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Formanden har ordet
Atter har vi lagt en
sommer bag os og gode oplevelser er lagt ind på
hukommelsen.
Standerhejsningens fremtid er blevet til
standerstrygningens fortid.
Lige så blæsende og vådt vi
fik startet på 1999 – lige så
solfyldt og beriget med rovenligt vand sluttede vi.
Alle rohold har dyrket deres
tilbøjeligheder
i
henseende
til morgen- , eftermiddagseller aftenroning i de inriggede både, alt mens der pligtskyldigst er storgrinet af de
samme kammeratlige fejltrin,
som i de forgangne mange år
har været genstand for rå latter, ironi og sarkasme .- Der
bliver givet og taget af et
godt hjerte og ikke mindst
vogtet som en smed på enhver
skævert , der med en hjælpende
omskrivning kan udvikle sig
til at blive et skattet indslag under rosvendenes samvær
i de kommende sæsoner.
Som sædvanlig har Silkeborgsøerne lagt ryg til drøje årehug
fra
erfarne
langtursfarere.
Yderst beklageligt ramlede et
af holdene ind i en jazzfestival
- med alle de fortrædeligheder det medførte. Må de i
al fremtid blive forskånet for
den slags glædesløse oplevelser. Havde der ikke været
Karl-Johan’ske
mandelhorn,
indbagt smedemørbrad og investeringsovervejelser i milliardklassen at fornøje sig med,
var det da endt i den rene bedrøvelighed. Ja, selv besværet
med at snakke en ejermand ud
af sin jakke, som ved en senere undersøgelse viste sig at
være et billigt plagiat af en

af de deltagende aalborgroeres
tilsvarende beklædningsdel –
og som han for en kort stund
undtagelsesvis ikke havde helt
styr på blev man ikke forskånet for. Om nogen, så trænger
de til en medfølende opmærksomhed i en tid fremover
om vi igen skal se dem på fode. May your God be with all
of you!
Andre rosvende havde fattet
interesse
for
grænselandets
vandveje og når vejret tilmed
artede sig under alle besøgene, har der mestendels været
referencer af den gode slags
derfra. For eftergørere vil et
besøg på Oxeøerne i Flensborg
fjord blive et anderledes og
tilmed lærerigt besøg. Der er
spændende viden at hente om
øernes skiftende tilhørsforhold de sidste halvandet hundrede år. For interesserede
ligger de kun et par timers
roning fra gæstfrie Gråsten
Roklub. Også i beskeden afstand herfra ligger byens gamle kro, hvor der serveredes en
udmærket
skipperlabskous
.
Værten på stedet må gennem tiden have gjort sig nogle erfaringer med slughalse, for da
en tørstig rosvends indledte
bestilling på en flaske Rød
Aalborg pr. mand , der sad
bænket om bordet – truede han
med øjeblikkelig indstilling
af al servering – lobescoves
inclusive! – Men alt forløb i
god ro og orden, og vi har
stadig et venskabeligt forhold
til stedets vært. Det samme
farvand blev også opsøgt af
klubbens udholdende temporoere
et par gange og er beskrevet i
en tidligere udgave af robladet, hvor interesserede kan se
nærmere.
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For morgenroerne løb sæsonen
ud med en fornøjelig sammenkomst på 1. Sal hvor blødkogte
æg med reglementeret tilbehør
blev tilberedt og rettet an
for de hårdkogte - af de indforskrevne, charmerende morgenfruer, Thomsen og Hermansen. Og med generøse sponsorers medvirken, ender det hele
op i et særdeles flot beløb,
som man betænkte klubben med.
Tak til alle!
Eftermiddagsroernes
afslutningsfestivitas
er
samtidig
indledningen på vinterens bådklargøring. Da afvaskningen af
de tildelte både var tilendebragt, mødtes de mange deltagende på 1. Sal, hvor hr. Martæng og hr. Christiansen havde
fremtryllet smørstegte ål - a
la fiskerikontrollens blinde
øje – og skiveskårne kartofler
i solid hvid sovs – alt imens
køkkenluften var tyk af gensidige irettesættelser, bebrejdelser ,fremhævelser af egne
fortræffeligheder og ditto understregning af andres utilstrækkeligheder. – Jovist, de
forstår at hygge sig sammen ,
som alle kan forvisse sig om i
den digitale billedkavalkade,
hus- og materielforvalter Finn
Laursen har frembragt efter-

