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ASR-ÅREBLADET MAJ 2005 
Udgivet af Aarhus Studenter Roklub, maj 2005, nr. 2, 33. årgang – Redaktion slut 20-4-05 

Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, 
medens lyset lander på verdens kyst.                               Jacob Knudsen, 1891 
 
Så kom foråret endelig og det gamle klubhus er atter fyldt af liv – den nye rosæson er godt i 
gang. Vi har allerede optaget omkring 70 nye medlemmer, som er ved at tage klubben og vores 
daglige farvand i deres besiddelse. Vi håber at roning og ASR må gå jer til hjertet. 
Skulle forårssolen – af uransaglige årsager - ikke være grund nok til at komme på vandet, så 
rummer dette nummer af Årebladet en masse spændende tilbud til såvel nye som gamle 
medlemmer. Vi vil fra redaktionens side glæde os til at modtage billeder og indlæg fra jer, når I 
er vel hjemme igen. Med håb om en rigtig dejlig sæson. 

     
 /Redaktionen 

INDHOLD 
 
3. Rosporten  16.  OL-holdet 
4. Formandens klumme 18.  Skt. Hanstur i ASR 
6. Fra husforvalteren  19.  Grill sæson 2005 
7. Kr. Himmelfartstur 5. maj 20.  Billeder er en voldsom mangelvare 
8. Vores nye inrigger 21.  Ny kaproningschef 
9. Kaninlangtur 18./19. juni 21.  Motion + 
10. Foreningsmøder 21.  Annonce 
11.  Roformidlingen 22.  Instruktionsweekend 2005 
14. Roformidlings-aspiranter (kaniner) 23.  Bestyrelsen 
15. Maledag 24.  Kalenderen 
15. K1 Materielkursus 
 

Deadline næste blad: 15. juni 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) 
Sanne Sørensen 
 
Deadlines 2005: 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  
Billeder sendes til torben.noer@gmail.com 
eller afleveres til de øvrige medlemmer af 
redaktionen. 
 
Indlæg modtages pr e-mail indtil 
deadline. 
 

 

WWW.ASR.DK 
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Rosporten 
Melodi: Vi elsker vort land 

 
 

Vi elsker vor sport –  
og med åren i hånd 

vi i båden med glæde os sætter tilrette 
for at friske vor ånd, 

mens vi ror os langt bort – 
over søgrønne bølger vi glider så lette, 

det gi’r os humør, og maden den smager, 
og herlig er stranden, når solen den bager, 

rosporten har rod 
i vikingeblod, - 

den sundhed os giver og bortjager sorger og plager. 
 

Vi elsker vor sport –  
når om hæder en dyst 

vi skal kæmpe med brødre fra fremmede havne, 
da går det med lyst, 

og vi viger ej bort 
for lidt slid og lidt sved, når det blot kan os gavne. 

Vi lover hinanden, at sejren skal vindes, - 
en spurt skal vi vise, som længe vil mindes. 

Ja vist, den er klar, 
Pokalen vi ta’r, 

så sandt som der vilje og kræfter endnu hos os findes. 
 

Vi elsker vor sport –  
og vort yndige land, 

der er skabt, så at rosporten rigtig kan trives, 
vi med strand eller vand 
aldrig kommer til kort, 

og om plads til vor båd vi ej nødes at kives, 
her er nok her til lands, hvor end blikket sig vender, 

og lykkelig den, som langture kender. 
Hurra for vort land, 

og vor sport, alle mand, 
de to har vi kær, thi de ofte os glædens sol sender. 

 

 
Roernes Sangbog, 1937 
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FORMANDENS KLUMME 
 

Thyge Moos og jeg er på kursus. Århus 
Foreningslederuddannelse. Det særligt 
Århusianske ved den er, det er en bearbejdet 
udgave af Foreningslederuddannelsen under 
DGI og DIF. Mere Århus bliver det ikke. 

Thyge og jeg er på kursus. Kurset handler 
om kommunikation, klubudvikling og 
ressourcetækning: hvordan fungerer 
klubbens kommunikation, hvordan kan og 
bør den fungere; strategier og måder at 
udvikle klubben på; og endelig fokus på, 
hvordan man i foreningen kan tænke på 
ressourcer og styrker frem for problemer. 
Det er ikke nødvendigvis den dybe tallerken, 
man opfinder på kurset. Til gengæld 
forsøger man at sikre sig, den hule side 
vender op ad.   

