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Grundlovstur til Vendsyssel! I strålende sol afviklede 
eftermiddagsroerne den årlige grundlovstur.

På billedet ses fra venstre: Dion Nielsen, Henning Ander-
sen, Erik Jensen, Martin Olsen, Erik Brøndum, Peter Thom-
sen, Jens Fauerholdt, Arent Plesner og Michael Richter.
                                            Foto: Carl Emil Heidemann
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Algade 13, 1. nr. 3           61 12 69 62
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk
Øko. næstform. (kasserer): 
 Simon Lyngshede  Prinsensgade 42, 3th         26 80 30 04
   9000 Aalborg            Okonomichef@AalborgRoklub.dk
Næstformand:   
 Steen Christiansen  Ny Kærvej 20           98 16 55 49
   9000 Aalborg           Naestformand@AalborgRoklub.dk
Rochef:
 Tjalfe Poulsen  Færøgade 59, 4 tv.            20 87 18 36   
   9000 Aalborg           Rochef@AalborgRoklub.dk
Ungdomsleder: 
 Pt.vakant

HR-chef:    
 Karsten Holst  Bakkevænget 9           98 29 42 87           
   9492 Blokhus           HRchef@AalborgRoklub.dk
Logistikchef:   
 Erling Steffensen  Digevangen 7           98 31 44 68           
   9260 Gistrup           Logistikchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikationschef: 
 Anders Ørom  Solvangen 33           98 14 27 97
   9210 Aalborg SØ           Kommunikationschef@AalborgRoklub.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Jørgen Sørensen              98 18 58 93
    
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) 
 Per Nygaard  Pærevangen 9           98 18 49 53
   9000 Aalborg                    pnygaardp@stofanet.dk
Medlemsblad 
 Mikkel Gade (ansv.) Ryesgade 53, 3. tv.           98 77 00 77
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

 Peter Laubek  Åvænget 12, Voerså          98 46 02 08
   9300 Sæby                       p.laubek@privat.dk

 Karsten Holt  Bakkevænget 9           98 29 42 87           
   9492 Blokhus           HRchef@AalborgRoklub.dk



.............................................................................................................................................................................

3
.............................................................................................................................................................................

EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Winther Poulsen

Sommeren er over os. Nogle er på 
ferie – bortrejst, andre holder ferie i 
de hjemlige omgivelser, men fælles 
for alle er, at det påvirker roningen i 
det daglige. Heldigvis er de ”hjemlige” 
aktive på Fjorden.

Det er dejligt at møde op i Aalborg 
Roklub en aften og se den aktivitet, der 
er. Jeg forventer, at AR’s morgenroere 
udviser samme entusiasme, selvom 
jeg ikke møder op.

Indtil videre har denne sæson budt på 
forskellige udfordringer af både den 
ene og anden slags – 
Aalborg Roklub har deltaget i forskel-
lige arrangementer, hvor medlemmer 
har arbejdet som hjælpere, fx ved Kar-
neval Aalborg, og tjent penge til AR. 

Ligeledes har AR deltaget i ViRorDan-
markRundt, hvor vi dog ikke vandt en 
af hovedpræmierne, men der blev roet 
en del kilometer. Synd var det for Mar-
athonholdene, at de ikke kunne gen-
nemføre deres tur på langs af Fjorden, 
grundet dårligt vejr, men heldigvis 

nåede de en del kilometer med en tur 
i Ryå.
Andre hold var ikke helt så ambitiøse, 
men fi k roet en del kilometer, en tur til 
Gjøl og en tur til Hesteskoen.

Den næste udfordring, Aalborg Roklub 
har, er fødselsdagsfrokosten, lørdag 
den 30. august. Seniorotterne er klar 
– de træner seriøst, mens det endnu 
kniber lidt for 8-GP at stille hold, så 
jeg forventer at ”de gamle” i år vil være 
en seriøs udfordring for ”de unge”.

Og nu til noget helt andet. Tilgangen af 
kaniner har ikke været stor, men dem, 
der er kommet, er virkeligt aktive, så 
tag godt imod dem. De er virkelige 
roere, så tag dem med på en tur, hvis 
de mangler et ”hold”. I vil få en god 
oplevelse.

