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BESTYRELSEN
Formand:    
 Jens-Peder Vium  Skindbjergvej 5   98 39 18 33
   9520 Skørping  iqm@JPVium.dk

Næstformand:
 Henning Erhardsen  Erasmusvej 4  98 18 82 76 / 20 13 09 54
   9000 Aalborg  he@aalkat-gym.dk 

Økonomichef: 
 Svend Langer  Ahornvej 32  98 24 14 34
   9440 Aabybro   sol@post9.tele.dk

Kommunikationschef: 
 Peter Laubek  Åvænget 12  98 46 02 08
   Vorsaa pr.
   9300  Sæby  laubek@hus.dk

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

Rochef:
 Pt. Vakant  Opgaverne varetages indtil 2539 4262
   1/10 af Jacob L. Christensen jacob@denvers.dk

Logistikchef:
 Jørgen Sørensen  Flintevej 33  98 18 58 93
   9000  Aalborg  Joergen.Soerensen@skolekom.dk 

NØGLEPERSONER
Ungdomsroning:
    Pt. Vakant
Kaproning:  
 Morten Wendt Jensen Fredericiagade 34, kl. 98 16 42 64
   9000 Aalborg  morten.wendt@mail1.stofanet.dk

Langtursroning:
 Jesper Winther  Bispensgade 15, 2.th. 21 66 72 62 / 40 40 45 23
   9000 Aalborg  jpw@dtf-travel.dk 

Motionsroning:
 Steen Christiansen  Ny Kærvej 20  98 16 55 49
   9000 Aalborg 
 
Orienteringsløb:  
 Aage Nielsen  Skøjtevej 1  98 38 24 17
   9230  Svenstrup J.  aan@aet-biomass.com

Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Michael Richter  Skelagervej 155, st. TV 98 18 13 51
   9000 Aalborg
 
Medlemsblad (ansv. red.) 
   Allan Clausen  51 94 42 71
   Gl. Strandvej 9, 2.tv roblad@denvers.dk 
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EMNE: Formanden har ordet
Af  JENS-PEDER VIUM

I juli-nummeret af medlemsbladet 
spurgte Steen Christiansen med 
adresse til formanden om, hvorfor 
maj-nummeret af medlemsbladet 
ikke indholdet oplysninger om klub-
bens anskaffelse af kajakmateriel 
og spurgte  samtidig, om der så var 
midler til rådighed til nyanskaffel-
ser og materiale til klubbens øvrige 
både. Jeg har valgt at bringe svaret 
under denne rubrik, fordi jeg har 
benyttet anledningen til at komme 
ind på nogle principielle tanker om 
systematisk/forebyggende ved-
ligehold og budgettering. Og så 
til svaret på Steens efterlysning.

Historien om kajakprojektet star-
ter tilbage til oktober måned sidste 
år, hvor de første 12 medlemmer af 
klubben var blevet frigivet til kaja-
kroning og havde været af sted på 
ture på Voer Aa, Lindenborg Aa og 
Halkjær Aa. På det tidspunkt indgav 
klubben en ansøgning til Friluftsrå-
det om medfi nan¬siering af 4 hav-
kajakker til brug for turroning, bl.a. 
på åer og søer. I februar kom der 
svar, at vi havde fået bevilliget kr. 
25.000 til anskaffelse af 4 havka-

jakker. Samtidig havde Friluftsrådet 
reduceret projektet, så det kom til at 
omfatte anskaffelse af kajakmateriel 
og markedsføring af naturoplevelser. 

På klubbens generalforsamling i 
februar blev det omtalt, at klub-
ben havde fået denne bevilling. På 
dette tidspunkt var det 13 tilmeldte 
til kajakinstruktion i den forestående 
sæson. Men klubbens egenfi nan-
siering på kr. 40.000 var ikke med 
i det budget, der blev fremlagt og 
godkendt på general¬forsamlingen. 
Som det fremgår af Henrik Søren-
sens artikel i juli-nummeret, er klub-
bens egenfi nan¬siering tilvejebragt 
via dispositionsfonden. Det er også 
dispositionsfonden, der fi nansie-
rer de kr. 25.000 indtil projektet er 
gennemført, så pengene fra Frilufts-
rådet bliver frigivet. Det betyder, at 
kajakprojektet gennemføres uden 
at det berører det budget, der er 
godkendt på generalforsamlingen.

I dette budget er der midler til gen-
nemførelse af de bestillinger af mate-
riel, som den tidligere besty¬relse 
har sat i ordre, nærmere betegnet 
en 2-årers inrigger. Der er også afsat 
midler til vedlige¬hold og mindre 
anskaffelser til bådparken, det være 
sig inrigger- som outrigger materiel. 
Om der er afsat midler til nye sko til 
otteren fremgår ikke af budgettet.

Der er to grunde til, at nye sko til 
otteren ikke fremgår af budgettet. 
Den første er, at der ikke har været 
tradition for at dokumentere grund-
laget/forudsætningerne for budget-
tet. Den anden er, at da budgettet 
blev udarbejdet, var det uklart, om, 
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AKTIVITETSKALENDER

September
24-26. Løvfaldstur
25.  8GP  - Århus Open Regatta

Oktober
7. Sæson afslutning for morgenroere
9.  Klubudviklingskursus
30. Standerstrygning
 Klubudviklingskursus

November
20. Klubudviklingskursus

* 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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og i givet fald hvor stor aktivi-
tet der ville blive i KAP-afdelingen. 

Det er mit ønske at få elimineret de 
to grunde til, at jeg ikke kan give 
et klart svar vedrørende skoene til 
otteren. Jeg forestiller mig, at det 
skal ske ved at indføre systema-
tisk vedligehold baseret på en årligt 
ajourført tilstandsvurdering af vores 
materiel. Tilstandsvurderingen skal 
så, sammen med oplysninger om det 
planlagte/forventede aktivitetsniveau 
i de forskellige afdelinger, danne basis 
for en prioritering af de nyanskaffel-
ser, udskiftninger og løbende vedli-
gehold, der skal gennemføres i den 
forestående sæson. Pengene hertil 
skal så fremgå af det budget, der 
fremlægges til godkendelse på gene-
ralforsamlingen i februar måned. 

Jeg ved ikke om det er noget i stil 
med det ovenstående, de vise fædre 
har haft i tankerne, da de i klub¬bens 
vedtægt skrev, at generalforsamlin-
gens dagsorden skal indeholde: Gen-
nemgang af bestyrel¬sens planer 
for den kommende sæson, herunder 
godkendelse af budget og fastlæg-

gelse af kontingent for samme. Men 
det er mit og bestyrelsens bud på 
noget af det, der kan tages med under 
dette punkt på generalforsamlingen.

KLUBNYT: Fødseldagsfrokosten
Af  PETER LAUBEK & JENS-PEDER VIUM

Optakten til fødselsdagsfrokosten var 
den bedst tænkelige: Dåb af 5 nye 
både. 

Den første båd, der blev døbt var en 
testamentarisk gave fra vort æres-
medlem, Poul Erik Ehlers, der døde 
i marts. Hans søn Kem Ehlers, selv 
mangeårigt medlem af vor klub, talte 
om, hvad roningen havde betydet – og 
stadig betyder i hans liv. Vedrørende 
det sidste, så foregik det i egen kajak 
på en sø nærheden af hans svenske 
bopæl, idet der ikke var nogen roklub 
i nærheden. Kem sluttede af med at 
mindes det seje jyske og bad derpå 
sin mor, Ruth Ehlers, selv mangeårig 
roer, om at døbe den indkøbte single 
sculler ”Sej”.

Dernæst blev de 4 indkøbte havka-
jakker døbt. Dåbsfædrene var:
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• Ole Engen, der lagde for med 
at døbe båden Papiluk. Med sit forslag 
til generalforsamlingen i 2002 var Ole 
Engen den, der startede udviklingen 
med kajakker i klubben.
• Peter Laubek, der døbte 
båden Maliina 
• Carl-Emil Heidemann, der 
døbte båden Arnaq, og
• Henning Andersen, der døbte 
båden Malik

Efter de 5 gange dåb, fortsatte fest-
lighederne på 1-salen. Slagter Stillers 
pølsebord var bestilt til kl. 14:00, og 
da der var ledig tid lagde formanden 
for med sin tale til medlemmerne. 
Poul Erik Ehlers havde bestemt, at 
gaven skulle være bestemt for klub-
bens unge roere, så derfor havde for-
manden valgt ungdomsroningen som 
det centrale tema i sin tale. Manu-
skriptet til talen kan læses andet-
steds i dette blad.

