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AALBORG ROKLU
M       E       D       L       E       M       S       B       L       A       D 

Generalforsamling i Aalborg Roklub 
Tirsdag den 27. februar 2001 kl. 19:00 

i klubhuset 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende sæson, herunder godkendelse af 

budget og fastlæggelse af kontingent for samme. 
6. Valg af bestyrelse ifølge vedtægternes §5. - På valg er: 
          -Formand  (vakant) 
          -Næstformand, ØKO  
         -Næstformand, ADM 
         -Sekretær (afgår uden for tur) 
         -Rochef  (fung. Rochef) 
         -Aktivitetsformand  
         -U-chef 
         -Hus og materielforvalter 

7      Valg af 2 revisorer. 
8      Beretning fra dispositionsfonden og valg af formand for samme. 
9      Eventuelt. 
 
Regnskabet vil være fremlagt til gennemsyn i klubhuset 1 uge før generalforsamlingen. 
 
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet under pkt. 4, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 11. februar. 
 

Bestyrelsen 
 
P.S. Efter generalforsamlingen er roklubben vært ved en bid brød og en øl/vand. 
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B E S T Y R E L S E N   2 0 0 0 
 
FORMAND 
 P.t. Vakant 
 
NÆSTFORMAND ØKO                             Ahornvej 32                     9824 1434 
 Svend Langer                                                9440 Aabybro                 sol@post9.tele.dk 
  
NÆSTFORMAND ADM                             Deltavej 85                      9811 7586 
 Jens Thomsen                                               9200  Aalborg SV.          jt@aalborg-portland.dk 
 
SEKRETÆR                                                 Søndergade 21                9811 5500 
JensThorsted                                                  9000 Aalborg                  thor@mail1.stofanet.dk 
 
KONTINGENTKASSERER                        Scheelsmindevej 41          9818 6818 
 John F. Larsen                                              9200  Aalborg SV.          jfl@mail.sonofon.dk 
 
UNGDOMSROCHEF                                  Vestre Fjordvej 30, 2.tv   9813 1532 
 Anders Chr. Christensen                               9000 Aalborg                  anders@showproduction.dk 
 
KAPRONINGSCHEF                                  Præstemarken 9               9813 7548 
 Frank Pedersen                                             9000  Aalborg 
 
HUS- OG MATERIELFORVALTER           Borgergade 15                 2525 4418 
 Finn Laursen                                                 9362 Gandrup                 fla@semco.dk              
 
ROCHEF                                                      Abildgårdsvej 53, 3.th.     2325 1668 
 Frederik  Robert Hansen                               9400 Nørresundby           fre.hansen@wanadoo.dk 
 
AKTIVITETSFORMAND                            Postbox 128, Magsvej 17, 9813 1622 
 Gregers Steen Gregersen                               9100 Aalborg                  gsgregersen@sbsby.dk 
 
N Ø G L E P E R S O N E R 
VIKARIERENDE ROCHEF                         Solsortevej 13                  9811 4156 
Jens Saxtorff                                                  9000  Aalborg 
 
MORGENRONING                                     Gl. Hasserisvej 123          9818 5518 
 Karl Johan Thomsen                                     9000  Aalborg                  
 
EFTERMIDDAGSRONING                         Klintevej 9                       9818 4243 
 Carl Fr. Støckel                                            9000 Aalborg                   
 
KAPRONING                                              Frank Pedersen                Se bestyrelse 
 
MINIRONING                                             Frank Pedersen                Se bestyrelse 
 
ORIENTERING                                            Skøjtevej 1                      9838 2417 
 Aage Nielsen                                                9230  Svenstrup J.           aan@aet-biomass.com 
 
GAMLE AALBORG ROERE                       Glucksvej 17, Frejlev       9834 3053 
 Hans Nygaard-Pedersen                               9200  Aalborg SV. 
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Bestyrelsens beretning for rosæsonen 
år 2000 

 
Traditioner 
En roklub der daterer sig tilbage til  1886 inde-
holder naturligvis en række traditioner. Ingen 
har den lange hukommelse fra roklubbens stif-
telse og til i dag, derimod har mange  fået store 
oplevelser igennem rosporten. Traditionerne er 
vi altid fælles om. Derfor er det af stor betyd-
ning, at de mange medlemmer bidrager aktivt 
til at holde disse traditioner i hævd samt at vi-
dereudvikle klubben, så den til enhver tid er 
sine traditioner bevidst, men også er i overens-
stemmelse med det samfund vi er en del af. 
 
Det er vigtigt her at fastholde de mange med-
lemmer, som har en forankret holdning til de-
res roklub - at fastholde et arbejdsfællesskab 
om til stadighed at bidrage med idéer og ar-
bejdskraft for roklubbens ve og vel - og måske 
mere til. 
 
Derfor skal der gives en stor ros til de medlem-
mer der i det daglige yder efter evne og nyder 
efter behov.  Og til de medlemmer som har lidt 
mere i sig til at overveje en øget indsats til glæ-
de for dem selv og deres mange rokammera-
ter. 
 
Formand 
Traditionelt har roklubben haft en formand. 
Dette år 2000 har brudt med denne tradition - 
måske for altid ?? Næppe ! På trods af et godt 
arbejde i bestyrelsen har det vist sig at være 
mindre hensigtsmæssigt på nuværende tids-
punkt at fortsætte uden en valgt formand. 
 
Kollektiv ledelse 
Denne beretning er en del af dette kollektive 
samarbejde med deltagere fra bestyrelsen. 
Med indlæg som er sammenskrevet. Med 
holdninger fra bestyrelsesmøderne. Men også 
med resignerende holdninger til det fremtidige 
bestyrelsesarbejde og manglende engagement, 
der udspringer af roklubbens generelle tilstand. 
Er vi her for at ro eller ?? 
 

Klubben 
På de mere faktuelle linier kan der opleves en 
positiv medlemsfremgang  blandt de aktive ro-
ere på 14 til i alt 234, medens antallet af passi-
ve medlemmer er faldet med 2 til 48. 
 
Landvagtsordning 
I år har vi gennemført en landvagtsordning, der 
skulle sikre, at der altid er nogen i klubben, der 
kan tage sig af de nye medlemmer. Her skal 
lyde en stor tak til de mange der har deltaget i 
landvagtsordningen med deres tilstedeværelse 
og praktisk arbejde. Denne ordning forventes 
også gennemført til næste år og gerne med fle-
re praktiske opgaver for landvagterne. 
 
Instruktion af nye roere 
Der er også gjort en ihærdig indsats med hen-
syn til instruktion af nye roere. Der planlægges 
med at videreføre dette arbejde med bestemte 
instruktionshold. 
Der er derfor gennemført evalueringer af in-
struktionen af nye roere for denne  rosæsonen 
blandt de involverede aktive medlemmer for 
herigennem at  indhentede erfaringer til at for-
bedre disse tiltag i den kommende sæson. Der 
er virkelig grund til at takke dette instruktør-
team for denne indsats. 
 
Ungdomsafdelingen 
Klubbens ungdomsafdeling er også kommet 
styrket ud af sæsonen med en forøgelse af 
medlemstallet og dermed et stigende aktivitets-
niveau. Det er derfor glædeligt, at Anders vil 
fortsætte som klubbens ungdomsleder. 
 
Roede kilometer 
Med hensyn til det samlede antal roede kilo-
meter, så svarer det ikke til medlemsfrem-
gangen, idet vi må konstatere en tilbagegang i 
forhold til sidste år på ca. 7.000 km. Der er 
mange forhold, der har haft indflydelse herpå. 
Selvom Morten Wendt igen sluttede sæsonen 
med at være det medlem, der havde roet flest 
kilometer, l.034 km., så er det for ham alene 
en reduktion på ca. 50% i forhold til sidste år. 
Vi ved, at det er helbredsmæssige forhold, der 

(Fortsættes på side 4) 
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(Fortsat fra side 3) 
har begrænset hans muligheder, og vi håber, at 
han igen må blive i stand til at udfolde sig, for 
interessen, lysten og evnerne er stadig i be-
hold. Men i det hele taget har der været en no-
get mindre aktivitet på Limfjorden inden for 
det daglige rofarvand.  
 
Langtursroning 
Langtursmæssigt er der roet flere kilometer 
end sidste år, og f.eks. var roklubben repræ-
senteret ved broroningen på Øresund, men 
også ved en række andre stævner var AR re-
præsenteret. 
 
Ny fireårers 
Rosæsonen blev startet ved standerhejsningen 
med navngivning af ”Ib Stetter”, en helt ny 4 
årers inrigger, så motionsroningen var godt ru-
stet til sæsonen. 
Anskaffelsen af denne nye båd var en hård 
belastning for roklubbens likviditet i starten af 
året, men i kraft af økonomiske bidrag fra dis-
positionsfonden og GAR, samt fru Stetter, 
navngiveren af den nye båd, kom vi igennem 
foråret med skindet på næsen. 
 
Kaproning 
Med hensyn til kaproningen har det ifølge 
Frank været blandet - for ikke at sige sløjt -
med interessen blandt de unge, og det er ikke 
meget, kaproningsbådene har været på vandet, 
her har vi nok siddet og ventet på nye roere - 
rækker det ? Er der idéer blandt medlemmer-
ne til ændringer. Vi har et stærkt materiel og 
dygtige instruktører - men hvordan motiveres 
unge mennesker til at bruge disse faciliteter.? 
 
