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Frank Marx Pedersen
en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Den 21. juni sov Frank stille ind – træt af sygdommens hærgen. Forud 

var gået 48 års, næsten til det allersidste, utrættelig virke for Aalborg 

Roklub og før det 16 år som medlem af Roklubben Skjold i Køben-

havn, inden han og familien i 1956 fl yttede til Aalborg. Gennem 64 år 

har han været med til at præge dansk rosport.

      (fortsættes side 3)
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(fortsat fra side 1)

Det var kaproningen, Frank brændte 
for. Her kunne han se resultaterne 
af sin forkærlighed for den perfekte 
roteknik. Altid på udkig efter det 
excellente med henblik på at bringe 
det hjem i klubben. Et eksempel 
herpå var, da Frank sidst i 60’erne 
fi k arrangeret lektioner hos Dr. Karl 
Adam, der var træner for den den-
gang berømte og beundrede otter 
fra Ratzeburg Ruderclub. År efter år 
vandt de EM og VM i otter. Siden da 
lød Frank tilnavnet roprofessoren. 
Samtidig var Frank en stor mod-
stander af det middelmådige. Når 
folk ikke roede ordentligt, fi k de en 
skideballe, der ikke efterlod nogen 
tvivl. For, som Frank sagde: ”De går 
glip af den store glæde ved rospor-
ten, når de ikke kan ro ordentligt”.  

Af uddannelse var Frank guldsmed, 
men temaet for hans professionelle 
karriere var kontormaskiner. Meka-
niske og elektromekaniske forstås. 
Da de fuldt elektroniske computere 
vandt frem, holdt Frank fast ved de 
gamle dyder. Det gav sig bl.a. udtryk 
i en enestående samling af skrive-
maskiner og bogholderimaskiner. 
For ca. et år siden blev et udvalg af 
maskinerne udstillet i Nørresundby, 
hvor de stadig kan ses. Med mel-
lemrum bragte Nordjyske Stifts-
tidende artikler om denne mand, 
der stadig opretholdt sit værksted  
”ar¬bejds¬tiden”, hvor han puslede 
med sine klenodier, og hvor folk kom 
og afl everede deres fortællinger om, 
hvordan de selv havde brugt det 
fi ne grej – og ind imellem også for 
at afl evere en fi n gammel maskine. 

Det lå Frank på sinde at formidle 
dannelse til de mennesker, der 
omgav ham. Historie, kunst og kultur 
var faste indslag i samtaler, rejser, 
m.v., som Frank deltog i. Når kap-
roerne deltog i Den Internationale 
Københavnsregatta, var der fx ind-
lagt besøg i Det kongelige Teater. 

Som guldsmed havde Frank lært 
geologi; om smykkesten og andre 
sten. Mere end 70 år gammel gen-
optog han som hobby dette speciale 
fra sin ungdom. Han fulgte kurser i 
geologi på Folke¬universitetet og 
tog med på ekskursioner i de grøn-
landske fjelde. Dette i en alder, hvor 
andre påtænker at holde op med 
den slags. ”Den mand er udøde-
lig”, sagde vi mand og mand imel-
lem i klubben. Det viste sig, at den 
”opfattelse” havde han taget til sig, 
for i hans lille notesbog, hvor Frank 
havde skrevet sine sidste ønsker 
havde hans skrevet: ”Hvis det skulle 
ske, at jeg går hen og dør, så .  . . ”.
Det er kun rimeligt, at Frank, som 
det aktive og højt respekterede 
menneske, han var, blev dekore-
ret med hædersbevisninger. Blandt 
dem kan nævnes: Dansk Forening 
for Rosports lederpris, æresmed-
lem af Aalborg Roklub og Dan-
marks Idræts-Forbunds ærestegn.

Alle vi, der gennem årene har lyttet 
til Franks tørre og let gnækkende 
stemme vil savne ham, Der vil gå 
lang tid, inden hans særlige lyd hører 
op med at klinge i vores indre øre-
gange. Og vi vil savne ham som kul-
turbærer i mere end én forstand. For 
rigtigt mange af os står Frank som en 
rollemodel – en kulturpersonlighed!
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AKTIVITETSKALENDER

August
7.  Kanindåb - fælles med ADR.
15. 8GP Gladsaxe Stadion
20-21 Motinosstævne Århus
28. kl. 09.00 Fælles roning i AR, med indledende morgenkaffe.
28. kl. 13.00 Fødselsdagsfrokost.

