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Aalhorg i novemher 1986. 

Det er nu 2 ár siden, Aalhorg Rokluhs hestyrelse bes/uttede, at der som led i 

de omfattende lOti árs armngelllenter skulle udgives et jubilæumsskrift Illed 
det forlllÛI at beskrive K/ubben 's første !UO ár. 

Der /JIev nedsilt et redilktionsudvalg hestÛende ilf Ilcnrik lemen, Per Lar- 
sen og undertegnede. 

I den forløbne tid h;lr redilktionen gennem/æst diverse iÍrsberetninger, ge- 
nerillforsilmlingsprotoko/Jer, medlelllsblilde, scrapbøger, ilrkivillier Ill. v, 
Endvidere udsendtes cfter sillllriÍd med GAR's forlllillHl Kilj Munk og kluh- 
bem fomwnd John Terp - en skrivelse til en udvillgt kreds ilf gillllle og nuvæ- 
rende Aillhorgroere, hvor vi ilnmodede Olll .'kriftlige bidmg til helysning ilf 
klubhistorien. 

Det hilr v:cret redilktionem ideel/e IllM, at silmtlige v:csentlige omrader i 

klublivet skulle beskrives så grundigt og histurisk korrekt SOIll Illuligt, Des- 
værre har økol1()n1Î.~kc bcgrænsninger nødvcIJdiggjort bcskæring og oTnrcdi- 
gering ilf det umfi!ttende milterÙl/e, Milnge viI derfor SilVile omtille afspecie/Je 

hiCndcJser, nil me og resultater. 
A/Jigevel er det redilktiunens håb, at jubila.'umshcftet viI ilbne for minder- 

nes s/use flUS vorl' rokilmmerater, figesom f vel viI opdage nye sider og mulig- 
heder i den nwngfoldighed af tillwd, klub/Jen Iwr givet sine Illedlemmer. 

I forventning om ilt skriftet formår ilt give et ind/Jlik i lOti árs virksomhed og 
samtidig sætter Ail//Jorg Roklub's historie ind i en større silmmenhæng, udta- 
ler redaktionen sin oprigtige tak for bistand og elskværdighed i forbindelse 
med redaktionsarbejdet. 

P;; redaktionens vcgnc 
Peter Lilllbek, torlllilnd. 
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Borgmester-hilsen.. . 

Kaj Kja:r 

FI 100 ,m jubilællm er en speeiel an- 
ledning Iii at skue tilbagc over en 
lang og gloTværdig periode. hvor 
Aalbarg Raklub har manifesteret 
sig sum en af de Illest traditiollsrigc 

klllbber i Aalborgs idrætsliv. 

leg vii ønske klllbben hjertelig til- 
Iykke med de første lOll iir og de re- 
sui tater , tier er opnåct. 

Jeg vii ikkc mindst hæfte mig vcd 
det arhejde. klllbben har uùr"'t for 

ungdommcn, og glæde mig over. at 

rosport er en af de idrætsgrcnc, hvor 
lIer cr tradition for, at Illcdlem- 

meTTle forts.cttef I11cd at \'a:rc ak- 

tin:. sclv i en h~'j ahh:r. 
Det skal værc mil håh. al Aalhorg 

Roklllh ogsii i de næste Illl} iir vii ar- 
oejdc scriøst og grundigt met! ung- 

dOlllmen til gavlI for håde eJitclI og 
breddcn/nationcIl. 

Til slut cndnu cllgang hjertclig til- 
Iykke med de lOll år ag al mulig held 

og fremgang i dc næste IOn åT. 

K..jKFt'f 
H(lrgmn(Cr 

DFfR-hilsen.. . 

Fhnge KailS-i\ndcrsL"n 

Til Aalborg Rakilibs 100 àrs jllhi- 

læum skal def (fa Dansk Forening 

for Rosports Icdclse Iyde et hjerte- 
ligt tillykke og en lak for den ind- 
sats, som roklubhcns IllCÙ1Cllllllcr 
altid har gjort for al udbrede kelld- 
skabet til vor dejlige sport. 

Aalborg Raklub har. sel fra K,~- 
henhavn, været en klub, som op- 
fyldte idealet for alsidighedell i vor 
sport. Klubhen haT gcnncm tidcTnc 
haft güde kaproere, en stor kreds af 
morionislcT og hmgrursrocrc. jige- 

som unguomsarbcjdct haT v<erct af 

lH~j kvalitet, ikke mindst de sellere 
Ür, hvor klubhcn har været toncan- 
givcnde i projekt >'l11ini-roning<<. 

Oct skal værc mil '1nske for TO- 

kluhhcn ved dette funde juhilæurn. 

at klubhcn staùÎgvæk må fUfst;'i 

dcnnc alsidighcd i vor sport. og <.it 

der også i frcmtiden må fostTCS godc 

Tocre og leucre af rokluhhcns IlH:d- 

lemskreds. 

R~1rgt.' K;Jils-,\ndcr.\cll 
formilm! [or ()F(R 

DFfR, Nord-hilsen... 

'- . 

lens Jensen 

I anlcdlling af Aalbarg Rokilibs 100 

àrs jubilæum, har jeg hermed dell 
glædc. at ovcrhringc de hjcrtcligslc 

Ivkønskninger fra krcdshcslvrelscn 
f~r .Jyllalld~ Nordlige Kreds -og aile 
nardjydske roere. 

Aalbarg Roklub er j0 den nord- 
jydske rofamilies ældste medlcm og 
selvam lOll iir er en høj alder. er jeg 
he It sikker 1';'1. at klllbben ag dens 

mcdlemmer fremover vii sætte sit 

præg pii lIdviklingen i dansk rasport, 
akkurat som dct cr sket mangc 
gange i de f<lrste 100 iir af klubbens 

historÎe. 
Kluhbcn har igcnncm aile ån:ne 

Icvcret en lang række af dygtigc og 
markante lederskikkcIser tilledelse 
af Dansk Farening far Raspart biìde 
pt, kredsplan og pà landsplan. Dette 

vii jeg hermed benytte lejligheden 
til at takkc for og samtidig uòtrykke 
håbet. at vi ogsÙ i frèl1ltidcn kan 
trække pi, den ckspenise og del 
uverblik. $OIl1 altid har kcndetcgnct 
klubbens Icdcrc. og sum er licit n0d- 
vcndig for at Tosportt'll k~1Jl lldviklc 
sig og tilpassc sig til de hastige æn- 
dringcr. sum skeT i vores samfulH.I. 

Til sillt vii jeg ønske al mulig held 

og Iykke og frcll1gang for Aalborg 
Roklllh og dens medlcll1ll1er. så vi i 

frcmtiden kan m,~dc AalboTgrocre 

aile vcgnc. hvor neT skcr !loget 1 

dansk roning. 
Hlenelig lillykke mcd jubil,,'et. 

J{'l1slt:mt!n 
krt!dsff}rm,Jf/(J 
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ADR-hilsen. 

Anna ~brie Brøndulll 

Da )}vÎ(( for mere end 70 <iT siden 
søgte om optagelsc i Aalborg Ro- 
killb, var dct sikkert med bedrøvcl- 

se. at frk. Leonora Berglind den 29. 
jllni 1915 modlOgct hønigt, men be- 

stemt afslag fra Aalborg Rokillbs 
daværcndc formand K. Christen- 

. . 

scn. Hcldigvis fandtes dcr også på 
dcnnc tid initiativrigc pigCT, og frk. 
Leonora Bcrglind indkaldte til dcn 
stiftende generalforsamling den 23. 
maj 1916 for Aalborg Dame Ro- 
killb, hvor frk. Berglind sclv blcv 
valgt som dcn første formand. Dct 
førstc klllbhus og den f"rstc båd 

blev indvict dcn 3. scptcmber 1916, 

som siden er blevet fejrct som killb- 
bens officielle f<l<lsclsdag. 

Mangc Itr cr gået siden dengang, 

men de to klllbbcrs J1lcdlcmmer har 
dog altid forstilct, at holde en >>tæt<< 

forbindelse til hinanden. DCllC vid- 
neT de mange ægteskahcr, der i che- 
nes I"b cr indgået mellem ADR's og 
AR's medlemmer, om. 

De fælles arrangcJ1lenter, der i ti- 
dens I"b har været afholdt, fester, 

idrætsdage, langlllre og andrc roak- 
tiviteter, er talrige. Jeg er sikker på. 

at når mcdlcmmcrnc i Aalhorg Ro- 
killb læser delle jllbilællmSskrifl. vii 

der dllkke mange minder op am pi- 

gerne i ADR. 
Det samarbejde, jeg personligt 

har haft med Aalborg Rokillbs hc- 
styrclse i mil føfste år sum formand, 
kan jcg kun hctcgnc som mcgct po- 
sitivt. 

For de kommcnùc hcstyrclser og 

medlemmer i de to roklllbber vii jeg 

håbe, at dc altid vii arbejde for et 

åbent samarbejde mellem Aalborg 
Rokillb og Aalborg Dame Rokillb. 
til gavn for rosporten og Iii glæde for 

mcdlemmcrnc. 
Ann,II\1;/fie BnMdum 

fomliffld 

Ægir-hilsen.. . 

< 

Flcmf1lll1!o1, L SWensen 

I anledning af Aalborg Rokillbs IOU 

års jllbilællm vii jcg gcrne her be- 
nylle lejlighedenlil at ønske tillykkc 
med dagen og samtidig takke for det 
gode samarhcjdc/samvær, som vi 

gennem <Irene har haft og stadig hå- 
ber vii beslå med klllbben. 

Vi ønskcr i Ægir, at "Jeres(( kluo 
fnrtsal vii have mcdvind og sålcdcs 
blive mange hllndrcdc år. 

Fh.'mmif/g Ll.'>SCTI S',"':n~cll 
{ormand 

AAK - hilsen. . . 

('hnsuan KnSlellSL'll 

I> 

Vi mener. at etlangt skridt på vejen 
til samarhejde blev taget, da vi lær- 

te. at det udtryk at )>stjæle(( unge 
medlemmer fra hinanden var helt 
gall. Udtrykket, der skal bruges er 
at liJpasse Dem i den killb, de heist 

vil v:.ere i. sä rosporten Slyrkes. 

Vi ser også en slor fordel ved al 
stå sammen. over for kommunen, 
altsfl at fâ rosportcn til at virke som 
en helhed og ikkc 4-5 klllbher. som 
hvcr is<er laver Dcrcs ansøgning om 
ting. v\ kunnc være sammcn om. 

Vi er nået ct stykkc vej m.h.t. 
samarbcjde imellem aile klllbberne. 
da vi flU holder 2 årligc nu;der. 

Vi har vores fælles grill-afteller, 
iibent hus. svømning. gymnastik.I~'- 
octr:.efling. nyt kondi~ccnter. samt 
ikke mindst vores små telefonmøM 

der. - hvor mange ting også hliver 
løst. Altsammcll til gavn for vores 

sport. 
AAK's stifter sagde ved første ge- 

neralforsamling, AAKs formål cr 
"At fremme kajaksporten i Aal- 
borg((. 

Her på jeres 100 års dag vii jeg til- 
lade rnig at sigc. ))At frcmmc ro~ 

sporten i Aalborg((. 
Christian Kri...tc.'rlSCfI 

f(J[m~JnJ 



Kort om dansk rosports histone 
Dansk rosports histurie cr tæt knyt- 
tet til dansk idræts historic. Oansk 
iùræt som vi kender den i dag - orga~ 
niseret i idræls- og sportsforcninger, 

er en bevægclse, der her i Xl)"erne 
runder de 100 år. 

Med baggrund i Ilederlaget i kri- 
gen i !R64 udkom der i IR66 en for- 
svnrs-kommissionshctænkning. deT 

blandt alldet havde til hellsigt at 
fremme en bedre udvikling af de 
værnepligtiges Iegemlige kræfter og 
fænligheder. ßetællkoingen agite- 

redc dírekte for idræt som rationcl 
legcms,wclse melt det hovcdformål 
at udviklc og farøge legemets yde- 

CVTlC. 

Rctænkningcn mcdførlc. at de 
[ørstc skyttcforcningcr blcv organi- 
serede med statstilskud. 

I dissc skyttcforcningcr blev deT 
faruden selve skydningen agså Iagt 
vægt på legemsøvclscr. 

Skyttebevægclsen fik derved ind- 
direkte star pædagogisk betydning 
ved at vækkc ungdommcn til [rivil- 
ligt at ofrc sin fritid på idra:ttcn. 

Dette blev starlen til en bryd- 
ningstid fuld af nye og stærke impul- 
seT. pft det idrælsligc områdc hie\' 
periaden fra IX66 ag frem til år- 
hundredskiftet co nyskabelsells tid. 

Allerede samme år som betænk- 
Iliogell fremkam, lod et selskab med 
kaptajo Hoskier i spidsell den første 
danske kapranillgsbäd bygge. ßå- 
dell, der var engclsk inspireret, var 
en 4-arers inriggcr. Den blcv tcgnct 

ag bygget af dell købellhavnske bå- 
debygger C. L. Jacobsen. Farl<1jet 

blev døbt K VIK. Oct københavll- 
ske sclskab stiftede dell første dall- 
ske roklub >>Roforeningcn Kvik(( 
dell 22. september IR66. 

Hercfter gik udviklingell stærkt. 

Alene i perioden fra IXXI til 15. ja- 
Iluar IXX7 blev der stiftet cirka 66 

nve idrætsforeningcr i Danmark. 17 

r(,klubber heraf 9 i provinsen, 12 

gymnastikforeninger. 1 fadsports- 
forening, I fægteklub, 14 cykle- og 
21 boldklubber. 

Af avennævnte fremgår det. at 
hoveclidrætsgrenene blev cykling, 
boldspil (krieket, fadbold), gymna- 
stik og roning. 

