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Nr. 5            September 1999  58. Årgang

Vinterak-
tiviteter:
Svømning i
Haraldslund,
søndage kl. 17:00 - 18:00
Gymnastik på Vesterkærets Skole, tirsdage kl. 19:30 - 21:30
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FORMAND Vodskov Byvej 26 9829 3161
 Søren Hæk 9310  Vodskov haek@teliamail.dk

NÆSTFORMAND ØKO Tyge Brahesvej 42,st. 9811 3432
 Henrik A. Sørensen 9000 Aalborg henrikas@post1.dknet.dk

NÆSTFORMAND ADM Scheelsmindevej 41 9818 6818
 John F. Larsen 9210  Aalborg SØ. jfl@post4.tele.dk

SEKRETÆR Deltavej 85 9811 7586
Jens Thomsen 9200  Aalborg SV.

KONTINGENTKASSERER Ahornvej 32 9824 1434
 Svend Langer 9440 Aabybro sol@post9.tele.dk

UNGDOMSROCHEF
 p.t. vakant

KAPRONINGSCHEF Præstemarken 9 9813 7548
 Frank Pedersen 9000  Aalborg
 Roar Clausen Klarup Kirkevej 26 9831 7351

9370 Klarup kangol@post.tele.dk

HUS- OG MATERIELFORVALTER Borgergade 15 3099 8961 / 2072 8961
 Finn Laursen 9362 Gandrup fla@semco.dk

ROCHEF og AKTIVITETSFORMAND
 p.t. vakant

N Ø G L E P E R S O N E R

MORGENRONING Gl. Hasserisvej 123 9818 5518
 Karl Johan Thomsen 9000  Aalborg

EFTERMIDDAGSRONING Klintevej 9 9818 4243
 Carl Fr. Støckel 9000 Aalborg

AFTENRONING Søren Hæk Se bestyrelse

KAPRONING Frank Petersen Se bestyrelse

MINIRONING Præstemarken 9 9813 7548
 Frank Pedersen 9000 Aalborg

ORIENTERING Skøjtevej 1 9838 2417
 Aage Nielsen 9230  Svenstrup J. aet@novi.dk

GAMLE AALBORG ROERE Kongshøjvej 19 9831 5477
 Poul Erik Trolle 9210  Aalborg SØ

MEDLEMSBLAD (ansv. red.) Skindbjergvej 5 9839 1833
 Jens-Peder Vium 9520 Skørping iqm@JPVium.dk
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Formanden har ordet

Igen er  det bedste af en sommer svundet hen.
Den absolut sidste i dette  årti  -  århundrede  -
eller årtusinde om tilbøjeligheden er til store
enheder.
Ind imellem har vi oplevet de skønneste ro-
dage. Sensommeren har på det nærmeste
svømmet over med slagsen.  Statistisk set vil
der gå en rum tid, før vi kan forvente en primo
september måned med sådant mageløst rovand
igen – eller er det mon globale klimaændringer,
der giver gunstige følgevirkninger her ved fjor-
den. Uanset hvad forklaringen måtte være, har
vi kunnet glæde os over en september med
korte bukser og T-shirts som den ideelle rouni-
form.
Siden sidst har klubben været blandet ind i
ungdomslegene, som afvikledes ultimo juli.
Som det har været traditionen ved fællesar-
rangementer klubberne imellem på Søsports-
vej, var Aalborg Roklub særdeles aktive  med
5-15 mand  involveret under afviklingen. De
efterfølgende besøg og takkebreve fra de delta-
gende venskabsbyers  roklubber giver da også
entydigt udtryk for stor tilfredshed med klub-
bens indsats. Hermed  overbringes også gæ-
sternes tak til de af klubbens medlemmer, som
bakkede op og påtog sig at være behjælpelige.
En særlig og stor TAK til de medlemmer, som
åbnede deres hjem og gav husly til en ung  roer
fra en af de gæstende klubber.
I den forberedende face af ungdomslegene
viste der sig svare problemer med indkvarterin-
gen af de fremmede deltagere. Enkelte idræts-
grene, som talmæssigt står stærkt , afviste kate-
gorisk at være med til at løse denne del. Dette
må give arrangørerne anledning til overvejelser
om legene har overlevet sig selv – helt eller
delvist. Er det sportslige indhold og sigte
blevet så lavt, at der ikke længere er den store
interesse for sagen i byens store idrætsklubber
med et rimeligt sportsligt ambitionsniveau?  Er
der gået  for mange lejrbål, snobrød og grillpøl-
ser i sagen til  at et seriøst idrætsligt engage-
ment kan bevares? Fylder venskabsby-

gæsternes ønsker om at komme til fest under
tvangfrie danske forhold  - kammeratligt visit
hos pennevenner eller på indkøbsraid i  storfor-
brugsdanskerens supermarkeder - mere end  at
opnå sportsligt tilfredsstillende resultater på
idrætsbanerne, ja, så må en fortsættelse af leg-
ene i Sifa-regi  give anledning til overvejelse?
Eller kan problemerne klares ved at ændret
form og indhold på legene? Tiden vil vise.

- Også kun tiden vil vise, hvordan Sifa vil klare
formandsvalget, siden der ikke er økonomisk
grundlag for en lønnet, orlovsbetinget ansæt-
telse af en ny formand, når Bruno Schnoor,
som er midlertidigt fungerende, trækker sig.
Forlydender vil vide, at den kvalificerede kan-
didat var fundet og han havde klaret ret af i sit
bagland mht. den fornødne frihed, men han har
siden måtte trække sig, da de økonomiske
vilkår for hans ansættelse ikke kunne holde.
Ingen – hverken klubber eller for den sags
skyld det store fællesskab, kommunen/byrådet,
kan holde til at idrætsinteresserne i området
ikke kan varetages på kvalificeret og absolut
bedste vis. Dette kan kun gøres af en fuldtid-
sansat – dvs. lønnet -  formand. Fortiden har
talt sit tydelige sprog!

