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Standerstrygning 2003
Lørdag den 25 oktober kl. 15:00

Vil du gå glip af årets sidste rotur ??

Traditionen tro starter vi dagen med en rotur - en rotur 
som formodentlig bliver årets sidste. 

Der opfordres hermed til at mødes i klubben klokken 
13.00, hvor bådhold vil blive sat. Det vil være valgfrit 
hvor langt man ønsker at ro, naturligvis.

Selve standerstrygningen vil foregå klokken 15.00, med 
taler og festivitas. Efterfølgende vil der blive budt på en 
lille kage og lidt godt til halsen. Dette sker på klubbens 
1. Sal.

På gensyn !!
      
       bestyrelsen
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Gregers S. Gregersen Magsvej 17  98 13 16 22
   9000 Aalborg,  2g@stofanet.dk
Øko. næstform. (kasserer): 
 Svend Langer  Ahornvej 32  98 24 14 34
   9440 Aabybro   sol@post9.tele.dk
Adm. Næstformand: P.t. vakant.

Sekretær: 
 Tomas Kristensen  Poul Paghsgade 6b, 2.tv. 98 12 36 18 / 25 27 72 46
   9000 Aalborg    tomas.kristensen@end2endmobile.com

Kontingentkasserer:  
 John Fl. Larsen  Scheelsmindevej 41  98 18 68 18
   9200 Aalborg SV    jolre@wmdata.com

Aktivitetsformand: 
 Henning Spliid  Christiansgade 9  98 12 87 83 
   9000 Aalborg        hspliid@or.dk
Kaproningschef: 
 Frank Petersen  Præstemarken 9   98 137548
   9000 Aalborg  

Rochef:
 Mikael Hermansen  Aladdinvej 7  98 323187 
   9260 Gistrup    aladdin7@or.dk

Ungdomsledere: 
 Allan Clausen  Peder Skramsgade 27, 2. TH 51 94 42 71
   9000 Aalborg  mail@denvers.dk
 Jacob L. Christensen Aarestrupsvej 18, 2. TV.  98 13 42 62 / 25 39 42 62
   9000 Aalborg  smukkeJC@denvers.dk
 
Materielforvalter:   
 Finn Laursen  Borgergade 15   25 25 44 18 
   9362 Gandrup   nn.laursen@bravida.dk

Husforvalter: 
 Lars Henrik Topp  Ledavej 95  98 14 68 95
   9210 Aalborg SØ.   Lars.H.Topp@gvdnet.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Karl Johan Thomsen Gl. Hasserisvej 123  98 18 55 18
   9000  Aalborg 

Eftermiddagsroning: 
 Carl Fr. Støckel  Klintevej 9  98 18 42 43
   9000 Aalborg 

Kaproning:  Frank Pedersen  Se bestyrelse

Minironing  Frank Pedersen  Se bestyrelse
 
Orientering  
 Aage Nielsen  Skøjtevej 1  98 38 24 17
   9230  Svenstrup J.  aan@aet-biomass.com

Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Hans Nygaard-Pedersen Glucksvej 17, Frejlev 98 34 30 53
   9200  Aalborg SV. 
 
Medlemsblad (ansv. red.) Allan Clausen  Se bestyrelse 



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

3
.............................................................................................................................................................................

EMNE: Bestyrelsen har ordet
Af GREGERS S. GREGERSEN

SKIFTEDAG !!

I Aalborg Roklub har vi netop 
overstået vor 117 fødselsdagsfest.
En ok “unge” roere havde tilbudt 
at ændre den traditionelle menu
til noget mere “nutidigt” som det 
blev udtrykt - og det blev det med 
stor succes tak til Jer for indsat-
sen. Der var mødt mange medlem-
mer frem til festen - lige fra nogle 
af årets kaniner til  Ove Thomsen 
- har du navnet Allan der k 45 
års nålen. Og i forbindelse med 
overrækning
af årsnålene var der samlet kr. xxx 
ind til Aalborg Roklub. Det blev 
til en rigtig hyggelig dag hvor også 
de gamle rominder blev genop-
frisket.
Når der som overskrift står skift-
edag er det fordi vi i bestyrelsen 
allerede nu kan konstatere at 
der er ere bestyrelsesmedlemmer 
(inkl. formanden) der ikke genop-
stiller til næste valg. Derfor har 

