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Bronze til Jens Olav Dahlgaard 
ved DM 

i indendørsroningtil 

Foto: Anders Josefsen
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th.        21 66 72 62/40 40 45 23
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk

Øko. næstform. (kasserer): 
 Henning Andersen  Solhøjsvej 39           98141215
   9210 Aalborg SØ            Okonomichef@AalborgRoklub.dk

Næstformand:   
 Steen Christiansen Ny Kærvej 20           98 16 55 49
   9000 Aalborg           Naestformand@AalborgRoklub.dk

Rochef:
 Flemming Due Nielsen Ridefogedvej 10            98 18 21 02   
   9000 Aalborg           Rochef@AalborgRoklub.dk
Ungdomsleder: 
 Pt.vakant

HR-chef:    
 Reno Bitsch Steinke Brohusgade 2A, 2, -16       22 44 07 80
    9000 Aalborg           Reno@AalborgRoklub.dk

Logistikchef:   
 Jørgen Sørensen  Flintevej 33           98185893           
   9000 Aalborg           Logistikchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikationschef: 
 Lars Pilegård Larsen Ledavej 81           9814 6881
   9210 Aalborg SØ           Kommunikationschef@AalborgRoklub.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Jørgen Sørensen              Se logistikchef
    

Motionsroning: 
 Steen Christiansen             Se Næstformand 

Kaproning:   
 Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade 11A  98 16 42 64
   9000 Aalborg           morten.wendt@mail1.stofanet.dk

Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Michael Richter  Skelagervej 155 st.tv        98181351 
   9000 Aalborg 
 
Medlemsblad (ansv. red.) 
 Anders Josefsen  Helgolandsgade 66 3th           
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

Peter Laubek  Åvænget 12, Voerså          98460208
   9300 Sæby                       p.laubek@privat.dk
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EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

Så har vi indledt et nyt år,  og 
det er tid for at sætte ny mål.

Samtidig benytter mange også tiden 
til at tænke tilbage på det forgangne 
år, hvilke succeser oplevede jeg i 
det gamle og var der nogle fiaskoer. 
Begge dele kan bruges til at blive 
bedre – man skal lære af sine fejl, 
men selvfølgelig også af sine succeser.
Jeg synes, at det forgangne år i AR 
har budt på mange succeser, og kun 
ganske få fejl.

Men jeg synes at det vil være på sin 
plads, at bruge denne plads til at 
sætte nogle mål for det nye år.

Vi har i bestyrelsen nogle planer for 
renovering af både altan og bådhal. 
Der er nedsat arbejdsgrupper, der 
tager sig af begge dele – jeg kan love at 
specielt altanen vil blive flot.

Samtidig er 2006 også året, hvor vi 
kan fejre vores 120 års dag, lad os 
gøre det til fest som der vil blive talt 
om længe. Vi kunne jo være ligeså 

ambitiøse som ADR, de har som mål 
at ro 90.000 km, da klubben fylder 90 
i år, men det kan jo være at 120.000 
km er i toppen af det opnåelige.

Nu skal året selvfølgelig også handle 
om det primære i AR – roning. 

Vores 8 Grand Prix fortsætter, vi har 
jo bronzemedaljer i 3. division at 
forsvare, ligeledes vil vi gerne hvis vi 
kunne få nogle af vores unge roere til 
at deltage i flere regattaer over 2000 
meter.

På motionsplan er der ingen 
undskyldning for ikke at deltage i Jysk 
Maraton, da det arrangeres af Nibe 
Roklub, så der roes i kendt farvand. 
Så kom i gang med træningen allerede 
fra standerhejsning.

Ligeledes er der landsmotionsstævne i 
Ry Roklub, her er distancerne kortere, 
så her burde der være flere der 
deltager, desuden plejer der at være 
en god fest lørdag aften.

Herudover forventes selvfølgelig, at 
de enkelte hold i AR, selv arrangerer 
en eller flere ture i årets løb, ligeledes 
vil vi selvfølgelig fra bestyrelsens side 
også tage initiativ til nogle ture.