Sidst i august havde vi alle fornøjelsen af den
imponerende flåde af sejlførende skibe som
finalevis i Cutty Sark kapsejladsen fortøjede
ved kajerne her i Aalborg og Nørresundby. I de
dage fandt ledige  og forsømte fruentimmere
næppe hverken rist eller ro, når matroserne
havde landlov. Ej heller holdt  de vel et øje tørt,
da  de stolte skuder stod ud ad fjorden igen for
nye oplevelser. Ih, hvor vi nød synet – og så
udviklede det sig til en folkefest af dimen-
sioner på havnefronten, som vi ellers kun
kender alt for godt for sine tomme fortøj-
ningspladser. Vi håber der bliver en næste
gang!

Sidste lørdag i august er som altid dagen for
festligholdelse af klubbens fødselsdag. I år
havde vi udviklet festligholdelsen med mor-
genkaffe kl. 9 på første sal. 22 rosvende havde
besluttet sig til at være med fra morgenstunden
og stemningen lod ane, at det ville blive en dag

(Fortsættes på side 4)
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af de usædvanlige. Dagens første overraskelse
mødte lørdagsmorgenbaderne kl. 07.00, da
John Terp var mødt op til løjerne. Langt at
rejse for være med, men viser blot hvor højt en
ægte rosvend  sætter dagen!
Klokken 10 gik deltagerne i  bådhallen og
resten af formiddagen stod på limfjordsroning
og sauna, så  det var med en glubende appetit,
at de – sammen med 33 mere normalt fortæ-
rende nyankomne  gik til skipperlabskovs- gry-
derne på 1. sal  kl. 13. Desværre måtte det
charmerende personale i køkkenet undgælde
for rosvendenes glubende appetit. Der kom-
penseres for afsavnet på passende vis og ved
ditto lejlighed !
Ud over det overraskende besøg fra det grøn-
landske, var der en anden begivenhed, som vil
indgå i fødselsdagsfrokosternes historie – med
stor beklagelse: Et særdeles bedrøveligt ek-
sempel på sædernes forfald : ”Kysten” havde
lukket, da den trofaste skare havde fået cou-
rage  nok til at aflægge stedet et besøg!!
Som traditionen byder, fejrede vi også klub-
bens jubilarer. En stor tak til jer alle for lang og
tro tjeneste og en jubilarernes gave til klubben
på små 3000 kr. En særlig tak til Chr. Her-
mansen for 50 års aktiv tjeneste under
klubbens faner. Til jer alle skal lyde et :

VEL ROET !
Søren Hæk

DFfR , Team Danmark og AR

Fredag den 3. og lørdag den 4. september  var
Aalborg Roklub blevet bedt om at optræde på
vegne af Dansk Forening for Rosport og Team
Danmark  i Bilka som repræsentant for

rosporten. Sammen med cykling og badminton
skulle vi være genstand for kundernes blikke
og spørgsmål , omgivet af  Coca Colareklamer.
Morten Wendt og Morten Hæk  gav vejledning
og  svar på kundernes tiltale. Vi takker jer for
hjælpen, som gav en skilling til kassen.

Søren Hæk

Første sal

På et nyligt afholdt møde med udvalget til
varetagelse af ombygningen på 1. sal blev still-
ingen og udsigterne realistisk  vurderet.
Konklusionen blev,  at med en tilfredsstillende
kapitaltilvejebringelse og  nytegning  kan pro-
jektet påbegyndes umiddelbart efter general-
forsamlingens afvikling, ultimo februar.
Ombygningsudvalget består af Thorkild Kri-
stensen,  Poul Erik Trolle, Gregers Gregersen,
Hans Futtrup, Jens Thomsen, Henrik A. Søren-
sen og Søren Hæk

Søren Hæk

Kanindåb

Efter drøftelser  omkring afviklingstidspunktet
for kanindåben 1999, var det blevet besluttet at
lægge afviklingen på søndag den 5. sept. Med
11 kaniner til dåb ud af en flok i klubben på
over 60, må det nok siges at være et minimalt
fremmøde. Dette vil give anledning til revur-
dering af tidspunktet  i det ny årtusinde.

Søren Hæk

(Fortsat fra side 3)
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Aalborg Roklub vil gerne være kendt for

At information/kommunikation mellem besty-
relse/udvalg og trænere er god

At foreningen uddelegere ansvaret og beslut-
ningerne mest muligt.

At foreningen gør en særlig indsats for de
12-18 årige.

At foreningen har et godt klubblad.

At roerne aktivt tager del i de praktiske op-
gaver, der er i foreningen.

At der er andet end praktiske oplysninger på
ledermøderne.

At foreningen løbende udarbejder aktivitets-
kalender.

At foreningens medlemmer har del i ansvaret
for foreningens daglige drift og aktiviteter.

At foreningen mindst een gang årligt tager
initiativer rettet mod nye medlemmer.

At der også er plads til ”tosser og de skæve”

At foreningen har en aktiv kursuspolitik.

Er det en gang fordrukkent sludder, det glade

vandvid eller bare naiv ønsketænkning?

Nej – det er faktisk et udpluk af de holdninger
og visioner, som deltagerne på Aalborg Ro-
klubs klubkursus er enige          om skal kendetegne
vores klub!

Finn Laursen, Frederik Hansen, Jesper Fut-
trup, Henrik Bach Pedersen, Gregers
Gregersen, Henrik Sørensen, Jacob Ladefoged
Christensen, Jens Brandt, Jens Lund, Jens Sax-
torff, Jens Thomsen, Jens Thorsted, Jens-
Peder Vium, Jesper Trolle, John Fjelsted Lar-
sen, Lars Jacobsen, Mikael Hermansen, Peter
Christoffersen, Poul Erik Trolle, Rasmus Fos-
sa, Roar Clausen, Svend Langer, Søren Hæk
og Thomas Mulvad – i alt 24 mand høj gav et
døgn af deres liv til Aalborg Roklub.

Dette døgn blev tilbragt på Koldkær feriecen-
ter, hvor vi af DGI’s instruktører Marianne
Georgsen og Britta Buus på snedig vis blev
tvunget ud i lange og ofte dybsindige diskus-
sioner om Aalborg Roklub, om godt og ondt,
om normer og regler.
Meget om fremtid og visioner - ikke så meget
om ”ham der plejer” – han fik fred i de 2 dage.

Fredag aften sluttede det officielle program
med en bid brød og en øl kl. 23.00; men det
forhindrede ikke, at snakken fortsatte til ud på

(Fortsættes på side 6)
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de små timer. Vi var ikke mange i Kattegat
lørdag morgen kl. 7!