Da den værste sult var stillet fi k de 
tilstedeværende jubilarer overrakt 
årsnåle. Rækken af jubilarer blev ført 
an af Christian Hermansen, vores 
seniorrevisor, der har været 55 år 
som aktivt medlem. Listen med årets 
jubilarer bringes andetsteds i dette 
blad.

Sæsonens store overraskelse har 
været, at der på ny er blevet akti-
vitet i KAP-afdelingen. Det skyldes i 
særdeleshed den fl otte indsats, som 
Flemming Due og Morten Wendt har 
ydet som trænerpar. Det var derfor 
et naturligt at tildele dem Schøllepo-
kalen for en fornem indsats. 

Flemming Due var blandt de roere, 

der i deres ungdom havde nydt godt 
af Poul Erik Ehlers lederskab og af 
Ruth Ehlers omsorg for roerne, når 
de var til regattatur. Dertil kom, at 
Flemming Due såmænd også havde 
roet kaproning med Kem Ehlers. Der 
blev udvekslet mange gode minder, 
den eftermiddag. 

Ved en hurtigt organiseret indsamling 
blandt klubbens jubilarer, lykkedes 
det for Jens Brandt at få indsamlet 
kr. 3.650,00 som gave til klubben. 
Og Ruth Ehlers overrakte et gave-
brev på kr. 25.000,00, penge som 
var anvendt til indkøb af ”Sej” med 
tilhørende årer. På vegne af klub-
ben udtrykte formanden sin tak for 
gaverne og for den loyalitet over for 
vor klub, de er udtryk for.

Der var lavet et særligt gunstigt tilbud 
til de unge, som for kr. 50,00 kunne 
få mulighed for at spise sig mætte i 
pizza. 12 yngre medlemmer havde 
taget imod dette tilbud, og hyggede 
sig dermed. 

Ud på eftermiddagen, da pølsebordet 
var ret skamferet, hørtes lyden af 
en speedbåd, der tog gassen af lige 
ud for klubhuset. Det var såmænd 
Bjarne Pedersen, der iført en stor 
trøje lige ville kigge ind for at mod-
tage sin 40-års nål. 

Ved 17-18-tiden var der stort set kun 
oprydningsholdet tilbage til at runde 
en hyggelig eftermiddag af.
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KLUBNYT: Meddelser fra bestyrel-
sen
Af BESTYRELSEN

Gregers S. Gregersen er udtrådt af 
bestyrelsen, og posten som logistik-
chef er overtaget af Jørgen Sørensen. 

Jacob L. Christensen er udtrådt af 
bestyrelsen og posten som rochef er 
p.t. vakant. Jacob har givet tilsagn 
om at varetage de praktiske opga-
ver indtil udgangen af september.

Bestyrelsen har besluttet at iværk-
sætte et projekt vedrørende syste-
matisk vedligehold af klubbens 
bygninger og omgivelser. Projektets 
opgave er at gennemgå det hele 
og i den forbindelse udarbejde en 
tilstandsvurdering, der kan danne 
grundlag for prioriteringen, og 
dermed også budgetteringen, af de 
vedligeholdsopgaver der forestår 

inden for en tidshorisont på 3-5 år. 
Til det formål er der ved at blive 
nedsat en projektgruppe med Lars 
H. Topp som projektleder og Erik 
Hassing Poulsen som stedfortræ-
dende projektleder. Projektet referer 
til logistikchefen, Jørgen Sørensen. 

KLUBNYT: Jubilarer 2004
Af  JENS-PEDER VIUM

55 års nål
Chr. Hermansen

50 års nål
Torben Broe Christensen 

45 års nål
Peter H. Hansen
 
40 års nål
Bjarne Pedersen
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35 års nål
Børge Christoffersen
Tom Holmberg
Ib Nygaard
Kjeld Bussborg Johansen
Poul Dahl Fogh
 
30 års nål
Jens Brandt
 
25 års nål
Lars Henrik Topp
Poul Kroon

20 års nål
Mikael Hermansen
Jacob Munch Nielsen
Henrik Bach Pedersen
Anders Enghave
 
15 års nål
Poul Wendt Jensen
Lars Ramhøj
Dan Hansen Petersen
Lars Munch Nielsen
Carsten Larsen

10 års nål
Preben Baagøe Hansen
Peter Ladefoged
Freddy Schnoor
Finn Laursen
Sten Erik Løvgreen

KLUBNYT: Vinteraktiviteter
Af  HENNING ERHARDSEN

Sommeren er ved at være ovre, 
og vinteraktiviteterne byder sig til.
Igen i år vil der være svømn-
ing om søndagen, og igen i år 
vil det være i Sofi endalskolens 
svømmehal kl. 17.00-18:00.
Om tirsdagen vil der som tidligere 
være mulighed for at dyrke en 
form for gymnastik i Vesterkærets 
skoles gymnastiksal; men det har 
ikke endnu været muligt at fi nde en 
værdig arvtager til Roar Clausen. 
Der arbejdes på sagen, og om dette 
og andre aktiviteter vil du kunne 
orientere dig på klubbens opslag-
stavle og på klubbens hjemmeside.

KLUBNYT: Ryå tur
Af  CARL-EMIL HEIDEMAN

Det var vores hensigt at vores tur 
onsdag den 8. september skulle have 
været på Voer Å med start ved Peter 
Laubeks hus; men det var ikke muligt 
for os at transportere de tre udvalgte 
havkajakker på betryggende vis. Så 
i stedet valgte vi plan B og roede op 
til ægirs hytte i Ryå, hvor vi spiste 
vores medbragte mad. Vi er i denne 
sammenhæng Henning Andersen, 
Martin B. Jensen og undertegnede.
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Det blev en rigtig dejlig tur i et fan-
tastisk godt vejr. På hjemturen var 
vi i land på ”Dæmningen” også en 
lidt speciel oplevelse at ankomme 
til ”Dæmningen” på denne måde. 

Roklubbens valg af kajakker er per-
fekt, men det ville være godt med 
en trailer. Sammenlagt en god 
oplevelse og en lang tur på 26 km.

KLUBNYT: Regatta betragtninger
Af  SVEND LANGER

Som bekendt var det Aalborg Roklub, 
der stod for arrangementet omkring 
Aalborg Regattaen den 11. septem-
ber 2004.

På trods af, at der var mange nye 
kræfter, der skulle overtage arbe-
jdet med forberedelserne og selve 
gennemførelsen, så lykkedes det 
at gennemføre arrangementet, så  
vores gæstende roklubber efterføl-
gende gav udtryk for en dejlig dag 
og aften.

Der var mange forskellige medlem-
mer involveret, og det var dejligt at 
se den fordeling, der var af opgav-
erne. Eftermiddagsroerne, morgen-

roerne, aftenroerne og kapafdelingen 
løste opgaverne, ikke på samme tid 
og ikke efter en speciel fast organ-
isering, men alle havde eller fi k en 
forståelse og indsigt i, hvad der skulle 
gøres,  således  at det til sidst blev en 
helhed.
 
Tak til alle der gav en hånd med, 
specielt:
- tak til Morten Wendt for det fl otte 
stykke arbejde han udrettede med 
serviceringen af de roklub  ber, der 
skulle låne både af klubben, og 
- tak til Jesper Winther. Det var 
beundringsværdigt at opleve hans 
forarbejde til og organisering af selve 
regattafesten. Han var både her og 
der og var utrættelig med sin hjælp 
og vejledning til sine forskellige 
medhjælpere. Med stor kyndighed 
sørgede han for madfordelingen til 
gæsterne og styrede driften af baren 
fra start til slut.

Der var 106 deltagere, der betalte 
for en spisebillet, medens nogle få 
deltagere havde medbragt sin egen 
mad. Således var der 120 som betalte 
entre til regattafesten.