bestyrelsen besluttet at indkalde 
til et medlemsmøde i efteråret 
hvor Aalborg Roklubs fremtid kan  
debateres, herunder drøftelse af 
bestyrelsesstrukturen - er der 
behov for så mange bestyrelses-
medlemmer - eller kan der ske 
en “modernisering” med et mindre 
antal bestyrelsesmedlemmer Ud 
fra disse drøftelse er det målet at 
få opstillet forslag til ny bestyrelse, 
med en beskrivelse af hvordan 
det sikres, at alle de arbejdsgaver  
der skal udføres i Roklubben også 
bliver dækket ind. Der bringes et 
opslag om mødet og bestyrelsen 
forventer - og ser frem til at der 
møder mange medlemmer frem til 
dette medlemsmøde.
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AKTIVITETSKALENDER

September
20. Aalborg Regatta. Arrangør: Ægir
27. Motionrums maledag
27. Aarhus Open Regatta
27. – 28. Løvfaldstur.

Oktober
25. kl 13:00 Årets sidste rotur
25. kl 16:00 Standerstrygning

November
2. kl 17:00 Vinter svømning i soendal svømmehal begynder.
4. kl. 19:30 Vinter gymnastik på vesterkæret skole begynder.
14. kl 17:00 Debat aften

December
24. kl. 14:00 Julebad i fjorden og sauna-tur.

* OBS ! med forbehold for ændringer *

E n  v e l l y k k e t  f e r i e  –  s t a r te r  i  b a n k e n

F e r i e

Vi giver dig gode råd med i bagagen – og hjælper gerne 
med kontant valuta, betalings- og kreditkort, rejsechecks 
og rejseforsikringer.

Rejs i banken først.
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EMNE: Bestyrelses poster
Af SEKRETÆREN

Bestyrelsesposter besættes i Aal-
borg Roklub ved et toårigt rota-
tionsprincip. Halvdelen af posterne 
kommer dermed på valg hvert år til 
generalforsamlingen. Da det ere 
gange er sket, at det tilsyneladende 
er kommet som en overraskelse 
på selve generalforsamlingen at 
et bestyrelsesmedlem ikke ønsker 
at genopstille, bringes her en 
kort oversigt over den forventede 
situation vedrørende besættelse 
af posterne i det nye år.

Formålet med dette er selvfølgelig 
at anspore nogle til at kandidere til 
de ledige poster eller at stille op til 
kampvalg på de poster der er på 
valg. 

På Valg: 
Formand: Stopper 
Sekretær: Genopstiller 

Rochef: Stopper
KapChef:   Genopstiller
(men vil gerne stemmes ud ved et 
kampvalg). 
kontingentkasserer: Stopper. 

Ej på valg: 
Aktivitetsformanden: Fortsætter 
(men vil gerne udskiftes. )
Ungd.leder: Fortsætter
Materielforvalteren: Stopper
Husforvalter: Stopper
K a s s e r e r ( n æ s t f m d / Ø K O ) : 
Fortsætter 
Næstformand/ADM: Vakant

Alle der er interesserede i at høre 
mere om bestyrelses arbejdet er 
velkommen til at kontakte ethvert 
medlem af bestyrelsen. Generelt 
kan der siges at arbejdet består 
af et månedligt møde og så nogle 
områdebestemte pligter til de for-
skellige poster.
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KLUBNYT: Bestyrelsesposter
Af BESTYRELSEN

Hvornår skal kapfonden afvikles ?

Hvor mange kanoer og kajakker 
kan vi købe for pengene ?

Skal vinterbadning være obligato-
risk for morgenroerne ?

Det har vist sig gentagne gange, 
at disse er store og vigtig 
emner, som har medlemmernes 
bevågenhed, og som uden større 
indsats kan skabe debat i medier 
og omklædningsrum.

Det er imidlertid ikke det, der skal 
diskuteres når Aalborg Roklub 
indkalder til

 Medlemsmøde !!

Fredag den 14. november 2003 kl. 
17:00 - ??

Aftenens primære emne vil 
tværtimod tage udgangspunkt i 
spørgsmålet:

Hvordan får vi besat de ledige 
poster i bestyrelsen til generalfors-
amlingen ?

Den nuværende bestyrelse kan 
redegøre for, hvilke arbejdsopgaver 
der skal løses - og DU kan give 
dit konstruktive bidrag til, hvor-
dan det kan løses. Skal vi skifte 

til en ren anarkistisk ledelsesform 
?  -  Er der snarere brug for 
oplyst enevælde - eller kunne man 
forstille sig, at det er helt andre 
indsatsområder, der skal prior-
iteres.