Vi mødes på Fjorden – i Aalborg 
Roklub

EMNE: Fanen luftes
Af Jesper Winther Poulsen

Lørdag den 14. juni dette Herrens år 
2008 er der indbudt til fejring af Dan-
nebrog, så derfor er det vel naturligt, 
at Aalborg Roklub deltager. Og ja, jeg 
ved, at Valdemarsdag er den 15. juni, 
men i anledning af Danmarks Sam-
fundet fejrer deres 100 års dag i år, 
havde man valgt at fejre det på en 
lørdag, da man så forventede, at der 
vil være bedre publikumstilslutning – 
jeg tror, det holdt stik.

Faneparaden skulle foregå på Gl. Torv 
og havde deltagelse af en hel del faner, 
Prins Joakim, vores Justitsminister 
samt andre notabiliteter. 
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AKTIVITETSKALENDER

 August 
 16. Team Torsdag langtur fra Sæby til Voersaa
 24. 8GP - Bagsværd
 30. kl. 13:00 Fødselsdagsfrokost
 31. Kanindåb
 
 September 
 13. Aalborg Regatta 
 20. 8GP - Brabrand

 Oktober 
 11. Flæskestegstur
 18. Copenhagen Harbour Race
 25. Standerstrygning
 31. Kanindåb

NB: læs klubbens hjemmeside samt opslag i klubben for yderligere informationer.
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HKH Prins Joakim skridtede paraden 
af og herefter var der uddeling af faner 
til forskellige foreninger, samt uddel-
ing af faneduge. 

Så skulle benene strækkes på en 
mindre rundtur i byen, hvorefter der 
var tid til Flaggudstjeneste i Budolfi . 
Efter gudstjenesten var Danmarks 
Samfundet vært ved et mindre trakte-
ment.

Og så er det, jeg spørger: hvor var 
GAR? Ifølge tidligere indlæg i bladet 
er både skrårem og støvler pudset, så 
det kan ikke være undskyldningen, 
men måske skyldes det, at GAR endnu 
ikke har indkøbt hvide handsker til 
fanebæreren. Jeg ved det ikke, men så 
beder jeg GAR om at påtage sig denne 
omkostning, således at GARs fane kan 
blive ”luftet” ved fremtidige arrange-
menter af denne art.

Ovenstående er observationer foretaget 
af Aalborg Roklubs udsendte obser-
vatør og fanebærer.

PS. Det vækker en del misundelse at 
Aalborg Roklub har splitfane.

EMNE: Roning med mere
Af Tjalfe Poulsen

Som mange måske har bemærket, 
er undertegnede blevet rochef efter 
Flemming Due, som jo ellers gjorde en 
ganske glimrende indsats på posten. 
Nu er det ikke fordi, jeg bryder mig 
særlig meget om betegnelsen ”chef”, og 
jeg har da heller ikke tænkt mig at gå 
rundt og ”chefe” den nede i bådehal-
len. Jeg har i det hele taget ikke tænkt 
mig at lave ret meget om på tingene, 
da det med roningen jo ser ud til at 
køre ganske udmærket uden min ind-
blanding. 
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Jeg vil dog gerne komme med en 
lille opfordring til måske at være lidt 
mere omhyggelige med at gøre bådene 
rene efter brug, da det er lidt træls 
at komme ned og fi nde ølkapsler og 
andre efterladenskaber fra tidligere 
brugere i bådene. Hvis der er affald, 
sand, tang eller andet, som ikke hører 
til i båden ved hjemkomst, er man 
yderst velkommen til at gøre den ren, 
også selv om man ikke nødvendigvis er 
dem, der har svinet. Det er altid rart, 
at båden er ren, når man tager ud.
Nå, nok med øfferiet – de fl este plejer 
jo at være omhyggelige med rengørin-
gen. Jeg vil i stedet gøre opmærksom 
på, at der igen i år er scullerinstruk-
tion onsdag eftermiddag kl. 18, hvis 

vejret tillader, for dem der har lyst. Jeg 
håber, at vi i år kan få frigivet nogle 
nye scullerroere, så vi kan få brugt 
vores outriggermateriel noget mere. 
Da vi har et begrænset antal scullere 
til instruktion, er det først til mølle.
Ellers vil jeg bare opfordre alle til at ha 
en rigtig god rosæson med en masse 
roning og hygge. Skulle der stå en 
enkelt roer, som mangler et hold at gå 
ud med en dag, så prøv om ikke det 
kan lykkes at få ham med ud. Det kan 
være lidt svært som kanin at fi nde ind 
i et hold. Og til jer der gerne vil med ud 
men mangler et hold, snak med folk, 
når I er nede i klubben og prøv at fi nde 
eller danne et hold, der passer jer.