KLUBNYT: Regatta resultater
Af  FLEMMING DUE NIELSEN

Aalborg regattaen faldt i år en uge 
før end normalt. Man havde valgt 
fl ytningen af hensyn til det DM som 
skulle afvikles 18. sep.

I år havde AR og ADR lavet en jun. 
Mix 8+. Vi havde lånt Kiri og Kathrine 
som en del af mixet. Det var rart at 
træne sammen med dem. I AR havde 
vi nogle juniorer som heller ikke tidli-
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gere havde været i løb. Der var meget 
som skulle prøves af før tingene gik 
op i en ”højere enhed”. Alle gjorde 
hvad de kunne under træningen. 

På selve dagen skulle ovennævnte 
roere, ro i 8+  samt 4+ inrg. Jeg må 
KLART erkende, at jeg havde regnet 
med to sejre, men fi k i stedet to 
andenpladser. Min forventning havde 
været to førstepladser. Dette ud fra, 
hvad jeg havde set under trænin-
gen.

AR deltog i en del løb den pgl. Dag, 
men det var en dag, hvor det faktisk 
kun blev til anden pladser.

Det eneste lyspunkt var Peter Hansen. 
Her havde Morten og jeg valgt at 
sætte ham af senior 8+. Dette ud fra, 
at han var kommet op på for mange 
løb den pgl. Dag. (5 stk.). Derfor var 
det dejligt at se Peter gå ud og vinde 
en fl ot sejr i jun. A. 1x.

” I Sen. A. 4 +, havde vi to både med. 
”guldfi reren og sølvfi reren”.

 Der var vist meget der skulle tales 
om efter løbet, idet sølvfi reren, skulle 
have nyt navn. Det må jo være en 
naturlig følge, når man slår klubbens 
1. hold.

AR.s både blev nr. 3 og 4 i det pgl. 
løb.

Vi havde alle en god dag ved/på 
fjorden. Det var dog lidt specielt, at 
opleve et inrg. damer veteran som 
afslutning. Her er vi vant til et godt 
race i 8+ som afslutning. Det race 
havde vi tidligere på dagen, hvor de 

”to Sen. A 4+ i guld” sad på klubbens 
otter. Her havde vi et fl ot løb, hvor vi 
desværre kun fi k ”sølv”.  

Personligt kunne jeg godt tænke mig, 
at man byttede rundt på det sidste 
8+ grandprix . (25/09-04) således, 
at vores regatta igen blev den sidste 
i sæsonen.

Det at være den sidste regatta bety-
der, at man vil have fl ere deltagere i 
løbene. Dette pga. de roere som har 
været til DM, netop lige har opfyldt 
deres målsætning for det forgangne 
år. Yderligere ville det jo også være 
en god grund til at blive til regat-
tafesten, idet der ikke står en ”sur 
træner” og vil have folk på vandet. 
Før i tiden var festen større, idet folk 
blev og overnattede i bla. telte.

KLUBNYT: Rochef post
Af  JACOB CHRISTENSEN

Jeg har desværre en træls men nød-
vendig meddelelse, jeg ser mig nød-
saget til at trække mig fra bestyr-
elsesarbejdet. Jeg har desværre 
måttet erfare over en længere peri-
ode at samarbejdet med formanden 
er blevet sværere og sværere.

Denne arbejdskrævende situa-
tion i bestyrelsesarbejdet har tvun-
get mig til at prioritere mit studie 
højere end bestyrelsesarbejdet. Det 
kan måske være svært at forstå for 
udenforstående men jeg håber at alle 
har forståelse for dette og jeg regner 
stærkt med at også formanden har 
forståelse for mit valg.

Det er meget vigtigt for mig at under-



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

11
.............................................................................................................................................................................

strege at det ikke var det faglige 
bestyrelsesarbejde som rochef der 
har fået mig til at trække mig. Jeg 
har set det som en spændende udfor-
dring og jeg føler at jeg er kommet et 
godt stykke vej med min egen mål-
sætning og arbejdet som rochef.

Dette, for mig, nødvendige valg 
kommer ikke til at betyde at jeg ikke 
længere kan fortsætte mit arbejde i 
roklubben, idet jeg fortsat har tænkt 
mig at yde et stykke arbejde for Aal-
borg roklub. Jeg ser frem til at kunne 
bruge mere tid til ungdomsroerne og 
jeg har også planer om at der kan 
startes en sculler-skole til næste år 
for alle der er interesserede i outrig-
gerroning.

Med disse ord vil jeg takke for den del 
af rosæsonen der er gået og ser frem 
til en stærk romæssig afslutning på 
sæsonen og hårdt arbejde gennem 
vinteren i motionsrummet.

KLUBNYT: 8GP
Af  JACOB CHRISTENSEN

Rosæsonen er ved at gå på hæld, 
men vi er endnu ikke færdige med 
sæsonen. Vi mangler stadigvæk 
at få afsluttet 8GP. Finalerne roes i 
Århus den 25. september og alle Aal-
borg-roere opfordres til at komme 
og heppe på vores drenge i 8GP, der 
allerede har en næsten sikker første-
plads. 

Ud over 8GP mænd, regner vi med at 
eftertilmelde vores ungdoms 8-mix 
i 8GP. Det bliver spændende at se 
hvad træningen kan føre til. Held og 
lykke til de otte ungdomsroere.

Det har for deltagerne i 8GP været en 
stor oplevelse at få et indblik i hvad 
kaproning egentlig er og der kan kun 
opfordres til at også andre roere med 
interesse herfor kontakter vores træ-
nere Morten W. og Flemming D. Det 
kræver at man træner hårdt, men så 
er belønningen også et godt kamme-
ratskab med både trænere og med 
roere.

FFauerholdt
Jensen aps.

Malerfirma
Håndværkervej 9
9000 Aalborg
tlf: 98127008
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KLUBNYT: Styrmandskursus
Af  JACOB CHRISTENSEN

Daglig roning forløber planmæssigt, 
dog har jeg bemærket at der har været 
en del efterspørgsel på styrmandskur-
set. Det næste styrmandskursus vil 
sandsynligvis først komme til foråret 
og det vil højst sandsynlig blive plan-
lagt af vores HR-chef i samarbejde 
med Niels Erik Hofman, ligesom i år.

KLUBNYT: Instruktør
Af  JACOB CHRISTENSEN

Er du interesseret i at blive instruk-
tør eller er du allerede instruktør, 
så ser jeg gerne at du har været på 
både klubtrænerkursus modul A og 
modul B. Det kræver at du har styr-
mandsret og minimum to års roer-
faring før du kan blive klubtræner.
Er du en af dem der skal være med til at 
sætte et godt præg på de nye kaniner, 
så kontakt vores HR-chef og hør mere.

KLUBNYT: Ungdomsroning
Af  JACOB CHRISTENSEN

Vi har jo som bekendt ingen ung-
domsleder for tiden og derfor vil jeg 
her opfordre ungdomsroerne til at 
deltage i træningen med Morten W. 
og Flemming D.
Ud over denne træning tirsdag og 
torsdag, vil der onsdag eftermid-
dag klokken 16 være mulighed for at 
komme til at træne og/eller snakke 
træningsprogram med nedenstående 
tidligere ungdomsroere. Vi kan des-
værre ikke afholde ungdomsklubaft-
ner som vi gjorde sidste år, men vi 
kan tilbyde forskellige træningsaktiv-

iteter hen over vinteren og primært 
ergometerroning og bassinroning. 
Måske får vi også mulighed for at 
bruge gymnastiksalen tirsdag aften, 
alt afhængig af hvad bestyrelsen 
beslutter sig for at den skal bruges 
til. Bliver det muligt at benytte gym-
nastiksalen, vil ungdomsroerne blive 
informeret om dette i roklubben.