Hvis du mener, at noget kan gøres bedre – så
gør det! – Det skal være sjovt at være her –
Som medlem af en klub har man både ret-
tigheder og pligter, det er ikke en købmands-
butik, hvor du kan klare frisag ved at betale
ved kassen!

Det var nogle få af de mange tankevækkende
ord, som vi fik fredag morgen fra  Birgit
Pedersen, der fortalte om, hvordan medlem-
mer og ledere i Aalborg Håndboldklub i dag
nærmest stod i kø for at få lov til at lave et
stykke arbejde for klubben.

Dagen endte med nogle meget konkrete oplæg
til  4 projekter, som kan være med til at flytte
Aalborg Roklub i den rigtige retning:

Organisering af arbejdet, om uddelegering af
ansvar og beslutninger, om definition og be-
skrivelse af opgaver.

Information, om at synliggøre klubbens ak-
tivitetstilbud i god tid, om respons fra med-
lemmer til bestyrelse o.m.a.

Nye medlemmer, om at modtage og fastholde
nye medlemmer, om indførelse i klubbens kul-
tur, om arbejdsdage og festdage.

Ungdomsafdeling, om at samle ungdoms-
afdelingen, om ungdomsudvalg, om samarbej-
de med andre klubber.

Bestyrelsen og de øvrige deltagere kom hjem
med posen fuld af ideer og inspiration, og med
nogle konkrete oplæg, som bør gennemføres,
og det gør vi så, for som Birgit udtrykte det
med et kinesisk ordsprog:

Hvis vi ikke ændrer den retning, vi bevæger
os hen ad, så vil vi sandsynligvis ende der,
hvor vi er på vej hen.

Hvis du      vil være med, så kom ud af busken.
Hvis du vil høre mere, så snak med en af
deltagerne – de kan sandsynligvis fortælle i
timevis, og frem for alt mød op på med-
lemsmødet 4. november, så kan du også være
med til at bestemme, hvor Aalborg Roklub
skal hen i år 2000.

John F. Larsen

Standerstrygning

Lørdag den 30. oktober klokken 16:00 stryger
vi standeren for sæsonen 1999. Som traditio-

nen byder samles vi
efterfølgende på 1.
sal til et glas vin, øl
eller vand  og en
drilsk snak. Vel
mødt!

Søren Hæk

(Fortsat fra side 5)
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VORES GRAVØR ER

C.W. Schøllhammer
V/ JOHN CHRISTIANSEN

Danmarksgade 13, Telefon 98 12 91 35

Medlemsmøde –
hvad er nu det for noget?

Det er

torsdag den 4. november 1999 kl. 1900 til
2200 i Aalborg Roklub.

Det er en aften, hvor plejer er død. Det er en
aften, hvor vi kigger fremad, og det er for-
håbentlig en tilbagevendende begivenhed, som
vi i fællesskab kan bruge til at støbe kuglerne
til en videreudvikling af klubben.

Det er bl.a. din mulighed:
For at fortælle om, hvordan du      mener, verden
skal se ud på Søsportsvej.

Din mulighed for at høre, hvordan andre          
mener, at verden skal se ud.

Vores           mulighed for at tale om, hvordan Aal-        
borg Roklub                      har det.

Det er også:
En hyggelig aften med de rokammerater, som
du måske ikke ser så ofte uden for rosæsonen.
En øl eller vand samt et stykke med ost eller
rullepølse.

Klubkursus i august gav en masse ideer til,
hvordan vi kan videreudvikle vores klub –
nogle af disse ideer, og alle de nye ideer, som
vi får i løbet af aftenen, skal føres ud i livet!  –
derfor har vi brug for at høre din mening og
dine ideer.

Hvis du er ligeglad med, hvad der sker i klub-
ben, så bliv hjemme– hvis du ikke        er ligeglad,

så mød op 4. november kl. 19.00.

Vore 2 instruktører fra klubkursus, Marianne
og Britta fra DGI, er selvfølgelig nysgerrige, og
har tilbudt at komme som djævelens advokater.
Der er ingen risiko for at debatten går i stå.

Vi ses i roklubben torsdag den 4. november kl.
19.00!

John F. Larsen

GAR (Gamle Aalborg Roere) har ledige
pladser

GAR´s bestyrelse har besluttet at udvide med-
lemsskaren. Der er formentlig mange i Aalborg
Roklub, som opfylder kriterierne for at blive
medlem i denne attraktive forening, men som
ikke ved , hvad GAR egentlig er for noget.
GAR´s hovedformål er at være bindeled til
Aalborg Roklub, og hermed bevare interessen
til roklubben og dels at støtte roklubben økono-
misk og på anden måde. GAR er altså Aalborg
Roklubs støtteforening.
Foreningen afholder 2 faste arrangementer år-
ligt. Det er generalforsamlingen i februar. Her
spiser vi kogt torsk og citronfromage. I efter-
året (se omtalen et andet sted i bladet) holder vi

(Fortsættes på side 8)
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fest med damer (det må godt være ens egen
kone eller kæreste).
Kontingentet er 150 kr. om året - heraf går
mere end 2/3 til et fond, hvis midler anvendes
efter bestyrelsens skøn - eksempelvis til båd-
køb til Aalborg Roklub.
At være medlem af GAR (Gamle Aalborg Ro-
ere) betyder ikke, at du nødvendigvis er
”gammel” af alder eller i anciennitet i Roklub-
ben.
Den eneste betingelse er, at du er over 25 år og
har været aktiv i 1 år. Kan du ikke opfylde
disse kriterier, kan du jo ansøge om dispensa-
tion.
Skulle du ønske optagelse i foreningen (hvad
bestyrelsen i GAR mener at alle , der opfylder
kriterierne bør være) kan du kontakte et af
bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen er
Formand: Poul Erik Trolle, tlf. 98 31 54 77
Kasserer: Preben Baagøe, tlf. 98 91 13 50
Sekretær: Per Nygaard, tlf. 98 18 49 53
Fanebærer: Finn Laursen, tlf. 20 72 89 61

Med venlig hilsen
Poul Erik Trolle

G A R ´s efterårsfest

Finder sted i Roklubben.
Fredag 19. november 1999 kl. 18.30.
Reservér allerede nu aftenen - glæd jer allerede
nu.
Det kan røbes, at aftenen får et italiensk islet.

