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Formanden 
har ordet
Af  Karsten Holt

Det kan unægteligt være lidt svært at holde 
styr på kalenderen, når vi netop har gennem-
ført vor generalforsamling, der normalt 
afholdes i februar. Det var på denne gen-
eralforsamling også lidt underligt at tale 
om bestyrelsens planer for den kommende        
sæson – velvidende at sæsonen har en måned 
tilbage!

Generalforsamlingen blev holdt i opholdss-
tuen med deltagelse af mange medlemmer, 
der kunne konstatere, at bestyrelsen havde 
bøffet i offentliggørelsen af de indkomne 
forslag, hvorfor disse ikke kunne behan-
dles. Derfor skal der afholdes hele to ekstra-          
ordinære generalforsamlinger. Hvad gør man 
ikke for at lokke medlemmerne til klubben :-) 
Se referatet andetsteds i bladet.

Vi kan til gengæld glædes meget over, at klub-
bens fødselsdag nummer 135 blev afholdt 
på bedste vis – med stor deltagelse og med 
festligt forløb. Også dette referat kan studeres 
andetsteds i bladet. TAK for deltagelsen, ind-
satsen og alle oplevelserne sammen med alle 
de dejlige rokammerater, der gav den fuld gas 
med sang og bægerklang.

23 jubilarer, der spændte over 10 til 60 års 
medlemskab, blev behørigt fejret med klap-
salver og flotte jubilarnåle under fødselsd-
agsfrokosten. John Terp var årets jubilar med 
størst anciennitet og forestod indsamling af 
en gave til roklubben. John overrakte den 
flotte jubilargave til undertegnede Kæmpe tak 
for gaven og indsatsen.

Når dette skrives er det tikket ind fra Rygters 
Bureau at vore UNI-roere har vundet dobbelt 
guld ved DM i Sorø. Ikke nok med det så 
vandt man tillige Asbjørn Torps mindepokal, 

som uddeles til den roklub/universitet med 
flest deltagere ved kortbane DM. Kæmpe til-
lykke til UNIerne.

På generalforsamlingen blev foreslået, at le-
dige jobs kunne opslås som jobannoncer i 
medlemsbladet. Det er hermed gjort ! Dette 
roblad indeholder derfor jobopslag for en tov-
holder til vintergymnastikken og en materi-
aleforvalter. Bestyrelsen forventer en tsunami 
af henvendelser på de attraktive jobs.

Vi er i fuld gang med at finde en løsning på 
vore parkeringsproblemer. Situationen er 
uholdbar – uanset om det er tidligt morgen 
eller sen aften. Ledige P-pladser er blevet 
en mangelvare omkring Søsportsvej. Dialo-
gen er i gang med kommunen. Så nu må vi 
se hvor det bringer løsningen hen – eller der 
skal andre kræfter til.

Forude venter en standerstrygning og vin-
teraktiviteter. Så hold øje med klubbens 
hjemmeside og mails – og mød op, når klub-
ben kalder. 

Ro motion ER go’ motion – hele året.
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ROBLADET
udkommer 6 gange årligt, ca. 
den 15. i de ulige måneder 
(januar, marts, osv.). 
Det er et debatforum, så derfor er 
artikler og indlæg forsynet “afsen-
derens” navn, så det er tydeligt 
hvis mening, der gengives. 

FORSIDE:
Uni-roerne der netop 
har vundet guld 
i både dame- og 
herrekategorien for 
universitetsløb til DM 
i Sorø og som des-
uden vandt Asbjørn 
Torps minde-pokal

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG
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Tekst: Camilla Frølund Damgaard Madsen

Årets store regatta, DM i Sorø, løb lørdag den 18. 
september af stablen hvor hele 18 Universitets-
roerne drog afsted for at hente nogle medaljer 
hjem til klubben.

Forinden den store dag havde både herrerne 
og damerne trænet i otter i ugerne op til for 
at kunne vise deres værd. Damerne havde to 
nye roere på holdet: Freja Emborg Sørensen 
som stroke (tidligere roer fra Ægir) samt 
Una Rosa Birgisdottier. De var begge med 
til deres første DM-løb. Herrerne havde også 
nye roere med i deres otter: Jannick Wly An-
dersen og Christian Taulbjerg fra hhv. Sorø 
og Holstebro Roklub. 

I ugerne op til havde vejret vist sig fra sin 
gode side og givet os både godt vejr og godt 
vand, så betingelserne for både at kunne 
træne teknik og kondi var tilstede. 

Uni-roerne drog mod Sorø kl. 6 om mor-
genen, hvor bådtraileren dagen forinden 
var blevet klargjort og sendt afsted med 
cheftræner Bjarne Pedersen som medbragte 
bådene “888” og “Uni-19” og andre nødven-
digheder såsom årer, bukke og værktøjskasse.  

Uni-roerne stillede op i Universitetskatego-
rien, 1K-distancen, som blev sat i gang kl. 
13:04.  

Sorø viste sig fra sin pæne side med flad vand 
samt lun og tørt vejr. Al træningen og forar-
bejdet forinden DM resulterede for damerne i 
en 1K-distancetid på 3:50.77 og herrerne en 
tid på 3:10.42. Damerne fik et forspring på 30 
sekunder før herrerne for at gøre løbet mere 
ligeværdigt, således der også var lidt at kæm-
pe for. Damerne blev som nævnt startet med 

et 30 sekunders forspring, hvor damerne førte 
frem til 500 meter-mærket, hvorefter herrerne 
begyndte at hale ind på damerne, som til sidst 
i spurten fik overhalet helt og vandt. Selvom 
damerne havde haft problemer med at danne 
et fast mandskab til deres otter der kunne 
træne regelmæssigt op til DM, så lykkedes 
det alligevel til slut med stor succes. 

Foruden at både herrerne og damerne vandt 
guld i deres kategori vandt Aalborg Roklub 
også Asbjørn Torps mindepokal for værende 
klubben med flest deltagene universitetsroere. 

Alt i alt må man sige, at det har været en suc-
cesfuld dag for uni-roerne ved DM i Sorø!

  

AKTIVITETS KALENDER 2021
OKTOBER

16. Universitetsløb i Odense 
for 8+ (UNI-roerne)

30. Standerstrygning

Har du gode ideer, nogle ledige tim-
er hver uge, god (smittende) energi 
og evnen til at organisere – SÅ kan 
vi bruge dig som krumtap til vinter-
gymnastik !