Arbejdsglæde 
Det må konstateres, at det i for overvejende 
grad er de samme medlemmer, som påtager 
sig vores fælles opgaver i roklubben. Fra be-
styrelsens side må vi erkende, at vi ikke har 
evnet at trække på de mange ressourcer der er 
i klubben, derfor vil vi arbejde mere intenst på 
at styrke en udvalgstruktur som på en bedre 
måde inddrager flere medlemmer i løsning af 
opgaverne, for vi oplever jo, at der er mange 
stærke ressourcer i medlemsskaren at trække 

på. Vi bør især være bedre til at informere om 
opgaverne, stille krav og få dem fordelt i ud-
valg, hvor det enkelte medlem efter egen inte-
resse, tid og eller ekspertise kan deltage. Et 
eksempel herpå kunne være den tavle der blev 
opsat i forbindelse med Ryå-arrangementet. Et 
flot arbejde fra husforvalteren - men en min-
dre flot indsats ved blyanten/kuglepennen - på 
tilmeldingsbalanketterne. 
 
Regnskab 
Selvom regnskabet i skrivende stund endnu 
ikke er helt færdigt, så ser det ud til, at vi vil 
kunne afslutte året med et bedre resultat end 
det i budgettet forventede. Her skal det også 
nævnes, at Kulturforvaltningen velvilligt har 
bevilget et større tilskud til vedligeholdelsen af 
vores klubhus, end vi på forhånd havde fået 
godkendt. 
 
Slingers 
År 2000 var også det år, hvor vores slingers i 
en storm blev delt i 3 stykker. Endnu engang 
var der bud efter den tidligere formand som 
trods dårligt bentøj og manglende udrustning 
straks stillede til sikring af vor slingers med det  
til følge at både sko og bukser måtte en tur til 
kraftig tørring. Det lykkedes at redde stumper-
ne inden der skete større skader, og i kraft af 
en hurtig og resolut handling fra kommunens 
side var slingersen istandsat 2 dage efter. 
 
Ryå-hytten 
Her kommer traditionen også til kende. Der 
har været utrolig mange givende oplevelser i 
forbindelse med brugen af Ryå-hytten. Den 
har ikke været benyttet i mange år, og var 
temmelig forfalden grundet den manglende 
benyttelse og vedligeholdelse. 
Derfor er det da en markant  begivenhed, at 
klubben har opnået en aftale med Birkelse 
Hovedgård om fjernelsen af resterne af klub-
bens hytte ved Ryå. Og set i forhold til tradi- 
tionen om at tage til Ryå-hytten på weekend 
eller lignende så må det konstateres at tiden 
har ændret sig. 
 
Motionsrummet 

(Fortsættes på side 5) 
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(Fortsat fra side 4) 
Motionsrummet bruges flittigt af de tre interes-
senter. Der følges op på nyanskaffelser og re-
paration af materiel. Der er nu udført belæg-
ning til den fælles adgangsvej til motionsrum-
met så problemerne med hensyn til adgang til 
motionsrummet og den øvrige klub skulle væ-
re løst.  
 
Byggeudvalg 
Der har været mange planer og gode initiativer 
om at få renoveret klubhusets klublokale. 
Det nedsatte byggeudvalg vedrørende denne 
renovering af 1. sal fik udarbejdet et projekt-
materiale til brug for ansøgning til en meget 
lang række fonde om økonomisk bistand til 
gennemførelse af projektet. Imidlertid lykke-
des denne operation ikke. Langt de fleste be-
svarelser var begrundet med, at man ikke hav-
de midler til det angivne formål. Det er et me-
get stort og flot stykke arbejde, som udvalget 
udførte, men med baggrund i resultatet af an-
søgningsrunden besluttede bestyrelsen i sam-
råd med byggeudvalget at opløse byggeudval-
get. 
 
Samarbejde på Søsportsvej 
Der lægges op til et øget samarbejde på Sø-
sportsvej, som eksempel herpå kan nævnes et 
par fælles arrangementer i forbindelse med 
promovering af rosporten overfor de nye stu-
derende og brugerbutikken ved Sygehus Nord. 
De fem klubber havde i fællesskab udarbejdet 
udstillingsmaterialer med mere. Og der var ef-
terfølgende enighed om at disse initiativer bør 
følges op efter behov. 
 
Generalforsamling 
Og så tilbage til traditionerne - for det er jo en 
af de tilbagevendende traditioner at der afhol-
des generalforsamling i roklubben. Til general-
forsamlingen opstilles der forslag til en besty-
relse hvor de respektive poster besættes. Der 
vil ske mindre ændringer idet den nuværende 
bestyrelse finder, at posten som både materiel- 
og husforvaltning bør deles, og at der bør ske 
andre justeringer.  
Dette skal bestemt ikke afholde nogen fra at 

kandidere til de meget attraktive og udfordren-
de poster som bliver ledige ved den kommen-
de generalforsamling. 

pbv. 
Gsg 

 
 

Aalborg Roklub – nogle økonomiske 
betragtninger 

 
Selvom jeg på næste generalforsamling genop-
stiller som kandidat til posten som kasserer, 
skal efterfølgende absolut ikke betragtes som 
et valgoplæg. Jeg har kun lavet disse be-
tragtninger, eller hvad man nu skal kalde det, 
fordi jeg er blevet bedt om at komme med et 
indlæg til bladet om klubbens økonomi. 
 
Efter overdragelsesforretningen fik jeg noget 
af en overraskelse, idet jeg måtte konstatere, 
at klubbens likviditet var særdeles ringe.  
 
Årsagen var selvfølgelig vores anskaffelse af 
den nye 4 årers inrigger, som blev døbt ”Ib 
Stetter” – en investering på ca. 146.000 kr. 
incl. årer og bådvogn. Det er klart, at en udgift 
af den størrelse i starten af et budgetår kan 
mærkes. 
 
I budgettet var der imidlertid også indregnet 
indtægter fra dispositionsfonden og GAR, og 
efter ansøgning fik roklubben økonomiske til-
skud på henholdsvis 30.000 kr. og 5.000 kr., 
hvilket var en stor hjælp i starten på året og 
medvirkende til, at der ikke har været likvidi-
tetsmæssige problemer resten af året. 
 
Imidlertid har oplevelsen styrket min overbe-
visning om, at klubben bør oprette en båd-
fond, og når regnskabsafslutningen gør det 
muligt, bør bestyrelsen henlægge et beløb, så 
det ikke er et enkelt budgetår, der alene skal 
bære kommende investeringer til nye både. 
 
Et af klubbens æresmedlemmer, 50 års jubila-
ren Poul Erik Ehlers, lagde grunden til en så-

(Fortsættes på side 6) 
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(Fortsat fra side 5) 
dan fond, idet han ved årets fødselsdagsfro-
kost overrakte klubben en gave fra jubilarerne 
på 2.700 kr. med en opfordring til bestyrelsen 
om, at anvende beløbet til indkøb af en ny 2 
årers inrigger. 
 
Selvom jeg i skrivende stund ikke har afsluttet 
regnskabet for år 2000, så drister jeg mig til at 
vurdere, at vi opnår et resultat, der er bedre 
end forudsat i budgettet. Det er i sig selv en 
glædelig konstatering, men en særlig opmun-
trende konstatering er, at klubben har haft en 
medlemsfremgang og dermed en stabil kontin-
gentindtægt, der overstiger budgettet med ca. 
29.000 kr. Dette sammenholdt med, at der 
kan konstateres mindre udgifter end budget-
teret på flere af driftskontiene, gør, at det bud-
getterede underskud på 65.000 kr. ikke bliver 
en realitet. 
 
Der er imidlertid stadig nogen usikkerhed om-
kring det sekundære regnskab, der omhand-ler 
udgifter omkring klubhusets vedligeholdelse, 
idet ikke alle regninger er indkommet endnu. 
Endvidere er det også udgifter, som kommu-
nen yder tilskud til, såfremt de godkendes som 
tilskudsberettigede. 
 
I år 2000 yder kommunen et tilskud på 85 % 
af udgifterne til drift af klubhuset og dets ved-
ligeholdelse. Dette tilskud ser ud til at blive 
reduceret til 80 % i år 2001. Kommunen af-
holder et orienteringsmøde medio januar, hvor 
vi får en nærmere orientering om kommunens 
budgetlægning på foreningsområdet. 
 
Imidlertid må vi nok se i øjnene, at man vil 
gennemføre en reduktion på dette område, og 
at klubben fremover selv må finansiere en 
større del af udgifterne til vedligeholdelsen og 
driften af klubhuset. 
 
Tager man de mange tiltrængte vedligeholdel-
sesarbejder i betragtning, så er der behov for, 
at vi som medlemmer i endnu højere grad end 
tidligere må give en hånd med. Selvfølgelig er 
der opgaver, som vi nødvendigvis skal have 
løst ved fremmed arbejdskraft, men i den ud-
strækning vi selv kan klare dem, kan det være 

medvirkende til at undgå de helt store stignin-
ger i medlemskontingentet. 
 
Stigning i medlemskontingentet er der sikkert 
ikke nogen af de nuværende medlemmer, der 
ønsker. Men det er absolut heller ikke ønske-
ligt, når vi står i den situation, at vi gerne vil 
have de unge mennesker til at interessere sig 
for rosporten, og vi i det hele taget ønsker at 
få flere medlemmer. Vi er i skarp konkurrence 
med mange andre tilbud, og det skulle nødig 
være medlemskontingentet, der afholder nye 
fra at blive medlem. 
 