Med venlig hilsen
Poul Erik Trolle

”Goddag og Farvel” i blad nr. 5 i 1999

Indmeldt:
Henrik Christoffersen
Sureyya Yigit
Uffe Dahl
Preben Rathleff
Jacob Bisgaard
Ivan Nielsen
André Hjorth Hansen
Henning Spliid

Udmeldt:
Kim Steen Carlsen
Luca Martinelli
Carsten Capral Henriksen
Anders Vitting

Mvh / Svend Langer

Ud med havets mænd langs skibets kølvandsspor.

Med over 300 års erfaring som ballast, drog 5
garvede roere mod det sydfynske øhav, nær-
mere betegnet Ærø, det var noget af en strækni-
ng der lå forud for at komme til at ro. 307 km i
bil til Rudkøbing, dernæst en times sejllads
med færge til Marstal.
Vor vært Hassing, samt hustru havde stillet
deres lille hus til rådighed, i de fire dage vi
skulle udforske Ærø, til vands og til lands,
fredag den 25. juni skulle være vor første ro-
dag, ved morgenbordet kunne vi konstatere at
vejrguderne ikke var med os, så vi måtte i
stedet udforske Marstal, efter omveksling af
jysk valuta var turens første mål den lokale
bodega, hvor Marstals atmosfæren gav os det
første indtryk af svundne tider som søfartsby,
på et tidspunkt indfandt den stedlig politimand

(Fortsat fra side 7)
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sig der efter gennemsøgning på bodegaen med-
delte, at der ikke var nogle af de tilstede-
værende han kunde bruge, jeg ved ikke om der
på dette tidspunkt var nogen der trængte til
synds forladelse, blandt os fem, men der blev
foreslået at vi skulle besigtige Marstals smuk-
ke kirke, med dens kirkeskibe som udgjorde 8
stk., et sjældent syn for os ugudelige sjæle,
næste kulturfremstød gik herefter til søfarts-
museum, efter et par timers besigtigelse af det
interessante museum var der tid til aftensmad,
som blev indtaget på Hotel Marstal -  3 retter
for 99.00 kr.

Så kom dagen, Lørdag den 28.juni. sol fra en
skyfri himmel vi skulle til havs, efter et dejlig
morgenmåltid drog vi ned til roklubben, klar-
gjorde båden, med en let brise fra syd øst gled
vi med lette årtag ud af havnen, vort mål var
vestsiden af Ærø, efter en god times sejllads
var der tid til, at stabilisere vor væskebalance,
vi roede ind i en lille idyllisk havn, hvor de
hjemvendte rejefiskere var i fuld gang med at
klargøre garnene til næste fangst, efter uddriv-
else og indtagelse af væsker drog vi videre
vestpå, med Karl F. Støckel som rorgænger,
når man roer langs kysten i området ved Ærø er
man udsat for en svingende dybde forskel, men
med en erfaren langtursstyrmand som K. F.
Støckel og hans klare fremmadrettede blik
skulle vi kunne undgå grundstødninger, men
under hyggesnak, og betagende  udsigt til små-

øerne i området fremkom der pludselig en hår
d opbremsning, hyggesnakken blev pludselig
forvandlet til ord, som kun hårdhudet søfolk
kan tåle at høre, men grundstødningen var en
realitet, nu var problemet hvem sulle uden-
bords for at trække os flot, af grusaflejringen,
da Peter den Største lige var hjemvendt fra
Middelhavet lå det lige som i luften, at det
kunde kun være ham der havde størst erfaring
i vandtemperaturernes ubehageligheder, båden
kom flot, og alt onde igen fryd og glæde over
den skønne natur. Dagen var nu så fremskre-
den at der skulle foretages landgang med efter-
følgende frokostpause Hassing Poulsens
nyindkøbte picnic-kuffert blev klargjort så de
medbragte lækkerier kunne indtages under
guds åben himmel. På hjemturen blev vi vidne
til et storslået syn, en stor kapsejlads var under
afslutning med anløb i Marstal, vel ankommen
til Marstal Roklub efter en dejlig rotur, fort-

(Fortsat fra side 8)
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Uggerly

satte vor sightseeing til Ærøskøbing, undervejs
skulle vi besigtige verdens største solfanger
anlæg som ligger på et højdedrag med udsigt
over Ærø, efter ankomsten til Ærøskøbing var
der rundvisning i de hyggelige gader, med de
særpræget huse, stokroser langs husmurene
medvirker til at bybilledet får det præg, som
gør byen idyllisk, tiden var nu så fremskreden
at sulten var ved at tage overhånd, der måtte
findes et spisehus og da det var sidste aften på
Ærø skulle det fejres, efter en rundgang til de
stedlige spisehuse der fandtes i byen, faldt
valget på Spisehus Ærøskøbing en korpulent
tjener anviste os plads hvorefter spisekortet
blev omdelt, nu var tidspunktet kommet hvor
tegnebogen skulle bestemme menuen, stegte
rødspætter 110 kr., muslingesuppe samt okse-
file med gemyse 125 kr.- dagens tilbud, efter
nøje overvejelse blev det til 2 rødspætter 3
oksefilet, den sidste bestilling skulle aldrig
havde været på bordet, jyden han er stærk og
sej, gad vide om kokken var klar over at det
var jyder der skulle udsættes for hans nedslidte
gummistøvler, men havde vi lyttet til Jens
Fauerholdt erfaring forud for bestillingen hav-
de det været et tifreds selskab der forlod ste-
det.

Søndag den 27. juni vi måtte desværre forlade
den dejlige ø, Ærø, med afgang kl 10:15 lagde
vi fra kaj med kurs mod Rudkøbing, den tidli-
gere omtalte kapsejlads til Marstal fik vi igen
fornøjelse af, idet alle sejlerne stak til havs
samtidig med Ærø-Færgen, et flot syn en dej-
lig afsked med Ærø, langs skibets kølvands-
spor.

En stor tak til Marstal Roklub for lån af båd,

en stor tak til Hassing samt hustru for overnat-
ning, en stor tak til sponsorer samt JFJ bilud-
lejning.