J\ctop 1 dcnnc periotic nærmere 
b~tegllet den 2R. august IRR6 ble" 
Aalborg Roklub stiftet. 

VlIldcr <If JylJand<,løhct i Ilorsclls IX\}2 ì bÙdcn Fax. r.,1. A~lrUr, Jcll~CI1 og Corhell. 

Et kronologisk tids- 
billede i de 100 år 

Af 
Peter 

Lall/Jck 

1886 

Aalborg Roklub stiftes lørdag den. 
2X. august pií et tn0de i Aalhorg 
Tcatcrs forsal. Initiativtagcrcn Iii 

stiftclscn af Aalburg Rokluh vaT 
kOl11l11unebogholder G. Wilhelm 
Hansen. surrkt animcrct af en 
række artikler i Aalborg Stiftsti- 
dcndc om rosportcns bClydning. 
Til formand valgtes nationalhallk- 

kassercr Slægcr, tii viccformand he- 
slYTer Christian Kiter og til kasscrcr 
købmanù Schi"rring junior. Dc ø\'- 
rige i bcstyrelscn vaT havnefogcù 
J. P. Petersen og hngllOlder (ì. Vil- 
helm Hansen. 
Ocr indmeldte sig fra slaTten 29 ak- 
live og 14 passive medlcmlncr. 
Kluhhclls første stallder val' rød 
med en Iwid stjerne. 

Kluhbells f<1rste bàd hed Smut. En 
4.årcrs inriggcr met! glidesæder 
k<1bt af Køhcnhavns Rokillb for 400 
kr. 

1887 

Klubbens f<lrste bädehlls opf<lres på 
Rassels plads ta:t vet! Pontonhrocn. 
Skihshyggcr Sørcnscns værft Icvcrcr 
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nyhyggct 4-årcrs inrigger. ßådcn fÙr 

navnet Irma. 
Langlur Iii Nibc. Udflugl pI'. dam- 
per til 01and med darner. 
Aftenunderholdning med dilettanl- 
komedie. tyrolerkvartel og panlo- 
mime. 

1888 
Ved standerhejsningen døbes ny 
4-årers inrigger, der fik navnel 
Sport. Ved sam me lejlighed modla- 
ger klubben el dannebrogsflag fra 

damer i Aalborg. 
Klubhen arrangerer kaproning i 

Aalborg med deltagelse af klubber 
fra Køhenhavn og Aarhus. Det bli- 

ver vedlaget, at kluhhens stander 
skal være bl:\ med n1dl malteser- 
kors. 

" 

1889 

llåndværkcrfnrcningens store sal 

danner rammen om den helt store 

aftcnsfest, hvis hovedattraktion cr 
den orginalc Sporls-Kolillon. 
Aalborg Roklub oplages i Dansk 
Forening fur Rosport. 
Ved Køhcnhavnsrcgattacn optræ- 
tier kJubbens roeTe fOT h>>rste gang j 

den særlige kapruningsdragl, der 
bcstår af crcmcfarvet tH1jc og knæ- 
benklæder, pit IT<1jen el nIdI malle- 
serkors med bl:\ kanler. lIuen er li- 

gclcdes crcmcfnrvet med blankc 

knapper. 
2-årcrs inriggcr Fix anskaffcs. Kluh- 
ben haT nu 4 både. 
Maleh med 1'hisled Roklub i 1'hi- 

Sled. 

Langtllr til ßlokhus. Der roes aò 
Ryä forhi Birkelse 01' Iii Tofteg:\rd 

sku\', hvorfra del' fortsættes pr. vogn 
Iii Rlokhus. 

1890 
Ved DHRs kaproning i Aarhus- 
buglen sejrede Aalhorg Rokluh I 

første løb for 4-ärers hAde. 
Pinsetur till-ivø. 
Cenlralforeningen for Jydske Ro- 
klubber sliftes og afilOlder sin f<lrSle 

kaproning i Aalhorg. 
1891 

Bådparken når nu 01' på 6 både. 
Irma. lIilma. Sporl. Fix_ Kjær og 
Fax. 
Vinder løb for 2-årers inrigger ved 
rcgatlaen i Aalborg. 
Pinsetur tiI SiIkchorgsøcrnc. 
I vinlcrsæsoncn opf~Hes di1cttallt- 
forestilling. 

1892 

Den lokalt hyggcdc 4-~irers inrigger 

Irma udg{1f af b{,dparken. 

s 

- - 

emJ~~...".~;; - =._""~~ !~-'~:/;~. L r 
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':~f'( ~.~ 
Aile b;"ulcnc cr pi', varu..lct en sommerdag ì 1907. 

1893 
I baden Kjær vinder klubben I<lh for 
4-årcrs inriggcr ved kaproningen i 
Silkeborg, 
I København vinder klubben 0re- 
sundspokalen i h1bet for 4-årcrs in- 

rigger. 
Ved den 10k ale kapwning, der fore- 
gik mellem den militære $vømmc- 
f1ädc og Sprilfabrikens plads, mod- 
log vindernc det af Ccntralforcnin- 
gen for Jydske Rokluhber indslif- 
lede legn: I sølv:\re (n:\l) med 
guldheslag, 
B:\dhuset f1yltes 40 alen (ca, 25 m) 
lilbage fra havnefronlcn, 

1894 

Vinoer 4-årers inrigger vetl kapro- 
ninger i Køhenhavn og Aarhus. 
11 darner driver rosporl i kluhben 
som ikke medlcmmer. 
Ved gencralforsamlingen på HOlel 
Royal afgar efler egel nnske bank- 
kassercr Stægcr som formanù. 
Kommunebogholder C. Wilhelm 
Hansen ovcrtagcr hcreftcr for- 
malldspostcn. 
L<ljlnanl R, Willemoes opnar med 
203 rolure del højesle anta!. der er 
nåel i samtligc rokluhher. 

1895 

Ved den lokale kaproning sejrer 
kluhhcn i 2-årcrs inriggcr. ßancn 
var fra Lindholm Á til Pontonen. 

~-:. 
==-:~:~~ ~-~- 

~. 

--0;.-- 

Dampercn Frclll fungerer som dOITl- 
merba"_ 
15 darner driver TOSpOr! i klubhen, I 

prcsscn omtalcs i roscnde vendingcr 

et damehold, der pr. rohåd lilhage, 
lægger luren Aalborg - Skeelslund 
tur/rettlr på en dag, uven i købet 
medlagende en passager. 

1896 

Ocr afllOldes 10 ars SliftelsesfeSl i 

Mililæranlægget. 
Ved kaproningen i Silkehorg vindes 
!,,1b i såvcl 2-årers snm 4-årcrs in- 

rIgger. 

1897 

Ocr afilOldes lokal kaproning med 
eflerfølgende fest i pavillonen i mili, 
læranlæggel. 

1898 

Ingen oplysninger. 

189<) 

Vcd kaproningcn i Aarhus bliver 
klubhen nT. 4 i Jyllandsløhet, der 
bliver vundel af roklubben Skjold 
fra K<lbenhavn, 

1900 
Ingen oplysninger. 

1901 

Roklubben i krise, Del aktive med- 
lemslal er helt nede på 20. Kluhben 
mangler medlemmcr, pcngc og ma~ 



-~-~ 
Arcrnc rejses tinder en s~1I1daw,roning på Limfjorden i lAA9. 

leriel. Klubbens 1 () kaprocre fi\r 
prygl på kaproningsbanerne, og deo 
stcdligc prcssc givcr rocrllc en or- 
denllig overhaling. 
Overrelssagfllrer Holger Dam bli- 
ver formand og aOllser klubbens 
stifter G. Vilh. Hansen, der bliver 
udnævnt til ærcsmcdlcm. 

1902 

Langlur Iii Gudumholm gennem 
Gudumlunds Kanal med 2 4-:\rers 
og en 2-jrers båd. sidstntevnte blivcr 
styrel af fru vinhandler Müller. 
I .angtur til Hals med mange gef1vor- 
digheder på grund af svær s0. En af 
klubbcns b:lde f:lr den ene side 

knusl. En ancien båd bliver sejlel 
hjern med dampb?,den Frem. 

1903 

Aftenunderholdning i H?mdv,crkcr- 
foreningells store sa!. Teaterdirek- 
wr Friis og hans selskilb underbo)- 
der hl.a. med humoristisk uplæs- 
ning, operette-parodier. viscr og 
hondedans. 
Lokal kaproning mcd start vcd 
SIn1mbadeanslaiten og Opl0b ud for 
b:ldhusc!. 
Aftenfesl i Varieleen. 
Efter et par år nede i en bøIgedal er 
cler nu igen gang i kaproningen. I 

lIorsens vioder Aalborg Roklub 
Jyllilndsløbel i 2-årers inrigger. 

1904 

Klubbell del lager i Jyllandsløbet I 

Kolding. 

Det me b~Hkhu., ind'o'ics i 11}[)6. ~hlldcll Illcd nagcl cr dell man~càrigc rocher. Christoph 
Ilupfc'ldl. 

.. 

;.-'. , 

! ' 

1905 

Intern kaproning. Ocr startes ved 
den nye badeanstall, og opløbel fin- 
der sled lid for b,idehusel ved Obcls 
fabrik. 
DireklW K. Chrisleosen bliver for- 
mand. 

1906 
KJuhhen dchagcT j kaproning pa 
Vejle fjord. 
Klubkaproning med start ud for 
StH1mhadeallstaJIcIl og opJøh ud for 
roklubbens b:\dehus. Om afteneo 
fornøjelig sammenkomst i det mili- 
tære anla:g for rokluhhclls mcdlem- 
mer og dommcrkommitecll. clcr be- 
stàr .If stationsfnrslandcr Dich- 
mann. dirckl~1r Christcnscn og vin- 
handler Müller. 

1907 

Årcls store nationale kapronings- 
sta:\'nc foreglir i Aalhorg i strÚlendc 
vCJT. 

Jyllandsløbet. SOIll Aalborg har hii- 
bel al vinde, bliver vundet af Veile. 
I løbel 0111 \1cslerskabel for Dan- 
mark sejrer Randers Roklub. 
Aalhorgrocrne mangler styrke ~ 

de res iìref"Hing cr eHers meget præ- 
sentabel. 
R;,dparken fonlges l1Ied en ny 2- 
årers inriggcr fra lljergs B;,debyg- 
gcri i Hellerup. 
J\yl klubhus ud for lladehusvej ind- 
VICS, 

1908 

Trods slærk blæSI afholdes den ;lr- 

~ 



lige klllbkaproning med 6 I"b. Aile 
b:ldeholdene ror Imnen (1000) over 
2 gange. Den sammenlagtc tid for 
det vindende hold i 4-årers inrigger 
bliver 7 min 35 sek. 

1909 

Der a[holdes Set. Ilansles! med 

eskadreroning og albrænding al Iyr- 
værkeri lid lor Dampskibspladsen. 

Intern kaproning mcd start ud for 

Stn;mbadeanstalten og opløb ved 

bådehllset. Mægler Thomsen er 

dOlTll1lcr. 

1910 

Frll fabrikant Stllhr d'lber ny ele- 
gant 4-årers båd af eedertræ og af 
nyesle konstruklion. l3åden f:lr nav- 
net Christoph, clter klubbens man- 
gdirigc rocheL glasmagcr Christoph 

Hupfeldt. l3åden, der er byggel hos 
Kjær i Hellerup, har kostct 650 kr., 
hvuraf de 300 kr. er frivilligc bidrag, 

cler cr indsamlct af fnrcningens da- 

rner. 
Den årligc gCl1cralfoTsamling holdcs 
på Reiers lintel. 

1911 
Med direkt,;r K. Christensen ved 
TOTet fcjrcs kluhhcl1s 25 fiTS juhi- 
l:cum på hnteillafnia, hvor de her- 

rer Obel, Strøyberg og Kjær bliver 
IIdnævnt Iii (cTcsmcdlcmmer. 
Der udgives jubilæumsskrift. 

1912 
Ingen;()T Eugcn Schmidt [ungerer 

som træner for kluhhcl1s kaprocrc. 
Klubben tilmeldt kaproning i Kol- 
ding. 

1913 
Ved kaproningen i lIorscns vindcr 
kluhhcn 2-årcrs inriggcr foran Ran- 
ders Roklub. I 4-årers inriggcr bli- 

vcr vi nr. 2 efter Pnlyteknisk Roklub 
fra Købcnhavn. 

1914 

Medlemstallct for aktive er 44 og for 
passive 26. 
Kluhbcn arrangcrcr dell store natio- 
nalc mesterskabskaproning. 

Vcd årcls Set. Hansfcst musiccrcs 
der foran Dampskihspladsen af et 

hornorkcstcr omhonJ på clen illul1lÎ- 

neredc galcase Y dYIl. dcsudclI 

eskadrcroning. afhrænding af häl og 
festfyrvîukcri. 

1915 

Anna Pingel forsøger forgæves at 

hli\'c optagel som medlem <If Anl- 
borg Roklub. 

10 

Aalhor~rocrcn William I,und 

1916 
Aalborg Dameroklub stiftes. 

1917 
I Sifas propagandahcfte fn. dette år 

lort;clles bl.a.: Aalborg Roklub har 
bådehus beliggende piì hameplad- 
sell melleIll brocrne. Her er c1er dcs- 
mIen omkhl'dningsrllm med hrllsc- 
had og skahe lil mcd1cmmernes 
SpOrlstøj. Medlcmstallet er 43 ak- 
live og 28 passive. 

1918 

Deuc år sker clcr en forholdsvis stor 
forøgelse af akljvc IlIcdlel1lmcr. 

1919 

K,;hmand ehr. Springborg klub- 
bens mangeårige formand meldcs 
ind i klubben. 

