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ASR-ÅREBLADET DEC 2005 
Udgivet af Aarhus Studenter Roklub, december 2005, nr. 5, 33. årgang – Redaktion slut 07-12-05 
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 
 
Nok en sæson er gået, og nok en gang har ASR's julemus sunget julen ind på smuk og festlig 
vis. Dette nummer af Årebladet bringer beretninger og billeder fra det forgangne år: kaninfest 
II, kaproning, løvfaldstur, generalforsamling, bestyrelsesberetninger og meget andet godt. 
Årebladets redaktion står foran et delvist generationsskifte. Torben Noer, Henrik Seiersen og 
Rikke Marschner forlader redaktionen velvidende, at vores kære klubblad er i de bedst 
tænkelige hænder. God vind fremover. 
 
Med ønsker om en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  

/ Redaktionen 
 

INDHOLD 
 
3. Månens dag  14.  Julehygge i ASR 

4. Formandens klumme 15.  ASR’s Fotokonkurrence 2005 

5. Redaktøren takker af 16.  ASR’s Fotokonkurrence 2005 - vinderne 

6. ASR Generalforsamling 2005 19.  Bestyrelsens årsberetninger 2005 

8. Næste B-møde/L-ret 26.  Kaninfest 2 – Hø(st)fest 

9. Løvfaldstur 2005 27.  ASR Kilometer statistik 04/05 

12. I rækken af Åreespalierer 2 31.  Bestyrelsen 

13.  Lysterapi på Århusbugten 32.  Kalenderen 

 
Deadline næste blad: 15. februar 2006 

 
REDAKTION:  
 
Torben Noer (Ansvarshavende)  
Henrik E. Seiersen, Rikke Marschner  
Lotte Klixbüll, Eva Lundorff 
Thomas Greve, Sanne Sørensen 
Luise Jakobsen, Sanne Sørensen 
Christian Bøtcher jacobsen 
Anne-Sofie Linderoth Bouchet 
Peter Westergaard 
 
Foreløbige deadlines 2006: 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  
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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FORMANDENS KLUMME 
 

Hvad er det, som ASR tilbyder. Vi tilbyder 
muligheden for at ro. Det vil sige, du har 
som medlem muligheden for at komme på 
vandet i hele vores farvand og ikke kun i et 
begrænset område af det. Samtidig stiller vi 
dig også muligheden for at ro uden for 
farvandet. Det kan være kaproning. Det kan 
være langture. Det kan være gæsteroning. 
Det er en hel verden af muligheder. Men det 
er muligheder, som begynder i vores egne 
muligheder. Det vil sige i klubben. Så hvilke 
muligheder har vi? 

Internt i klubben definerer vi vores 
muligheder som dels vores farvand, dels 
vores materiel og ikke mindst de 
reglementer, som fortæller os, hvordan vi 
bruger materiellet og farvandet. (Ved 
nærmere eftertanke vil jeg holde 
reglementerne lidt i baggrunden. 
Reglementerne har deres primære funktion i 
sikkerhed; Det skal være trygt og sikkert at 
ro). 

Vi har måske Danmarks største daglige 
rofarvand. Vores vinterroningsfarvand er 
større end nogle roklubbers daglige farvand i 
sæsonen. Det er samtidig et af de mest 
varierede med søer, vige og det åbne vand i 
Århus Bugten.  

Vores materiel afspejler denne rigdom i 
rofarvand. Vi har mange både. I et vist 
omfang er de alle forskellige mht. 
sødygtighed, hastighed, besætning, årer, osv. 
Farvandet størrelse kræver måske ikke 
ligefrem, vi skal tilfredsstille alle mulige 
krav. Men mange mulige krav er opfyldte. 
Men det er ikke krav, vi har opfundet for 
nylig. Bådparken er anskaffet løbende hen 
over rigtigt mange år – og samtidig er den 
blevet fornyet løbende. Og det har den enkle 
konsekvens, at de romuligheder, vi har, er 
betinget af den måde, som man anskuede 
Studenterroningen på for fem, ti eller femten 
år siden.  

Lige for kort at resumere, så vil jeg hive mine 
romønstre frem igen. Et romønster er den 

kombination af forskellige former for roning, 
som en person dyrker og synes er 
interessant. Et romønster ligger inden for 
rammerne af de romuligheder, som findes i 
klubben. Hvis vores romuligheder var en 
balsal, ville dit romønster være de steder, du 
ville foretrække at opholde dig.  

Så er det altså sådan, at vores romønstre er 
betingede af vores romuligheder (sic.). Og de 
romuligheder er en konsekvens af 
foreningens aktiviteter for mange år siden. 
Med den levetid bådene har, tager det meget 
lang tid, førend ændringer for alvor slår 
igennem.  

Når det er sagt, så har klubbens profil 
ændret alene i den tid, jeg har været medlem 
(2001-). Ønskerne har på inriggersiden gået i 
retning af hurtigere og lettere både. Samtidig 
er der investeret i en række outriggere: 
Lacustris, Gungner og Theol. Det er en 
spændende udvikling. Men det er en 
udvikling, som ikke blomstrer fuldt før om 
måske ti eller femten år. Derfor er det endnu 
mere vigtigt, vi nu og her giver os selv tid til 
at tænke, før vi taler og aftaler. Hvordan 
klubben ser ud om ti år, er en væsentlig 
opgave, som vi bør løfte i flok! 

Det vanskelige ved i dag at definere klubben 
om ti år er simpelthen vores hang til 
romønstre. Hvis vi bruger vores eksisterende 
romønstre til at definere klubbens fremtidige 
romuligheder, så har vi vendt bøtten rundt. 
Vi skal ikke begynde at sige, romulighederne 
er defineret ud fra romønstrene. Derimod 
skal vi holde fast i: Dit og mit romønster er 
betinget af romulighederne. Lad os give det 
videre! 

Lad os mødes til en snak i klubben hen over 
vinteren. Temaet er slået an: hvordan 
bevarer vi bedst muligt brede romuligheder 
for fremtiden om fem, ti eller femten år i 
stedet for at diskutere vores roønsker for den 
forestående sæson! 

/Johnny Kjeldbjerg 
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REDAKTØREN TAKKER AF! 
 
Efter 7 år, 40 numre og 1180 siders Åreblad er det på tide for redaktøren at takke af og overlade 
roret til den næste redaktør i Årebladets lange og interessante forløb. Det har været en interes-
sant rejse med mange spændende historier, mennesker & stunder, men jeg er røget i den klassi-
ske ASR-fælde – et aktivt roliv i studietiden efterfulgt af fuldtidsarbejde og barn, med deraf sta-
dig mindre roaktivitet. Kigger jeg på medlemslisten er der pt. kun 24 aktive medlemmer (eller 8 
% tilbage) som er indmeldt før mig (1994). Hele 238 eller 82% er indmeldt fra 2000 og fremefter. 
Så måske er tiden inde til at overlade roret til et lidt mere kendt/aktivt medlem af klubben. 
 
Årebladet blev startet i 1973 og er efterfølgende kommet i ca. 4 udgaver pr. år med 12-16 sider 
pr gang. Så selv om klubbens hjemmeside tog fart i 1998 og mange spåede de trykte medier dø-
den, så er det faktisk lykkedes både at forøge udgivelsesfrekvensen og sideantallet. Så Årebla-
det går tilsyneladende en tryg fremtid i møde – det er stedet for de gode roberetninger, infor-
mationer, opslag, skæve historier osv. Alt sammen noget man bare skal have på tryk, så der er 
ingen planer om at blive et online blad foreløbig. Men husk at bidrage til bladet med artikler! 
Det er nemlig ikke redaktionen der skriver artiklerne selv, men derimod medlemmerne. Så in-
gen bidrag, intet blad! 
 
Også andre af redaktionsmedlemmerne har fundet tiden inden til at vige for nye og friske kræf-
ter. Rikke Marschner er flyttet til København og Henrik Seiersen har efter 16½ år og 77 numre, 
dels som redaktør dels som medlem af redaktionen, valgt at stoppe nu. En stor tak skal lyde til 
jer begge for en meget stor arbejdsindsats i at få bladet på gaden! 
 
