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Klubbens nye inriggerbåd
blev døbt af Martæng

Ruth Ehlers og Martin Olsen ved den nye 2 årers inrigger, der fik 
navnet Ehlers efter den navnkundige ungdomsleder Poul Erik Ehlers

Foto: Jens-Peder Virum
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BESTYRELSEN

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

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

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

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

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

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

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Jørgen Sørensen              Se logistikchef
    

Motionsroning: 
 Steen Christiansen             Se Næstformand 

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

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

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

Aalborg Roklub har oplevet en 
turbulent periode – vi havde en 
generalforsamling, hvor der ikke kunne 
”skaffes” medlemmer til at deltage i 
bestyrelsesarbejdet, hvilket medførte 
en ekstraordinær generalforsamling. 

Ved den ekstraordinære 
generalforsamling var det muligt 
at ”skaffe” seks medlemmer til 
bestyrelsen og det ”sidste” medlem 
meldte sig den efterfølgende dag 
til undertegnede, hvorfor vi i 
dag er en fuldtallig bestyrelse.

Bestyrelsen har som en forudsætning 
for deres ”daglige” arbejde, at vi er 
en enhed der arbejder sammen.
Dette er ikke kun i bestyrelsen, 
men også et krav til jer medlemmer 
om at I er behjælpelige, når der 
er behov for jeres arbejdskraft.
Jeg ved, at der i AR er en masse 
resurser, disse resurser vil vi i 
bestyrelsen gerne benytte os af.

Jeg har i min tid i AR oplevet en 

vilje til at være behjælpelig, når der 
blev spurgt om hjælp til en opgave.
Jeg håber at denne behjælpelighed 
stadig er at finde, således at når 
jeg eller en anden fra bestyrelsen 
beder om hjælp så får vi den.

En ny sæson er startet, og den tegner 
lovende. Jeg har modtaget information 
om, at vi per 03 maj har roet ca. 450 
km mere end samme tid sidste år. Skal 
vi ikke holde fast i denne fremgang 
– så vi til Standerstrygning kan ønske 
hinanden tillykke med en sæson, 
hvor vi roede længere end sidste år.

Otter Grand Prix fortsætter i år, efter 
hvad jeg har hørt fra trænerne, mener 
de at holdet med en ekstraordinær 
indsat kan fastholde vores status i 3. 
division - vi skal jo være optimister.

En egentlig programerklæring for 
mit virke som formand har jeg ikke.
Men det jeg ønsker er, at I som medlem 
kommer til mig eller én i bestyrelsen, 
såfremt I har et ønske eller en god 
ide af den ene eller anden slags.

Styrken i bestyrelsen og vores arbejde 
er den opbakning I som medlemmer 
giver os, hverken mere eller mindre.

Vores fælles mål bør være ”stor 
aktivitet på vandet – giver liv i klubben”

I øvrigt vil jeg gerne takke for 
den tillid I har vist mig og mine 
kolleger i bestyrelsen ved at betro 
os opgaven med at videreføre 
de stolte traditioner der er i AR.

Dette var ordene for denne gang, 
men husk ”min dør” er altid åben.
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AKTIVITETSKALENDER

Juli:
Søndag d.31 Endagstur til Ryå - rastepladsen lige før Ægirs hytte

August:
Lørdag d.20  Kanindåb
Lørdag d.27  Fødselsdagsfrokost

September:
Lørdag d.10  Aalborg Regatta med efterfølgende Regatta fest i Ægir
Lørdag d.17  GAR - Jubilæumsfest - 70 år
Lørdag d.14  DFfR-Nord Løvfaldstur – Arrangør Sæby Roklub.
Søndag d.25 DFfR-Nord Løvfaldstur – Arrangør Sæby Roklub.
Søndag d.25 Endagstur mod vest i Limfjorden
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EMNE: Standeren er hejst og der er 
  kommet ekstra liv på vandet
Af Flemming Due Nielsen

 Man har gennem vinteren set klubbens 
medlemmer benytte de mange tilbud 
som har der har været. Vi har haft 
svømning, gymnastik, fælles løb samt 
alm. rorelateret træning. Specielt har 
der været fyldt op i motionsrummet 
på tirsdage og torsdage. Vi har set 
mange, som har gjort meget gode 
fremskridt i roergometerne. Der har 
faktisk været tale om flere som næste 
år vil kunne deltage i indendørs 
DM. Dette uden at ”falde” igennem. 
Vi har benyttet vores robassin flittigt i 
forbindelse med instruktion. Jo – det 
har været svært at være pessimist.
Det er derfor dejligt, at se alle 
de medlemmer som gør brug 
af vores både. Der er faktisk 
allerede roet en del km. i år. 
 