1920 

Klubbens aktivc medlemstal når op 
pil det hidtill"'jeste tal nemlig IOS. 

Der aOlOldes kaprollingsfest Î et 
sl11ukt pynlct bådehus. 

1921 

DFfR's udsendte rolærer instrucrcr 
sarntlige klubbens medlemmer med 
et godl resultat. 
Klubbcns materiel forøges med en 
4-itrers outrigger fra Tyskland. 
AR bliver nr. 2 ved Dansk Idr;cts 

Forbunds jubilæumsløb, h"or der 
deltager både fra Sverige, Norge og 
Danmark. 

1922 

Arets store begivenhed er roklub- 
hens hasar, der afholdes i klubbcns 
lokaler under megct festlige former 
med: Dyrehavsbakke, blomsterbo- 

der, IOmbola m.v. 
Basaren giver 4000 kr. og blcv be- 
søgt af 4-5<KlO mennesker. For over- 
skuddet bliver dcr indkøbt tre nye 
biìde. 
Kaproernc bliver nr. 2 ved DM. 
1923 
43 nye rncdlemmer ved standcrhejs- 

ningcn. 

Klubben bliver nr. 2 i såvel Kalve- 
bodsløbet som 0resundsl,;bet. 
Der afholdes karneval piì Hotel 
Hafnia. 

1924 
Klubhuset skal !lytles, pladsen skal 
inddrages under den nye Fjordpro- 
menade. 
Byen har tilbudt klubben plads vcd 
den nye Iystbådehavn. Der opretles 
fødselsdagsfond med den hensigt at 
skaffe midler til det nye klubhus. 

1925 

Materialerne fra det gamic klubhus 

bliver élnvcndt til weekcndhus i Ræ- 
vekrat ved Kyå, hvor AR har fået 

stillet grund til rådighed af familien 
Scheel, Birkelse. 

Efterårsmarkedet indbringer 6S00 

kr. 
Livlig rosæson. Arnold Larsen har 

roet 2535 km pit 247 Wre. 
1926 
På den ekstraordinære generalfor- 
samling på Parkhoiellet tilbyder di- 

rektør K. Christensen klubben en 
gave på 5000 kr. til klubhusbyggc- 

riet - vild jubcl. 
Kejsegilde på det nye klubhus den 
9. juni. 
Der bliver roet 66 langturc over 30 

km. 
Langtur Aalborg - Voersaa - Ska- 

gen. Deltagere: Vilh. Christensen, 

K. Nielsen, Dinesen og K. H. Steen- 

sen. 
40 itrs jubil:cet fejres med stor mid- 
dag piì Odd Fellow. 
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Kamm.láh i IlJ.19. Dc to nolle fyre i 5læVllCIl cr såmænd, Küsler og Springborg. 

1927 

Sommerhuset i Ryå indvies den 24. 

juli. 

1928 
Kluhhens æreslegn inJstiftes. 

Vinder Old Roys løh ved kredskap- 
roningcn i Nykøbing MOTs samt 
spurlløb pà Furesøen. 

1929 
Retegnes som en af klubbens hedste 

sa:soner. 
Aalhorg Roklub er nu provinsens 

størstc hcrrcroklub. 
Klubhen deltager for f"rsle gang i et 
4-:.\rcrs outriggcrløh vcd Kredskap- 
roningen i Randers. Vi dcltagcr i (-) 

løh. dOer aile hliver vunde!. 

1930 
Kluhhcns mangcàrige formand og 

æresmedlem K. Christensen afgår 

ved døden. Køhmand Chr. Spring- 

borg konstituaes som formand. 

1931 

llankdirekrør j\;rgensen bliver valgt 

Iii formand. 
15. juni afsløres minderelicî af af- 
døde formand direkl'" K. Christen- 

sen. 

1932 
Forslag om engage-ring af profcssio- 

nel træner falder ved ekstraordinær 
gcncralforsamling. 

1933 

Ved generalforsamlingen i Hånd- 
værkcrforcningcn afsl,~rcs Hogen 

uro i hestvrclscl1. Formanden udta- 
ler aillal; ikke klæber tillaburetten 
og'tilbyder at trække sig lilbage. 
Springnorg ncdlægger sit mandai 
som næstformand. 
llegge hliver dogoverlalt til at hlivec 

1934 

Ilolten Andersen foresl;\r, der ind- 

r"rcs ungtlomsroning. 

1935 
Klubben für meddelelse om, at den 

hvert ;\r indlil 1950 modtager 1000 

kr. rra ingcniør. cando pol)'1 direkwr 
K. Christensens mindelega!. 
GAR stifles den 7. jllni i Kilden. 

1936 

Lunde Christensens Tosang ))Fra ti- 

dernes morgcl1(( tilcgncs AR vcd 

kluhhcm 50 ålS jubilæum. 
Chr. Springborg bEver formand. 

1937 
Ved midsommcrfcstcn den 23. juni 
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afsynges Ryåsangen for f"'Slc gang. 
(Forfatter ukendt). 
Klubhens hidlil bedste kapronings- 
fir. 

1938 
Vetl den ekstraordin~trc gencTillfor- 

samling den 2ll. februar fill bestyrel- 

sell mandaI lil at ansættc s,,1lvsmcd 

Viggo Petersen. FrcJcricia som træ- 

neT for kaprocrnc. 
Klubben får brændclyrel sauna. 

1939 
I samarbejde med Die Diinemarks- 
fahrer gcnnCmf\1rer Berg Bach. 
Norden Andersen og Ahlgren Us- 
sing fcrietur i 2-årcrs inriggcr pit 

Rhinen fra Basel via Mannheim Iii 

Dü"c\dorf. 
Klubben deltager i frilllftsaftener, 
der cr arrangcret af SIFA. 
OM i letvægtsfirer v. Sigfred Ilan- 
sen. Louis Schatl Pedersen. } len- 
ning Kanstrup. Jens Aagc Frandsen 

og Egon Kanstrup som styrmand. 
Dcllagelse i den slore Aisler - Re- 
gatta i I famnurg. 

1940 

Robert Gøhler. Oinesen og ChI. 
Andersen lager initiativ til opret- 
telse af et sangkor med professÎoTlcl 

dirigclll. 

II 



I STR"M .,..c!l-\r'ol~~~r'oli: I 

ØNSKER TILLYKKE.! 

Strøm Hansen AIS er ken- 
dctegnet som en af bran- 
chens mest dynamiske, 
kendl for stor leknlsk vi- 

den, høj håndværksmæs- 
sig slandard og en medar- 
bejderstab. der udfører 1. 
kl arbejde og holder lids- 
planen. 

Vi udfører el-anlæg inden 
for områderne: slærkstrøm, 
processlyri ng/overvåg n I ng 
og offshore, samt fungerer 
som systemhus for Texas 
Instrument A/S. 

DØ~nse\'Viæ IX' aile ft4per 

el. fn$tallatfOner 08117.~ JIll 

-- 

1_ 
Produktlon og administration: Sundsholmen 39 - 9400 Norresundby - Tit. 08.17 24 44 

Sulik for belysningcr: Thlstedvej n - 9400 Norresundby _ Tit. 08.17 24 99 

12 

..J 



1941 

Sigfred Hansens forslag om udgi- 
velse af et medlemsblad bliver ved- 
tagel. 
Thordahl Jensen "Skrald<< bliver 
bladets f..rste red"ktor. 
Dcr oprettes en ski- og oriente rings- 
afdcling. 

1942 

Medlemsbladet udkommer første 
g"ng i "pri!. 
Klubbens gamic otter ombygges til 
toer med styrmand. 
Aalborg Roklub vinder Aalhorg 
Ryløb. 

Medlemsrekord med 245 medlem- 
mer. 

1943 
Vcd gcncralforsamlingcn anmodcr 
Poul Jorgensen om, at VOTe fester 
holdes mere afdiCmpede. og tonen 
udadtil mil være sÚledes, at klu"ben 
kan ViCre det bekendl. 
Der af1lOldes de første klubmester- 
skabcr i oriclltcringsløh. 
V:'t'rncmagtcn udstcdcr forhud mod 
roning mcllcm oroerne. 
Klubben tilmcldes Dansk Ski. og 
Orienteringsforbund. 
Med1cmst.;Ì1et når 01' ph JOO. 

1944 
Borgmester Jørgcnscn døhcI vor 
nyc otter ))Kringcling<( - opkaldt cf- 
ter formanden Chr. Springborg, der 
har 25 ilrs jubilæum i roklubben. 
Arbejdernes Roklub indvies. 
Klubben bliver nr. 2 ved DM i firer 
u/styrmand. 

:v!edlemstallet niir 01' pit 345 aktive 
og 150 passive medlemmer. 
Der afholdes det henlmte efterårs- 
marked, der giver et oversklld ph 
JJ.OlK) kr. 
Arkitekt Vii helm Røgh giver over- 
slag pii ombygning af klllbhllset pit 

n.(XXl kr. 

1945 

KIllbben starter mandolinkurSllS. 
Der af1lOldes fredskst - eskadrero- 
ning med fakler for at vise glæden 

over freden. 
Aalborg Roklubs nye sangbog lldgi- 
ves - med Tipperary og killbsangen 

som de mesr popula~Te. 

Stor sueees med Sangerindetelt ved 
idrætsugcn. 
Hasar-lldvalgellaver et overskud på 
29.922,75 kr. 

1946 
1 forbindelse med modernisering og 

Kluhht.:lls fm!'olt.: danskc Illcstcr. Sighed Han- 
sell, lI<tvngìvcr ell kaploningsh.ld 

lldbygning af klub"uset atllOldes der 
rcjscgilde i marts måncd. Arkitekt 
Vilhclm Røgh stlu for projektet. 
Ny professionel triCner til kapro- 
erne. 
Otteren fiir sin f"rste sejr ved Vi- 
borgregattaen. 
K. Storgård Jensen bliver jydsk me- 
stcr i orientering. 
Axel Iversen bliver nr. 2 ved DM. 
Klubhuset indvies 1''-' klub"ells 60 
års juhilæumsdag. 
FCSlmidd.1gel1 bl;ver holdl ; Himd- 
værkcrforeningens store sa!. 

1947 

Chr. Springborg bliver kredsfor- 
mand. 
Ocr afholdes stort karneval. 
K: Storgårrl Jensen vinder DM i ori- 
entering. 

Klubhen sellder langlursroere p,ï 
Osloforden. 

1948 

ARs langtursllÙI indstiftes. 
Ih Stetter vindcr kluhmcstC'Tskah i 

oriente ring. 

1949 
Kap~sejre på Bagsva:rd S,j. 
AR provinscns største rokluh. 
K. W. Nielsen Dinesen bliver kreds- 
formand. 
Æresmedlem j\'1agnlls Miiller afgftr 

ved d"den. 

1950 
Rekorrlår med R7.25J roede kilome- 
ter fordelt pá 1O.7YR ture. 
Kaproerne vinder pÚ Bagsværd S". 
DFfRs juhilæumspokal overvintrer i 

AR. 
Ocr atllOlJcs rcv)'. 
Fcriel<mgtllr til Oslofjordcll. 

1951 

Clifford rejser til Canada - Kaj 
Munk overtagcr rcdaklørpo:;ten. 
Ettcr 13 år som kasscrer a{gÚr K. ^. 
Nielsen. Ib Stelter ovcrtagcr po- 
sten. 

1952 

Den Olympiske f1alllllle kOllllller til 
Aalborg og roes over fjordcll pft sin 
vej mod Olympiaden i lIelsingfors. 
Aalborg Roklub deltager i Crite- 
rium internationalc en Yolcs de 

mer, i Cannes. 
G'od sa:son for fericlangl UTe mcd 
hold på Sydsjælland, C;"teborgs 
Skærgård, Fynske Øhav og I.imfjor- 
dell. 
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Pfl V(:j gClllll'lll Aalhorgs gadcr Iii fcsI og opvisning i K;mJlinclund i 19S5 

1953 

Nytllrskarusellen 1953 afvikles med 
stor succes. 
Kaj MUllk, Knud Ujerregllrd og 
Knud Johannesen modtager DFfRs 
langtursn,.1. 

Roernes juletombola giver et over- 
skud pj 12.178,10 kr. 

1954 

Silvana, klubbcns motorbåd sælges, 

Rokluooen i h"lgedal. Antal roede 
kI11 helt nede på 42.274 km. 

1955 

Strrllcmk sæson for kaproningsaf- 

ddingcn. Junior - firercn den hedste 
i Oallmark. 
Fastclavnsrcvy på Grand - hvor 
Harpeductten og Professor Kinsey 

filr Ùrcts Oscar. 

1956 

Klu""en fejrer sill 70 ,Irs f"dselsdag 

pj restaurant Skydepavillonen. 
('jAR giver kluhbcn 2-årers inrîgger 

med navnet )>Gamlc(l. 
Frank Pedersen g~1r sin éntrc i I\al- 
oorg Rokluo. 

1957 

Et godt kapronings:ir med go de pla- 
ccringcr vcd samtlîge rcgattaer. 
Eivind Engclscn sl1\'cra.'n vinder î 

junior single - seuller. 
Sidste sæson rned Chr. Springborg 

som formand, han har arhejdet 40 lIr 
i hcstyrelsen hcraf 20 :h som for- 
manò. 

1958 

Ih Stelter hlivcr formalld. 

14 

Kringe1ing alias ChI'. Springhorg 

hædres sum æresmedlcm ved gene- 
ralforsamlingen og bliver den 

første, der lTlodtager Idrættens pris. 

Kluooens junior-firer vinder DFfRs 
juoilæuI11spokal ved Odense-regat- 
taen, 

1959 

Aalborg-regattacn an~lser de tradi- 
lionelle kluhkaproninger. 