Et af redaktionsmedlemmerne, Thomas Greve, har indvilget i at overtage redaktør-stolen og 
sammen med den nye redaktion føre Årebladet videre ind i den 34. årgang. Thomas har været 
medlem af redaktionen i flere år og medlem af klubben siden 1996. Skulle du have glemt hvor-
dan Thomas ser ud, så tjek forsiden på sidste nummer… 
 

Rédacteur’en 



 6 

ASR GENERALFORSAMLING 2005 
Århus 17/10 2005 

 
Til stede: ca. 45 medlemmer af ASR 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab og godkendelse 
4. Indkomne forslag 
   - Støtteforening for kaproere 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Formandsvalg 
7. Valg af øvrige bestyrelse 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Eventuelt 
 
Referat:  
1. Gorm Proschowsky valgt som dirigent 
   Rasmus Vedel valgt som referent 
   Gorm godkender indkaldelsen og erkender generalforsamlingen for lovlig og gyldig 
 
2. (beretningen er trykt andet steds i bladet) 
   I forbindelse med beretningen fremkom kommentarer og spørgsmål: 
   - Samarbejde roklubberne imellem på Brabrand: Der blev redegjort for bådlånsaftalen 
   - Elektronisk medlemsdatabase: Der er muligvis noget elektronisk klar til standerhejsning, og i 
den forbindelse muligvis en elektronisk roprotokol. 
   - Generel snak om gammelt materiel og muligheden for at reducere bådparken med 2-3 både 
og få én ny, og på den måde få mere tid til roning frem for reparationer. Der blev redegjort for 
bestyrelsens overvejelser om at ældre både ikke skal på værft hvis de får større skader, men 
bådene er gode til at få erfaring med reparationer: Det er en god idé at lave budget pr. båd ud 
fra dens alder (ældre både kræver mere arbejde=dyrere) 
   - Ønske om hejsesystem til fx. Scullere: Er på vej! 
   - Stor tak til Rikke Marschner, Henrik Seiersen og Torben Noer for deres arbejde med 
Årebladet. 
 
3. Dorthe uddybede regnskabet med følgende kommentarer:  
   Indtægtssiden: 
   Der er kommet flere medlemmer, og derfor højere indtægter. 
   Øremærkede tilskud er bortfaldet. 
   IS (Idrætssamvirket) kan kun søges hvert andet år, og derfor ikke med i år. 
   Flere folk på kurser og mindre salg af både i forhold til sidste år. 
   Udgiftssiden: 
   Vedligeholdelse er lavere end forventet 
   Indkøb lavere end 2004 grundet årekøb sidste år. 
   Husvedligeholdelse er normal. Sidste år var den exceptionel høj. 
 
   Ros til kassereren for et overskueligt regnskab 
   Ros til bestyrelsen for valget om at fortsætte politikken om hensættelser årligt. 
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4. Indkomne forslag 
   Esben Buhl fortæller om sit forslag: 
Foreningen; Kaproningens Venner [KV] - Ønsker at skaffe midler til kaproning uafhængigt af 
ASR. Formålet skulle være at se flere kaproningsresultater, holde kaproere i Århus samt at få 
flere til at prøve kaproning. Esben underbyggede nødvendigheden ved at mange roere sidste år 
brugte mange private midler på at deltage i kaproning og påpegede ASRs politik om ikke at 
støtte enkeltpersoner. Pengene skulle f.eks. komme fra sponsorer i kraft af gode resultater, en 
kaproningsfest, rekordforsøg (fx. 24 timers roning), søge fonde, kryds på girokortet i stil med 
kaffeordningen. Administrativt skal alle KVs midler ligge i ASR. KVs bestyrelse skal fordele 
midlerne. Den til enhver tid siddende kaproningschef i ASRs bestyrelse er tvunget medlem af 
KVs bestyrelse. 
 
Forslaget affødte en lang diskussion omkring 
   - frygt for opsplitning sø/hav 
   - udvanding af ASRs bestyrelse 
   - fordeling af ressourcer mellem KV-medlemmer og ikke-KV-medlemmer 
   - Øremærkning af penge 
   - at få en klub i klubben/forening i foreningen 
   - frustration over at skulle bruge mange private midler på kaproning 
   - ønske om muligheden for at skaffe flere penge til kaproning 
 
Efter en 38 minutter lang pause blev følgende formuleret: 
 
Gorm opfordrer kraftigt til, at man gør sig mere umage med at stille forslag, og opridser det 
forslaget. 
 
Dette fører til AFSTEMNING:  
"Kan generalforsamlingen bakke op om foreningen i foreningen (KV i ASR)?" 
Forslaget klart faldet! 
 
Der bliver formuleret to henstillinger til bestyrelsen:  
"Kaproningsudvalget varetager opgaver med at søge og tildele midler til kaproning efter 
bestyrelsens retningslinier" 
"Øremærkning til kaproning i form af ekstra betaling i stil med kaffekasse-rubrikken på 
girokortet" 
 
Gorm præciserer at henstillinger er .. henstillinger og derfor ikke bindende for bestyrelsen. 
 
Flere problematiserer processen om ikke-diskuterede henstillinger. 
 
5. Kontingent: 
Dorthe gennemgår budgettet og fremlægger bestyrelsens forslag: Ingen ændring. 
Flere ønsker at hæve kontingentet pga. generelt stigende priser, behov for hensættelser, 
kommende behov for flere bådindkøb pga. jævnaldrende både. 
 
Der er tidligere diskuteret indeksregulering. 
Undren over passivitet fra bestyrelsens side. Bestyrelsen vil gerne have kravet kommer fra 
salen, og mener i øvrigt at økonomien er sund. 
Flere ønsker ikke at ændre FORSKELLEN mellem senior og studerende. 
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Det hele fører til AFSTEMNING:  
Fire forslag:  
1) øg med 100 for senior og 75 for studerende 
2) øg med 50 for senior og 50 for studerende 
3) øg med 25 for senior og 20 for studerende 
4) fasthold nuværende 
 
AFSTEMNING 1: 22 for, 26 imod. Forkastet 
AFSTEMNING 2: 37 for, 7 imod. VEDTAGET 
 
6. Johnny Kjeldbjerg er er genvalgt uden modkandidater 
 
7. Alle opstillede blev valgt ind ved fredsvalg.  
   Bestyrelsen består herefter af Morten Aaboe, Claus Behrendsen, 
   Lotte Klixbüll, Katja Pace, Morten U. Christensen, Sune Mørch, 
   Søren Agergaard og Simon Feilberg. 
 
8. Christian Bøtcher og Per Mortensen genvalgt som revisorer 
 
9. Eventuelt:  
   Johnny spørger og får stor begejstring for forslag om røgfrit klubhus 
   Rasmus påpeger ny folkeoplysningslov pr. 1/1 2006 
   Marianne er stadig glad for Rocenter Århus, men skal føde 
   Morten Chr. gør opmærksom på, at Velfærdsforeningen holder generalforsamling den 19/1      
kl. 19 hos Festpeer. 
   Jess takker for hjælpen til DM 
   Rikke Nordmann er trådt tilbage fra udflytterudvalget. Michael 
   redegør for genhusningsprojektet (tidligere kendt som 
   udflytterprojektet) og summerer op, at der stadig mangler ca. 10 
   millioner. Takker for Rikkes store arbejde med projektet. 
Johnny takker bestyrelsen, Rikke, Torben og Gorm. Webmaster Michael, Rikke en gang mere, 
Jonas, Hanne, Anders B, Dorthe, Gorm (igen), Søren D og søens folk, der denne gang er 
indskrænket til at være Christian og Søren der snart er på vej over Atlanten. 
 
Gorm takker for orden - og ro. 
 

Rasmus Vedel 
 
 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9. januar 2006. Emner til dagsordenen skal være 
formanden i hænde senest den 2. januar 2006 kl. 22.30 enten skriftligt eller på mail: 
formand@asr.dk 

L-RET 
 
Ansøgninger om L-ret skal være L-chef Lotte Klixbüll i hænde senest den 2. januar 2006 enten 
skriftligt eller på mail: langturschef@asr.dk. 
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LØVFALDSTUR 2005 
 
En ny oplevelse står for døren i en oplevelsesrig første sæson som kanin i ASR. 
Denne gang er der forlydender om, at man skal være på pletten når sedlen kommer op. Så en 
mørk, tåget og regnfuld aften i begyndelsen af oktober møder vi op i klubhuset til info om 
løvfaldsturen 2005, som vanen tro går til Silkeborg-søerne. 
 