Efter standerhejsningen har vi som 
ovenfor anført været på vandet i alle 
bådtyper. Vores outriggerafd. har 
flere gange haft to ottere på vandet 

på samme dag. Her har vi jo vores 
hold som skal deltage i 8+grand 
prix, men ikke nok med det, vi har 
også fået en ”senior politik” i AR.
Faktisk har vi en senior otter.
Gennem vinteren har klubbens 
gl. kaproere deltaget i en form for 
vintertræning. Efterfølgende talte jeg 
med dem, om det ikke var en god idet at 
ro otter. ”Nej – det kan vi ikke osv.”, var 
nogle af de svar jeg fik fra seniorerne. 
Men gik man dem på klingen kunne 
man godt mærke, at de gerne ville. 
 
Første uge i april stævnede Kap 
67 ud med nogle af klubbens gl. 
landsholdsroere og danske mestre. 
Yderligere var der flere på holdet 
som havde deltaget i finaler ved DM. 
Det var sgu en fornøjelse at se på. I 
skrivende stund må man konkludere, 
at deres teknik sikkert ikke har fejlet 
noget, men at båden pga. alder jo 
nok har ”hængt” lidt i begge sider.
 
Der er allerede blevet roet en del 
km. i vores inriggere og de første 
langture er blevet gennemført. Vores 
kajakker har gennem vinteren haft 
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et samarbejde med ”Limfjorden” ved 
Lindholm å. Her er der ved at blive 
udfærdiget et reglement omkring 
brugen af denne bådtype. Her tænkes 
bla. på det sikkerhedsmæssige i 
forbindelse med brug af bådtypen. 
Herunder vinterroning osv.
 
Vi har tilmeldt et hold til det årlige 
8+ grp. Dette efter at vores roere i et 
omfang har deltaget i vintertræningen. 
Her vi jeg gerne benytte lejligheden til 
at takke Morten for god og kompetent 
trænergerning gennem vinteren.
Sidste år rykkede holdet op i 
4. division, men eftersom den 
tidligere 5 division er nedlagt er 
holdet oprykket til 3 division. 
Vedr. materiale, så har vi jo fået en ny 
inrigger. Yderligere er der blevet skaffet 
et antal nye årer til de outriggede både. 
 
Det er jo ingen hemmelighed, at jeg 
har overtaget posten som rochef lidt 
uden for ”sæsonen”. Er der nogen som 
skulle have forslag til evt. forbedringer, 
vil jeg gerne modtage mails fra dem.
Slutteligt håber jeg alle får en god sæson. 

EMNE: Den afgåede formands tale  
  ved standerhejsningen
Af Jens-Peder Virum

Jeg har i dag fornøjelsen at byde 
velkommen til rosæsonen 2005. Vi 
stod med valget, om det skulle være 
før eller efter påske og det blev så 
Damerne, der gjorde udslaget: De 
ville gerne kunne tage på rotur i 
påsken. Første fællestur med ADR er 
på torsdag til Ryå, og sidste frist for 
tilmelding er i morgen, mandag. 

Det kan vel heller ikke udelukkes, at 

Otteren skal på vandet i påsken.
Huset er rengjort og klart. Udvalgte 
både, der virkelig trængte til en 
kærlig hånd er blevet istandsat, 
så det er en fornøjelse, herunder 
: AJS, Kanolle, og Langer. 
I begyndelsen af februar har vi hele 
bådhallen oversvømmet og der lå et tykt 
lag slam over det hele. En flittig indsats 
af en række trofaste medlemmer gør, 
at vi i dag kan byde velkommen med 
et rengjort bådhus. Tak til kredsen 
af medlemmer, og tak til Jørgen, der 
har ledet dette arbejde så fortrinligt.

I efteråret har vi også holdt 
klubudviklingskursus. Det 
mundede ud i, at der blev nedsat 
tre arbejdsgrupper, som i den 
forløbne tid har arbejdet videre med:

- Juniorroning
- Uddannelse og indslusning
- Kaproning og struktureret træning

Grupperne er klar til at rulle 
deres planer ud i dette forår. 

