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BESTYRELSEN 2001

Aalborg Roklubs bestyrelse
Formand:
Gregers S. Gregersen

Magsvej 17
9000 Aalborg,

9813 1622
gsgregersen@sbsby.dk

Øko. næstform. (kasserer):
Svend Langer

Ahornvej 32
9440 Aabybro

98 24 14 34
sol@post9.tele.dk

Adm. næstform.:
Henning Spliid

Christiansgade 9
9000 Aalborg

98 12 87 83
hspliid@ofir.dk

Sekretær:
Tomas Kristensen

Poul Paghsgade 6b, 2.tv.
9000 Aalborg

98 12 36 18
tkr@edbgruppen.dk

Kontingentkasserer:
John Fl. Larsen

Scheelsmindevej 41
9200 Aalborg SV

98 18 68 18
jfl@mail.sonofon.dk

Aktivitetsformand:

Se Adm. Næstformand

Kaproningschef:
Frank Petersen

Præstemarken 9
9000 Aalborg

98 13 75 48

Rochef:
Mikael Hermansen

Aladdinvej 7
9260 Gistrup

98 32 31 87
aladdin7@ofir.dk

Ungdomsleder:
Anders Christensen

Vestre Fjordvej 30, 2. tv.
9000 Aalborg

98131532 / 25367740
Anders@showproduction.dk

Materielforvalter:
Finn Laursen

Borgergade 15
9362 Gandrup

25 25 44 18
fla@semco.dk

Husforvalter:
Jens Saxtorff

Solsortevej 13
9000 Aalborg

98 11 41 56
fax 98117605

MORGENRONING
Karl Johan Thomsen

Gl. Hasserisvej 123
9000 Aalborg

9818 5518

EFTERMIDDAGSRONING
Carl Fr. Støckel

Klintevej 9
9000 Aalborg

9818 4243

KAPRONING

Frank Pedersen

Se bestyrelse

MINIRONING

Frank Pedersen

Se bestyrelse

ORIENTERING
Aage Nielsen

Skøjtevej 1
9230 Svenstrup J.

9838 2417
aan@aet-biomass.com

NØGLEPERSONER
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GAMLE AALBORG ROERE Glucksvej 17, Frejlev
Hans Nygaard-Pedersen
9200 Aalborg SV.

9834 3053

MEDLEMSBLAD (ansv. red.) Skindbjergvej 5
Jens-Peder Vium
9520 Skørping

9839 1833
iqm@JPVium.dk

Formanden har
ordet !
Så blev standeren
hejst !!
En ny rosæson har
taget sin begyndelse. Instruktion af
nye roere er lagt i
faste rammer, så det
obligatoriske ropensum kan gennemføres indenfor det program
der er lagt for nye roere. Der har været afholdt
korttursstyrmandskursus, hvilket har givet anledning til fornyet drøftelse af forudsætningerne for at deltage på disse kurser. Der aftales
morgen og aftenroning. Der annonceres med
fællesture - også lørdag formiddag - og der
planlægges langture.
Ungdomsroere
I et tidligere nummer af Aalborg Roklubs
Medlemsblad kunne Poul Erik Ehlers berette
om, at det i 1953 blev besluttet at oprette en
speciel ungdomsafdeling. Den har siden ført
en omskiftelig tilværelse med en lang periode
med rigtig mange ungdomsroere hvoraf mange
senere er blevet seniorroere. I dag har Aalborg
Roklub fortsat en ungdomsafdeling - ganske
vist af en beskeden størrelse set i forhold til
tidligere tiders store roårgange. Men tiden er
jo også en anden. Vi kan glædes over, at de
unge vi i dag ser i ungdomsafdelingen er
sprængfyldt af energi, gåpåmod og byder på
store udfordringer til ungdomslederne.
Mange taler om de stolte traditioner med de
store årgange og dengang der var “rigtige” roere, og dengang der virkeligt blev gået til makronerne. Det rejser det helt naturlige spørgsmål: Hvis alle disse velmenende røster forenede sig i et reelt ønske om at fastholde en ungdomsafdeling med de justeringer der er nødvendige - hvordan så det så ud ? Forstummer
røsterne ? - bliver de rustne i mælet afsluttet
med et forkølet host - sådan var det heller ikke
ment. “Og så har vi jo en bestyrelse” !! Eller
møder vi en række engagerede personer der er