Bådene bliver pakket torsdag, og fredag morgen tager vi toget til Skanderborg. Humøret er højt 
da vi pakker bådene. 
 
Vi roer forventningsfulde forbi Kvicklys ponton, forbi Skanderborg festival strand, hvor 
sommerens festivitas bliver genoplevet et kort øjeblik. 
 
Inden længe står det på å-sejlads, kaninerne bliver sat på prøve i korrekt styreteknik og 
kommandogivning. 
 
Vi når kort tid efter første overbæring ved Tåning å, der ved hinandens hjælp forløber let og 
effektivt. 

 
Lidt efter mødes alle 5 både til frokost ved Klostermøllen. En ny disciplin bliver her afprøvet, 
nemlig vending af både i medstrøm, altså fra land. 
 
Med sol i ryggen og mætte maver går det derud af. Vi vælger den lige vej, det vil sige vi misser 
et højre sving, hvilket bringer os ind til lavtgående broer, skarpe hårnålesving og skjulte 

1 Overbæring ved Tåning Å



 10 

sandbanker. Lidt længere fremme hører vi pludselig en masse eder og forbandelser, en både 
ligger og roder rundt inde i sivene lidt længere fremme. Vi er i båden lidt betænkelige ved 
situationen, men den garvede styrmand tror på vores evner, hvilket resulterer i en jublende 
båd, som få minutter senere glider ud på Salten Langsø, hvor et prægtig efterårssyn møder os. 
 
Overbæringen ved Ry kombineres med aftensmadsindkøb i det nærliggende Kvickly.  
 
Efter en herlig dag når vi Ry sejlklub, det er kraftig skumring da dagens sidste energi bliver 
brugt på at tømme båden. Varm kakao venter heldigvis på os i hytte. Efter bad (endda i søen for 
de friske), sauna og en god chili con carne falder der ro over tropperne. Inden længe ligger alle 
trætte, trykt og veltilpasse i poserne. 
 
En frisk trommen på taget vækker os lørdag morgen, ikke lige hvad vi havde håbet på. Men på 
med regntøjet og fat i øsekarrene, bådende venter blot på at blive tømt, før en ny oplevelsesrig 
dag kan påbegyndes.  
 
Hen på formiddagen stilner regnen af og solen titter frem. Vi ror forbi Laven, Møgelø og 
Himmelbjerget.  
 

 
Længere inde mod Silkeborg bliver husene flittigt studeret. Vi mødes med de to andre både til 
en kort formiddagspause med kage, kaffe og en enkelt leverpostej-klapsammen til de mest 
sultne roere.  
 
Turen herefter går mod ”Brillerne”, hvor der hersker fred og idyl indtil 5 både under glade 
jubelråb stormer gennem sivene ind i den første brille.  

2 Våd men glad besætning. 
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Nogle spiser frokost ved Slåensø, men vi er dog et par både som ikke kan modstå mavernes 
knurren længere og derfor bliver i brillerne. 
 
Dagens nye ekspedition hedder Brassø. Men inden vi får set os om er vi næsten inde i 
Silkeborg, hvor vi slår et sving forbi. Efter at have sendt et par landspejdere ud, lykkes det os at 
finde den meget snævre indsejling til Brassø. Et kort øjeblik er vi ved at forveksle Brassø med 
Lock Ness sø, da noget meget mytisk stikker op af vandet, som minder mest af alt om Lock 
Ness uhyret i egen høje person. Det viser sig senere, at være en slange af en art, der stikker op af 
vandet og fungerede som hvileplads for mågerne. 
 
På vej tilbage til Møgelø bliver det kun til en kort smuttur ned til Paradis Øerne, selvfølgelig 
med kaffepause (vi skal jo have spist noget af kagerne, kiksene, chokoladen, slikket m.m. Man 
skal endelig ikke komme i sukkerunderskud når man er på langtur). Fremme ved hytten på 
Møgelø er stemningen allerede høj da vi ankommer ved fem-tiden. Så er der ellers gjort klar til 
fest, og fest bliver der. Man skal dog passe på med at stikke næsen for langt frem. Dette blev 
erfaret på bogstaveligste vis. 
 
Det er en træt besætning, der søndag morgen skal sætte morgenmaden på bordet. Men af sted 
kommer vi fra Møgelø. En enkelt båd må dog finde en alternativ bundprop i form af en simpel 
korkprop. En rask tur tilbage til Ry og en, to, tre og bådene er over, vi er ved at være i træning. 
Frokost bliver igen indtaget ved Klostermøllen før den sidste tur går over Mossø. Vi hiver 
bådene i land, endnu en række gode oplevelser er lagt i bagagen. Før vi trætte oven på de sidste 
3 dages strabadser kravler hjem på sofaen, må vi dog lige en tur forbi klubhuset, bådene skal 
vaskes af til vinteren, hvilket betyder sæbe og knofedt.                                  /Marianne Bjerre 

3  Fælles samling i brillerne
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I RÆKKEN AF ÅREESPALIERER 2 
 
Melodi: Otto Brandenburg: Når en sailor går i land 
Vers 1. 
Sømanden ved, at gode råd er dyre 
Her kan du fååå et par – fra dine fyre 
For når en sailor (sailor sailor) en rigtig sailor - går i 
land 
Så ved han aldrig hvad der vil ske 
En sømand har sin enegang, men nu er det forbi 
Hør hvordan dit liv det vil bli’  
En sailor lider langt mere – ondt end godt  
Men bringer skuden flot  
Tag dig i agt 
Når Line slår takt 
Av-av av-av av av for en magt 
For når en sailor (sailor sailor) en rigtig sailor går i land 
Så ved - han aldrig hvad der vil ske 
En sømand har sin enegang men nu er det forbi 
Hør hvordan dit liv det vil bli’  
 
Vers 2.  
Sergenten ved, det’ vigtigt at bestemme 
Vi frygter blot, at du-det-vil-glemme - derhjemme 
For allerede (rede i reden) da stilen - den blev lagt 
 - Havde sergenten ingen magt  
hi-fi møbel, romedalje, fiske-billeder  
sku-bi-du - de røg uuuuu 
Sergenten klamrer sig til - sit sidste trofæ  
Scenariet må ikke ske    
Bella som skrot 
det blir´ ikke godt 
ku-un med vogn er man hoooooot 
For når en sailor (sailor sailor) en rigtig sailor går i land 
Så ved - han aldrig hvad der vil ske 
En sømand har sin enegang, men nu er det forbi 
Hør hvordan dit liv det vil bli’  
 
Vers 3.  
Roeren ved - at uden mad og drikke 
vil kroppen snaaart forfalde – det dur ikke 
men på den anden side kan det kun gå galt 
hvis energi-indtaget - går amok  
Der skal vær’ balance 
mellem mad og elegance 
slut med gedeost og foie gras 
Din dovne krop skal igen presses ned i trikot 
det revner nok i to 
men kroppen skal trimmes 
og dellerne tæmmes 
ko-om igen ombo-ord med os 
For når en roer (roer roer) en rigtig roer går i land 
Så ved han aldrig hvad der-vil-ske 
For det er ikke længre din biceps der buler ud 
og tror du ik’ på os’ spør’ din brud 
 
Vers 4. 
Bio’logen ved - nå’d om blomst og bi’er 
hør nu hvordan han charmer sine piger 

han ses til tider (sikke tider) som drag-queen - og som 
gris 
og Line g’ir et lil-le fnis 
waders, sommerfuglenet og orni-tologi 
det er no’ed som pi’erne ka li… 
Din grønne buks - sidder - altid så flot 
små, stramme shorts gør også godt  
men dit tøj det ry’r ud 
bar spør’ din brud 
men tilbyd det nu først til os   
For når en sailor (sailor sailor) en rigtig sailor går i land 
Så ved - han aldrig hvad der vil ske 
dit tøj har vær’d på mod’engang, men nu er det-forbi 
fra nu af blir’ du siiidste skrig 
 
Vers 5.  
Fiskeren ved, hvordan man swinger fluen 
ved han mon os – hvordan-man snører fruen 
for når en fisker (fisker fisker) beretter stolt om livets 
fangst 
så ved man aldrig  hvad-man-skal-tro 
silden var så sød – hun fik et kys og det-betød 
at fisken trak sin fisker i vand 
Og silden fylder så rigeligt hans kvote-op 
- der er dømt fiskestop    (wauw wauw wauw wauw) 
nu grejet må vig’ 
for kurmageri 
no’d-af-en om-vælt-ning, må man sig 
For når en sailor, en sailor, en sai…… en sailor går i 
land 
Så ved   Så ved   Så ved - han aldrig hvad der vil ske 
En sømand har sin enegang, men nu er det-forbi 
Hør hvordan dit liv det vil bli’  
 
6. vers  
HOV! - vi har jo glemt, at Line os’ er sailor 
Det ændrer-alt ved denne sjæææler 
For når to sailors (sailors sailors) to sailors står til søs 
så ved man det ender - med et kys 
han faldt ned på knæ 
hun fik en tom porte-monnæ’  
for penge har en sand sailor eeej  
en fader følger sin pige op ad - kirkens gulv 
for at gi’ hend’ til et - - - - 
fuldstændigt pragt-eksemplar 
til ægteskab klar 
og JA!  - I passer-som-par 
For når to sailors, to sailors….to sailors står til søs…  
(modul, gentag) 
Så ved   Så ved   Så ved  man, at det ender med-et-kys 
to sailors ha’d der’s enegang, men nu er det forbi 
Lyk-kelig vi ved I vil bli’ duaaahhhh (Trestemmigt, 
happy fingers!)    
 