følgende. Til beroligelse for
de deltagende, er alt belastende billedmateriale fjernet
og destrueret inden offentliggørelsen fandt sted. Billederne kunne måske give en og anden af klubbens medlemmer mod

på en tilværelse som eftermiddagsroer, hvis ellers psyken
kan stå distancen.
Heldigvis har sæsonen også givet os en lang række af nye
bekendtskaber i medlemskredsen. Oftere og oftere er første kontakt til klubben gennem
en e-mail , og efterfølgende
har vi fornøjelsen af de nytilkomne på bådpladsen til instruktion på mandage og onsdage. Som det synlige bevis på
de mange gode kontakter genser
vi næsten alle jævnligt, men
perioder med pligtarbejde på
job eller under studier kan
give forstyrrelser i den vigtige roinstruktion. Sådan er
tiderne desværre blevet. Vi
kan kæmpe imod denne udvikling
eller vælge at tilpasse os ,
men at presse nogen til fremmøde vil næppe gavne.
Tilgangen af nye medlemmer har
fortsat – også efter stander-

Lidt bådstatistik for 1999
Samtidig med kilometerstatistikken kan det også være interessant at se, hvordan klubbens både er blevet benyttet. Der er
nedenstående kun medtaget tal for de mest benyttede både.
Bådens navn
Gunnar Scheuer
Langer
Frem
M.S.

124 roere har i alt roet 7.176 km
116 roere har i alt roet 3.263 km
82 roere har i alt roet 1.453 km
69 roere har i alt roet 1.299 km

Ajs
Kanolle
Skrald
RB68

123 roere har i alt roet 4.547 km
89 roere har i alt roet 4.393 km
66 roere har i alt roet 2.721 km
61 roere har i alt roet 969 km

GAR
Radiller
Erik Hansen
Kap 100
Skibswrist
Forellen
Kap 80
Kap 81

19 roere har i alt roet 240 km
14 roere har i alt roet 165 km
6 roere har i alt roet 364 km
12 roere har i alt roet 144 km
1 roer har i alt roet 1.478 km
5 roere har i alt roet 412 km
4 roere har i alt roet 299 km
7 roere har i alt roet 256 km
Svend Langer
Top 10 for tiende gang

Jeg kan fortælle at Morten Wendt topper kilometerstatistikken
for 7. gang i træk og 10. gang i alt. Det er der aldrig tidligere nogen der har gjort.
I år topper han dog med det mindste antal km af de 10 gange,
hvilket jo skyldes at han nu arbejder i Århus og ikke har så
meget tid til træningen.
Hvis man også opgjorde hans km. i ergometer ville tallet nok
være mere end dobbelt så stort.

Lassen & Eriksen

Informationsformidling
i Aalborg Roklub
Denne artikel er resultatet af
arbejde i INFO-gruppen, som
blev dannet ifm. klubudviklingskurset
på
Koldkær
i
august. Den vedrører det projektforslag, som blev prioriteret nedskrevet ifm. kursets
afslutning. Projektets målsætning er at få alle relevante
informationer ud til medlemmerne i tide.
Artiklen ser først på de kanaler vi har ud til medlemmerne.
Dernæst på, hvor og hvordan
den relevante information opstår. Og til slut behandles de

ad hoc
gruperinger

Opslagstavle
vedligeholder

Faste
grupperinger

Bestyrelse og
udvalg

Internet
redaktion

Eksterne
kilder
(DFfR, m.fl.)