Vi er altså på kursus. En del af kurset er en 
såkaldt foreningsopgave. Hvor vi har valgt 
at fokusere på informationen i klubben. Vi 
har lavet en lidt større model for 
informationen, som vi tager udgangspunkt i. 
Dernæst fokuserer vi på en enkelt facet, som 
vi gerne vil forbedre mht. informationen. 

Model for information 

Informationen i klubben baserer sig på netop 
seks ’søjler’:  

• Generalforsamlingen 
På generalforsamlingen diskuterer hele 
klubben de overordnede linier for den 
kommende sæson og evaluerer den 
forgangne. Kontingentet fastsættes. 
Formand og bestyrelse vælges. 
Vedtægterne regulerer 
generalforsamlingen.  

• Årebladet 
Klubbladet med praktiske oplysninger, 
artikler, osv. Og formandens klumme, 
som du læser nu. Bladet styres af en 
ansvarshavende redaktør og en 
redaktion, der i praksis er selvstyrende 
og selvsupplerende.  

• Hjemmesiderne (www.asr.dk) 

Roformidling, kalender, artikler, opslag 
om ture og aktiviteter, m.m. finder vi her. 
Siderne redigeres af web-master. Web-
master Michael Troelsen ønsker at 
stoppe. Thyge og jeg har diskuteret 
muligheden for at have et udvalg, der 
bredt sammensat i lighed med Årebladets 
redaktion vedligeholder siderne. 

• ASR-nyt 
En mailingliste til medlemmerne med 
informationer om kommende 
arrangementer og lignende. Andre 
vigtige oplysninger kommer også her. 
For tiden styres ASR-nyt af web-master. 

• Opslagstavlerne (og pulten) 
Behøver jeg skrive: opslag fra hus- og 
aktivitetsudvalgene, roformidling, opslag 
om arrangementer, postkort, billeder osv. 
Det særlige ved opslagstavlerne er deres 
funktion i forbindelse med tilmelding til 
arrangementer.  

• Medlemsmøder 
Vi har tidligere afholdt medlemsmøder. 
Det har været om bestemte temaer. Det 
har været om, hvilken sti klubben er på 
vej ad – eller burde være. Der er ikke 
nogen beslutningskompetence. Der er 
blot mulighed for diskussion og samtale 
på tværs i klubben. 

Bemærk! Andetsteds i bladet er der et 
opslag om medlemsmøde/fredagsmøde 
den 13. maj kl. 18. Læs opslaget. Duk op! 

Dette er den ultrakorte udgave.  

Det bemærkelsesværdige er mængden af 
redundant information. Den samme 
information kommer mange steder, f.eks. 
opslag om arrangementer kommer i 
Årebladet, på hjemmesiderne, gennem ASR-
nyt og på opslagstavlen. Det kan virke 
kaotisk forvirrende. Det kan virke 
overflødigt. Det kan være inkonsistent, hvis 
alle opslag ikke når alle steder hen. Alligevel 
er tanken at bevare alle søjlerne. Tanken er 
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også at bevare søjlerne så vidt muligt 
selvstændige, i.e. uden central styring.  

Problematik: hjemmesiderne 

Michael Troelsen har længe ønsket sig en 
afløser som web-master. Siderne trænger 
også til en kærlig hånd, så gamle ting bliver 
fornyede og nye ting bliver holdt ajour. 

Netop her har Thyge og jeg valgt at lægge 
det største fokus i forbindelse med kurset. 
Kongstanken er at oprette en redaktion i 
lighed med Årebladets redaktion. Dvs. der 
vil være en ansvarshavende redaktør og en 
redaktion. Det er tanken, den skal være 
autonom og selvsupplerende på samme 
måde som Årebladets redaktion.  

At nedsætte en redaktion er i sig selv et 
mindre projekt. Det, vi vælger at gøre, er at 
spørge en udvalgt skare til at være den første 
redaktion. De får siden ansvaret for at 
supplere sig selv. I den opstartsfase, der 
naturligt er, deltager jeg som – mere eller 
mindre – aktiv observatør.  

Den næste delopgave er at udarbejde et 
koncept for hjemmesiderne. Lige som der 
findes et format og et koncept for Årebladet, 
så bør der også være et koncept for 
hjemmesiderne.  