parate til at omsætte tidligere tiders storhed til
nutidige forhold ? Tænk tilbage til midt i halvtredserne - prøv at huske hvordan samfundet
så ud dengang - tænk på de tilbud der var den
gang - og prøv så at rette blikket ind på år
2001. Passer det der tilbydes ungdomsroere i
dag ind i det billede der fremkommer ? Jo ro kommandoerne er stort set ens !
I Aalborg Roklub vil vi igangsætte et arbejde
der baserer sig på de ungdomsroere der er i
klubben. Sammen med interesserede medlemmer vil vi udarbejde oplæg til dannelse af et
ungdomsudvalg bestående af “gamle” og unge roere. Det primære arbejde kunne være at
beskrive rammerne for en ungdomsafdeling
med afsæt i :
Aalborg Roklubs bygningsmæssige rammer
og muligheder.
Aalborg Roklubs bådpark - og især både for
ungdomsroere.
Muligheder for deltagelse i ro arrangementer
på klub, kreds- og DFfR plan.
Muligheder for deltagelse i ungdomsarrangementer med andre klubber og sportsgrene.
Samt de mange forslag, der opstår i processen
med at skabe en ny ramme for ungdomsroerne
i Aalborg Roklub.
Tidligere er der i denne spalte skrevet noget
om traditioner. Det kunne tages op her - er der
tradition for at melde sig til en aktiv indsats i
Aalborg Roklub ? Dette kan meget nemt bekræftes ved at kontakte Aalborg Roklubs ungdomsleder Anders eller mig.
Aalborg Roklubs bådpark
Som nævnt på generalforsamlingen og senere
beskrevet i Klubbladet forestår der en gennemgang af den samlede bådpark. Det er vigtigt at
bådparken “trimmes” til den udøvelse der foregår i Aalborg Roklub med skyldig hensyntagen til tidligere tiders aktiviteter samt de muligheder der kan beskrives for den nærmeste
fremtid - et tre til fem års perspektiv. I forbindelse med gennemgangen træffes der en række
beslutninger af betydning for sammensætning
(Fortsættes på side 4)
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(Fortsat fra side 3)