Blad redaktion

Internet / Cyberspace

Opslagstavle
i klubhuset

Internet

Medlemsblad

mekanismer, der skal sikre en
fornuftig formidlingsproces i
feltet mellem info-skaberen og
info-brugeren.
Figur 1: Info-kilder, fordelingsmekanisme og
info-kanaler.
Info-kanaler
Vi har tre hovedkanaler, hvorigennem informationer tilflyder medlemmerne:
• Opslagstavlen
• Internettet:
hjemmeside og
e-post
• Medlemsbladet
Opslagstavlen er kendetegnet
ved, at tiden der går fra en
information skabes til den er
publiceret kan være ned til
nogle få minutter. Til gengæld
skal bevæge sit legeme ind i
klubhuset for at kunne se opslaget. Det gør at relativt få
har glæde af den hurtige reaktionstid.
Internettet er ligeledes kendetegnet ved, at tiden der går
fra en information skabes til
den er publiceret kan være ned
til nogle få minutter. De medlemmer, der har Internetadgang
kan i princippet have en epost få sekunder senere. Men
det kræver, at man har tændt
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tavle og pr. e-post.

for pc’en. o.s.v. Så for mange
vil der gå en dag eller to,
inden en oplysning sendt pr.
e-post er læst af læserne på
denne kanal. Og det kræver ingen fysisk transport. Klubben
har også en elektronisk opslagstavle på Internettet; her
skal du slå op på http://www.
infosport.dk/klub/90/4890.nsf/
aktiviteter for at kunne se
den. Klubben har også en hjemmeside på Internet på www.
netby.net/Syd/Fiolvej/
AalborgRoklub. Det kræver også
en aktiv handling at komme til
at se, hvad der står på den.
På det seneste er medlemsbladet også lagt ud på WWW, en
ting
som
bl.a.
udenlandske
medlemmer benytter sig af.

Info-kilder
Når opgaven er informationsformidling, kan det være relevant at se på informationen ud
fra den måde, hvorpå den kan
skaffes. Derfor vil jeg dele
det op i:
• Information fra bestyrelsen
og udvalg, der rapporterer
til bestyrelsen.
• Information fra faste grupper og kliker i klubben.
• Information fra ad midlertidige
grupper,
f.eks.
som
dengang Peter Gadegaard arrangerede en langtur til Irland.
• Information
fra
eksterne
kilder, f.eks. Dansk Forening for Rosport.

Medlemsbladet har som sin politik, at det særligt skal
henvende sig til de medlemmer,
der ikke kommer jævnligt i
klubben. De er frelste, og højere kan man ikke nå her i livet. Bladet udkommer midt i
alle de ulige måneder og alle
medlemmer får et eksempler; d.
v.s. 100% dækning af medlemskredsen. Derfor skal alle arrangementer, når bortses fra
nu-og-her tiltag, annonceres i
medlemsbladet. Nu-og-her tiltag og ikke mindst ændringer
vedrørende annoncerede arrangementer skal uden ugrundet
ophold annonceres på opslags-

ad a: Information fra bestyrelse og udvalg, der rapporterer til bestyrelsen
Inden for disse områder er bestyrelsen vel orienteret, eller bør i det mindste være
det. Her er det bestyrelsens
simple pligt at sørge for at
relevante oplysninger videregives til informationsformidlerne, således som det gennem
årene er sket - i det store og
hele.
Ad b: Information fra faste,
autonome grupper og kliker i
klubben.
(Fortsættes på side 8)

VORES GRAVØR ER

C.W. Schøllhammer
V/ JOHN CHRISTIANSEN
Danmarksgade 13, Telefon 98 12 91 35
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•

Her er det ønsket at der for
hver fast gruppe findes en
fast kontaktperson, der er ansvarligt at holde omgivelserne
i klubben orienteret. Det er
meget at foretrække, hvis kontaktpersonen har adgang til epost, for så kan kommunikationen bekvemt forgå ad den vej.
Men fraværet af e-post og internatadgang godtages ikke som
begrundelse for at afslå posten som kontaktperson - vi
har lang tradition for at kunne opspore folk pr. telefon m.
v. når de skal have meddelelse
om, at robladet forventer et
indlæg fra vedkommende.

Hvis jeg har taget fejl, så
nogle af en eller flere af
grupperne rent faktisk rapporterer til bestyrelsen, så er
det jo kun så meget desto lettere og mere sikkert at holde
god info-kontakt med dem.