1960 

GAR fylder 25k 
Under Poul Erik Ehlers ledelse für 
U-afdelingen vældigt opsving. 

Kluoben lukker for tilgang af ung- 
dOI11sroere ved frigivelse af U-88. 
lIele 71 kaniner tilsiges til kanin- 
dåb. 
Klubben sender 10 langtursroere tit 

Rerlin. 
Aaloorg Værft skænker kluoben ny 

llagmast. 

1961 

Nitte og hans drenge udvider Trø- 
stcns Rolig. 

Klubbens 75 lIrs jubilællm fejres 

l11ed aftellsfest i Kilden. 

1962 
Kaj Munk bliver formand. 
Ib Sleller modtager klubbens æres- 

tegn. 
Kaproningsafdelingen har en forry- 
gende sæson med strihevis af flotte 
plaeeringer, der topper med DM i 

letvægtsfirer til: Jakob Christensen. 
Leif l\'icmann, Aent Jørgensen, 
Kurt S~''!Tensen og cox Henrik Han- 
scn. 

1963 

Der uddannes 21 havnestyrma;nd, 
U-afdclingen sender 40 mand til 

træffestævnet i J lobro. 
Klubhcn sender tre mandskaber til 

Kjørboregattaen i Norge. 

1964 
Klubhens mangcårige formand On. 
Springhorg efgår ved d"den den 24. 

Jalluar , 

Ferielangtur til det Sydfynske Øbav. 
GAR har stor sucres med høstfcst 

I'" Christenslrllpgård. 

Klubben bliver repræsenteret i fol- 
ketinget ved Ib Steller. 

1965 

Kaproerne stifter rejse- og bltde- 

fond. 
DFfRs udmærkelsestegn til 7 af 
kluboens kaproere. 
Træncr Erik Ilansen og hue hædres 

ved generalforsamlingen. 
POlll E. Ehlers klubbens mange- 
jrige U-ehcf efterfølger Gregers 

SchnIder som kredsformand. 

1966 
Vcd standerhcjsningen hliver der 
navngivet 4 ollde. 
80 å;s jubilæe! fejres i samarbejde 
med ADR - 50 lIr - ved en stor fest i 

Kilden. 
r samarbejde med svømmekluhhen 
Nord arrangeres svømning i vinter- 
sæsonen i GI. Lindholm svýHnme- 
hal. 
14 ungdomsroere modtager sølv- 
skjoldet for at have roet over 7lXJ 

km I'" en sæson. 
Operation >>Maling af klubhus<< - 50 

medlemmer maler på 3 timer klul>- 

ben i >>red and white(( under Sigfreds 
ypperlige ledclse. 

))Morgcnnlden(( holder 40 àrs juhi- 

læum. Oct startede som fortræning 
til ell Skagcnstur. 

1967 

Fn gud langturssæson. Ocr blivcr 
roet 75 langture af 30 mand, 
Ehlers og kaj Munk repræsenterer 
AR ved Aærum Rokluhs 50 fIrs jubi- 

læum. 

1968 

Kaj ~lunk udtaler "cd standerhejs- 
ningen at klubbens ~2. sæson går 

over i historien som en af klubbens 

st;lrste. Kapfonden har indk"bt ny 

Oller, der af Gudtllund Schack fltr 

navnet Kap 67. 
Rorgmester :Vlarius Andersen døber 
eravelbygget seuller Kap 68. Arki- 
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Aret<; )ubilarcr line! or pá gra:!'oplæncn vcd en f~111sclslla~sfcsl i 7(l"crnr:. 

lekl Vilhelm 13"gh ,",ber Klinkbyg- 

gel sculler Jaguar. 

Smækker-fireren vimler jubilæums- 
pokalen_ Lelvæglstïreren med Per 
Nygárd. Jens Hansen. Marlin Gran- 
ding. Bernhard Andersen og Ilans 
Jensen vinder D:YI på Sor" S". 
AR rcpræscntcrcr Danmark i otter i 
3 landskampen på Boshaan i HoI- 
land. 

1969 

Per Nygard og Roar Clausen della- 
ger i Irænerkursus pa Ollerup Gym- 
naslikh"jskole. 
I farbindelse med indvielsen af 
Limfjordslunnellen har AR sikrel, 
at University of Cambridge senòer 
den verdensbcrømtc otter hcrovcr 
for at dystc med os i Tunnelmat- 
chen. 
45 kanincr overlever den barbariskc 
dåhshandling. 

ARs oller dellager i Elite Ruder Re- 
gatta i Berlin. 
Dcr afholdcs kæntrings- og bjerg- 

nings"ve"e for lJ-roerne ved Nard- 
brneo. 
lJ-afdelingens pinselanglm går Iii 

Sebbersund. 
Havlangtur med Langer via Vocr- 
saa til Frydcnstrand 'led Frederiks- 
havn. 
Galoproning over 600 III gennclll- 
føres med SllCCCS på illitiativ af 
Tharkild Krislensen. 

1970 
Med 21 ferielanglure bl.a. IiI $ven- 
ske Skærgård, Oslofjorden. Mors 

rundl, Sydfynske Øhav ag Silkeborg 
'liseI' âret øgct aktivitct pã omrâdet. 
Efler 8 år ved rorel forlader Kaj 

Munk fOTmandsposten. 
Radiller. der ogst.lyder navnel Jens 

Aage N"hr Frandsen bliver valgl Iii 

flY formand. 
Jens Sigfretls mindepakal udsælles 

'led Viborg - rcgattacn. 
(iAR holder Set. HansfeSI Itos 

Sehøllc og fru Else i Tranum. 
Kluhben har ved ,Irels udgang 201 

aktivc mcdlcmmcr, 24 ungdomsro- 
ere og 103 passsivc TTlcdlcmmcr. 

1971 

Klubbcn haT SlOT sucees mcd Âhent 

Hus arrangement. 
Kaprocrnc dc/rager i den 15. inter- 
nationale Ratzcburgcr Rudcrrcgat- 
la. 
lJngdomslm lil Oslo. 
Kaninlanglur Iii Lindenborg A. 
Lamils S"rum hædres for 50 års 

mcdlemsskab. 
AR bliver 85 år. 
Der udgives jubilæumsskrift ved Per 

L~Hscn. 

1972 
Per Larsen modlager kluhhens for- 

ncmstc trofæ >.Statuctlctl(( for arhcj- 
delmed jubilæumskriftet. 
U-afdclingen har cnarm tilgang. an- 
lallel af lJ-roere er oppe 1',,70. 
Kluhben indk"ber 10 leI hrugle gig- 

firere i Tyskland. 
Klubben indkøber sin f<'Csle plasl- 

scullcr, <leT får navnet ))85<<. 

GAR afholder Grisefe$! pa Kri- 
stcilstrupgård. 

Ujarnc Pedersen rcpræsentcrcr AR 
ved OL i MÜnchen. 
Arnold Larsen og Knud 0rnbo 
hædres for 50 ilrs medlemsskab. 

1973 

U-afdclingcll (Irrangcrer fællestur til 

kaproningcn i Ratzehurg i Tysk- 
land. 
Radillcr tra:kkcr sig tilhagc cfter ~ 

år SOIll kluhhcns 
~ 

form.;;HI. Tom 
Holmherg vindcr cftef kamrvalg 
formanùspostcn. 

Rocrncs motionsstævne - en over- 
vældcndc sucees med deltagelse af 
(1(Kl roere_ 
Laurits Sørum. Arnold Larsen og 
Knud Ørnho udnævnes til ærcsmcd- 

Iemmer. 

1974 

Almindcligc sparcfnranstaltninger 

er årsag IiI. alllledlemsbladel h"jesl 
udscndcs 6 gang årlîgt. 
Ved generalforsamlingen bliver del 
vcdtaget at nedskærc antallet af be- 

slyrelsesllledlelllmer fra II Iii (1 

mand. 
Del gode salllarbcjtle mellem AR 
ag A[)R resullerer i he Ie (1 fornufls- 
ægteskaber. 

Der hliver indk"bl ny tnencrbåcL 
Kaprocrne deltagcr i kaproninger i 

Ratl.churg og Amsterdam. 
Dcr lIddanncs 6 nyc langtllrsstyr- 
mænd. 
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1975 

F:ftcr 34 åf i hogtryk garneTet med 
rødt og blåt udkommcr i marts må- 
ned el ordinært, dublikerel klub- 
blad i A5 format. 
Cìcncralforsamlingcn holdcs for 
førsle gang i mands mimic i klub- 
bens moderniserede opholdsslue på 
1. sal. 

Senior A - firer vinder Jubilæum- 
spokalen, der er udsal af DHR. 
AR deltager i Ungdomslegene i 

Aalborg 1975. 

Kaproerne deltager i Iræningslejr 
for træncdc juniorkaproere i lIa- 
dcrslcv S,~sportscenter. 

AR og ADR sender 15 deltagere Iii 

Ârungen ved Oslo. 
Standerstrygning forrygcndc fiasko 
- } dellagere. 

1976 
Kaj Munk bliver formand i GAR. 
DHRs slore landslolleri med ver- 
dens slørsle lodseddel A4 præsenle- 
res for AR af Ehlers. 
Aalborg Ilavn har 500 års jubilæum, 

delle fejres bl.a. med kaproning p:l 

intcrnationalt plan. 
Dagens højdepunk! er The Boal 
Race mellem Oxford og en dansk 

kombinerel oller m/ Frank Peder- 
sen ved roret. Oxford vinder I,)bel 

med I 117. længdc. 

Dincscn udnævnes [il æresl11cdlclIl. 

Traditioncn rncd Set. Hansfcst ved 
fjordcn gcnoptages. 
520 skolcclcvcr tilmcldcr sig lit fc- 
rieroning - et lilbudlil aile clever fra 

5. klasse og opefter. 100 bliver afvisl 
pfl grund af pladsmangcl. 
Handelslrykkeriel leverer kluhbla- 
det i hogtryk med de gamic farvcr. 
dog sladig A5 format. 

1977 

Hans Jensen overtagcr fonnands- 
posten eftef Tom Holmberg. 
For al sikrc klllbbcll mod uhudnc 
g.æster forctagcs tier Iløglcomhyl- 
ning ved standerhejsningen. 

Klubben erhverver Bedford - laslbil 
årgang ll)óX til transport af kapro- 
ningsbfidcne. 
Vendsyssel rundt meò A/S Langcr 
sllltter vcd Aggertangen. . 

Tuborgfonden Iildeler AR 10.000 

kr. lil k"aproningshåd til ungdomsrn- 

erne. 
Seul1ereup for Nnrdves!jysk Kreds 

roes i Aalhorg.. 

1978 

\leò generalfors<lmlingen fremkom- 

III 

~ 
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Samlligt: fcstddt:igcrc foran kluhhusct vet! Kanind{lbcll i 1941. Oct cr sclvfølgclig hestyrc1sclI 
mcd (ormand Chr. springhorg. dcr cr btevet bænkct. 

mer bestyrelsen med tankcn om at 

indlemme hinder i AR. ARs besly- 
rclse har hidlil værel afvisende og el 

(ìAR Illcòlcm undrer sig over, at 

delle sp;lrgsmål skal lages op i tide 
og i ulide. 
(Del havde sids! værel fremme i 
1915.) 

Resultatet af diskussioncn hliver. at 
det nok er bedsl at bevare del be- 
skedne mandssamfund AR midI i 

det "vrige samfund. 
Der satses på at henyttc !\orclens 
kridtgrav i Hasscris til trænings- 

bane. 
Klubbens medlem liT. I Laurits S,,- 

rum, der har værel i klubben siden 

1921, fylder SO år. 
Klubmeslerskabel i orienleringsløb 
bliver vundet af Bjarne Pedersen, 
Erik Ilofman hyldes for 50 års med- 
lemsskab. 

1979 

P. E. Ehlers forlader poslen som 
kredsformand efter 22 år i kredsbe- 
styrelscn. 

Ved Sigfred Hansens d,\d, misler 
klllbben sin mangc!trigc inspirator, 
kaprocrnc dcrcs fortaler og opposi- 

tioncn sin leder. Et smcrtcJigt tab 
for klubben. 
U-Iegene 1979 bliver en slor sucees 

for roningcn. 
AR f;ir udlagel 2 hold lillandsdels- 

Illatchcn moò Norge. Hegge hold 

vinder. 
lJ-afdt'lingcn gCIlncmfører 6 lang- 
lure - Heraf 4 Iii Ryå, en Iii det Syd- 
fynske Øhav samt Fur rundt. 

1980 
GAR anlOlder keglelurnering i Pa- 
pegøjehaven. 

EI af klubbens mes! aklive l1ledlem- 
mer gCI1ncm tidcrne Gunnar 
Scheuer dor. Gunnar havde 50 års 
medlemsskab i AR. 
Klubbens æresl1ledlem og medlem 
nr. I Laurils S,'rUI1l afgår ved d,\- 

den. 

Kaproernc har strålcnde sæson mcd 
mere end 20 sejre. 
Vintcrprogrammet mcget alsidigt 

med kap-gymnaslik på Al1éskolen 
og Vesterkærel Skole, mOlionsgym- 

naslik på I'oul I'aghsgade Skole og 
svømning for aile på GI. Lilldholm 
Skole. 
Ole Jensen bliver klubmesler i ori- 
enlcringsløb, der bliver afholdl i 

Bøgs!ed Planlage ved Hjørring. 
Den :lriige fodboldmateh mod Ægir 

sluiter I-I. 