Vi arbejder på sagen… 

Problematik: koordinering af information 

Bestyrelsen er generelt den største kilde til 
information i klubben. Dernæst kommer 
udvalgene. Derefter andre medlemmer. En 
del arbejde med at dele informationen går på 
at få det sendt ud til alle de relevante søjler. 
Det kan smutte. Det er beklageligt. Derfor 
må vi på et tidspunkt tænke en eller anden 
form for koordinering af informationerne.  

Det er ikke indholdet, der skal granskes. 
Informationen er, som den er. Det er 
formidlingen til alle relevante søjler, der er 
vigtig. Men kun de relevante søjler. Der er 
ikke tale om styring af informationen.  

Men hvordan skal denne koordinering finde 
sted? 

Vi arbejder på sagen… 

Problematik: intern og ekstern information 

En problematik, som vi har ambitioner om at 
gøre noget ved, er forholdet mellem intern 
og ekstern information. Den eksterne 
information er vist noget mangelfuld… 

Vi vil arbejde på sagen… 

Nok for nu. Solen skinner. Der er næsten 
ingen vind. De sælger is i Egå. Hvad venter 
du på? Læg bladet. Lav en roaftale. Prøv det. 
Prøv evt. en kanin. Måske kan de også lide 
is? 

/Johnny Kjeldbjerg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubben ”mærker” formandens nye 
strategi… 
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FRA HUSFORVALTEREN 
 

 
Så er det tid, til at vi får strammet op i de 2 omklædnings rum. 
 
Pga. fugt, lugt, rod mm. er det tid til oprydning. 
 
Den 1. maj vil alt det løse tøj og sko blive puttet i vaskekurvene.  
 
Den 7. maj vil alt det, der ikke er fjernet fra kurvene igen, blive 
kørt væk. 
 
Der skal samtidig henvises til at alle der har et skab, om at: 
renser ud i det, rengør det, vasker eller fjerner ting der lugter. 
 
Især hos herrerne lugter det meget af gnu og ……..!!!!  
 
 

☺☺☺ husforvalter@stofanet.dk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så muges der ud i 
omklædnings-
rummene! 
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KR. HIMMELFARTSTUR 5. MAJ 
 
Traditionen tro byder klubben på Kr. Himmelfartstur. 
 
Vi mødes på strandengen ved Skødshoved kl. 13.00 sammen med de andre 
klubber og spiser frokost i fællesskab. 
 
Det står de enkelte bådhold frit for, hvornår de mødes i klubben og om man eks. 
ønsker at ro vigen rundt eller til Sletterhage inden vi mødes ved Skødshoved kl. 
13 
 
Tilmelding på opslaget i klubben fra torsdag d. 21. april kl. 18 – der er rift om 
pladserne! 
 
Samtlige klubbens inriggere er reserverede til turen fra morgenstunden 

 
 

Ro-/Aktivitetschefen 
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VORES NYE INRIGGER 
 

ASR står for snarest indvielse af en 7-bords 
to´er. Denne nye båd vil have nogle andre 
egenskaber end vi ellers kender fra vores 
både.  

På bestyrelsesmødet den 15. november 2004 
blev det vedtaget, at ASRs nye inrigger 
skulle være en langtursgodkendt 
kaproningsinrigger også kaldet kombitype, 
hvor hurtighed og lav vægt skulle har 
absolut første prioritet i bådens udformning. 
Ved kombitype forstås, at båden har en 
konkurrence facon, men også opfylder 
DFfR’s langtursreglement og Reglement for 
Langdistancekaproning. Dvs. båden bl.a. 
skal have vandtætte skodder, og en 
minimums vægt på 85kg samt en 
minimums brede af båden ved 1’er sædet på 
en meter. 

Baggrunden for at vælge en sådan bådtype 
er, at der igennem de sidste seks år i 
klubben har været en øget interesse for 
konkurrenceroning i inrigger. I de sidste fire 
år har ASR været landets bedste 
maratonklub i herreklassen, og adskillige 

medaljepladser i langdistance DM. Dette er 
på trods af, at ASRs bådpark kun har 
indeholdt inriggere skabt til langtursroning, 
hvor sødygtighed har været prioriteret over 
hurtighed. Denne skævvridning mellem 
klubbens aktiviteter og materieludbud har 
medført, at klubbens medlemmer har lånt 
eller lejet både i andre roklubber for at have 
en chance ved deltagelse i ovenstående 
aktiviteter. Til den daglige roning har der 
også været et skred i mange medlemmers 
holdning til bådvalg, så det i højere grad er 
de letteste af vores både der vælges til såvel 
daglig roning som til langture.  