Eksempler på sådanne autonome
grupper er:
• Ungdomsroerne
• Kaproerne
• Morgenroerne
• Eftermiddagsroerne
• ”Team Torsdag”
• Lørdagsbaderne
• GAR, støtteforening for Aalborg Roklub

Aalborg Regattaen

ad c: Information fra ad midlertidige grupper
Denne gruppe er måske den sværeste at få information fra.
Et eksempel er den situation,
at tre roere sammen med tre
andre fra en af naboklubberne
får den idé at lave en tur
sammen i fremmed farvand. Når
de nu alligevel skal ud at køre med traileren, har de plads
til to ekstra rohold, og de
vil derfor gerne annoncere det
som en fællestur.
Til det formål vil der blive
udarbejdet en formular, som en
af initiativtagerne kan udfylde. Der vil blive opsat en
postkasse i klubhuset, hvor
han kan aflevere den udfyldte
formular, og ”systemet” vil
herefter sørge for at postkassen bliver tømt, så dens indhold bliver formidlet videre.
Det er selvfølgelig helt fint,
hvis der er én i gruppen, der
har adgang til e-post, for så
kan han bare sende oplysningerne til en i formidlingsgruppen.
Info-formidlere
Gruppen af informationsformidlere består af tre personer
• Jens Brandt, der har ansvaret for udsendelse af information til klubbens e-post
liste og hjemmeside.
• Jens-Peder Vium, der har ansvaret for medlemsbladet.
• En p.t. ikke navngivet per-

BÅDOVERHALING 1999 - 2000
Bådnavn:

Hold

Gunnar Scheuer124 Steen Christiansen
066 Peter Christoffersen
225 Henrik Christoffersen
167 Ruben Jensen
176 Lars Jacobsen
177 Rasmus Fossa
184 Bernd Müller
186 Jens Lund
187 Craig Childs

Vask senest

Slib og lak senest

29-11-99

13-2-2000

Frem

Morgenroerne

29-11-99

13-2-2000

AJS

Morgenroerne

29-11-99

13-2-2000

MS

Eftermiddagsroerne

29-11-99

13-2-2000

Kanolle

Eftermiddagsroerne

29-11-99

13-2-2000

29-11-99

12-3-2000

29-11-99

12-3-2000

29-11-99

12-3-2000

Skrald

Langer
RB 68

052 Peter Gadegaard
131 Flemming Schlütter
137 Ths. Mulvad
227 Henrik Præst
231 Ths. Eriksen
232 Martin M. Sørensen
Team Torsdag
217 Benny Gregersen
219 André H. Hansen
218 Per Nielsen
82 Erik Busse
84 Lars Ramhøj
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174 Carl E. Heidemann
054 William Doelle
Outriggere

Otter holdet
216 Jens Saxtorf
214 Frederik Hansen
224 Yigit Sureyya
220 Ivan Nielsen
200 Lars P. Mikkelsen
073 Futte
119 Jesper Trolle

Aftales med Frank Petersen

ALLE både skal være samlet med alle løsdele. som bundbrædder, sæder, spændholter o.l. på
plads inden mandag den 20-3-2000.
Holdene er sammensat lidt efter formandens og min frie fantasi. Hvis du ikke er sat på et hold, er du alligevel meget velkommen til at deltage. Henvend dig til et af holdene eller undertegnede.
Julebadning den 24. december
Det har gennem årene været en
fast tradition i klubben, at
alle rosvendene også dem,
der stævner hjem for at fejre
højtiden – fra kl. 13 vil aflægge deres
deres gamle klub
et besøg med badning, saunahygge og en svalende fjorddukkert kl. 15. Akkurat som Henrik Vejlstrups telefoniske julehilsen fra sit amerikanske
domicil lidt før kl. 15 , er

fjordbadet blevet en fast juletradition for en stor flok
af vore medlemmer.
Vel mødt / Søren Hæk
Bådklargøring
Som alle ved selvsyn kan forvisse sig om, ligger der et
kanonflot og meget instruktivt
klargøringsmateriale til hvert
bådhold.Hus- og materielforvalteren har defineret og anskueliggjort opgaverne, så ingen står tilbage uden at vide
hvor og hvordan. Klargørings-