Vintersæsonen nærmer sig og som 
noget (næsten) nyt kan vi denne 
vintersæson tilbyde vore medlem-
mer gymnastik, motion, leg, samvær 
i Vesterkæret Skoles gymnastiksal 
no. 3. Vi har salen til rådighed hver 
torsdag kl. 19-20 med start den 4. 
november.

Du behøver ikke at være ene om op-
gaven. Kan du organisere en gruppe 
til opgaven – så er det fantastisk.

Er du / I (bare lidt) interesseret ? – så 
tag fat i formanden!

NOVEMBER
4. Gymnastik Sal 3 - Vest-

erkæret Skole

7. Svømning i Sofiendal 
Svømmehal kl. 17-18

UNI-roerne på jagt efter guldUNI-roerne på jagt efter guld
Cheftræner Bjarne Pedersen afholder team møde med uni-roerne forinden det store otter-løb (foto: Camilla 
F. D. Madsen)

Her ses dame-otteren, der netop har afsluttet deres 
løb med en tid på 3:50.77

Stillingsopslag: 
Tovholder til vintergymnastik

Uden sødygtige vedligeholdte både 
kommer roerne ikke langt !

Vore motionister sætter hver vinter 
en ære i at give vore inriggere ”en 
gang lak”. Det er til stor glæde for 
alle motionister at ”nogen” samles 
for at hygge om vore motionsbåde 
(inriggere og GIG-både), så de er 
klar til brug fra sæsonstart.

Vi søger en materialeforvalter, der 
løbende kan varetage reparationer 
eller justeringer, og som vil organ-
isere vinterklargøringen – herunder 
sørge for, at værktøj, lak, sandpapir, 
pensler osv står på hylderne – klar 
til brug.

Har du behov for ”starthjælp” (ma-
terialekendskab m.m.) så klarer vi 
også det.

Du behøver ikke at være ene om op-
gaven. Kan du organisere en gruppe 
til opgaven – så er det fantastisk.

Er du / I (bare lidt) interesseret ? – så 
tag fat i formanden.

Stillingsopslag: 
Materialeforvalter

DECEMBER
4. Julebadning kl. 14
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kan disse ikke behandles på dagens GF. De 
var dog lagt frit tilgængelig i opholdsstuen. 
Dette kræver derfor en ekstra ordinær GF for 
at behandle disse

5. Gennemgang af bestyrelsens planer 
for den kommende sæson, herunder 
godkendelse af budget og fastlæggelse af 
kontingent for samme
Bestyrelsen søger medlemmer til at afholde 
roklubbens aktiviteter.
Roklubben søger: ro-chef, materialeforvalter 
til inrigger, redaktør til medlemsbladet, be-
manding til aktivitetsudvalget og flere. Uden 
medlemmernes bidrag, kan klubben ikke køre 
rundt.

Bjarne Pedersen bemærker at de til-
stedeværende allerede har været eller er en 
aktiv del af roklubben. derfor burde energien 
blive brugt på rekruttering.

Diverse forslag fra forsamlingen:
-  Rollerne kan deles op så de ikke er så over-
vældende for medlemmerne.
-  Rollerne kan udspecificeres nærmere, så 
der er viden om indholdet af rollen.
-  En fast arbejdsdag hvor alle opgaver bliver 
uddelegeret til de fremmødte.
-  Jobopslag i robladet om de åbne stillinger.

I spørgeskemaundersøgelsen fra 2020 blev 
der spurgt efter om folk vil have lyst til at lave 
flere opgaver for klubben. 60 svarede ja. Men 
da de blev kontaktet ville de ikke.

PT er der over 100.000kr i restancer fra kon-
tingent. 
Der vil blive ophængt en liste over manglende 
betalere. Disse medlemmer vil have roforbud.

Forslag fra medlemmer:
-  Fire mails i streg. Én om ugen, for at minde 
om at disse mangler at betale.
-  Et abonnementsystem der opkræver kon-
tingent.
-   Bestyrelsen skal søge markedet for kon-
tingentopkrævningssystemer. MinForening 

Referent: Jesper Quist
Fotos: Frank R. Sørensen

Generalforsamlingen indledes ved, at der 
afholdes et øjebliks stilhed for afdøde roer   
Torben Broe. 

Denne generalforsamling blev udskudt fra 
marts til september grundet Covid-19 pand-
emien og restriktionerne der kom derfra 

Herefter præsenteres dagsordenen:

1. Valg af dirigent
Jens Christian Binder Jensen bliver valgt 
uden andre kandidater. GF er indvarslet i 
ordentlig tid i forhold til vedtægterne. Ind-
komne forslag er ikke lagt op på klubbens 
hjemmeside otte dage før GF. Derfor kan 
disse ikke behandles på dagens GF. De var 
dog lagt frit tilgængelig i opholdsstuen. Dette 
kræver derfor en ekstra ordinær GF for at be-
handle disse.

2. Bestyrelsens beretning for den for-
løbne sæson
Roklubben søger: Ro-chef, materialeforvalter 
til inrigger, redaktør til medlemsbladet, be-
manding til aktivitetsudvalget og flere. 
Formanden takker alle klubbens medlemmer 
for deres ansvarlighed, forståelse og tålmo-
dighed under Covid-19 forholdene.
De fleste medlemmer betalte kontingent i 

tide, selvom klubben var lukket.
Der blev roet 56.308 km fordelt på 5.274 ture 
i 20/21-sæsonen. 

Klubudviklingen går trægt. Men den oprin-
delige vision står stadig, med mål om 300 ak-
tive roere i 2025. 

3. Kasseren fremlægger det reviderede 
regnskab til godkendelse
Overskud på 157.000kr.
Regnskabet godkendes af forsamlingen.

4. Behandling af evt. indkomne forslag
Indkomne forslag er ikke lagt op på klub-
bens hjemmeside otte dage før GF. Derfor 

Referat fra Generalforsamlingen Referat fra Generalforsamlingen 
tirsdag 14. september 2021tirsdag 14. september 2021

er en mulighed

6. Budget
Budgettet fremlægges med udgangspunkt af 
et normal aktivitetsniveau.
Der blev ikke printet budget og regnskab ud 
så der ligger eksemplarer til alle fremmødte 
til GF. Dette bliver bestyrelsen bedt om at 
rette op på til næste GF.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup-
pleant iflg. §5. *)

På valg i 2021 er:
Næstformand:
Ulrik Saxager vil gerne genvælges som næst-
formand. Han vil som mål få flere medlemer 
i senior-afdelingen. Karsten Holt støtter Ulrik 
i sin beslutning. 