Det er naturligt for mig i den her forbindelse at 
argumentere ud fra en økonomisk synsvin-kel, 
men jeg ved af erfaring, at der er mange posi-
tive oplevelser for medlemmerne ved at delta-
ge i samarbejdet om løsning af opgaverne i 
klubben.  
 
Det er dejligt at få en rotur med kammerater-
ne på Limfjorden, men et nødvendigt grundlag 
er, at vi har en roklub og et klubhus, som vi er 
glade for. Vi har et bevaringsværdigt klub-hus, 
ja jeg vil næsten sige et monument, på Sø-
sportsvej, som vi kan være stolte over. Lad os 
kunne blive ved med at være det. 

 
 
 
 
 

Godt Nytår 

Svend Langer 
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Nr.       Navn                                                Antal          Km         Antal km         ture            km 
                                                                     kortture     kortture   langture   langture           i alt          ialt 
Gæsteroer/nye medlemmer                   280          1.783         6          396         286        2.179 
56       Morten Wendt Jensen                 18            1.034         0          0             18          1.034 
119     Steen Christiansen                      45            718           4          294         49          1012 
59       Jacob Munch Nielsen                 33            533           4          294         37          827 
63       Peter Christoffersen                   30            506           4          294         34          800 
187     Jens Saxtorff                              41            365           1          70           42          435 
52       Holger Tromholt Christensen      59            362           0          0             59          362 
179     Tue Hald                                   29            281           1          74           30          355 
101     Freddy Schnoor                         57            354           0          0             57          354 
219     Tomas Kristensen                      35            275           1          70           36          345 
53       Anders Enghave                         53            336           0          0             53          336 
103     Finn Laursen                             36            309           0          0             36          309 
110     Anders Gliese                            28            266           1          39           29          305 
154     Jørnn Winther Bertelsen             60            299           0          0             60          299 
184     Ole Grønborg                             27            296           0          0             27          296 
178     Morten Sand                              28            294           0          0             28          294 
49       Peter Gadegård                          23            215           1          74           24          289 
79       Erik Busse                                 28            247           1          42           29          289 
32       Jens Thomsen                            31            286           0          0             31          286 
131     Anders Chr. Christensen             32            206           1          70           33          276 
81       Lars Ramhøj                              26            228           1          42           27          270 
8         Ove Thomsen                            46            267           0          0             46          267 
68       Erik Skov Nielsen                      53            265           0          0             53          265 
156     Jens Thorsted                            27            255           0          0             27          255 
74       Søren Christensen                      52            250           0          0             52          250 
65       Jørgen Gunnar Havemann           41            247           0          0             41          247 
136     Gregers Sten Gregersen              18            124           3          116         21          240 
85       Leif Grønn Emerek                    47            239           0          0             47          239 
44       Lars Pilegård Larsen                   47            234           0          0             47          234 
104     Sten Erik Løvgreen                    18            182           1          42           19          224 
114     Jesper Grundvig Trolle               31            223           0          0             31          223 
127     Thomas Mulvad Larsen              15            146           1          74           16          220 
220     Mads Ramsgaard Munk              23            217           0          0             23          217 
47       Helge Foss-Pedersen                  32            168           1          41           33          209 
73       Anders Ørum                             41            206           0          0             41          206 
123     Mikael Hermansen                     21            179           1          25           22          204 
153     Jørgen Erik Sørensen                  32            202           0          0             32          202 
137     Otto Louison Wiese                    15            132           1          70           16          202 
238     Dennis Pedersen                        26            198           0          0             26          198 
216     Torben Krogh Pedersen              23            195           0          0             23          195 
139     Jacob Ladefoged Christensen      20            192           0          0             20          192 
181     Henning Erhardsen                     30            190           0          0             30          190 
100     Preben Baagøe Hansen               22            185           0          0             22          185 
67       John Fjelsted Larsen                   27            178           0          0             27          178 
224     Michael Robdrup                       19            177           0          0             19          177 
218     Ove Nielsen                               27            176           0          0             27          176 
147     Jørgen Rasmussen                      29            168           0          0             29          168 
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Nr.       Navn                                                Antal          Km         Antal km         ture            km 
                                                                     kortture     kortture   langture   langture           i alt          ialt 
197      Henning Spliid                          22            166            0           0              22        166 
212      Henrik Gade Johansen              20            162            0           0              20        162 
98        H.C.Dybvad Jensen                  32            162            0           0              32        162 
148      Søren Hagerup Jacobsen           23            158            0           0              23        158 
109      Dion Nielsen                            13            124            1           34             14        158 
69        Jens-Peder Vium                      25            157            0           0              25        157 
130      Roar Clausen                           17            129            1           25             18        154 
46        Erik Hassing Poulsen                24            153            0           0              24        153 
21        Bernhard Andersen                   13            128            1           25             14        153 
116      Allan Clausen                           23            145            0           0              23        145 
160      Erik Jensen                              23            144            0           0              23        144 
75        Ole Engen                                18            142            0           0              18        142 
42        Lars Henrik Topp                     28            140            0           0              28        140 
58        Henrik Bach Pedersen              9              140            0           0              9          140 
31        Aage Nielsen                            12            112            1           25             13        137 
217      Nicolai Grue Nymark                22            131            0           0              22        131 
142      Bo Janniche                             24            123            0           0              24        123 
222      Axel Luther Jørgensen              12            78              1           42             13        120 
50        John Nielsen                            12            113            0           0              12        113 
125      Flemming Schlütter                   4              39              1           74             5          113 
25        Knud Verner Pedersen              18            112            0           0              18        112 
1          Carl Fr. Støckel                        18            112            0           0              18        112 
158      Rasmus Fossa                          11            83              1           26             12        109 
22        Knud Søndergaard                    13            68              1           41             14        109 
13        Niels Erik Hofman                    8              77              1           25             9          102 
113      Rolf Ugilt Pedersen                  5              31              1           70             6          101 
228      Rasmus Stenov Elmstrøm         15            100            0           0              15        100 
86        Jens Würtz                              14            100            0           0              14        100 
196      Henrik Christoffersen               17            99              0           0              17        99 
41        Poul Kroon                              13            97              0           0              13        97 
155      Carl Emil Heidemann                7              48              2           46             9          94 
30        Børge Christoffersen                 17            93              0           0              17        93 
211      Johan Lorasch Seimann            15            90              0           0              15        90 
170      Jørgen E. Krogh Knudsen         11            87              0           0              11        87 
231      Einar Helgason                         9              86              0           0              9          86 
144      Carsten Jensen                         12            84              0           0              12        84 
89        Svend Langer                           12            83              0           0              12        83 
43        Martin Olsen                            13            83              0           0              13        83 
18        Per Nygaard                            12            82              0           0              12        82 
33        Bent Christensen                      16            81              0           0              16        81 
92        Peter Vadsholt                         5              81              0           0              5          81 
102      Peter Ladefoged                       5              81              0           0              5          81 
84        Carsten Larsen                         16            81              0           0              16        81 
55        Michael Richter                        12            78              0           0              12        78 
107      Ole Munkholm                         7              76              0           0              7          76 
157      Lars Jakobsen                          5              49              1           26             6          75 
164      Jens Lund                                5              49              1           26             6          75 
122      Erik Brøndum                          11            73              0            0             11        73 
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Nr.       Navn                                                Antal          Km         Antal km         ture           km 
                                                                    kortture     kortture   langture   langture           i alt          i alt 
 
72       Poul Erik Christensen                  4            29         1              41            5           70 
223      Jonas Holt                                   10          66         0              0              10         66 
229      Thomas Jeppesen                        5            66         0              0              5           66 
233      Anders Hjortlund                         11          66         0              0              11         66 
226      Mathias Vedsø Kristiansen           9            62         0              0              9           62 
17       Jens Fauerholdt Jensen                 10          59         0              0              10         59 
230      Jens Jakob Hansen                      12          59         0              0              12         59 
232      Neil Robert Young                       11          57         0              0              11         57 
51       William Doelle                             8            56         0              0              8           56 
76       Jørgen Hyhne                              9            56         0              0              9           56 
182      Luc Bouchara                             8            55         0              0              8           55 
91       Steen Villadsen                            7            54         0              0              7           54 
66       Henrik A. Sørensen                     9            53         0              0              9           53 
240      Jens Vang Andersen                     7            52         0              0              7           52 
227      Kasper Dueholm Balling               7            52         0              0              7           52 
143      Tobias Johann Tøstesen               10          48         0              0              10         48 
169      Søren Schnoor                            8            48         0              0              8           48 
19       Peter G. Thomsen                       8            46         0              0              8           46 
213      Hans Høgsbro                             5            45         0              0              5           45 
23       Jørgen P. Moosdorf                     1            4           1              41            2           45 
80       Povl Wendt Jensen                      7            43         0              0              7           43 
70       Jesper Futtrup                             6            43         0              0              6           43 
192      Jakob Bisgaard                            5            42         0              0              5           42 
11       John T. Terp                               0            0           1              41            1           41 
108      Henning Andersen                       7            40         0              0              7           40 
185      Frederik Robert Hansen               5            39         0              0              5           39 
163      Bernd Møller                               4            39         0              0              4           39 
12       Karl Johan Thomsen                    7            38         0              0              7           38 
225      Kenneth Ottosen                         6            38         0              0              6           38 
189      Per Nielsen                                 4            38         0              0              4           38 
188      Benny Gregersen                         4            38         0              0              4           38 
45       Ole Christiansen                          6            37         0              0              6           37 
248      Nicolai Mark                               6            37         0              0              6           37 
97       Lasse Hedberg                            6            36         0              0              6           36 
245      Kaare Petersen                            6            35         0              0              6           35 
10       Thorkild A. Kristensen                 6            35         0              0              6           35 
195      Yigit Sureyya                              4            35         0              0              4           35 
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Nr.        Navn                                                Antal          Km         Antal km          ture           km 
                                                                     kortture     kortture   langture   langture           i alt          i alt 
 
