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Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, 
medens lyset lander på verdens kyst.                               Jacob Knudsen, 1891 
 
Så har endnu et Åreblad fundet vej ud til klubbens medlemmer, men denne gang var det med 
hiv og sving, at vi fik skrabet indlæg nok sammen. Derfor vil redaktionen meget gerne opfordre 
jer alle til at skrive om det, der rør sig i klubben, om sommerens langture, årets kaninfest, om at 
være nyt/gammelt medlem, om …  
Tilbage er der blot at ønske jer alle en rigtig god og aktiv sommer – vi glæder os til at læse om 
jeres oplevelse i næste Åreblad. 

     
 /Redaktionen 
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8. Tæger, skovflåt og igler 22.  Før man ved af det, er man blevet… 
9.  Borreliose 22.  Klubhuset og den store bådhal roder 
10. Fælleslangtur til Hjarnø 23.  Bestyrelsen 
10. Inden du melder dig til… 24.  Kalenderen  
10. Materielkursus for kommende K1 
 

Deadline næste blad: 15. september 2005 
 
REDAKTION:  
 
Torben Noer (Ansvarshavende)  
Henrik E. Seiersen (kulturredaktør)  
Rikke Marschner (billede/langtur-redaktør) 
Lotte Klixbüll (officiel info-redaktør) 
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Thomas Greve (reklame/anmeldelser-redaktør) 
Sanne Sørensen 
 
Deadlines 2005: Nr. 4: 15/9, Nr. 5: 1/12 
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Kan sendes til: 
Torben Noer, 
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Tlf: 86 10 35 37 – Torben@Noer.dk  
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eller afleveres til de øvrige medlemmer af 
redaktionen. 
 
Indlæg modtages pr e-mail indtil 
deadline. 
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FORMANDENS KLUMME 
 

Sommeren står for døren. Vi har en kaninfest 
og et sidste bestyrelsesmøde, før vi bliver 
sluppet fri sommeren over. Men der er sket 
lidt forskelligt. Det bliver præsenteret på den 
korte, da jeg har en anelse travlt med 
ansøgninger… 

Bestyrelsen har suppleret Simon Feilberg 
ind. Det er sådan, bestyrelsen har mulighed 
for at supplere to personer ind i løbet af 
sæsonen. Den første var Sune M. Knudsen i 
stedet for Thyge Moos som kaproningschef. 
Simon er altså den anden. Har er suppleret 
ind for at styrke vores eksterne økonomiske 
muligheder. Det vil sige, han skal være med 
til at skaffe penge til materiel, m.m. Kort 
efter Simon trådte ind, blev han valgt til 
Idrætsudvalget i AUS (bestyrelsen). Simon 
har tidligere været ansat på AUS’ kontor og 
kender altså systemet indefra. Hele 
bestyrelsen mener, Simon bliver et stort aktiv 
for foreningen.  

Dernæst er der sket lidt på Web-fronten. 
Morten Aaboe Jensen overtager posten som 
teknisk ansvarlig for hjemmesiderne. Der er 

stadig plads til at gøre en indsats i 
redaktionen. Har du lyst til at grave billeder, 
artikler, m.m. frem, så tag en snak med 
Morten eller undertegnede.  

Der har været afholdt et par foreningsmøder 
med lidt svingende deltagelse (bortset fra 
grilldelen, som har været rimeligt besøgt). 
Der har bl.a. været Simons indtræden i 
bestyrelsen, AUS, web-redaktionen og 
bådene er nogle af de ting, som vi har haft 
oppe at vende. I juli vil der ikke være noget 
møde, men man er selvfølgelig velkommen 
til at komme ned i klubben for at grille den 
anden fredag (8. juli). August mødet bliver 
således den 12. august kl. 18.00. Mere 
information følger på opslagstavlerne og 
ASR-nyt. 

Det var vist det for denne gang. Vi ses på 
vandet, 

 

/Johnny Kjeldbjerg 

 

ANG. RØMER 
 
Der hænger på opslagstavlen i klubben et notits med reglement for vores nye formel 1 båd, som 
mange heldigvis allerede har været ude at prøve. Grunden til at der er særlige regler for brugen 
af Rømer ligger i dens konstruktion, som adskiller sig fra de andre både vi har i klubben. 
 
Rømer er indkøbt som en kaproningsbåd, hvilket selvfølgelig ikke betyder at den ikke må 
bruges til kaffeture til pynten o.lign., men det er vigtigt at den forbliver stiv i skroget, så 
badning fra båden er f.eks. bandlyst. Som mange sikkert har bemærket er den særdeles livlig, så 
den er ikke godkendt til kanininstruktion og må i øvrigt springes over hvis forholdene byder 
det.  
 
Ligeledes gælder der særlige regler for langture og reservation, dette både af sikkerhedshensyn 
og for at båden ikke skal være for meget væk i regattasæsonen. 
Reglerne hænger på opslagstavlen og bedes læst af alle - god tur i vores nye båd. 
 