Vi starter med en bid brød (vigtige 
beslutninger må som bekendt ikke 
træffes på tom mave ), og bruger 
så aftenen på en konstruktiv 
debat om klubbens fremtid.

Reserver allerede nu datoen i kal-
enderen, og mød op for at give 
dit bidrag til klubbens fremtid. 

Vi glæder os til at se jer.

KLUBNYT: Årets jubilarer
Af  SVEND LANGER

Ved roklubbens 117 års 
fødselsdag, som markeres den 23. 
august, vil der traditionen tro 
i forbindelse med 
fødselsdagsfrokosten blive over-
rakt årsnåle til medlemmer.

Ifølge klubbens opnoterede data 
fremgår det, at følgende skal have 
årsnåle:

45 års nål
 Ove Thomsen
35 års nål
 Knud Verner Pedersen
 Henrik Vejlstrup, 
 Hans Nygaard-Pedersen, 
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30 års nål
 Arent Plesner, 
 Roar Clausen, 
25 års nål
 Peter Gadegaard
20 års nål
 Morten Wendt, 
 Morten Hæk
15 års nål
 Erik Busse
10 års nål
 Lasse Hedberg
 H. C. Dybvad Jensen
 Klaus Knudsen  
 
KLUBNYT: Jubilarenes 
fødseldagsgave
Af  SVEND LANGER

45 års jubilaren, Ove Thomsen, 
overrakte ved markeringen af 
klubbens 117 års fødselsdag en 
gave på kr. 2.250,00 indsamlet 
blandt årets jubilarer.

KLUBNYT: Rostatuetten
Af  SVEND LANGER

I forbindelse med 
fødselsdagsfrokosten blev rostat-
uetten overrakt til Roar Clausen 
for sin store indsats igennem 
ere år for roklubben. Han har 
siddet i bestyrelsen som ung-
domsleder, deltager som instruktør 
for nye roere, leder vintergymnas-
tikken, sælger rotøj, vedligeholder 
motorbåden og i det hele taget 
foretager mange forskellige vedlige-
holdelsesarbejder på såvel bådene 
som klubhuset, og han er altid 
villig til at give en hjælpende 
hånd. 

KLUBNYT: Klubbladets portotilskud
Af  SVEND LANGER

I øjeblikket er der fra regeringens 
side fremsat et forslag om 
fjernelse af bladtilskuddet, der 
kan betyde, at det bliver langt 
dyrere at udsende vores klubblad. 
Post Danmark skal privatiseres, 
hvorfor de nuværende regler om, 
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at klubblade skal udsendes til 
særlig lav porto ophæves. Det kan 
betyde en forøgelse af udgiften 
to-tre gange.

Lovforslaget er endnu ikke 
endeligt færdigbehandlet, men det 
forlyder, at der er ertal i 
folketinget for det.

Spørgsmålet kan måske give 
anledning til, at klubben bør 
overveje, om vi skal fortsætte 
med et klubblad eller antallet af 
udsendelser skal nedsættes. Det 
kunne være rart at høre nogle 
tilkendegivelser fra medlemmerne 
om dette spørgsmål.

KLUBNYT: Vinter aktiviteter
Af  BESTYRELSEN

Som vinter aktiviter er der igen 
i år mulighed for svømning og 
gymnastik!

Soendal svømmehal er til 
rådighed hver søndag fra 17 - 18 fra 
d. 2/11-02, og det bliver igen 
under ledelse af Niels Erik Hofman. 
I periodens løb vil der blive 
mulighed for at svømme mellem 

årer samt at iklæde sig svømmevest 
i vandet.

Vesterkæret skole er til rådighed 
hver tirsdag fra kl. 19:30 til kl. 
21:30 fra d. 4/11-02, udfoldelserne 
sker under ledelse af Roar Clausen 
i den vestlige gymnastiksal.

RONYT: Kaninprøvelser II
Af  JESPER POULSEN WINTHER

Prøvelserne for kaniner i AR vil 
ingen ende tage.

Nu skulle vi også døbes, jeg kan 
ikke huske det selv, men jeg mener 
mine forældre kan bevidne at jeg 
er døbt i den kristne tro, i den 
danske folkekirke - åbenbart ikke 
nok for AR.