Den Danske Bank

Her Bliver årets kilometerstatistik trykt.
Hvis du vil se statistikken, kan du finde den andet sted her på nettet.
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Kaproning

Otter team
Teknisk træning hver torsdag
kl. 19:00 i robassinet med
Frank Pedersen som instruktør.
Formål:
At
ro
otter
(outrigger) til foråret.
Har du lyst til at prøve, så
ring til undertegnede på tlf.
9832 2067 eller send en email til ivan.nielsen@mail.
tele.dk
Ivan Nielsen
Ergometerroning
29-30/01-00 Åbne Danske Mesterskaber i ergometerroning
2000 m - Hold 4 x 1000m
Kerteminde Hallerne / Kertem i n d e
R o k l u b
Helga
Pedersen,
Tlf.
6532
3639 eller 6532 3619
26/02-00 Åbne Jyske Mesterskaber i ergometerroning Fredericia Roklub - Trollevejens
Skole. Henvendelse til Ole
Haaning Thomsen, tlf. priv.
6440 2001, Mobil 2220 5500.
Modtaget fra DFfR/ red.
Sådan gik Aalborg Regattaen
1999
Ved Aalborg Regattaen den 15.
september 1999 stillede vi op
i 10 løb. Resultatet heraf
blev kort fortalt 3 førstepladser, 3 andenpladser, 2
tredjepladser, 1 fjerdeplads
og 1 femteplads. Topscoreren
var ubetinget Anders Gliese,
som
fik
3
førstepladser.

Først i single sculler herrer
motion, hvor der var 6 deltagere. Anders vandt i tiden
4.03 med Lemvig på anden
pladsen i tiden 4.08.
I dobbelt sculler, senior roede Anders sammen med Peter
Christoffersen endnu en først
plads hjem til AR foran Ægir.
Sejren var suveræn idet Ægir
var 36 sekunder efter i mål.
I single sculler for drenge,
junior A sikrede Anders sig
så den tredje medalje i tiden
2.26 foran Lemvig der fik tiden 2.34.
At træerne ikke vokser ind i
himlen fik Anders at føle i
single
sculler herrer, senior hvor Søren Henriksen fra
Ægir slog Anders overbevisende. Søren havde ikke glemt
sin fortid som top elite roer, men Anders er ikke så
gammel endnu, så med en helhjertet indsats i nogle år,
så kan selv Søren måske slåes.
I løb 17, dobbeltfirer herrer
senior var en veteran fundet
frem. Bjarne Pedersen roede
med nogle af sine drenge.
Imidlertid sejrede Lemvig.
AR’s sidste andenplads var i
otteren Her var der fire deltagere og en kombination af
Lemvig og Struer formåede at
slå AR's otter med 7 sekunder.
I to 4-årers inriggerløb, kanin og senior blev det til
tredje pladser. Specielt i
senior løbet var holdet bestående af Steen, Flemming,
Thomas, Jacob og Peter Gadegaard tæt på en anden plads.
Kun 1 sekund!
Vore drenge single scullere,

junior B og C/D formåede
henholdsvis en fjerde- og
femteplads.

så
en

For de som har adgang til
Internettet kan jeg i øvrigt
oplyse, at hele resultatlisten
foreligger der.
Set med regattaudvalgets øjne
forløb årets Aalborg Regatta
uden problemer. Vejret var rimeligt og igen i år var Marinehjemmeværnet så venlig at
stille sig til disposition med
såvel mandskab som båd.
Desværre var der et markant
fald i antal deltagere. Vi optæller hvert år hvor mange rosæder, der har deltaget i regattaen. De sidste 10 år har
tallet varieret mellem godt
525 til knap 700 rosæder.
Årets tal var 369 ! Der blev
afholdt DM samme dag, hvilket
nok kan betyde en mindre deltagelse i vores regatta, men
hele årsagen ligger ikke heri.
Måske er der generelt færre
kaproere i Nordjysk Kreds. Vi
håber dog at tilbagegangen kun
var i år.
Niels Erik Hofman
En af de dage man aldrig glemmer.
Innovation & Quality