                                                  /mat.forv. 
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ÅREBLADET BRINGER HER DE TO TALER, 
SOM BLEV HOLDT VED ASRS BÅDDÅB 

DEN 30. APRIL 2005 
 
Allerførst vil jeg gerne takke bestyrelsen for, 
at jeg har vundet den ene af de to 
navnekonkurrencer, og jeg er både glad og 
beæret over at få lov til at døbe klubbens nye 
sculler. 
 
Da Aarhus Studenter Roklub blev grundlagt 
af Otto Bjerrum i 1942, så var det som navnet 
antyder en Studenter Roklub. Man ønskede 
at fremme rosport blandt studenter ved 
Aarhus Universitet. For at kunne blive 
optaget var det et krav, at man havde 
adgangsgivende eksamen til Universitetet 
eller andre højere læreanstalter.   
Sådan er det formelt stadig, selv om man 
ikke længere håndhæver denne regel.  
 
Alligevel bærer ASR stadig præg af at være 
en Studenter Roklub. 
 
Alle har vi være på rotur, hvor der opstod 
nogle spændende diskussioner. En roer 
anskuer et givent emne fra den 
naturvidenskabelige synsvinkel. En anden 
roer bidrager med en humanistisk tilgang - 
mens styrmanden har en helt tredje 

indgangsvinkel. Vores horisonter udvides, 
og vi beriger hinanden med disse 
interessante samtaler. 
 
Sådan må vores rokammerater fra før i tiden 
også have haft det. Måske var det derfor, at 
man gav bådende navne efter de forskellige 
fag. Vi har efterhånden ikke mange både 
tilbage med disse studentikose navne. Sidste 
år solgte vi Psych. og Arch. Og tilbage har vi 
Med., Merc. og Scient.  
Mit bidrag til dette års navnekonkurrence 
var således et forslag om, at man genindfører 
den gamle studentikose navnetradition. 
 
Der var rigtig mange gode navne at vælge 
imellem. Men der var et navn jeg særligt har 
foretrukket frem for de andre. Og derfor er 
det en stor glæde, at jeg nu døber Aarhus 
Studenter Roklubs nye sculler: THEOL.  
 
Her kunne jeg - som teolog - have lyst til at 
tilføje et Amen, det vil jeg nu ikke gøre, men 
blot ønske at THEOL bringe både sejr og 
glæde på sin færd.  

  / Rikke Marschner
 
 

 
 
 
Godaften d’damer og d’herrer! 
 
Det har altid været klubbens lod at se 
medlemmerne forlade byen for at slå sig ned 
andre steder. Men medlemmerne har ofte 
fortsat deres rokarriere og har dermed været 
med til at sætte deres tydelige præg på 
roningen andre steder i Danmark. Da det 
gælder dåben af en kaproningsinrigger kan 
det nævnes, at der har været ASR-roere på 
mange førende langdistancehold de seneste 

år hvad enten det har været for ASR eller en 
anden klub. 
 
Denne skæbne har Århus båret siden 
tidernes morgen. Byen ved åmundingen har 
sendt mange af sine talenter til fx 
hovedstaden for at redde de stakkels 
københavnere fra fortabelsen. Èn af dem gik 
på Katedralskolen tilbage i 1760’erne. Men 
da han udviste et enestående talent for 
naturvidenskab og matematik blev han 
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headhuntet til en stilling ved Københavns 
Universitet. Her blev han gjort til bibliotekar 
på universitetsbiblioteket for senere at ende 
som rektor. Ind imellem var han både brand- 
og politimester i København og beklædte 
også den stilling, der i dag svarer til 
overborgmester – samt højesteretsdommer. 
 
Han indførte den gregorianske kalender i 
Danmark i år 1700, hvad jeg er evigt 
taknemmelig for, da sidste lørdag i marts 
(hvilket er standerhejsningsweekend) ellers 
ville have ligget langt inde i april. Han 
indførte de lyse nætter som den tid på året 
hvor solen aldrig kommer mere end 18˚ 
under horisonten. Oprindeligt for at 
fastsætte den periode, hvor de meget 
forurenende og ildelugtende tranlamper ikke 

behøvedes tændt i Københavns gader, men 

de lyse nætter har noget dejligt lyrisk over 
sig, når man ligger ude på bugten en dejlig 
sommeraften og observerer at det 
astronomiske tusmørke aldrig går over i nat, 
men efterhånden bliver til solopgang. Også 
det er jeg taknemlig for. I morgen er faktisk 
den første lyse nat i år. 
 
