karin Pape Møller 1333 8 894 431  Maria Louise Petersen 538  266 257 15 
Kasper Aagaard Jensen 1324 305 506 470 43 Alexander Hess 518  463 55  
Line Kaldahl Boel 1318  610 690 18 Svend Hagen Madsen 506 407 27 72  
Palle Jørgensen 1306  867 439  Peter Westergaard 505  313 180 12 
Lise Juhl Nielsen 1277  265 1003 9 Milou Udesen Theut 505 8 443 30 24 
Rikke Birkedal 1274 24 925 225 100 Kirstine Frøsig Pedersen 483 8 296 164 15 
Karen Svidt 1264 8 1083 173  Nanna Ebbensgaard 478  259 219  
Lotte Klixbüll 1239  490 734 15 Jesper Østergård 460  302 158  
Johnny Kjeldbjerg 1202  755 407 40 Martin Elkjær 458  378 80  
Hanne Medum Lærke 1128  757 301 70 Jan Tovgaard 446  446   
Jesper Fog-Petersen 1121  507 586 28 Nina Fuglholt Thomsen 440 9 235 152 44 
Caroline Juhl 1111  569 528 14 Kristine H. Seeberg 438  145 293  
Mette Larsen 1098 16 633 420 29 Helene Egeberg Grenild 426  263 148 15 
Thomas Greve 1087  440 642 5 Jonas Suhr Marschner 422  410  12 
Gorm Proschowsky 1072  538 534  Rikke Bølling-Ladegaard 405  350 55  
Charlotte Nielsen 1047 9 624 375 39 Nikolaj Kure 395 18 288 89  
Sune Andersen 1029  145 884  Vita Cathrine Carstensen 394  184 210  
Eva Henriette Lindholm Lundorff 1002  913 24 65 Lisbeth Ebbensgaard 365 4 306 55  
Simon Feilberg Schjødt 1001  526 395 80 Thor Ottesen 365  232 133  
Tanja Pedersen 997  588 400 9 Lene Egebjerg Jensen 360  160 200  
Anker M. Aagaard 968  627 331 10 Peter Agergaard 356  253 103  
Kristian Kjær Andersen 961  346 595 20 Pernille Christensen 355  155 200  
Anders Lindholm Bertelsen 937 60 520 357  Rasmus Vedel 354  175 179  
Dorthe Smedegaard Pedersen 919  686 197 36 Hanne Bech 348  348   
Maiken Rasmussen 911 21 484 392 14 Annette Fredslund Andersen 345  326  19 
Marianne Skytte Madsen 907 14 793 100  Lisbeth Poulsgård Jensen 341  269 72  
Rikke Suhr Marschner 883  468 350 65 Thomas Bohl 340  268 72  
Anne-Sofie Linderoth Bouchet 863  275 574 14 Anne Thorsen 339 14 322 3  
Jesper Henrik Christensen 849 8 649 123 69 Sanne Sørensen 338 8 272 58  
Signe Søndergaard 812  736 67 9 Thomas Oreskov 338  268 70  
Ina Balle Kristensen 793  535 235 23 Tina Svensson 331  101 180 50 
Erik Eigaard Ulfkjær 787 697 18 72  Jette Iversen 329  214  115 
Olaf Hove 785  383 402  Rikke Højland Jensen 321  297 24  
Linda Vestergaard Petersen 784 12 502 270  Marianne de Lemos 301 101 195  5 
Karina Aarup Mikkelsen 767  536 158 73 Rikke Christine Nordmann 296  195 55 46 
Per Mortensen 747 474 113 145 15 Henning Nørregaard Blaabjerg 285 199 14 72  
Martin Olesen 745 387 344 6 8 Sarah Kirkegaard Verver 272  233 39  
Mette Søndergaard 729 19 501 209  Vinnie Hornshøj Sørensen 271  157 114  
Jens Dybkjær Holbech 700  449  251 Peer Mortensen 265  195 55 15 
Janni Maria Pedersen 693  373 320  Manja Vilhelmsen 262  207 55  
Christian Haugaard Christensen 692  382 283 27 Thomas Ø. Wittendorff 247  170 70 7 
Christian Bøtcher Jacobsen 679  427 237 15 Pernille Rohde 240 8 177 55  
Helle Borg 675  251 414 10 Ditte Olesen 234  176 58  
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Lars Hector 218   218  Marie Holmen Juhl 101  101   
Kristine Bach Knudsen 217  217   Stine Bentien Schulz 100  100   
Ole Martin Graae 217  217   Niclas Renberg Gregersen 98  98   
Morten Stejner Sand Pedersen 217  217   Morten Zoffmann Knudsen 97  97   
Nina Espegård Hassel 215  215   Katrine Højmark 95  95   
Frank R. Lorenzen 213  213   Henrik Vinther 95  95   
Henrik Boesen Lindbo Larsen 212  212   Dorthe Pinholt 94 94    
Mikael Poulsen 207  133 64 10 Peter Andersen 92  92   
Elof Nellemann Nielsen 207  207   Gurli Andreassen 92  92   
Martina Elisabeth Rahkonen 206  127 70 9 Kim Højer 91  91   