September
11. kl. 12.45 Aalborg Regatta.
11. kl. 19.00  Regattafest i AR.
25.  8GP  - Århus Open Regatta

Oktober
30. Standerstrygning

* OBS ! med forbehold for ændringer *

E n  v e l l y k k e t  f e r i e  –  s t a r te r  i  b a n k e n

F e r i e

Vi giver dig gode råd med i bagagen – og hjælper gerne 
med kontant valuta, betalings- og kreditkort, rejsechecks 
og rejseforsikringer.

Rejs i banken først.

Vi, der har ladet os præge af Franks 
værdier, har brug for fremover at 
kunne samles og mindes vores 
gamle mester. I samarbejde med 
Franks familie vil Aalborg Roklubs 
ledelse fi nde frem til en pas-
sende måde, hvorpå dette kan ske. 

Æret være Franks minde!

Jens-Peder Vium, formand
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EMNE: Formanden har ordet
Af JENS-PEDER VIUM

Klubudviklingskurset, som vi vil 
gennemføre i oktober og novem-
ber måned er temaet for mit indlæg 
i dette Medlemsblad. Vi har valgt 
at distribuere en kursusbrochure 
sammen med medlemsbladet, så det 
kan være meldt ud i god tid. Behovet 
for et sådant kursus er aldeles nær-
værende og giver sig bl.a. udtryk i 
form af to uopfordrede medlemsind-
læg i dette nummer. 

Da jeg blev valgt som formand i marts, 
skete det sammen med en erklæring 
om at ville gennemføre de forslag, der 
var udkrystalliseret af den såkaldte 
taskforce’ arbejde hen over vinteren. 
Vi skal bl.a. have indført den nye og 
ændrede ledelsesstruktur, som bl.a. 
indebærer at de hidtidige roller i og 
uden for bestyrelsen skal omdefi ne-
res. Formålet hermed er at forbedre 
den service, vi leverer til medlem-
merne. Og jeg må indrømme, at det 
tager tid at få det på plads, for i mod-
sætning til en professionel arbejds-
plads, så mødes vi ikke hver dag, så 
vi kan få slebet kanterne til. Derfor 
har Tomas og jeg brugt vores energi 
på at få færdiggjort oplægget til Klu-

budviklingskurset. Det skal være 
det forum, hvor tingene bliver lagt 
frem til debat - og hvor den videre 
proces føres igennem, så vi får gjort 
noget ved det, vi bliver enige om. 

Mens dette skrives, er det ferietid 
og det regner. Det danske klima er 
lunefuldt. Som roere handler det 
om at komme på vandet, når vejret 
er til det. Og især på de dage, hvor 
solen skimmer og vinden er let, 
de skal bare opleves på Fjorden. 

Med ønsket om en god sommer

EMNE: Fødselsdagsfrokost

Af  HENNING ERHARDSEN

Lørdag 28. august 2004 kl. 13.00

Sommeren ligger foran os, og ferien 
sænker sin fred over de fl este med-
lemmer. Alligevel er det så tid at tænke 
frem til august, hvor klubben fejrer sin 
fødselsdag med en frokost i klubhuset.
Gå ikke glip af dette tilbud, men reser-
ver allerede nu datoen, så du også 
kan være med til at fejre vores roklub.

Dagen starter Kl. 9.00 med den 
traditionelle morgenkaffe og fæl-
lesroning, hvor også de pas-
sive medlemmer kan være med.
Kl. 13.00 begynder selve frokosten.
Under frokosten vil klubbens mange 
jubilarer behørigt blive hyldet, 
og der vil ligeledes være navn-
givning og dåb af fl ere nye både.

Fra starten af august vil årets endelige 
program og menu være tilgængelige 
på klubbens opslagstavle og hjemme-
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side, så du kan tilmelde dig og sikre 
dig en plads. Så hold øje med opslag 
i klubhuset samt din e-mail eller kon-
takt mig på telefon 9818 8276, så 
rigtig mange møder op til et af vore 
meget vigtige fælles arrangementer.

KLUBNYT: Lokalregnskab 2003

Af SVEND LANGER

Aalborg kommunes fritidsforvalt-
ning har meddelt godkendelse af 
klubbens lokaleregnskab for 2003, 
omhandlende klubhuset drift og 
vedligeholdelse. Det betyder sam-
tidig at klubben, ud over det mod-
tagne a conto tilskud, yderligere vil 
modtage 6.836 kr. i lokaletilskud.