Aktive i forbindelse med ungdoms-
roning:
Allan Clausen
Anders Glise
Anders Christensen
Bastiaan Böekling
Henrik Christoffersen
Jacob L. Christensen
Jesper Trolle
Reno Steinke

KLUBNYT: Exit Logistikchef
Af  GREGERS GREGERSEN

Forandring og fornyelse er næsten 
altid meget spændende fordi de ofte 
udspringer af en ”skør” idé – eller et 
gennemarbejdet forslag. Sådan er 
det også i Aalborg Roklub – uden at 
der her skal nævnes eksempler på 
hverken det ene eller andet. Aalborg 
Roklub er inde i en forandringsfase 
med nye titler og nye måder at gøre 
mange ting på, og vi står netop nu 
foran Klubudviklingskurser hvor alle 
klubbens medlemmer får mulighed 
for at komme til orde og give udtryk 
for meninger og holdninger. 

I bestyrelsen har forandringer været 
markante, så markante at en række 
hændelser har fået mig til at overveje 
min situation. Det har været meget 
svært – for man forlader jo ikke en 
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bestyrelsespost i ”utide”. Alligevel 
har det været nødvendigt for mig at 
vælge mellem én af fl ere muligheder. 
Ved mit valg har hensynet til Aalborg 
Roklub vejet tungest, hvorfor jeg har 
besluttet at udtræde af bestyrelsen 
fra 1. september 2004,  men med 
tilbud til Aalborg Roklub om, at jeg 
fortsat koordinerer og får iværksat 
bygningsvedligehold, udlevering af 
nøgler mv. Med dette valg af løsning 
på et stort problem, er der forsøgt 
taget højde for, at beslutningen ikke 
får betydning for hverdagen i klub-
ben.   

Ny logistikchef er Jørgen Sørensen, 
som siden generalforsamlingen i 
marts har haft ansvaret for bådpar-
ken mv. som materielforvalter. 

KLUBNYT: Maling af facader
Af  GREGERS GREGERSEN

Igen har ”Martin & Co.” slået til. Som 
I alle har set, er der skiftet træbe-
klædning på facaderne på klubhusets 
første sal.

Træbeklædningen er nu grundet og 
malet i samme farver som resten af 
huset. Arbejdet er udført af et stærkt 
sammensat hold bestående af gar-
vede  roere der også kan det der 
med at tilbyde klubben en arbejds-
indsats når der er behov for det. Det 
er altid dejligt at blive mødet med et 
præcist spørgsmål: ”Skulle vi ikke få 
malet facaderne – hvornår kan vi gå i 
gang.” Er du blandt dem der ikke har 
prøvet denne oplevelse kan det godt 
anbefales. Det kunne jo være vane-
dannende for dig at yde en indsats 
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for din roklub – og mærke sammen-
holdet.

KLUBNYT: Maling af vinduer
Af  GREGERS GREGERSEN

Der er mange måder at male vin-
duer på !  Busse & Co. har valgt den 
meget grundige. Det har vi kunnet 
følge med i hen over sommeren. Vin-
duerne mod Søsportsvej har været 
renset i bund. Grundet med det rig-
tige grundingsmiddel og efterføl-
gende malerbehandlet. 
De har valgt den meget arbejdskræ-
vende metode fordi det er den der 
holder – til glæde for os alle. Men 
arbejdsholdet er ”skrumpet” hen 
igennem processen, så nu er det 
alene Busse der er tilbage. 

Har du lyst – mod og tid kan vi få 
etableret et nyt vinduesmalerhold 
med Busse som Nestor. Der er stadig 
vinduer som ligefrem sukker efter at 
få samme behandling som vinduerne 
mod Søsportsvej. I kan kontakte 
mig.

KLUBNYT: Ind- og udmeldinger
Af  TOMAS KRISTENSEN
 
Siden Juni har vi fået yderligere 8 
nye medlemmer:

244 Mads Hansen
245 Esben
246 Bjørn Holm
247 John Holm
248 Nicki Christensen
249 Olav Dahlgaard
250 Bastiaan Bøckling

Udmeldinger siden juni:

6 Frank Petersen
77 Lars Munch Nielsen
114 Nikolaj Lund-Volkmann
129 Per Holst
139 Søren Lysholt Hansen
147 Kasper Dueholm Balling
148 Rasmus Stenov Elmstrøm
149 Thomas Jeppesen
152 Dennis Pedersen
175 Kasper Riis
182 Mads Sønnichsen
190 Jacob Pedersen
207 Thomas Kanstrup
208 Dennis Holm Lundtoft
224 Henrik Breck
231 Michael David Pedersen
236 Jeppe Hübertz Vesterbæk
? Jens Jacob Krogh Jensen
 
Det betyder at vi nu er 222 aktive 
medlemmer og 43 passive.

KLUBNYT: Persondata ændring
Af  TOMAS KRISTENSEN

Hvis du skulle blive opmærksom på 
at der er en fejl eller hvis du lige-
frem skulle have brug for at ændre 
nogle af medlemsdataene, så fi ndes 
der retteblade først i medlemsmap-
pen på skranken i bådhallen. Udfyld 
en formular og afl ever den i klubbens 
postkasse. 

KLUBNYT: Otter Grand Prix på 
bagsværd Sø
Af  MORTEN WENDT JENSEN

2. afdeling af Otter Grand Prix serien 
blev afviklet på Bagsværd Sø søndag 
den 15. august.
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På forhånd havde vi høje forventnin-
ger som følge af de gode resultater 
fra første afdeling.

For at være godt forberedte drog hele 
holdet – i alt 11 personer – mod Bag-
sværd allerede lørdag formiddag.
Overnatning i telt ved søen samt til-
beredning af medbragt mad på gas-
blus vakte minder om tidligere ture 
med Aalborg Roklubs kaproningsaf-
deling.

Sportsligt set er der ikke meget at 
berette om…for vi vandt alle vore løb 
– endda med op til fl ere bådlængder.

Peter Hansen og Anders Gliese vandt 
begge deres singlescullere. 
Anders roede i vor nye båd ”Sej” 
skænket af Ehlers-familien. Båden 
opnåede således en sejr i sit første 
løb.

Herefter var det dobbeltscullerens tur 
– Anders Josefsen og Peter Christof-

fersen bidrog med endnu en sejr.

I fi rer med styrmand vandt Steen 
Christiansen, Jesper Winther, Jens 
Brandt, Jacob Christensen og Henrik 
Christoffersen. Og det endda på trods 
af, at de øvrige både i løbet alle var 
dobbeltfi rere, som er en hurtigere 
bådtype.
Ved Otter Grand Prix er der mulighed 
for at man i fi rer-løbet kan vælge om 
vil stille med en fi rer med styrmand 
eller dobbeltfi rer uden styrmand. Da 
sidstnævnte er den hurtigste båd-
type, skal den ifølge reglerne starte 
10 sekunder efter den almindelige 
fi rer. Det havde startdommerne åben-
bart glemt, for de startede samtlige 
både på samme tid.
Men trods dette formåede vores fi rer 
alligevel at komme først i mål.

Ovennævnte roere dannede sammen 
holdet i det afsluttende otterløb – og 
vandt, men ikke uden dramatik.
For dommerne valgte at afbryde 

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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løbet blot 100 meter før vores otter 
som den førende båd kunne ro i mål. 
Årsagen var en kollision mellem to 
øvrige ottere, som på det tidspunkt 
var langt bagud og lå i modsatte side 
af banen. De kolliderende både havde 
ingen indfl ydelse på de øvrige både i 
løbet – herunder AR – men alligevel 
blev der dømt omstart.
På trods af tydelig træthed blev resul-
tatet en sejr.

Anders Gliese fi k en ekstra rotur, idet 
han også roede på Ægirs hold, som 
ikke kunne stille fuldt mandskab. På 
Ægirs hold var endvidere et andet 
AR-medlem, Jesper Trolle.

Efter to afdelinger fører Aalborg 
Roklub nu divisionen med 98 point 
ud af 100 mulige. Der er 6 point ned 
til Kvik på andenpladsen.
Sidste afdeling afvikles på Brabrand 
Sø lørdag 25. september.

En stor tak til kokkene og bagerme-
steren – I belønnes med genvalg.
Også tak til Jesper Winther, der som 
første mand af sted og sidste mand 
hjemme lægger bil til og kører landet 
tyndt med vore både.

