
Nr. 3                                              Juni 2002                             61. Årgang 

DET ER SKØNT AT VÆRE 
ROER ! 

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



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B E S T Y R E L S E N   2 0 0 2 
 
Aalborg Roklubs bestyrelse  
 
Formand:                                     Magsvej 17                                    9813 1622 
 Gregers S. Gregersen                9000 Aalborg,                                gsgregersen@sbsby.dk 

Øko. næstform. (kasserer):         Ahornvej 32                                   98 24 14 34 
 Svend Langer                             9440 Aabybro                                sol@post9.tele.dk 
 

Adm. Næstformand:                   P.t. vakant. 
 

Sekretær:                                     Poul Paghsgade 6b, 2.tv.              9812 3618 / 2527 7246 
 Tomas Kristensen                      9000 Aalborg                                 tkr@edbgruppen.dk 
 

Kontingentkasserer:                    Scheelsmindevej 41                      9818 6818  
 John Fl. Larsen                          9200 Aalborg SV                          jfl@mail.sonofon.dk 
 

Aktivitetsformand:                     Christiansgade 9                            9812 8783  
 Henning Spliid                           9000 Aalborg                                 hspliid@ofir.dk 
 

Kaproningschef:                         Præstemarken 9                              98 13 75 48 
 Frank Petersen                           9000 Aalborg                                           
 

Rochef:                                        Aladdinvej 7                                  9832 3187  
 Mikael Hermansen                    9260 Gistrup                                  aladdin7@ofir.dk 
 

Ungdomsleder:                            J.F. Kennedys Plads 45, 4. sal, vær.5 2539 4262 
 Jacob Ladefoged Christensen   9000 Aalborg                                  
 Allan Clausen                            Klarup Kirkevej 36                       98 31 73 51 
                                                     9270 Klarup                                   denver@klarupnet.dk 
                                                      
Materielforvalter:                        Borgergade 15                               2525 4418       
 Finn Laursen                              9362 Gandrup                                fla@semco.dk 
 

Husforvalter:                               Ledavej 95                                     98 14 68 95 
 Lars Henrik Topp                      9210 Aalborg SØ.                         Lars.H.Topp@gvdnet.dk 
 
NØGLEPERSONER 
 
MORGENRONING                   Gl. Hasserisvej 123                       9818 5518 
 Karl Johan Thomsen                 9000  Aalborg                                 
 

EFTERMIDDAGSRONING     Klintevej 9                                     9818 4243 
 Carl Fr. Støckel                          9000 Aalborg                                  
 

KAPRONING                             Frank Pedersen                              Se bestyrelse 
 

MINIRONING                           Frank Pedersen                              Se bestyrelse 
 

ORIENTERING                         Skøjtevej 1                                     9838 2417 
 Aage Nielsen                              9230  Svenstrup J.                         aan@aet-biomass.com 
 

GAMLE AALBORG ROERE   Glucksvej 17, Frejlev                    9834 3053 
 Hans Nygaard-Pedersen            9200  Aalborg SV.                         
  
MEDLEMSBLAD (ansv. red.)  Skindbjergvej 5                             9839 1833 
 Jens-Peder Vium                        9520 Skørping                               iqm@JPVium.dk 
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Bestyrelsen har ordet 
Standeren blev sat i strålende solskinsvejr og 
med en Limfjord, der bød velkommen til den 
nye sæson. Det varede heller ikke længe, før 
de første robåde var på vandet. En pragtfuld 
start på sæsonen. Der er noget, der tyder på, at 
vi må give Frank ret i hans standpunkt om, at 
standerhejsningen tidligst skal finde sted i den 
første uge i april. 
Traditionen tro var der efterfølgende arrange-
ret en vellykket standerhejsningsfrokost, hvor 
det gode sociale samvær blev genopfrisket, og 
et godt grundlag for de videre udfoldelser på 
såvel vandet som i klubhuset for den kommen-
de sæson blev etableret. 
 