Mange af de både, vi med stor succes har 
haft lånt af andre klubber til diverse 
langdistance stævner, har været en bestemt 
model fra Grejsdales Inriggerværft kaldet 
Kolding-modellen. Derfor har vi også valgt at 
vores nye båd skulle være denne model fra 
Grejsdalens Inriggerværft. 

Jeg har fungeret som kontaktperson til 

Grejsdalens Inriggerværft vedrørende 
denne båd og har haft mange spændende 
samtaler og diskussioner med bådbyggerne. 
Ved vores båd er der bl.a. gjort meget for at 
få den til at veje så tæt på minimums 
vægten på 85kg som muligt. Der er brugt en 
bestemt let finer til bord, vi har fået lavet et 
mindre ror, som også kommer tættere på 
hælen for at skabe mindre turbulens. 
Agterbundproppen monteres indefra, så 
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den ikke skaber modstand. Der er et mindre 
skavtbord og lavere essing end det vi 

kender fra langtursbådene. Vi har fået en 
speciel let dug til dæk. I alt er det forsøgt at 
skære 10kg af båden i forhold til Kolding-
modellens standard. Der er lavet to udgaver 

af bundbrættet foran styrmandsædet. Det 
ene monteres med en lænsepumpe, så hvis 
man roer i høj eller krap sø, kan man vælge 
brættet med pumpen og dermed nemt hold 
båden fri for vand. Båden er fyldt med små 
detaljer, som vil være nye i ASR. 

Alle både er håndværk, og man kender 
aldrig en inriggers præcise egenskaber før 
den ligger i vandet. Derfor kan jeg heller 
ikke her beskrive, hvor livlig båden bliver, 
og hvor meget vand den vil tage ind i 
bølger, men en ting er sikkert, den bliver 
mere livlig end de fleste roere er vant til og 
den vil sætte lidt større krav til roteknikken. 
Båden vil bestemt heller ikke være egnet til 
langture med meget oppakning. Det er dog 
min overbevisning, at denne båd vil blive en 
af klubbens mest populære både 
overhovedet. Let, livlig og hurtig på vandet 
samt nem at løfte rundt på.  

 

Rigtig god fornøjelse med den nye båd. 

Christian Petersen 

 

 

KANIN-LANGTUR D. 18.-19. JUNI 
Hvert år arrangeres der en kanin-langtur, der gerne skulle være en appetitvækker på det søde 
langtursliv. Desuden er det en god måde at lære andre kaniner og gamle rotter at kende, samt 
få oplevet lidt mere af vores daglige rofarvand end turen til Egå Marina. 

 

Turen går til naturcampingpladsen Hestehaven ved Kalø Slotsruin i bunden af Århusbugten. 

 

For at kunne deltage, skal man have fået ro-ret (d.v.s. være færdig med at modtage instruktion). 
Denne minilangtur er primært for dette års kaniner, men også andre roere er naturligvis meget 
velkomne til at deltage. 

 

Tilmelding til kanin-langturen bliver hængt op i klubstuen torsdag d. 2. juni. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til 

Ina Balle Kristensen 22526961 

Lotte Klixbüll  50573223 

      Vel mødt! 

      /L-udvalget 
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FORENINGSMØDER 
 FREDAGSMØDER 
  FYRAFTENSMØDER 
   13. MAJ KL. 18.00 
 

Som noget nyt vil bestyrelsen afholde månedlig medlemsmøder. Første gang fredag den 13. maj 
kl. 18.00. Generelt vil møderne ligge ca. 2. fredag i hver måned. 

Formålet er at forbedre og øge kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer.  

Helt enkelt: Det er en mulighed for bestyrelse og medlemmer at snakke sammen. Det er det! Så 
du kan helt sikkert ikke trumfe en beslutning igennem om at anskaffe ASR-blåt perlegrus til 
gårdspladsen.  

Programmet er løseligt sat: 

A. Hvad laver bestyrelsen lige nu? 

B. Diskussion og kommentarer. 

C. grillen tændes (og den selvmedbragte mad grilles/spises) 

D. (mere diskussion og) socialt samvær. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Johnny Kjeldbjerg / Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen byder op til 
diskussion: Kom og skyd 
løs på formanden! 
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MALEDAG 
 
Pga. sne og frost under husklargøringen, var det ikke muligt at male det udvendige, derfor er vi 
nødt til at male det udvendige snart.   
 