Jeg håber at det ny år, ligesom det 
gamle vil byde på samme positive 
holdning i AR. Vi har fra bestyrelsens 
side fået den opbakning vi kunne 
ønske os. Har vi bedt om hjælp er der 
altid medlemmer, som er villige til at 
give en hånd. Lad det fortsætte.

Husk at AR aldrig bliver stærkere og 
bedre end vi hver især gør den til.
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AKTIVITETSKALENDER

febuar:

d.16 Generalforsamling i GAR kl. 18.30

d.28 Generalforsamling kl. 19

marts:

d. 26. Standerhejsning

OBS! Med forbehold for ændringer - se opslag i klubben og læs under 
aktiviteter på klubbens hjemmeside
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Hermed indkaldes til ordinær

Generalforsamling i Aalborg Roklub
Tirsdag den 28. februar 2006, kl.19:00

Lokalitet: Aalborg Roklub

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
3. Økonomichefen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende sæson, 2006, herunder
godkendelse af budget, 2006, og fastlæggelse af kontingent for samme, 2006.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, ifølge vedtægternes § 5.
På valg er følgende: Formand

Logistikchef
Rochef
Kommunikationschef

7. Valg af to revisorer.
8. Beretning fra Dispositionsfonden og valg af formand for denne.
9. Eventuelt.

Regnskab 2005 og budget 2006 vil være fremlagt i klubben til gennemsyn senest en uge før
generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt fire, skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar
2006.

Indkomne forslag vil blive fremlagt til medlemmers gennemsyn sammen med regnskab og budget.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Aalborg Roklub
Jesper Poulsen Winther

PS Aalborg Roklub er som sædvanlig vært ved et stykke brød og en kop kaffe
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EMNE: DM i indendørs roning
Af Morten Wendt

Som traditionen byder blev årets 
danske mesterskaber i indendørs 
roning afviklet i den sidste weekend i 
januar. DM-stævnet vendte i år tilbage 
til Kerteminde, som har stor erfaring 
at afvikle et godt og professionelt 
stævne - i år var ingen undtagelse. DM 
er for mange vinterens højdepunkt, 
og stævnet har da også udviklet sig 
til et stort arrangement med op mod 
500 deltagere. Dertil kommer mange 
medlevende og heppende tilskuere, 
som er med til at sikre en intens 
atmosfære.

DM foregår i ti romaskiner, 
som er forbundet med et fælles 
computersystem, således roerne vises 
på en skærm i form af hver sin lille 
båd der ror ned ad en robane. Billedet 
vises på storskærm for publikum og 
på en skærm ved hvert ergometer. 
Stævnet afvikles over to dage med 
indledende løb lørdag og finaler for de 
hurtigste i hver klasse om søndagen.

Der er løb i alle aldersklasser, dvs. 
for junior drenge og piger op til 
henholdsvis 12, 14, 16 og 18 år, i 
senior for U23 og U29 både letvægt 
og tung, samt i mange veteranklasser 
der skiller ved 30, 40, 50 år osv. 
Dertil kommer stafetløb for klubhold, 
skoler og gymnasier, virksomheder og 
handikaproere.

Aalborg Roklub var i år repræsenteret 
i to klasser: I U23-klassen ved 
Jens Olav Dahlgaard og i U29 ved 
Simon Lyngshede. Sammen med 
undertegnede drog Simon og Olav 
derfor mod Kerteminde for at gå på 
skafottet mod de øvrige deltagere.

I Simons løb var tilmeldt 17 roere, 
og der var derfor indledende løb 
lørdag. Simon havde her udsigt til et 
møde med nogle af Danmarks bedste 
roere, herunder en bronzevinder fra 
OL. Det skulle vise sig at flere af 
konkurrenterne var i stand til at ro 
under 6 minutter for de 2000 meter. 
Simon lod sig dog ikke mærke af at 
sidde midt blandt disse stærke roere, 
og satte ny personlig rekord med tiden 
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6.42,4 minutter. Det rakte dog ikke 
helt til en finaleplads - men var tæt 
på. 