Grunden til at man mente denne mand 
kunne bestride alle disse poster var en 
opdagelse han gjorde som 31-årig. Han 
havde ved at observere Jupiters måner 
beregnet lysets hastighed til en endelig 
værdi, som ikke var så langt fra den værdi 
man bruger i dag. Han kaldte det for lysets 
tøven, da man indtil da havde ment at lysets 
hastighed var uendelig stor. Han fattede sig i 
korthed, hvilket er et andet positivt 

karaktertræk, faktisk beskrev 
han hele teorien og alle 
udregningerne på et enkelt 
stykke A4-ark papir, hvor han 
godt nok også brugte bagsiden. 
Og disse to sider ville have 
indbragt ham Nobelprisen i 
fysik, hvis den havde eksisteret 
i 1676.  
 
Lysets tøven – et godt udtryk, 
der signalerer både det oplyste 
og det skepsiske. Nogen vil 
påstå, at vi i ASR ved at købe 
en kaproningsinrigger har set 
lyset – om end det er sket efter 
en vis tøven. Denne båd vil 
blive opkaldt efter en person, 
der glimrede ved sin alsidighed 
– som enhver ASR-roer gør – og 
sin fortagsomhed og ildhu - 
hvilket forhåbentlig vil smitte 
af på de kaproere, der skal gøre 
klubben ære. For det er 
ubetinget en kaproningsbåd, og 
derfor er det mig en ære at 
opkalde dig efter opdageren af 
lysets hastighed – jeg døber dig 
Rømer   
 

Søren Agergaard 
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NYE BÅDE? 
 
Efter et par års opsparing og takket være en god håndsrækning på 25.000 kr. fra Krista og Viggo 
Petersens fond, er det i år blevet muligt at forøge vores bådpark med en 7 bords kombi inrigger 
fra Grejsdalen Inriggerværft. Prisen på denne fine sag beløb sig til 136.750 kr. incl. årer. 
 
Båden skal selvfølgelig være med til at markere ASR i kaproningen. Men som ordet ”kombi” 
indikerer, er det ikke udelukkende en båd for kaproere. Den er også indkøbt til de daglige 
roture, uanset om man har kaproning for øje eller blot en hyggelig kaffe-kage tur. Som 
udgangspunkt indgår den derfor i den almindelige bådrækkefølge, dog har kaproerne 
mulighed for at tage den udenfor rækkefølge 14 dage før et stævne, hvis det er den båd de skal 
ro i. 
 
Hvornår vi får mulighed for at købe den næste nye båd, afhænger af klubbens økonomi og 
ventelisten hos bådbyggeren. Hvert år tilstræber vi at afsætte min. 100 kr. eller mere pr. medlem 
til bådopsparing. Det er nu næsten blevet kutyme, at vi minimum afsætter 30.000 kr. 
 
Mange af vores både er dog ved at være af ældre dato, hvilket betyder, at vi fremover gerne 
skal købe en ny båd hvert andet år! Dette kan kun lade sig gøre, hvis vi formår at finde eksterne 
midler i form af fonde. Hvis du har lyst til at give dig i kast med fondsarbejde, er du mere end 
velkommen til at tage fat. For yderligere information skal du kontakte Johnny Kjeldberg.  
 

/Kassereren 
 
 

SÅ ER DET SAGT! 
 
Peter Riekers under rotur: 
(Naivt spørgende): "Vil du tættere på vandet?" 
Hmm, kan man komme tættere på????? 
 
Anders Moustgaard: 
"Jeg har aldrig forstået det der med at folk brækker sig når de har trænet.... - Hvis de har energi 
til at brække sig, har de ikke givet sig nok!" 
.....sagde Supermand....... 
 
Sagt af Louise (kanin...) om et rosæde ved et skift: 
"Ejj, den her måtte sidder fast på min røv..!" 
De fire fyre i båden kigger mistroisk på hende, hvorefter hun udbryder: 
"Ejj, altså, ikk' sådan - det er min måtte, der er våd.." 
Hmmm, Louise: en måtte er en måtte, og et rosæde er et rosæde... En skovl er en skovl og en 
spade er en spade....... 
 
Rikke Højland på gåtur: 
"Uhhh, det er koldt - jeg får jo stå-pels af det her..." 
Gåsehud eller??? Kært barn har mange navne... 
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TÆGER, SKOVFLÅTER OG IGLER 
 
Efter en hed diskussion mellem de påståede 
lærde medlemmer af roklubbens redaktion 
en varm sommeraften, om hvorvidt de små 
bæster ’tæger’ og ’skovflåter’ var eet og 
samme dyr/insekt/mide er undertegnede 
medlemmer nu gået i de støvede leksika for 
at afmystificere- og informere om disse 
væsener.  
 