133      Nikolaj Lund-Volkmann               4            34           0              0             4           34 
82        Dan Hansen Petersen                   5            33           0              0             5           33 
95        Peter Laubek                               4            33           0              0             4           33 
171      Jasper Bailum Knudsen                2            33           0              0             2           33 
247      Jan Ingemann Ivarsen                  5            31           0              0             5           31 
251      Lars Boye                                   5            30           0              0             5           30 
190      André Hjorth Hansen                   3            29           0              0             3           29 
205      Aleks Danmark Andersen             3            28           0              0             3           28 
94        Hans Futtrup                               5            28           0              0             5           28 
4         Poul Erik Ehlers                          5            28           0              0             5           28 
246      Claus Ottosen                              5            27           0              0             5           27 
234      Kasper Munch                             4            27           0              0             4           27 
38        Poul Erik Trolle                           5            26           0              0             5           26 
34        Ib Nygaard                                  3            26           0              0             3           26 
253      Thomas Kristensen                      4            26           0              0             4           26 
250      Kasper Kyed Jensen                    4            26           0              0             4           26 
83        Lars Munch Nielsen                     4            25           0              0             4           25 
161      Rene Bitsch Steinke                     5            24           0              0             5           24 
7         Frank Petersen                            5            24           0              0             5           24 
28        Tom Holmberg                            3            21           0              0             3           21 
96        Arent Plesner                              4            21           0              0             4           21 
165      Craig Childs                                2            20           0              0             2           20 
5         Leo Quist                                    4            20           0              0             4           20 
124      Anders Holmberg                         5            19           0              0             5           19 
61        Lars Mølhus Frederiksen              1            18           0              0             1           18 
242      Jeppe Hedevang                          3            18           0              0             3           18 
244      Michael Svendstrup                     3            16           0              0             3           16 
221      Daniel Otzen                               2            16           0              0             2           16 
77        Poul Berg-Mortensen                   2            16           0              0             2           16 
194      Uffe Dahl                                    2            15           0              0             2           15 
16        Hans Jensen                                2            14           0              0             2           14 
239      Morten Fauerby Thomsen            2            12           0              0             2           12 
120      Rasmus Bay                                2            11           0              0             2           11 
132      Jens Christiansen                         1            10           0              0             1           10 
24        Hans Nygaard-Pedersen               2            10           0              0             2           10 
174      Lars Pilgaard Mikkelsen               1            10           0              0             1           10 
129      Knud Lerche                               1            10           0              0             1           10 
29        Poul Dahl Fogh                           2            10           0              0             2           10 
20        Oluf Andersen                             1            9            0              0             1           9 
249      Thomas Hedegaard                      1            9            0              0             1           9 
215      Michael Hedetot Harboe               1            9            0              0             1           9 
39        Jens Brandt                                 1            9            0              0             1           9 
90        Per Thomsen                              1            9            0              0             1           9 
140      Anders Kristian Larsen                 2            7            0              0             2           7 
71        Elgo Rueben Olesen                     1            6            0              0             1           6 
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Nr.       Navn                                                Antal          Km         Antal km         ture           km 
                                                                    kortture     kortture   langture   langture           i alt          i alt 
210     Nicolaj Broe                                 1            6            0              0            1           6 
167     Mads Kappel Nielsen                    1            6            0              0            1           6 
173     Thomas Hessellund Jeppesen         1            6            0              0            1           6 
57      Morten Hæk                                 1            6            0              0            1           6 
241     Kenneth Sølling Hansen                1            6            0              0            1           6 
198     Henrik Løvschal Præst                  1            5            0              0            1           5 
183     Christophe Thouin                        1            5            0              0            1           5 
162     Allan Kristensen                           1            4            0              0            1           4 
207     Ole Pedersen                                1            4            0              0            1           4 
3        Chr. Hermansen                           1            4            0              0            1           4 
243     Anders Toft Jensen                       1            3            0              0            1           3 
236     Anders Østergaard                        1            3            0              0            1           3 
145     Jamel Chhedi                                1            3            0              0            1           3 
166     Kristian Kristensen                        1            3            0              0            1           3 
237     Flemming Staun                            1            3            0              0            1           3 
235     Kim Nguyem                                1            3            0              0            1           3 
                                                                                                                                     
192     Roere har roet i alt                       2.875     21.897      51         2.735        2.926     

VORES GRAVØR ER

C.W. Schøllhammer
V/ JOHN CHRISTIANSEN

Danmarksgade 13, Telefon 98 12 91 35

Første år med landvagtsordning,  
og hvad så? 

Lad mig for god ordens skyld ganske kort re-
petere, hvad en (velfungerende) landvagt la-
ver. 
 
Landvagten er aftenens vært, og han tager 
imod nye roere, og sørger for, at de, lige fra 
de træder ind af døren, føler sig velkomne i 
klubben. 
Landvagten byder velkommen, viser rund i 
klubhuset og fortæller om livet som roer i AR. 
Endelig sørger han for, at den nye roer bliver 
orienteret om roinstruktionen og udleverer 
indmeldelsesblanket. 
For at gøre det lette for den nyankomne og 
også for os andre, så er landvagten uniforme-
ret. Klubben har indkøbt pæne blå jakker med 
påskriften ”landvagt”, og det var naturligvis i 

den klare forventning, at landvagterne ville 
bruge dem..! 
 
En landvagt har også andre opgaver. Hans pri-
mære opgave er modtagelse, men den sekun-
dære er at sørge for, at bådhal, forplads og 
omklædningsrum m.v. altid fremtræder velple-
jet og renholdt. 
 
Til jobbet som landvagt har vi valgt medlem-
mer der er: 
•   aktive roere, 
•     har (eller burde have!) et rimeligt kend-
skab til AR og AR’s kultur og rosport i alt al-
mindelighed, 
•     ikke i forvejen er pålagt/har påtaget sig 
andre større opgaver for klubben, 

(Fortsættes på side 12) 
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(Fortsat fra side 11) 
•     har bopæl i/nær ved Aalborg. 
 
Landvagtsordning skal fungerer fra 1. maj til 
30. september. At være landvagt er ikke noget 
der er voldsomt belastende. Der er et par land 
vagter til hver i løbet af en sæson og det er vel 
til at overkomme, eller hvad? 
 
Hvordan er så det første år gået? Tja, mange 
medlemmer har gjort, som vi i bestyrelsen 
havde håbet (og forventet). Tak til jer! Andre 
gav op for opgaven, da de ikke rigtig vidste, 
hvad de skulle lave…! Og andre igen er blot 
udeblevet fra den tildelte dato uden afbud. 
 
Det må vi kunne gøre meget bedre (som Ny-
rup sikkert ville sige) i den kommende sæson. 
Jeg vil kraftigt opfordre alle til at tage del i 
denne vigtige opgave. Vi har brug for en til-
gang af nye roere, der har lyst til at tage ud på 
vandet. Så tag godt imod de nye, både som 
landvagt , men også når den nye roer er fær-
diguddannet. Sørg for at få ham i fællesska-
bet, så vi også ser ham næste sæson. 
 

Jens Thorsted 
 

Goddag og farvel 
 
Vi siger velkommen til: 
Kenneth Sølling Hansen 
Jeppe Hedevang 
Anders Toft Jensen 
Michael Svendstrup 
Kaare Petersen 
Thomas Kristensen 
Claus Ottosen 
Jan Ingemann Ivarsen 
Nicolai Mark 
Thomas Hedegaard 
Kasper Kyed Jensen 
Lars Boye 
Jens Hundahl-Villadsen 
Kristian Vester 
Palle Ladefoged 
Jes Juhl Jørgensen 
Brian Laursen 
Mads Jellesen 

Jens Krustrup 
 
Og farvel til  
 
Daniel Otzen 
Craig Childs 
Rene Bitsch Steinke 
Allan Kristensen 
Michael Hedetot Harboe 
Anders Østergaard 
Lars-Bjørn Hanssen 
Ole Jakob Svendsen 
Kim Nguyem 
Flemming Staun 
Torben Krogh Pedersen 
 

John F. Larsen  
 
Runde fødselsdage i det forgangne år 

 
80 år 
Ove Thomsen                          03-07 
 
70 år 
Jørgen E. Krogh Knudsen         05-02 
 
60 år 
Peter Laubek                           01-01 
Poul Erik Christensen               17-08 
 
50 år 
Anders Foldager                       21-03 
Knud Lerche                           30-12 
 
40 år 
Jens Brandt                             16-02 
Per Nielsen                              17-09 
André Hjorth Hansen               21-11 
 
30 år 
Morten Wendt Jensen              13-08 
Tue Hald                                 18-11 
 
20 år 
Emil Hallin Gregersen               29-07 
 
Aalborg Roklub gratulerer. 