Bjarne Pedersen foreslår Dan Dodensig som 
modkandidat, med den begrundelse at han 
ikke kan se hvad Ulrik har bistået med i den 
seneste tid. Dan trækker sig som modkandi-
dat, da aftalen i bestyrelsen var på forhånd, at 
Ulrik skulle trække sig. Da Ulriks kandidatur 
ikke var blevet varslet til Dan inden GF ville 
Dan derfor ikke have større samarbejde med 
formanden. 
Ulrik vælges uden modkandidater.

Kasserer:
Mikkel Paetau vælges uden modkandidater

Bestyrelsesmedlem:
Dan Dodensig vælges uden modkandidater

Suppleant:
Christian Taulbjerg foreslår sig selv som sup-
pleant. Vælges uden modkandidater.

Valg af to revisorer:
Simon Lyngshede fortsætter.
Palle Paetau fortsætter.

8. Beretning for dispositionsfonden og 
valg af formand for samme
Indtægt for 2020:  30.095,04kr

Formanden beretter om det forgangne år
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Udgift (bankomkostninger)  - 1.591,05kr
Samlede indestående sum:  200.251,49kr 
Fonden har til hensigt at generere midler til 
gavn for klubben. 

Formanden Kaj Erik Bondrup Jensen fortsæt-
ter som formand.

9. Eventuelt
Der vil komme en ekstra GF som vil tage ind-
komne forslag op

Bjarne Pedersen:
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal 
granske de nuværende vedtægter.
Grunden er afslåede fondansøgninger 
grunden manglende vedtægt omkring hvad 
der skal ske i tilfælde af klubbens ophør. 

Bjarne Pedersen:
Bjarne arbejder i en tværforeningsgruppe 
med planer om en ro-bane i Limfjorden for 
klubbernes medlemmer. Visionen om en ro-
bane stammer fra BPs unge dage. Denne er 
nu taget op igen. 

Frank Sørensen:
Parkeringsproblemer ved Søsportsvej.
Ingen parkering kl. 05:45 ved roklubben. 
Søsportsvej er, efter Francis’ beretning, blev-
et en parkeringsplads for det nye byggeri ved 
Spritten. Karsten siger, at han er i fuld gang 
med en dialog med kommunen om denne 
problemstilling.  

Årets generalforsamling blev på traditionel vis 
afsluttet med en bid brød og kaffe 

FÅ DIT BUDSKAB 
UD OVER RAMPEN!
Som reklamebureau hjælper vi din virksomhed med 
at flytte sig,  så I bliver set, forstået og husket. 
Vi brænder for at skabe  re  sul tater, der udvikler 
din forretning og skaber vækst.

Se hvordan på novagraf.dk

Novagraf A/S  ·  Lyngvej 3  ·  9000 Aalborg  ·  Tlf.: +45 96 35 77 77

Tekst: Kim Tanja Hejselbak Nørgaard

Det var en blæsende august-aften i glade 
lag for universitetsroerne da COVID-19-in-
ducerede restriktioner endelig var lempet 
tilstrækkeligt til at der igen kunne holdes fest. 
Indenfor var klubhuset fyldt med feststemte 
og maskeklædte universitetsroere mens der 
udenfor på Limfjorden var en ganske anden 
situation. Der blæste en vældig vind over de 
oprørte vande, hvilket i sig selv ikke adskilte 
denne dag fra så mange andre. Men lidt af 
et scenarie skulle udspille sig på vores fjord 
da det viser sig at en sejlbåd er kommet i 
nød. Bådens kølesystem var gået itu med 

overophedning af motoren som konsekvens. 
Med hejst sejl og en kraftig strøm mod øst var 
båden på vej mod kulturbroen med en vis fart. 
Universitetsroerne blev opsøgt af to personer 
fra Søspejderne der vistnok kendte de nødst-
edte sejlere og heldigvis var det så tidligt på 
aftenen at alkohol endnu ikke var en bety-
dende faktor. Redningsveste blev påført, pa-
kket og Aalborg Roklubs katamaran blev sat 
i vandet og så gik turen mod båden der zig-
zaggede mellem skumtoppe. Sejlbådens sejl 
blev bjærget og trods begrænset motorkraft 
lykkedes det alligevel katamaranen at trække 
sejlbåden mod strømmen og ind til nærmeste 
havn hvor alle mand kunne gå sikkert i land. 

Nævnte sejlbåd var ikke den eneste i havs-
nød! En windsurfer lå i vandet faretruende tæt 
på kulturbroens piller og lod ikke til at være i 
stand til at komme ud af situationen på egen 
hånd. Denne blev dog reddet op af en anden 
sejler (med fuldt funktionelt udstyr) mens 
universitetsroerne klargjorde katamaranen. 
Hele scenariet blev naturligvis observeret af 
universitetsroerne fra roklubbens altan hvor 
man er i den bedste position til at kloge sig. 

Universitetsroere og -reddere...

Altanen er ikke det eneste sted at kloge sig. Kanten 
fungerer heldigvis lige så fint.

Katamaranen trækker sejlbåden til nærmeste havn i 
et tempo der ikke var for hæsblæsende for nogen.

Katamaranen er nået op til de nødstedte sejlere - og 
bådens mandskab bedes om at bjærge sejlet som 
det første!
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info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup 
Sørensen

VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10

Tilbage til rødderne for en stund
Tekst: Kim Tanja Hejselbak Nørgaard og 
Morten Hæk

Universitetsroerne og Aalborg Roklub har for 
nylig haft besøg af Morten Hæk, passioneret 
træner af juniorroerne i Silkeborg Roklub. 
Mange vil formentlig huske Morten Hæk 
fra hans hurtigroende dage i Aalborg Roklub 
hvor hans iver og interesse for roning ud-
sprang tilbage i 1982 og 1983 under træner 
Frank Pedersen. På trods af begivenheder af 
varierende art (udstationering, uddannelse 
udenbys, familieforøgelse mm.) har Morten 
været et tilbagevendende fænomen i Aal-
borg og figurerer fortsat på Aalborg Roklubs 
medlemsliste. 