/ Anders, Søren og Claus  
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LYSTERAPI PÅ ÅRHUSBUGTEN 
Vinterroning 

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

                /Claus Behrendsen 

Reglement for vinterroning 

§ 1 
I tidsrummet fra standerstrygning til standerhejsning gælder reglement for roning i korttursfarvand K1, 
K2 og K3 med nedenstående skærpelser.  

I: Vinterroning i inrigger 

§ 1 
Vinterroning i inrigger omfatter strækningen Havnen - Egå Marina - Kaløvig Bådhavn.  

§ 2 
Vinterroning i inrigger må kun foregå under ledelse af en L-styrmand eller en K3-styrmand, som har 
fuldført L-kursus.  

§ 3 
Vinterroning må kun foregå i både, der ved opslag er afsat til vinterroning. Vejret skal være roligt og der 
skal være rimelig sigtbarhed (dvs. ingen roning i mørke eller tåge). Ved eventuel drivis eller lignende 
ophører tilladelsen til vinterroning.  

II: Vinterroning i outrigger på Havnen 

§ 1 
Vinterroning i outrigger omfatter strækningen Havnen - Egå Marina - Kaløvig Bådhavn.  
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§ 2 
Vinterroning i outrigger på havnen må kun foregå i gigbåde.  

§ 3 
Vinterroning i gig må kun foregå under ledelse af en L-styrmand eller en K3-styrmand, som har fuldført 
L-kursus. Alle gig-roere skal have S-ret. Roning skal foregå iført redningsvest eller svømmevest.  

§ 4 
Vinterroning må kun foregå i både, der ved opslag er afsat til vinterroning. Vejret skal være roligt og der 
skal være rimelig sigtbarhed (dvs. ingen roning i mørke eller tåge). Ved eventuel drivis el. lign. ophører 
tilladelsen til vinterroning af hensyn til bådene.  

III: Vinterroning i outrigger på Brabrand Sø 

§ 1 
Vinterroning i sculler på Brabrand Sø må kun foretages af styrmænd med S-ret.  

§ 2 
Roning skal foregå iført redningsvest eller svømmevest, og der skal minimum være to både på vandet 
ad gangen. Ved vinterroning i andre outriggere skal minimum halvdelen af besætningen have S-ret.  

§ 3 
Ved roning i singlesculler eller dobbeltsculler skal der minimum være to både på vandet ad gangen.  

§ 4 
Vinterroning må kun foregå i både, der ved opslag er afsat til vinterroning. Vejret skal være roligt og der 
skal være rimelig sigtbarhed (dvs. ingen roning i mørke eller tåge). Ved eventuel drivis el. lign. ophører 
tilladelsen til vinterroning.                     

 
 
 

JULEHYGGE I ASR! 
 

Torsdag d. 15/12 kl 19.00 
 

Traditionen tro vil der være Trivial Pursuit-dyst, 
æbleskiver og gløgg 

 
 

Tilmelding senest Tirs d. 13/12 på opslaget i klubben 
 
 

/Aktivitetsudvalget 
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ASR’S FOTOKONKURRENCE 2005 
 
Vinderne af fotokonkurrencen blev afsløret 
ved julefrokosten. Da ikke alle fik mulighed 
for at deltage i julefrokosten, følger her 
resultatet af fotokonkurrencen. 27 
medlemmer stemte ved standerstrygningen, 
og de skulle sætte kryds ved de tre bedste 
billeder indenfor hver af de fire kategorier.  
Af de i alt 55 billeder der var indleveret af 10 
medlemmer i roklubben, var 14 billeder 
omfattet af kategorien ”Bedste naturbillede”. 
Billeder fra Morten Christensen og Søren 
Dalager-Pedersen fik med 8 og 9 stemmer 
henholdsvis 3. og 2. pladsen, hvorimod 
Karin Pape Møllers ganske karakteristiske 
billede fra sæsonen, med masser af 
vandmænd, løb med prisen for årets 
naturbillede med 11 stemmer.  
 
I kategorien ”Bedste kaproningbillede” 
deltog 7 billeder og Søren Dalager-Pedersen 
og Anders Moustgaard delte 3. pladsen med 
hver 7 stemmer. Ann Bischoffs billede tog 2. 
pladsen med 13 stemmer, mens Søren 
Dalager-Pedersen med 14 stemmer kunne 
modtage årets kaproningspris med et billede 
af klubbens DM mestrene i 8’er-Grand Prix 
2004-2005. Søren sender en venlig hilsen 
videre til Finn fra Aarhus Roklub, som er 
billedets egentlige fotograf.  
 
Hyggeroningsbilleder af Søren Dalager-
Pedersen fik 7 og 8 stemmer og løb dermed 
med både 3. og 2. prisen i kategorien ”Bedste 
hyggeroningsbillede”, hvor 14 billeder var 
blevet indleveret. Thomas Wacherhausen var 
dog en klar vinder med 14 stemmer for et 
billede fra en efter sigende meget hyggelig 
rotur. Moccacity sponsorerede en pose 
udsøgt kvalitetskaffe til glæde for de næste, 
der kommer med Thomas på en hyggerotur.    
 
Claus Behrendsen og Karin Pape Møller 
modtog begge 3.pladsen med hver 9 
stemmer i kategorien ”Bedste sociale 
robillede”, hvor i alt 18 billeder deltog. 
Michael Troelsen fik 2.pladsen med 12 
stemmer, mens ingen kunne stå for Ann 
Bischoffs billede af henholdsvis hendes og 
Linda Petersens små roere in spe, der klædt i 
rotøj overværer en rokonkurrence, som 

ifølge Ann ikke er videre tilskuervenlig – 
særligt ikke for små børn. Billedet modtog 14 
stemmer.  
 
Blandt alle de indleverede billeder skulle 
deltagerne i afstemningen endeligt angive 
det samlet set bedste robillede, hvilket 
resulterede i, at Morten Christensen vandt 
prisen for ”Årets robillede” med et billede af 
en delfin der springer ved siden af en robåd. 
Billedet blev taget på årets kaninlangtur, 
hvor mange deltagere jo fik mulighed for at 
opleve et sandt delfinshow. Morten modtog 
et par solbriller sponsoreret af Toursport. 
Forretningen vil lægge billedet ind på deres 
hjemmeside www.toursport.dk, så rosporten 
får lidt ekstra opmærksomhed. Endeligt 
modtog Mads Søgaard en pris for dygtig 
billedbehandling med et billede der 
parodierer med årets delfinbilleder, idet 
billedet omfatter en robåd omgivet af en hval 
og en russisk rumkapsel…       
 
Alle vinderbillederne hænges op i klubhuset. 
Derudover er alle indleverede billeder indsat 
i et fotoalbum i klubben samtidigt med at de 
lægges ud på hjemmesiden. Det 
professionelle fotolaboratorium Mai Color 
sponsorerede venligst fremstillingen af alle 
billederne. Statoil sponsorerede stort set 3. og 
2. pladserne med nogle 
chokoladejulekalendere de var brændt inde 
med… 
 
Idéen med fotokonkurrencen er, at få de 
bedste billeder fra ro-sæsonen frem, og få 
lavet det til en fast tradition at få hyldet de 
bedste ro-billeder og deres fotografer i årets 
slutning.  
 