KLUBNYT: Retningslinier
Af  JØRGEN SØRENSEN

Retningslinier for brug og rengøring 
af materiellet

Der ses ofte både (inriggere) hvor 
der står en mindre sø omkring bund-
proppen. 
Dette vand er MEGET skadeligt for 
båden. En passende procedure for at 
undgå dette vand er enten at tørres 

HELE båden af indvendigt eller at en 
af roerne foretager en EKSTRA aftør-
ring (af båden – ved bundproppen) 
efter badningen.
Det vil i fremtiden være den der er 
noteret som etter der har ansvaret 
for at der ikke står vand i bådene 
efter brug. 

Efter brug af bådene skal
• årerne skylles og aftørres
• båden skylles udvendigt
• båden skylles indvendigt,  
 hvis der er snavset (f.eks.  
 efter landgang)
• dækket skylles og aftøres
• eventuelt vand inde i båden  
 fjernes – også i for- og agter 
 rum
• lugerne til for- og agterrum  
 skal stå åbne

Vær med til at lette vedligehol-
delsen ved at behandle materiel-
let ordentligt.

KLUBNYT: Orientering om bådpark
Af  JØRGEN SØRENSEN

Orientering om udfasning af gamle 
både og indkøb af nye.

Nye både
Så er roklubbens fi re kajakker ende-
lig anskaffet og døbt. Kajakkerne 
vil blive placeret langs væggen i 
værkstedet over mod kajakklub-
ben (meget passende). Materiale til 
”hylder” er anskaffet – så det er kun 
det praktiske med at lave hylderne 
der mangler.
Arnaq (= kvinde) Grønlansk pige-
navn. Døbt af Carl-Emil Heidemann.
Kajakken er af typen Capella (gul).
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Maliina (den pige der bliver til solen 
i sanget om solen og månen). Døbt 
af Peter Laubek.
Kajakken er af typen Dag Mivok 
(rød).

Malik (= bølge) Grønlandsk drenge-
navn. Døbt af Henning Andersen .
Kajakken er af typen Capella (gul).

Papiluk (= en lille sød ting man holder 
af), det er faktisk også et godkendt 
dansk navn, efter Peter Freuchen’s 
datter). Døbt af Ole Engen.
Kajakken er af typen Dag Mivok 
(rød).

Der er også anskaffet en junior single 
sculler.
SEJ  Døbt af Ehlers (Ruth Ehlers 
enke efter Ehlers).
Båden er lavet på Schröder værft, 
Hamborg.
Båden er skænket af afdøde æres-
medlem Poul Erik Ehlers.

Både der udfases
M.S. (fi rer inrigger) blev anskaffet 
med økonomisk støtte fra Konsul 
Magnus Müller og Im. Stuhr. Den er 
bygget af bådebygger Karl Poulsen, 
Løgstør som båd nummer 426. Den 
blev døbt i 1948. Der arbejdes på 
om en anden klub der vil overtage 
båden.

Sejr (fi rer outrigger) er bygget af 
bådebygger Anton Nielsen, Kerte-
minde. Den blev døbt i 1959 af Direk-
tør E. Hastrup. Båden overdrages til 
Sæby Roklub – gratis. 

Skrald (fi rer inrigger) blev ans kaffet 
med økonomisk støtte fra G.A.R.. Den 

er bygget af bådebygger E. Elming, 
Løgstør som båd nummer 592. Den 
blev døbt i 1962 af Købmand Holger 
Thordal. Båden fi nder indtil videre 
anvendelse som øvestykke til mate-
rielkurset i efteråret.

KLUBNYT: Materiel Kursus
Af  JØRGEN SØRENSEN

Materielkursus afholdes lørdag den 
13. november efter aftale med Per 
Amby -
Odder Inrigger Værft, som vil virke 
som instruktør under kurset.
Kurset starter klokken 9.00 og varer 
til 16.00.

Klubben betaler frokosten (brød, 
pålæg og en øl).

Det er vigtigt at der deltager mindst 
en person fra hvert bådhold, da vin-
tervedligeholdelse er et af emnerne 
på kurset. Men alle interesserede er 
velkomne, der er masser af små og 
store opgaver.
Af hensyn til indkøb af forplejning skal 
man tilmelde sig til Jørgen Sørensen 
på tlf. 98 18 58 93 eller email Joer-
gen.Soerensen@skolekom.dk senest 
onsdagen før kurset dvs. senest den 
10. november.

Materielkurset kommer til at omfatte 
følgende emner

1) Almindelig vinter vedligehol-
delse
Omfattende en gennemgang af de 
ting der kan/skal foretages af de 
enkelte bådhold.
Kursusholderen gennemgår 3-4 af 
vore både, hvor han så beskriver 
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hvad bør laves i løbet af vinteren 
(hvor grundigt skal der slibes og 
lakeres mm.).
Der udvælges både der er i forskellig 
stand.

2) Tilstandsvurdering
Flere af vore både har læk  ved over-
læget mellem borene (ved nitterne) - 
det ville være rart hvis vi selv kunne 
vurdere disse skaders omfang mm..

3) Udbedring af småskader
Stævnspids knækket - dette sker 
årligt så måske skal vi selv lære det.
Flere både har løs tape ved for og 
agter dæk-lærred.
   
4) Årer
Hvad gør vi ved dem?   
   
KLUBNYT: Organisering af båd-
vedligehold
Af  JØRGEN SØRENSEN

Vi har i Aalborg Roklub organise-
ret vedligeholdelsen af klubbens 
inriggere (og GAR) således, at der 
omkring hver båd er et bådhold, 
med en formand, der tager sig af den 
løbende vedligeholdelse i rosæso-
nen og vintervedligeholdelsen (lake-
ring mm.). Bådformændene ses på 
nedenstående liste:

Kanolle Steen Christiansen
RB 68 Lars Pilegård Larsen 
AJS Jens Thomsen
Ib Stetter Jørgen Sørensen  
Frem Jens Saxtorff
Langer Team Torsdag  
Gunnar Scheuer Helge Foss
GAR Bernhard Andersen 

Skrald Erik Hassing Poulsen – denne 
båd udfases så dette hold hjælper 
med på AJS, der er i meget dårlig 
stand.

Opgaverne for bådformanden og 
bådhold er kort beskrevet

• har ansvaret for vedligehol-
delse af en af klubbens både, løbende 
over en årrække.
• planlægger sammen med 
materialforvalteren, hvilke arbejder 
der skal udføres på den enkelte båd. 
Hvis bådformanden mener, at nogle 
af de arbejder, som skal på ”hans” 
båd, ligger ud over, hvad han eller 
hans hold kan magte, overdrages 
reparationerne til en bådebygger.
• følger gennem sæsonen 
båden, såvel ved  at følge skades-
protokollen, som ved selv at sørge 
for at ro nogle ture i deres ”egen” 
båd, så de til brug for planlægningen 
af vinterens vedligehold er klar over, 
hvad der har været af irriterende 
småmangler gennem rosæsonen.
• deltager et årligt vedligehol-
delseskursus, hvor vi vil få personale 
fra et af vore inriggerværfter til at 
komme i roklubben og gennemgå 
hvorledes specifi kke reparationsar-
bejder skal udføres.

Hvis DU ikke er med på et bådhold, 
kan du melde dig til en af ovenstå-
ende – der er altid brug for en ekstra 
hånd.

KLUBNYT: Bladtilskud
Af  SVEND LANGER

Roklubben har modtaget yderligere 
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tilskud fra bladpuljen på kr. 1.314,93 
til hjælp til dækning af omkostninger, 
der er forbundet med udsendelse af  
vores medlemsblad.
Der er således modtaget i alt kr. 
2.426,03 i tilskud for 2004.
Bestyrelsen har besluttet også at 
ansøge om tilskud til udsendelsen i 
2005. 
At klubben har fået tilskud i 2004 
er imidlertid ingen garanti for, at 
ansøgningen vil blive imøde-kommet 
for 2005.

KLUBNYT: Kommentar til Flem-
ming Due
Af  JENS THOMSEN

Hej Flemming og andre.
Efter at have læst dit indlæg i sidste 
nummer af medlemsbladet, kan jeg 
ikke lade være at fare i blækhuset, 
og give svar på dit indlæg.