I Olavs U23-klasse var tilmeldt 
ni deltagere, herunder mange af 
Bagsværds stærke roere.
Olav lagde hårdt og uimponeret ud, 
og formåede at skabe spænding om 
resultatet, hvilket fik halspeakeren op 
at stå. Under løbet lå Olav skiftevis på 
2.- og 3.-pladsen, og havde bare 100 
meter før mål udsigt til sølv. Det blev 
dog til bronze, men bare et sekund fra 
andenpladsen. Olavs tid var 6.21,2 
minutter - ny personlig rekord. Olav 
slog dermed flere af Bagsværds erfarne 
roere, som efter løbet lige måtte høre 

hvad han spiser til morgenmad.

Vi havde en fin og udbytterig tur til 
Kerteminde, som gav tilfredsstillende 
resultater og god erfaring. Jeg kunne 
dog godt ønske mig, at flere fra Aalborg 
Roklub har mod på at stille op. De to 
deltagende roere viste, at passer man 
træningen, kommer resultaterne 
også.
Men det er beskæmmende, at Aalborg 
Roklub ikke kan stille med en eneste 
ungdomsroer. Jeg håber, at det 
med medlemmernes hjælp snart vil 
være muligt at etablere struktureret 
ungdomsroning og -træning, således 
Aalborg Roklub igen får en stor 
ungdomsafdeling.

På billedet ses Simon Lyngshede som gjorde en god 

figur til DM i indendørsroning.  

Foto: Anders Josefsen
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EMNE: Rochef har ordet
Af Flemming Due Nielsen

Som rochef har det været dejligt at 
kunne følge alle de aktiviteter der 
har været i klubben gennem vinteren.

Specielt har det været fint, at vi 
nu har folk som prøver at vippe de 
gamle af vores otter grandprix hold. 
Motionsrummet er blevet brugt godt 
og grundigt. Her har Morten forstået 
at få det optimale ud af folk. Et 
jysk mesterskab samt en 3. plads i 
ergometerroning er flotte resultater. 
Yderligere har Olav fået bronze til DM 
i samme disciplin. 

Sidste år fik Jeg en anmodning om div. 
styrmandskurser fra nogle af de ældre 
medlemmer. Kurserne er bestilte og 
venter blot på sæson 2006. Kurserne 
er overdraget til Reno, som står for det 
videre i sagen.

Yderligere har der været aktiviteter 
som svømning og salsa. Salsa kom 
på tapetet da vores instruktør med 
kort varsel brændte os af. Heldigvis 
havde vi mulighed for at udnytte den 
tilbudte gymnastiksal på Gl. Hasseris 
skole til dans. I skrivende stund har 
vi deltaget 5 gange. Det må siges at 
have været en succes. I gennemsnit 
har der været 20 personer pr. gang. 
Fint har det også været, at vi bla. har 
skabt social kontakt på tværs af alder, 
idet vi aldersmæssigt svinger fra 22 til 
60 år.
 

Det bliver hurtigt marts mdr., hvor 
standeren skal sættes. Jeg ser frem til 
stor aktivitet i outriggerafd. Yderligere 
håber jeg, at folk igen i år vil være 
flinke til at arrangere div. langture. 
Sidste år så jeg en onsdag tre af 
klubbens medlemmer tage ud i enkelt 
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både. Oplevelsen ville jeg godt have 
været foruden, idet der på bådebroen 
befandt sig to nye, men godkendte 
medlemmer. Det ville være fint, hvis 
de var med på næste tur.

Håber alle får en god sæson i 2006. 

EMNE: Carl Frederik Støckel in 
memoriam
Af Martin Olsen/Peter Laubek

Aalborg Roklubs medlem nr. 1 fhv. 
købmand Carl Frederik Støckel 
afgik ved døden den 8. januar 87 år 
gammel.
Med Carl Frederiks bortgang 
har Aalborg Roklub mistet et af 
sine absolut mest trofaste aktive 
medlemmer. Ingen i klubben har 
været medlem så længe som Støckel, 
der blev meldt ind i 1942.