Det var også dejligt at konstatere en ”kamp-
klar” bådpark, som mange af medlemmerne 
havde klargjort gennem de foregående  måne-
der. De sidste bundpropper nåede ”Smeden” at 
få skåret i gevind, så også de gamle Løgstør-
både kunne holde vandet ude. Godt gået. 
 
Sæsonstarten har i øvrigt rent vejrmæssigt væ-
ret særdeles gunstig i år, hvilket også mange af 
medlemmerne har benyttet sig af, og det er 
hændt, at et bådhold måtte vente med at kom-
me på vandet, til der kom en båd hjem. 
 
Således har vores formand, som er morgenro-
er, givet udtryk for, at det altid er godt ro vejr 
og ro vand om morgenen. Du mærker byens 
puls – byen vågner – solen stiger – dyrelivet 
giver sig til kende – intensiteten stiger larmen-
de fra byen – og pludselig er du tilbage i AR 
for rengøring af båden – og glæden ved dels ro 
oplevelsen med dine ro kammerater – dels 
ved, at dagen kalder på nye udfordringer – du 
er klar – du er roer – du har oplevet morgenens 
gryende glæde – du har fået diskuteret mange 
påtrængende emner med dine ro kammerater. 
Jo en AR båd er et godt sted at begynde en 
travl arbejdsdag. 
 
Det er også glædeligt at konstatere, at intro-
duktionen og instruktionen af et hold nye roere 
er forløbet tilfredsstillende. En stor tak til ro-
chefen og hans instruktører  
 

Klubbens medlemmer har haft mulighed for 
deltagelse i DFfR’s kurser, der blev arrangeret 
her i Aalborg, og det er glædeligt, at 9 med-
lemmer har ønsket at deltage – 4 i kursus for 
langtursstyrmænd og 5 i instruktørkursus B. 
 
Arrangementet med gymnasiekaproningen 
blev afviklet med succes med skyldig tak for 
det engagement som nogle af klubbens med-
lemmer lagde i projektet med Frank og Jens i 
spidsen. 
 
Heilesens glasvægge er med store transport-
mæssige og montagemæssige problemer kom-
met på plads i baderummet. Ikke mindst i kraft 
af Smedens idérige fantasi og dygtighed er der 
fremstillet en  ”kunstnerisk” fastgørelse, som 
blev udført i samarbejde med en ihærdig Povl 
Pot. Baderum og omklædningsfaciliteterne må 
nu betragtes som færdige. Kan I bruge det? 
Eller tager i det bare med som det mest selv-
følgelige i verden – for så må I oplyses om, at 
der har været udøvet mange overvejelser om 
det muliges kunst i at løse en af de mange kre-
ative udfordringer, der opstår i en roklub som 
vores. 
Vi hører gerne positive og negative bemærk-
ninger, og lejligheden skal da heller ikke for-
spildes til at nævne, at omklædningsfaciliteter-
ne skal bruges til formålet, og at hyggeligt 
samvær har fin plads i klublokalet. Eller sagt 
på en anden måde – badning og omklædning i 
baderum, sauna og omklædningsrummene, og 
de mere hyggelige stunder med rygning, snak 
og te/kaffedrikning mv. i klubbens lokale på 1. 
sal.  
 
Vores nye toiletter på 1. sal blev indviet i for-
bindelse med standerhejsningen, og de blev 
flittigt benyttet og rost for både udseende og 
funktionalitet. En stor tak til Lars for hans vel-
lykkede ilddåb som ny husforvalter med fær-
diggørelsen af dette projekt. 
Der skal også lyde rosende ord for hans tiltag 
omkring nedsættelse af en arbejdsgruppe om-
kring moderniseringen af AR’s klublokaler og 
samlingssted for klubbens yngre og ældre 

(Fortsættes på side 4) 
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(Fortsat fra side 3) 
medlemmer. Arbejdsgruppen har med stort 
engagement og utrættelighed fundet frem til et 
oplæg til moderniseringen inden for den øko-
nomiske ramme, som blev fastlagt på grund-
lag af GAR’s initiativ. Oplægget er gennem-
gået og godkendt af bestyrelsen som grundlag 
for gruppens videre arbejde, og vi ser frem til 
et godt og brugbart resultat. Arbejdsgruppens 
oplæg forudsætter, at der ydes en frivillig ind-
sats fra medlemmernes side til de forskellige 
tiltag, hvorfor vi appellerer til medlemmerne 
om at deltage i udførelsen.   
 