Med sig ind i ro-universet hev Morten Hæk 
sin kære fader Søren Hæk som sammen 
med sin hustru allerede gik raskt til hånde 
med støtte og løsning af praktiske opgaver i 
forbindelse med sønnen og hans rokammer-
aters deltagelse i diverse regattaer. Han var 
derfor vældig bekendt med klubhuset på Søs-
portsvej og fra 1985 var han endelig at finde 
på klubbens medlemsliste. 

Efter John Terps afgang som formand sam-
lede Søren Hæk formandsstafetten op og 
regerede frem til 2000 som klubbens over-
hoved og repræsentant, hvorefter Gregers S. 
Gregersen overtog posten. 

Medlemmerne i Aalborg Roklub satte stor 
pris på Søren Hæks formandskab og han blev 
i 2000 tildelt GAR’s fortjenstpokal - som i 
øvrigt ikke havde været uddelt i de foregående 
otte år - og i 2001 blev han overrakt intet min-
dre end Aalborg Roklubs Ærestegn for sin 
utrættelige og uegennyttige gerning. Samme 
år blev Søren Hæk desuden valgt ind i GAR’s 
bestyrelse – hans støtte og indblanden var 
ikke ovre! I dag pryder den farvestrålende blå 
båd ”Hæk” klubbens bådhal. 

Det er svært at forestille sig andet end at Lim-
fjordens salte vand flyder i årene på familien 
(Morten Hæk fandt tillige sin hustru Stine i 
Aalborg Dameroklub). I hvert fald er der for-
nuftige roer-gener at spotte hos Morten og 
Stines datter Sofie Valentin Hæk som spås en 
lysende fremtid inden for ikke alene national 
roning, men også international. 

Der har ikke været pres på fra forældrenes 
side for at sende Sofie ud på vandene. Oprin-
deligt gik Sofie til ridning, men oplevede 
rygproblemer som skulle løses med styrket-
ræning hvortil Morten Hæk foreslog et roer-
gometer. Resten er historie - eller bliver det. 

Faktisk tog det blot Sofie et år før hun satte en 
verdensrekord i 2018 idet hun roede 329 me-
ter på 1 minut i aldersgruppen 13 – 14 år. En 
rekord hun stadig holder! Med mange frem-
ragende præstationer og sine 185 cm går man 
ikke ubemærket hen og flere amerikanske 
universiteter har ivrigt forsøgt at rekruttere 
Sofie. Nu drømmer hun om at udforske disse 
muligheder samt at deltage i et fremtidigt OL 
– drømme som for Silkeborg Roklubs unge 
stortalent slet ikke er så dumme endda. 

Under besøget hos Aalborg Roklub har Sof-
ie roet i single sculler når vandene altså har 
tilladt det. Hvis forholdene ikke har været til 
single sculler, har Sofie været med i én af uni-
versitetsroernes større mandskabsbåde, blan-
det andet en mix-otter. Træner og far Morten 
Hæk var naturligvis med i båden Frank på 
sidelinjen med sit skarpe øje og en megafon 
– nøjagtig som universitetsroernes cheftræner 
Bjarne Pedersen plejede. Her fortæller han 
undertegnede, hvilken fornøjelse det er at 
være tilbage i Aalborg. 

Store dele ligner sig selv, herunder særligt 
Aalborg Roklub som ikke alene er fuldstæn-
digt bevaret rent visuelt, men også lugter 
præcis som altid, fortæller Morten. Sofie er 
udtaget til Coup de la Jeunesse og i uge 31 går 
turen dermed til Linz, Østrig hvor Sofie skal 
ro i single sculleren Aalborg Havn udlånt af 
roklubben Ægir. 

Det har været en fornøjelse at have både Sofie 
og Morten Hæk på besøg. Universitetsroerne 
såvel som Aalborg Roklub er spændte på at 
følge Sofie i sin videre udvikling inden for 
rosporten. 

Vel roet, Sofie! 

Sofie Valentin Hæk, Silkeborg Roklubs unge stor-
talent og barnebarn af Søren Hæk. 
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Tekst: Camilla Frølund Damgaard Madsen

Dette års DM i coastal blev lørdag den 
4. september afholdt i Odder ved Saksild 
Strand. Her deltog en herre dobbelfirer m. 
styrmand samt en mix dobbeltfirer m. styr-
mand fra Aalborg Roklubs uni-afdeling. Til 
dette DM havde uni-roerne medbragt ARs 
udmærkede coastalbåd “Yankee”, som siden 
2016 har bragt metal hjem til klubben. I dette 
års Coastal DM var der indført mållinje på 
stranden, hvilket betyder, at mållinjen  startes 

som sædvanligt på kysten mellem to start-
bøjer (gul) hvor starten fløjtes igang og den 
udlagte bane med fire vendebøjer (rød) roes 
(cirka 4 km), hvorefter coastalbådene roes ind 
på land hvor her én mand fra båden hastigt 
skal løbe op på stranden og over målstregen 

(regattaområde). Netop dette viste sig at være 
nemmere sagt end gjort :-D. 

Saksild Strand havde perfekt vand til coast-
alvejr (dvs. høje bølger!) samt en skinnende 
lun sol, der kunne skabe lidt varme i mellem 
skumsprøjt og havbølger. 

Efter ankomst til Saksild Strand, mandskabs-
ledermøde og klargørelse af “Yankee”, så 
havde uni-roerne base ved Lasse-Emils bed-
stemor, som havde et skønt sommerhus, blot 
få hundrede meter fra stranden. Her kunne vi 
spise vores mad, slappe lidt af og få et godt 
bad efter løbene. 

Ved middagstid blev det herrernes tid til at 
vise deres værd bestående af Mikkel Kallesøe 
(1), Christian Taulbjerg (2), Simon Nygaard-
Thomsen (3), Jannik Skov Mose (4) samt Line 
Thomsen som styrmand. Herrerne stillede op 
i M4X+ kategorien og havde en DSR-båd 
som modstander. Vores herrer kunne dog ikke 
udfordre DRS-båden og måtte derfor nøjes 
med en flot sølvmedalje og tiden 23:03.00, 
som blev indløst ved en intens tillægning ved 
stranden, der for 1’eren Mikkel Kallesøe i 
kampens hede betød, at der måtte svømmes 
nogle meter for at komme på fast underlag og 
dernæst spæne mod målstregen.