Formålet klubudviklingen og disse 
gruppers arbejde er at skabe ny vækst 
og dynamik i vores klub. En vækst 
som er baseret på nye medlemmer, 
som vel at mærke forbliver i klubben. 
Vi har uden problemer plads til 100 
medlemmer mere, så vi kommer 
fra de nuværende 200 og op på 
300. En netto tilvækst på 20 på et 
år burde ikke være urealistisk. Og 
netto tilvækst er nødvendig for at vi 
kan have den nødvendige basis af 
voksne erfarne medlemmer der er 
modne til at løfte ledelsen af vor klub. 
Dette har ligget mig på sinde siden 
jeg i 1989 – i John Terps formandstid 
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– tiltrådte som redaktør. Og det 
har gjort, det da jeg indtrådte i 
taskforcen i november 2002 og siden 
blev formand for et år siden. Ikke 
fordi jeg havde særlig lyst, men fordi 
jeg følte et ansvar for klubben og 
mente, at jeg fra mit professionelle 
virke havde nogle forudsætninger, 
der kunne være til gavn. 

At indføre vækst og dynamik i en 
klub med stolte traditioner er en 
vanskelig opgave. Det kræver dialog 
– og denne dialog er det ikke lykkedes 
at skabe i tilstrækkeligt omfang. 

Hvad end, der er årsagen, så er 
kendsgerningen, at det – trods 
Henning Andersens og Flemming 
Fuusagers ihærdige indsats – ikke 
er lykkedes at få besat de to poster 
i bestyrelsen, der ikke blev besat 
ved generalforsamlingen. Uden 
den nødvendige opbakning og de 

nødvendige menneskelige ressourcer 
kan det ikke lykkes at nå de mål, vi har 
sat os tilbage i taskforcen. De mange 
gange nejtak først Peter Laubek og jeg, 
og i anden runde Henning Andersen 
og Flemming Fuusager har fået som 
svar, viser, at opbakningen ikke er til 
stede. Kritiske røster har da heller ikke 
holdt sig tilbage – i det skjulte, forstås. 

Nu får disse kritikere mulighed for at 
vise deres ansvarlighed, scenen er fri.
Bestyrelsen har i går bestemt, at 
der indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling tirsdag den 
12. april kl. 19:00. Som meddelt 
på generalforsamlingen afgår jeg 
som formand. Flemming Fuusager 
meddelte på bestyrelsesmødet, at 
han gør det samme – og med den 
samme begrundelse: Når man ikke 
kan få øje på, at ens indsats gør en 
forskel, så er det umuligt at mobilisere 
den nødvendige motivation og glæde 
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ved tingene. Det er nødvendigt at 
vælge de ting fra, som alene tærer 
på kræfterne – og udsigten til endnu 
mere bestyrelsesarbejde, fordi vi ikke 
kan få fuldt hold, får os til at sige 
fra. Det fører kun til at situation, 
hvor alle taber – inklusive roklubben.

Det hører med at nævne, at de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer har 
stillet deres mandater til rådighed, 
så alle bestyrelsesposter er i spil.
Med henblik på at holde gang i 
processen i tiden frem til den 12. april 
– til at røre i gryden – har foreløbig 
Niels Erik Hofman lovet af påtage 
sig rollen som ’kongelig undersøger’. 
Ham og hans folk vil kontakte de 
forskellige rohold og grupperinger 
for at forhøre sig om deres bidrag til 
en ny bestyrelse, der kan videreføre 
klubben. Det betyder også, at de, 
der ønsker en anden linie i klubben 
end den, den nuværende bestyrelse 
har stået for, så kan man også 
ringe til de ”kongelige undersøgere”. 
Nærmere oplysninger herom vil være 
at finde i det brev, som snarest vil 
tilgå alle medlemmer. Sammen med 
indkaldelsen til den ekstraordinære 
generalforsamling vil brevet 
indeholde en brochure for vores nye 
uddannelses- og indslusningsforløb.  
Jeg opfordrer hermed medlemmerne 
til at hjælpe med at skaffe gode 

nye medlemmer til vores klub.
EMNE: Uddeling af Km-bægre og  
  –nåle ved standerhejsningen  

Km.-bæger for fleste km: 
Steen Christiansen 1.403 km

Sølvåre for mere end 1.000 km: 
Peter Christoffersen 1.219 km. 
Jesper P. Winther 1.018 km. 
 
Sølvåre for kanin, der har roet flest 
km:
Niels Wittrup Andersen: 261 km. 