Der kan nævnes en lang række 
områder, hvor Carl Frederik har 
ydet en indsats for sin gamle klub. 
Det strækker sig helt tilbage til de 
berømte revyer under og umiddelbart 
efter krigen. Tilbage i 1961 blev 
Støckel valgt første gang som formand 
for GAR. Sammen med Ehlers var 
han foregangsmand med m.h.t. 
gennemførelsen af de legendariske 
høstfester, der startede i 1964 på 
Kristenstrupgård. 
Carl Frederik var også den der satte 
pris på god mad og var således 
initiativtager til klubbens finere 
madlavningskurser på Tjener og 
Kokkeskolen. Ved Team Tirsdags 
årlige ålegilde var han fast bordkreatør 
og som sådan medvirkende til at 
forhøje den kulinariske nydelse. 
Når det drejede sig om originale 
sangskjulere var der ingen grænser 
for opfindsomheden.
Som aktiv roer var det hovedsageligt 
motionsroning og ferieroning, der 
havde Støckels interesse.
I mange år roede han med Gunnar 
Scheuer, Poul Jørgensen og Arnold 
Larsen, alle folk, der var med til at 
stifte GAR i 1935.
I mange år deltog Carl Frederik i 
langturene på Silkeborg søerne med 
start fra Ry Roklub. Her var det 
således en mangeårig tradition, at 
lørdag aften stod den på krabbeklør, 
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som Carl Frederik satte så stor pris 
på.
Carl Frederiks sidste langtur gik til 
Ærø. Det skete i 1999, hvor han i en 
alder af 79 år tilbragte 4 dejlige dage 
ved åren i det sydfynske ø - hav, med 
start fra Marstal, hvor Hassing havde 
stillet sit hus til rådighed for Team 
Tirsdags ferieroere.
Støckel var vel en af de sidste af 
den lange række af indflydelses - og 
initiativrige købmænd fra Aalborgs 
City, der var særdeles aktive i 
klubben.
Vi kendte dem på deres ulastelige 
påklædning - nemlig den blå blazer 
med malteserkorset og div. årsnåle 
og hæderstegn, det rød / blåstribede 
slips og de grå gabardinebenklæder.
Støckel var især kendt i byen 
som tovholderen i forbindelse 
med etableringen af gågaden i 

Gravensgade, hvor hans firma 
Fyldepennehuset lå. Det var stedet, 
hvor vi i en årrække hentede billetter 
til diverse roklubarrangementer. Vore 
børn husker vel særligt Støckel fra 
de årlige juletræsfester, der i 60 erne 
kunne samle op til 100 roerbørn.
Det var vel nok i egenskab af formand 
for GAR  Støckel ydede sin største 
indsats. Med sin ildhu og slagfærdige 
væremåde var han med til at bevare 
Aalborg Roklubs traditioner og ikke 
mindst skabe nye.
Vor medfølelse samler sig om familien  
og vore tanker går til Ellen Støckel, der 
har lidt et stort og smerteligt tab.
Aalborg Roklub vil værne om Carl 
Frederik Støckels minde.
 
På klubbens vegne
 
Martin Olsen / Peter Laubek 

Støckel ses her, stående til venstre for Bernhard Andersen
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EMNE: Redaktionel stilling
Af Red.

Redaktionen søger en redaktionel 
medarbejder, der har sin daglige 
gang i klubben og er interesseret i at 
medvirke til, at klubbladet, der næste 
år når pensionsalderen 65, får nye 
impulser og dækker et bredere spekter 
af de forskellige interesseområder, der 
tilbydes i klubben. 

I andre idrætsklubber er det blevet 
nødvendigt, at forlade det trykte 
klubblad og gå over til elektronisk 
formidling af stoffet. Undertegnede har 

forespurgt et udvalg af medlemmer 
om det, sammen med hjemmesiden, 
var en løsning på Aalborg Roklubs 
kontakt til medlemmerne. Alle svar 
var klart nej! Vi ønsker at beholde 
klubbladet.

I øjeblikket er vi to, der assisteret af 
klubbens kommunikationschef, som 
varetager opgaven. Vi skal, som det 
fremgår af ovenstående, helst være en 
mand mere.
Er det noget for dig - så kontakt 
undertegnede.

Anders Josefsen/Peter Laubek

Husk at komme i ordentlig form inden udendørssæsonen begynder.  
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Roere glæd jer - om få måneder kan I opleve ovennævnte seance en hvilken som helst morgen i klubben mellem 6 og 8.