Nå - vi kaniner k en indbydelse til 
at blive døbt, dåben skulle foregå 
den 09 Aug. 2003 i ADR.
Af indbydelsen fremgik at vi 
kaniner vil blive døbt til Kong 
Neptun, hvorfor det selvfølgelig kan 
være på sin plads med endnu en 
dåb, den manglede i samlingen.

Fremmødt i AR var en lille skare 
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af årets kaniner, de øvrige mente 
åbenbart ikke at det var nødvendig 
med endnu en dåb, hvor vi klædte 
om til den højtidelige dåb i ADR.
Ankommet til ADR blev vi udstyret 
med kaninører og gulerødder, 
hvorefter vi blev lukket inde 
sammen med damekaninerne, 
uden at dette medførte 
tumultagtige scener.

Medens vi kaniner var lukket 
inde ankom Kong Neptun, slaverne 
samt de øvrige honoratiores var 
ankommet og klar til at modtage 
og ære Kong Neptun.
Herefter blev kaninerne en efter 
en fremdraget fra indelukket for 
at blive fremført for Kong Neptun, 
som forestod dåben.
Inden fremstillingen for Kong 
Neptun var den enkelte kanin, 
dog på behørig vis blevet indsmurt 
i diverse fødevarer af tvivlsom 
observans, både indenfor 
påklædningen som udenpå.

I forbindelse med indsmøringen af 
kaninerne, var der en enkelt kanin, 
som blev bragt frem til indsmøring 
- og indsmurt, men derefter sendt 
tilbage i indelukket for at tilbringe 
endnu en tid her, åbenbart for at 
denne kanin skulle modnes rigtig.
Kong Neptun viste sig fra den 
barmhjertige side, idet dåben 
indebar at ansigtet blev skyllet 
rent under selve dåbshandlingen, 
tillige med fremsigelse af et ritual. 
Herefter var slaverne behjælpelige 

med at få skyllet resten af kroppen, 
dette foregik ved at den enkelte 
kanin blev kastet ud fra slingeren.

Efter alle kaniner var blevet døbt, 
mente de at det var tid for hævn.
Alle slaver røg i vandet indtil 
ere gange, ligesom Kong Neptun 
- kan der her være tale om 
majestætsfornærmelse - 
statsministeren undslap, vi leder 
stadig efter ham.

Efter veloverstået dåbshandling og 
et tiltrængt båd, var ADR vært 
ved en lille sammenkomst, hvor 
dåbsattesten blev udleveret til hver 
enkelt kanin, som nu må betragtes 
som værende roer.

Om aftenen var ADR ligeledes vært 
ved en sammenkomst med grill og 
hvad dertil hører, men jeg kunne 
desværre ikke deltage, hvorfor det 
må være op til andre at referere 
herfra.

PS Hvis ovenstående er indvielsen, 
dåben, til at være roer, tvivler jeg 
på, at jeg bliver der til bekræftelsen, 
konrmation.

KLUBNYT: Afmærkning af farvand
Af  JOHN FJELSTED

Som mange allerede har bemærket, 
er lavet den længe savnede 
afmærkning af løbet op til Ryåens 
udmunding.
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Denne afmærkning er kommet 
stand ved et samarbejde mellem 
ro- og kajakklubberne, - men den 
store indsats er primært leveret af 
Henrik Lehmann fra kajakklubben 
- tak for det Henrik.

Sejlløbet er nu afmærket med 50” 
bøjer ( 40 cm. i diameter ) - 
for ikke at blive uvenner med 
Søfartsstyrelsen som skal god-
kende sådanne afmærkninger i 
danske farvande, så skal bøjerne 
hedde blåser, det kalder vi dem så 
fremover.

Blåserne er numererede (Nr. 1-25) 
fra Lindholm Å mod Ryå, og der 
står ÆGIR på dem.
Hold afstand på 5-10 m fra dem og 
gå nord om dem.

Der ligger fem (Nr. 1-5) inden faski-
nerne.

For hver ende af faskinerne står 
der en rød rusepæl med et rødt ag 
(der kommer senere større, reek-
terende, orange ag).
Hold god afstand på 10-20 m fra 
dem og gå nord om dem.

Der ligger re (Nr. 6-9) mellem 
faskinerne og dæmningen.