Under et besøg
hos datteren,
Marianne,
i
Viborg i forsommeren,
så
jeg i den lokale avis at
man i weekenden den 19. og
20. juni ville
afvikle Viborg
Regattaen
i
kaproning igen
for
første
gang i mange år. Dommen faldt
hurtigt, Marianne ville i denne weekend få besøg af sin
far. En go' anledning til at
genopfriske gamle minder som
kaproer i Aalborg Roklub og så
se lidt godt roning.
Det blev lørdag den 19. juni,
en dejlig dag med høj solskin,
og jeg begav mig ned til Viborg Roklub, hvor der allerede
var fyldt op med både på forpladsen. Nogle varmede op til
det første indledende heat,
andre hvilede sig eller riggede både til. Jo, det var som i
"gamle dage". Men det skulle
vise sig, et par minutter senere, at dagen blev noget helt
andet, end jeg havde regnet
med.
Hvad så jeg, da jeg drejede
omkring hjørnet af bådehuset
og ned på bådpladsen mod søen.
En lille tynd og lidt ældre
herre i mørkeblå skjorte og
grå terylene bukser stå og instruere en ung roer om roteknik. Jeg troede sgu' ikke mine
egne øjne. Det kan da ikke
passe, har han stået her siden
1964/65 ? Ak ja, det var såmænd min "gamle" kaproningschef Frank Pedersen fra Aalborg Roklub. Da han kiggede op
og fik øje på mig, var hans
første bemærkning, "hvad laver
(Fortsættes på side 17)
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du her - hvorfor er du ikke
klædt om - skal du ikke ud at
ro?"
Bemærkninger,
nøjagtig
som for 35 år siden.
Og så skal jeg ellers hilse
og sige at vi hyggede os hele
eftermiddagen. Vi fik snakket
masser af roning, masser af
"ka' du huske dengang", vi så
de mange indledende heat og
finaler,
blandt
andet
det
indledende heat i junior A
single sculler med deltagelse
af Anders Gliese fra Aalborg
Roklub, for øvrigt den eneste
deltager i Viborg Regattaen
fra Aalborg Roklub. Og til
sidst fik jeg
at
se
den
"gamle kapchef” stadig kunne
styre en veteranotter i konkurrence til et 13 tal. Mandskabet fra Holstebro Roklub,
med blandt andet "kæmpen",
Kurt Helmut, fra Kvik's OL
guldfirer uden styrmand, opnåede en tredjeplads ud af
fire deltagende. Og efter løbet blev alle hvis'erne og
undskyldningerne flittigt debatteret.
"Ka' du se, det er nøjagtig
som i de gode gamle dage" var
Frank
Pedersens
bemærkning.
Tak, kære navnebroder, den
lørdag eftermiddag vil jeg
mindes med glæde.
Frank

R.

Søren-

(Francis)
kaproer

fra

sen

1960 - 1965.
Svar til Michael Hermansen
Kære Michael
Som formand for Aalborg Roklub har jeg ved givne lejligheder
gjort
bestyrelsen
opmærksom på mundtlige forespørgseler om
medlemskab og

om muligheden for en evt. efterfølgende
uafviselig
skriftlig henvendelse fra det
svage
køn
om
optagelse
i
klubben .
Som det også er fremgået af
mine to tidligere indlæg i
bladet omkring emnet , har
jeg ikke formuleret mig hverken for eller imod , men blot
informeret om problematikkerne desangående.
Efterfølgende
er
egentlig
kun en gentagelse af allerede
tidligere fremkomne synspunkter, og som indeholder svarene til de interesserede som
sidenhen er kommet til.
I min egenskab af formand,
fungerende rochef og instruktør, er jeg oftere og oftere
i løbet af sommeren 1999 blevet kontaktet af håbefulde
unge med mod på at prøve vores sport. Ud fra e-mailen,
telefonopringningen eller ved
det personlige fremmøde på
bådpladsen på instruktionsaftenerne
onsdage og mandage,
har jeg konstateret, at det
nogle gange var drenge, enkeltvis eller i flok, nogle
gange drenge og piger sammen
enkeltvis eller som par og
nogle gange piger enkeltvis
eller i flok.
Mit standardsvar til drengene
har været et velkommen her !
Mit standardsvar til pigerne
har også været et velkommen,
MEN I er for tynde i stemmen,
og har efterfølgende bedt dem
forsøge sig i ADR – pendanten
til AR
Alle de bortviste eller næsten alle har stået her i
svingdøren 5 minutter senere
med den samstemmende oplysning om, at der kunne de ikke
komme med, da alt var optaget
og der var etableret venteliste for de vedholdende
ADR(Fortsættes på side 18)