Bestyrelsen 
                        John F. Larsen 
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Jysk Maraton i Vestervig 
 
I weekenden 24/25 juni deltog Aalborg Roklub 
og et hold fra Aalborg Dame Roklub forstær-
ket med Anders Gliese i Jysk Maraton i Ve-
stervig. En begivenhed som vi havde set frem 
til hele foråret og som havde trukket os gen-
nem de sure kilometer i romaskinerne i løbet 
af vinteren. Holdet fra Aalborg Roklub bestod 
af Steen Christiansen, Peter Christoffersen og 
undertegnede. 
 
Som forberedelse havde vi 3 uger i forvejen 
været i Vestervig for at ro turen igennem over 
en weekend. En dejlig solrig weekend, med 
overnatning på Humlum Camping, der lå tæt 
ved vendepunktet for den efterfølgende mara-
ton. Humlum Camping er for øvrigt en cam-
pingplads der absolut kan anbefales, hvis an-
dre skulle komme på de kanter i robåd. Plad-
sen har egen bådehavn og sandstrand og er 
meget venligsindede over for roere – måske 
fordi ”camping-fatter” er tidligere medlem af 
Aalborg Roklub! 
 
Turen gik fra Aalborg allerede fredag eftermid-
dag da der var mandskabsmøde kl. 19.00. Ef-
ter et par timer kørsel var vi i Vestervig, der 
ligger LANGT vest på især med 70-80 km/t. 
På den lange tur blev de livligt snurrende vind-
møller studeret ivrigt, og vi har nu efter flere 
ture til Vestjylland fundet ud af hvorfor de har 
så mange vindmøller – det blæser ALTID! 
Ved ankomsten til Vestervig blev vi mødte af 
en frisk vind fra sydvest, og rygterne svirede 
om aflysning og evt. flytning af løbet. Men op 
baggrund af vejrudsigten fra Karup, der lovede 

aftagende vind i løbet af natten, blev det be-
sluttet at gennemføre løbet. 
 
Efter mandskabsmødet stod det på en kalorie-
bombe af en pastasalat. Pasta er vist for øvrigt 
ikke rigtig noget de bruger ude vest på, så vi 
måtte indkassere indtil flere spydige bemærk-
ninger under middagen. 
 
Det store spørgsmål var hvornår vi skulle tage 
af sted. Første start var kl. 21.00 fredag aften 
og sidste båd skulle være hjemme senest kl. 
20.00 lørdag. Alle gik og ventede på at vinden 
skulle lægge sig, undtagen et hold fra Ribe der 
skulle til bryllup lørdag, så de drog afsted 
kl.21.00. Da det ikke umiddelbart så ud til 
bedring i vejret blev vi enige om at sove/hvile 
et par timer og så se vejret an igen. Kl. 23.30 
blæste det stadig lige meget og bølgerne var 
lige store. Efter lidt snakken frem og tilbage og 
lidt lytten til hvad de andre hold regnede med 
at gøre besluttede vi, at tage af sted kl. 00.15 i 
håb om at vinden ville lægge sig, som Karup jo 
havde lovet. Holdet fra Dame Roklubben ville 
tage af sted kl. 01.00. 
 
Kl. 00.15 lagde vi fra kaj med kurs mod Gri-
setåodde og Humlum. De først par kilometer 
gik fint da vi lå i læ af Aggertange, men heref-
ter begyndte bølgerne og der blev mere og me-
re stille i båden. Vi var alle lidt betænkelige 
ved situationen. Bølgerne var rimelig store og 
med undtagelse af lanternen der var tapet fast 
til flagstangen var der bælg mørkt. Ofte blev 
de koste vi skulle følge først opdaget når vi var 

(Fortsættes på side 14) 



14 

oppe på siden af dem. Som hjælp til navigati-
onen havde vi udstyret os med en GPS  i 
lommeformat, venligst udlånt af Ole Grøn-
borg. Sådan en GPS er et apparat der kan gi-
ve anledning til store humørsvingninger, idet 
dette teknologiske vidunder kan oplyse én om 
retning, sejlet/roet distance, forbrugt tid og 
ikke mindst hastighed. Oplysninger der alle 
kan være utroligt opløftende når hastigheden 
viser 15 km/t og humøret er højt, men ligeså 
knusende når hastigheden siger 1,5 km/t og 
alle mand knokler på livet løs! 
Og knoklede løs gjorde vi og bølgerne vælte-
de ind. Vi måtte øse vand ude ca. hvert kvar-
ter for ikke at båden skulle blive alt for tung. 
Efter ca. 4½ times roning og fuldstændige 
gennemblødte og kolde nåede vi frem til ven-
depunktet og en times pause. Pausen blev 
brugt til et kort bad og til at få noget tørt tøj 
på, og så selvfølgelig mad! Under pausen fik 
vi at vide at to hold havde givet op pga. det 
dårlige vejr. En anden båd var udgået med et 
brækket ror. Efter pausen var humøret igen 
højt, solen var på vej op og vi havde et lille 
håb om at vi ville få lidt medvind på hjemtu-
ren, så vi drog fortrøstningsfulde afsted igen! 
De første fem kilometer igennem Venøsund 
gik godt, vandet var fint og Venø bade sig flot 
i morgensolen. Men efter Oddesundbroen be-
gyndte bølgerne og vinden igen at tage til. Det 
blev en hård 4 timers hjemtur til Vestervig. 
Heldigvis kunne vi se en anden robåd længere 

fremme og den halede vi ind på, hvilket jo 
virker godt på moralen. 
 
Det var tre meget trætte Aalborg-roere der 
lagde til kaj i Vestervig efter 8 timer og 42 mi-
nutters roning. Da alle bådene var kommet i 
land og tiderne gjort op viste det sig, at vi var 
blevet nummer to, kun slået af Ribe-holdet. 
Kun fem både ud af de 13 startende havde 
gennemført løbet, en af de fem var båden fra 
Aalborg Dame Roklub, der var eneste dame-
båd der gennemførte, Godt gået piger! 
 
Efter et par timers søvn blev traileren pakket, 
og turen gik tilbage til Aalborg igen. Det hav-
de været en hård tur på grænsen til det ufor-
svarlige og absolut den hårdeste rotur i min 
tid som roer. 
 

Jacob Munch Nielsen 
 

GAR 
(Gamle Aalborg Roere) 

 
Husk den årlige generalforsamling  

torsdag den 1. februar 2001 kl. 18:30 
i roklubben, 1. sal 

Dagsorden i henhold til vedtægter, 
kogt torsk i henhold til traditionen! 
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En rundvisning i motionsrummet 
For besøgende turister i Aalborg er der ét sted, 
der absolut skal opleves. Her er ikke tale om 
hverken zoologisk have, tivoli, teatret eller 
(for-)historisk museum, men derimod - om 
end der er en vis lighed - med motionsrum-
met, denne kulturelle og arkitektoniske perle 
placeret ved Aalborg Roklub. 
 
Ved turistens første øjekast vidner rummet 
om de lokale beboeres smagfulde indretning 
samt de åbenlyse fysiske talenter. Fodaftryk-
kene i str. 47 på de engang hvidkalkede vægge 
afslører beboernes akrobatiske evner, som 
kun genfindes hos deres forfædre, der i en ik-
ke så fjern fortid kravlede rundt i træerne. 
 
Den nysgerrige turist vil også straks fornemme 
den charmerende uorden, rod og kaos som 
præger stedet og adfærden hos dets beboere. 
Her er vi tydeligvis på et sted, hvor man har 
et særdeles afslappet forhold til fremmede be-
greber som oprydning og stilfuld indretning - 

se blot på de nydelige sorte mærker på vægge-
ne fra de henkastede jernklumper, som lejlig-
hedsvis aktive beboere foregiver at være i 
stand til at løfte. 
 
Imponerende er det at betragte hvorledes ste-
dets udstyr under voldsom larm og grynten 
kan behandles og mishandles af de indfødte, 
herunder hvordan en bænkpresmaskine kan 
finde anvendelse som holder for beboernes 
uundværlige mobiltelefoner. 
 
Denne harmoni og idyl trues kun af én ydre 
fare: Rengøringsassistenten! Talrige forsøg fra 
den tapre og utrættelige rengøringsassistent på 
at komme rodet og uordenen til livs har 
skræmt beboerne fra vid og sans. Pålidelige 
rygter vil vide, at den stakkels rengøringsassi-
stent med sin nyerhvervede licens til at føre 
kampvogn har planer om en større offensiv. 
Mod dette angreb på selve stedets kultur og 
identitet, har beboerne med forbilledligt sam-

(Fortsættes på side 16) 
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(Fortsat fra side 15) 
menhold samt heltemodig og heroisk indsats 
hidtil holdt stand mod den indtrængende fjen-
de, bl.a. ved at minere lokalet med samtlige 
jernklumper. Herved har beboerne også med 
held forhindret assistenten i at nå frem til de 
områder af lokaliteten, der i dets 14-årige hi-
storie endnu ikke har været udsat for vand og 
sæbe. Man må med respekt beundre beboer-
nes energiske modstand mod den krigeriske 
rengøringsassistent, thi hér er det ikke mor-
somt at få ørene i maskinen!! 
 
Imponerende er det også at beskue, hvorle-
des beboerne opfindsomt forsvarer sit territo-
rium ved at dænge maskinerne til med så sto-
re jernklumper, at det kræver en overarm på 
størrelse med Mike Tysons lår at fjerne dem. 
 