E-mailadressen asr.foto@gmail.com 
opretholdes, så alle medlemmer løbende kan 
indsende deres pletskud i den nye sæson, 
hvorved endnu flere forhåbentlig vil deltage 
med deres billeder til ASR- 
fotokonkurrencen 2006. Husk i filnavnet at 
angive hvilken af kategorierne du ønsker dit 
billede med i, samtidigt med at du noterer 
navnet på den, der har taget billedet.  

/Jesper H. Christensen 
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BESTYRELSENS ÅRS-
BERETNINGER 2005

Husforvalteren 
Bestyrelsesåret 2005 er ved at være omme, et 
år hvor klubben har været i gennem en del. 
Vinteren 2004-2005 var hård ved vores hus. 
Vandrør sprang, og der var stormskader på 
vinduer, port og hegn. Vi var heldige, at 
stormen blev til stormflod, så forsikringen 
dækkede det meste. 

På husklargøringsweekenden i foråret, var 
vejret ikke til maling udendørs, så det blev til 
indendørs arbejde. Stuen, omklædningsrum 
m.m. fik en ordentlig tur. Senere blev der 
arrangeret maledag, hvor porten blev malet 
blå. 

I sommerens løb har der været lidt 
problemer med kloakken i klubben. Det lille 
wc var stoppet, og det samme gjaldt 
bruserriste og køkkenvask. Efter lidt 
opsøgende arbejde blev tegningerne over 
klubbens kloakledninger fundet frem, og 
brønden fundet ved fornem hjælp fra 
havnens folk. En stor tak til dem. Toilettet 
var stoppet pga., at en lighter havde sat sig 
fast nede i S låsen. 

Efter ønske fra flere fra klubben har klubben 
siden foråret været 100% røgfri indenfor, 
også når der er fest. Dette er der kommet 
meget positive tilbagemeldinger på. 

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle, der 
har hjulpet med forskønnelse af klubben i 
året, der er gået. Hvis vi passer godt på 
klubbens bygninger, har vi dem i mange år i 
nu, og vi ved jo ikke endnu hvornår vi skal 
flytte. 

/Morten U. Christensen 

Instruktionschefen 
Til infomøderne i marts blev der skrevet ca. 
90 interesserede personer op på venteliste i 
roklubben, heraf startede 73 i roklubben til 
instruktionsweekenden. 

Instruktionsweekenden var i år en bragende 
succes. Dette skyldes ikke mindst en masse 
frivillige hænder, glade instruktører, ivrige 
kaniner og så selvfølgelig en smule blikvand 
og blå himmel.  

Til det obligatoriske instruktørmøde var der 
desværre kun et begrænset antal fremmødte. 
Næsten alle nyuddannede instruktører 
mødte op, men mange af de erfarne 
instruktører, der skulle give tips ideer videre, 
dukkede desværre ikke op. De som mødte 
op havde en hyggelig og lærerig debat om 
instruktion. Det er netop sådan en debat og 
kommunikation instruktørerne imellem, der 
kan sikre et fortsat højt uddannelsesniveau.  

Der har i løbet af sæsonen været oprettet 
enkelte kanin hold, hvor 2 instruktører er 
gået sammen om 2-6 kaniner. En sådan 
ordning er meget fleksibel for både 
instruktører og kaniner. Desuden kan de to 
instruktører supplere hinanden roteknisk og 
erfaringsmæssigt. Jeg har kun hørt positive 
tilbagemeldinger om disse forsøg. Man 
kunne derfor overveje at udbygge det 
direkte samarbejde mellem de enkelte 
instruktører i de kommende sæsoner.  

I løbet af sæsonen har klubben i alt fået 103 
nye medlemmer hvoraf 7 kommer fra andre 
roklubber. 31 instruktører har stået for 
instruktionen og har gjort et fantastisk stort 
stykke arbejde med at få de mange nye 
medlemmer integreret i klubben.  

Ventelisten er her ved sæsonens afslutning 
på 30 personer, og denne kunne have været 
mindre med en endnu større 
instruktørkapacitet. Med en udskiftning på 
ca. 1/3 af klubbens medlemmer om året er 
instruktionen en af de bærende kræfter i 
klubben. Vi skal derfor huske at støtte op om 
instruktionen. I år har der været 7 færre 
aktive instruktører end sidste år, og det er en 
udvikling, der ikke må forsætte. Jeg vil 
derfor opfordre alle gamle og potentielle 
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instruktører i klubben til at hjælpe til næste 
år.  

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle ASRs 
aktive instruktører, og alle der hjulpet til på 
sidelinjen året igennem, fx ved 
svømmeprøve og instruktionsweekenden, og 
et stort velkommen til alle de nye 
medlemmer.  

/Anders Bertelsen 

Kaproningschefen 
Sæsonen startede allerede i 
vintermånederne, med vinter 8GP, hvor 
herrerne (de onde) fik samlet 1. plads og de 
øvrige ASR-hold klarede med en 6. plads til 
det søde hold (herrerne) sig også fint i denne 
turnering. I rosæsonen er der sket meget på 
kaproningssiden i år: 

Herrerne fik "kun" en samlet 3. plads i 8GP, 
Det gjorde de nok primært, fordi 
holdopstillingen i Viborg ikke var optimal, 
men det giver os et år til at samle et hold få 
det trænet sammen og så rykke op i 1. 
division.  

I langdistance, DM, fik herrerne fik en samlet 
2. plads og damerne en samlet 3. plads til 
DM. I Jydsk maraton fik vi en 1. og en 3. 
plads. I Karlebo maraton fik vi en 2. og en 3. 
plads Alt i alt fik vi en samlet 1. plads i 
maraton.  

ASR gjorde rent bord til ÅVM med de tre 
første pladser og en 5. plads.  

Årets kaniner gjorde rent bord i Aalborg, 
guld og sølv til herrerne og guld til damerne. 
Desuden vandt ASR 1. og 2. pladsen i 2 årers 
inrigger senior i Aalborg og damerne fik en 
2. plads.  

Til DM var der flere hold med fra ASR vi fik 
en 2. plads i 4 årers inr og en 2. plads i 2 årers 
FM (Forbunds Mesterskab).  

Derudover har vi en roer, der har skilt sig ud 
på elite plan. Anders M. er blevet nordisk 
mester og har været til World Cup.  

På klubplan er der sket en del, det første er at 
motion+ blev lavet om til ”teknik+” dette var 
enormt populært og skal gentages, men det 
giver også desværre et fingerpraj om, at der 
lægges for lidt vægt på teknik under 

kanininstruktionen. Motion+ skal tilbage, da 
der ikke kom så mange af de ”gamle” 
motion+'ere til teknik træningen.  

ASR står, på vej ind i den nye sæson, rigtigt 
godt til at gøre sig på kaproningsscenen i 
Danmark, og det skal udnyttes til næste år. 
Allerede til vinter med tre stærke 
ergometerhold (2 herre og et dame). 
Desuden skal vi forsøge at gøre os mere 
gældende på damesiden i både outrigger og 
inrigger. 

/Sune Mørch Knudsen 

Langturschefens beretning 2005 
Langturskilometrene er nu blevet talt op, og 
de 32.626 km bekræfter en ret aktiv sæson. 
Jeg håber, at mange af de nye medlemmer 
har haft mulighed for at tage del i det søde 
langtursliv, og, nu da standerstrygningen 
har sat punktum for denne aktivitet for i år, 
som jeg, vil mindes en sommer med dejlige 
langture og sjove langtursanekdoter. 

Udgangspunktet for en sæson med gode 
langtursoplevelser var i hvert fald godt: 
Kaninlangturen til Hestehaven i juni vil blive 
husket for dejligt sommervejr og to legesyge 
delfiner, som sikrede os forsiden på Århus 
Stiftstidende den efterfølgende dag. 
Derudover arrangerede langtursudvalget tre 
andre fælles langture: en fælleslangtur 
planlagt til Hjarnø, men som igen i år endte 
med at gå til Odder, en fælleslangtur til Fur 
og Livø og endelig Løvfaldsturen. 