1981 

Admiral Pedersens 60 :Irs f"dscls- 
dag bliver fejret på beh,)rig vis med 
gæstcr fra det ganske land. 
SIFA anlOlder 70 ilrs fødselsdag - 

mcd 111.<1. genafsløring af mindc- 
plade for landels slørsle idrælsorga- 

nisalnr Eugcn Schmidt. der jn som 
bekendl var lTiener i AR. 
Ocr sker Cl mcningsl~ht tyveri af 
sejrsskjolde, der var ophængl i for- 
hallell. 
Roklubbens lrofastc IIlcdlcm og ar- 
kilekt, Vilhelm Bøgh døT. 
Nordjysk Kreds atllOlder rolederse- 



DCI var ikkc ronin~ del hdc. Her $C!'> cn kreds af medlcmmer i 1 HlXl under t:n t1dnll~1 tll Rold Sko\'. 

minar på Himmerlands Golf- og 
IloJidaycenrer. 

Kaprocrne har goù sæson rned for. 
bundsmcstcrskab samt 40 seire. 
UsædvanIigl højvande sendèr fjord- 
vand ind i kluhhusct og oversvøm- 
mcr samtligc Jokaler i stueetagcn. 
Vandet sl"r 60 em over blldcplad- 

sens fliser. 

1982 

Kapafdclingen etablerer sig med 
forældregruppe, der kan bistit kap- 
roningsudvalget med løsning af kon- 
k rete opgavcr. 
Projekt ))miniroer(( oliver en rcalitet 
ved slanderhejsningen. hvor ,Iirek- 
tør Eigil J lastrup d"ber den nye bãd 
..Mini 82<<. Ved sam me lejlighed Iy- 
dcr dcr mange rosende ord til AR 
fra DFfRs formand ß"rge Kaas An- 
dersen, der i dagens anlcdning åb- 

ner rosæsonen. 
ARs mangeårige henefactor. fabri- 
kant N. P. Risgaard døber kapro- 
ningshåd, der får navnct Hera. 
Klubben opretter bibliotek med ro- 
litteratur. 
r artikcl i robladets juni-nr. giver 

Flemming Gert Jensen en kritisk 
vurdering af: ~1inironing, ledere og 
kaproning. Artiklen er årsag til en 
frugthar debat om de tre yæsentligc 

omràdcr. 

1983 

Christian Pallesen vinder junior 
OM i singlcseuller. 

Ungdomslegene i Aalborg har 20 
deltagere fra AR. 
Med bistand Ira Aktiv Aalborg fiir 
Ryå-hytten en ansigtsl<lftning. 

ADR, kgir og AR - Aile i sam me 
bÙd - afholder fælles julefrokosl og 
nytårsfcst. 

19l14 

Ved generalforsamlingen atlæggcr 

Hans Jensen Sill sidstc formandsbc- 
retning. 

John Terp oycrtagcr rorct. 
Tr;cner Erik - klubbens mangeårige 
kaproningstræncr - afgår yed dø- 
den. 
Srf'As formand Leo :\-1øllcr holder 
båltalcn yed midsoffimerfesten. 
Mini- og ungdomsafdeIingen pit hyl- 
lelUr Iii Elveren i IlarnmCT Bakker. 
AR deltager i Thor Otter-cup - en 
langdistancekaproning ved Randers 
Fjord. 
Aalhorgregattaen f;lr en smuk af- 
slutning mcd c1c1tagelse af 6 ottere i 

sidste løb. 
Bcstyrelscn udscndcr )>H~ndbog for 
100 års-magere((. 
Aalhorg-skolernes komhinercdc fi- 

rer 111/ styrmand bliver ilL 2 vet! 
Pondlls-skolekaproningen p" ßag- 
sværd Sø. 
Den tidligere AR-rocr Flemming 

Gert Jensen (stadig passivI medlern) 
mcd til at vinde VM i lelvægtso!ter i 

Canaùa. 
Endnu cn verdcnsmester - Bjarne 
Pedersen, AR cr sammctl med 

Frank Tingstcdt l'Egir på otterhol. 
der. der vinder del uofficielle VM 
for 3S-;\rigc, tier hliver afl10ldt i 

(ìent i Belgicn. 
Ved Aalhorgdagene har kaprocfllc i 

samarbejde med SIFA dcllaget i en 
sákaldt ))Vandgangshod((. 

1985 
AR låner DFfRs Nordiskc langturs- 
biid som vinfcrtræningsbÜd til kap- 
rocrne. 
Dcr fors~'ges etahlerct en studcntcr- 
otter. tier kan deltage i romatchcn 
mellcm Arhusstudcntcrnc og Dan- 
ske StudenlCr. 
10 af roklubhcns medlcmmer delta- 

ger i Aalborg Marathonillb - 42,195 
km - H gcnnemfører. 
POlil Erik Ehlers modlagcr DFfRs 
kderpris for sin store indsats for 
kredsen. 
GAR - fejrer sil 50 ;ir, juhilællm 

med stor originalitct met! frokost 
ombord på færge. del' sejlcr l.illl- 
fjordcn tynd. Man mødes fOTan dct 

gamle r"dhus - hvorefler de gamle 

med N. P. Risgaard og pigegarden i 

spidscn går i processiolllled tiJ Hon- 
nørkajcn, hyor cn fcstligt pyntct 
fa.-rge dalltlcr Tammen om sclve ju. 
bilæumsfestcll. 
En af kluhhens gamic kæmpcr Ka- 
nolle afgilr ved d<lden. Kanolle var 
llIangcårig kasscrer, Silkehorgfarer 

og aktivt GAR.mcdlelll. 
17 minirocrc pa langtur ti] Trw..tcns 
ßolig. 

17 



I{Xl ;-Irs juhila:umsdagcn IOrsdag 2H. august 19H6 Fein bãde Iii en \'a:rdl af 350.lXR) kr. cr i færd TIled at bli\'c navngi\'ct. Pà lalerstolcn scs GARs 
formand. Kaj ~ll1llk. 

1986 

Jubilæulllsiiret indledes med festJig 

standerhejsning Illed taler af for- 

Illanden for DHR Børge Kaas An- 
dersen, kluhhens tidligcre formand 
Ib Stetter m.n. 
Veterankaplangtur til Ryå med stor 
deltagelse. 

Den 28. august fejres den store hegi- 

vcnhcd Ion års dagen med reception 
1 klubhuset. 
Oiverse klubletlere med SIFAs Leo 
~Iøller i spidsen hylder AR. 
Formanden John Terp fortæller 
klubhistnrie. 

Nitte. Poul Robert Niclsen og Leo 
Ouist da'Her {lfhundredets sule- 

bo,,!. 
Gavehordcne hugner, der kommcr 
ea. (,().()()() kr. ind 1 kontanter. 
Klubbens tldligere (fiener Rjarne 
Pederscn ovcrraskcr med helikop- 
tcrhCS\1g. 

Dagcns højdcpunkt er nuvngivnin- 

gen af 5 biide til en værdi af J5().()OO 

kr. 
L,'rdag den 30. august fein~s jubi- 
breI Illed aftenfest ptl restaurant 
Skydepavillonen. 
Mere end 200 festkl,edte roere bll- 

vcr nwdtaget ved indgangcn af rcj- 
ste :hcr og orkestermusik. 

IX 

. 
='===~~=,=- 

Ros til Skydepavillonen for en su- 
perb jubll,eumsmiddag. Skulder- 
klap til Sam for den populære sang 
)) Vel roet - gamle dreng({, den var 
kringeling - Pcr Larsen fungcrer 

som ,aftenens toastmaster. 
Radiller alias Jens Aage Nøhr 
Frandsen og Frank Pedersen ll(J. 

nævnes til ærcsmedlemmer. 
Hans Jensen. Erik Hofman. N. P. 

Risgård og 13erg 13aeh modtager 
kluhbens ærestegn. 

ARs studenterotter deltager for 
første gang i romatehen mellem Âr- 
hussfudcnfernc Og Danske Studcn. 
ter og vinder matchcn. 
En Alborg-roer. Fsben Schou vin- 
tlcr [lTets ~Dana-marathonI0h j' 

Frc- 
derikshavtl. 



Stod i kø 
for at 
blive 

u-roere 

Af 
PenIlE. 

E/l/ers 

"Hvad hjerlee cr [ylde a[ - tIyder 
munden ofre (wer mcd.x, og nhf dct 
gælder roning - speeielt ungdoms- 
roning - kunne jeg fylde el helt jubi- 

læumsskrift med lIforglemmelige 
oplcvclscr, men da andre også ~kal 
have mulîgh~d for at ncdskrive erin- 
dringcr, ma bcgrænsningens kunst 
forsøges. 

Roning for unge under 17 âr val' 

nærmest et ukendt fænomen før kri- 

gen, med ulHJtagelse af enkelte 
større københavnske klubber. Det 
val' først i 1947 udviklingen begynd- 

te, idet DFfR oprenede el ung. 
domslIdvalg med det formâl, at være 
klubberne behjælpelige med oprel- 
telse af lIngdomsafdelinger og ud- 
dannelse af iedere Iii dene speciellc 

arbejde. 
I Aalborg Roklub val' man s;\ 

småt hegynZft at tage drcngc ind i 

klubben i 1946 - nærmest under pres 
fra ældre medlemmer, hvis børn val' 
>>født med roning((, og så længe det 
kun drcjede sig om en hah"'- sncs 
stykker, gik det nogenlunde. dog 
ikke lIden lidl knurren i krogene, 
idel man oplevede, at børnene sty- 
rcdc om rnorgcnen cller cftcrmid- 
dagen (fordi man lige stod og mang- 
lcdc cell vccl snorene). Ja. man op- 
lcvcllc endog ct harn som gal ions- 
figur på en seuller, s;\ noget måne 

- 
- 
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Ungdomslcdcr, Pout Erik Ehlers (s!itcnde) irl';lftll'rel ('I \.;111<1 flY" rOl'rl,'. Siddcndc vcd :.idcn af 
Ehlers scs den senerc danske- rnester, \tanin Gmnding. 

man fra bcstyrclscns side se at få 

klarel. 
I 1953 vedtog mall, al der skullc op- 
rettes en specicl ungdolllsafdeling, 
hvor hvervet hie v overdragel under- 
legnede, som den ansvarlige leder. I 

start en var vi 3 vnksne, der varetog 
den daglige rolling, fordelt pà den 
Illáde. at Henning Jensen var leder 

om Illandagen - Thorvald )>Post<( 

Larsen om onsdagen og jcg sell,' om 
fredagen. Vi udarbejdede el regle- 

ment med faste rctningsllnicr om 
betillgeise for optagel~e. komin- 
gcntstørn:lse, undervisning - og ro~ 
tidcr samt rcttigheder og pligter 

m.ll1. 
Vi indf,'rte styrmandskuTsliS om 

vintereIl, hvor vi uddannedc ùren- 
gene til b~HJsmænd, juniorstyrmænd 
og konvojledere, sii vi derved hawle 
go de medhjælpere kiaI' til den kom- 
mende sæson. 

Efter et par år opreltedes et ju. 
niorråd på fem drenge. valgt af ung- 

domsroerne sell,' på den årlige ;\;fin;- 
generalforsamling. Deue did, der 
skullc vise sig at hlivc af uvurderlig 

belydning, val' bindeleddel mellem 
de aktive drenge og ledelsell, og el 
væld af gode idcer frcmkom og hlev 

rcaliseret. R1.a. en særskilt rojou- 
rnal for ungdoll1sroernc med m!l- 
nedlige optællinger af roede kilome- 
ter, del' sil blev opslået på ell kilo- 

meterlisle, s'\ aile kunne se, hvor 
megct de havde roet, samtidig 

kunne vi ledere se, hvem del' ikke 
var s<' aktive, hvorefter vi straks 
kunne undersøge sagen. hvad grun- 
den var tillldehlivelse, og her fik vi 

megel stof til eftertanke s.hom: 
))~1in far forlangcr. at vi spiscr salll- 
let Olll aftenen. og da han tit kom- 
mer hjem forsl ved 18.30 tidell, kan 
jeg ikke nil at Viere i kluhben Iii kl. 
19,00" eller ..Min eykcl er to gange 
blevet )>piftet(<. og sÚ gider jeg ikke 
komll1e mcre<( etc. etc. 

JUlliorr;\det fik tilladelse til at ind- 
reUe cget hcstyrelscsv;t'Tc1sc på 
første sa!. hvor de holdt dcres mø- 
der. udarbejdcde statislikker og 
planlagde et væld af aklivitelcr. 
Nævnes her skal to <hlige langture til 

Ryå. h....or vi arrangeredc ;>Olyrnpiø 

ske lege(< pii Birkelse stadion. og 
Illcd sr.:nere deltagclse af ADRs 
SlIde ungdol11sroere, kilredes :'vIISS 
R Y Å, og den pige fik en uforglem- 
mclig oplevclse mcd );Kors og 13ånd 

og Sljerner P:l<(. 

I 1957 var ungdornsafdclingclI 

voksct til roo særdcles aktive drcn- 

ge, og vi kunne gla'de os over, at 20 
til 30 ungdomsroerc i dl: cftcrføl- 
!!.ende {Ir kunne overfl1res IiI senior- 
;,fdclingen, hvilket jO er et af de 

Slørste aktiver. en klub kan have. 
netop at ffl mange )>nye<< rocrc. tier i 

fnrvejen er >,Oasket op med roning<<. 

rvlen Illed så mange cnergiladedc 
drcnge - cn sommeraften med hlik 

vand - kunne tier naturligvis opstå 

problclllcr mcd disponihell mate- 
rieL men dct blev løst ved >;Roning 

på lid.. ide I hold 1-5 roede fra kl. 

19.00 til 20.IX), og hold 6-10 roede 
fra kl. 20,OO-21.0(). og enkelte af de 
a:ldste med konvnjlederuddannelse 

gav vi scullcrrct. 
Da jeg i 1956 blev indvalgt i 
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kredsbestyrelscn som formand for 
ungdomsudvalget, blev ledelsell 
overdraget Martin Olsen bistået af 

Kurt Tbomsen. der begge viste at 

kunne førc traditionerne videre, sit 

der fortsat stod rcspekt om dette ar- 
bejde. 