Runa K. Dixen 205  155 50  Sara C. U. Christensen 91  91   
Lasse Filtenborg Nissen 202  202   Frank Rejnholt Andersen 90  90   
Rasmus Fogh Nielsen 200  200   Carsten Bach 86  86   
David Keis 198  198   Justin Wells 86  86   
Luci Maria Østrup Madsen 194  184  10 Troels Bjerre Sørensen 85  85   
Anni Jeppesen 194  179  15 Jens Vedel 83  69  14 
Paul Fleischer 193  168 25  Peter Tybjerg 82  82   
Lene Sigh Knudsen 191  134 25 32 Nikolaj Bisgaard Nielsen 82  82   
Michael Dalager-Pedersen 187  187   Liv Otzen 82  82   
Rasmus Toftegaard 186  186   Sofus Tørring 81  81   
Ann Bischoff 175  166  9 Sonja Top 80  80   
Kresten Buch 175 10 165   Dorthe Lysebjerg Hansen 78  60  18 
Jens-Erik Jørgensen 170 101 42 15 12 Rikke Odgaard 78  78   
Henrik Emil Seiersen 170  50  120 Nina Ank 77  77   
Jens Refslund Poulsen 170  170   Henrik Venzel Pedersen 77  77   
Anna Hobolth 166  166   Andy Juhl Jensen 75  75   
Torben Noer 164  143  21 Tine Hagenau 72  72   
Thaneas Prabakaran 163  113 50  Johannes Steen Irminger 71 12 39 20  
Malene Bisgaard Blaabjerg Andersen 163  163   Peter Rickers 71  71   
Christina Simonsen 161  136 25  Louise Nørgaard Petersen 70  70   
Kasper Storgård 161  96 56 9 Henning Ritter 70  70   
Hans Horslund Christensen 157 157    Eva Bisgaard Pedersen 69  69   
Mads Ry Jørgensen 153  153   Mathilde Rosdal Pedersen 69  27 42  
Anne S. Jeppesen 151  151   Karsten Grunnet 67  67   
Søren Winther Hansen 149 149    Christina Busk 67  67   
Marianne Lilholt Chistensen 147 104 43   Marie Louise Blauenfeldt 63  63   
Arne Lentz Svendsen 147 75  72  Trine Thesbjerg 60  52  8 
Søren K. Andersen 146  146   Peter Mouritsen 60  47  13 
Stine S. Lindegaard 145 10 93 42  Marit Nørgaard Petersen 59  59   
Morten Nielsen 145  81 64  Louise Carstensen Gjelstrup 57 57    
Torben Rasmussen 144  144   Jakob Schulz 54  45  9 
Inge Tornbjerg Pedersen 140  87 53  Alex Vejby Nielsen 54  54   
Christian Budde Olesen 140  140   Mads Venø Jessen 50  50   
Ulla Mortensen 138  119  19 Lotte Rønne Larsen 47  47   
Jess Thorvall Aunsbjörn 137  137   Anette Black 45  45   
Jevgenia Karg 135  126  9 Lene Hauerslev 44  44   
Bodil Lauridsen 133  133   Dines S. Dinesen 40  40   
Pia Pinholt Madsen 132 132    Jacob Bækby Nielsen 40  40   
Kasper Rasmussen 129  129   Mette Rigmor Weiss Mose 39  39   
Michael Vedel Wegener Kofoed 128  128   Erik Boye Bak 38  38   
Jens Rechnagel Kristensen 127  73 39 15 Line Suhr Marschner 37  37   
René Thunberg Svendsen 127  127   Thea Jessen Kristensen 37  37   
Anne Riisgaard Hansen 127  77 50  Helene Ravnsbjerg Keis 36  36   
Christian Leegaard Thomsen 126  101 25  Christine Simonsen 35  35   
Helle Rønne 125  116  9 Morten Aaboe Jensen 33  33   
Jane Winum Thomsen 123  123   Sidsel Kjær Jensen 33  33   
Mette Dørken 122  122   Rikke Leth 29  29   
Marie Louise Tørring 114  114   Bodil Fink Clausen 28  28   
Anne Zierau Kudsk 111  111   Maja Kluger Rasmussen 25  25   
Simone de Lemos 109  109   Michael Lassen 25  25   
Sofie Brøndt Jørgensen 109  109   Jens Hakon Borgbjerg 24  24   
Jane Bjerg Henriksen 108  84 24  Claus Holm Christensen 24  24   
Kirsten Fogd 107  107   Sune Rask 21  21   
Per Christensen 107 10 97   Palle Nørgaard 20  20   
Mette Rumpelthiin Bligaard 106  106   Morten Kastberg Nielsen 19  19   
Line Randrup Nielsen 105  105   Mariann Kristiansen 17  17   
Emily Dean 104  56 48  Knud Gjørup 17  17   
Mathias Staugaard Nielsen 104  104   Christina Molbo 15  15   
Marie Dam 101  101   Jens Marsk Hansen 15  15   
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Trine Løkkeholt 12    12
Tage Emil Hansen 10 10   
Janne Bleeg Jensen 9  9  
Kristian Minck 8    8
Ukendt 4825 1048 1110 2511 156
     