Der har været stor interesse for 
fælleslangturene, og deltagerpladserne er 
hurtigt blevet fyldt ud. Tak til styrmændene 
for at have bakket op om turene, og stor tak 
til langtursudvalget for den store 
arbejdsindsats I har lagt i at hjælpe med at 
arrangere og afholde turene. Der har 
desværre været en generel tendens til at 
mange er hoppet fra turene i sidste øjeblik, 
hvilket unægtelig besværliggør det store 
logistiske arbejde, arrangørerne sidder med. 
Så derfor, når man skriver sig på en tur, bør 
dette ske efter, at man både har besluttet sig 
for, om man vil deltage samt sikret sig, at 
man kan den pågældende weekend. 
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Der har ikke været de store nyerhvervelser af 
langtursgrej i år. De seneste års indkøbte 
telte er fortsat i god stand, fordi folk har 
været gode til at være opmærksomme på 
mangler og skader og også til selv at 
udbedre dem. Tak for det. Til gengæld 
svinder det voldsomt i Trangia delene. Trods 
indgravering og nye Trangiaposer er 
bestanden nu blevet halveret siden sidste år, 
og langtursudvalget besluttede i år, at vi ikke 
ville supplere op så længe, der er så stor et 
svind. 

Tillykke til de nye langtursstyrmænd, der er 
blevet udklækket i år. 

Endelig 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 

Materielforvalterens årsberetning. 
Materielsæsonen 2005 begyndte allerede i 
november 2004, hvor de første både skulle 
vinterklargøres. Pga. manglende tilmelding 
måtte vi slå hold sammen og få ekstra en 
weekend i marts måned. Ikke helt optimalt, 
men med den obligatoriske ringe-runde blev 
bådholdene besat.  

Der blev traditionen tro skruet, slebet og 
lakeret til den store guldmedalje gennem de 
kolde måneder og der skal gives et 
kammeratligt dunk i ryggen samt lyde en 
stor tak til alle de – bådformænd såvel som 
sandpapirs-infanteristerne - der ydede en 
indsats. 

Desværre var der nogle skader, der ikke blev 
repareret i forbindelse med 
vinterklargøringen hvilket resulterede i, at vi 
i en periode i de første forårsmåneder havde 
mange både ude af drift. Det er selvfølgelig 
ærgerligt netop i en tid, hvor roaktiviteten er 
stor, og hvor bådene helst skulle være i tip-
top stand. Dog er det altid bedre, at vi får 
udbedret de skader, der uvægerligt opstår, i 
stedet for at vende det blinde øje til og lade 
stå til.  

Vi har i materieludvalget talt om vigtigheden 
i at få overbragt kompetencer, da vi 
traditionelt har en ret stor udskiftning af 

medlemmer i klubben. Mange af de 
mellemstore reparationer er nogle, vi selv 
udfører, og det er vigtigt at erfaring med 
disse ikke hviler på nogle få skuldre eller går 
tabt, så vi hver sæson skal opfinde den dybe 
tallerken. Derfor holdt vi i foråret et ’internt 
udvidet materielkursus’, hvor man kunne 
lære at luse, skifte svøb etc. Der var pæn 
deltagelse, men plads til flere.  

På uddannelsesfronten har udvalget også 
afholdt en stribe K1-kurser samt haft 8 mand 
af sted på kursus på Odder inriggerværft, 
hvor kundskaberne er blevet suppleret og 
klubben har fået foretaget reparationer 
under kyndig vejledning. 2 af bådene er 
blevet dernede og skal have foretaget 
reparationer af større karakter, men 
forventes snart at være tilbage. 

Materielforvalteren har selv været væk fra 
byen en stor del af sæsonen, men hjælp fra 
co-formanden og et udvalg, der til dels 
består af gamle materiel-rotter, som har 
kunnet arbejde selvstændigt, har fået det til 
at fungere. 

Vi kører en løbende udskiftning af 
bådparken og i år kom turen så til HMS. Den 
blev erstattet af Rømer, der er bygget på 
Grejsdalen Inriggerværft. Som mange sikkert 
har erfaret, er den en noget anden bådtype 
end klubbens øvrige inriggere, da den 
primært er konstrueret til kaproning. Den 
stiller øgede krav til teknik og koncentration, 
men giver også muligheder for målrettet 
træning. Af samme årsager har den også, 
som den eneste båd, fået et særligt 
reglement, der er ment som en hjælp til både 
roere og båd, og det er mit indtryk at dette er 
blevet respekteret.  

En ny vinterklargøring står for døren. Vi har 
i år fået 2 weekender i november og for at 
undgå en gentagelse af sidste års scenario, 
hvor vi skulle flytte weekender, finde ny 
formand etc., fordi folk først meget sent 
skrev sig på, skal der her lyde en opfordring 
til at finde kalenderen frem og sætte et stort 
kryds og derefter skrive sig på. Bådene er 
fundamentet for vores fællesskab og 
fortjener størst mulig omsorg. 

/Jonas Marschner 



 22 

Ro- og aktivitetschefens årsberetning 

Fællesture 
De traditionelle fællesture i det daglige 
rofarvand, madpakketur, Kr. Himmelfart, 
Skt. Hans og grilltur, har igen i år været 
karakteriserede ved en høj deltagelsesgrad. 
Samtlige klubbens både har været på vandet 
og vi har ofte måttet låne både i de andre 
klubber, for at alle tilmeldte kunne komme 
med.  

Fiskekonkurrencen blev afholdt i maj – der 
var et par både på vandet, men desværre er 
fiskebestanden i Århusbugten tilsyneladende 
stærkt svindende og fangsten var noget 
spartansk. Ikke desto mindre var 
efterfølgende grillhygge i klubben succesfuld 
og hyggelig  

Idrætsdagen: ASR bakkede op om Aarhus 
Universitets-Sport, som vi er en del af. Vi fik 
med Rømer 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 succes - ergometerkonkurrencer, hvor 
man skulle gætte sin 500-meter tid eller ro 
hurtigste tid.  

Fællesroning 
Fællesroningen har generelt haft god 
opbakning i løbet af den forgangne sæson. 
Efter at Motion+ er blevet indført som 
fællesroning om torsdagen, har vi valgt at 
bortskaffe den almindelige fællesroning 
samme dag og hermed har den 
”almindelige” fællesroning været 
indskrænket til tirsdag og søndag. Sidste års 
lidt svigtende opbakning til fællesroningen 
pga. manglende styrmænd blev løst med 
Aktivitetsudvalgets nye initiativ 
”styrmandsgaranti”, idet vi med en liste, 
hvorpå styrmænd kunne skrive sig på, ville 
sikre, at ingen skulle gå forgæves til 
fællesroning. På den måde kom 
fællesroningen fint i gang og henover 
sommeren kørte den af sig selv, uden 
styrmandslisten.  

Rostatistik 
Sæsonens km. er ved at blive talt sammen og 
vi regner med at optællingen ligger klar til 
generalforsamlingen.  

Læs mere om km-opgørelsen, Kåringen af 
årets rokonge, -dronning, kaninkonge –
dronning samt den individuelle km-
opgørelse andetsteds. 

Udstyr til bådene 
Redningsveste, ankre, øsekar, standere, flag 
er i OK stand, men standere og flag vil i løbet 
af vinteren blive efterset og suppleret op. 
Bådvognene, der ligger under mit område, 
lever et hårdt liv og skal løbende 
vedligeholdes. De vil i løbet af vinteren blive 
efterset. Det hænder, at en bådvogn 
punkterer. I den forbindelse skal det 
indskærpes at det påhviler alle at hjælpe til 
og det er ikke mere kompliceret at lappe en 
bådvogn end at lappe en cykel. Lappegrej er 
i værkstedet!  

Vinteraktiviteter 
Vinteraktiviteterne er i fuld gang: Volley, 
svømning og ergometertræning kører med 
stor succes.  

Der bliver julehygge i december og vi vil 
afholde et par aktiviteter henover vinteren. 
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 godt samarbejde.  

/Claus Behrendsen 
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Sekretæren 
Jeg har besluttet at stoppe i Bestyrelsen efter 
2 år som sekretær. 

Generelt har det været en rigtig dejlig tid, i 
en dejlig klub, med nogle dejlige mennesker 
– tak for det! 

Grunden til, at jeg stopper, er ikke 
manglende roglæde, snarere manglende tid, 
da mit Ph.D. studium går ind i en afsluttende 
fase og så vil jeg nok være lidt egoistisk at 
bruge den mere sparsomme fritid på at ro 
selv. 