Der vil derfor blive en Maledag  

 
Lørdag Den 21/5 2005 Kl 0900 

 
Det der skal males: 
 

• Den røde port males ASR blå 
• Porten i den lille bådhal males 
• Vinduer og facade ud mod gårdsplads males 
• Det ny hegn males 1 gang 
• Hvide vinduer males i gavl males 
• Om nødv. De andre porte males 
• Bogstaver ASR males hvide  
• Nye bogstaver males hvide 

 
Jeg håber vi kan lave det til en hyggelig dag hvor vi evt. kan grille medbragte bøffer bagefter.   
Jo flere jo sjovere 
                        

Husforv. Morten U C 
  

Ps. Har man tid og løst må man godt tyvstarte maling og pensler er på loftet - info ring 20 98 76 08 
 
 
 
 
 

K1 MATERIELKURSUS 
 
 
Onsdag d. 18. maj kl. 19.00 afholdes materielkursus for kommende K1-styrmænd i klubben. Vi 

gennemgår bl.a. procedurer omkring lakering, skift af hjul og andre af de mest almindelige 

procedurer og reparationer man som styrmand skal kende til. Yderligere vil der blive undervist 

i "bådens fagbetegnelser". Tilmelding foregår på opslag i klubben, af pædagogiske hensyn er 

der ikke et ubegrænset antal pladser, men efter behov vil ekstra kurser blive arrangeret.  

                                                                                                                   
                                                                                                            /mat.udvalget 
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OL-HOLDET 
 
I en lille båd der gynger, sidder vi og synger,  
synger om de ting, der gi´r livet værdiii,  
vi kan ikke gå på vandet,  
men vi kan så meget andet,  
vi er nemlig medlem af ASRRRRRRRRRR! 
 
”Pust – støn – pust – støn – pust – støøøøn!”. 
Jeg kom trampende i pedalerne hen ad 
Fiskerivej en tirsdag eftermiddag. Lige 
pludselig stod jeg ved de store bogstaver 
”ASR” på væggen af klubhuset. På 
skulderen hang sportstasken med ALT 
tænkeligt – lange underbukser, termotrøjer, 
t-shirts, joggingbukser (tænk hvis man faldt i 
vandet!!!) ekstra sokker, sko, vand, kiks (man 
skulle jo nødig dø af sult i processen!) og 
solbriller (de billige, så de kunne ryge over 
bord uden stress!). I tasken gemte der sig 
også en del fordomsfuldhed – er det her 
noget for mig? – hvad er det for nogen 
mennesker (mænd!) der går i stram trikot 
dagen lang? – er de altid SÅ svedige? - kan 
jeg mon føle mig hjemme her?? – og hvorfor 
har de ikke tændt for varmen??!  
 
Efter ankomsten til klubhuset, gjorde jeg mig 
store anstrengelser for at se hjemmevandt og 
cool ud – jeg ved ikke rigtig om det lykkedes, 
for der kom flere og spurgte om jeg var ny i 
klubben! 
 
Jeg spurgte alle de piger, jeg mødte, om de 
hed Rikke og var instruktør – næææh, de var 
skam selv kaniner – suk! 
 
Endeligt kom der en stor rød regnjakke 
spænende hen over gårdspladsen – 
”Heeeeeej, er det dig, der hedder Signe, ja, vi 
venter på Mikkel, aaaajj, det er bare SÅ fedt 
at ro, I kan bare glæde jer, vejret er perfekt, 
det blæser næsten ikke, ja, jeg HAR prøvet at 
falde i, men det sker næsten aldrig…..” 
(næsten aldrig?!). Lidt senere dukkede min 
nye ro-makker, Mikkel, op. Rikke sluttede af 
med at sige, at vi da ikke skulle være kede af, 
hvis vi faldt i vandet – for så var vi da sikre 
på at blive kendte ansigter i klubben!!!  