I alt 4864 1058 1119 2511 176

 
 
 

KM-OPGØRELSE 2003/04 
 
I den forgangne sæson har 262 roere roet 125.301 km. tilsammen 
 
Hvert medlem har i gennemsnit roet 478 km hvilket er en fremgang i forhold til 437 km. Sidste 
år. 
Der har været en generel stigning i roaktiviteten, til trods for at sommervejret ikke var 
karakteriseret ved fantastisk rovejr 
 
Rokonge blev Christian Petersen med 4210 km. 
Rodronning blev Anne V. Olesen med 1768 km. 
Kaninkonge blev Palle Jørgensen med 1306 km 
Kanindronning blev Marianne Skytte Madsen med 907 km 
 
 
En stor tak skal lyde til Thyge Moos og Lotte Klixbüll, der har bistået undertegnede med 
optællingsarbejdet. 
 
Optællingen er baseret på sekretærens seneste opgørelse over aktive medlemmer. 
 
Overbliksstatistik: 

 

 
 
 

        Claus Behrendsen, Rochef/aktivitetschef 
 
 

  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
Daglig farvand 70515 66.524 60.177 53.605 65.698 84.700 63.563 
Vinterroning 3032 2.465 3.435 2.537 5.696 2.567 3.805 
Brabrand 9063 7.877 7.053 10.394 8.971 2.335 1.562 
Langture 42691 35.812 25.526 29.711 32.998 40.615 31.435 
I alt 125301 112.699 96.191 96.247 114.495 130.517 100.365 
Medlemmer* 262 258 231 244 273 270 275 

*Antal medlemmer, som har roet den pågældende sæson 
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BESTYRELSEN 
 

Formand:  
Johnny Kjeldberg  
Email: johnny@palimpsest.dk 
Carl Blochs Gade 29, 3. tv.,  
8000 Århus C.  
Tlf: 29912150 

 
 
 

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:  
Anders Bertelsen  
Email: alb@jubiimail.dk 
Grønnegade 55, 3. vær. 36 
8000 Århus C.  
Tlf: 6166 2248 (instruktionsspørgsmål) 

   eller 8250 6807 / 2871 5931 
 

 
Materielforvalter:  
Jonas Suhr Marschner   
Email: jonesbones42@hotmail.com 
De Mezas Vej 22, 3. tv., 
8000 Århus C.  
Tlf: 8676 3388 / 2072 6694 

 
 
 

Husforvalter:  
Morten Ulrik Christiensen 
Email: muchr60@hotmail.com 
Ryslingeparken 50, 
8270 Højbjerg. 
Tlf: 8611 4428 / 2098 7608 / 4070 3320 

 
 
 

Rochef/Aktivitetschef:  
Claus Behrendsen  
Email: clausbehrendsen@yahoo.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 
Otte Ruds Gade 7, st.th 
8200 Århus C.  
Tlf: 2878 4889 

 
 

 
Uddannelseschef:  
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 
 
 
 
Fredag 31. december Nytårsgalla i roklubben? 
Tirsdag 15. februar Deadline på Årebladet 2005.01 
Lør/søndag 12.-13. marts Husklargøringsweekend 
Tirsdag 15. marts Infomøde for nye medlemmer 
Onsdag 16. marts Infomøde for nye medlemmer 
Torsdag 17. marts Instruktørmøde 
Lørdag  19. marts  Standerhejsning kl. 14.00 
Lør/søndag 2.-3. april Instruktionsweekend 
 
FASTE: 
Svømning fredage kl. 20.00-22.00. 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! 

 
Volley tirsdage 20.00-22.00. Pigernes gymnastiksal, Læssøegade 24 (dog ikke 

281204 og 220305) 
 
Styrketræning Tjek kalenderen på www.asr.dk 
 
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 
 

    Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET                       Fiskerivej 7, 8000 Århus C 