Vi opfordrer medlemmerne til at være op-
mærksomme på de fælles kredsarrangementer, 
der fremgår af opslagstavlerne. Specielt hen-
ledes opmærksomheden på motions- og mara-
tonstævnet i Hadsund-tilmeldingen kan ske på 
opslagstavlen. 
 

Svend Langer   
 
 

 Kontingent 
Som I måske allerede har opdaget er opkræv-
ningen for rate 2 forsinket en måned. Disket-
ten, som vi sender til GiroBank med opkræv-
ningerne, var beskadiget, og en ny kunne ikke 
nå frem tids nok til at komme med på PBS-
opkrævninger. 
Den rate, som normalt forfalder i maj måned 
er derfor først opkræver til betaling i juni. 
 
Det ændrer imidlertid ikke ved, at næste ordi-
nære rate 3 bliver opkrævet som normalt til 
betaling i juli måned – herefter skulle vi gerne 
køre normalt igen. Kontingentkassereren be-
der om tilgivelse for den forvirring, det har 

givet anledning til. 
 

John F. Larsen 
 
 

Styrmandskursus 
Klubben afholder kortturs styrmands kursus 
en lørdag midt eller sidst i august måned .For 
alle, nye som gamle roere, gælder det at man 
minimum skal have været på vandet 10-12 
gange eller 120 km. 
                                  Michael Hermansen 
                                  Rochef 
 

 
Instruktion 

Instruktionen i år er foregået på en anden må-
de end hidtil. Vi valgte i år at prøve med en 
weekend, for derefter at følge op med en lidt 
anden form for landvagt. Landvagten skulle i 
år mere fungere som en slags hjælpe instruk-
tør/ styrmand for de nye .Fra min side skal der 
lyde en stor tak til dem som mødte op og hjalp 
til. Alle har været hjælpsomme og imødekom-
mende og det er da heldigvis også blevet be-
mærket af de mange nye som har nydt godt af 
det hele. Også en tak til Per Nygård, Roar 
Clausen og Iben Thosøe for hjælp under in-
struktionen. 
På nuværende tidspunkt lader det til at rigtig 
mange af de nye har fået en god opstart i 
klubben og samtidig allerede har fået dannet 
deres egne små hold. 
Der er ting der kan blive bedre, men det her er 
nok vejen frem for de nye  som selvfølgelig 
også selv må vise initiativ, og følge med i 
hvad der rører sig i klubben. 
                                  Michael Hermansen 
                                  Rochef 
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Renovering af klubhuset  
på 1. sal 

Den lille planlægningsgruppe for renovering 
af 1. salen er nu fremkommet med et forslag 
for omfanget. Vi er enige om at følgende skal 
omfatte renoveringen. 
Ny gulvbelægning i form af nyt gulvtæppe. 
Renovering af loftet og loftsbeklædningen 
Maling af vægge og vinduer samt varmerør 
Fjerning af træbeklædt bagvæg 
Sprøjtelakering af eksisterende møbler 
Evt. gl. Outrigger i loftet. (dette er der delte 
meninger om) 
Nyt musikanlæg (højttalere haves) 
 
Disse arbejder skønnes at koste de bevilgede 
midler. 
Imidlertid vurderer bestyrelsen, at en del af de 
ønskede arbejder hører under vedligeholdel-
seskontoen, så det vil være muligt  formentlig 
også at udskifte udgangsdør og vinduespartier 
til altanen. 
 
Tidsplanen for projektet er planlægning og 
prisindhentning indtil sommerferien og om-
bygning fra først i august og til vi er færdig 
(omkring rosæsonens slut). Da vi har frivillig 
arbejdskraft til flere af arbejderne, kan det 
være vanskeligt at fastsætte et endeligt slut-
tidspunkt. 
 