Hmmm, alt sammen meget betryggende…..! 
Solskin og godt samvær hjælper altid på 
nervøsitet – så sommerfuglene i maven 
svandt hurtigt – og vi gik frisk til opgaven – 
styrbord, bagbord (eller var det omvendt?!), 
bundpropper, redningsveste (bare vi ikke får 
brug for dem!), anker, ror, årer, kaffe (uden 
mad og drikke, duer superroerne ikke!), 
øsekar (den skulle vi ikke drikke af, sagde 
Rikke, dem tisser fyrerne i) - aadr! - og jeg 
tænkte på, hvad vi kvindelige super-roere, så 
skulle gøre… ”Ja”, sagde Rikke, ”det er ikke 
noget problem, bare stik numsen udover 
kanten!” ”Ikke noget problem, Jesus Christ, 
det minder jo om en swinger-klub, det her”, 
tænkte jeg, mens Mikkel sad og grinede over 
hen femøren….. Hrmpf!!! 
 
Vi fik AUS løftet ned (Rikke demonstrerede 
endnu engang en ualmindelig stor 
tålmodighed), AUS kom på bådvognen og i 
vandet og så startede magien – 5 graders 
varme, sol, blå himmel, stille vand, årenes 
noget uregelmæssige plasken og Rikkes 
rolige stemme sagde: 
”Ro”…plask..plask….”ro”..plask…….plask
…”ro”…...PLASK… Hjææææælp! En ugle, 
vi drukner!!!! 
 
Igen skar Rikkes rolige stemme igennem 
dødsangsten: ”Det er veeel!” og vi var reddet 
igen. 
 
Det var en fantastisk eftermiddag og vi 
oplevede essensen af roning – samvær, 
hygge, motion, masser af grin, frisk luft røde 
kinder, gummi-arme og gummi-ben. Vi var 
så stolte af os selv, da vi havde roet 3 km. 
UDEN at falde i vandet! 
 
Så vi var KLAR til udfordringerne søndag d. 
3. april kl. 10. Da dagen oprandt, følte vi os 
dog ikke helt så klar, men bevæbnet med 
chokoladekiks i bedste børnehave-stil, var vi 
sikre på at fjenden (hvis der var sådan én) 
kunne bestikkes til at være os mildere stemt. 
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Det var en dejlig dag – 15 graders varme, 
stille vand, MANGE både, dobbelt så mange 
årer og en MASSE mennesker – det var fedt 
(men også ret overvældende!). Vi strammede 
os op og prøvede at se cool ud (vi havde jo 
roet før – tag den!). Den stil opgav vi i løbet 
af fem minutter – for vi blev mødt af en 
varme og åbenhed, som var fantastisk at 
opleve. Det var helt naturligt at sidde i solen 
og snakke med en masse mennesker, som 
Mikkel og jeg aldrig havde set før. At afsløre 
vores meget individuelle ro-stil overfor helt 
nye ro-venner var heller ikke noget problem 
– vi var et par gange ved at falde over bord 
af grin, når årene ”uglede”, sæderne var ved 
at støde sammen eller der skulle byttes 
plads. Ergometeret var en udfordring – der 
blev roet om kap, svedt, korrigeret og prøvet 
igen (og igen!) indtil de allerværste fejl var 
luget ud.  
 
Timerne fløj af sted og vi havde det bare 
fedt!  

Mikkel og jeg har allerede talt om, hvor 
ærgerligt, det er, at der ikke er sommer-OL i 
år, for så skulle I bare have set guld-to´eren! 
Vi bliver snart frigivne, vi har næsten roet 50 
km. - pral - pral -  og vi glæder os vildt til at 
komme ud at ro ”rigtigt”! 
 
Det er der, at vi får brug for jer – igen! Vi har 
brug for, at alle I, som allerede er 
”integreret” i ASR, hjælper os med at blive 
det samme. Vi har næsten klaret første 
hurdle – at gennemføre instruktionen, så tag 
os med, når I mangler en m/k til en ro-tur – 
vi vil så gerne – for vi skal jo til OL!  
 
Mange årehilsner  
 

Mikkel Mega-roer Nielsen  
og  

Signe Super-roer Engkjær Christensen  
 
PS Hvis ikke I ringer til os – så ringer vi til 
jer! 
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SKT. HANS I ASR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi mødes ved Skæring strand kl. 19. hvor klubgrillen vil være klar til brug. 
 
De enkelte bådhold aftaler selv mødetidspunkt i klubben og medbringer selv 
mad. 
 
Kl. 21 tændes bålet. 
 
Roturen hjem er en oplevelse for sig - bålene på stranden markerer kysten langs 
hele vigen. 
 
Tilmelding på opslaget i klubben fra torsdag d. 9. juni kl. 18. 
 