Tæge subst.: - n, plur. –r: insekt af gruppen 
Heteroptera (forsynet med sugemund) - 
[ænyda.; fra plattysk teke, jf. tysk zecke] 
 
Skovflåt subst.: -en, plur. –er: blodsugende 
mide, der lever i skoven – [2. led flåt 
blodmide; ænyda] 
 
En tæge er et insekt som har sugende eller 
stikkende munddele. Tægen ligner en bille 

og har 6 ben. 
Den har vinger 
og kan flyve. 
Der findes 

flere 
forskellige 

tæger, og de 
kategoriseres i 

plantesugere 
(landtæger), blodsugere (væggelus – har 
ingen vinger) og rovdyr (vandtægerne). 
Hvor lever de så henne? Jo, de findes overalt 
på kloden, og i Danmark er der mange 
udmærkede ”ynglesteder”. Heriblandt 

landjorden 
og 

ferskvand, 
hvor de 

mange 
arter slår 
sig ned. 
Tægen er 
en hidsig 
fætter; flere 
af arterne 

er skadedyr, og har du en have, så vogt dig: 
de overfører virussygdomme fra syge til 
sunde planter. Den førnævnte væggelus 

(Cimex lectularius) er en tæge og har som 
alle andre tæger en sugesnabel. Den er en af 
de få tæger, der lever af blod. Den voksne 
væggelus kan blive op til 1 cm lang, og 
kroppen er meget fladtrykt afhængig af, 
hvornår den sidst har suget blod. Farven er 
nærmest rødbrun. Man mener, at 
væggelusen har fulgt os helt fra vore 
forfædres huletilværelse, og i sjældne 
tilfælde kan de angribe mennesker. Tægen er 
altså med andre ord, et farligt insekt for både 
dyr og planter! 
 
Skovflåten (Isodex ricinus) er som nævnt en 
blodmide og et særdeles upopulært dyr. Den 
har 8 ben og ligner en meget lille edderkop. 
Hannerne er 1-2 mm lange og hunnen bliver 
op til 4 mm stor. Dens stiksnabel borer den 

op i huden på 
mennesker og 
dyr, hvorefter 
den suger blod 
og svulmer 
kraftigt op. Den 
lever i 

skyggefuld 
bevoksning et 
stykke over 

jorden, hvorfra den kan gribe fat i sit ”bytte”, 
og den elsker at slå sig ned i især skridtet 
eller armhulen. Æg og larver er ikke til gene 
for mennesker, men nymferne (endnu ikke 
kønsmodne) kan være inficerede med 
Borrelia burgdorferi, der kan overføres ved 
midernes bid 
(læs senere). Ca. 
10-15% af 
nymferne er 
inficerede. 
Flåterne 
formerer sig 
hurtigst i varme 
og fugt, hvorfor 
risikoen for 
smitte er størst 
fra juni til 
september. Biddet mærkes næsten ikke, og 
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flåtens tilstedeværelse kan forblive 
ubemærket. Hvis man ikke rører den, kan 
den blive på huden i flere dage. Ved 
blodsugning svulmer bagkroppen op til en 
0,5-1 cm stor gråblå, 
fastsiddende udvækst. Efter 
et par dage falder den selv 
af. Men flåten kan også 
fjernes med en særlig 
tægetang eller pincet, hvor 
man kniber tæt på huden 
omkring dyrets hoved 

(aldrig på flåtens krop). Den rykkes af med 
et let vridende træk - brug ikke de gamle 
husråd med nuldren, smør og cigaretter. 
Befinder du dig et sted, hvor der kan være 

hjorte og ræve, så vær på 
vagt for disse mider. Det 
bliver værst for dig selv, 
hvis du møder en skovflåt 
på din vej! 
 

Eva Lundorff 

 
 
 
 

BORRELIOSE 
 
Definition: 
Infektion med bakterien Borrelia Burgdorferi. Giver helt klassiske og specifikke manifestationer. 
 
Forekomst: 
Bakterien lever normalt i mus og små gnavere, og skovflåterne bliver inficeret i larvestadiet ved 
at suge blod fra et dyr der bærer bakterien. Bakterien overføres til mennesket via skovflåten 
Ixodes Ricinus i Danmark og Skandinavien, når denne er udklækket og bider sig fast på 
mennesket. 
Der er i Danmark 250 tilfælde årligt, som er bestemt ved blodprøve, formodentlig er der flere. 
 
Symptomer: 
Efter et bid kan der være en lille skorpe og der er mulighed for infektion i såret med en anden 
bakterie. Dog vil 6 ud af 10 som er blevet bidt og har fået bakterien overført få et helt 
karakteristisk rødt udslæt, som er rundt, skarpt afgrænset med central opklaring, udslættet 
breder sig så radius øges omkring biddet. 
Hvis infektionen ikke behandles i dette stadie risikerer man sene manifestationer, idet 
nervesystemet og kroppens led angribes og ødelægges.(Kendt fra f.eks. Mimmi Jakobsen) I 
dette stadie er behandling fortsat mulig, men med dårligere resultat. 
 
Forebyggelse: 
Generelt er risikoen for smitte på trods af bid ret lav. Man bør selvfølgelig alligevel prøve at 
undgå disse, f.eks. ved at tage lange bukser på i højt græs. Hvis man er blevet bidt bør flåten 
fjernes inden 24-48 timer, hvorved risikoen stort set er nul for smitte selv hvis den flåt du er 
blevet bidt af er bærer af Borrelia. Ved udslæt kontakt læge og du vil da muligvis få antibiotika. 
 