Coastal DM i OdderCoastal DM i Odder

Baneoversigt over plan A ved Saksild Strand.

Coastalbåden “Yankee” gøres klar til dagens løb på 
havets bølger (foto: Simon Nygaard-Thomsen)

Ekstra generalforsamling den 28. 
september 2021 kl. 19:00

Valg af Dirigent
Bestyrelsen indstiller Jens Christian Binder 
Jensen. Han vælges uden modkandidater.

Den ekstra generalforsamling
Forsamlingen er rettidigt indkaldt. 
En deltager fremsætter et spørgsmål ved-
rørende om en mail til medlemmerne er 
skriftlig indvarsling. Det er vedtaget af de 
fremmødte at en mail er godkendt som skrift-
lig indvarsling.

Forslag 1 
Klubbens opløsning:
Baggrunden for den nye paragraf er at Skat 
har efterspurgt dette efter klubben har rap-
porteret indtægter efter indtjening på frivilligt 
arbejde. 

Der skal tilføjes at de fem medlemmer som re-
aliserer klubbens ejendele skal vælges af gen-
eral forsamling. 32 stemte for vedtægtsæn-
dringen ud af de 32 tilstedeværende. Forslaget 
skal til ekstra ordinær general forsamling. 

Troels Danielsen trækker sit lignende forslag. 

Forslag 2
Bestyrelsen sammensætning:
Karsten Holts forslag er baseret på at kasser-
eren vil træde ud af bestyrelsen. Dette er ikke 
længere tilfældet. 

Kritik fra Børge Christoffersen om 
vedtægtsændringerne og måden forløbet har 
kørt på. Børge foreslår at nedsætte et udvalg 
der kan gennemgå vedtægterne og lave et 
oplæg til næste GF med de ændringer der 
skal til. Bjarne Pedersen støtter op om Børges 
forslag om at nedsætte et udvalg.

Karsten Holt fik valget om at forkaste hans 
forslag og få en afstemning omkring at ned-
sætte et udvalg. Karsten Holt støtter forslaget 
om vedtægtsudvalget. Ved afstemningen af 
udvalget er dette forslag faldet bort. 

Nyt  forslag 
Bestyrelsen skal nedsættes et udvalg der skal 
gennemgå klubbens vedtægter, og komme 
med forslag nye ændringer. Enstemmigt ved-
taget for 32 fremmødte.

Efterfølgende blev det bestemt at forsamlin-
gen skulle vælge medlemmer. Disse medlem-
mer blev: Børge Christoffersen, Poul Erik 
Trolle, Troels Danielsen, Jens Christian Bind-
er Jensen, Karsten Holt og Simon Nygaard-
Thomsen.

Medlemmerne af udvalget er også valgt en-
stemmigt. Udvalget vil selv udforme de prak-
tiske detaljer. 

Resterende forslag af Troels Danielsen
Troels trækker disse tilbage, da han er en del 
af det nye udvalg og vil tage det op der. 

Eventuelt
Den endelig ekstra ordinære generalforsam-
ling afholdes 12. oktober kl. 19.00. 

Ekstraordinær generalfor-
samling den 12. oktober 
2021 kl. 19:00
Valg af Dirigent
Bestyrelsen indstiller Jens Christian Binder 
Jensen. Han vælges uden modkandidater.

Denne ekstraordinære generalforsamling
Dirigenten konstaterer, at forsamlingen er 
rettidigt indkaldt via den udsendte mail til 
medlemmerne den 3. oktober.

Dirigenten bringer herefter det stillede for-
slag vedrørende klubbens opløsning til af-
stemning. Forslaget vedtages enstemmigt idet 
12 medlemmer var mødt frem og alle støttede 
forslaget.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.
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Troels Danielsen tager sprinten mod målstregen 
(foto: Jannik Skov Mose)

Henover eftermiddagen blev det mix-bådens 
tur til at tage turen på det vilde hav. Mandska-
bet bestod af Troels D. Danielsen (1), Camilla 
Frølund (2), Lasse-Emil Bang Nielsen (3), 

Marie Møller Nielsen (4) samt Line Thomsen 
som styrmand. Mix-båden havde forinden 
selve løbsdagen for DM haft to modstand-
ere fra Aarhus/Egå/Risskov at kæmpe om 
medaljer med, men de havde i sidste øjeblik  
meldt fra - hvilket desværre betød, at mix-
båden ikke havde nogle modstandere i deres 
kategori. 

Dog startede båden samtidig med Dame-fir-
erne, så der var stadig lidt at kæmpe om. Fra 
start førte vores mix-båd og som gennem hele 

løbet kunne holde afstand til dame-firerne. 
Mix-båden endte med en guld-medalje med 
Troels, der på vej ud af båden også måtte tage 
en dukkert i vandet, for derefter at tage sprint-
en på stranden og over målstregen. Mix-fire-
ren kom ind med en flot tid på 23:52.00. 

Dagen blev afsluttet på fortrinlig vis hos 
Lasse-Emils bedstemor som bød på grillede 
hjemmelavede pølser, brød og friske majs til 
aftensmad som faldt i god jord hos roerne og 
cheftræner Bjarne Pedersen - efter dagens 
hårde arbejde på de store bølger. 

W/M4X-båden med deres guldmedalje. Fra venstre 
ses Lasse-Emil Nielsen, Line Thomsen, Marie Møller 
Nielsen, Camilla F. D. Madsen og Troels Danielsen 
(foto: Jannik Skov Mose)

M4X-båden med deres nyvundne sølvmedalje. Fra 
venstre ses Mikkel Kallesøe, Christian Taulbjerg, 
Simon Nygaard-Thomsen, Jannik Skov Mose og 
Line Thomsen (foto: Camilla F. D. Madsen)

Find din smartphone frem og 
scan denne QR-kode for at se 
uni-roernes dag til Coastal DM (@
universitetsroning_aalborg)

(Virker dog desværre kun hvis du har 
Instagram-konto og downloadet det på 
din smartphone)

Til  G A Rs  medlemmer

Indbydelse 
til den traditionsrige 

GAR Efterårsfest
Aalborg Roklubs festlokale på første sal

Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 18.00

Tilmelding: På opslag i Aalborg Roklub eller telefon/SMS 29 24 90 77 eller mail 
franksor@stofanet.dk

Tilmeldingen er bindende og princippet, først til mølle, først malet, er gældende. 
Seneste tilmelding fredag den  22. oktober 2021.