Lars Henrik Topp, Husforvalter 
 

                                                                         
Kvantitet eller kvalitet? 

Jeg har nu været medlem af roklubben i 24 år, 
og i alt den tid er medlemstallet bølget frem 
og tilbage, men aldrig før har antallet af med-

lemmer fyldt så meget i folks bevidsthed som 
det gør i dag. Jeg synes efterhånden at denne 
evige snakken en gang for alle må høre op, 
derfor opfordrer jeg til debat. Skal der være så 
mange medlemmer som muligt i roklubben 
uden hensyntagen til klubmiljøet og bådpar-
ken - eller skal det handle om kvalitet, dvs. 
godt kammeratskab, bådene bliver behandlet 
ordentligt, der er tid til at tage sig af de få ud-
valgte nye medlemmer, som vi har fundet 
værdige til at være medlemmer i vores roklub. 
Det er medlemmerne selv som skal skabe ro-
kulturen, den kommer ikke af sig selv, så hvor 
fedt er det lige at der er 5oo medlemmer hvis 
det kun er 100 af disse medlemmer der er ak-
tive. Hvis det er så vigtig at vi er mange hvor-
for slår vi os så ikke sammen med kajakro-
klubben og Aalborg Dame Roklub - Gud for-
byde det. 
Med hensyn til kaproning i Aalborg Roklub 
synes jeg, at nu er tiden kommet til at vi er-
kender at roklubbens tid som kaproningsklub 
for længst er forbi, og lad os da så for pokker 
ro i de dyrt indkøbte outriggere, i stedet for at 
de ligger på hylden og samler støv til ingen 
verdens nytte. Jeg gider ikke høre mere om 
dengang den og den roede 9 gange om ugen 
og vandt DM og Jyske mesterskab. Det var 
dengang, der er ingen unge mennesker der 
gider at træne 9 gange om ugen på dårligt 
vand, den tid er længst forbi. 
Jeg håber med dette indlæg, at skabe en di-
skussion om hvad vi skal og kan gøre med 
vores roklub, og på den måde måske at få åb-
net op for en mere positiv stemning i roklub-
ben.  
 

Venlig hilsen og vel roet Peter Gadegaard. 

VORES GRAVØR ER

C.W. Schøllhammer
V/ JOHN CHRISTIANSEN

Danmarksgade 13, Telefon 98 12 91 35
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UNGDOMSRONING  
Nu er sæsonen for alvor ved at åbne sig. 
Drengene har allerede været på vandet utalli-
ge gange, og er ved at komme i form. Ét båd-
hold satser stærkt på at deltage i de kapronin-
ger som finder sted landet over, her gennem 
sommeren. Ydermere skal vi snart til at ha’ 
sat skub i single- og dobbeltscullerne, hvor 
ungerne skal ud og mærke dem på vandet. 
Nogle kom i gang med at ro i dem sidste år, 
men planen er i år at alle skal frigives til at ro 
sculler. Om det så lykkedes, kommer an på 
hvor ivrige ungdomsroerne er og hvor megen 
træning de vil lægge i klubben. 
I uge 32 går turen, for 4 roere og en leder, til 
Almere i Holland. Her er der i år indbudt til 
Ungdomslege, og vi stiller naturligvis tal-
stærkt op. Talstærkt i den forstand at vi ”kun” 
har fået 4 pladser og de skal naturligvis be-
sættes. I Holland vil der ske en masse spæn-
dende ting, men senere vil der komme mere 
information om arrangementet, til de roere 
som skal med.  
Af planer for sommeren, kan yderligere næv-
nes langture, natteroning og en masse spæn-
dende aktiviteter i og uden for klubben. Der 
bliver masser at se til, og vi satser på at få en 
rigtig god sæson.  
U-roerne er nu også kommet på nettet, med 
deres helt egen side. I skrivende stund, er der 
ikke så megen på siden, men forhåbentlig får 
de taget sig sammen og laver en rigtig pæn 
side. Adressen er: http://uroning.denvers.dk  
                                     