af den fremtidige bådpark. Har du synspunkter, holdninger eller gode ideér, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Når justering
af bådparken er realiseret, kan det være for
sent !!
Miljøkodeks
Der arbejdes på at definere Aalborg Roklubs
forhold til miljøet. Arbejdet er indtil videre
opdelt i følgende tre kategorier:
Miljømæssige begrænsninger i vore ro områder - såvel det daglige som på langture.
Miljøbelastninger når vi færdes på vandet.
Miljøbelastninger i forbindelse med vedligeholdelse af både og klubhus.
I et senere nummer af Aalborg Roklubs Medlemsblad vil punkterne blive uddybet. Har du
interesse i en aktiv deltagelse i formulering af
mål og midler skal du blot kontakte bestyrelsen.
Den fælles indsats
Gennem tiderne har mange af Aalborg Roklubs medlemmer ydet værdifulde præstationer såvel på vandet som i det praktiske eller
organisatoriske arbejde. Aalborg Roklub har
fungeret som et resultat af medlemmernes aktive indsats i de forskellige områder. Sådan vil
det også være fremover. Derfor er din indsats
og din kreative måde at løse de problemer du
møder i din hverdag i Aalborg Roklub et billede af den roklub du ønsker at være medlem
af - indenfor de rammer der er afstukket i
klubbens vedtægter også reglementer.
Har du forslag til nye tiltag eller ændringer er
du velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Gregers S. Gregersen
formand
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Landvagtsordningen 2001
Der er nu lavet en landvagtsordning for rosæsonen i 2001. De medlemmer, der har fået
dette tillidshverv, er hver især tilskrevet med
oplysning om tidspunktet og hvilke opgaver,
der er forbundet med at være landvagt.
Vi håber, at det vil være med til at få nye
medlemmer integreret i klubben på en sådan
måde, at de efter modtagen roinstruktion og
efterfølgende frigivelse vil få en sådan introduktion, at de kan finde et blivende ståsted i
klubben.
Vi har mange forskellige rohold og dermed
også tidspunkter for vores roaktiviteter. For
nye medlemmer er det svært at finde frem til
sit ståsted i klubben. Nogen er måske motionsroere, og andre har måske interesse for
kaproning, og ikke at forglemme vores ungdomsafdeling, som selvfølgelig er betinget af
alderen.
Vi har en ungdomsleder, Anders Christensen,
vi har en kaproningschef, Frank Pedersen, og
sidst men ikke mindst en rochef, Mikael Hermansen, som landvagterne kan kontakte eller
henvise til, så vi sikrer, at nye medlemmer
finder sin rette indgang til udøvelse af sin interesse for rosporten.
Der er i år kun 1 landvagt pr. aften, hvorfor
det er vigtigt, at man møder op. Såfremt man
er forhindret, forventes det, at man selv finder
en afløser blandt rokammeraterne eller laver
en bytteordning. Skulle det ikke være muligt,
kan der rettes henvendelse til undertegnede på
tlf. 98 24 14 34 snarest muligt, så der på anden måde kan findes en afløser. Juli måned er
friholdt som feriemåned.
Landvagterne skal være synlige i klubben,
hvorfor man skal benytte de til formålet anskaffede jakker, der hænger i både hallen.
Til orientering er kalenderen med angivelse af
landvagterne gengivet i bladet.
Alle ønskes en god arbejdslyst og en god ro
sæson.
Med rohilsen
Svend Langer

Tider for fællesroning
For at hjælpe nye roere til at finde sig til rette
i klubben og for at ”gamle” medlemmer kan
få ekstra muligheder for en rotur, har vi lavet
følgende liste:
Fællesroning lørdage kl. 10:00
Fællesroning torsdage kl. 19:00
Fælles roning tirsdage kl. 18:30 (ro langt)
Morgenroning tirsdage og fredage kl. 7:30
Klip ud, mød op, vær med, styrk klublivet, ro
mere!
Henning Spliid
Skt. Hans Grill hos Damerne
Da hverken ADR eller AR ønsker (og ikke
kan) konkurrere med den store Skt. Hansfest
på Fjordmarken med bl.a. Bamses Venner og
Casper Kristensen, har ADR lovet at tænde
deres grill kl. 17:00, således at vi både når at
spise og drikke før løjerne starter i det store
telt kl. 18:00. Medbring selv grillmad.
Henning Spliid
Ægirs hytte
Ægirs hytte koster 500 kroner i leje for en
weekend og kan lejes hvis den ikke er udlånt.
Ret henvendelse til Ægir eller mig.
Michael Hermansen
Postlisten – offentlighed i forvaltningen i vores roklub
Postlisten. AR er hoppet med på den seneste
trend med offentlighed i forvaltningen. Pr.
marts i år er alt indkommen post påført en
postliste. Listen beskriver afsenderen, indholdet og hvem der har fået overbragt indholdet.
Posten fordeles normalt mellem tre hovedgruppe; opslagstavlen i bådhallen, 1. sal og
medlemmer af bestyrelse/udvalg. På 1. sal
drejer det sig udelukkende om medlemsblade
fra andre roklubber, der placeres i en bladholder i reolen op af den vestlige væg.
Savner du oplysninger om hvilken post AR
har modtaget og hvor indholdet befinder sig,
findes postlisten på tavlen ved skrivepulten i
bådhallen ved siden af referaterne fra bestyrelsesmøderne.
Tomas Kristensen