Sekretærarbejdet er dybt afhængigt af 
medlemmernes hjælp til selvhjælp – det er 
fortsat utroligt vigtigt, at man lige sender en 
e-mail ved nye rettigheder, adresse, telefon 
og/eller e-mail ændringer. 

Min politik, som på nogle kan have virket 
lidt firkantet, har været at jeg helst vil undgå 
flyttekort, lister i klubben, personlige 
beskeder, SMS eller telefonopkald. 
Oplysningerne skal i sidste ende lægges over 
i en elektronisk database og så er det meget 
nemmere at holde rede på en mappe med e-
mails end en broget samling af forskellige 
kort, papirlapper osv.  

Men det er selvfølgelig op til den nye 
sekretær at bestemme hvordan 
vedkommende vil administrere 
hovedhvervet, opdateringen af 
medlemsdatabasen! ☺  

Personligt har jeg i min tid som sekretær dog 
helt klart følt et behov for, at vi får gjort alt 
elektronisk og webbaseret (indmeldelse, 
instruktion, roprotokol osv.), således at 
medlemmerne selv kan ændre i deres egne 
medlemsoplysninger og instruktører også 
har mulighed for at ”vinge af” ved 
instruktion. Dette kunne overflødiggøre 
stamkortene som vi kender dem – problemet 
er, at lige nu er der tale om dobbelt 
bogføring.  

Under alle omstændigheder bør 
kommunikationen mellem instruktørerne og 
sekretæren generelt være bedre, idet som 
systemet er nu skal sekretæren jævnligt 
tjekke om der er oprettet nye medlemmer i 
stamkortene nede i klubben. Det skal helst gå 

rimeligt stærkt, for kassereren kan ikke 
registrere indbetalinger før, sekretæren har 
oprettet de nye medlemmer i 
medlemsdatabasen. 

Ellers er der ikke meget nyt i forhold til mit 
referat fra sidste år, da arbejdsopgaverne er 
de samme. 

Endnu engang tak til alle, men specielt til 
Dorthe Smedegaard, der som kasserer har 
været min nærmeste samarbejdspartner. 

/Søren Dalager-Pedersen 

Uddannelseschefen 
Posten som uddannelseschef er måske en af 
de mere ”usynlige” poster, men trods det, er 
det en post, hvor man i løbet af sæsonen er i 
kontakt med mange af klubbens medlemmer 
- både nye og gamle.  

I overdragelsen af posten havde den afgåede 
uddannelseschef, Line Boel, gjort et stort 
forudgående arbejde, bl.a. ved tydeligt at 
beskrive hvilke arbejdsopgaver der påhviler 
uddannelseschefen. Dette betød, at det var 
let og overskueligt at gå i gang. – Tak for 
hjælpen Line. Som ny på posten har det 
ligeledes været en fornøjelse at arbejde 
sammen med garvede folk i uddannelses- og 
instruktionsudvalget.  

En af de vigtigste opgaver som 
uddannelseschef er at sørge for, at vi i 
klubben har et nogenlunde stabilt antal 
instruktører. I foråret blev der uddannet 12 
nye af slagsen - dejligt at lysten stadig er der 
til at bidrage til klubbens videre eksistens. 

Generelt har der været god opbakning til 
styrmandskurserne, men især på K1-
kurserne har der vist sig en træls tendens til, 
at de tilmeldte blev væk, når kursusdagen 
oprandt. Ellers er det udelukkende positive 
tilbagemeldinger, jeg har modtaget fra både 
deltagere og undervisere om kursernes 
overordnede forløb. I den forbindelse skal 
der lyde en stor tak til de folk, der igen i år 
har gjort en uvurderlig indsats for at 
uddanne klubbens styrmænd - tak til Gorm 
Proschowsky, Lone Trærup, Søren 
Agergaard, Kristian Kjær Andersen og 
Maiken Rasmussen. 
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I DFfR-regi har vi også undervisere på 
banen, nemlig igen Søren Agergaard og 
Gorm Proschowsky, samt Christian Petersen 
og Per Mortensen - også tak til jer for 
indsatsen. 

Indenfor uddannelsesområdet har vi i den 
forgangne sæson, i bestyrelsen, besluttet at 
skærpe kravene omkring erhvervelsen af K1-
retten, af sikkerhedsmæssige årsager. Med 
standerhejsningen 2006 træder skærpelsen i 
kraft. Herefter skal man før K1-instruktionen 
påbegyndes, have roet 200 km, og 350 km før 
man kan tildeles styrmandsrettighed (mindst 
150 km skal være roet i den sæson 
rettigheden tildeles). 

Disse var ordene for i år. Mange tak til den 
afgående bestyrelse for et godt og 
konstruktivt samarbejde. Jeg kan desværre 
ikke fortsat finde tid til at deltage i 
bestyrelsesarbejdet, men det har været en 
fornøjelse de år jeg har været med. 

/Hanne M. Lærke 

Formanden 
Som formand ser jeg tilbage på et første år, 
der har været præget af mange udfordringer, 
mange lærerige oplevelser og mange gode 
diskussioner. Da jeg sidste år blev valgt, 
sagde jeg, det første år skulle være et læreår. 
Hvor jeg satte mig til rette på posten og fik et 
overblik over landskabet. Det er et år, hvor 
jeg og mange andre, har afprøvet grænser. 
Hvordan ser landskabet ud nu, kunne 
temaet hedde. Men lad det nu ligge. Lad mig 
ridse nogle aktiviteter op. 

Eksternt 
Jeg begyndte på tjansen temmelig brutalt. 
Allerede dagen efter sidste års 
generalforsamling, var der en indkaldelse til 
møde i Idrætssamvirket. Det var om ny 
ponton på Brabrand. Der var søgt penge, 
men ingen havde regnet med, vi skulle 
betale halvdelen selv. Alle interessenter på 
Brabrand var med til mødet, hvor vi samlet 
stillede med 150.000,- til ponton. Heraf 
bidrog ASR med 10.000,- Det mener jeg, er 
mere end rimeligt, set i lyset af, ASR ikke 
havde væsentlig indflydelse på processen og 
pontonen. En ny ponton var nødvendig, den 

gamle var ikke i nogen fornuftig stand. Og 
ASR havde ansvaret for vedligeholdelsen af 
den gamle.  

Genhusningen tog jeg fat i med en vis 
optimisme. Den er både gjort til skamme, 
men også næret. Den er gjort til skamme i 
kraft af en Århus Roklub, der nu hellere vil 
ligge på Marselisborg Havn. Den er gjort til 
skamme i kraft af kommunens notorisk 
dårlige økonomi og deres evige 
undskyldning: ”Så må vi lukke flere 
børnehaver…” Den er blevet næret i kraft af 
det enorme arbejde, jeg har set, der er lavet – 
og fortsat bliver lavet. For eksempel er 
Michael Troelsen blevet koordinator for 
styregruppen for ro- og dykkerklubberne på 
havnen. Han sidder med depechen i forhold 
til Fritids- og Kulturforvaltningen og 
Idrætssamvirket. Troelsen sidder fortsat i 
Idrætssamvirkets bestyrelse. En yderligere 
næring til optimismen er byrådets vedtagelse 
af Kvalitetshåndbogen for de Bynære 
Havnearealer, som er en guide 
byudviklingen på havnen. 

Simon Feilberg blev valgt ind i 
Idrætsudvalget, der er Aarhus Universitets 
Sports (AUS) bestyrelse. Han afløste Michael 
Troelsen. Feilberg har været ansat på AUS, 
så han kender til forholdene indefra. Det er 
alt andet lige en fordel at have en stedkendt 
mand der, da AUS uddeler betydelige midler 
til ASR. Hvad der dog godt kan blive bedre, 
iflg. Feilberg. 

Internt 
Formandens opgaver er meget rettet ud i 
verden. Men der sker også ting på 
hjemmefronten. Først og fremmest er der 
selve bestyrelsen. Vi har i år haft 10 møder 
og et minimøde samt en bestyrelsesweekend 
i Ebeltoft Roklub. Der har desværre også 
været udskiftninger i løbet af sæsonen. 
Thyge Moos gik hen og blev arbejdsramt. På 
Falster. Han blev erstattet af Sune Mørch 
Knudsen, som med et kaproningsudvalg i 
ryggen har lagt et Thyge’sk stort engagement 
og arbejde i kaproningen.  

Og som nævnt blev Simon Feilberg valgt til 
Idrætsudvalget i AUS, hvad der betød, vi 
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måtte supplere ham i bestyrelsen. Det skete 
for at han kunne være valgbar.  