KLUBNYT: Portotilskud Robladet

Af SVEND LANGER

Den tidligere bestyrelse besluttede 
med baggrund i bortfald af stats-
støtten til porto for udsen-delse af 
klubbens medlemsblad at ansøge 
om tilskud fra den af kulturmini-
steriet oprettede di-stributions-
pulje til visse periodiske blade.
Klubben har nu modtaget medde-
lelse om, at klubbens blad opfylder 
kriterierne og  er blevet godkendt til 
at modtage tilskud til portoudgiften.
Tilskuddets endelige størrelse er 
ikke blevet endeligt fastlagt, men 
klubben vil i første omgang mod-
tage et a conto tilskud på ca. 
1.100 kr., hvilket beløb påregnes at 
svare til halvdelen af til-skuddet.
Imidlertid er der opstillet nogle 
betingelser for tildelingen. Blandt 
andet skal antallet af ud-sen-
delser samt sideantallet i med-

lemsbladet svare til gennemsnit-
tet for de sidste 3 foregående  år.
Der appelleres herved til alle medlem-
mer (ikke blot den nye bestyrelse) at 
være med til gøre bladet så indholds-
rigt som muligt, så betingelserne 
kan blive opfyldt. I modsat fald kan 
klub-ben risikere en tilbagebetaling.

KLUBNYT: Kanin Langtur

Af JESPER WINTHER

Ja – hvad kan man sige – kanin-
langturen var gennem en del pro-
blemer, før den endelig lykkedes.
Først var den fastsat til den 12 
juni, det kolliderede med Otter-
Grand Prix – resultat afl ysning.
Flytning til den 06 juni, ingen kani-
ner tilmeldt – resultat afl ysning.
Lørdag den 26 juni skulle så være 
dagen hvor der var mulighed for 
kaninerne at prøve en langtur.
2 friske kaniner fra i år og en 
lagret kanin fra sidste år ( ej døbt 
) meddelte at de ønskede at del-
tage, ligesom en lille garvet fl ok 
”ældre” roere ønskede at deltage.

Turen var en offi ciel ADR-tur, hvor-
for vi var med som vedhæng. 

Starttid fra AR var klokken 08:00, 
hvilket enkelte mente var vel tidligt, 
men vi kom af sted med alle mand.
Da AR kun kunne stille med 7 mand 
måtte vi have assistance fra damerne, 
hvilket medførte 2 mand fi k sig en 
dametur på vejen til Gjøl. Ankommet 
til Gjøl måtte de 2, derfor have intensiv 
behandling, da støjniveauet i båden 
havde mindet om en hønsegård.
Gjøl Roklub lagde lokaliteter, for-
plads, til for indtagelse at den med-
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bragte mad. Her kommer så turens 
højdepunkt. På havnen i Gjøl var 
der modeloptagelser, dette medførte 
mindre tumultagtige scener blandt 
de unge kaniner, dette kunne dog 
klares med koldt vand. Da vi så skulle 
forlade Gjøl var der byttet besæt-
ning, således at det var to friske 
mænd der skulle ro damerne hjem.
Ved selve afgangen var der igen ved 
at opstå problemer, idet beklædnin-
gen ved modellerne nu var skiftet til 
badetøj – sjældent har jeg set en AR-
båd bruge længere tid på at komme 
fri af slingeren og ud i havnen.

Vel ankommet tilbage til AR kunne vi 
konstatere at vi havde haft en god tur 
om end det havde blæst en smule.

Til dem som ikke deltog, vil jeg 
ikke love at der ved en ny lang-
tur vil blive arrangeret modeopvis-
ning, men jeg skal gøre mit bedste.

RONYT: Langtur til september

Af JESPER WINTHER

På nuværende tidspunkt arbe-
jdes der på en langtur Mors rundt.

Den løber af stablen den 18 og 19 sep-
tember. Der vil være plads til 9 roere 
på denne tur, hvorfor snarlig tilmeld-
ning er nødvendig – først til mølle.

For yderligere informationer kan du 
kontakte Jesper Poulsen Winther, 21 
66 72 62. 