                           Ro-/Aktivitetschefen 
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GRILL SÆSON 2005 
 
 
ANG. Grill i klubben 
 
På grund af brandfare må der kun grilles på grillen og 
ikke længere være bål på gårdspladsen. 
Grillen vil blive flyttet længere væk fra huset og om 
muligt længere ned i jorden.  
 
 
Hvis man vil grille i klubben skal det indskærpes: 
 
        At sidste m/k slukker alle gløder i grillen med vand.                    
  
       At klubben forlades rengjort, og nobel.  
 
       At alle tomme flasker bringes til kasserne i den store 

bådhal.  
  
      At støjen dæmpes (musik mm.) efter midnat. 
 
        Husk som altid brug den sunde fornuft ☺ 
 
 
Rigtig god grill sæson 
 

Mvh. Bestyrelsen 
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BILLEDER ER EN VOLDSOM 
MANGELVARE… 

 
- ikke mindst når det drejer sig om velegnede fotos til forsiden. Redaktionen vil derfor være 
meget taknemmelig, hvis I vil sende os gode billeder vendt på højkant.  
 
Vi modtager også gerne sjove, flotte og festlige billeder af en hver art. Det er dog vigtigt, at 
billederne ikke er for mørke eller motivet for lille, da den trykte udgave i så fald bliver utydelig. 
 
Digitale billeder kan enten brændes på en cd eller sendes til torben.noer@gmail.com  
 
Billed-cd’er og papirbilleder kan afleveres til redaktions medlemmer eller lægges i Årebladets 
plasticlomme, der vil blive hængt op på opslagstavlen i klubstuen. Ønsker man at få sine 
billeder retur, skal man skrive tydeligt navn på bagsiden. 
 
Tak for hjælpen. 

      /Redaktionen 
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NY KAPRONINGSCHEF 
 

Thyge Moos har fået arbejde på Falster. Derfor er han fratrådt som Kaproningschef. I stedet har 
bestyrelsen indsuppleret Sune Mørch Knudsen, jævnfør vedtægterne §7, stk. 2.  

/Johnny Kjeldbjerg, formand. 

 

 

 
MOTION+ 

 

Er du til tons, teknik, sved på panden, ømme muskler? Er du ung, gammel, ny, brugt, tyk, tynd, 
høj, lav, kanin, kaproer. Så kom til motion+.  

Hver torsdag kl 18. Vi ræser afsted første gang torsdag den 28/4. 

 

 

Kaproningschefen 

 

 

 

ANNONCE 
 

Haves: 

Kaproningsudvalg 

 

Søges: 

Medlemmer 

 

Henvendelse 

 

Kaproningschefen 
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INSTRUKTIONSWEEKEND 2005 
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BESTYRELSEN 
 

Formand:  
Johnny Kjeldberg  
Email: johnny@palimpsest.dk 
Mejlgade 87, 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: bertelsen.anders@gmail.com 
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: muchr@stofanet.dk 
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:  
Sune Mørch Knudsen   
Email: sonny@phys.au.dk 
Vestergade 31D, lejl. 9+10, 
8000 Århus C.  
Tlf: 8250 7085 

 
 

 
Uddannelseschef:  
Hanne Lærke  
Email: hanne_laerke@hotmail.com  
Vestre Ringgade 220, 4. th. 
8000Århus C. 
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 
 
 
 
Onsdag 27. april K2-kursus i klubben kl. 19.00 
Lørdag 30. april Cocktailfest i klubben 
Mandag 2. maj K1-Kursus i klubben kl. 19.00 
Torsdag 5. maj Kr. Himmelfartstur 
Lørdag 7. maj Sidste frist: oprydning i omklædningsrum 
Fredag 13. maj Foreningsmøde kl 18.00 – grill selv senere 
Onsdag 18. maj Materielkursus i klubben kl. 19.00 
Onsdag 15. juni Deadline på Årebladet 
Lørdag 21. maj Maledag i klubben 
Lør/søndag 18.-19. juni Kaninlangtur – Kalø Slotsruin 
Onsdag 22. juni K1-kursus i klubben kl. 19.00 
Torsdag 23. juni Skt. Hans tur 
Lørdag 2. juli Kaninfest 
 
FASTE: 
 
Fællesroning Tirsdage kl 17.00 og søndage kl 10.00 (kom 5 min. Før!) 
Motion + Torsdage kl 18.00 
 
 
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 
 

    Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET                       Fiskerivej 7, 8000 Århus C 