    Vinnie H. Sørensen & Thomas Greve 
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FÆLLESLANGTUR TIL HJARNØ 
 
Så prøver vi igen!!  
 
Sidste år måtte vi desværre give fortabt overfor Søby Revs udfordringer i stiv vestenvind. Men 
på årets første fællestur gør vi endnu en gang forsøget på at nå den smukke ø i Horsens fjord!! 
Vi starter ud rimelig tidligt fra klubben lørdag d. 16. juli, aftenhygger og overnatter på Hjarnø 
og stævner ind i Århus igen søndag d. 17. juli sidst på dagen. Der er ca. 50 km hver vej, så du 
skal være sikker på, at du har mod på nogle lidt lange stræk. Men når man er i godt selskab, så 
kan man jo ikke andet end at nyde det!!  
 
Tilmelding sker på opslag, som hænges op i klubben torsdag d. 30. juni kl. 18.00. 
Hvis du har nogle spørgsmål kan du ringe til Peter Westergaard eller Nanna Ebbensgaard. 
 
Det bliver en dejlig tur!! Vi glæder os i hvert fald!   
 

Kærlig hilsen L-udvalget 
 
  
 

INDEN DU MELDER DIG TIL ….. 
- skal du overveje, om du også har tænkt dig at dukke op. 
 
Til cocktailfesten i maj var der på forhånd meldt fulde huse. Der var langt flere, der gerne ville 
til fest end rammerne kunne bære. Derfor måtte de, der ikke var hurtige nok, se sig nødsaget til 
at spise hjemme og først dukke op, da festivitasen var godt i gang. Desværre viste det sig, at 
ikke alle de, der havde tilmeldt sig, dukkede op. Faktisk var der ca. 10 ledige pladser!!  
 
Til kaninlangturen skabte det også en del problemer, at medlemmer havde skrevet sig på, men 
da de blev ringet op af deres styrmand, ja så havde de alligevel ikke tid eller lyst  
 
Derfor: 
- inden du skriver dig på, så overvej nøje om du kan komme. 
- hvis du bliver forhindret i at komme på rotur finder du selv en afløser – det er ikke 
styrmandens opgave. 
- kan du ikke komme til fest, må du melde afbud til arrangørerne (og evt. betale for maden) 
 

Materielkursus for kommende K1 styrmænd 
 
Så er der endnu en gang mulighed for at få den eftertragtede og populære materielunderskrift, 
når der afholdes kursus i klubben d. 6 juli kl. 19.00. Der vil blive undervist i de mest gængse 
reparationer man som styrmand skal kunne udføre. Der er tale om et hands on kursus,  så derfor 
er der begrænsning på deltagerantallet - tilmelding foregår efter først til mølle princippet på 
opslag i klubben. Ved behov arrangeres flere kurser.  

                                                        /mat.udvalget 
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"DET ER SIMPELTHEN LØGN.... 
 
... sådan en krabat kan man ikke undgå at opdage man har lavet", var den første tanke der 
meldte sig, da jeg så noget nær den tydeligste bordskade i nyere historieskrivning i ASR. 
Bare ét af desværre flere eksempler på skader, der først er blevet indrapporteret nogen tid efter 
deres opståen. Herved risikeres det at skaden forværres og båden skal være længere tid ude af 
drift, og endelig skal et andet bådhold stå for en reparation, de ikke har "skyld" i - så derfor: tag 
nu og kig bådene igennem når i har været ude at ro. 
  
For nye og gamle roere såvel som Prins Knud og alle andre gentages proceduren gerne 
  
- Båden gennemgåes for lakskader og større skader af mandskabet efter hver eneste rotur, ekstra 
grundigt ved udvist "risikoadfærd" (hård tillægning, transport, landgang m.m.) 
- Båden tages ud af drift og repareres efter gældende forskrifter, max. 7 dage i alt. 
- Opdages en skade inden man tager afsted vælges en anden båd, og det forrige 
bådhold kontaktes. Denne styrmand er med sit mandskab ansvarlig for at udføre reparationen - 
i praksis hjælpes de to bådhold dog oftest ad. 
  
Bådene er fundamentet for vores klub og vort fællesskab, de er vores allesammens fælles ansvar 
- det nytter ikke at vende det blinde øje til. Vi kommer jo alle til at lave skader, men de 
forsvinder ikke af sig selv. Så lad os tage ansvaret på os og holde øjnene åbne. 
  

Med venlig hilsen materielforvalterne 
 

Pr. intution ved jeg, at jeg er ekspert i alting 
- især med tømmermænd.  