Martæng

Min mening

Angående formandens indlæg i klubblade de
to sidste gange om optagelse af det ''svage
køn''.
For det første kunne jeg godt lide at vide om
indlægget er SHI’s egen mening eller den
samlede bestyrelses.
SH må selvfølgelig have sin egen mening,
men som formand forventer jeg egentlig at han
udtrykker den samlede bestyrelsesmening.
Mit indlæg i bladet fremkommer egentlig på
grund af en stor portion utilfredshed med hold-
ningen fra formandens side. Vi har nemlig her
i Aalborg et enestående tilbud til byens borg-
ere. Tre forskellige roklubber, Ægir som er
blandet, Aalborg Dame som er for piger/ kvin-
der og så vores egen som er for drenge/ mænd.
Jeg selv finder den fordeling yderst fornuftig,
hvad jeg også har talt med andre om. Min
konklusion må jo så være, at hvis man som
medlem ønsker en blandet klub må man
hellere vælge Ægir. Så har andre stadig mu-
ligheden for at vælge.

Dette siger jeg af flere grunde: Dels fordi jeg
ikke ser det som et mål i sig selv at blive 300
medlemmer. Hellere være 200 der har et godt
og aktivt klubliv. Desuden føler jeg at klubben
har noget svært ved at fastholde, indlære, og
integrere nye medlemmer for tiden. Det sidste

(Fortsat fra side 9)
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har jeg selvfølgelig også selv en del af skylden
for. Derfor har jeg noget svært ved at se, hvor-
dan vi skulle kunne håndtere en helt ny type
medlemmer.

Dernæst syntes jeg det er underligt at benævne
kvinder som "det svage køn" og så samtidig
ønske dem ind i et fællesskab. Er man så heldig
at komme i Dame Roklubben vil det nemlig
hurtigt gå op for en, at der er orden i mange
ting. Har man samtidig læst bladet Ronings
indlæg af formand Lise Petersen, er det helt
klart, at vi på herresiden kan lære en hel det.
Min holdning er at vi i fællesskab skal prøve at
skabe et godt klubliv for drenge og herrer i
Aalborg Roklub og lade de andre klubber gøre
det samme for deres medlemmer. Samtidig vil
det nok gavne med noget mere samarbejde de
tre klubber i mellem.

Michael Hermansen

Kortturs styrmandskursus

Klubben afholder korttursstyrmandskursus

lørdag den 23. oktober klokken  9 – 15. Vi
mødes på 1. sal, hvor klubben er vært ved
morgenkaffe og rundstykker.
Vore sædvanlige instruktører, Hans Jensen og
Niels Erik Hofman  vil forestå uddannelsen.
HUSK at medbringe frokostmadpakke  og  at
tilmelde på opslagstavlen i forhallen!

Søren Hæk

Motionsrum
Som omtalt i sidste nummer af robladet,  er der
de  nu udfærdiget et sæt ordensregler, som
tiltrædes af de tre klubbers bestyrelser og som
vil være ophængt i motionsrummet. Lad det
hermed være indskærpet, at reglerne skal over-
holdes af alle, såfremt man ønsker at benytte
rummet.

Desuden vil planchen med de enkelte klubbers
brugstider være ophængt, så man kan forsikre
sig om, hvornår man frit kan benytte lokalet.
En forøgelse af beholdningen af torturinstru-
menter i motionsrummet  og en udbedring af
de værste slidmærker, skulle samtidig gøre det
mere attraktivt  for medlemmerne at bruge
lokalet. Tag bare fat og rigtig god fornøjelse !

Søren Hæk

Vinteraktiviteter
Svømning
Akkurat som sidste vinter afholder klubben sin
svømning i Haraldslund på søndage fra kl.
17-18.

Første gang bliver søndag den  7. november.
Der gives nye medlemmer lejlighed til at
aflægge svømmeprøve og at øve og  demon-
strere iklædning af redningsvest  i vand og
svømning ved årer.

NB:  Såfremt svømmehallen er optaget af andet
arrangement, vil der blive gjort aftale om alter-
nativt svømmested. Dette bekendtgøres på op-
slagstavlen i forhallen.

Søren Hæk

(Fortsat fra side 11)
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Gymnastik

Også i den kommende vinter vil Roar Clausen
være den  benhårde domptør, der driver delta-
gerne rundt i gymnastiksalen på Vesterkærets
Skole.
Første gang mødes vi tirsdag den 2. novem-
ber klokken 19.30  til 21.30.

Efterfølgende serveres kaffe og oste/pølse-
madder på  - 1.sal  - mod beskeden betaling.

Evt. aflysninger fremgår af opslagstavlen i
forhallen.

Søren Hæk

Reglement for motionsrum

De tre klubbers bestyrelser har aftalt følgende
ordensregler:
Vedr. ERGOMETER: Efter brug aftørres
skinne og grebet, som forinden afleveres for-
sigtigt placeret helt op mod luftbremsehjulet.
Vedr. BENPRESSE: Efter brug afleveres
denne med MAX. 2x 20 kg belastning.
UNGDOMSROERE må ikke bruge benpresse
uden instruktør er til stede.
Vedr. HÅNDVÆGTE: Disse skal lægges på
plads i stativ efter brug.
Alle redskaber afleveres efter brug på lokale-
oversigtsplanens angivne plads.
Overtrædes ordensreglerne, har motions-
rumsudvalget påtaleret. Ved gentagelse under-
rettes overtræderens bestyrelse. Karantæne,
evt. bortvisning kan herefter iværksættes.

Sign. Bestyrelserne i: Aalborg Dameroklub
AalborgKajakklub Aalborg Roklub

Lassen & Eriksen
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Erik Hof- man in
memoriam

Erik Hofman og medlem nr. 1 døde den 12.
August 1999 efter flere års sygdom. Det var to
dage før han kunne være fyldt 94 år.

Hofman opnåede 71 års medlemskab i en ro-
klub, hvilket må siges at være ret enestående.
Erik Hofman kom ind i klubben i 1928 og var
fra begyndelsen meget aktiv. Han var det første
år på kilometer- og turlisten som nr. 4. Det var
kaproningen, der i de første år blev dyrket. I
tiden fra 1928 til 1935 opnåede Hofman mange
resultater, således flere kredsmesterskaber i to-
åres inrigger og otter. I 1935 åbnes en køb-
mandsforretning på hjørnet af Schleppegrells-
gade og Helgolandsgade og så var det slut med
kaproningen.