EMNE: Bestyrelsen siger tak for et 
stort stykke arbejde  

På bestyrelsens vegne vil jeg 
herigennem udtrykke vores tak til 
Allan, Anders og Roar for deres store 
arbejde med vores gl. 2x. Der er 
tale om en totalrenovering af vores 
gamle Henry Larsen båd. Et projekt 
som har stået på i næsten 2 år. 
Godt gået. (se foto næste side)
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EMNE: Kommunikationschefen  
  skriver
Af Lars Pilegaard Larsen

Som ny i bestyrelsen, vil jeg gerne 
præsentere mig selv. Jeg hedder Lars 
Pilegaard Larsen, og jeg har været 
medlem af klubben i 23 år. I alle årene 
har jeg været morgenroer, og det vil sige 
roning fra 6.30. 2-4 gange om ugen.
Som kommunikationschef er min 
væsentligste opgave at være sekretær 
og sørge for klubbens post, men jeg 
skal også være med til at markedsføre 
klubben, så vi vedblivende kan 
rekruttere nye medlemmer især af 
yngre årgange. Dette vil jeg meget 
gerne bede alle medlemmer om at 
medvirke til. Fortæl jeres venner 
og arbejdskammerater hvor godt 
roning er for sundheden og hvor godt 
klubben fungere for et socialt samvær. 

EMNE: Roskolen
Af Simon Lyngshede

Den 24. april startede forårets ro-
skole. Første dag mødte ni nye roere 
op, men allerede dagen efter sluttede 
endnu fire sig til holdet. Frem til den 4. 
maj har vi løbende taget nye folk ind og
vi står nu med cirka femten kaniner. 
Der er stadig mange der kontakter 
klubben, med ønske om at deltage i 
ro-skolen. Vi ønsker naturligvis at give 
dem alle muligheden har at komme 
på vandet og forhåbentligt vække 
en interesse for rosporten. Desværre 
begynder det at knibe med både og
instruktører. Holdet bag dette års ro-
skole forsøger derfor at få arrangeret 
endnu en ro-skole i juni, eller på 
anden måde få stillet instruktører 
til rådighed for nye potentielle
medlemmer.
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De fleste af vores kære kaniner har nu 
været på vandet i mellem tre til fem 
gange og har alle gjort ganske gode 
fremskidt. I år er der udarbejdet en 
lektionplan, der skal sikre at alle når
igennem samme instruktionsforløb, 
samtidigt har det givet os som 
instruktører har en bedre fornemmelse 
af hvad vi kan forvente. Dette har især 
været nødvendigt i kraft af vores store
forbrug af instruktører. For at undgå 
at belaste enkelt personer med kanin 
instruktion, er aftenerne blevet fordelt 
på en længere række personer, der 
hver især har stillet sig til rådighed et
antal aftener.

I forlængelse af ro-skolen, arbejder vi 
på at få tilrettelagt et introduktions 
kursus i outrigger-roning. Hvem, 
hvordan og hvornår er ikke klart, 
men vi føler at det er et tilbud vi
bør give. Vi har forhåbninger om at 
der kan tages initiativ til at arrangere 
noget lignende for de der måtte 
være interesseret i et kajak-kursus.

Det er naturligvis ikke nok for os at 
vi får teknisk dygtige kaniner, vi har 
også et klart ønske om at de skal 
deltage i det sociale liv i klubben. Vi er 
ikke i tvivl om at de der måtte ønske 
at blive medlemmer efter ro-skolen er 
flinke og behagelige mennesker, men 
det er desværre ikke altid nok. Det er 
vigtigt at i på de forskellige ro-hold 
hjælper de nye med at falde godt til
rette. Når ro-skolen ender, sidst i 
maj, vil der blive afholdt et lille møde, 
hvor vi hjælper de nye roere med at 
sætte nogle hold. På dette møde er 
alle inviterede, dermed vil vi også
forsøge at hjælpe andre der evt. måtte 
mangler nogen at ro med. Et fast ro-hold 

er naturligvis en praktisk ting, men vi 
skal jo også gerne lære nye mennesker 
at kende, derfor vil vi overveje
at genoptage sidste års forsøge med 
faste ro-aftener. 

Hvordan disse aftener præcis bliver 
tilrettelagt er endnu ikke helt klart, 
når vi ved mere vil der blive lavet et 
opslag i bådhallen, det samme gælder 
for mødet hvor vi sætte hold.

Til sidst to små opfordringer og en 
ros. Et, tilbyd jer som styrmænd 
for kaninerne efter ro-skolen, de er 
afhængige af os frem til det næste 
styrmandskursus. To, hvis i har tid, 
overskud og lyst, så støt op omkring 
nogle af de tilbud vi forsøger at give 
dette års kaniner. Til slut vil jeg gerne 
rose alle for den velvilje vi er blevet 
mødt med fra alles side, når vi har 
bedt om hjælp til instruktion. Det er 
glædeligt at se den interesse der har 
været for at sikre at dette års ro-skole 
bliver en succes.