En af mine såkaldte mindre succeser er 
arbejdet med en kommunikationsstrategi. 
Arbejdet blev påbegyndt af Thyge og mig i 
forbindelse med deltagelsen i Århus 
Foreningsleder Uddannelse. Det er et kursus, 
som sigter på at forbedre 
foreningsmedlemmer redskaber til at 
forvalte og udvikle klubben. Det har 
desværre lidt en del under Thyges fravær. 
Derfor er det et af de projekter, som ligger 
først for i den kommende sæson. Der skal 
ske noget. En af de ting, som er sket, er, at vi 
har fået ny webmaster. Det er Morten Aaboe 
Jensen.  

Der er til slut en beklagelig sag. Bestyrelsen 
har oplevet en række ubehagelige episoder, 

da en person har brugt en væsentlig del af 
sin energi på at true bestyrelsen, fordi 
bestyrelsen ikke vil give ham personlige 
oplysninger på klubmedlemmer. Det kan vi 
selvfølgelig ikke gøre. Derfor opfordrer 
bestyrelsen alle medlemmer til at være 
varsomme, når man udleverer personlige 
oplysninger om medlemmer til personer, 
man ikke selv kender.  

Til slut vil jeg gerne rette en tak til hele 
bestyrelsen i det forgangne år. Både de 
blivende og de fratrædende. Det har været et 
godt år, men mange gode diskussioner. Det 
håber jeg, vi også kan få fremover i den nye 
bestyrelse. 

/Johnny Kjeldbjerg 

 

 
 

 
Den nye redaktør har en markant lineføring! 
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KANINFEST 2 – HØ(ST)FEST! 
 
Efter sommerens mange ferieforetagender – 
med eller uden robåde – vendte hverdagen 
og det vante roliv efterhånden tilbage til 
havnen i slutningen af august. Og til trods 
for at der ikke har manglet våde varer til 
diverse improviserede grill-fester, var der 
bred enighed om at der var for lang tid til 
julefrokosten.. der måtte en ASR-fest til 
inden!!  
 
Dermed var grobunden lagt for skabelsen af 
en kaninfest 2, hvor folket kunne vende 
tilbage til deres dybeste landsbyrødder – for 
hvad var mere passende til årstiden end en 
høstfest i bedste halmballestil? En lille 
gruppe gik derfor i gang med 
forberedelserne, der hvor der blevet trænet i 
disciplinerne: byjagt efter rødternede 
papirsduge, ulovlig træfældning i Risskov 
samt fangsten af en flyvende ko.. 
Kreativiteten nåede uanede højder da dagen 
nærmede sig. 
 
Til trods for manglende tilmelding blev 
stemningen dog hurtigt høj, måske i kraft af 
Karsten Handrups ukuelige forsøg på at 
rydde ud i efterladenskaberne fra Kaninfest 1 
– så der var slagtilbud på japansk øl, 
interessante dansk-vand drinks med zaki og 
andet godt! (Lykkedes strategien i øvrigt, 
Karsten, eller bliver vi udsat for noget 
lignende engang til foråret?) Og med store 
mængder dansk bondemad kunne festen 

dårligt starte bedre. 
 
Der blev dog aldrig RIGTIG gang i 
dansegulvet førend Claus Behrendsen langt 
om længe blev overtalt til at spille noget 
ordentligt 80’ermusik, for selvom jeg ikke vil 
betegne klubbens medlemmer som 
fremskridtsfjendtlige, kan man ikke undgå 
en vis konservatisme når det gælder 
dansemusik! Hvilket mr. DJ bør skrive sig 
bag øret for ikke at blive upopulær blandt 
det kvindelige køn til næste fest.. 
 
Men der er jo ikke plads til alle på 
dansegulvet, så store flokke bevægede sig ud 
i den efterhånden mørke men endnu lune 
danske sommeraften. Og her blev 
halmballerne, ikke uden grund, ufatteligt 
hurtigt et populært samlingssted! ASR er jo 
klubben hvor alt kan ske – og ofte sker.. Jeg 
har hørt rygter om at det til sidst udviklede 
sig til en god gammeldags ”kast-med-halm”-
kamp, og priste mig lykkelig over ikke at 
være meldt på oprydning dagen efter.. 
 
Men fester i ASR varer jo ikke evigt, selv om 
man enkelte gange ikke helt husker hvornår 
og hvordan man egentligt kom hjem. Og så 
bliver historien jo på sin vis aldrig rigtig 
afsluttet.. Kun én ting er sikkert: man 
begynder allerede at glæde sig til næste af 
slagsen! 

Margrethe Langhoff 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Claus Behrendsen & Co. 
udvælgelser sig næste 
offer… 
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ASR KM STATISTIK 04/05 

 
KM-OPGØRELSE 2004/05 

 
I den forgangne sæson har 279 roere roet 125.301 km. tilsammen 
Hvert medlem har i gennemsnit roet 449 km hvilket er en lille tilbagegang i forhold til 478 km 
Sidste år. 
 
Rokonge blev Søren Agergaard med 3519 km. 
Rodronning blev Anne V. Olesen med 1687 km 
Kaninkonge blev Rasmus Brøgger med 1941 km 
Kanindronning blev Marianne Bjerre med 1156 km 
 
En stor tak skal lyde til Lotte Klixbüll, Søren Agergaard, Jesper Christensen samt Jonas 
Marschner, der har bistået undertegnede med optællingsarbejdet. 
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Optællingen er baseret på sekretærens seneste opgørelse over aktive medlemmer. 
 
Overbliksstatistik: 
 
*Antal medlemmer, som har roet den pågældende sæson 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000  1999 
Dagligt farvand 80.998 70.515 66.524 60.177     53.605    65.698   84.700 
Vinterroning 2.981 3032 2.465 3.435 2.537 5.696 2.567 
Brabrand 7.661 9.063 7.877 7.053 10.394 8.971 2.335 
Langture 32.626 42.691 35.812 25.526 29.711 32.998 40.615 
I alt 124.266 125.301 112.699 96.191 96.247 114.495 130.517 
Medlemmer 279 262 258 231 244 273 270 
 
Tidligere års statistikker samt bådstatistikker kan ses på asr.dk 
 

/Claus Behrendsen, Rochef 
 
 
 
 
 

Så er endnu nogle roere blevet gift – er der flere singler tilbage? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDEREN 
 
Torsdag 15. december Julehygge i klubben 
Tirsdag 20. december Deadline på ASR-NYT 
Lørdag 31. december Nytårsfest, Roklubben ? 
Mandag 9. januar Bestyrelsesmøde 
Lør/søndag 21.-22. januar  Vinterklargøring af Ægir (Morten Christensen)  
  og Ao (Jesper Larsen) 
Lør/søndag 28.-29. januar Vinterklargøring af Cimbria (Søren 
  Agergaard) og Scient (Thomas Svendsen) 
Mandag 30. januar Deadline på ASR-NYT 
Lør/søndag 11.-12. februar Vinterklargøring af Aus (Milou Theut) og Jubi  
  (Jesper Fog-Petersen) 
Onsdag 15. februar Deadline Årebladet 2006.01 
Søndag 19. februar Bestyrelsesmøde 
Lør/søndag 25.-26. februar Vinterklargøring af Hof (Rasmus Brøgger) og  
  Delfin (Troels Højberg) 
Mandag 27. februar Deadline på ASR-NYT 
Lør/søndag 11.-12. marts Vinterklargøring af åreblade  
  (Jonas Marschner) 
Tir/onsdag 14.-15. marts Informationsmøde for nye medlemmer, 19.00 
Lørdag 25. marts Standerhejsning kl. 14.00 
Lør/søndag 25.-26. marts Vinterklargøring af Sylfiden  
  (Claus Behrendsen) 
 
FASTE: 
Svømning  Alle fredage, Ingerslev Boulevard, kl. 21-22 
Vinterklargøring Hele vinteren i klubben – husk at tilmelde dig! 
Volley Tirsdage 20-22, Pigernes gymnastiksal, Læssøegade 24 
Ergometertræning Brabrand Rostadion 
 
Følg i øvrigt med på opslagstavlen og ASR’s hjemmeside: WWW.ASR.DK 
 

    Aarhus Studenter Roklub 

ASR-ÅREBLADET                       Fiskerivej 7, 8000 Århus C 