Det er dejligt at høre, du har nogle 
gode bekendtskaber inden for ros-
porten, det er bl.a. det som er så 
genialt ved rosporten. Havde du, som 
jeg læser dit indlæg, udvist mere 
entusiasme og glæde i din præsen-
tation af Aalborg Roklub samt de nye 
tiltag som er foretaget i klubben, og 
omtalt den grimme ælling: kajakken 
positivt, var din kammerats ansigt 
sikkert ikke krøllet sammen eller set 
så mistænkeligt og undrende ud.
For mig at læse, er du temmelig 
utilfreds med, at der er kommet et 
fremmed element ind i AR, hvilket 
klart skinner igennem i dit indlæg. 
Der kommer ganske givet med årene 
fl ere og andre fremmede elementer i 
vor gamle klub.

Til dette, vil jeg lige for de personer, 
det endnu ikke er gået op for genop-
friske, at beslutningen om at ind-
føre kajak roning i Aalborg Roklub er 
blevet bestemt på en lovlig indkaldt 
generalforsamling, hvor fl ertallet 
stemte for, at der skulle købes den 
gang 3 stk. kajakker. 

Som medlem af Aalborg Roklub, er 
vi alle sammen repræsentanter for 
klubben, og bør derfor udvise respekt 
for de tiltag, som bliver vedtaget på 
en generalforsamling. Jeg er sam-
tidig af den opfattelse, at som god 
tone er, er det også på sin plads at 
repræsentere klubben ud ad til på en 
god og positiv måde, akkurat som 
man bør gøre det over for den virk-
somhed, arbejdsgiver eller de kredse 
man nu færdes i og er en del af.

Hvis alle vi medlemmer husker at 
deltage positivt i klub livet samt give 
positiv omtale af Aalborg Roklub 
både ind og ud ad til, er jeg sikker på 
at meget ville være anderledes. Tag 
så for guds skyld og accepter, at der 
nu er kommet én kajak og senere på 
året 3 stk. ekstra  til klubben. 

Alt andet lige, vil dette tiltag helt 
sikkert givet udslag i nye synergier, 
som garanteret igen vil give positive 
tiltag for klublivet. Alene det at Jens 
Thorsted i går væltede i vores kajak,  
gav anledning til stor morskab. Det 
er jo efterhånden ved at være totalt 
utåleligt at høre det evindelige brok 
og megen utilfredshed, hver gang 
man går ind i Aalborg Roklub. 

Se dog positivt på det hele. Vær glad 
for at vi har noget vand lige uden for 
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døren, som vi alle kan have det mor-
somt med og på. Det være sig enten 
i robåd, kajak eller for den sags skyld 
i en kano, eller hvad det nu måtte 
være. 

Glæd Jer alle over det fællesskab, 
som vi alle er en del af. Der er garan-
teret utroligt mange mennesker i 
dette land, som misunder det vi har 
i Aalborg Roklub. Tænk at have kam-
meratskaber, som holder i en hel 
menneskealder. Det er virkeligt helt 
unikt. 

Lige som alt andet nyt i dagligda-
gen, i samfundet og livet igennem, 
vil der heldigvis også ske fornyelser 
i Aalborg Roklub. Tag positivt imod 
det. Giv ud, hvad du selv forventer 
at få igen. Sælg varen. Det er guld i 
dagligdagen.

(en tanke til det evt. nye og for-
budte)

Havde der f.eks. ligget en alumini-
ums kano i Aalborg Roklub da min 
søn Rasmus var 5 år gammel, er jeg 
sikker på, at han ville have været 
helt vild og stolt som en pave, hvis 
”far” havde givet en tur på fjorden. 
Nu er han snart 14, hvor det efter-
hånden er tilladt at prøve at sidde i 
en båd. 

KLUBNYT: Klubudviklingskursus
Af  JENS THOMSEN, TOMAS KRISTENSEN 
& PETER LAUBEK

Kære rokammerat !
 
Aalborg Roklubs bestyrelse har 
nedsat et udvalg bestående af Jens 

Thomsen, Tomas Kristensen og Peter 
Laubek. Udvalget har fået til opgave 
at få så mange som muligt til af 
klubbens medlemmer til at deltage i 
efterårets klubudviklingskursus.
 
Kurset afholdes lørdag den 9. og 30. 
oktober samt lørdag den 20. novem-
ber. Alle dage fra kl. 13 til 18. Kur-
susrækken ledes af proceskonsu-
lenterne Jess Rasmussen og Peter 
Søndergaard fra Dansk Forening for 
Rosport.
 
Med hensyn til kursusindhold henvi-
ses til sidste nummer af robladet , 
opslagstavlen i bådhallen eller klub-
bens hjemmeside.
 
Kurset er gratis og tilmelding sker 
til klubbens HR - chef Tomas Kri-
stensen på adressen. Tomas 
Kristensen@endmobile.com eller du 
kan ringe til 9812 3618, endelig kan 
du skrive dig på tilmeldingslisten på 
opslagstavlen i bådhallen. Nærmere 
oplysninger om arrangementet kan 
indhentes hos Tomas K. eller hos 
formanden Jens-Peder Vium, telefon 
9839 1833.
 
Ovennævnte udvalg har overvejet 
hvorledes vi kan løse opgaven med 
at skaffe bred interesse for medlems-
deltagelse i dette klubudviklingskur-
sus. Af erfaring ved vi, at det ikke er 
let at samle medlemmer til at yde en 
ekstra indsats. I gamle dage havde 
vi i klubbladet en såkaldt “Gabestok” 
her kunne vi hænge alle klubbens 
sløve padder og nasserøve ud til spot 
og spe, og det havde faktisk en vis 
effekt, men det skulle vel ikke være 
nødvendigt i dagens informations-
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samfund - eller er det ? 
I stedet forsøger vi at appellere 
til dit intellekt - nemlig at få dig til 
at indse formålet med at netop du 
deltager aktivt i klublivet. At du ser 
betydningen af at du gør din indfl y-
delse gældende ved formuleringen af 
målsætningen for fremtidens klubliv 
i Aalborg Roklub.
 
Gennem generationer har en bred 
kreds af medlemmer oplevet glæden 
ved et aktivt klubliv og det skulle jo 
meget gerne fortsætte.
I disse år er der et kraftigt generati-
onsskifte i gang. Der er divergerende 
opfattelser af hvorledes klubånden 
og klubbens organisation og drift 
skal foregå fremover. Uanset om du 
tilhører fl øjen, der ønsker at bevare 
de gamle traditioner og uskrevne 
omgangsformer eller du har et helt 
andet bud på hvorledes en moderne 
roklub skal drives i 2004 - så har 
bestyrelsen og i særdeleshed klub-
ben brug for at høre din mening - 
derfor tilmeld dig snarest til klubud-
viklingskurset !
 
Det er altså ikke nok, at klubbens 
nøglepersoner deltager i kurset det 
er altafgørende, at vi får fat i alle 
medlemmer, der ligesom dig har fået 
betroet en nøgle til vort store smukke 
klubhus, og i alle døgnets timer kan 
gøre brug af klubbens faciliteter.
 
Det er nemlig ikke en selvfølge, at 
alle medlemmerne kan benytte sig af 
det brede udbud af idrætslige akti-
viteter som Aalborg Roklub tilbyder. 
Derfor har alle en forpligtelse til at 
yde en indsats for at bevare det 
unikke idrætstilbud som vor klub står 

for. Klubbens fremtid er i allerhøje-
ste grad betinget af en stor frivillig 
indsats fra medlemmernes side. Hvis 
man vil være medlem af Aalborg 
Roklub er det altså ikke nok at betale 
sin kontingent - hvad mange fejlag-
tigt tror !
Det er derfor i din og klubbens inte-
resse, at du ved din deltagelse i klu-
budviklingskurset, bidrager til at Aal-
borg Roklub også fremover bliver et 
attraktivt sted at dyrke rosporten.
 
Derfor kære rokammerat - drøft 
ovennævnte de øvrige i din afdeling 
og tilmeld dig / jer klubudviklings-
kurset .
 