Tidligere roklubejer har her fanget Team Torsdag i arbejde med de små grønne hånd-
slukkere, efter solnedgangstur til Norden.                                         Foto: John Terp
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EMNE: Pressemeddelelse
Af Børge Christoffersen

Mandag den 19. maj 2008 blev Aalborg 
Havnefront beriget med en ny profi l, 
idet et arbejdshold under ledelse af 
smedemester Christensen monterede 
den nye kran til motorbåden.
Forud for monteringen havde fl ittige 
medlemmer støbt et solidt fundament, 
der med garanti vil sikre, at kranen 
bliver stående uanset tsunamier, tro-
piske cykloner og jordskælv.
Udover det primære formål vil kranen 
naturligvis også kunne bruges til 
at løfte ældre roere ned i og op fra 
bådene.
Efter færdiggørelsen af projektet blev 
der afholdt en lille højtidelighed på 
bænken for en særligt indbudt skare.

EMNE: 42 sømil og hvad dertil hører
Af Tjalfe Poulsen

Fredag den 6. juni løb det årlige jydske 
marathon af stablen med start og mål 
i Hadsund Roklub. AR stillede med 
hele 2 ud af de 14 hold, der var mødt 
frem. De håbefulde AR roere var (hold 
1) Søren Borgstrøm,  Bernd Möller og 
Peter Christoffersen i Kanolle og (hold 
2 eller B-holdet) Steen Christiansen, 
Michael  Norre og undertegnede i 
Ehlers. Vi ankom til Hadsund i højt 
solskin og næsten vindstille vejr og 
indtog et lettere måltid foran roklub-
ben før afgang mod Hobro ca. kl. 21. 
Turen indtil Hobro forløb perfekt med 
let medstrøm og en fjord, der var 
jævnere end undertegnedes stueg-
ulv (som er et afhøvlet plankegulv fra 
1940’erne). På turen kunne man nyde 

På billedet ses Povl Wendt, Poul Erik Christensen - smed og opfi nder, samt Ole Kris-
tensen.                                                                           Foto: Børge Christoffersen
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en fl ot solnedgang og den fi ne natur 
langs Mariager fjord. Vi ankom nogle 
timer efter afgang til Hobro, og ARs 
hold 2 passerede som den første båd 
i tusmørket vendepunktet ved Hobro 
Roklub, som i arrangementets anled-
ning var totalt mørkelagt. Her var 
det godt, at vi havde lidt lokalkend-
skab og kunne fi nde vendepunktet i 
mørket uden at ro ind i slingers eller 
bolværker. På tilbageturen var fjorden 
om muligt endnu mere rolig, og i 
mørket kunne man se de små lygter 
på de andre både. 
Tilbage i Hadsund Roklub kunne man 
få massage, hvis man var villig til at 
betale. B-holdet havde været så forud-
seende at have en massør på holdet, så 
vi kunne få gratis massage i pausen. 
Ellers handlede det mest om at få 
stoppet noget i hovedet, selvom vi jo 
havde gjort vores bedste med hensyn 
til det under roturen.
Og så var det af sted igen mod Katte-
gat. Ved 3-tiden begyndte det at lysne 
i nordøst, og vi kunne efterhånden 

begynde at orientere os i det meget 
smalle løb, der er øst for Hadsund. 
Men næppe var det begyndt at lysne, 
før tågen lagde sig og reducerede sigt-
barheden til under 10 meter. Vi var 
meget glade for, at vi havde været så 
forudseende at lægge ruten ind på 
GPS’en, så vi slap for at gå på grund 
i det meget lave vand på hver side af 
sejlrenden. Der var en del andre både, 
der var mindre heldige og mistede vær-
difulde minutter på at fi nde vej i tågen. 
ARs hold 2 vendte igen som første båd 
ved vendepunktet ude ved udløbet af 
Mariager fjord og satte i hård mod-
strøm kursen tilbage mod Hadsund. 
ASR og Greve havde været så forud-
seende først at tage afsted ved midnat 
og undgik derfor modstrømmen. 
Efter 8 timer og 2 minutters roning 
kom ARs hold 1 i mål, mens hold 2 
klarede turen på 7 timer og 29 minut-
ter, 1 time langsommere end vinderne 
fra ASR. Det rakte dog stadig til en 
tredjeplads og bronzemedalje til hold 
2, mens hold 1 blev nr. 5.  