(Fortsat fra side 17)

interesserede.
Derefter
har
jeg vist dem over i Ægir i
håbet om, at der dog på dette
sted kunne tilbydes roning.
Målt i indeværende sæson er
over 70 unge mennesker – enten fordi de er piger eller
fordi de som piger og drenge
har haft et ønske om at ro
sammen blevet afvist som medlemmer hos os – alene med
henvisning til deres køn
Målt i kontingentkroner ville
deres bidrag have været et
solidt bidrag til kassen. –
Selv om vi nok skal klare os
økonomisk uden deres tilskud,
kan man nok i stille stunder
komme i tanker om mange rare
ting denne nette sum
kunne
have givet os uhindret adgang
til !
Men min betænkelighed er mere
omkring det lovmedholdelige i
en afvisning med henvisning
til religion, politisk overbevisning, race eller køn,
når de i øvrigt er indstillet
på
at deltage på de vilkår
som er forenelige med klubbens vedtægter. Til dato har
mine henstillinger været nok
til at en eller flere piger
eller gruppering med kvindelig deltagelse har trukket
sig. Men den dag en beslutsom
pige insisterer på medlemskab
af klubben, kan hun næppe afvises- uanset hvor stort et

bestyrelseseller
medlemsflertal der måtte være imod –
akkurat som selv det største
befolkningsflertal
ikke
kan
beslutte, at man ikke længere
skal
selvangive eller betale
sin skat eller overlade denne
fornøjelse til jyderne alene
Du refererer til en artikel
jeg ikke har læst og dermed
ikke kender, men hvis den er
af ”selvbiografisk” tilsnit,
så ved jeg, at papir er utrolig
taknemligt at arbejde
med. Det sete afhænger af øjnene, der ser det – eller af
det , man så gerne vil se.
Derimellem kan der somme tider være en verden til forskel !
”Det svage køn” er i gængs
klubterminologi
indbegrebet
af en person med indiskutable
feminine dyder – egenskaber
som rosvende sætter højt, og
som de kun dårligt klarer sig
foruden.
Med venlig hilsen
Søren Hæk
Aalborg Roklub i Nettet
Alt hvad hjertet begærer af
information om Aalborg Roklub
kan
du
finde
på
nettet.
Hvordan finder du så Aalborg
Roklub på nettet ? Brug en af
de etablerede søgemaskiner og
søg på "Aalborg Roklub", eller gå direkte dertil via:

Uggerly

Nørresundby Bank

Få råd i "årevis"

Nørresundby Bank
- den lokale bank

færdig til medlemsbladet.
Aktivitetsliste
Dato
Side

Aktivitet

11. dec.
Julefrokost
19
24. dec.
Julebadning
10
Ergometerroning
15

Hver tirsdag kl. 19:30: Gymnastik
Hver torsdag kl. 19: Ottertræning
15
Hver søndag kl. 17:00: Svømning
Har I hørt
at Oluf Andersen stadig er
aldeles lamslået efter sin
tur på Sydhavet; imens venter vi andre på, at hans
beretning om turen bliver

at der er hyggeaften i klubhuset om tirsdagen efter gymnastikken.
at Aalborg Roklub fik en fjerdeplads ud af godt 20 deltagende
klubber
ved
Otter
Grand prix.
at Team Torsdag giver instruktion
for
begyndere
i
bådslibning - hver torsdag
aften.
at Aalborg Roklub har haft syv
drenge på ungKlubbens data:
Søsportsvej 8
9000 Aalborg
Tlf.: 9812 6719
e-mail:
HUSK DET NU!
AalborgRoklub
Deadline for stof
@mail.tele.dk
t il næste nummer
er 5. januar 2000
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