Derfor vil jeg gerne udfordre alle i 
 

”dagen derpå”-minigolf 
Søndag 3. juli kl 16 i Egå 

 
Mød op i Egå Marina kl. 16. Tag evt. en længere tur først. 
Du skal selv sørge for at komme til Egå – brug evt. 
www.asr.dk/ebs – eller inviter andre roere. 
Vi spiller naturligvis i (båd-)hold á 2-3 personer.  
Vær med til at starte en go’ tradition.. 
    Rasmus Vedel 
 
Husk penge til leje af golf-kølle og -bolde 
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KANINLANGTUR SET GENNEM ET OBJEKTIVT BLIK 
 
  
Med en to dage gammel roret tropper jeg 
forventningsfuld op i klubben. Nu skulle det 
prøves! 
 
Klokken er kun otte, hvilket for B-mennesker 
som jeg er meget tidlig for en lørdag. Men 
inden længe er alt om for lidt søvn glemt. 
Det perfekt vejr får ret hurtig overbevidst 
mig om at dette er bare sagen. Særligt 
klokken godt ni da vi som første båd glider 

ud af havnen, efter en grundig indføring i 
pakning af langtursbåd og flere lag kraftig 
solcreme. 
 
Søren fortæller, hvorledes en langtursbåd 
skal pakkes. 
 

Vinden har 
lagt sig, 

hvilket 
betyder, at vi 
krydser over 

mod 
Skødshoved. 

For første 
gang 

bevæger jeg 
mig væk fra 

K1-farvand 
og eventyret 
er begyndt. 
Solen skinner 
fra en skyfri 

himmel, 
posen med gamle røverhistorier er blevet 

åbnet, og den ene anekdote efter den anden 
strømmer ude. Kan det være bedre? 
Stemningen er høj, da vi når bredden og der 
hersker ingen tvivl om, at selvfølgelig skal vi 
da lige besøge Skødshoved Landingsplads 
inden vi tager videre rundt i Bugten.  

 
Hvis der var blevet sagt Ebeltoft havde vi 
sikkert været klar på det. Det vidste sig da 
ligeledes, at rygterne allerede gik på at vi 
havde været både ved Molshoved og så 
langt som Hjarnø. Men dog ikke i denne 
omgang.  
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Der er super skønt i ved skødshoved 
Landings plads og vi nyder vores medbragte 
kaffe. Kaffe har dog en evne til at sætte hele 
systemet i gang. Da vi forsætter turen syd på 
bliver øsekaret flittigt benyttet. Ja, der er 
ingen vej uden om, enden ude over rælingen 
på bedste ro-maner, så er det afprøvet, jeg 
skal love for man lærer noget på denne tur.  
Frokost bliver indtaget i Knebel Vig, hvor er 
det længe siden en rugbrød med makrel har 
smagt så godt. Man skal da være et skarn, 
hvis man ikke lige kan klare en morfar midt 
på den grønne presenning og så ligger der 
ellers strøet roer ud over presenningen i 
bedste mikadostil. 

 

Turen videre rundt foregår med bølgesprøjt, 
is i Nappedam og flere historier inden vi når 
Kalø Vig sultne og ømme. Vadeskoene på og 
i gang med tømningen af båden, de andre er 
allerede i gang med at tænde op i grillen.  
 
Et glas rødvin oven på dagen gjorde godt, 
der blev grillet og hygget i stor stil. 
   
Kalø Slotsruin skal selvfølgelig ligeledes 
besøges inden det stod på irsk kaffe og 
bålhygge.    
 

Søndag begynder med en frisk dukkert 
uvidende om, hvad der venter os et par 
timer senere. 
 
Det vildeste delfinshow, vi tror først det er 
løgn, da vi så noget ved den forreste både. 
Jo, den er go’ nok. Der er virkelig noget 
fremme ved den forreste både. ”Vi vil også 
være med!” lyder budskabet i båden, der 
bliver sat ind med stærke og inden længe når 
vi de andre, man kan vel godt ro til når man 
skal, særlig når det gælder en delfin. Kort 

efter vi når den anden båd forsvinder dyret, 
for kort tid efter at dukke op nede ved Aus, 
hvor vi lige har været. Skal vi bare 
konstatere at det er det og ro tilbage mod 
Århus eller skal i vende båden. Vi vælger det 
sidste, hvilket vi absolut ikke kommer til at 
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fortryde. Vi er vidner til et show som 
sjældent er set lige. Der er to delfiner som 
hopper op ved siden af båden, de er ikke 
andet et par meter væk. At se en delfin skyde 
som en torpedo op gennem vandet og flere 
meter op i luften er virkelig imponerende.  
Se blot billederne……. 
 

 

       
 
  
Efter den oplevelse må vi lige ind i Uglebølle 
og fordøje det hele. Stemningen er høj, det er 
virkelig en ny røver vi har været vidne til 
den sidste time 

.”Vi skal næsten kontakte avisen”, så sagt så 
gjort. Tirsdag den 21/6 bliver artiklen bragt. 
 

 
Med blik vand og en oplevelse for livet roer 
vi tilbage mod Århus. Hvis ikke man får lyst 
at tage på langtur igen efter sådan en 
weekend, er der noget galt. 