Der ligger otte (Nr. 10-17) mellem 
dæmningen og Syvstenen. Nr. 17 
ligger ud for Syvstenen (ved enden 
af startbanen)

Lige ved Syvstenen står der en 
grøn rusepæl.
Hold god afstand på 10-20 m fra 
den og gå syd om.

Der ligger otte (Nr. 18-25) mellem 
Syvstenen og Ryå.

Fra Nr. 25 sættes kurs mod 
Pumpehuset for at ramme Ryå’s 
munding.
Og pas så på pæleresterne ved 
bredden på venstre hånd for 
indadgående i Ryå.

Afmærkningen bliver inddraget 
umiddelbart efter standarstrygn-
ing i de repektive klubber.

KLUBNYT: Opråb !!

Af  FRANK PETERSEN

Kære medlemmer i Aalborg 
Roklub.

Hvorfor er du her ? Hvad får du 
ud af det ? Hvad vil du med 
klubben ? Hvorfor har du aldrig 
været til generalforsamling ? Har 
du uddannet dig til instruktør ? 
Kan du være rochef ? Kan du 
deltage i ledelsen ? Kan du tænke 
dig, at klubben lukkede, fordi 
ingen medlemmer viser interesse 
for at være med i ledelsen ?
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RONYT: Kajakkursus
Af  JENS-PEDER VIUM & PETER LAUBÆK

Efter vedtagelser på to 
generalforsamlinger har klubben i 
foråret anskaffet en havkajak, og 
vi har fået et kajakreglement. Den 
26. juli havde den yngre af de 
to tidligere redacteurs været ude 
at ro en herlig tur med vores 
formand Gregers, og kommet i land 
lød spørgsmålet: “Hvor skal jeg 
henvende  mig for at blive frigivet 
til kajak og blive kajakinstruktør, 
så vi kan komme i gang med at 
bruge den indkøbte kajak”. “Hos 
Ole Engen”, lød det klare svar. 
Så sagt, så gjort. Den snarlige 
opringning til Ole Engen medførte 
en længere svada, men enden på 
det blev, at Ole ville forsøge at få 
fat i Claus fra kajakklubben. 

Den 20. august om aftenen kom 
Claus så et informationsmøde 
i Roklubben og resultatet blev, 
at vi k fotokopieret en norsk 
lærebog for kajakinstruktører og 
den følgende søndag startede det 
første hold på og i vandet. Et 
hurtigt e-mail rundspørge blandt 
morgenroerne gav hurtigt 
tilslutning fra 5 af de 
morgenduelige, der lagde ud om 
tirsdagen. 

Vores instruktør, Claus Appel 
Jensen, har lært roningens glæder 
i Nykøbing Mors Roklub, hvor 
man også har både baglæns og 

forlæns roning. Deltagelse i DFfR’s 
landslangtur til Lysefjord i juni 
viste, at sådan er det i de este 
roklubber. Claus er så en af dem, 
der har valgt at fortsætte karrieren 
i en kajakklub, for han har da 
både vundet jysk mesterskab og 
roet Tour de Gudenå ere gange.

Oprindeligt lød Claus’ program 
på 6 instruktioner, for hvilket vi 
betalte 200 kroner. Lykkeligvis 
havde Claus en periode, hvor han 
afspadserede fra sit arbejde, for 
de 6 lektioner rakte ikke. Ud over 
den obligatoriske makkerhjælp og 
andre måder at bjærge mandskab 
og båd på, skulle vi også lære 
roteknik. Endelig syntes Claus 
også, at vi skulle opfylde Dansk 
Kano- og Kajak Forbunds (DKKF) 
krav om at ro 50 km under 
overvågning af en instruktør. På 
den måde ville vi blive frigivet på 
livstid, med adgang til at ro i alle 
danske kajakklubber. 

Da Aalborg Roklub jo kun har 
en kajak, gjorde Claus en stor 
indsats for at fremskaffe materiel 
så alle kunne komme på fjorden, 
dels i Aalborg KajakKlub og dels i 
Kano og Kajakklubben Limfjorden 
i Lindholm. 

Vi fandt også hurtigt ud af, at vi 
ville benytte os af muligheden for 
at komme til at ro på steder, hvor 
vi ikke kan komme med vores 
alm. robåde, og da den ene af 
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os bor i Vorsaa ved Voer Aa og 
den anden bor ved Lindenborg Aa, 
blev programmet udvidet med to 
madpakke o.s.v. -ture. Vi skulle 
nu ud at køre med bådene, og 
der rejste sig spørgsmål om 
transportforsikring m.v. Men vi 
havde fået et favorabelt tilbud fra 
KK Limfjorden om medlemskab 
resten af året, som alle havde 
accepteret. Så det var KK 
Limfjorden, der stod som arrangør 
af turene på de to åer, så vi var 
dækket af deres forsikringer. 