1 mine cfterfølgende :ir som 
kredsformalld og medlem af DHRs 
hovedbestyrelse fulgte jeg lIaturlig- 
vis udviklingell. ikke alene i Aal. 
horg Rokluh, bvis ullgdomsroere 
jeg har baft dell glæde at have med 
pii siivel kreds- som landslejre. men 
også arhejdel rundt i de øvrige af 
landets kluhher. og med stor inter- 
esse har jeg set nyc aktivitelcr reali- 
seret som Sko/croning og ScuJ/cr- 

cup mcd stor dellagclsc fra helc 

lander. 

Varma om hjcrtcl 

Del varmer en om hjcrtct, at Aal- 
horg Roklub fortsat er foregangs- 

kluh, når òet ga:ldcr ungdomsroning. 

I 

Aalhorg Rokluh V;tr også t"rSI mtd roning for drcngc hell ned IiI omkring HI fIrs aldcrcn. lkr 
(\)rs~'gef (if I..' >>mini-merc" IJlcd høj ;\reh1fing. 

Oct ses af nye tiltag med tvtinironing 
i specialbyggede håde til netop dissc 

ullge. så pii trods af sine 100 år på 

hagen. er kluhhen stadig spræng- 
fyldt med initiativcr og gå-pä-mod. 

Det skal her i juhilæul1lsåret være 
mil øllske for klubbell. at ullgdom- 

men i Aalburg fnrtsat må have ct fri- 

sted, bvor den kan få fri udfoldelse, 

modnes og blivc VOkSCIl. 

En gang roer - men ikke mer' 
" 

Af 
Kurt 

Jl70msen 

,.,' 
. . 

> 

L 
leg hlev ulIgdomsroer i 1952. kg 
kom i klubben. fordi noglc af mine 
klassekammerater frrl Ryesgades 

skole havde meldt sig illd !iret føf. 
Oengang måtte II-rocrne kun ro 

tre aftener om ugen - og ikke mer! 
Scnere, da jeg selv hlev ungdoms- 
leder, fik vi ovenalt hestyrelsen Iii 

at lade ungdolllsafdelingcn henylle 
hådcnc søndag forllliddag. da de aI- 
ligevel ikke blev brugt. og endnu sc- 

nerc fik vi ogsé.Í lørùagcn IIIcd. 
N[llilbage til min indmcldclse. Vi 

fik en fortrinlig instruktion af ))Prins 

Erik(( (som lInderskrcv sig M,~lIer 
Christensen). Mange gange i bassi- 

net og endnu nere gange pit fjorden 

under instruktion. inden vi hlev inel- 

stillet til frigivelse ved rochcfell. 
Der var ikke noget problem med 

at blive taget Illcd 1';\ hold hos de 
))gamlc(( u-roerc. lJengang roede 
man i konvoj, så Illan altid var undcr 
et vist opsyn af en voksen. 

BådsmandsrCI 
Senere. cia Ehlers blev u-rochef. 
indførtes et system. hvorved de u- 
roere, som hawle erhvcrvct sig 
>>bådsmandsre((( (vi kunne nemlig 

ikke fiì slyrmandsrct med. IlVad det 

indehar af fordele) gradvist fik over- 
draget mere og mere ansvar og flere 
rettigheder alt eher. hvor lang tid de 

haw1c fungeret SOIll bädsmand. 

Når en dreng havde været båds- 
manel i trc sæsoner, fik han samme 
rettigheder som en voksen styr- 
mand. Ehlers var ph mange måder 
en fremsynet u-Ieder, hvis afdcling 

hlev monster for klubber overalt i 

lander. 
lIan fik indførr. at u-afdc\ingen 

fik sin egen bestyrelsc mcd en vis 

grad af selvstyre. Ehlers var afdelin- 
gcns repr<esentanl i klubhcns besty- 

reise, mcn mange afgørelser og he- 
slutningcr blcy oyerdraget vi dren- 

ge. og det cr min faste ovcrbcvis- 

ning. at den tildeling af ansvar var 
mcd til al skabe en velfullgerende og 
disciplineret u-afùeling uden kada- 
verdiseiplin med en høj grad af de- 
mokrati og selvjustits. 

:vlan måtte indførc adgangsbe- 
grænsning og vcntelister til afdelin- 

gen, og det var nok den hcdste rek- 
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Ungdom!'TOning har gcnllcm årcnc haft godc kår ì ^alhor~ Rokluh. 

lame. man ovcrhovcdcl kunile fft. 

Vi havde masser af hjælpeinstrllktø- 

rer blanch de ungc, og ùel var Illcgct 
let for mig at overt age posten som 
u-Ieder efter Ehlers. omend han 
havdc skabt en rcspckt 0111 u-arhcj- 
del. som var s\'ær at levc or til. På et 
lidspunkt. da del gik beds!. ha\'tle vi 
110 drenge i klubbens u-afdeling, og 
vi havdc markerel os som den abso- 
lul fwende roklub i landet. l]Vad an- 
g:1r ungdomsroning. 

Hvad vardet da. der var med til at 
skabe den posilion. Jo. selvfølgelig 

var det ledere som Eblers. Ilenning 
Jensen. Erik Møller Christense~ 

m.fl., men uet var ogsâ ct fanla- 
stisk godt sammenhold mellcm vi 

drenge. 
StOTt set aile bådc var af hus på de 

aftcner, ll-foernc havdc Iii ddig- 
hecl. Vi deltog i stOrl lal i DFfRs 
landslcjre og ungdomslangture - 

mange af os fortsattc som lederc p:i 

dissc arrangemcnler. Vi blev hjæl- 
pcinstruktørcr og kom på dell mådc 
i bCH~ring mcd de nye, sum kom i 

klubben. En overgang var klubben 
megct plagct af indbrud, men cfter 
10 metters vagt i klubbens gæsteka- 

hine satte en tlak ll-roere en stopper 
for den Irafik. ide I de págreb Iyven 

og ovcrgav ham til politiet. Ogs!1 
den historie gay Aalhorg Rokilib 
om talc landct over. 

Og sÙ vaf del' selvf~1lgelig de to !Ir- 
Iige langlurc til RyÚ for u-roernc. 
Hådehallcn var simpclthcn rihhet 
for alt, hvad der kunne bruges til 

langtllr. For det meste måttc vi lànc 
os til ekstra báde i ADR. for al aile 
kunne komme afsted. Disse lang- 

ture var for mange :\rcts absoluttc 
højdep"llkter. 

Kammera/ska/J 
AIL Iwad vi forctog os, var gCllllcm- 
syret af ct godt kammeratskab og en 
f~~lelse over for vores kilib og dens 

materiel af, at her var noget, sam 
var værd at tage vare pÚ og v:.cre 

med til at bringe videre fremad. 
uanset om man valgtc kaproning. 
langturs- ellcr motionsroning. 
l'ogle af os hlev fanget ind af lcder- 
arhejdet og fik forhåhcntlig betalt 
Iidt af alt det. vi fik af klllhben. til- 
hagc. 

>>Een gang roer(( - men altså nu 
ikke mere. leg har ikke va:rd Illcd- 
lem i de siJste mange :ir, og cr altsä 
ikke roer mere. Men kan man s~dal1 

"egge det heir af sig.) 

leg tror dct næppe. 

~ 

-- - 

Del er nil ikke før'te gang. jeg 
retlcktercr over dette. leg kan p:ì en 
m:'H.le sige. at jeg ef hlc\'ct det. klub- 
hen opdrog Illig til: la'rer og instrllk- 
t{'IT for h'.'JfIl og lInge mcnl1esker. 
rvlin p;xdagogik har jeg s!lIllænd 
ogsá met med fra Aalhorg Rokillb: 
del yigtigstc af alt er det gode sam- 
vær, disciplin hyggel på gensidig rc- 
spekt. ansvarsfølelse over for det 

materiel, som er én helrnel ng for 

dem, man har I11cd i hâden!klassèn. 
at idræt cr for aile. og al konkuTTen- 
ccidr;cl og motionsidræt kan flln~ 
gcrc ligeva:rdigt indcn for den 
samme kluh (Iwad i dag er en sj;:c1- 

denhed). al man er fælles ansvarlig. 
n:'Ir man hcgiver sig ud ptl det dyhe 

vand, samt at lIIan respektercr ham! 
hemic. der ikkc f{~ler sig godt tilpas 

ved situatioTlcn, nàr den ikke kan 
overskues. og mall ved helles hj,elp 
igeTl fàr fast hUlld UlH.ler sig. 

Lyder det altsammen som en ka:r- 
lighcdscrklæring'! Så er det hare i 

orden. Jeg har altid holdt meget <If 

den kluh og mine mindel' derfra - så 

jeg er lIok alligcyel roeI' endnu et 
sted dyht hcrinde. 

Tillykke med de f,lrste hlllldrede 
fIT og tag frisk fat på de næstc. 
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AR først med mini-roningen, 
der er kommet for at blive 

Af 
Ole 

Jensen 

Nàr man skal skrive i et 1ll0-àrs fest- 
skrift, om så ny en aktivilCt som 

mini-roning, kan man megct let få 

den lanke, al det da ikke er et sær- 
ligl historisk emne. Ilistorien ska- 
bcs ìmidlcrtid af de handlingcr og 
den aktivitet. medlcmmcrne og det 
omgivcnde samfund har gcnncm- 
føn. 

At nogle mænd den ZK august 
IXX6 blev enige om at slifte Aalborg 
Roklub, er nalurligvis altafgljrende 

for, al klubben nu fylder ilK} år. Set 

i det lange perspektiv er del imidler- 
tid àrene umiddelban bag os, der 

Chr. Stisager AJS 

MARMORVÆRK 
STENHUGGERI 

Hassensgade 7 

T slaton 12 35 05 
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betyder mesl for vor klub, idet det 

er de senere handlinger, der skal 

forlænge klubbens liv frem mod nye 
store mærkcdagc. 

Del er da heller ikke sværl al be- 
skrive del belydningsfulde i den be- 
slutning, klubbens bestyrelse tTaf i 

1979, men kun fremliden kan bevise 
den reelle virkning. 

Betydningsfulde beslutninger 

Den bestyrelse, der blev sammensat 
af generalforsamlingen i 1979. blev 

kort chef sin ctablering cnig om. at 

man udover al røgte arbejdel med 
roklubbens daglige drift, sidelø- 

bende ville beskæftige sig indgående 

med roklubbens formål og fremtid, 
især for al få klargjort, hvilken rolle 
klubben har i del sam fund, der om- 
giver den, og Iwad man vii opnå 
med al drive en roklub, kort sagt 
noglc klare màlsætningcr. 

Efter en grundig analyse af klub- 
hens dav;crende situation, blev man 
enige om en Tiekke mål for Leks., 
hvor mange medlemmcr, del var 
ønskværdigt at have, klubhusets 
vedligeholdelse og fornyelse, båd- 
parkens ditto, klubbens økonomi og 
uddannelse af såvcl nye rocrc. sam 
dem der skalundervise og lede klub- 

ben. 
lJdover nogle ændringer i de be- 

stående aktiviteler p;\ områderne 
langtuTSTl1ning, motionsroning og 
kaproning, besluttede bestyrelsen 
sig for at sætte noglc ))såkaldtc<< pro- 
jekler i gang på emneområl1er som 
udl1annelse og lederudvikling, Ryá- 
hytten, IOO-års jubilæet og minim- 
11Iag. 

Projektcrnes f~1rste formål var na- 
tllr\igvis at knmmc mcd inspiration 

og nytænkning Iii bestyrelsen, som 
besilitningsgrundiag for igangsæt- 
ning af nye og velbegrundede aklivi- 
teter. 

Usædvanligt pro.ickt 
EI nogleområde i bestyrelsens pla- 
ner for frcmtidcn var rckruttcring af 
nve mcdlcmmer. hvor man klart 
ville sælle ind på at få fat i de yngre 
årgange. 

Inspirationen til en nærmerc 110- 
l1ersogelsc af roning for born, kom 
fra en usædvanlig kant. I den al- 

mene snak om klubbens ve og vel, 
der pågår, når medlemmer m.ll. 
mødes til standerhejsninger og lig- 

nende, fremsætter Jelle Jensen fra 
Skørping pludselig den lidt provo- 
kerende udtalelse, at roklubbernes 
største hind ring for at fft tag i de 

unge, er at de ikkc har et ))mini.red- 
skab(( som så mange andre idrætter, 
og derfor fl;rst kan lage imod nye 
unge mcdlemmer når de er ))store(( 

nok. 
Den projektgruppe, beslyrelsen 

håndplukkede til at arbejde med ro- 
ning for børn, kom i stanen til at be- 
stå af Hans Nygård, Frank Peder- 
sen, Bjarne Petersen, Torben Fri- 
strup og John Nørgaard. Da projek- 
tets I"betid blev længere end vemet, 
trak nogle medlemmer sig ud og 
blev erstallet af bl.a. Henrik Jen- 
scn. 

ßestyrelsens oplæg til projekt- 
gruppen var usædvanligl p;\ llere 
nUlder, Leks. skulle gruppen frem- 
sælle sine forslag uden hensyn IiI 

økonomien, ja oærmest arbejde 

som man havde en million til radig- 

hcd. Endvidere var bestyrclsens 

forste oplæg meget åbent, bl.a. for 

al forhindre nogen idé i at gå tabl i 

starten. naturligvis for senere at af- 
gra:nse emneområdet igenncm en 
række delbeslulninger. 