KLUBNYT: Stigende aktivitet
Af JACOB CHRISTENSEN

Rochefen prøver endnu engang 
at skrive et indlæg til robladet 
og så må vi jo håbe at det denne 
gang når ud til jer læsere!!?
Når det er sagt, ja så er der jo 
gang i roklubben i disse dage. Vi 
har en kapafdeling, hvor der er en 
livlig aktivitet og ligeledes oplever 
vores inriggere at blive sat på fjor-
den aldeles ofte. Det er ikke kun 
kendte ansigter der iklædt malte-
serkors bevæger sig ud i Aalborg 
roklubs både, men også vores kære 
kaniner kommer på fjorden i stor stil.
Det er dejligt at se den store aktiv-
itet og det er skønt at opleve 
hvorledes der rent faktisk bliver eft-
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erspurgt instruktion, således at man 
kan tilegne sig roerfaring og ikke 
mindst de hårdt fortjente kilometer.

KLUBNYT: Roskole
Af JACOB CHRISTENSEN

 
Roskolen den første maj er vel over-
stået og resultatet blev at der på 
nuværende tidspunkt er i alt 14 nye 
kaniner der er blevet frigivet og disse 
skulle være noteret på vores med-
lemsliste ved ind- og udskrivnings-
pulten. Er du ikke noteret som frigivet 
eller mangler du at blive noteret for 
andre kompetencer, så kontakt mig 
endelig så vi kan få noteret dette. 
Det var 25 kaniner den første maj og 
der mangler derfor stadigvæk at blive 
foretaget frigivelser på 11 kaniner.
Det forlyder at kaninerne var til-
fredse med kanininstruktionen den 
første maj og efterfølgende. Dog er 
der visse elementer der til næste år 
vil blive ændret. Der vil bl.a. blive 
udarbejdet en introduktionsbrochure, 
som fortæller det nye medlem om det 
forløb, han skal igennem indtil han er 
frigivet og socialt og fysisk ”instal-
leret” i klubben. En anden ting som 
vil blive ændret omkring introdagen, 
er at alle instruktørerne skal have 
deltaget i DFfR’s klubtræneruddan-
nelse. Tilmelding til disse kurser skal 
ske til klubbens HR-chef, Thomas. Er 
man en gammel rotte i rofaget, kan 

der dispenseres fra dette krav, men 
jeg vil foreslå alle at deltage således 
at vi alle har de relevante teknikker 
friske i erindringen til foråret 2005.

KLUBNYT: Rogaranti

Af  JACOB CHRISTENSEN

Rogarantien som tidligere på året er 
blevet udmeldt fra bestyrelsens side, 
er i høj grad blevet efterlevet og ople-
vet. Vi forsøger alle, så vidt jeg har 
oplevet, at tage os kammeratligt af 
hinanden og det er rigtig godt at se. 
Det er ikke blevet til at man til fælles-
roning benytter den dertil opstillede 
whiteboard, men det er også godt 
det samme, så længe alle kommer ud 
på fjorden. Det er der imod blevet en 
tavle til kapronings informationer og 
det er jo også lækkert, så den bliver 
ved med at hænge hvor den hænger.
En ting som jeg i forbindelse med 
rogaranti gerne vil understrege er at 
den enkelte kanin simpelthen er nødt 
til at være opsøgende for at komme 
på et rohold. Det er en holdsport og 
du skal vise interesse for et hold, 
før et rohold viser dig interesse.
Jeg kan kun anbefale at du møder 
op mandag og onsdag og deltager i 
fællesroning klokken 18.30. Spørg 
Steen Christiansen om ikke der er 
plads i en båd og så er jeg sikker på 
at du får et ja. Der er altid plads til 
en til på fællesroningens bådhold.
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Har du interesse for outrigger-
roning, så er der træning tirsdag 
og torsdag klokken 18.30 hvor 
man har mulighed for at træne lidt 
mere seriøs roning. Der stilles dog 
her krav til dine roevner og ikke 
mindst din interesse i at opnå bedre 
roegenskaber. Spørg Morten Wendt 
Jensen for deltagelse til kaproning.

Slutteligt vil jeg lige sige til alle ung-
domsroerne at der er træning tirsdag 
og torsdag klokken 18.30 PRÆCIS!!! 
Og det gælder for øvrigt også alle 
andre husk at være omklædt til det 
klokkeslæt hvor i har aftalt at ro, det 
er en vigtig gestus at vise hinanden 
og det forlanges ved al instruktion!