Foto: Tjalfe Poulsen
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Et af holdene 
fra Aalborg 
Roklub tager 
tilløb til at 
komme på 
vandet - de 
ser nu noget 
betænksomme 
ud.

Foto: Tjalfe 
Poulsen
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Glimt fra grundlovstur med Tirsdagsholdet

F o t o s : 
Carl Emil 
H e i d e -
mann
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Glimt fra grundlovstur med Tirsdagsholdet

F o t o s : 
Carl Emil 
H e i d e -
mann
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Glimt fra grundlovstur med Tirsdagsholdet

F o t o s : 
Carl Emil 
H e i d e -
mann
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EMNE: Landsvalen har slået sig ned 
i bådhallen
Af Peter Laubek

Den elegante landsvale, der har bygget 
rede i bådhallen, har gennem tiden 
været anset som en lykkebringer. Hvor 
svalen bygger rede, bringer den lykke. 
Det anses for helligbrøde at slå en 
svale ihjel. Klubben har da også taget 
ganske godt imod den smukke fl yver. 
Således har den fået sin egen indgang 
- læs fl yvehul. Spændende at se, hvor 
mange unger vores svalepar får på
vingerne. 
Siden 70erne er bestanden desværre 
af forskellige årsager faldet med 25 
%. Her til efteråret samles svalerne i 
rørskoven i tusindvis, hvorefter de i 
mindre fl okke fl yver sydpå, nedover 
alperne og videre til det sydlige Afrika.
Held og lykke ønskes der til både 
medlemmer og landsvaler herfra.
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EMNE: Christen Møller Schmidt in 
memoriam!
Af Redaktionen

Lørdag den 24. maj, hvor Limfjorden 
viste sig fra sin allersmukkeste side, 
var vi en fl ok rokammerater, der 
deltog i Christens bisættelse, som var 
ganske usædvanlig og en gammel roer 
værdig.

Bisættelsen skete fra Egholmsfær-
gen, der var hyret til lejligheden. 
Mellem Kronborg og Norden spredtes 
Christen`s aske, i den fjord og det 
farvand hvor han tilbragte så mange 
timer som knægt og som kaproer i Aal-
borg Roklub.

Christen, var aktiv kaproer i begyn-
delsen af 60 erne, hvor han roede 
både fi rer og otter sammen med  Per 
Nygaard, Martin Granding, Bernhard 
Andersen, Jens Fauerholdt, Niels Erik 
Pedersen, Svend Erik Thidemann 
m.fl .

Christen, der var ud af gammel roer-
slægt – søn af Per Schmidt ( Fona ), 
var i mange år journalist ved Politiken 
i København. I hans sidste år var han 
bosiddende i Madrid sammen med sin 
familie og arbejdede som free lance 
journalist, men stadig med tilknytning 
til Politiken. 

Æret været hans minde

EMNE: Der fl yder Donau!!
Af Henning Erhardsen

Nej, dette er ikke en beretning fra en 
spændende langtur til Donau, men 

derimod et indlæg i en debat, som 
startedes af to indlæg i sidste nummer 
af robladet.

Collegium Politicum udstillede sine 
åbenlyst mangelfulde evner i at poli-
tisere og blev af samme grund også 
gjort grundigt til grin for offent-
ligheden.
Jeg synes ikke, at vi i roklubben på 
samme måde skal risikere en lignende 
skæbne, hvis en undrende offentlighed 
tilfældigvis skulle komme til at læse et 
eksemplar af bladet.

Derfor vil jeg opfordre Thomas Kris-
tensen og enhver anden politicus om 
ikke at åbne døren til saunaen, når 
de fortæller mere eller mindre heldigt 
hjemmestrikkede allegorier til belysn-
ing af deres politiske sindelag. Medlem-
mer med samme holdning som blev 
udtrykt i indlægget fra Thomas kunne 
derimod tage en diskussion med alle 
de offentligt ansatte soldater og politi-
betjente, som har gjort tjeneste i for-
skellige internationale brændpunkter.