Oplægget til gruppen gik ud på, at 
de skulle undersljge og komme med 
losningsforslag til de muligheder og 
betingelser, der ville knylle sig til 

oprettelscn af en ))mini-roer((-aktivi- 
let for drenge i 10-14 ;\rs alderen, 
med særskilt materialc, s:.erskilt evt. 
lønnet leder. 

Valg afbåd 
Aile, der er blevet præsenteret for 
idéen om borneroning, har v:.eret 
enige om, at den var god, derfnr var 
spørgsmålet ikke, om man skulle, 
men om hvardan. Del er derfor ogs,' 

naturligt, at spørgsm;\let om under- 
søgelse og udvælgelse af en egnel 
båd blev gjort til det vigtigste, for 
uden bild ville llere af de andre 
sporgsmål blive ret ligegyldige. 

Efler afprøvning af forskellige 

))voksnc<( bÜdc og indgtlendc drøf- 
lelser med 3 danske bådbyggere, 
blev bådbygger Jørgen Andersen 



valgt som dell, der opfyldte roklub- 
bells ønsker pà den bedsle màde. I 

marts mltned 1983 atbcntcdc s(cn~ 
buggermester ebr. Srisager sà ende- 
Jig den længe forberedte bàd i Slan- 

geTup, mens vi andre spændt ven- 
tede i Aalborg. 

Encstiiende 
At Aalborg Roklub i dag er inde- 
baver af to specialbyggede bàde for 
børn (+ supplerende materiale), er 
ganske cncst;\cndc. Dc forunúersø- 

geiser, projektgruppen foretog, 
sam I de oplysninger del Iykkedes al 
indbenle, godtgør, al dcr ikke i 

Europa findes en boldbàd specicll 

beregnet for børn, ja måske ikke i 

bele verden. 
Badens facon, indrelning og fi- 

nisb er enestående, set i forbold til 

alt andet materiel der i dag leveres 
fra bådebyggere fra hele Europa, 
kun kaproningshåde kan fremvise 
tilsvarenùe c1cgantc linjcr og pcr- 
fekt hàndværksmæssig finish. 

At dellykkedes Aalborg Roklub i 

samarbejde med bådehyggeren at 
opnå ct sá pcrfckt rcsultat cr cne- 
stående, og det skyldes førsl og 
fremmest en kompromisl,ls hold- 
ning til. hvad roning cr. og hvordan 
materiellet bør se ud. At een kluh 
uù af mange. der aile cr sammctl- 
slullel i een organisation, DFfR, 
selv udvikler en så belydningsfuld 
bact er enestàende modigt gjort ikke 

mindst set i Iyset af >)Nallc(( projck- 

let. 
Enestflende er del da også, al 

Aalborg Roklub fortsal er ene om, 
på en konsekvent màde og med spe- 
eielt materiel, at uddanne bNn på 
en rimelig og forsvarlig måde, til 
frcmtiùigc rnefe. 

Frcmtidcn 
Fremtiden ligger i de kommende be- 
styrelser's bænder, del er op til dem 
at sætlc sig ind i og prøve at forstå 
hetydningcn af ))mini-roning(( og at 
fastholde den udvikling, der er sat i 

gang vcd al afsælle tilstrækkelige 

rcsourccr til formÚlct. At ))l11ini-ro- 
ning(( cr rcsouTcekrævendc ved CIl- 

hver, der blot bar beskæftigel sig fà 

fir med roning og rekrullering af nye 

meùlemmcr Iii ell Tokluh. 
Oct er enhver bcstyrclses pligl at 

onservere. vurdcrc og evt. foranurc 
løhcndc ogsä for )>mini~roningcr1<<. 

En virkclig afg'1rcndc revision af 
inclhold, resultater og konsekvenscr 
hllr rimeligvis foretages i 1992, piI 

to-fUCl cfIcr >>mini-rnningcns(( start. 
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Klubhcn-; mangcrigc tr;cnl'r. frank r't.dcr"cn. (forrest Iii \,enstre) har de sellcrc"u ogs;1 k;tslct 
sig over instruklioncll af kluhhells allcr)"ngslc. lIlini-rocrnc 
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Kaproningen tog fart fra start 
- første DM lod vente på sig 

Af 
Frank 

Pedersen 

Den f"rste dokumentation for Aal- 
borg Roklubs kaproning, skriver sig 
fra Aalborg Stiftstidende den 
11.10.1886 siiledes: 
>>Aalborg Roklub vandt i gaar sine 
[ørstc Laurbær. 
Fra Rorsbetjent Jensen og 1D Fi- 

skere havde den nemlig modtaget 

en lJdfordring til at prøve sine unge 
kræfter i en Rodys!. Skjllnt det saa 
korl tid efter Klubbens dannclse 
måtte anses for belænkeligt at fllre 
Klubben i liden, blev Udfordringen 
dog modtagel, og Kampen fandt 

derefter sled i gaar formiddags. Før 
Kaproningen styrkede Klobbens 
Medlcmmer sig ved en frugal Fro- 
kost, der indtoges nede ved Hav- 
nen, hvorefter Kaproningen be- 
gyndte kl. ca. IlUO. 
llådene roede ud fra Toldboden og 
tilbagelagde llanen rundl om den 
vestlige RIlje (ved Pontonbroen) og 
den ~1stligc Bøje (udcnfor TcglgånJs- 
havn) og tilbage til Toldboden. 

I. Baad (f,m af Rorsbetjent Jensen) 
afgik kl. 10,32 Min. 10 Sek. 2. Baad 
(Kaproningsbiíden >>Smut<(, ført af 
Forrctningsbcstyrcr Schiv1rring) kl. 
10,32 Min. 17 Sek. 
I. Raad indkom kl. 11,3 Min. 0 Sek. 
og hanle altsaa brugl 30 Min. 50 

Sek. til Turen, medens 2. llaad ind- 

kom kl. II. 1 ~Iin. 0 Sek. og altsaa 

kun havde brugt 28 /.Iin. 43 Sek. 
))Smut.< havde derved faact ct For- 
spring af 2 Min. 7 Sek. Den modto- 
gcs vcd litbagckomsten til Toldbo- 
den af tilskuerne med IIURRA- 
RAIl.<< 

1888 

Lokal kaproning, ingen efterret- 
ning. 5.S. 
12.8 indbyder klubben sii for f'lrste 

gang lit en Übcn kaproning. 
Klubberne: :'-libe, Ny:kllbing Mors, 
Randers. Thisted, Arhos, Kvik i 

KIlbenhavn og KIlbenhavns Roklub 
cr indhudt. men kun Arhus og K"ik 
ser sig istand til at komrnc. 
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Vlmlernc <If hll,lIldsløhct i lIor!'ot:l1s 1903 Agnclc mcd Hupfehll, SlIIhr, Ficrring, .\fUller og 
Dam, 

. 

KapToningcn finder sleù Tel ud for 
Dampskibspladsen. 

Der startcs ud for Altollasstedcl, og 
I"bet en del' ved den oprejste nag- 

stang pii Sprilfabrikkens pi ads. Som 
starter fungerer kommanùør Mou- 
rier, om bord på ),P'ultol1((, sum 

dommer k~1hmalld R. Worm. som 
tidsdommer arkitckt Iloffme)'cr, og 
desuden I dommer fra hver af de 

fremmede kluhber. Den øversl- 
hcfalcnde, Oberst Baron lIaxthau- 
sen, har velvilligt tilladl, at Regi- 
mentsmusikkcn musicercr fra kl. 
12-1 på Dampskibspladsen, i stedet 
for p!l torveL Nibe Roklub vii give 

mø.dc i sin 6-Ürers h{l(j, dog ikke for 
at deltage i noget Illb. Árhus-klub- 
hell mødcr med egen damper, ))Hel- 
genes(~. og dcnne afgår fra Damp- 
skibspladsen kl. 11.30 "medtagende 
Passagercr à I kr. pro persona. Saa- 
viùt PI ads haves({. ßilleltcr kunile 
forudbestilles hos hr. boghandlcr 

Magnus A. Schultz. 
Resultalct h1c". at Aalborg Roklub 

vandl \ løb i "Spon<< med mand- 
skab: I. A. Jørgensen, Frederiksen, 
SNensen, W. Lund, Sehjllrring 
samt 1 løh i )>Hilma<< med mandska- 
bet: Wandall. C. Jørensen, Løehte- 
Jensen, Willemoes og Chr. Lund. 

1l!l!9 

Det hold, som Aalborg Roklub sen- 
der til K,lbenhavn for at deltage i 

ùen store årlige' kaproning søndag 

den 23. juni, afgår herfra med dam- 
per ("II. 1', Prior<<) på onsdag, med- 
tagende båden "Spon<<, Iloidel be- 
stiir af redaktionssekretær Wille- 
moes (Tag), IIljtnant bogholder Fre- 
ùeriksen. kommis J. Jensen og hog- 
binder Wandall (OligtJ, stYI'm and 

kommis J. A. Jorgensen. Den sær- 
ligc kaproningsdragt, smn holdet 
ved denne lejlighed vii være ifon, 
består af eremefarvet trllje og knæ- 

benklæ"er, på tr<'jell et rødt malte- 
serkors med blå kanter. IlUen er li- 
gclcùcs cremefarvct mcd ll'laltescr- 



korsel i pulden. Til dragten h"rer en 
sportsjakke med blanke knapper. 
I det sidst udkomne 1l11Il1Ttlcr af 
))Dansk Sportstidcnde<< skrives oer 
[,'lgende om det l"b. hvori Aalhorg 
Roklubs >>Sport<< dcltog: >>1 6te L"i, 
for 4 Aares. inriggede klinkbyggede 

Baade med bevægelige Sæder tilh,,- 
rende Klubber ~,de;; for Kj"ben- 
havn dcltog \>Dana<<. tilhørcndc 
Nykjøbing (Fabler) og ))Sport(( tjl- 

h"rende Aalborg Roklub. >>Dana<<, 

hvis Styrmand hanlc sin Nød med at 

styre. da der var stor Forskjel paa 
bagbords og styrbords Besætnings 

Styrke. blev trods dette Nr. I i 8 M. 
Aalborgcrnc, der var ny pan Kjø- 
benhavns Uane. var heldigere med 
dcres Styring, men Strokcn udmat- 

tedes hurtig og var ikke island til at 
gj"re den Spurt. der i opl"bet utvivl- 

somt ville have skaffet dem Sejren. 

Nu maatte de n"jes med Tilskuer- 
nes udelte Sympati for deres noble 

Apparalion. og bortset fra Strokens 
111llisposition. gode Sl"lte Roning. 
Dc bruge 8 Min. I S.<< 

Sidst i juli hanle klubben en tur til 

Thisted med dampskibet >>Aal- 
borg<<. hvor man medbragte 3 bådc 

for at ro kaproning med Thisted- 

klubben. Turen var vellvkket her 
gcngivcs slutningcn af rcrcral: ;)tvlc- 

dens Roningen ingcn sportslig In- 
teresse havde. idet Thistedklubben 

vistc sig at stan paa cl dilcttantmæs- 
sigt Standpunkt. vii Turen derimod 
sikkert afgive gode Resultater der- 

ved. at Interessen for denne smukke 

Sport vækkes hos Byens Borgere. 
saalcdcs at dissc vii aabne Pungen 
og lade Kluhbens Kasse tilflyde det 

Mammon. uden hvilket Rosport er 

og hliver en umulig Ting<<. 

1890 
Vi deltager i en megel omdiskulerel 
kaproning i Arhus. hvor bølgerne 

gik meget højt pÚ grund af d;lrligt 

forhold til DHR og resulterer se- 

nere i dannclscn af Ccntralforcnin- 
gen for Jydske Roklubber. Aalborg 

vinder dog i bàden )>Spor(<( mcd 
mandskabet: Wandall. A. Peder- 

sen. Urorsen. L>lehte-Jensen. I. A. 
Jørgensen. 

21.9. Lokal kaproning. 

1891 

Den for nylig dannede "Centralfor- 
ening for Jydske Roklubber<< afllOl- 

der sin f"fste kaproning her i hyen 
s>lndag deu 23. august, k1. 12. 
Centralforeningen omfatter forelø- 
big klllhhcrnc i Aalborg. Aarhus. 

~ 

nJ~Af)< t',~1~ ~ 

l~ 
\ 
\ 
I 
\ 

I 

, 

, 

J 

.... 

Ft hold af de ~tollc karro~r~ hgc cfler ~rhtlndredsklftci med bl 
,a 

Hupfcldl o~ Ficrrin~. 

I lorsens og Silkeborg. To af de lob. 
der finder Sled, vii frembyde særlig 

interesse, idet <.Ier i <.Iissc viI hlive be: 

n)'ttet aldeks ensartet materiel. og 
det viI altsà her udelukkende bero 
pà mandskaberne. hvilken biid. der 
bliver den sejrentlc. medens cllers 
som of test den klub, der kan m,lde 

med den nycstc og bedste bfld. bæ- 

rer sejren hjem. Også ell anden 
ejendommelighed vii dcnnc kapro- 
ning frembyde. ide! pr,"mien i ho- 
vedl,lbet ikke vii bestÚ i en solvpo- 
kal, men t1erimod af en vandrcpræ- 
mie: en 2-ârcrs håò meJ årcr. cler 

skal vindes 3 gange af en klub i de 3 

ärlige kaproninger for al blive dens 
endelige cjcndom. Kaproningcns 
længde hliver 2000 meter (31R6 

alen) og den bliver afsat fra b"jen 
ved N"rre-FI,ldals [ahrikkers Ino og 
til Spritfabrikkernes plads 01' imod 
Pontonhrocll. 
Kaproningen bestÚr af 3 I"b. hvor 
Aalborg vinder 2-årers inriggcr i hå- 

òen )>Fax<< mcd mandskabet: 
Scbmidt. I1aarby. Stæger. 