Nye styrmænd
Følgende medlemmer har deltaget og bestået
det nyligt afholdte styrmandskursus i klubben.
Bestyrelsen ønsker tillykke og håber I vil få
både glæde og gavn af det.
Steen Christiansen
Michael R Rasmussen
Einar Helgasson
Thomas Kristensen
Luc Bouchara
Dennis Pedersen
Rasmus S Elmstrøm
Kasper Balling
Henrik G Johansen
Erik Jensen
Bernt Muller
Jørn Bertelsen
Bo Janniche
Hans Høgsbro
Henrik Præst Mangler endnu at blive frigivet.
Rochefen
Outriggerroning
Rosæsonen skulle nu være i gang. I den anledning vil jeg gøre opmærksom på, at foruden
motionsbådene, som de fleste medlemmer
benytter, har vi også nogle forskellige der
afviger meget fra motionsbådene, såkaldte
kaproningsbåde. De er smalle, lette og skrøbelige. De kræver en del oplæring og tålmodighed af roeren. Skulle der blandt vore medlemmer være nogle med lyst til udfordringer?
Helst i alderen fra 18 til ca. 30 år, så var en
mulighed at prøve en tur i en kaproningsbåd.
Det er ikke meningen, at kapre jer som fuldtidskaproere, men vise at der findes bådtyper
som kræver roerens fulde opmærksomhed.
Det er en oplevelse. Skulle der være medlemmer som ville forsøge sig mod egentlig kaproning, skal de ikke holde sig tilbage, men sætte
sig i forbindelse med Frank
(Kaproningschefen) for nærmere oplysning.
Frank Pedersen
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Velkommen til nye medlemmer i år
2001
Jens Uffe Hansen
Jes Götzhe Molbæk
Jesper Jes Hansen
Steen Sodemann
Morten Skøt Gregersen
Erling Steffensen
Torben Ole Hjort
Kenth Barsøe Persson
Morten Berg Christensen
Brian Laursen
Jens Knustrup
Peter list Andersen
Jesper Porsmose
Peter Bomholt Hansen
Thomas Larsen
Jacob Mandal Hermansen
Jens Jensen
Karsten Skov
John Fjelsted Larsen
NYT FRA GAR!
Hvad er GAR?
Forkortelsen står for Gamle Aalborg Roere.
Nu skal alting jo ikke tages bogstaveligt, og
mig bekendt er der slet ingen gamle i GAR!
Det forekommer mig, når jeg på min vej møder medlemmerne, eller når der er arrangementer, at alle medlemmer er yderst levende –
men sådan er roere vel også i al almindelighed? Og GAR’s medlemmer er netop også
alle sammen ganske almindelige medlemmer
af vores egen roklub, Aalborg Roklub, i spøg
ofte kaldet GAR’s datterselskab. De ror på
alle tider af døgnet, de færdes i klubben som
alle andre medlemmer, og de springer til og
hjælper, i samme omfang som klubbens øvrige medlemmer, når der bliver kaldt.
Hvem kan blive medlem?
Der stilles flg. krav direkte citeret fra GAR’s
love: ” Som medlemmer kan optages ethvert
medlem af AR med 10 års aktivt medlemskab,
eller som er fyldt 25 år og har været aktiv i 1
år, eller som er fyldt 25 år og har været aktiv
medlem af andre danske roklubber i 2 år.” Så
det er ligegyldigt, om du er morgen-, eftermiddags-, aften-, efterløns-, motions-, langturs-, kap- eller en hvilken som helst type
6