EMNE: GAR - Gamle Aalborg Roere 
- 70 år!
Af GARs bestyrelse

Så er der lagt op til alle tiders GAR 
jubilæumsfest for gamle Aalborg roere. 
Det bliver en fest som i gamle dage - 
med fuld drøn på bådhallen. Ganske 
vist uden Diller Dallers berømte 
tegninger og uden Herman Phanners 
orkester, men GARs formand Michael 
Richter har lovet, at det indtegnede 
orkester New Orleans Music giver den 
hele armen med traditionel jazz, så 
vort gamle klubhus vil hoppe med.
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I næste udgave af robladet kan du høre 
mere om hvordan, det gik med roklubbens 
otter i viborg.

Dertil kommer, at der serveres 
helstegt pattegris med tilbehør, så 
ingen kommer til at gå sultne fra 
jubilæumsmiddagen. Festen er 
selvfølgelig kun for GARs medlemmer 
med damer. Jubilæumsfesten afvikles 
i klubhuset lørdag den 10. september 
kl. 19.00.
Reserver datoen allerede nu - og er 
du så uheldig ikke at være medlem 
af GAR, så kan det nåes endnu ved 
henvendelse til GARs bestyrelse. Se 
nøgle person på side 2 i bladet.

EMNE: GARs 70 års fødselsdag!
Af Michael Richter

I det berømte Kilden, der lå hvor 
nu Hotel Hvide Hus er opført, blev 
foreningen for gamle Aalborg roere 

stiftet den 3. juni 1935.
Foreningens formål var dels at være 
bindelede mellem Aalborg Roblubs 
ældre medlemmer og derved bevare 
interessen for klubben og dels støtte 
klubben økonomisk og på anden 
måde.
Initiativtagere til sammenkomsten 
i kilden var Kringeling, klubbens 
mangeårige formand Chr. Springborg, 
Schandorff og C.G. Moosdorf.
I bladets augustnummer vil der komme 
en mere fyldestgørende artikel om 
GAR, men her skal blot afslutningsvis 
nævnes, at netop GAR har været en 
særdeles vigtig kulturbærende faktor 
for klubben, og i GARs bestyrelse 
er der tradition for, at det netop er 
klubbens gamle sværvægtere, der 
sidder ved roret.



.............................................................................................................................................................................AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD

12
.............................................................................................................................................................................

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

13
.............................................................................................................................................................................

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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Vort hæderkronede medlem, Bernhard 
Andersen, ønsker roklubben gjort 
mere handicap-venlig og foreslår, at 
der anskaffes en lup til bådehallen, 
så man kan se navnene på årene, der 
passer til bådene.

Der har været overenskomststridig 
arbejdsnedlæggelse på redaktionen, 
og derfor udkommer denne udgave lidt 
senere end planlagt. Forhandlingerne 
er endnu ikke afsluttet, men som det 
ser ud nu, er kravet om ansættelse af 
en ekstra medarbejder på redaktion 
imødekommet af bestyrelsen. Er du 
interesseret så henvend dig til de 
ansvarshavende på redaktionen.

At chefen for kapafdelingen Morten 
Wendt overvejer at genoptage det 
gamle bugserselskab Goliaths gesjæft. 
Siden standerhejsningen har “Wendt 
Towing & Salvage” jævnligt udført 
bjergning og slæbning af robåde, der 
har været i vanskeligheder.

At den ansvarshavende redaktør 
under ro research i Østre Havn fik 
oplevet, at blæsten pludselig gik frisk 

over Limfjordens vande og måtte 
assisteres hjem af “Wendts Towing & 
Salvage”.

At Pottemesteren har besluttet at 
supplere træsejlerne med rigtige sejl, 
idet han som mange andre gamle 
roere er nået til den konklusion: 
Navigare necesse est. Fru Pottemesters 
betænkeligheder blev fejet af dækket 
med et “Hold ud mor”.

At GARs formand Michael Richter for 
at tækkes klubbens gamle danseløver 
har støvet samtlige plejehjem igennem 
for at genoplive den hedengangne 
Hermand Phanners husorkester. Se 
om det lykkedes i artiklen om GARs 
kommende jubilæum.

REDAKTION:
Anders Josefsen & Peter Laubek   (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

30. juli 2005
materiale SKAL sendes til 

roblad@denvers.dk
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God sommer!
 

Husk at berette om jeres rooplevelser
i næste udgave af bladet.

Deadline kan ses på side 13.
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God sommer!
 

Husk at berette om jeres rooplevelser
i næste udgave af bladet.

Deadline kan ses på side 13.
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