Det er Jacob Bach fra Holte Vinlager, der laver maden og forklarer om de tilhørende 
vine, ligesom han sikkert har nogle gode vintilbud med til selskabet. Han serverer 
en virkelig lækker 3-retters efterårs menu og efter maden spiller klubbens Swing og 
Jazz band op med munter musik, hvor det er tilladt at svinge træbenet.
Så glæd Jer til en hyggelig aften i gode venners selskab!

Pris: Kun kr. 250,- pr. person, incl. GAR tilskud, velkomstdrink, vin til maden og 
kaffe.

Program:
Kl. 19.00 Velkomst
Kl. 19.10 Oplæg til aftenens spisning
Kl. 19.20 Spisning, består af 3 retter lækker menu samt kaffe
          Senere dans og hyggeligt samvær til tonerne fra AR Jazz & Swing Band
Kl. 24.00 Musikken stopper

G A R nåle sælges denne aften for kun kr. 100,- pr. stk
          Der sælges vin og øl til de sædvanlige venlige priser

Bestyrelsen
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John Terp modtog 60 års medaljen med stor 
applaus fra festdeltagerne.

Aalborg Roklub siger tillykke til 2021 
jubilarerne:

60 år
John Thuman Terp

55 år
Oluf Andersen

Bernhard Andersen

Tekst: Frank R. Sørensen
Fotos: Frank R. Sørensen

Så gammel som Metussalem, er et ordsprog 
vi har brugt i mange år og fortæller, at en 
person eller ting, godt nok er meget gammel. 
Men hvor gammel blev Metussalem? Han 
blev såmænd lige så gammel som Bibelens 
Metussalem, der ifølge 1.ste mosebog blev 
969 år.

Så gammel er Aalborg Roklub dog ikke end-
nu, men det snerter derhenad for lørdag den 
28. august fejrede roklubben sin 135 års fød-
selsdag på værdig og traditionel vis.

Hyldede roklubben med rejste årer
Dagen startede på fornemmeste vis, da et 
hold Niberoere tilfældigvis kom forbi Aal-
borg Roklub fra morgenstunden og som et 
stort tillykke, rejste de gæve gutter fra Nibe 
naturligvis årer, fortalte en glad og rørt for-
mand for Aalborg Roklub, Karsten Holt. For-
middagen fortsatte med morgenkaffe og hvad 
dertil hører samt få en rotur på Limfjorden.

Mange modtog jubilæumsmedaljer
Klokken 13, var der dækket op i opholds-
stuen på 1.ste sal til den traditionelle fødsels-
dagsfrokost/middag, da der i jubilæumsåret 

Aalborg Roklub ikke så gammel Aalborg Roklub ikke så gammel 
som Metussalemsom Metussalem

blev budt på spidstegt pattegris med alt, hvad 
dertil hører og drikkevarer ad libitum. Aal-
borg Roklub havde været i spenderbukserne, 
deltagernes muldvarpe kunne holde lørdags-
fri, det hele var på klubbens regning.

Naturligvis blev der budt velkommen og 
holdt tale af formand Karsten, der formåede 
at blive færdig med sin tale før maden var 
kold.

Hen omkring kaffetid blev der uddelt ju-
bilæumsmedaljer, til 60 – 55 – 50 – 45 – 40 
– 35 – 30 og 25 års jubilarer, samt jubilæum-
snåle til 20, 15 og 10 års jubilarer. Blandt 
andet kan nævnes, at tidligere ”roklubejer” 

Jubilæumsmedaljer og julibælumsnåle ligger klar til 
uddeling

Formand Karsten Holt uddeler 55 års jubilæums-
medaljer til Oluf Andersen til venstre og Bernhard 
Andersen

John Terp, tidligere formand i Aalborg Roklub, pos-
erer stolt og glad med sin 60 års medalje.

50 år 
John Nørgaard

45 år
Michael Due Nielsen

40 år
Helge Foss Pedersen

35 år
Anker Emil Dancker
Peter Christoffersen

Flemming Geert

30 år 
Steen Villadsen

25 år
Sten Christiansen

20 år 
Erling Steffensen

15 år 
Vagn Thidemann

Henrik Steen Pedersen
Carsten Nielsen

Claus Aasøe Rasmussen
Søren Borgstrøm-Hansen

Anders Qvistorff

10 år
Kaj Erik Bondrup Jensen

Ulrik Saxager
Erik Hermann
Leif Sørensen
Peter Jensen

God stemning og højt humør
Under middagen var der en rigtig god stemn-
ing og højt humør og det var tydeligt at alle 
havde glædet sig til denne dag, igen at kunne 
være sammen med rovennerne og bytte gode 
historier, uden et hav af stramme corona-
regler.

Men med 135 år på bagen, er roklubben godt på vej og det blev Men med 135 år på bagen, er roklubben godt på vej og det blev 
fejret på værdig visfejret på værdig vis

Formand Karsten byder velkommen og holder tale 
til de mange deltagere ved fødselsdagsfrokosten
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Stå sikkert til søs !

Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Instrumenter og stemmebånd var varmet godt 
op da AR Jazz & Swing Band den 6. septem-
ber atter kunne fylde Aalborg Roklubs op-
holdsstue med god musik. Det var ikke kun 
musikerne der var i hopla og glade for igen at 
kunne optræde, også de mange publikummer, 
der var mødt op, nød de glade toner fra for 
eksempel Bye Bye Blackbird, Sweet Georgia 
Brown, Mood Indigo, Når lygterne tændes, 

Lazy River og mange flere gode og kendte 
jazz og swingnumre. Normale tider uden co-
rona afbrydelser, forhåbentligt! Roklubbens 
musikere kan nu, forhåbentligt, se fremtil at 
spille koncert i klubhuset, den første tirsdag 
i hver måned, uden afbrydelser grundet co-
rona.

Vi er specialister i kæbekirurgi med fokus på især implantater, 
rodspidsoperationer og fjernelse af vanskelige visdomstænder.