KLUBNYT: Kanindåb 2004

Af  JACOB CHRISTENSEN

Kanindåben afholdes i år den 7. 
august sammen med Aalborg dame-
roklub, hvor programmet er som 
følger:

• Klokken 14.00 ankommer 
kong Neptun og dåben starter 
hvor kaninerne bedes være klar 
omklædt i Aalborg roklub. Kani-
ner skal minimum være iført sko 
(af sikkerhedsmæssige årsager).

• Klokken 16.00 ceremoni med over-
rækkelse af dåbsbeviser.

• Klokken 17.30 tændes grillen til 
fællesgrill med gamle og nye roere 
og alle er meget velkomne til at tage 
familien med.

• I skal selv medbringe mad, men der 
er mulighed for at købe drikkevarer.

• Efter fællesgrillning vil vi fortsætte 
aftenen sammen og fejre de nye 
roere med et brag af en fest. Der 
bliver opstillet en bar og der vil blive 
sørget for musik.

Jeg vil her understrege at der er 
mødepligt til dåben og udeblivelse vil 
blive straffet!!!
Alle gamle roere der endnu ikke 
er døbt bedes også møde op!
Og en sidste ting, pas nu godt på 
hinanden til dåben, såvel roere som 
kaniner. Det skal være en sjov ople-
velse for alle.

KLUBNYT: Havkajakker i AR

Af  HENRIK A. SØRENSEN

Efter forudgående beslutning på 
generalforsamlingen i 2002 anskaf-
fede Aalborg Roklub i foråret 2003 
sin første havkajak. 

I løbet af sommeren 2003 gennem-
førte godt et dusin af klubbens med-
lemmer kajakkursus og blev frigivet. 
Kurset blev gennemført via et sam-
arbejde med Kano- og Kajakklubben 
Limfjorden i Nørre-sundby. 

Det bestyrelsens er hensigten at hav-
kajakker etableres som en alternativ 
bådtype i Aalborg Roklub og et yder-
ligere tilbud til klubbens medlemmer. 
Bestyrelse nedsatte derfor i april 
måned i år en lille pro-jektgruppe 
bestående af Claus A. Jensen,  Steen 
Sodemann og Henrik A Sørensen til 
at gennemføre et projekt som bl.a. 
skulle stå for anskaffelse af havka-
jakker og gennemførelse af kajak-
kursus.
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Projektbeskrivelse og -budget er 
blevet godkendt i bestyrelsen og 
dispositionsfonden har, efter indstil-
ling fra bestyrelsen, bevilget de nød-
vendige midler til projektet. På det 
tidspunkt lå der 14 tilmeldinger fra 
medlemmer, som ønskede at lære 
kajakroning.

På baggrund heraf er der nu bestilt 
4 nye havkajakker, så vi i klubben 
kommer til at råde over i alt 5 både 
af denne type. De 4 nye både forven-
tes leveret først i juli måned. 
Kajakkerne bliver to af hver af to for-
skellige modeller. De nye kajakker er 
både ganske stabile og mere robu-
ste end den allerede eksisterende 
”Tippy”. 
Opbevaringsplads til kajakkerne er 
ved at blive indrettet i ’det gamle 
værksted’ på langvæggen mod Aal-
borg Kajakklub.

Kajakkerne bliver desværre leveret 
lidt senere, end vi havde forudsat, 
idet vi havde forventet at kunne gen-
nemføre et instruktionskursus inden 
sommerferien satte ind. 

Derfor starter forløbet op i august 
med introduktionsmøde og kurser.
Selve kursusforløbet planlægges som 
et intensivt forløb med 5 instruktio-
ner i løbet af en uge incl. weekend ( i 
alt ca. 20 timer). Der planlæges med 
5 – 6 kursister pr. kursusforløb. Det 
forventes at kursisterne deltager alle 
dage i et kursusforløb.  

Første kursus forventes gennemført i 
uge 34 med følgende foreløbige tids-
plan:
Mandag   18:30 - 21:30

Onsdag   18:30 - 21:30
Torsdag  18:30 - 21:30
Lørdag   10:00 - 16:00 
Søndag   10:00 - 16:00 
Kajakinstruktør:  Claus Appel Jensen
Hjælpeinstruktører: NN

Hold II: Uge 36
Efter samme tidsskema.