Der blev dog tid til morgenroning i det såkaldte
”Reimersminde” og langtursroning. I 1963
sælges forretningen, men så gik Hofman på
handelsskole og lærte udvidet bogholderi og
maskinskrivning. Derved fik han ansættelse
som bogholder ved Shelldepotet. Nogle år
senere kom Hofman til Regnecentralen som
kontorbud i ca. 10 år. Da Erik Hofman fyldte
75 år, sagde han op med den begrundelse, at
det var på tide at blive pensionist.

Æresbevisninger:
D.F.f.R’s Langtursnål 1942
Aalborg Roklubs ærestegn 1986

Aalborg Roklub har mistet et trofast medlem.
Æret være hans minde.

Frank Pedersen

Go'morgen Roerne

Afslutningen på sæsonen med morgenkaffe er
i år fastsat til

torsdag den 7. oktober kl. 7:30.
Det sene tidspunkt er jeg uden skyld i. Alle
klager vedr. dette bedes rettet til boghandler
Bent Christensen tlf. 9814 3298.
Grunden til ændringen af datoen, som var fast-
sat til den 27. september kl. 7.15 er, at jeg ikke
er visibel på denne dato - en lille smuttur til
Spanien 14 dage. Dette forhold tog Bent meget
ilde op og ændrede datoen, hvilket køkkenper-
sonalet og jeg har accepteret.
Som kompensation for ovennævnte vil vi igen
i år garantere - om muligt - at fastholde den
uforlignelige høje kvalitet af de varer, der
serveres, uden hensyntagen til anstrengelser.
Uanset den stærkt pressede økonomiske situa-
tion i Danmark har det været muligt at holde
den ualmindelige lave pris af kr. 85.00 - alt
inklusive.
Ovennævnte er som sædvanlig kun muligt
p.g.a. vore sponsorers velvilje.

Sponsorer:
A.W.Mllling
Chr. Kjærgaard
Unibank
Den Danske Bank
Moosdorf Hegn.

Listen for tilmelding er ophængt det sædvan-
lige sted i klubben.

Det har været en utrolig fin sæson, og med
redaktionens tilladelse vil jeg gerne takke
bestyrelsen for det store arbejde, som de læg-
ger i, at få det hele til at fungere så perfekt, som
forboldene er. En flot bådplads - fine badefa-
ciliteter - sauna - i alt et dejligt sted at dyrke
den sport, som vi alle holder så meget af.

Vel roet

Ring hvis yderligere oplysning ønskes. På
grund af min alt for tidlige pensionering er
firmatlf.nr. udgået, men på tlf. 98 185518 kan
jeg træffes både dag og nat - dog ikke
17.09.1999 til 04.10.1999 (Spanien)
Med roerhilsen / Karl Johan Thomsen
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Nu lakker det mod enden

Ro sæsonen er i fuld gang og lakker nu mod
enden. Vi har ikke haft de store problemer
med skader på indriggermateriellet. Den nye
skadesprotokol og den dertil hørende opfor-
dring til roholdene, om selv at klare udbedrin-
gen af skader har fungeret godt. TAK FOR
DET.

Vi har fået etableret værktøjskasser på både
morgenhold, eftermiddagshold og aftenhold,
men der er stadig problemer, med at ikke alle
kan få adgang til de indkøbte kasser, da
roklubben jo består af langt flere "hold" end de
3 førnævnte hovedgrupperinger. Gode forslag,
til forbedring af systemet, modtages med
kyshånd.

Selv om vi har været forskånet for skader, har
vi alligevel et stort arbejde foran os. Foruden
den årlige slibning og lakering forestår der en
større udskiftning af sliddele som svirvler,
sædeskinner, årelæder, fodremme og lignende.

Efter standerstrygningen vil bådene blive gen-
nemgået og jeg vil, for hver båd, skrive en liste
over hvilke vedligeholdelses- og repara-
tionsarbejder der skal foretages. Arbejdet vil,
som sædvanlig, blive uddelegeret blandt
klubbens medlemmer og det enkelte "team" vil
få ansvar for at samtlige arbejder bliver udført,
så alle både er helt på toppen til standerhejs-
ningen.

For at ingen skal føle sig ladt alene med de
opgaver som er blevet lagt på deres skuldre,
vil vi forsøge at gøre torsdag aften til fælles
aktivitetsaften i klubben, på disse torsdage, vil
jeg, sammen med andre medlemmer med er-
faring i udførelse af bådreparationer, være
tilstede i klubben, så spørgsmål kan besvares
og "stumper" kan bestilles. Disse torsdage skal
selvfølgelig ikke opfattes som en hindring, for
at der kan arbejdes med bådene på alle mulige
andre tidspunkter.

På ovennævnte torsdage, har jeg forestillet
mig, at vi, foruden det nødvendige arbejde
med bådene, kan hygge os med hinandens
selskab på tværs af de etablerede rohold. I
denne forbindelse vil vi forsøge at få gang i
køkkenet, så dagens dont kan afsluttes, med
kaffe, øl og ostemadder, på første sal.

Foruden bådvedligeholdet, skal vi, hen over
vinteren, have løst opgaver med renovering af
omklædningsskabe, baderum, indgangsparti
og facadeudskiftning m.m. Nogle af  disse
opgaver vil vi få udført af "købte" håndværke-
re, mens andre vil skulle udføres af klubbens
medlemmer.

Jeg ser frem til at vi helt uden panik og sure
miner, kan være helt klar inden standerhejs-
ningen i år 2000.

Med venlig hilsen

Finn Laursen
Materielforvalter

O-løb

Dato for klubmesterskab i O-løb den 14.
november med Aalborg PI som arrangør i
Rold Nørreskov

Aage Nielsen

Innovation & Quality Management
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Mig og min rosport
- denne gang om kliker og stammekultur

”Aalborg Roklub er befolket af stammer.
Stammer har eget territorium, ritualer, en
stærk selvbevidsthed, og stammen optager
kun nødigt nye medlemmer”. Denne indled-
ning er en svag omskrivning af en artikel om
Den danske stamme i søndagens JyllandsPost
(12/9).

Årsagen til at jeg vælger denne indledning er
en hændelse fra en fødselsdagsfrokost for 5-8
år siden. Da jeg hin lørdag mødte op og ville
sætte mig på en ledig stol, fik jeg i en klar og
bestemt tone at  vide, at her sad en anden. Det
gik ved den lejlighed op for mig, hvorfor så få
nye medlemmer møder op til fødselsdags-
frokosten.