 
Marianne Bjerre 
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REGATTA-BRAG PÅ BRABRAND SØ 
DM ER KOMMET TIL ÅRHUS 

 
Efter to rigtig flotte regattaer på Brabrand Sø i 2003 og 2004, hvor mange Århus-roere ydede en 
flot indsats med at få det hele afviklet, har Dansk Forening for Rosport besluttet at vi år fået lov 
at arrangere DM i Roning. 
 
Derfor afvikler vi i år en HEL REGATTAWEEKEND: 
 
Lørdag d. 17. september 2005: DM i roning  
Søndag d. 18. september 2005: Aarhus Open Regatta med bl.a. 3. og sidste runde af Otter 
Grand Prix  
 
I år starter regattaen lørdag morgen med indledende DM løb. Kl. 13 skydes DM finalerne i 
gang, og der roes hele eftermiddagen – med stjernespækkede mandskaber! 
Lørdag aften er der DM-fest (hvor også ikke-DMroere kan deltage), og for udenbys roere bliver 
der mulighed for overnatning på en nærliggende skole. 
Søndag starter Aarhus Open Regatta kl. 11. Primært med 3. og afsluttende 8GP runde, men 
også med outrigger masters og junior løb og udvalgte inrigger løb. 
 
Reservér weekenden allerede nu!  
Arrangementet i år er større end tidligere. Så det kommer til at kræve endnu flere gode kræfter 
fra Århus Roklubberne at afvikle det i flot stil! 
Vi får brug for alle de folk der overhovedet kan stille op til at afvikle selve regattaweekenden. 
Der er mange vigtige opgaver der skal løses undervejs.  
Hvis du har mulighed for det, så planlæg gerne med at bruge en hel dag til at give en hånd 
med. Det bliver stort og spændende! Og jo flere vi er, jo sjovere bliver det og jo mere kan vi alle 
sammen få en puster og se flot roning indimellem. 
 
Vi er godt i gang 
Følgende udvalg er i gang med at forberede regattaen:  
Anlæg (Baneanlæg, motorbåde, startbroer, medaljebroer etc.) 
PR (Web, Sponsoraftaler, info-materiale, PR, VIP-pleje) 
Café (ja, rigtigt gættet) 
Sekretariatet (Dommertårn, Anmeldelser, Løbslister, Løbssekretariat, Regattafrokost for 
præsidiet) 
Udenoms (Overnatning, Parkering, Faciliteter, Affald, Trailerparkering) 
Fest (DM-festen lørdag aften) 
 
Der er godt gang i udvalgene, men vi kan sagtens bruge flere gode kræfter. Har du lyst til at 
give et nap med i planlægningen, så kontakt: 
Finn Andersen (Aarhus Roklub) 
Anne Krogh Nielsen (Roklubben ARA) 
Jess Aunsbjørn (ASR) 
Erik Søndergaard Jensen (RR) 
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I RÆKKEN AF ÅREESPALIERER 
 
 
Sommeren byder på en lind strøm af roklub-bryllupper, og i den anledning føler redaktionen 
det passende at markere dette med et lille bryllupstema. Vi bringer derfor i dette og følgende 
numre udvalgte indslag fra de festlige og højtidelige dage. 
 
Redaktionen håber ikke, at nogle af de lykkelige par vil føle sig forbigået, hvis deres 
bryllupsdag ikke bliver omtalt.  
 
Vi indleder temaet med en selvforherligende vise fra det seneste bryllup. 
 
Glæd dig også til næste nummers spændende bryllups ekstrakt! 
 
♫ : Nina, kære Nina…… 

 
Første gang vi mødtes – var jeg nøgen simpelthen. 

Men lod du dig skræmme – ikke spor min kære ven. 

Li’som mange andre, så du straks, hvor smuk jeg er. 

Plys du ville eje, derfor har jeg dig så kær. 

Ina, kære Ina, nu er du min. 

Ina, kære Ina og jeg er din. 

I ”Hundred meter skoven” gik Plys og var fortabt. 

Han fandt sig Tigerdyret, hun var som for ham skabt. 

 

Handyman, det er jeg, stol på det, vær’ ikke ked! 

Ja, I to års ald’ren hev jeg selv tapetet ned. 

Nogle vil nok mene, at det ikke tæller med: 

Jeg forstår jo også at håndtere. 

Ina, kære Ina, nu er du min. 

Ina, kære Ina og jeg er din. 

På hænder jeg dig bærer, den sag er ganske klar. 

Og når det gælder huset, så ringer jeg til far. 

 

I en båd der synker ude midt på Brabrand sø,  

Sidder jeg en morgen og bli’r våd, min skønne mø. 

Med ho’det under armen og kræfterne lagt i,  

Knustes to’ern uden og så min selvtillid. 

Ina, kære Ina, nu er du min. 

Ina, kære Ina og jeg er din. 