anden roer – du er velkommen i GAR, bare du
opfylder kriterierne.
Du vil ved at spørge dig frem nemt kunne
finde et medlem af GAR, der kan fortælle dig
yderligere om denne 66 år gamle forening
med de rige traditioner.
Hvad er GAR’s formål?
Mere formelt har GAR selvfølgelig en formålsparagraf: ”Foreningens formål er dels at
være bindeled mellem Aalborg Roklubs ældre
medlemmer og derved bevare interessen for
denne og dels at støtte roklubben økonomisk
og på anden måde.”
Hvad angår det at være ”bindeled” er det for
GAR’s bestyrelse en meget taknemmelig opgave. Historisk forholder det sig vel sådan, at
GAR blev stiftet for at ”ældre” roere ikke
skulle miste forbindelsen med hverandre? Og
sammenholdet hos de nuværende medlemmer
ville ganske givet også resultere i en ”GARforening,” hvis en sådan altså ikke fandtes i
forvejen.
GAR’s love har på grund af formålet desuden
en § 10: ”Hvert år skal afholdes mindst 2 selskabelige sammenkomster, hvoraf den ene
skal være med damer. Festerne arrangeres af
bestyrelsen. Desuden skal hvert år arrangeres
mindst 1 langtur.” I de senere år har arrangementerne været hhv. en efterårsfest
( ”candlelightdinner”, vildsvin på grillspyd,
efterårsfester med bestemt tema som udgangspunkt osv.) og hhv. den traditionsrige generalforsamling, hvor der optages nye medlemmer
efter det ganske særlig ritual, hvor rigets økonomi vendes og drejes og hvor bestyrelsen
aflægger beretning, når ellers forsamlingen er
rolig nok dertil. På generalforsamlingen bydes
der hvert år på ”kogt torsk med hele svineriet” og citronfromage – og der skal mange
fødevareministre til at spolere den tradition!
Hvad angår langturene står det lidt mere sløjt
til - men GAR’s medlemmer ror da langture,
selv om bestyrelsen for GAR ikke står bag;
der er Silkeborg-turen, der arrangeres kredsture, løvfaldsture osv., så alle muligheder er der,
og bestyrelsen er gerne behjælpelig.
”Økonomisk og på anden måde”
(Fortsættes på side 7)
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Og hvordan skal det så forstås? I hvert fald
ikke som et korps af medlemmer, der aktivt
går ind og er direkte sponsorer for roklubben.
Historisk har GAR da spillet en rolle på mange
fronter rent økonomisk, men det kan mine
forgængere i formandsstolen fortælle meget
bedre om ( det var en opfordring!) Og der er jo
også for tiden en båd bærende navnet ”GAR.”
For nogle år siden blev det besluttet på en
GAR – generalforsamling at oprette en
”jubilæumsfond” – en sådan fandtes i forvejen
iflg. lovene, men nu blev der sat kul på indbetalingerne: den gamle § sagde 200 kr hvert år
af GAR’s midler, den nye beslutning sagde 2/3
af hvert medlems årlige kontingent til jubilæumsfonden.
Men her vil jeg gerne bringe en efterlysning: hvem har den beslutningsprotokol, der
blev ført det år beslutningen blev taget? De
sidste 2 – 3 bestyrelser har forgæves forsøgt at
finde den, men pisst væk borte er den! GAR’s
nuværende bestyrelse er meget interesseret i at
den dukker op – også anonyme henvendelser
gælder! Vi kan nemlig ikke finde formålet for
”jubilæumsfonden,” og da mange i bedste mening gerne vil disponere over midlerne ( heriblandt GAR’s bestyrelse) vil vi jo gerne vide,
til hvad vi kan bruge pengene. Et af rygterne
siger, at der skulle samles ind til at kunne
overbringe roklubben en båd med årer til et
givet jubilæum - deraf navnet – og det er da et
ædelt formål, specielt nu roklubbens bestyrelse
selv har tanker om bådindkøb. Ud fra dette
rygte har det da heller ikke været nemt at fravriste GAR mindre summer til andre formål.
Og sådan skal det være!