Selvfølgelig er uddelingen af årsnåle til jubi-
larerne et væsentligt indslag i festen. Det er
også flot, at klubben kan mønstre så mange
jubilarer med 40, 50, ja rekorden er såmænd
65 år.

Under weekendkurset i Koldkær her i august
udkrystalliserede der sig den tanke, at klik-
erne - de små stammer - på en gang er AR’s
styrke og svaghed. Styrke fordi den etablerede
stammes loyalitet over for klubben er over-
måde stærk. Svaghed, fordi optagelsen af nye
medlemmer og dannelsen af nye stammer,
med nye kulturer, er så svær at få til at lykkes.
Åbenhed og et vist minimum af fælles
værdier er en forudsætning for, at det nye
medlem kan føle sig respekteret og velkom-
men.

Koldkær-kurset viste bl.a. at mange af del-
tagerne ikke kendte hinanden på forhånd. Det
er ikke kun fordi vi ror på forskellige tider af
døgnet. Det er også fordi klubbens fælles
arrangementer som fx fødselsdagsfrokost i så
høj grad er præget af de gamle stammers
traditioner og adfærdsnormer.

Vi har brug for en fornyelse, der kan udvikle
fælles værdier på tværs af alder, rohold, kliker
og stammer, så vi kan lære hinanden at kende
og derigennem blive en klub. Vel at mærke

samtidig med at de gamle stammekulturer
bevares, fx  på årlige udflugter til Silke-
borgssøerne og i GAR.

Pointen er at kende og forstå de situationer,
hvornår det er rimeligt at lade klikens ad-
færdsnormer træde i baggrunden til fordel for
en adfærd, der kan stimulere udviklingen af
de medmenneskelige relationer i det fæl-
lesskab, som udgøres af alle medlemmerne i
vores roklub.

Jens-Peder Vium

Rundrejse i Boliva og Peru

Tidligt på morgen blev vi vækket, da vi skulle
nå vores fly til La Paz. Vi blev transporteret til
lufthavnen i Santiago hvor vi skulle med et
lille fly til La Paz hovedstaden I Peru. La Paz
er en storby med 1,1 mio. indbyggere, byen
ligger i en højde af 4100 meter over havets
overfladen. Hele La Paz er bygget op omkring
centrum, så husene ligger op bjergenes
skråninger, det er bare et flot syn. Når du er i
så store højde bliver du let højde syg, jeg fik
hurtigt hovedpine da jeg løb op af trapperne
til 5. sal på hotellet.

Næste morgen kørte vi tidligt fra hotellet, for
at spise morgen ved Titicaca søen. Titicaca
søen er en utrolig skønhed og på størrelse med
Sjælland, det er verdens højeste beliggende
sø, som ligger 2000 m.o.h. Herefter besøgte vi
stedet hvor Thor Hejredal fik bygget RA2, og
lærte lidt om hvordan man bygger sivbåde til
at sejle i. Ude i Titicaca søen er der nogle siv
øer, som folk lever på. Det tog os omkring en
halv time, at komme derud, øen er omkring
30-40 m2, og der bor ca. 12 mennesker på en
ø. Vi fik at vide, at vi ikke måtte stå stille det
samme sted mere en et minut, for ellers vil der
ligeså stille sive vand og ødelægge øen. Hver

(Fortsættes på side 17)
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uge lagde de et nyt lag siv på, som ca. var 20
cm. højt, øen var ikke fastgjort til nogen som
helst stolpe man flød bare rundt.

Næste morgen krydse vi grænsen til Peru,
hvor vi skulle til byen Puno, for at nå toget til
byen Cuzco. Togrejsen vil tag 10-12 timer og
føre os gennem Andesbjergenes højsletter og
til inkaernes hellige dal ved Cuzco. På selve
tog rejsen fik vi alle taget en masse billeder af
smukke bjergtinder med sne på og lamaer der
skabte forvirring med togpersonalet. Først på
aftenen godt ømme i sidde musklerne nåede vi
Cuzco, som var vores ”base” de næste fem
nætter.

Næste dag fik vi en stor rundvisning Cuzco,
som er en storby med 300.000 tusinde indbyg-
gere. Cuzco var inkaernes ”hovedstad” i deres
rige, lige midt i byen har de bevaret soltem-
plet, det er et utroligt flot bygningsværk, som
vi i dag ikke kan gøre om. Soltemplet er
bygget af store sten, uden at der er brugt
cement imellem, stenene er bare slæbet så
præcist, at man ikke kan stikke et knivblad
ind!

Jeg fandt ud af mange ting på denne rejse, at
ikke alle har den samme sociale standard, som
vi har her i Danmark. At der er nogle folk,
som bliver nødt til at tigge hverdag for at
kunne overleve, det er utrolig tragisk for mig
at vide. Fordi nogle af de penge jeg bruger på
tøj og andre ting kunne jeg jo sende derned,
men en ting er at sige det, en anden ting er at
gør det.

Venlig hilsen
Carsten Jensen

Vinter-8GP
klubturnering i ergometer-roning for alle

roklubber
Lørdag den 6. november går starten til et nyt
initiativ i dansk roning. På denne dag afvikles
for første gang en afdeling af Dansk Forening
for Rosports "Vinter Otter-Grand Prix".
Alle klubber kan deltage, og det bedste ved
det hele er, at det er bare så let at være med!