Ikke nok med at vi skulle lære 
at ro. Claus syntes også vi skulle 
prøve forskellige både, så han 
arrangerede, at Spejder Sport en 
onsdag eftermiddag mødte op med 
en trailer fuld af forskellige 
kajakker, som vi så kunne prøve 
at ro i. Og der blev givet individuel 
instruktion til de, der havde brug 
for det. Alt er blevet gjort fra Claus’ 
side for at vi skulle føle os sikre og 
i gode hænder. Stor tak til Claus 
og de to kajakklubber, som har 
stillet materiel til rådighed. 

Den 6. september var 8 mand 
på tur på en 9 km lang tur på 
Voer Aa, og enkelte vovede sig ud 
på en 3 km tur på Kattegat, der 
viste tænder den dag. Og den 20. 
september var 8 mand på en 32 
km lang tur i det skønneste lune 
efterårsvejr ned ad Lindenborg Aa 
- startende i den unge å ved Nybro 
ved Rebild Bakker og til Sejlod, 4 
km før udløbet i Limfjorden. De to 
ture på åerne har åbnet vores øjne 
for de mange nye muligheder, der 
byder sig til i den danske natur, og 
som nt supplerer de muligheder, 
vores baglæns roning byder på. 

Resultatet er, at følgende 
medlemmer af Aalborg Roklub nu 
er blevet frigivet efter DKKF’s 
regler: Ole Engen, Peter Gadegaard, 
Preben Baagøe Hansen, Carl-Emil 
Heidemann, Peter Laubek, Ove 
Nielsen, Jens Saxtorff, Steen 
Sodemann, Henrik Sørensen, Jens 
Thomsen, Jens Thorsted og Jens-
Peder Vium. Vi vil nu få Claus 
til at udfærdige en indstilling 
til bestyrelsen om, at vi tildeles 
kajakret i Aalborg Roklub, og 
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bede bestyrelsen  om at godkende 
Claus’ indstilling, samt hver at 
få udleveret et eksemplar af 
kajakreglementet, således, som det 
er krævet i §1. 

I nærmeste fremtid kommer Anders 
Jensen, der er forbundsinstruktør 
i DKKF, på besøg i Aalborg Roklub 
for at lære os nere roteknik. 
Det kan ikke udelukkes, at vi 
ved den lejlighed også får at vide, 
hvordan og hvor man kan blive 
kajakinstruktør.

Her ses de deltagene på kajakinstruktionsturen.



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

14
.............................................................................................................................................................................



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

15
.............................................................................................................................................................................

- at kajakken blev skadet allerede før 
den kom på vandet

- at der er gennemført kajakinstruk-
tion for morgenroere

- at der skal være medlemsmøde i 
november

- at kontingentopkrævningen for sep-
tember ikke kom ud til tiden

- at kontingentrate 4 opkræves i okto-
ber i stedet for

- at Ole Engen ud for Norden udfold-
ede så kraftbetonet roning, at det beg-
yndte at lugte brændt fra skulderen
 
- at forlænsroerne under uddannelsen 
roede på Hasseris å - det lykkedes 
dog ikke at nå frem til Hasseris Bymi-
dte, derimod lykkedes det næsten 
Saxtorff via Lindholm å, at nå frem til 
Vadum.
 
- at Frank gav de to gamle redaktører 
en lektion i roning for feinsmækkere - 

det skete i 2 åres inrigger i Nørredybet 
- Franks favoritfarvand.

- at Steen var glad for makkerhjælp, 
da han skulle op i båden efter at han 
stående på bunden af Lindenborg Aa 
havde tømt kajakken for vand.

- at Henrik k lært sig at ligge på 
ryggen i kajakken og glide ind under 
de lave broer over Lindenborg Aa - og 
mærkværdigt nok var det ikke under 
disse øvelser, han faldt i vandet

- at historier kan sendes til 
roblad@denvers.dk

REDAKTION:
Allan Clausen (ansv.) og Søren Lauritsen. 
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

5. November 2003
materiale kan/SKAL sendes til 

roblad@denvers.dk
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