Når våd som hundehvalpen, jeg kommer hjem til dig, 

Du åbner dine arme, kun du kan ”tørre” mig.  

 

 

 

Jeg – den fødte vinder – bare se min brud i dag. 

Mellem andre kvinder fandt jeg den som jeg vil ha’. 

Og når jeg tæver hende i snart sagt alle spil. 

Ser hun kærligt på mig med det lykkeligste smil. 

Ina, kære Ina, nu er du min. 

Ina, kære Ina og jeg er din. 

Du ved, at jeg må vinde, for sådan er din mand. 

Og nu er du min kvinde, forstå det hvis man kan. 

 

Nu er du fru Aagaard, for sa’e end’lig ja. 

Balle det er slettet, det man ikke hedde ka’. 

Som en ægte fynbo, ved at hvad fatter gør, 

Det er altid rigtigt – han bestemme alting bør. 

Ina, kære Ina, nu er du min. 

Ina, kære Ina og jeg er din. 

En to’er uden styrmand, den kan så let gå ned,  

Men la’r du mig bestemme, så glider den af sted. 

 

Rejse ud i verden – rafte – løbe vildt på ski, 

Vandre rundt i bjerge – møde bjørne – elsker vi. 

Må vores rejse sammen bli’ fuld af sjov og lang. 

Med dette dybe ønske, så slutter denne sang. 

Ina, kære Ina, nu er du min. 

Ina, kære Ina og jeg er din. 

Så rejs dig nu min tiger, og gi’ din bjørn et kys, 

Du er så sød som honning, det er for Peter Plys. 
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FØR MAN VED AF DET,  

ER MAN BLEVET AFHÆNGIG 
Jeg kan som regel sove, til jeg vågner af mig selv, men alligevel vælger jeg en gang om ugen at 
sætte mit vækkeur til kl. 6. Det gør jeg de dage, hvor jeg skal ud at morgenro med Jens Holbech 
og Torben Noer. 
 
For en del af klubbens (b)medlemmer, lyder denne aftale sikkert helt og aldeles rædselsfuld. 
Men der er en god grund til at fam. Noer har anskaffet sig bil nummer 2, så Torben kan komme 
ud at morgenro – han er lige som Jens og jeg afhængig. 
 
Det skal indrømmes, at vi ikke altid er helt vågne, når vi dukker op i klubben kl. 6.30 – og vi har 
da også glemt en enkelt bundprop! Men at være søvndrukken, og hvad dertil hører af fadæser, 
tager vi gerne med. 
 
Vandet er som oftest fladt, fordi det først blæser op senere på dagen. Så når andre klager over 
bølger, er det fristende at fortælle om vores morgenture. 
 
Men morgenroere har også andre dejlige naturoplevelser: En morgen var bugten fuld af måger, 
der endnu ikke var kommet ud af fjerene. Som de lå der på vandet, lignede de grangiveligt 
drivis, hvilket fik vores tanker til at vandre mod langt nordligere himmelstrøg. Da vi kom 
roende, vækkede vi dem, og det var et fantastisk syn at se tusinde fugle lette på én gang. Og i 
sidste uge så Jens og Torben springende og legende delfiner (desværre var jeg forhindret denne 
dag – øv) 
 
Her omkring Skt. Hans står solen allerede langt oppe på himlen, men i ydersæsonen er der 
udsigt til de mest fantastiske morgenhimle, der får et hvert postkort til at blegne.  
 
Efter en tur til andet skiftested og et bad, er der morgenmad og kaffe. Kl. 9 er vi ude af klubben 
igen, på vej mod dagens dont, men disse dage er ikke som ugens øvrige, for kroppen er blevet 
rørt, sjælen luftet og humøret er højt. 

/ Rikke Marschner 

 
 
 
 

KLUBHUSET OG DEN STORE BÅDHAL RODER 
 
- og rod har det med at brede sig. 
 
Husk derfor at tage din opvask, at lægge det du har brugt på plads, og at kvejle ankret op efter 
brug.  

/Husudvalget 
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BESTYRELSEN 
 

Formand:  
Johnny Kjeldbjerg  
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. 
8000 Århus C. 
Tlf: 8610 6115 eller 2423 5027 

 
 

 
Informationschef: 
Simon Feilberg 
Email: feilberg@stofanet.dk 
Carl Bertelsens Gade 8, 3. tv.  
8000 Århus 
Tlf: 8611 7467 / 2255 0935 

 
 
 
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 
 
 
 
Lørdag 2. juli Kaninfest 
Lør/søndag 16.-17. juli Fælleslangtur Hjarnø 
Fredag 12. august Medlemsmøde klubben kl. 18.00 
Fre/søndag 19.-21. august Fælleslangtur til Fur, Livø & Mors 
Torsdag 25. august Bestyrelsesmøde 
Lørdag 10. september Grilltur 
Torsdag 15. september Deadline på Årebladet 
Lør/søndag 22.-23. oktober Løvfaldstur 
 
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 