På vegne af Aalborg Roklub
 
Jens Thomsen, Tomas Kristensen og 
Peter Laubek

KLUBNYT: Formandens tale
Af  JENS-PEDER VIUM

Formandens tale ved fødselsdagsfro-
kosten 28. august 2004

Jeg har valgt at bruge denne lejlig-
hed til at afl ægge en beretning om 
’rigets status’. Tidspunktet ligger ca. 
½ år forskudt i forhold til generalfor-
samlingen.

Nogle vigtige særkender for Aalborg 
Roklub er:
• Jubilarlisten og den overvægt af 
ældre medlemmer, som den indike-
rer
• Flere generationer er med i klub-
ben
• Mange små klubber/klikker i klub-
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ben 
Lad os kort se på vores vision: Aal-
borg Roklub skal være kendt som 
et hus der syder af aktiviteter med 
appel til mennesker i alle aldre fra 
12,år og opefter. Aktivitetshuset skal 
have mangfoldige tilbud til medlem-
merne, og aktiviteterne skal primært 
foregå på vandet.

Ud af denne læsning kan jeg få øje 
på nogle udfordringer:
a) At bygge bro mellem de forskel-
lige grupperinger og mellem genera-
tionerne
b) At øge vidensspredningen, det 
moderne udtryk for at nye skal kunne 
lære af de gamle, at e uvidende skal 
kunne lære af de, der har viden, der 
er relevant i den aktuelle sammen-
hæng. 
c) At sprede indsatsen for klubben 
på mange hænder, så de, der bærer 
byrderne ikke brister
d) At gøre vores klub til et attraktivt 
sted for unge

I, mine tilhørere, kan helt givet se 
andre udfordringer, måske fordi I 
ikke er enige i den vision, vi formu-
lerede i taskforcen sidste vinter. Med 
det formål at skabe rum for disse 
meningsbrydninger har vi tilrettelagt 
et klubudviklingskursus, der løber 
over 3 fra kl. 13 – 18: Den 9. og 
30. oktober, og den 20. november. 
Tomas Kristensen og Peter Laubek 
modtager med glæde din tilmelding 
til klubudviklingskurset endnu i dag.

Uanset hvilke udfordringerne er, så 
kræver det et styrket lederskab at 
løse dem. I gamle dage var der sam-
menfald mellem rosportens ledere 

og idrætssamfundets ledere. Fra 
mine ca. 10 unge år i  Københavns 
Roklub, nogle af dem sad endnu i 
KR’s præsidium (Andre Filtenborg, 
Rudolf Schmidt og Richard Svend-
sen) og bl.a. KR’s 100-års jubilæums-
skrift i 1966 kender jeg historien om 
organi¬seringen af Dansk Idrætsfor-
bund og DFfR som det allerførste spe-
cialforbund. Men først og fremmest 
mødte jeg lederskab personifi ceret 
i Søren Heilbo, der var ungdomsle-
der i KR. Mange af de tilstedevæ-
rende kender historien om, hvordan 
Aalborg Roklub i mange år var pro-
vinsens største og førende roklub. 
Dengang havde medlemmerne de 
nødvendige ledelsesmæssige kom-
petencer. Jeg kan ikke vide, om det 
var gennem deres erhvervsmæssige 
mesterlære, skolegang eller rospor-
tens skole, de havde erhvervet dem. 
Men de havde dem. Vi har ligge haft 
den sorg, at miste to af disse store 
lederskikkelser: Poul Erik Ehlers og 
Frank Pedersen.

Sådan er det ikke mere; vi bliver nødt 
til at satse på lederudvikling og leder-
uddannelse for at vi fremover kan få 
en så kompliceret mekanisme som en 
roklub til at fungere på et rimeligt og 
anstændigt kvalitetsniveau. Dette er 
sigtet med klubudviklingskurset. Det 
er mere end et medlemsmøde. Det 
handler om vores fælles fremtid.

Nu er der ingen grund til at vente til 
oktober med at tage hul på fremti-
den. Fremtiden er altid sammen med 
nutid og fortid. 

Det mest akutte problem, vi står 
med er vores ungdomsarbejde. I de 
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17 år jeg har være med her i klubben 
har ungdomsarbejdet, målt med min 
personlige alen, været stedbarn her 
klubben. Med korte mellemrum er der 
skiftet ud i U-ledelsen, fordi de unge 
hænder, der stod med ledelsesopga-
ven var for få og for svage. I lyset 
af vores førnævnte vision ser jeg et 
krav om at vi bryder dette forløb. 
Som et første lille skridt hertil ønsker 
jeg nedsat et U-projekt der skal 
have til opgave at organisere vores 
fremtidige ungdomsarbejde. Jeg har 
foreløbig fået tilsagn om deltagelse 
i projektarbejdet fra John Nørgaard, 
Søren Hæk og Jesper Winther. Jeg 
håber selvfølgelig også, at klubbens 
unge medlemmer vil medvirke i for-
beredelsen af, og senere deltage i 
dette projekt. 

Et anden del af fremtiden, jeg gerne 
ser, at vi tager hul på nu, er tilve-
jebringelse af økonomiske midler til 
kaproningen. Vi har den glæde at se 
nyt og sprudlende liv i vores KAP-
aktiviteter. KAP-ledelsen har visket 
mig i øret, at der i truppen er folk 
med fl id, ydmyghed og talent. Vi 
vil gerne kunne tilbyde dem gode 
vilkår.

Jeg har derfor haft samtaler med for-
skellige medlemmer med henblik på 
at få sammensat et sponsorudvalg 
på 4-8 medlemmer. Jeg har foreløbig 
fået tilsagn fra Carl-Emil Heidemann, 
Børge Christoffersen.

KLUBNYT: Ungdomslegene 2004
Af  U-ROERNE, JACOB, RENO & LINE

Turen til Tyskland gik forholds-

vis hurtigt, men blev trukket ud af 
Mortens dårlige musiksmag og eks-
tremt dårlige DJ-evner. Busturen ned 
til Rendsburg får tre ud af seks årer.
Indkvarteringen foregik stille og 
roligt, men var meget forsinket, 
to timer, hvilket betød at de sidste 
roere forlod gymnastiksalen der 
blev brugt til indkvartering klokken 
23. Alle roere blev indkvarteret ved 
gode familier, trods de sprogvanske-
ligheder vi dog stødte på. Værtsfami-
lierne får i alt fem ud af seks årer.
Allerede fra første dag indledte Reno, 
Peter og Jacob deres tradition for at 
komme for sent, dog helt uden gener 
for andre roere da disse påberegnede 
dette fænomen til deres egne planer. 
Den første dag forløb med træning 
om formiddagen plus biiip games, 
det skulle have heddet fun games. 
Om eftermiddagen i 3200 graders 
varme og helt uden vind ved der ind-
march. Der måtte under den utrolig 
spændende og meget tyske velkom-
sttale indhaleres store mængder cola 
for at opretholde væskebalancen.
Fredag begyndte de indledende hits 
og her vandt Peter sit første løb og 
gik derved videre, Mathilde og Anne 
vandt i pigernes double-schullerløb 
og gik videre, Anne blev nummer tre 
i single-schuller og til sidst blev vi 
nummer fi re…. tre, tak til englands 
styrmand for den stærke højre hånd 
der gjorde at de blev diskvalifi ce-
ret, i mix-fi re. Samme aften, ovenpå 
de gode løbsresultater tidligere 
på dagen, var der en fest for del-
tagerne, hvor DJ-Raininger satte 
gang i festen og Morten udtalte eft-
erfølgende: ”Det var rigtig fedt”. Dog 
mente andre deltagere at Mortens 
entusiasme for DJ Raininger til dels 
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kunne sammenkobles med hans 
tidligere demonstrerede evner som 
DJ i bussen. Samme aften mødtes 
alle lederne fra kajak og roning til 
grillaften, hvor Reno og Jacob havde 
investeret i ni liter øl, hvoraf de seks 
viste sig at være alkoholfrie!!! Senere 
samme aften kom ungdomsroerne 
ned i roklubben og lod sig under-
holde af de meget opstemte ledere 
der glædeligt udskænkede øl til alle 
deltagerne… Der var jo ligesom nok 
alkoholfri øl til at alle kunne få!