                        Allan Clausen 
 

  
 

 
Gymnasieroning  

Klokken er ved at nærme sig 14:35, dagen er 
fredag den 3. maj og borgmester Henning G. 
Jensen skal til at løfte starterpistolen, for at 
skyde gymnasiekaproningen i gang. Vandet 
er roligt og optimalt. Eleverne sidder sultne 
efter sejr i bådene og venter på startskuddet 
… 
Sådan foregik det da gymnasiekaproningen 
2002 løb af stablen. Men det var bare en bid 
af arrangementet. Forud for selve kapronin-
gen den 3. maj, havde de deltagende elever 
fra de respektive skoler, undergået kyndig 
undervisning i roklubberne på søsportsvej. 
For det er naturligvis et krav at de skal under-
vises, af hensyn til materialets sikkerhed un-
der arrangementet. 
Initiativet for arrangementet stod Aalborg 
Kommune for, og sammen med repræsentan-
ter fra klubberne, blev en plan for arrange-
mentet udarbejdet. Der skulle holdes udtagel-
sesstævner på de forskellige skoler/
gymnasier, som var følgende  Aalborghus 
Gymnasium, Aalborg Katedralskole, Hasseris 
Gymnasium, Nørresundby Gymnasium, Han-
delsskolen Saxogade og Aalborg Tekniske 
Gymnasium. Der blev valgt mindst fire delta-
gere fra hvert gymnasium, som så skulle 
modtage mindst 5 lektioners undervisning på 
vandet. For Aalborg Roklub var det Frank 
Petersen og Jens Saxtoft der ledede undervis-
ningen og besteg styrmandssædet under selve 
kaproningen.  
Kaproningen foregik på fjorden mellem Lim-
fjordsbroen og Honnørkajen, hvor der ved 
honnørkajen befandt sig en mållinje og et 

(Fortsættes på side 8) 
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 DATO: AKTIVITET: 
Juni  

5. kl. 13. Grundlovsdag - Fælles tur med ADR - Se opslag i klub-
ben. 

14. – 16. Kredsmotionsstævne & Jysk Maraton - Hadsund arrange-
rer. 

23. Skt. Hans Fest. Arrangør: ADR. Tag gerne familien med. 

  

Juli  

  

August  

17. kl. 13:00 Fællesroning i AR med Kaninerne. 

17. kl. 15:00 Kanindåb. Arrangør: AR. Tag gerne familien med. 

24. kl. 09:00 
24. kl. 13:00 

Fællesroning i AR med indledende morgen kaffe. 
Fødselsdagsfrokost. 

  

September  

21. Aalborg Regatta. Arrangør: ADR. Tag gerne familien 
med. 

28. – 29. Løvfald - Ægir arrangerer. 

Oktober  

26. kl. 13:00 Fællesroning med ADR. 

26. kl. 15:00 Standerstrygning i AR. Tag gerne familien med. 

November  

  

December  

24. kl. 14:00 Julebadning  

  

OBS! Med forbehold for ændringer. 
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(Fortsat fra side 6) 
tilhørende dommerbord. 
Som led i den storsigtede plan om at få til-
skuere til arrangementet, havde man fra Aal-
borg Kommunes side investeret megen tid i 
at få reklameret for eventet, samt få medieop-
bakningen på plads. Der kom således både 
journalister og tv-stationer, for at dække be-
givenheden og rundt omkring i Aalborgs 
gader og aviser kunne man læse om kapro-
ningen. Yderligere kunne man i radioen fre-
dag morgen høre Frank Petersens velkendte 
stemme, snakke godt om rosporten. 
For at promovere kaproningen på internettet, 
er der blevet oprettet en side på http://
gymkap.denvers.dk hvor man kan læse med 
om resultater, skole m.m. Den er ihvert fald 
et besøg værd :) Alt i alt, var det et vellykket 
arrangement, som godt kan gentages frem-
over.  
                                                Allan Clausen 
 
 
 
 

 
Jysk Marathon 

Jysk Marathon i roning som skulle have fun-
det sted i Aalborg er flyttet til Hadsund og 
bliver på samme dag som Kreds-
Motionsstævnet: d. 15 -16 juni, som også er i 
Hadsund. 
Klubben havde glemt at informere 
mig om at tid og sted var flyttet, men 
jeg blev gjort opmærksom på det af 
en roer fra en anden klub, der undre-
de sig over datoen i vores aktivitets-
kalender. 