Endelig vil jeg opfordre redaktionen 
til ikke at trykke den diskussion eller 
andre politiske indlæg om goodies og 
badies på den verdenspolitiske scene 
i øvrigt, også selvom der måtte være 
mangel på stof til bladet. 

EMNE: Politisk kandestøberi i robla-
det?
Af Mikkel Gade

Som ansvarshavende redaktør var jeg 
ikke fri for at blive lidt stolt, da jeg 
læste Henning Erhardsens indlæg i 
”debatten” om bladets igangværende 
politisering, for jeg har aldrig tænkt, at 
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jeg har med et så vigtigt organ at gøre. 
Hvis vi er kommet dertil, at bladets 
popularitet er så stor, at ”en undrende 
offentlighed” ville fi nde på at læse 
det, så bør det naturligvis diskuteres, 
hvorledes redaktionen skal forholde 
sig til indsendte bidrags (mulige) poli-
tiske orientering. Spørgsmålet er blot, 
om det behøves – vil den ”undrende 
offentlighed” betragte robladet med 
samme seriøse skepsis, som man bør 
betragte landets ”øvrige” større blad-
huses udgivelsers politiske implika-
tioner, eller har den hoved nok til at 
betragte et roblad som et roblad? 
Risikerer roklubben på samme måde 
som kandestøberen i Holbergs kome-
die at blive taget på ordet? Skal vi som 
foreslået hellere ”lukke døren til sau-
naen”?

Man undgår ikke i sammenhængen 
at tænke på, hvad et roblad egentlig 
skal bruges til – et blad der foruden at 
blive sendt rundt til medlemmer kun 
sendes ud til vores annoncører (der i 
øvrigt gang på gang har rost bladet). 
Skal det være rent, stift informativt, 
eller skal der være plads til humoris-
tiske indslag, som ikke skal betragtes 
som andet end humor?

Jeg foretrækker her at lade døren 
til saunaen stå lidt på klem. Det er 
her den gode (og humoristiske) ånd 
opstår, og det vil være synd, hvis den 
ikke også skulle præge robladet. Hvis 
man som Henning Erhardsen formår 
at trække en parallel mellem en usky-
ldig, humoristisk og til rosporten kny-
ttet kommentar om bureaukratiet og 
uvildige konsulentfi rmaers profi t heraf 
og de danske politimænd og soldaters 
arbejde i internationale brændpunk-

ter, så tror jeg simpelthen ikke, man 
har siddet nok i sauna. I den sammen-
hæng skal jeg – til de der ikke sidder 
nok i saunaen – gøre opmærksom på, 
at Erik Brøndums tegning forestillende 
to elskende snemænd i blad nr. 1 fra 
denne årgang ej heller af redaktionen 
blev betragtet som politisk motiveret, 
selvom den tematisk trak på den 
betændte klimapolitik.

Men for nu at komme Henning Erhard-
sen lidt i møde, så vil jeg love, at 
redaktionen vil blive ved med at ind-
sætte humoristiske bidrag samt ”Har 
I hørt” til sidst i bladet – så kan man 
bare stoppe læsningen der, hvis man 
ikke kan tåle “varmen”. 

Fra redaktionens side vil vi opfordre 
alle interesserede uanset alder, race, 
religion og etnisk tilhørsforhold, men  
kun i særlige tilfælde køn, til at bidrage 
til bladet med stort og småt.
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Husker du.......
Det er 40 år siden i år vi kæmpede sammen for Aalborg Roklub, var en lands-
holdsotter og letvægtsfi reren vandt Dansk Mesterskab.
Aalborg Roklub inviterer dig til morgenkaffe og fødselsdagsfrokost i Aalborg 
Roklub, hvor vi efterfølgende vil tage en rotur, for derefter at vende tilbage og 
være det festlige midtpunkt i selve fødselsdagsfrokosten.
Fødselsdagsfrokosten afholdes lørdag den 30. august 2008

Kl. 09.00 Gensyn med gamle rokammerater til morgenkaffe.
Kl. 10.00 Rotur. (Det er ikke et krav at deltage i roturen).
Kl. 13.00 Fødselsdagsfrokost.