Der vil blive indbudt til et kort infor-
mationsmøde for de interesserede 
først i august. 
Formålet er at give jer indledende 
informationer, grundlæggende 
instruktioner 
og overblik over kursusforløbet.

KLUBNYT: Gammel ven på besøg
Af  FLEMMING DUE NIELSEN

Fra min tid i KR og KVIK i Kbh. 
havde jeg d. 23/06-04 (Sankt 
Hans aften) besøg af min gl. ven 
og rokammerat Torben Bjerre. 
For nogle år siden havde Torben 
besøgt AR., men han ville gerne se 
den igen.
Torben bemærkede over for mig, at 
det var sgu altid hyggeligt, at komme 
i en gl. klub, hvor der var værnet om 
traditioner. På et tidspunkt befandt vi 
os ved siden af vores gl. værksted. 
Hvad har i derinde? spurgte Torben. 
Hertil svarede jeg at det var vores 
kajak. Torben er en god ven, man 
kunne tydeligt høre, at han ville vise 
mig respekt da han spurgte “ jamen 
er det ikke en kajakklub som er lige 
på den anden side af hegnet”. Hertil 
kunne jeg kun svare Ja. Blikket fra 
Torben var altsigende, man kunne se 
han tænkte “ der må være en for-
klaring derpå “. Jeg fortsatte med at 
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informere om, at vores klub netop 
havde købt 4 kajakker for 65.000 kr., 
hvoraf de 25.000 kr. var et tilskud fra 
en fond.
Forvirringen var total for Torben. 
Jeg havde kort forinden fortalt ham, 
at vi havde en bruttotrup på 20 
roere i kapafd. Herunder havde jeg 
oplyst, at vores materiale var totalt 
nedslidt og havde store mangler.
Har i købt nye kajakker for 65.000 
kr., og så virker de gl. både i out-
riggerafd. ikke? Spurgte han.
Ja, svarede jeg. Jeg kunne mærke 
ovennævnte respekt var ved at svinde.
 
Grundet ovennævnte, kunne jeg ikke 
lade være med at tænke på, at DFfr.
s breddekonsulent, Susanne Mikkel-
sen, endnu ikke er blevet anvendt 
eller rådspurgt omkring indførselen 
af kajakker i en roklub. Hun har klart 
tilkendegivet, at man skal have orden 
i respektive afd., før man starter nye 
tiltage op.
 
Efterfølgende havde vi en hyg-
gelig Sankt Hans aften i klubben.

KLUBNYT: Efterlysning

Af  STEEN CHRISTIANSEN

Efter at have læst formandens beret-
ninger i det forrige roblad undre det 
mig meget, at der overhovedet ikke 
er nævnt noget om kajakker i dette 
roblad? 

Det kunne være interessant at 
vide om der er købt eller bestilt 
nyt kajakmateriale, er det f.eks. 
en kajak eller er det fl ere kajakker, 
og hvis der er bestilt nyt materiale 
hvad er prisen så herfor, og hvor 

kommer midlerne til indkøbet fra?

Såfremt der er bestilt noget kajak-
materiale, er der så midler til rådig-
hed til nyanskaffelser og materiale til 
klubbens øvrige både, det være sig 
inriggere som outriggere. Der savnes 
især og er efterspurgt nye sko til 
otteren? Vil der være råd til det, eller 
går alle klubbens midler alene til 
kajakmateriale i år?

Det ville være rart, at der fra for-
manden/bestyrelsen kom nogle 
klare udmeldinger om hvad man har 
tænkt sig i forhold til ovennævnte.

KLUBNYT: Outriggerroning

Af  MORTEN WENDT JENSEN

Aalborg Roklub har store traditioner 
inden for outriggerroning og kapro-
ning. Gennem de seneste år har det 
dog været småt med aktiviteten i de 
outriggede både på trods af, at der 
her er stor mulighed for at skabe akti-
vitet og fastholde nye medlemmer.

Flemming Due Nielsen og underteg-
nede har taget initiativ til at opstarte 
et projekt om kap- og outriggerroning.
Det overordnede mål er at skabe 
mere roaktivitet på vandet i outrigger. 
Dette gøres ved et tilbud til klub-
bens medlemmer om bl.a.:

- Faste rotider med mulighed for at 
ro med andre
- Instruktion i brug af outriggede 
både
- Vægt på teknik og fejlretning fra 
motorbåd
- Mulighed for deltagelse i kaproning
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For at afklare interessen for outrig-
gerroning, har vi afholdt møde med 
interesserede medlemmer, hvor ca. 
20 roere mødte frem for at høre vore 
tanker bag projektet.