”På anden måde” er mindst lige så svært at
beskrive. Men som nævnt i indledningen, er vi
jo på lige fod med andre medlemmer, når der
kaldes. Og uden at skamrose os selv, er vi nok
bedre repræsenteret end andre medlemskategorier, det skyldes vel netop sammenholdet bl.
a. opnået via GAR! Og nok også en roopdragelse, der har lært os om rettigheder og pligter.
Det vil være min påstand, at
”forbrugermentaliteten” blandt vore nyere
medlemmer slår igennem, når der kaldes. Det
er for mig at se såvel roklubbestyrelsens som
alle andre medlemmers store opgave i fremtiden,også for at kunne holde på vores medlemmer: fortæl om rettigheder og pligter, men
også om det sammenhold, pligterne er med til
at give. I GAR vil vi gerne medvirke til dette,
også over for nye GAR – medlemmer.
GAR’s bestyrelse
Efter lovene vælges der to bestyrelsesmedlemmer hvert andet år. Den siddende bestyrelse
består af Hans Nygaard-P. ( formand på 2. år,
ror alt for sjældent tirsdag aften), Henning
Andersen ( kasserer på 2. år, ror om eftermiddagen), samt på første år Erik Skov Nielsen
( ror om morgenen) og Søren Hæk ( tidl. formand for AR). De to sidstnævnte er endnu
ikke færdige med fordelingen af næstformands
og sekretærposten. Vi er til enhver tid til rådighed for henvendelser fra medlemmer, der
gerne vil vide mere om GAR. Formandens
adresse og telefonnummer findes desuden forrest i dette udmærkede medlemsblad.
Velkommen i GAR – vi er til for dig – og
for din roklub!
Hans Nygaard
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Aalborg Roklub har atter en formand
Allerede før generalforsamlingen var det tydeligt, hvor det bar hen. Gregers havde skrevet en beretning for det forløbne år, så traditionen med at bringe formandens beretning i
medlemsbladet kunne opretholdes.
En anden tradition, der blev opretholdt var
Niels Erik Hoffman’s ledelse af generalforsamlingen.
Regnskabet var minutiøst udarbejdet af
Svend Langer, og han fik stor applaus for sin
grundige gennemgang. På undertegnedes
forespørgsel blev det opklaret, at kontingentrestancer ikke figurerer i regnskabet, fordi de
administreres af kontingentkassereren.
Der var rent faktisk indkommet forslag, men
de vedrørte ikke ændringer i klubbens vedtægter. Så de blev henvist til punktet eventuelt.
Bestyrelsens planer blev fremlagt af Gregers;
de står at læse under Formanden har ordet, så
jeg vil ikke gentage dem her.
Vedrørende valg til bestyrelse er det værd at
bemærke, at der nu er fuldt hold. Holdet kan
læses på side 2. Det er værd at bemærke, at
den sidste plads blev besat på stedet, idet
Henning Spliid reagerede positivt på Gregers
opfordring om at melde sig til posten som
næstformand, ADM.
Revisorerne Christian Hermansen og Børge
Christoffersen blev genvalgt for jeg ved ikke
hvilken gang. Så det kan vist også kaldes en
tradition!