Vores fridag, lørdag, var forudsagt 
til at skulle have været spenderet på 
en strandtur, dog var det den eneste 
dag med regn, lige nøjagtig fra klok-
ken 9.30 til 12.30. Men så sad vi 
bare i roklubben i stedet for imens 
det regnede og gik så ind til byen da 
regnen ophørte. Da alle piger havde 
fået tilfredsstillet deres indkøber-
gen og drengene havde set nok på 
tøser ude på gaden, gik vi tilbage 
til roklubben og byttede både med 
kajakroerne, det var meget svært 
og kun to roere, Mathilde og Anders, 
formåede at holde balancen og ro en 
lille tur i kajakkerne. Resten af dagen 
blev brugt enten i roklubben eller hos 
værtsfamilien.

God morgen søndag, så var vi klar til 
endnu en dejlig omgang biip games, 
jubii og denne gang blev selv de 
udenlandske ledere involveret. Efter 
biip gamesene var der lederløb tra-
dition tro mellem en fi re kajak og 
en fi re uden og vi vandt pokalen til-
bage fra de onde kajakroere, selvom 
kajakroerne ville ro løbet to gange. 
Efter de veloverstået biip games 
var der grillfest for værtsfamilier og 

deltagere fra såvel kajakroning som 
roning i kajakklubben. Til grillfesten 
var der sågar sørget for live musik, 
bestående af tre tiårige drenge med 
hver deres komplette trommesæt og 
trommestikker! Det kan her nævnes 
at det har stærk indvirkning på led-
ertømmermænd, som lederne jo ikke 
havde… Om aftenen efter grillfesten 
var der lederfest, hvor DJ-Raininger 
igen måtte ud og påvirke, ja denne 
gang ikke ungdommen men så i 
hvert fald de ungdommelige ledere. 
Men men men før Rendsburgs DJ 
nummer et gik på, optrådte en polsk 
teatergruppe, med et 30 minutter 
langt mime/bamse-show. ”Det var 
en lang halv time”, citat Line, ADR.
Mandag stod på fi naler, Peter i single, 
Mathilde i single, Mathilde og Anne i 
double, Frederik og Morten i double 
og de fi re drenge i doublefi re med. 
Alt i alt blev det til guld til Peter i 
single, sølv til Mathilde og Anne og 
bronze i mix-fi ren fra fredag. Efter 
medaljeoverrækkelsen i roklubben, 
gik roerne sammen med kajakkerne 
i samlet fl ok ned til afslutningscer-
emonien, hvor vi endnu engang 
skulle opleve en vindstille eftermid-
dag i 3200 graders varme. Ligeledes 
måtte vi igen opretholde væskebal-
ancen, ikke til tysk tale, men i stedet 
til Rendsburgs DJ nummer et, ja DJ 
Raininger, hvem havde gættet den 
glædelige overraskelse?

Om aftenen var der grillfest for 
roerne, med lejrbålstemning og 
kyssen i krogene, godt scoret Peter 
og Anders, du kan jo godt, go for it!
Ja så sørgeligt som det jo er, så 
har alt godt desværre en ende og 
der kommer altid en hverdag igen. 
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Vi måtte alle stige om bord på, den 
anti-airkonditionerede bus og stikke 
af mod det kolde nord. Det var en 
hård afsked og fl ere af de tyske piger 
kneb en lille, nogen en større, tåre 
da de danske drenge forsvandt ud i 
horisonten.
Det sidste vi husker er da vi så skiltet 
til den Aalborgske afkørsel og regnen 
ramte forruden og himmelen blev 
trist og vemodig, så kun de varme 
tanker fra ungdomslegende i Rends-

burg 2004 kunne holde de trætte 
roere varme. 

Tak til Sifa og tak til alle der hjalp til 
med at gøre vores tur til en realitet, 
det var en uforglemmelig oplevelse.

billede fra Ungdomslegene 2004.

billede fra 8 GP, her ses Flemming 
Due og Morten Wendt.

billede fra 8 GP, her ses de gæve 
roere.
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Aalborg Roklubs Favoritleverandører
støt dem, der støtter dig ! 

Nørresundby Bank
 www.nrsbank.dk 

Faurholdt Jensen aps
 Håndværkervej 9, 9000 Aalborg
 Tlf.: 98 12 00 99 Email: post@antonlassen.dk
 www.antonlassen.dk

C.W Schøllhammer v/John Christensen
 Danmarksgade 13, 9000 Aalborg
 Tlf.: 98 12 91 35

Strøm Hansen AS
 Sundsholmen 39, 9400 Nørresundby
Lassen & Eriksen
 Vingaardsgade 17, 9000 Aalborg
 Tlf.: 98 12 82 84 / 98 12 86 99
 www.lassen-eriksen.dk 

Uggerly El
 Tlf.: 98 13 88 88

Strandpavillionen
 Vestre Bådhavn, 9000 Aalborg
Broe
 Boulevarden 40, 9000 Aalborg
 Tlf.: 98 12 78 11

Profi l Optik - Nytorv Optik
 Østeraa 3, 9000 Aalborg
 Tlf.: 98 12 12 40

Danske Bank
 www.danskebank.dk 
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- At Anders Kaa og Esben Urbak, der var 
indforskrevet til at hjælpe til med klargøringen 
til fødselsdagsfrokosten, tog en gevaldig tørn 
med at køre tomme fl asker væk fra øldepotet, 
så der blev plads til at få bordene ud. 

- At indtil fl ere nye roere mødte uanmeldt op 
og gav en hånd med ved borddækningen til 
fødsels¬dags¬frokosten.

- At forhenværende kaproer Bernhard Ander-
sen, der nu har oprettet domicil i det fjordnære 
White Tower på Solsiden, vil sætte stor pris på 
lidt smukkere rostil i de både, der fører mal-
teserkors. Det er for ofte han må lægge øje til 
en gang elendig røvroning, som både spolerer 
humør og udsigt. 
 
- At Yankee alias Bjarne Pedersen, klubbens 
tidligere toproer og træner, der plejer at dale 
ned fra himlen når han skal til fødselsdagsfro-
kost i år lagde til ved slingersen i en knaldgul 
gummibåd og nåede lige netop at få udleveret 
sin jubilæumsnål.
 
- At Roar Clausens hjerte virkelig banker for 
Aalborg Roklub blev afsløret ved Aalborgregat-
taen, hvor han fuldstændig havde glemt en 
hjemlig aftale og pludselig fi k marchordre af 
den hjemlige kommandant - heldigvis kunne 
sønnen Allan overtage roret og fuldføre den 
påbegyndte opgave.
 
- At der er påbegyndt oprydning i bestyr-
elseslokalet. Tidligere bestyrelsesmedlemmer, 
udvalgsmedlemmer og andre, der mener at 
have krav på materiale m.v. bedes afhente 

det snarest ved henvendelse til et medlem af 
bestyrelsen. Materiale, der er forældet og har 
idrætshistorisk værdi bliver givet til idræt-
sarkivet. Alt af værdi, der ikke er relevant for 
bestyrelsesarbejdet bliver pakket ned i små 
fl yttekasser med tekst udenpå, der beskriver 
indholdet. Kasserne arkiveres på loftet.

- At de kvindelige deltagere i Aalborg Regat-
taen, der p.g.a. blokerede toiletter blev henvist 
til at benytte toiletterne AR`s omklædningsrum 
blev stærkt pikerede da de gennem man-
dehørmens tåger fi k øje på kalenderen med 
SUPERPIGERNE.
 
- At “Smeden”, der i sine unge dage aktiverede 
rullesædet i “Sejr” på de danske kaproningsba-
ner nu må til Sæby Kajak og Roklub hvis han 
sammen med den gamle kertemindebåd vil 
mindes den gyldne fortid.
 
- At for Erik Ohm er alle lige. Ved fødselsdags-
frokosten hvor han var inkassator blev alle 
- både VIP - personer og menige afkrævet 
betaling. VIP erne viste heldigvis storsind og 
slap skillingerne uden at kny.

REDAKTION:
Allan Clausen (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

5. NOVEMBER 2004
materiale SKAL sendes til 

roblad@denvers.dk
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ReturAdresse:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000 Aalborg
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