
9. gilde 

19. oktober mødtes vi til et 

anderledes gildemøde, nemlig i 

Aalborg Dame Roklub. Mange har 

sikkert tænkt på, hvad der gemte sig 

bag facaden når man har passeret. 

Det var en helt ny verden der viste 

sig, ikke blot den flotteste udsigt 

over Limfjorden, men også hyggelig 

klublokale. Jette fortalte om sit liv 

som roer. Det er en social sport så i 

de unge år blev al fritid brugt i 

klubben sammen med hendes 

mand, som hun mødte der. 

Efter en pause med uddannelse 

blev fritiden igen brugt som roer. 

For at blive roer skal man kunne 

svømme 500 m, tage redningsvest 

på i vandet og kunne skifte plads på 

båden samt ro i takt. Der er meget 

fokus på sikkerheden, men alderen 

har ingen betydning. En tidligere 9. 

gildepige startede som 74 årig. 

Herefter fik Lise Pedersen ordet og 

modsat Jette blev hun først roer 

sidst i 40-erne. Hun gik fra at være 

aktiv spejder til at blive roer i 1991. 

En datter fik hende med og inden 

længe var hun kasserer og allerede i 

1994 blev hun formand og var det 

12 år frem. Klubben er vokset fra 

80 til 225 medlemmer.  

Der har været mange tiltag, bl.a. 

blev der oprettet en seniorafdeling, 

som pt har 65 medlemmer. 

Til næste år fylder Aalborg Dame 

Roklub 100 år og så er det planen, 

at der skal roes 100.000 km i løbet 

af 24 timer med sponsorer på. 

Lise arrangerer ture for klubben, 

men også for Ro-forbundet, både i 

danske og udenlandske farvande. 

Alle medlemmer og både er 

oprettet i en computer, således der 

er fuldt overblik over, hvem der er 

ude og i hvilken båd, da den skal 

vælges inden sejlads. 

Vi var også i bådehallen og fik 

lejlighed til at se et par både gå fra 

land og bagefter se dem komme 

tilbage.  

Det var en hyggelig og meget 

spændende eftermiddag. 

Næste arrangement er gildehal den 

30. november 2015. 