Vi råder over 3D skanner til udvidet diagnostik før operation eller 
ved udredning af smerter i kæben/kæbeled.

www.specialtandlaegernebudolfi.dk
Vesterbro 54, 2. sal . Aalborg / Telefon 73 70 76 96

	 n	Kirurgi med empati
	 n	Vi tilbyder også operationer i fuld narkose
	 n	Akut tider og kort ventetid

SPECIALTANDLÆGERNE
VED BUDOLFI PLADS

Klinik for implantater og kæbekirurgi

“June Night” swingede hot en september aften“June Night” swingede hot en september aften
Højt humør da Jazz og Swingmusikken brød coronamuren i roklubben

Til hver jazzaften bliver der lagt et program, 
der fylder et par timer med indlagt pause. 
Til at skylle musikken ned med, kan publi-
kum købe øl, vand, vin eller få en kop kaffe. 
Det er gratis at overvære koncerten og alle er 
velkomne.

AR Jazz & Swing Band består af Oluf Jør-
gensen klaver, Bent ”Bog” Christensen træk-
basun, Erik Myrhøj saxofon, Frank R. Sø-
rensen (francis) euphonium, Ib Vestergaard 
klarinet, Tom Lytzen guitar, Otto Bothager 
basguitar, Svend Jørgen Carstensen trom-
pet/flygelhorn, Adam Buus trommer og Erik 
Schrøder sang. 

De næste jazz-aftener i Aalborg Roklub bliv-
er efter planen tirsdag den 2. november og 
tirsdag den 7. december - begge gange med 
start kl. 19.30

Otto Bothager på guitar og Oluf 
Jørgensen klaver i dyb koncentra-
tion med musikken

Erik Schrøders flotte sangstemme er et godt ak-
kompagnement til musikken

Bestyrelsen har besluttet, at alle aktive medlemmer hvert år 
skal gennemføre en svømmeprøve på 300 m.

Kan man ikke det (eller har man ikke fået det gjort), ja 
så skal man ro med redningsvest.

Dette er gældende fra næste rosæsons start. Man har altså mu-
lighed for gennem vintersæsonen at få optrænet sine svømme-

færdigheder - eksempelvis via vor svømmetime søndag på 
Sofiendalskolen kl. 17-18. 
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Søren Borgstrøm, 70 år
Der er løbet meget vand un-
der kølen siden Søren for 
mange år siden bedyrede, at 
roer, det havde han godt nok 
ingen planer om at blive. At 
køre ledsagebil på langtur til 
Lysefjorden med ADR , hvor 

Ann havde roet i mange år, det kunne gå an, 
men så heller ikke længere. 

Det krævede dog kun en kort introduktion-
stur med Lise P., så havde han skiftet stand-
punkt - i første omgang som medlem af  Hals 

Roklub, og siden som aktiv medlem af  Aal-
borg Roklub, hvor han i år står som modtag-
er af  15-års nålen.
 
I Aalborg Roklub er det blevet til rigtig 
mange kilometer, såvel i lokalt farvand som 
til fjernere destinationer. Rundt om Mors, 
op til mejeriet, Slien og Mosel i Tyskland, 
Mariager Fjord, den svenske skærgård - såvel 
øst- som vestkysten og Halkær Å for blot at 
nævne nogle af  de mest eksotiske. Søren har 
også deltaget i Jysk Marathon ( 41 sømil for 
de som ikke har prøvet ).
 
Med en baggrund som spejderleder gen-
nem mange år har  det også været naturligt 
for at bidrage til klubbens drift - både som 
initiativtager og instruktør ved roskoler og 
som materialeforvalter gennem flere år. Når 
Søren siger ja til en opgave, så kan man godt 
regne med, at den bliver udført som aftalt og 
til rette tid. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så 
siger han hellere nej tak.
 
Ib Stetter blev imidlertid for lille, og så må 
man jo se sig om efter større udfordringer, 
og det blev så til vedligeholdelse af  og sejlads 
med den 3-mastede barkentine LOA i Nør-
resundby. Særligt maskine og el-installationer 
har nydt godt af  Sørens indsats, men han er 
også set i riggen. Skulle der blive tid tilovers, 
så skal der jo også passes børnebørn og som-
merhus i Blokhus. Han har givet en lille ting 
- Stort tillykke med fødselsdagen Søren, og 
tak for en rigtig hyggelig fødselsdagsfrokost i 
Blokhus
 
Morgenroerne ( de yngre )

Roklubben og redaktionen ønsker hermed 
tillykke med fødselsdagen til neden-
nævnte medlemmer:

Feiwel Kupferberg 9. september
Henrik Veilstrup 12. oktober 

Søren Borgstrøm  7. august

Gert Poulsen 16. august
Peter Jessen 27. september

Per Knudsen 2. september

Frederik Kistrup Simonsen 29. september

Drós Elisabeth Petersen 13. oktober
Jesper Skovager Thomsen 22. oktober

RUNDE FØDSELSDAGE

- VI SI’R TILLYKKE

60 år:

65:

30 år:

75 år:

25 år:

70 år:

Feiwel Kupferberg, 75 år
Feiwels anciennitet som 
medlem af  Aalborg 
Roklub kan tælles på en 
hånd. Det skyldes næppe 
mangel på interesse for 
rosporten. Nok snarere at 
han i mange år har siddet 
fordybet i studier af  alle 

mulige andre ting, før han blev opmærksom 
på muligheden for at studere Aalborg fra 
fjordsiden i en robåd. 

I modsætning til mange andre senior-roere i 
AR har Feiwel altså ikke en strålende karriere 
som eliteroer bag sig. Han kan ikke fremvise 
en resultattavle fuld af  sølv- og guldårer og 
mesterskabsdiplomer fra historiske regattaer. 
Med en resultattavle på knap 70 videnskabe-
lige bøger og andre publikationer fortjener 
han dog anerkendelse for den boglige flid 
og interesse, som han har udvist, før han fik 
øjnene op for det skønne liv i en inrigger på 
Limfjorden. 

Feiwels karrieremæssige sejllads som forsker 
begyndte med en ansættelse ved Aalborg 
Universitetscenter, AUC, i begyndelsen af  
1970’erne. Da Danmark dengang var i un-
derskud med akademisk kapital, måtte AUC 
rejse over Kattegat for at hente en del af  sine 
nye lærerkræfter. Læreransættelser på AUC 

skete efter princippet ”en sort, en rød og en 
svensker” sagde man. Uanset hvad, kom Fei-
wel dengang til Aalborg. Aalborg har siden 
været hans base, selv om karrieren har givet 
nogle afstikkere til læreanstalter i København 
og Malmö. 