Stemningsbillede fra motionsrummet. Peter Laubek
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Ved Team Torsdags årsafslutning 
blev der sunget af karsken bælg efter 
Langers Sangbog. Bent Mølgaard gav 
den med:” Vardes Vilde Liv”, og Ole 
og Pottemesteren gjorde forsamlingen 
opmærksom på at:” Vi har en splendid 
roklub” og sluttede af med : “Du lille 
tår, som for mig står” mel. Elverhøj 
eller Kong Volmers røv, alt efter 
forsamlingens kulturelle habitus. 

at Tomas Kristensen klubbens første 
Human Ressource chef, der har bygget 
rede på Sorthøj, nu sammen med 
fruen har fundet ud af hvor skabet 
skal stå og derfor er i gang med de 
afsluttende indflytningsaktiviteter som 
ophængning af skilderier. Det betyder 
bl.a. at Tomas i stigende omfang 
ses i klubben. Velmenende tunger 
mener det hænger sammen med den 
kommende generalforsamling, hvor 
Tomas muligvis satser på at generobre 
en af de attraktive pladser i bestyrelsen 
og den prestige, der følger med.

at bådformand Svend Langer, har 
besluttet , at i år skal der vor dejlige 
4 åres klinkbyggede, 8 bords inrigger “ 
Langer “ have den helt store omgang. 
Årsagen er den, at det er 40 år siden 
fabrikant N, P, Risgaard døbte Langer, 
der blev bygget af bådbygger R. Elming 
i Løgstør for 70.000 kr. 

at tidligere roklubejer John Terp 
forleden dukkede op til Team 
Torsdags diskussionsaften på 1. sal. 
Årsagen var helt tydelig, at han havde 
været nede i Spanien hos tidligere 
klubbladsredaktør Per Larsen, hvor 
han var blevet forgyldt. Vi gratulerer. 

at det er en fornøjelse at se det 
arbejde som der er i vores formand. 
Ud over at passe sit job m.m. i 
bestyrelsen, har man i januar mdr. 
set ham bruge sin fritid på at rengøre 
vores omklædningsrum samt pudse 
vinduer. Dejligt med medlemmer at 
den støbning.

at man i bogen: “ Mærsk, manden 
og magten “ kan læse, at det i næste 
måned er 20 år siden klubbens 
tidligere formand, den principfaste 
industriminister Ib Stetter, blev sendt 
ud i mørket. En konsekvens af, at han 
trods hårdt pres fra “ Hr. Møller “ ikke 
ville tilføre yderligere værftsstøtte til 
værftsindustrien.
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at årets kapløb om hvilken båd, der 
kommer først på bedding til den årlige 
kølhaling på det gamle værksted, i år 
blev vundet af Stetter til stor ærgelse 
for Team Torsdag, der ellers var klar 
til at tage Langer op i stræk og placere 
den på beddingen. 

at den gamle kaproningsstyrmand 
og redaktør Hans Worm i stigende 
omfang ses i klubben. Rygter vil vide, 
at han stopper på arbejdsmarkedet i 
denne måned. Spændende at se om 
han skifter passiv ud med aktiv og 
påbegynder en ny karriere i sin gamle 
klub. 

at Simon netop har afsluttet sin 
uddannelse på Aalborg Universitet og 
allerede har fået job her i lokalområdet. 
Vi ønsker tillykke og glæder os over, at 
Simon bliver i byen. 

at alle romaskiner er optaget torsdag 
aften i træningslokalet og stanken 
af sved og mandehørm er så intens, 
at redaktøren, på dage hvor alt er 
optaget, blot efter en enkelt rundgang 
i lokalet lugter som efter 3 x 2000 m 
for fuld hørm.   
 
at Jens Olav Dahlgaard brugte dobbelt 
så lang tid på at sætte sit hår til 
fotograferingen til robladet, som han 
brugte på at ro de 2000 meter til DM i 
indendørsroning.

REDAKTION:
Anders Josefsen (ansv.) & Peter Laubek    
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.

KONTAKT:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000  Aalborg
Tlf.: 9812 6719
e-mail: mail@aalborgroklub.dk
www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

10. marts 2006
materiale SKAL sendes til 

roblad@dAalborgRoklub.dk
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