Den undrende turist fascineres også af den 
smukke og stilfulde indretning, samt den sur-
realistiske udsmykning der præger stedet. De 
mange forskelligartede og alternative farve-
kombinationer ville få selv en moderne kunst-
ner til at blive grøn af misundelse. Her skal 
blot nævnes de smukke halvmalede varme-
rør, der på en gang er både hvide, sorte og 
rustrøde, samt de festligt gråfarvede gardiner, 
som tillige fikst finder anvendelse som hånd-
klæde.  
 
Udsmykningen af lokalet er et kapitel for sig - 

den udgøres af et billede af et skelet samt en 
køkkenrulleholder. 
  
Det finkulturelle islæt understreges af skelet-
billedet - op til flere beboere mener i øvrigt 
stolt at have genkendt sig selv. En plakat op-
lyser om de latinske navne på muskler som 
ingen af stedets beboere er i besiddelse af, 
men alligevel forsøger at finde ved at betragte 
sig selv gennem et spejl, der heldigvis er slø-
ret med leverpostej-agtig belægning. Et skilt 
med teksten ”Husk at rydde op” afslører stor 
humoristisk sans hos beboerne. 
 
Et af højdepunkterne i udsmykningen er det 
imponerende stativ, som omkranser musik-
boksen. Denne smukke kasse er et håndvær-
kermæssigt vidunder, som kan give enhver 
smedelærling blanke øjne. 
Den bare væg prydes desuden af førnævnte 
køkkenrulle-holder i klassisk Bilka-design. 
Ingen kan dog huske hvorfor den er der, når 
der nu findes et elegant stativ specielt frem-
stillet til en forvokset lokumsrulle. Bæstet, 
der formentlig er hentet fra produktionshallen 
på det gamle værft, matcher med sin stilfulde 
elegance perfekt den øvrige del af matriklen. 
Onde tunger påstår dog, at Arkitektskolen her 
har planer om en eksamensopgave for kom-
mende indretningsarkitekter. 
 
Men stedets absolutte samlingspunkt er ube-
strideligt affaldsspanden. Med vanlig sans for 
de smukke detaljer har det lokale beboerråd 
ophængt denne arkitektoniske prydgenstand i 
øjenhøjde midt på den kolde og bare væg, 
hvorved den effektivt bidrager til at højne 
stedets kulturelle og æstetiske niveau. Og ik-
ke en simpel lukket spand, næh en gigantisk 
åben tønde, der giver tilskuerne rig mulighed 
for at studere - og dufte - sorte bananskræl-
ler, mugne æbleskrog m.m. 
Tønden er faktisk så stor, at ingen - hverken 
motionsløbere eller bodybuildere - trods stor 
fysisk formåen er i stand til at løfte posen 
med indhold og bære den ud. Tønden afslø-
rer dog en del om beboernes træfsikkerhed - 

(Fortsættes på side 17) 
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(Fortsat fra side 16) 
skydning og boldkast er åbenbart ikke discipli-
ner der udøves med større seriøsitet. 
 
Tilbage står kun ét spørgsmål for den måbende 
turist: Hvordan kan en bænkpresmaskine an-
vendes som holder for en mobiltelefon? Jo! En 
kvik beboer har demonstreret, at et stykke vel-
gennemsavlet - og velhængt - tyggegummi med 
gode klisteregenskaber kan benyttes til mange 
ting! 

Morten Wendt Jensen 
 

Trøstens Bolig - en saga blot! 
 
I oktoberudgaven af vort udmærkede med-
lemsblad kunne Svend Langer meddele, at der 
fra bestyrelsens side var draget omsorg for at 
de sidste spor efter Trøstens Bolig fjernes. 
Hermed er der sat punktum for en ikke uvæ-
sentlig del af Aalborg Roklubs langturshistorie. 
 
I 1907 blev der bygget et stort rummeligt klub-
hus mellem broerne - nærmere betegnet ne-
denfor Badehusvej. Placeringen var helt præ-
cis der hvor den nye kanal bryder havnefron-
ten ved Skibbrogade. I 1924 blev klubbens le-
jemål opsagt af Havnen. Pladsen skulle bruges 
i forbindelse med etableringen af den nye Lim-
fjordsbro. Som erstatning fik vi den nuværen-
de plads vest for Jernbanebroen, hvor davæ-
rende formand direktør K. Christensen den 29. 
August 1926, kunne indvie det smukke klub-
hus, der stadig udgør kernen af det hus vi ken-
der i dag. 
 
En kreds af klubbens langtursroere fik den 
glimrende ide, at nedbrydningsmaterialerne fra 
det gamle klubhus skulle bruges til at opføre et 

weekendhus ved Ryå, og stiftede interessent-
skabet I/S Ryåhuset. Huset blev så opført i 
årene1926 - 27 i Rævekrat ved Ryå lige over 
for Birkelse by på et jordstykke, der velvilligt 
var stillet til rådighed af familien Scheel, Bir-
kelse Hovedgård. Helt præcis blev huset indvi-
et den 24. Juli 1927. 
 
Ryåhuset, hytten, slottet og sidst men ikke 
mindst Trøstens Bolig var alle betegnelser, der 
i årenes  blev brugt om weekendhytten, der 
gennem mere end 70 år, har været det mest 
benyttede langtursmål for klubbens medlem-
mer. For mange af klubbens medlemmer var 
roturen til Trøstens bolig den første langtur. 
Det meste af turen foregår i forholdsvis roligt 
farvand og er derfor velegnet for nye langturs-
roere, blot der er er par befarne folk ombord. 
 
Utallige er de langture, der i årenes løb er gået 
til Trøstens Bolig. En rolangtur på cirka 50 km 
tur/retur gennem et varieret naturområde, dels 
på Limfjorden op gennem Nørredybet ind i 
Ryå, landsdelens største å, forbi Den døde 
Gris, Haldagerbroen og op til Birkelse. 
 
 Der har været knyttet en lang række traditio-
ner til disse langture. Årets første langtur ofte i 
forbindelse med påsken gik altid til Ryå-
hytten, der efter et langt vinterhi fik den årlige 
kølhaling .Årets sidste langtur inden stander-
strygningen gik ligeledes til hytten, der blev 
klargjort til vinteren, med skodning af vinduer, 
bortstuvning af inventar m.v. Ligesom “ Det 
lille hus” på Bævej skulle neutraliseres. 
Ungdomsroerne havde i en årrække 2 langture 
til Ryå. På forårslangturen, der altid blev ar-

(Fortsættes på side 18) 
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rangeret i samarbejde med Aalborg Dame 
Roklubs unge harper, var det tradition med 
afholdelse af årlig Olympiade på Birkelse sta-
dion med kåring af årets Miss Junior, en sær-
deles attraktiv titel, der gav visse fordele re-
sten af sæsonen. Olympiadeidéen havde i øv-
rigt været brugt af Gamle Aalborg Roere lige 
fra stiftelsen i 1935, hvor det første arrange-
ment netop var en langtur til Trøstens Bolig. 
Mændene roede, koner, kærester og børn sej-
lede med motorbåd. Af olympiske discipliner 
skal nævnes æggevæddeløb, sækkevæddeløb, 
galopløb mellem ekvipager bestående af let-
benede herrer og letsindige  damer. 
 
 Kaproerne sluttede ligeledes sæsonen med 
en kaplangtur til hytten. Ofte roede man om 
kap hele vejen.  I 1962 roede juniorfireren til 
hytten i modvind på 1 time og 35 minutter. 
Det var den gamle roklubejer John Terp, der 
strokede - heller ikke dengang kunne han hol-
de sig i ro. I jubilæumsåret lykkedes det 
Bernhard og Hoff at samle en større kreds af 
gamle kaproere til kaplangtur til hytten. Det 
blev et stort race, der som en af de gamle 
langtursroere udtalte ikke havde en s... med 
langtur at gøre. Nå heldigvis bragte spegepøl-
sen og de små grønne håndslukkere de rogale 
til fornuft. 
  