En ’reservebeholder’, der bl.a. kan træde til,
når der sker uforudsete ting, der ikke kan
dækkes over den almindelige drift. Preben
Baagøe aflagde regnskab for fonden, som nu
har en opsamlet formue på kr. 202.000.
De indkomne forslag vedrørte:
????De faste roholds mønstring af landvagter.
????Forbedret adgang til køkkenet via distribution af nøgler til udvalgte medlemmer.
????En kalender, så man kan se, hvornår 1.
salen er udlejet, så alm. Medlemsaktivitet
ikke kan foregå dér.
????Anlæggelse af en petanque bane anlagt af
og fortrinsvis til brug for ældre de medlemmer, der ror om eftermiddagen.
Alle forslag fik en lydhør modtagelse og vil
blive afklaret i samarbejde med bestyrelsen.
Under de efterfølgende oste- og rullepølsemadder og dertil hørende hyggesnak , dukkede Søren Hæk op. Det fremgik ikke, om det
var bestillingsarbejde, men lidt planlagt var
det. For som nyvalgte formand kunne Gregers meddele, at bestyrelsen havde besluttet
at tildele Søren Aalborg Roklubs ærestegn.
Gregers’ motivation for tildelingen var at
læse i det foregående nummer af dette blad.
Jens-Peder Vium

Dispositionsfonden er en ’reservebeholder’,
som er oprettet med henblik på at der til stadighed kan dyrkes rosport i Aalborg Roklub.

VORES GRAVØR ER

C.W. Schøllhammer
V/ JOHN CHRISTIANSEN
Danmarksgade 13, Telefon 98 12 91 35
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Skt. Hansdag
Elgo Olesen
Lars Ramhøj
Jørgen Hühne
Leif Grøn Emerek

Peter Christoffersen
Bent Mølgaard
Henrik A.Sørensen
Erik Skov Nielsen

2. Pinsedag
John Nielsen
Michael Richter
Søren Hæk

Pinsedag
2. Pinsedag
Ole Christiansen
Helge Foss
Peter Gadegaard

Juni

Landvagtskalender 2001

Jens Thomsen
Ib Nygaard
Flemming Due
Kristi himmelfartsdag

Knud Verner Pedersen
Poul Dahl Fogh
Børge Christoffersen
Aage Nielsen

Jens Fauerholdt
Peter G. Thomsen
Bernhard Andersen
Knud Søndergaard
St. Bededag

Thorkild A. Kristensen
Niels Erik Hofman
Hans Jensen

Maj

Aalborg Roklub
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30 Povl Wendt
31 Peter Vadsholt

Husk at få byttet din vagt, hvis du er forhindret i at møde på vagtdagen!
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August
Arent Plesner
Dan H. Pedersen

Hans Futtrup
Olav Geil
Svend Langer
H.C.Dybvad Jensen

Steen Villadsen
Ole Munkholm
Dion Nielsen
Anders Gliese

Jesper G. Trolle
Allan Clausen
Erik Brøndum
Anders Holmberg

Emil H. Gregersen
Thomas Mulvad
Carl Emil Heidemann
Jens Thorsted

L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

September

Henrik Christoffersen
Dennis Pedersen
Jens Saxtorff
Roar Clausen

Finn Laursen
Jesper Futtrup
Jacob M. Nielsen
Henrik Bach Pedersen

Steen Christiansen
Rolf U. Pedersen
Hans Høgsbro
Per Nygaard

Bent Christensen
Esben Schou
William Doelle
Morten Wendt
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Så er der morgenroning
Rosæsonen er nu i fuld gang, og det samme
er tilgangen af nye morgenroere. For hvad er
mere nærliggende at tale med gode venner
om under f.eks. en julefrokost end lige netop
morgenroning. Efter sæsonstarten skal disse
hensigter omsættes til handling, og i år er
der på denne måde kommet tre nye morgenroere, som fluks har antaget den muntre,
sarkastiske tone der også hersker tidligt om
morgenen.
Instruktionen varetages af undertegnede i
samarbejde med de øvrige holdkammerater.
Har du lyst til at være med, eller trænger du
bare til at få justeret din roteknik, så du ikke
får vabler og ondt i ryggen er du også velkommen, Vi ror hver tirsdag og fredag kl.
06:30.
I sommerperioden han det knibe, at vi er
nok til at ’kabalen’ med bådene kan gå op.
Så indsamler vi oplysninger om, hvornår
folk holder ferie, for det er vigtigt, at ingen
skal stå op og køre forgæves til roklubben. I
perioder med tynd besætning, skifter vi derfor til, at du selv må sørge for at lave aftaler
med de hjemmeværende.