Efterfølgende har endnu fl ere 
udtrykt interesse for projek-
tet, som nu er en realitet med 
roning tirsdage og torsdage.
Således er der varierende frem-
møde af op til 30 medlemmer.
Deltagerne består hovedsagelig af 
nyere og outriggermæssigt uer-
farne medlemmer, som suppleres af 
en fl ok mere erfarne. Mange af de 
nyere medlemmer har måttet erfare, 
at man ikke bare kan sætte sig i en 
outrigger og ro den uden problemer. 
Det kræver stor tålmodighed og kon-
centration at lære at ro en outrigger, 
men de fremmødte går til opgaven 
med stor interesse og entusiasme.

Vi har primært anvendt de store 
bådtyper, otter og fi rer med styr-
mand, således har begge ottere 
været på vandet samtidig. Endvi-
dere anvender vi gigbåde for de, som 
ikke har erfaring i outriggerroning. 
Det er hensigten, vi også vil benytte 
de små både samt fi rer uden og dob-
beltfi rer.

Ungdomsroerne er delvist involveret 
i roningen, men mangel på instruk-
tører bevirker dog, at vi har svært 
ved at få tid til disse. Vi håber dog, 
at dette problem kan løses. Ligeledes 
håber vi at sæsonens  nye kaniner 
vil kunne deltage efter frigivelsen.
Enkelte medlemmer har udtrykt 
ønske om instruktion i single sculler. 
Vi håber, det vil være muligt at arran-

gere et scullerkursus, evt. i samar-
bejde med Aalborg Dame Roklub.

Det er et yderligere et mål med 
outriggerroningen, at vi vil for-
søge at deltage ved enkelte 
kaproninger i sæsonens løb.
Kaproning kræver en del forberedelse 
og er ikke noget man bare springer 
ud i uden videre.

Vi har derfor som en start til-
meldt Aalborg Roklub til Dansk 
Forening for Rosports landsdæk-
kende turnering Otter Grand Prix, 
som består af tre regattaer over 
sæsonen. Disse regattaer afvikles 
i Viborg, Bagsværd og Brabrand.
Ved denne turnering består et 
hold af ni roere, som alle ror otter 
samt en mindre bådtype. En ende-
lig vinder fi ndes ved pointtilde-
ling efter der opnåede resultater.
I  alt er 42 hold tilmeldt denne tur-
nering, som derfor er inddelt i fl ere 
divisioner.
Af praktiske årsager samarbejder vi 
med Ægir, og har således tilmeldt to 
hold under et fælles navn. Det skulle 
gøre det nemmere at sætte roere på 
samme niveau sammen, og gør det 
muligt at låne roere hos hinanden.
Endvidere vil vi forsøge at deltage 
i andre løb end 8GP, eksempelvis 
inrigger for de som endnu ikke har 
erfaring med kaproning i outrigger.

KLUBNYT: Efterlysning

Af  HENNING ERHARDSEN

Den sidste måned har vi oplevet 
noget af det værste sommervejr, 
man kan opleve på disse bredde-
grader, hvor temperaturen næppe 
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har sneget sig over atten grader ret 
mange dage. Alligevel har der åben-
bart været mange tørstige sjæle i 
klubben, som har købt sodavand i 
automaten. Disse tørstige sjæle har 
så bare været meget tørstige, for de 
har fundet anvendelse for de tømte 
sodavandsfl asker som vandfl aske.
Det bedste, man kan sige om dette 
forhold, er, at så ligger fl askerne da 
ikke og fl yder i klubhuset, derimod er 
det ikke så heldigt for økonomien i 
forbindelse med automaten, da hver 
vandfl aske altså koster klubben halv-
anden krone. 
Jeg vil derfor opfordre jer til at blive 
ved med at købe sodavand og øl, 
men også til at returnere fl askerne 
til kassen ved siden af automaten.