Den årlige bestyrelseslangtur til Ryå hytten 
var noget ganske særligt. Det var en oplevel-

se, der appellerede til sanserne. Sikke nogle 
æde- og drikkegilder. Der blev hverken ser-
veret mælk og tvebakker eller italiensk / ame-
rikansk fast food. Der var tale om veltillavede 
marinerede spegesild nænsomt konsumeret 
sammen med Rød Aalborg Akvavit - den 
med klubbens kendetegn - Malteserkorset. 
En herlig skik udelukkende baseret på lokale 
produkter. En skik de unge i dag måske knap 
nok kender, men som var nødvendig for at 
holde stemmen klar når Ehlers som forsanger 
ledte os gennem: Langt fra hjemmet o.s.v.. 
Skanseslagteren og slagter Quist lagde al de-
res faglige ekspertise i udvælgelsen af råvarer 
til hovedretten.. Der blev serveret veltillavede 
gedigne danske retter med saft og kraft såle-
des mandskaberne havde energi til at gøre 
aftenen og natten med. Med Rap - Kaj 
Munk - som toastmaster bølgede de mest 
fantastiske historier frem og tilbage over bor-
det. Sidst på aftenen var luften så fortættet af 
mandehørm, brænde- og tobaksrøg at petro-
leumslampen virkede som en vågelampe, 
men stemningen var unik ! Trøstens Bolig 
dannede den helt rigtige ramme om disse for-
tryllende aftner i gode kammeraters lag. På 
sådanne aftner foregik der selvklart også 
uformelle drøftelser om klubbens drift og sty-
relse. 
Størst betydning har Trøstens bolig dog haft 
for de faste langtursmandskaber, der i en år-
række i hele rosæsonen var fast inventar i 

(Fortsættes på side 20) 
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hytten hver weekend og ofte også i de korte 
ferier. Det var folk, der kendte farvandet som 
egen bukselomme. De kendte hver en grund i 
Nørredybet op til åen, de forstod at udnytte 
fald- og stigevand i åen, vidste hvordan Hal-
dagerbroen skulle passeres, hvor det var 
bedst at lægge ind for at holde rast. Ved an-
komsten til hytten kunne de på ingen tid ryge 
de fastboende husmus ud af hytten, hvis de 
da ikke fangede dem og via fanglinen sendte 
dem med de forbipasserende piger til Harpe-
ly, en sport som især skolelæreren, Svend 
Geert og Nitte alias Poul Robert Nielsen 
praktiserede. Ved uddelingen af køjer blev 
der taget specielle hensyn til den enkeltes 
særheder på en sådan måde at flest mulig fik 
sovet mest muligt. Nævnes skal også de in-
karneredes evne til at komme godt ud af det 
med lokalbefolkningen. De havde udviklet 
ganske bestemte ritualer med hensyn til skaf-
ning og bordskik. De forstod at håndtere en 
primus, de kunne holde sig rene med et mini-
mum af vand. De kunne vore rosange samt: 
”Helan, halvan, kvartan og kvinten” og de 
brugte dem. De kunne lave langtursføde - 
skipper labskovs, stegte ål , millionbøf der 
smagte så englene sang. De kunne fortælle 
historier - skelnede ikke mellem fiktion og 
virkelighed - bare det var underholdende og 

belærende. Bemærkelsesværdigt var i særlig 
grad det indforståede sprog de havde udvik-
let,. Et sprog, der stank af rævepis og terpen-
tin og som aldrig blev benyttet når gasterne 
var i hvidt landgangstøj eller i den blå blazer. 
 Når langtursmandskaberne søndag aften 
vendte hjem til klubben og bådtjansen var 
klaret, gennemgik de en civiliseringsproces. 
Det skete dels på 1. sal hvor de spiste og 
drak rester, drøftede den netop afsluttede tur, 
planlagde den næste, aftalte eventuelle repa-
rationsarbejder på båd og hytte. Dernæst var 
det bad, barbering og sauna. Bytøjet på og så 
hjem til næste uges udfordringer.  
  
Ryåhuset har til alle tider krævet en kreds af 
solide støtter med håndværksmæssig snilde. 
Medlemmer, der tilbragte en ikke uvæsentlig 
del af fritiden i roklubben og dermed kontinu-
erligt varetog vedligeholdelse og tilsyn med 
hytten. Her må vi sige at Aalborg Roklub har 
været utrolig privilegeret. Der har været en 
lang række pragtfulde typer, der gjorde det 
muligt for klubben at bevare Trøstens Bolig 
helt op til vor tid. Navne som Fantomet, Sko-
lelæreren, Nitte, Peter den Store, Rap, Store 
og lille Broe, Arent, Thorkild, Ole og Mar-
tæng er blot et lille udpluk af folk, der gen-
nem årene har taget slæbet. 

(Fortsættes på side 21) 
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Økonomien i forbindelse med driften af hyt-
ten har altid været et af bestyrelsens smer-
tensbørn. Hvis der skulle tilføres nyerhvervel-
ser til hytten eller nyanlæg skulle alle midler 
bringes i anvendelse med hensyn til at skaffe 
sponsorer til inventar og materialer. Der kun-
ne slet ikke blive tale om løn til arbejdets ud-
førelse, dette måtte nødvendigvis ske ved fri-
villig arbejdskraft. Her kan der nævnes en 
lang række af klubbens håndværksmestre, 
der har været endog meget velvillige. Ofte 
anskaffedes brugt inventar til hytten via an-
noncering i robladet. Det gjaldt alt lige fra ra-
dio til madrasser. 
En enkel gang gik det dog helt galt. Ansvar 
for økonomi og arbejdets udførelse blev und-
tagelsesvis overgivet til en akademiker. I 
1932 skulle der udføres et nyt bolværk langs 
åbrinken neden for hytten. Det var netop i de 
år de to velanskrevne medlemmer Berg Bach 
og Jens K. Østergaard, begge civilingeniører, 
arbejdede på opførelsen af Limfjordsbroen. 

Sidstnævnte beregnede udgifterne til at være 
omkring 100 kr. Der blev imidlertid en 
skrækkelig overskridelse. Bolværket kom til 
at koste 500 kr. På generalforsamlingen i vin-
teren 1933 voldte denne overskridelse stor 
postyr. Det var især et par bankfolk fra Dis-
kontobanken, der skabte sig. Men som Øster-
gaard bemærkede - de tænkte vel mere i pen-
ge end teknik og bolværk. Et lyst hoved på 
generalforsamlingen løste den gordiske knude 
med disse ord:” Ja, det var nu ikke så galt 
med de 500 kr., for hvis man før arbejdets 
påbegyndelse havde sagt, at det ville koste 
500 kr. ville bolværket jo aldrig være blevet 
bygget.” En filosofi, der vel også med held 
kan benyttes i vor tid. 
 
Nævnes skal det også, at der generelt var et 
godt forhold til lokalbefolkningen. Roerne var 
gode kunder i Birkelse. Der blev solgt meget 
mælk og smør til roerne fra Mejeriet Ryå, 
den lokale købmand Stæhrmose også kaldet 
Stæren stod for leverancen af købmandsva-

(Fortsættes på side 22) 

Harry (?), B Risgaard, Leo Qvist Peder den Store med ryggen til og Mogens  
 



22 

(Fortsat fra side 21) 
rer, de inkarnerede langtursroere havde mu-
lighed for specialaftaler .En ikke uvæsentlig 
del af omsætningen var baseret på leverancer, 
der ved hjælp af kågen Nitte, blev transporte-
ret over til Rævekrat. Gamle Aalborg Roere 
lånte balsalen på Birkelse Kro, når de på 
sommerudflugten skulle opføre revy. Vi kun-
ne altid låne Birkelse stadion til vore olympia-
der. Vi gik bogstavelig talt over åen efter 
vand. Vi hentede vand i mælkejunger på en 
gård på modsatte side af åen, hvor en gård-
ejer velvilligt stillede vand til rådighed. Det 
var straks værre når indvånerne fra Trøstens 
Bolig efter mørkets frembrud blandede sig 
med lokalbefolkningen ved ballerne på Ved-
sted og Birkelse Kro. Her var det især de lo-
kale skønheder, der indirekte kunne forstyrre 
idyllen. Det skete der blev delt øretæver ud til 
de unge plage med manglende social indsigt 
og forståelse. Heldigvis havde Aalborg Dame 
Roklub bygget Harpely lidt længere oppe ad 
åen. Ikke sjældent faldt damernes langture 
sammen med vores. Tilstedeværelsen af Har-
perne fra ADR har til alle tider virket afdæm-
pende på drengene fra AR og i særlig grad ly-
sten til at gå i byen. 
 
Heldigvis sikrede vor gamle formand Søren 

Hæk, at klubbens medlemmer har lov at anlø-
be og ophale både ved et nyanlagt slæbested 
cirka 100 m fra tomten efter Trøstens Bolig. 
Betingelserne er omtalt i bladet ved en tidlige-
re lejlighed. Så klubbens medlemmer kan sta-
dig hente naturoplevelser på og ved Ryå - 
men Trøstens Bolig er blevet fortid. 
 

Peter Laubek 
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BÅDOVERHALING 2000 - 2001 
 
 
 
 

 
Bådnavn:                                Hold: 
 
GS:                                        Holger Tromholt (holdkaptajn)              9816 4093 

   Ove Thomsen                                      9879 1339 
   Anders Enghave                                   9818 4454 
   Jørgen G. Havemann                            9816 7572 
   Freddy Schnoor                                   9818 5140 

 
Kanolle:                                  Steen Christiansen (holdkaptajn)          9816 5549 

   Peter Christoffersen                             9816 3801 
   Henrik Christoffersen                           9834 3986 

                                              Dennis Pedersen                                  9812 9373 
   Tue Hald                                             9811 1680 
   Ole Grønborg                                      9816 6241 
   Mads Ramsgaard Munk                                   9813 0985 
   Michael Robdrup                                 9817 2975 
   Einar Helgason                                    9832 2323 

 
M.S.:                                      Erik Hassing Poulsen (holdkaptajn)      9816 2821 

   Jens Faurholdt (ansvarlig for “løbere”)  9818 4607 
   Ole Christiansen (forplejning)               9812 3778 
   Martin Olsen                                       9814 3297 
   Verner Pedersen                                  9813 6732 
   Erik Brøndum                                     9811 6505 
   Erik Jensen                                         9818 3879 
   Arent Plesner                                      9838 2051 
   Peter Thomsen                                    9811 7709 
   + øvrige interesserede e-roere 

 
Ib Stetter:                                Finn Laursen (holdkaptajn)                   2525 4418 

   Jens Thomsen                                     9811 7586 
   Jens Thorsted                                      9811 5500 
   Otto Wiese                                          9811 1081 
   Dion Nielsen                                        9813 4523 
   Preben Baagøe                                    9891 1350 

 
AJS:                                       John Fjeldsted Larsen (holdkaptajn)     9818 6818 

   Morgenroerne 
 
Langer:                                   Dan Hansen Pedersen (holdkaptajn)     9817 5810 

   Team torsdag. 
(Fortsættes på side 24) 
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Skrald:                                    Dan Hansen Pedersen (holdkaptajn)     9817 5810 

   Team torsdag.                                       
 
RB 68:                                    Helge Foss- Pedersen (holdkaptajn)      9818 0822 
                                              Resten af “Helge Foss Team” 
 
Frem:                                      Lars Henrik Topp (holdkaptajn)           9814 6895 
                                              Lars Pilegård Larsen                            9814 5871 

   Anders Ørum                                       9814 2797 
   Carsten Larsen                                     9814 0665 
   Leif Grøn Emerek                               9814 7292 

 
Alle både skal være samlet, med alle løsdele, som bundbrædder, sæder, spændholter o.l. på 
plads inden den 24-03-2001. 
 