Udnytter du mulighederne for at finde roinformation på Internettet ?
Dansk Forening for Rosport har
følgende
hjemmeside: http://
www.roning.dk/

Aalborg Roklub har følgende
hjemmeside:
http://www.netby.
net/Syd/Fiolvej/
AalborgRoklub/

Nyhedsbrev service fra
Aalborg Roklub
kan
tilmeldes på følgende
hjemmeside:
http://www.netby.
net/Syd/Fiolvej/
AalborgRoklub/
maillist.htm

Skulle du have lyst til at være med, så ring
til mig eller John Larsen på 9839 1833, hhv.
7212 6585 – eller send en e-post til
iqm@JPVium.dk.
Vel mødt om morgenen
Jens-Peder Vium
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AKTIVITETSLISTE 2001
Dato:

Aktivitet:

April
1. kl. 10:00
1. kl. 12:00
7.

Standerhejsning i Aalborg Roklub.
Standerfrokost i Aalborg Roklub.
Korttursstyrmandskursus, se separat opslag.

Maj
5.-6.
12.-13.
19.

Løvspringstur, se separat opslag og tilmelding.
Langtur til Ægirs hytte i Ryå, se opslag.
Rosportensdag, se separat opslag fra DFfR.

Juni
16.-17.
23.

Kaninlangtur.
Sct. Hans Fest (Arrangør: ADR).

Juli
7.-14.

Sejlads med Jens Krogh (Larvik-Kristiansand) Se specielt opslag.

August
11.-12.
18. kl. 14:00
25. kl. 09:00
25. kl. 13:00

Ungdomslangtur til Fur (Arrangør: Skive Roklub).
Kanindåb (Arrangør: ADR).
Fællesroning i AR.
Fødselsdagsfrokost.

September
8.-9.
15.
29.-30.

Side 5

Voksen-langtur (Fælles med ADR).
Aalborg Regatta (Vært: AR).
Løvfaldstur (Arrangør: Lemvig roklub).

Oktober
27. kl. 09:00 Fællesroning i AR.
27. kl. 15:00 Standerstryning.
November
10.

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

Slingersoptagning. (måske)

December
24. kl. 14:00 Julebadning

Redaktion:

Jens-Peder Vium (ansv.) og John Nørgaard. Medlemsbladet udkommer 6 ganOBS! Ovenstående oversigt vil blive løbende ge årligt, ca. den 15. i de ulige måneder
(jan, mar, osv.). Det er et debatforum, så
opdateret.
derfor er artikler og indlæg forsynet
’afsenderens’ navn, så det er tydeligt hvis
menig, der gengives.
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Innovation & Quality Management

at der hænger et reglement for langtursroning
på opslagstavlen.
at der er Aalborg Regatta den 15. september
at det er Aalborg Roklub, der står for den store
Regattafest.
at medlemmer, der gerne vil gi’ en hånd med
ved regattafesten kan henvende sig til ??
at der er ros til instruktørerne for en omhyggelig instruktion.
at der også er roinstruktion om morgenen.
at den nytilkomne “bodymaster” fjernes fra
motionsrummet.
at det var en spændende løvspringstur til Gjøl
og Ryå.
at der nu anskaffes en sodavandsautomat - der
kan give penge tilbage.

HUSK DET NU!
DEADLINE FOR STOF
TIL NÆSTE NUMMER
ER 4. JULI 2001

at Rosportens dag er den 19. maj 2001.
at Skrald atter er kommet på vandet.
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Postbesørget blad (9000 AB)

VINOLIO
Rantzausgade 5
9000 Aalborg

9811 1452
Italienske vine og olivenolie.
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