Jens Brandt 
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Nye medlemmer 
217    Tage Kirkegaard 
218    Ruddi Oliver Bodholt 
219    Ricki Jensen 
220    Henrik R.S. Hansen 
221    Aage Vest Petersen 
225    Kenneth Sørensen 
222    Jan Henrik Frandsen 
224    Anders Josefsen 
232    Anders Præst Andersen 
227    Henrik Raal Sørensen 
228    Lars Ole Wahlstrøm 
229    Søren Lauritsen 
230    Kenneth Hjemsted Müller 
226 Kasper Riis 
227 Allan Kjærgaard Jensen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regler for føring af flag 

De almindelige bestemmelser i Aalborg Ro-
klub beskriver at bådene altid fører klubstan-
deren og at bådene tillige føre splitflag på 

søndage og almindelige flagdage. 
 
Flagdage 
De officielle civile flagdage i 2002 er følgen-
de:  
  
1. januar:         Nytårsdag  
10. februar:      afstemningen i Sønderjylland 
                        1920  
24. marts:         Palmesøndag  
28. marts:         Skærtorsdag  
29. marts:         Langfredag (halv stang hele 
                        dagen)  
31. marts:         Påskedag  
1. april:             2. påskedag  
9. april:             Danmarks besættelse 1940  
16. april:          Dronning Margrethes fødsels
                        dag  
26. april:          Store Bededag  
29. april:          Prinsesse Benediktes fødsels
                        dag  
5. maj:             Danmarks befrielse 1945  
9. maj:             Kristi himmelfartsdag  
19. maj:           Pinsedag  
20. maj:           2. pinsedag  
26. maj:           Kronprins Frederiks fødsels
                        dag  
5. juni:             Grundlovsdag  
7. juni:             Prins Joachims fødselsdag  
11. juni:           Prins Henriks fødselsdag  
15. juni:           Valdemarsdag og Genfore-
ningsdag  
30. juni:           Prinsesse Alexandras fødsels
                        dag  
25. december: Juledag  
26. december: 2. juledag   
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Aktivitetsoversigt – Dansk Forening for Rosport 
2002 

Juni: 
02.                        Sjællandskredsen: Tøserunde fra Køge. 
08.-09.                  Kaproning: Viborg Regatta. 1. afd. af 8GP. 
14.-15.                  Langdistancekaproning: Jysk Maraton i Had  
                             sund. 
15.                         Motionsstævne. Hadsund Roklub. 
15.                        Kaproning: SAS-Outrigger Kaproning. Ro       
                             klubben SAS. 
22.                        Langdistancekaproning: Vejlefjordens Grøn-  
                             ne Bøge. Vejle Roklub. 
15.-17.                  Nordisk fælleslangtur: Nortur 2002 og Silver   
                             rodden i Heinola Finland. 
 
Juli: 
06.-07.                  Kaproning: Sorø Regatta. http://striboldt.adr.  
                             dk/soro.htm 
06.-13.                  Landsungdomsudvalget: Ungdomslantur. 
20.-21.                  Kaproning: Åbne Nordiske Juniormesterska-
ber og                   Scandinavian Open i Valkeakoski, Finland. 
20.-27.                  Landsungdomsudvalget: Ungdomslandslejr. 
27.-28.                  Kaproning: Den internationale Københavns    
                             regatta. Bagsværd Sø. 