Feiwel tilbringer en del tid i sit fritidshus i Ti-
veden mellem de to store svenske søer. Her 
har han tilbragt mange timer med at studere 
naturen og med i sin båd at reflektere over 
sociologiske problemstillinger. Det var også 
her Feiwel landede en stor fangst af  krebs, 
som blev serveret for rokammeraterne ved et 
overdådigt festmåltid på 75-års fødselsdagen.

I dag har Feiwel forenet sine mangeårige vi-
denskabelige interesser med sin nye interesse 
for roningen. Når vores hold går på fjorden 
en stille sommermorgen, deler Feiwel gerne 
ud af  sin store viden om kunst og videnskab. 
Det sker godt nok i en interskandinavisk di-
alekt, som kræver, at tilhørerne på samme tid 
lægger kræfter i åretagene og holder ørene 
stive. Noget der ikke altid lykkes fuldt ud. Det 
sker, at taktslaget går i vasken eller en del af  
de kloge ord flyver bort i vestenvinden. Men 
det lever vi med. Vi glæder os over, at Feiwel 
er med på holdet og ønsker ham et stort til-
lykke med den halvrunde fødselsdag.

Carsten, Leif, Lars, Peter og Björn.

ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk

Garanti for kvalitet



22 23AALBORG ROKLUB AALBORG ROKLUB

Henrik Vejlstrup, 75 år
Vor mand i USA bliver 75 
år den 12. oktober. Henrik 
blev medlem af AR i 1968, 
og fandt ret hurtigt over i 
Kap- afdelingen og kom på 
en kaninotter. I 1969 og 1970 
blev det til flere sejre i senior 
B otter samt i senior A firer.

Det var netop i disse år, at kapafdelingen 
med Frank Petersen som træner havde sin 
storhedstid med rigtig mange kaproere. Og 
Henrik blev dybt involveret i alle aktiv-
iteterne i afdelingen og blev venner for livet 
med mange af gutterne.

Henrik, der blev udlært som elektriker, tog 
efterfølgende et fly certifikat, hvorefter han 
i 1973 rejste til USA for at videreuddanne 
sig som pilot. Han fløj i mange år diverse 
fly heriblandt postfly og ambulancefly mm. 
Han fandt også i det nye land sin hustru 
Nancy, med hvem han fik 2 døtre, og nu også 
børnebørn. 

Efter pilottiden fik han job hos FAA (Federal 
Aviation Administration), hvilket svarer til 
vores Statens Luftfartsvæsen. Her kan Hen-
rik i år fejre 25 års jubilæum, inden han en-
delig nu som 75 årig har tænkt sig at gå på 
pension ved årets udgang. Så ingen ”Arne 
pension” til Henrik – godt gået.

At de relativ få år Henrik havde i AR, inden 
han emigrerede, virkelig har betydet noget 
stort for ham, er der ikke nogen tvivl om. 
Han har i alle årene fulgt nøje med i, hvad 
der skete i AR, i Aalborg og i Danmark. Altid 
opdateret. Og dertil kommer en formidabel 
hukommelse, der gang på gang har impo-
neret os gamle med historier og episoder fra 
hans tid i AR. 

Henriks familie i Danmark er nu borte, så 
tilbage er kun AR i Danmark. Alligevel har 
Henrik flere gange taget den lange tur til 

sit gamle land og besøgt sin gamle klub og 
hans gamle kammerater. Han kom til klub-
bens 125 års jubilæum i 2011 og senest til 
fødselsdagsfrokosten i 2018, hvor han blev 
dekoreret med klubbens 50 års nål. Henrik 
har nemlig gennem alle årene været aktivt 
medlem! for at støtte sin klub.

Når Veteranotteren afholder diverse arrange-
menter, sørger Bernhard for at tage fotos og 
sender dem til Henrik, som altid kvitterer 
med lange mails med kommentarer. Noget vi 
alle sætter pris på. 

Desuden har Henrik også tradition for at 
ringe til AR hvert år til julebadningen den 
24 december, hvor vi udveksler nyt om vore 
familier, verdenssituationen, AR  mm.  En 
meget hyggelig tradition der blev afbrudt af 
Coronaen sidste år.  Men vi udvekslede så 
julesnakken på mails i stedet. For ingen jul 
uden kontakt til vor gamle ven i Pittsburg, 
Pensylvania, USA. 

Stort til lykke på vegne af dine gamle rokam-
merater.

Niels Erik Hofman

     
    at de ‘gamle’ hygger igen? Trods co-
rona er klubben atter ved at være tilbage i              
van(d)te rammer. Det ses blandt andet her 
hvor de gamle atter har indfundet sig til det 
ugentlige medicintilskud

I “toer/uden” ses Kurt Janniche som stroke og Peter Laubek 
som spids i 1959

   Da Christian Riegels brækkede hånden i 
1958 forsøgte Kurt og undertegnede os i ” 
toer/uden ”. Det år var der 2 konditorer fra 
Sønderborg, der sad på den bådtype. Blev nr. 
4 ved EM.

I anledning af Danmarks bronzemedaljer i 
toer uden, fandt jeg dette billede frem hvor 
Kurt og undertegnede roede i Radiller, tror 
det var på Brabrand sø. Senere gik vi over 
i firer uden med Ejvind Engelsen og Jørgen 
Carlsen. Sidstnævnte havde vundet sølv i ot-
ter i Varese i Italien et par år før. Minderne 
har man da lov at ha` !

Herrerne har fundet plads inde i omklædningen, hvor der 
både nydes en god snak samt en sjus. 
Foto: Troels D. Danielsen
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El-Service
Hurtig udrykning * Topkvalificeret  
mandskab * Grundigt kundekendskab
Solceller
Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og 
installation * Gratis rådgivning  
Airport
Landingslys * Docking system * Fjernstyring 
og overvågning
Automation, Industriel IT & Tavler
Højteknologisk avancerede løsninger*  
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted
Trafikstyring
Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvik-
ling * Kompromisløs funktionalitet 
Alarmanlæg 
Ansvarsbevidst opgaveløsning * 
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Entreprise
Operationel projektering * Hurtige og præci-
se arbejdsgange * Grundige eftertests
El-Tavler
Specialdesign af alle typer tavler * Serie-
produktion * Integreret med Automation

Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og 
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, El-
Service, Airport, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.
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