For at stille et hold i en af turneringens
klasser, skal man blot samle 8 roere samt et
ergometer, som opfylder klassens krav.
Derefter stiller man blot op i de runder, som
man har lyst til at være med i.
Der er ingen rejseaktivitet - turneringen
afvikles i den enkelte roklub, som efter sin
deltagelse i den enkelte runde indrapporterer
sit resultat til DFfRs sekretariat. Man kan
selvfølgelig arrangere en fælles konkurrence
med en anden roklub, men det er helt op til de
enkelte klubber.
Turneringen består af 5 runder, som afvikles
månedsvis fra og med november til og med
marts. Hver turnering er baseret på en unik
konkurrenceform. Der konkurreres altså på
nye præmisser i hver runde.
Klasser:
• Herrer
• Damer
• Herrer veteraner (fødselsår 1964 eller

tidligere)
• Damer veteraner (fødselsår 1964 eller

tidligere)
Det er tilladt at stille med flere hold i hver
klasse. Holdet behøver endvidere ikke bestå af
samme roere i hver runde.
De 5 runder afvikles på følgende terminer:
6. november 2x(8x500m) stafet
4. december 25 kilometer (hver roer skal totalt
ro mindst 1 kilometer).
8. januar 8x2000m stafet
5. februar 8x15 minutter stafet
4. marts 4 timer (hver roer skal totalt have roet
mindst 15 minutter).
Alle runder gennemføres på et enkelt ergome-
ter. Der er altså tale om stafet i alle runder.
Tilmeldelse: Ingen - man indrapporterer sit
resultat til DFfRs sekretariat (telefon/fax/
email), så de har det senest klokken 10.00 den
førstkomne mandag efter runden.
Deltagelsesgebyr: Gratis
Præmie: 1 stk. ro-ergometer
Pointsystem: Hvert hold får placeringspoint i
de enkelte runder. Efter sidste runde sum-
meres pointene for at få slutstillingen.
Man bør bemærke at placeringen i vinter-8GP
vil danne grundlag for klubbernes placering i
de forskellige divisioner i sommerens 8-GP.

(Fortsat fra side 16)
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Drengen med guldkasketten

Må være Thomas Ebert der hermed vandt sin
tredje VM guldmedalje sammen med Thomas
Poulsen, Eskild Ebbesen og Victor Feddersen.
Thomas Eberts "gamle murerkasket" blev
slynget rundt i Martindale Pond, det officielle
navn for robanen her i Sct. Catharines, og det
var fire storsmilende danske gutter der
vinkede til et begejstret publikum.

Bølger og en enorm modvind påvirker roerne
kraftigt ved start, hvilket vanskeliggør de
altafgørende starttag og kræver absolut 120%
focus, for at intet skal gå galt.

Herre firer u/styrmand, letvægt – Thomas
Ebert (DSR), Thomas Poulsen (DSR), Eskild
Ebbesen (DSR), Victor Feddersen (Bagsværd
Roklub).

Nærbillederne viste nogle fuldstændig kon-
centrerede roere der lå klar ved startpontoen,
hvor agterspidsen blev holdt fast af "starter-
drengen" og Thomas Ebert på "spidsen" –
med kasketten placeret omvendt så skyggen
vendte nedad nakken, holdt båden op imod
vinden, klar til start i den rigtige position på
banen. Victor fortalte kort om løbet "Vi ramte
mod vandet…..eller fangede "en mindre ugle"
(fornemmelsen af at åren sidder fast i vandet
og man ikke kan få den fri, red.) på 2. eller 3.
starttag i styrbordsside, dog fik vi det
heldigvis straks under kontrol. Vi havde for-
beredt os på mødet med Australierne, som vi
ikke har roet mod i løbet af denne VM-uge,
men som vi så som lidt af en "Dark horse". De
ville være helt vildt hurtige fra start, så vores

Det var synligt pigerne ikke turde satse alt i
starten pga. det hårde vejr, og dermed frygten
for at "tabe en åre" - når gummihåndtaget på
åren bliver vådt pga. vandsprøjt, kan det nemt
glide ud af hånden hvis ikke man knuger hårdt
om det. Der er aldrig den store tvivl om
udfaldet af dette løb, idet alle båden nærmest
holder den samme placering fra start til mål.
De danske piger kæmper bravt mod Kina og
USA omkring 4., 5. og 6. pladsen. Bianca
fortalte "Vi havde store problemer med at
finde rytmen pga. den stærke vind, især
kastevindene var uberegnelige. Vi havde flere
småkiks undervejs hvor vi rammer på vandet
og fanger ugler, men vi får hele tiden samlet
godt op, og da vi kommer ind på de sidste
500m hvor vandet bliver mere roligt får god
fart i båden og får da afsluttet med en skide
god spurt (feltets hurtigste, red.). Op til freda-
gens semifinale hvor OL-kvalificeringen stod
på spil, var vi nervøse flere dage i forvejen, i
dag var vi helt anderledes motiveret. Vi var
virkelig top motiveret, for vi havde alt at
vinde og intet at tabe".
GER nr.1) 7:06.53, UKR nr.2) 7:09.98 RUS
nr.3) 7:11.64 USA nr.4) 7:20.60 CHN nr.5)
7:22.19 DEN nr.6) 7:22.84
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Aktivitetsliste

Dato Aktivitet Side

7. okt. Go’morgenroernes
afslutning 14

30. okt. Standerstrygning 6
2. nov. Gymnastikken starter 13
4. nov. Medlemsmøde 17
7. nov. Svømning starter 12
19 . nov. GAR efterårsfest 8

at Helge Foss har solgt butiken, og i den
forbindelse er han blevet aldeles forgyldt.

at Peter Gadegaard vendte hjem fra Østen og
var gul i ansigtet som en kineser.

at Anders Gliese har taget bestik af sejrs-
skamlen til næste års DM; de store drenge
bliver seniorer.

at der blev døbt 11 AR medlemmer og 28 ADR
medlemmer ved årets kanindåb.

at redaktionen har 10-års jubilæum; 60 numre
er det blevet til fra John Nørgaard og Jens-
Peder Vium’s samarbejdende hænder.

at Oluf Andersen har valgt ikke at holde sit
løfte om at fortælle sine rokammerater om
Sydhavets lyksaligheder.

at Peter Sigfred med besætning: N.E. Hof-
mann, Per Nygaard, Oluf Andersen, m.fl.
skal deltage i kapsejladsen Limfjorden
Rundt.

at John Terp opfordres til at skåne lørdags
morgenbaderne ved fremover at anmelde sin
ankomst i god tid.

Klubbens data:
Søsportsvej 8
9000  Aalborg
Tlf.: 9812 6719
e-mail:
AalborgRoklub
@mail.tele.dk
Giro: 9 46 11 59
Redaktion:
John Nørgaard
Jens-Peder Vium

Næste udgivelsesdato:
ca. 15. november 1999

Få råd i "årevis"

Nørresundby Bank
- den lokale bank

HUSK DET NU!
Deadline for stof
til næste nummer
er 3. nov. 1999