12 

(Fortsat fra side 11) 

                              http://www.regatta.dk/ 
                               
August: 
10.-11.                   Kaproning: Holstebro Regatta. 
17.                         Kaproning: Pondus Cup. Bagsværd Sø. http://
                              go.to/sjkredsen  
17.                         Langdistancekaproning: Ringkøbingfjordens 1
                              Gyldne Helt. Ringkøbing                 
23.-24.                   Langdistancekaproning, Karlebo Maraton. 
24.                         Kaproning: Ishøj Ungdoms-Gigregatta 2002. 
                              Ishøj Roklub. 
24.-25.                   Kaproning: Maribo Regatta. 2. afd. af 8GP. 
30.-31.                   Jylland syd: Kredsmotionsstævne ved Egå 
                              Marina. 
 
September:   
07.                         Kaproning: Sorø Begynderkaproning. 
07.                         Langdistancekaproning: Hvidovres Stjerneløb 

(DM finale). Hvidovre Roklub.  
14.                         Kaproning: NRV-Regatta. Nordslesvigsk Ro  
                              klub. http://www.regatta.nrv.dk/ 
21.                          Kaproning: Aalborg Regatta. http://www.        
                              aalborgroklub.dk/regatta.htm 
 
Oktober: 
05.                         Kaproning: Danske mesterskaber på Bag      
                              sværd Sø. 
12.                         Kaproning: Efterårskaproning. Bagsværd Sø. 
                              (3. og sidste afd. af 8 GP). 
                              http://www.regatta.dk/EKInvit.htm 
 
December: 
07.                         Indendørsroning: Copenhagen Indoor Slide   
                              Open. 
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Sankt Hans Aften 
Søndag d. 23. Juni kl. 18 i Aalborg Roklub. 

 
AR sørger for drikkelse, grill og godt vejr, resten bringer du selv.  

 
Ja! Vi ved godt der er ”stort” show på Fjordmarken med BAM-
SES VENNER etc., men vi håber du også vil tage dig tid til at 

nyde denne mere stilfærdige udgave. 
 

Tag gerne hele familien med. 
 

Hvis du skulle ligge inde med noget brænde til bålet så … 
Mvh. Den skyndsomt nedsatte Skt. Hans Komité. 

 
 
 
 
 
 

Vi elsker vort land, og med sværdet i hånd - skal 
hver udenvælts fjende beredte os kende, men 
mod ufredens ånd - under mark over strand, vil vi 
bålet på fædrenes gravhøje tænde - hver by har 
sin heks, og hver sogn sine trolde. Dem vil vi fra 
livet med glædesblus holde - vi vil fred her til 
lands - Sankte Hans, Sankte Hans! Den kan vin-
des, hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde. 
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at Børge Christoffelsen har fået tilbudt at 
komme i voksenlære hos Jens Faurholt in-
den næste sæson for bådrengøring. 

at rochefen for vild på tur til Ryå og kom ud 
på en 500m soppetur med retning mod 
Kytterne.  

at rochefens pedicure regning er helt i bund 
efter hans seneste mudder terapi. 

at efter mange års tjeneste ønsker medlems-
bladets redaktion at blive afløst. 

at det forlyder, at Allan Clausen fremover vil 
tage sig af det tekniske vedrørende med-
lemsbladet. 

at bestyrelsen efterlyser medlemmer, der vil 
deltage i et redaktionsudvalg for medlems-
bladet. 

at Jørgen Sørensen, Finn Laursen og John 
Larsen skal på gør-det-selv ferielangtur i 
Skotland i uge 26. 

at der kniber med at få diverse rygter fra 
klublivet til at nå frem til redaktionen bord. 

at redaktionen ønsker læserne en god sommer. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

Redaktion: 
Jens-Peder Vium (ansv.) og John Nørgaard. 
Medlemsbladet udkommer 6 gange årligt, ca. 
den 15. i de ulige måneder (jan, mar, osv.). 
Det er et debatforum, så derfor er artikler og 
indlæg forsynet ’afsenderens’ navn, så det er 
tydeligt hvis menig, der gengives. 
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Postbesørget blad (8245 ARC) 

VINOLIO 
Rantzausgade 5 
9000 Aalborg  
9811 1452 

Italienske vine og olivenolie.  