Har du igen fået lyst til at møde de gamle rokammerater, så skal du blot til-
melde dig på mail til Hans Jensen, bhj@famjensen.dk senest mandag den 11. 
august.
Vi er en del fra otteren som hver tirsdag aften roer 60ér otter, og vi har talt om 
at deltage i Copenhagen Harbour Race lørdag den 18. oktober 2008, så har du 
lyst, kan du måske få et sæde i otteren denne dag. Det må vi snakke om når vi 
ses.
Følgende, som ikke har deres gang i roklubben, er inviteret: Martin Granding,  
Jens Erik Nielsen ”Dyppert”, Mogens Pedersen, Tommy Møhler, Svend Johan-
sen, Ole ”Birkerød” Jensen.
PS! Roklubben råder over en gæstekabine til 6 personer, som kan reserveres.
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Aalborg Roklubs særdeles 
aktive primus motor på lang-
tursområdet John F. Larsen 
må erkende, at uden mad og 
drikke duer helten ikke. Her 
ses John klar til at indtage en 
gang sauer kraut eller hvad det 
nu er under langturen i Berlin. 

Foto: Lånt fra klubbens billed-
galleri

Tredie generation af 
Kristensen - Klanen klar 
ved åren.
Mikkel Kiefert Kris-
tensen kan prale af, at 
både på mødrene, men 
ikke mindst fædrenes 
side er der Aalborgroe-
re fl ere generationer 
tilbage. 

Foto: Peter Laubek
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NØRRESUNDBY BANK
Torvet 4 · 9400 Nørresundby · Tel. 98 70 33 33

Bliv FRIKUNDE
Hvis du samler dine og familiens 
bankforretninger i Nørresundby Bank, 
kan du blive FRIKUNDE og dermed 
opnå rabat på en lang række af 
bankens serviceydelser. 

Kontakt din lokale afdeling af 
Nørresundby Bank og aftal tid til 
personlig rådgivning, hvor du kan 
høre mere om FRIKUNDE.  

Læs mere om alle fordelene på 
www.noerresundbybank.dk.
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at onde tunger påstår at Marathon-
holdene overvejede, at ro på tværs af 
Fjorden i stedet for den planlagte tur 
på langs, dog besindede de sig og tog 
en tur i ”åen”, hvilket jo som bekendt 
giver lidt fl ere kilometer.

at Aalborg Roklub, har gennem Erling 
Steffensen, givet ophold til en familie, 
der tilbringer en del af året i Danmark 
og en del af året i Afrika, en svalefami-
lie, som residerer i bådhallen.

at grunden til at Ehlers er midlertidigt 
taget ud af ”drift” skyldes, at en af delt-
agerne på Skanderborg – Tange, ikke 
kunne holde på ”vandet”, hvorfor en 
større rengøring er påkrævet, ligeledes 
er der kommet lakskader m.v.

at en af arrangørerne – formanden? - 
af turen Skanderborg – Tange, måtte 
ro lidt længere med sin besætning end 
de øvrige deltagere. Grunden skyldtes 
en mindre forglemmelse. Det er en 
fordel at medbringe nøglen til den bus, 
der skal bringe roerne hjem.

at der er tilmeldt 24 til langturen Sæby 
– Voersaa, lørdag den 16. august, 
nemlig 16 der roer og 8 bolværksma-

troser. 

at Vagn Thidemann for at sikre et 
rimeligt antal gratulanter til sin fød-
selsdag sejlede  “ Brødrene af Asaa “ 
til skudehavnen, det var ikke muligt 
at lægge til ved slingersen. Kreativ-
iteten blev belønnet med, at rokam-
meraterne benyttede lejligheden til at 
gratulere Vagn, der stadig aspirerer til 
optagelse i Team Torsdag.

at jubilæumsotteren gik på grund 
ved Egholm. Der var stor undren på 
holdet. Alle var jo eksperter, indtil det 
blev bemærket, at der var for meget 
vægt med. Formanden Jesper, blev 
derefter bedt om at tabe sig, hvis han 
skulle i godt roselskab igen. Mange fra 
holdet var rystede, idet man jo ikke 
havde prøvet noget lignende de sidste 
40 år.

REDAKTION:
Mikkel Gade (ansv.), Karsten Holt & 
Peter Laubek. Medlemsbladet udkom-
mer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige 
måneder (jan, mar, osv.). Det er et debatfo-
rum, så derfor er artikler og indlæg forsy-
net ’afsenderens’ navn, så det er tydeligt 
hvis mening,__ 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

15. september 2008
materiale SKAL sendes til 
roblad@AalborgRoklub.dk
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Returadresse:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000 Aalborg