Alle både, skal afvaskes og aftørres grundigt. Børster, svampe og rengøringsmiddel, vil blive 
lagt frem i bådhallen ved siden af skrivepulten. 
 
Lister med øvrige opgavers omfang, på de enkelte både, vil blive ophængt i bådhallen i løbet af 
uge 2. 
 
                                                                                            God arbejdslyst!! 
 
                                                                                            Hilsen Finn Laursen  
                                                                                            tlf.  2525 4418 

Fra Idrætsliv nummer 10/2000  
 

Dansk forskning tæt på at løse gåden om de 
kenyanske løberes succes.  
Der har i tidens løb været mange myter og 
forsøg på forklaringer på, at de kenyanske 
løbere fra det såkaldte kalenjinfolk dominerer 
i mellem- og langdistanceløbene. Teorierne 
har bl.a. været, at kenyanerne har løbet til 
skole som børn, eller, at de er udstyret med 
bestemte muskelfibre. Nu peger danske 
forskningsresultater på, at forklaringen er rø-
rende enkel: Kalenjinfolket har tyndere un-
derben, hvilket forbedrer deres løbeøkonomi 
så meget, at de har en stor fordel på de læn-
gere distancer. Der forestår dog stadig en del 
undersøgelser, som skal bekræfte de første 
resultater og give et mere fuldendt billede af 
de kenyanske løbere. 
 

Klubblade i fare  
 

Københavns Skiklub har fået tredoblet porto-
en fra 4.000 kroner om året til 12.000 kroner 
om året. Og andre klubblade risikerer at miste 
retten til den særligt lave porto, fordi Posttil-
synet behandler dem som kommercielle bla-
de. Hvert år støtter Staten udsendelsen af 
aviser og ikke kommercielle blade. For at 
støtten ikke skal gå til kommercielle varekata-
loger, er der lavet en bekendtgørelse, hvori 
der står, at blade ikke helt eller overvejende 
må bestå at kataloger og fortegnelser. Men 
Posttilsynet regner beskrivelser af klubarran-
gementer, reportager fra idrætsklubbens fa-
stelavnsfest, artikler om klubmesterskaber 
med navne og billeder som fortegnelser, og 
derfor kan bladene ikke sendes ud til den lave 
porto.  
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DFfRs oplevelsesture 2001 
 
Igen i år kan DFfR gennem MTU tilbyde nog-
le rigtig spændende oplevelses roture for roe-
ren, der gerne vil se noget andet end det dagli-
ge rofarvand i sin ferie. 
 
Udvid din romæssige horisont - prøv en an-
derledes natur i udlandet.Eller afprøv dine 
sprogkundskaber på roture med andre natio-
naliteter. 
 

Senior-langtur til Dalsland, Sverige 
 
Tidsrum: 6. - 14. juli 2001 
Pris: 3.500 kr 
Tilmelding: 5. marts 
Oplysninger: 
Ulla Fischer: 96858000, Elisabeth Larsen: 
43644051 
 
.Senior-langtur til Sognefjorden, Norge 
 
Tidsrum: 21. juni - 1. juli 2001 
Pris: 3.800 kr. 
Tilmelding: 10. april 
Oplysninger: Lise Pedersen: 98182785, Kate 
H. Skavin: 45888983 
 

Gør-det-selv-ture til Sognefjorden  
(6 stk. 2-åres inriggere) 

 
Tidsrum: 1. - 22. juli 2001 
Pris: 1.500 kr. pr. båd pr. uge (excl. rejse + 
ophold) 
Tilmelding: 30. april 
Oplysninger: Lise og Allan Pedersen: 
98182785 
 
Bådene bliver placeret på campingpladsen i 
Lærdal. Byen Lærdal ligger godt inde i Sogne-
fjordens storslåede natur. Der er mange spæn-
dende udflugter fra denne lille, meget gamle 
by. Og der er virkelig muligheder for gode ro-
ture, vandreture og mange andre spændende 
oplevelser.  
 
 

Nordisk tur - Stockholm 

 
Tidsrum: 24. maj - 27. maj 2001 
Pris: 1.300 SEK 
Tilmelding: 20. april 
Oplysninger: Pernille Wilken: 36455050 
 

FISA senior tur til Danmark 
 
Tidsrum: 28. juli - 5. august 2001 
Pris: 5.000 DKR + rejsen 
Tilmelding: 1. april 
Oplysninger: Stig Fischer Bjerregård, DFfR's 
sekretariat 
 

Senior-langtur til Gardasøen med  
Sydjysk Kreds 

 
Tidsrum: 7. - 15. april 2001 
Pris: 3.945 kr. for roere, 2.500 kr. for ikke-
roere 
Tilmelding: 1. februar 
Oplysninger: Søren Lodberg, 75840901 
 

Ungdomsture 
 
22.-28. Landslejr og langtur for ungdomsroere 
18. Kaproning. Pondus Cup. Bagsværd Sø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Han er gået i  
           AALBORG ROKLUB 
Det skulle du også gøre! 
Her er masser af aktivitet hver aften. 



26 

 
 
 

Her har du alle muligheder for at komme i  rigtig 
god form inden sommerens mange roture. 
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AKTIVITETSKALDENDER 

 
  1. februar GAR’s generalforsamling          14 
10-11 feb.  L-styrmandskursus 
27. februar Generalforsamling                      1 
17. marts    Slingersudlægning 
24. marts    Forårsrengøring af klubhuset 
  1. april     Standerhejsning 
  7. april     Korttursstyrmandskursus 
                 Overhaling af både                   23 
                 DFfR Langture                        24 
                         

at køkkenafløbet stoppede til under GAR-
festen i november. 

at afløbet derfor blev ledt ud over gulvet i bå-
dehallen. 

at Finn Laursen derfor har efterårsgravet bede-
ne foran klubhuset. 

at Finn ikke fandt andet end det reneste 
strandsand. 

at køkkenafløbet derfor er koblet på en fald-
stamme, som har forbindelse til det kom-
munale kloaksystem. 

at den gamle redacteur har fået repareret sit 
venstre knæ. 

at lørdagsbaderne badede under den kolde 
vandslange i bådhallen. 

at det var fordi baderummet er under renove-
ring .  

at John Terp glemte at komme til lørdags mor-
genbadning!! 

at John Terp har sat spejl op i formandshytten, 
da han boede der i juleferien. 

at det er ’borgerligt ombud’ at deltage i over-
halingen af vores både. 

at der er moralsk mødepligt til generalforsam-
lingen den 27. Februar kl. 19:00. 

at der er udsigt til, at der kan vælges en for-
mand på generalforsamlingen. 

at U-stoffet flyver rundt i Cyberspace pga. en 
stavefejl i e-post adressen. 

at dette nummer af medlemsbladet er det stør-
ste der er lavet i de seneste 10-15 år. 

at det er med ½ års forsinkelse, vi får beretnin-
gen fra Jysk Marathon i Vestervig – bedre 
sent end aldrig. 

at det er nu, du skal henvende dig til bestyrel-
sen om at komme på langtursstymands-
kursus. 

Klubbens data: 
Søsportsvej 8 
9000  Aalborg 
Tlf.: 9812 6719 
e-mail: AalborgRoklub 
@mail.tele.dk 
Giro: 9 46 11 59 

Redaktion: 
Jens-Peder Vium (ansv.) og John Nørgaard. 
Medlemsbladet udkommer 6 gange årligt, ca. 
den 15. i de ulige måneder (jan, mar, osv.). 
Det er et debatforum, så derfor er artikler og 
indlæg forsynet ’afsenderens’ navn, så det er 
tydeligt hvis menig, der gengives. 

HUSK DET NU!HUSK DET NU!HUSK DET NU!HUSK DET NU!
DEADLINE FOR STOF
TIL NÆSTE NUMMER
ER 5. MARTS 2001
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Postbesørget blad (9000 AB)

A.W. MILLING
AKTIESELSKAB

SPECIALFORRETNING I BYGGEMATERIALER
ANKER ENGELUNDSVEJ 8 • POSTBOX 7080 • 9200 AALBORG SV
TELEFON 98 18 00 88  •   TELEFAX 98 18 08 85  •  GIRO 4 00 90 88

VINOLIO 
Rantzausgade 5 
9000 Aalborg  
9811 1452 

Italienske vine og olivenolie.  