KLUBNYT: Fest !
Af  HENNING ERHARDSEN

Som det vil fremgå andetsteds i 
bladet, holdes klubbens fødselsdag 
lørdag den 28.august men klubben 
skal i år ligeledes stå for festen i for-
bindelse med Aalborg Regatta den 
11. september. Det betyder selvføl-
gelig en del planlægning og prak-
tisk arbejde før, under og efter disse 
arrangementer. Dette arbejde vil 
selvfølgelig blive meget nemmere at 
overkomme, hvis du melder dig til 
at hjælpe med afviklingen af disse 
fester.
Jeg vil derfor bede dig være 
opmærksom på opslag og med-
delelser om disse fester.
Du kan allerede nu melde dig til mig 
på telefon 98188276 eller på e-mail 
he@aalkat-gym.dk.

KLUBNYT: Nye medlemmer

Af  THOMAS KRISTENSEN

Velkomme til 27 nye roere i AR, vi 
er nu 232 aktive medlemmer (og 43 
passive):

216 Jens Chr. Binder Jensen
217 Morten Christian Larsen
218 Morten Klitgaard Pedersen
219 Niels Wittrup Andersen
220 Anders Kaa
221 Esben H. Thorning
222 Thomas Larsen
223 Johan Lorasch Seimann
224 Henrik Breck
225 Jesper Panduro
226 Jens Hessel
227 Jens Teisen
228 Mads Bach-Sørensen
229 Thomas Bøje-Nielsen
230 Morten Nielsen
231 Michael David Pedersen
232 Christian Kold
233 Ole Kold
234 Christoffer Kold
235 Esben Urbak
236 Jeppe Hübertz Vesterbæk
237 Rasmus Eriksen
238 David Kiølseth
239 Otto Louison Wiese
240 Oluf Jørgensen
241 Erik Ohm
242 Søren Dalum

KLUBNYT: Jysk Marathon
Af  THOMAS KRISTENSEN

ADR og AR stod for at arrangere den 
årlige Jysk Maraton, 18. Juni. Der 
var 29 hold der i år valgte at del-
tage i denne dyst! Seks mix-hold, 
otte dame-hold og hele 15 herrehold.
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I alt deltog roere fra 18 forskellige 
klubber nogle så lang væk fra som 
Rønne Roklub. Lokalt deltog der 7 
både fra Ægir, 3 fra ADR og 1 fra 
AR og derudover et stort og stærkt 
hold af hjælpere og offi cials fra AR og 
ADR. Den hurtigste båd gennemførte 
i 6:06:35 for de 78 km, AR kom in 
på 8. pladsen i tiden 07:17:41 i her-
reklassen. Arrangementet afslutte-
des med præmieoverrækkelse under 
den hyggelige og udsøgte middag.

Yderligere information og resultatli-
ste kan ses på WWW på adressen:

http://www.aalborgdameroklub.dk/
sider/jyskmarathon.html

Flere fl otte billeder kan 
ses på WWW på adressen:  

http://www.aalborgroklub.dk/php/
cpg1.2.1_standalone/

KLUBNYT: Korttursstyrmandsret

Af  THOMAS KRISTENSEN

Tildeling af korttursstyrmandsret
Efter paragraf 21 i reglementet for 
Aalborg Roklub.

”§ 21. Korttursstyrmandsret 
kan opnås af et medlem, nar 
dette er fyldt 17 år, er aktivt
medlem og har roet mindst 200 
km samt deltaget i og bestået
korttursstyrmandskursus, der afhol-
des af klubben i sæsonen.” 

Følgende af deltagerne på kort-
tursstyrmandskurset tildeles 
hermed korttursstyrmandsret:

193 Jesper P. Winther
164 Steen Sodemann
169 Tage Kirkegaard
204 Simon Lyngshede
156 Peter Bomholt Hansen
150 Jens Jakob Hansen
199 Jan Magnussen

De resterende deltagere på kurset 
bedes rette henvendelse til HR-chefen 
når de mener at have kvalifi ceret sig 
på alle punkter!
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REDAKTION:
Allan Clausen (ansv.) 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

5. SEPTEMBER 
2004

materiale SKAL sendes til 
roblad@denvers.dk

Det er lettere at snakke økonomi med en, man kender - for begge 
parter. Hos os har du en fast rådgiver, som efterhånden får et godt 
kendskab til dig og din økonomi. Det sparer mange forklaringer og 
betyder, at du altid får en seriøs personlig rådgivning.

Hos os får du din egen faste rådgiver
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