Uilletter IiI middagen på >>J lotel 
Pb"nix<< koster 4 kr. 50 "re for 5 ret- 
ter mad. kaffe og en halv flaske HJd- 

Vlrl. 

1892 

Vindcr i Horsens et 1~1b i >>Fax<( met! 

mandskabet: M. Asrup. Jensen. 

Cortsen. Lokal kaproning. 

1894 
Klubhen del tog i kaproninger ved 
Århus og København og vandt hvert 
sted el I"b: i K"benhavn hjembrag- 

les ),Dansk Forening for Rospon's<( 

vandrepokal for Provinsllr.')bct. tier 
tidligerc var taget af Ilorscns lH! 

Skælsk,lr. og ved salllme lejligheZI 
sattc Aalborgholdet den bedste rc- 
kord af samllige deltagende inden- 

og udcnlandske hàde p;'i dcnne dag, 
idet banen tilbagelagdes i (, min. II 
sek. Illedens K,lbenhavns Roklubs 
bedste hold. der i el lob umiddelbart 
efter slog Noròma-nòenc og Svcn- 

skerne. brugle (, min. 20 sck. ellcr 9 

sek. mere. Vindcr i K~1hcnhavn i 

),Kjær<, med: A. Pedcrsen. C. Jel1- 

sen.:'\i. \Villemoes. 

1895 

,)Ccntralforeningcn af J"dskc Ro- 
klubber's<< kapr;ming he; ved Aal- 
horg. der findcr stcd s~~ndag dCIl 4. 
allg~lst formiddag kl. 11 blivcr den 

~ 

~. største jydskc kaproning, lIer clldnll 
har fundet sle,1. Der viI. i alt blive 7 

løb. Aalborg vinder et I"h i ),Fax<( 

med mandskabet: P. Svendsen. S. 

Svendsen. A. Pedersen. 
Lokal kaprnning. 

1896 

Vînder i Silkcborg ct løb i ))Kjær<, 

mct! mandskahet: Vejbv-Petersen, 
A. Hoffman. Eriksen, :-<'. Iljort. A. 
Pedcrscn. s,unt et løh i >)Fax<( med: 
Axel Hofman. N. Iljort. A. Peder- 

sen. 
Lokal kaproning. 

1897 

Vîndcr i Horsens et 10b i nFax(( mcd 
mandskabel: A. Hjort. Ravnkilde. 

A. Pedersen. Lukal kaproning. 
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1899 

30.7. Kaproningen ved Arhus var 
ikke jusl begllnslige\ af vejrel, da 

den stærkc ves(cnstorm salle havet i 

stærk bølgegang. 

Ikkc dcsmindre forløb sejladsen 

fuldstændig eftef prograll1Illct. 
I Jyllandsløbct dcltog to Københav- 

ncrklubbcr ~)Kvik(( og )}Skjold(( samt 

Aalborg- og Arhuskluhberne. 

1901 

Stor kaproning 2 I. 7. i Aalborg un- 
der Dansk Forening for Rosport. 
Der var udskrcvet 7 lob og dclta- 
gernc var h\fdell på 7 klubbcr. Dcs- 
værrc for Aalborg blev vi sidst i dc 3 

I.'b. twor vi stillcde op. 

1903 
"Aalborg Roklub holder i Morgen 
stor Kaproning pill-Jordcn<<. 

Det cr ganskc intercssant. at klub- 

bcn, dcr for et par III sidcn var fuld- 
stændig IiI fottcrne, IlU cr i stand lil 

at udfyldc en hel formiddag mcd 
kapn)ni ngspræstationcr. 

Aalhorg nfcgnes med,.( nu, chef at vi 

vandt dct storc J yllandsløb ncdc i 

Ilorsens. 
DCl var >.Agnetc(( med rnandskahct: 

C. Hupfeldt, l. Stuhr. herring. M. 
:'vlüller. H. Dam. 

1906 
Til kaproningcn på Vcjlc fjord cr 
dcr til 7 løb anmeldt 28 bådc fra Aal- 
horg, Ârhus. Frcdcricia, Horsens. 
Kolding. Odcnse, Randers, Roskil- 

dc, Silkcborg, Vcjlc. Københavns 
Roklub og Roklubbcn Skjold. 

1907 
))Kaproningcn ,,"cd Aalhorg, under 

1 
I 

~, 
l 

'.' .Jl..~.,. ú!A'" 
"'),I.,..ftI~ .:":.": 

Frits ~1cllgaard IlIcd DFfRs imrnn~rcnde 
jubilæurnspokal cfteT scÎr i Odcnsc 19.115 

DFfR, er nu fastsat til Atholdclse 
S.'ndag den 21. Juli.<< 

Der afviklcs 7 lob og Aalborg Ro- 
klub anmelder iiI 4 10b. nemlig 3 4- 
årers og I 2-,ircrs. hvor klubbens ny 
biíd "Stot<< skal indvics. Vi klaredc 
os mcgct dàr1igt. og i rderatet læscr 

man: "Dcrimod fastslogcs del med 

næsten for stor Tydclighed. at Aal- 

borg Roernc mangler Styrkc, de res 

Aareføring var cHers meget præsen- 

tabel<<. Kaproningen var hetyd~ 

ningsfllid derved. al 7. løb var 
Dansk Idrætsforbunds Mesterskab 
for DaIlll1ark. 

1911 
Siùst i juni; >>Paa Søndag afholdcr 

Dansk Forening [or Rosport sill aar- 
lige Kaproning dcnne Gang i Silkc- 
borg. Aalborg Rokluh deltager med 

en 2-Aarers Baad. som i Dag pr. 

ßane er afscndt til Himmclbjcrg- 
byen. Holdet bestaar af Aogholdcr 

M. Pelersen hos Konslll lIans l.ar- 
sen og Mckaniker A. Sørensen hos 

Fahrikanl Stuhr, Hr. Christoph 
11upfeldt er Styrmand.<< 
I anlcdning af klubbens 25 års hc- 
slåen hold I man klubkaproning den 
27 X Vi har ikke vundet løb i Übnc 
kaproningcr sidcn 1903. 

1912 
Ved kaproningcn den 7. juli i Kol- 
ding deltager Aalborg Roklub i fire 
lob: To 4-årers og to 2-årel's, med 
henholdsvis "Christoph<<, roet af: 
kommis H. J. Hansen, korporal 
Christcnsen, formand Olscn-Dam- 
borg, snedker M. Jensen, styrmand: 

lypograf Th. Olsen i to løb på 2000 

meter. og >>5t0t((, roct af: Barher 
Odgaard og bogholdcr M. Pcrsen, 
styrmanJ: kontorist H. Sørcnsen i 

to lob 1''' 2()()(J og 1000 meter. 
Der er i år tnenet usædvanlig flinkt 
unùer ledelsc af ingcniør Engen 

Schmidt, og klubhcn mener, at 
begge holdcne er i stand Iii at tage 
priscn. Lad os håhc. at Aalborggen- 
serne bringer sejren hjcm - det cr 
længc siden. 

1913 

Kaproning i Harsens. 
3. I"b. 2-årers inriggers: ~r. 1 blev 
Aalborg Roklllh i 4 min. 49 sck. Nr. 
2 Randcrs Roklub i 5 min. 315 sek. 

Nr. 3 Ilorscns Rokilib. 
5. løh. 4-årers inriggers (bcgynde- 

re): Nr. 1 ble" Polyteknisk Rokluh i 

KI'henhavn i 9 min. 11415 sck. Nr. 2 

Aalhorg i 9 min. IS sek. :-.Ir. 3 Arhus 
ROklnb: Nr. -1 Randcrs Roklub og 

Nr. 5 lIorsens Roklub. 

Dl.:l1 st;t'rkc ~culkrro~r. Fi\"lnd Fngdsl'll diet' L'n :,~ir i Viborg 1957. 
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1914 
Til kaproning den 26. juli cr an. 
meldt f"lgende klllbhcr: 
1. løb: 1. Aalhorg. 2. Polytckuisk. - 

5. 1.lb: Aalborg. - 6. løb: Randers. - 

7. I"b: 1. Nykøbing M. 2.. Randers. - 

10. løb: 1. Aalborg. 2. Âr!lus. - I!. 
løb: 1. Polvtcknisk. 2. Arhus. 3. 

Aalborg. - í2, Illb: 1. D.F.D.S. 2. 

R'll1ders_ 3. Arhus. - IS. I"b: Kø- 
bcnhavn Roklub. 
Den I. september 1914 blev del af- 
holdt en ckstraordinær gcncralfor- 

samling på begæring af bestyrelsen 

med dagsordcn: Exdudcring af ct 

medlcm. 
Grul1llen til dctle alvorligc skridt 

var at mcdlemmet i den tid han 

hawk v",rct i klubben. stadig havde 
haft vanskclighcder vcd at omgås 



sávcl sine kammerater og styr- 
mænd. 
Han havde mel(!t sig til DFfR's kap- 

roning den 26. jllli, men 22. jllii 

sendte formanden et brev s~lyden- 
ùe: ))Unùertegnede undlader ikkc at 
meddele den hl'jtærede formand, at 
jeg af vægligc grunde ikke vi] del- 
tage i kaproningcll på M,mdag. Ær- 
b"digst NS.<< 
Klubhcn måtte forctagc væsentligc 

omflytninger i holdene. Omflytnin- 
ger. der måske. fordi de fremkom- 
mer s;\ sent, kunne være skyld i det 
lIheldige resultat. klubben havde på 
banen. 
For at holde p~ dkiplinen mente 
formanden, at lIer hurclc statueres 
et eksempel. Ved den skriftlige af- 
stemning var 19 stemmer for og 6 

stemmer imoù. 

1915 
Klubbens de!tagelse i kaproningen 
den 11.7.. resulterede i, at Lim- 
fjordspokalen alter blev vundet og 
ved den internationale kaproning i 

K"benhavn den 18. juli opnåedes en 
sejr i 2-àrers senior over Lands- 
krona Roklub. ylandskab: M. Pe- 
tersen, J l. l. Hansen, cox Jul Thor- 
sen. 

1916 
Deltagelse i D.F.f.R's kaproning i 
Nyk"bing Mors den 9.7. resulterede 
i en sejr i ct 4-årers senior løh. Hol- 
det bestod af: Harden Christiansen. 
Svanhede. H. l. lIansen, M. Peter- 
sen, (,.'ox J. Thorsen. 
I Jyllandsl"bet blev klubben en god 

nr. 2 tæt efter Polyteknisk Roklub - 

2 sek. 

1917 
I de sidste par ~r har Verdenskrigen 
også påvirket Roklubberne i 5ti- 
gende grad meù vanskeligheder for 
medlcmmcr. matericl og kaprollin- 
ger. 
Den 15. juli deltog klllbhen i kapro- 
ningen \'cd Nyhlhing ~1ors for om 
muligt at frembringe Limfjordspo- 
kalen til ejendom. På grund al uhel- 
dige vejrforhold blev I"bet ikke af- 
holdt. Banen blev i sidste "jeblik 
forlagt lid i havnen, hvor der fandtes 

en brugelig om end noget forkortet 
bane, og hådene konkurrcrede om 
et udsat s~~lvhægcr. tier som nævnt 
trådte i stedet for I.imfjordspoka- 

len. 
KllIbben havde den glæde at hjem- 
bringe sejren, og det sejrende hold 
bestod af: H. Andersen. Worsøe. P. 
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ARs slærkc firer fra sidst i j(J\"rne mcd lra'rlCr. Erik I f,tflScn. i slyrm;lndss;l'dcl. 

C. Poulsen. Svanhede med Holm 
som cox. Poulsen var i sidstc øjcblik 
gået i stedet for E. Berg, der blev 
syg. og det tjener holdet i sin helhed 
og natllrligvis ikke mindst Poulsen 
til ære, at resultatet hlev så smukt. 

1911! 

På kaproningsbancn 7. juli havde 
klubben desværre ikke heldet med 
sig. I København startedes i 2 I"b 
udcn resultat. Ved kaproningcll i 

Løgstør 21, juli Iykkedes det ikke at 
hjemf"re den omstridte Limfjords- 
poked, tier er 'lunùet 2 gangc. 
Dcrimod 'landtes et 2-årers lob 
h'lori var utlsat Mom~ Pokalen. Ro- 
erne var C. Í\1arcusscn, A. H. Kj<er, 
styrmand C. A. Iiolm. 

1919 

De!tog AR i 3 kaproninger og star- 
tede i 10 I"b. sam gay 5 sejre og 2 

andenpladser. 
I Thisted den 22.6. - Krcdskapro- 
fling - vandtcs Limfjordspokalen til 
ejendom ved: Helfred Andersen. 
Koefoed, Marcussen, Svanhcùe og 
C. lIolm som styrmand. Et 2-årers 
hold vandt et 2000 m I"b med Chr. 
Springborg som styrm3nù og rocrnc 
Bass Hansen. J Ielfred Andersen. Et 
2-årers løb om Damernes IErespræ- 
mie vandtes ikke som f'llge af uheld. 
Yed kaproningen i Køhenha'lli den 
20.7. vandtes et 4-årers løb i en af 
))Kvik(( lånt hâd, i et andet I\~b blcv 
K~.'Jhenhavll Tlr. 2. 

1920 
Klubben anskaffer den fllrste 4- 
àrcrs outrigger fra Tyskl~lJld. nær- 
mcst på initiativ af hr. Carl A. 
Ilohn. 
1921 

Torsdag den 3. marts dmftedes i for- 
bindclse med generalforsal1llingcll 
betil1lclighcdcn af at sa:lgc dcn 
k,"~htc 4-årcrs outriRger. tla erfarin- 
gerne går i retning af, at den ikkc 
har nogen betydning for klubben. 
Medlemmerne (lelte aile del syn p" 
sp'~rgsrnålet, og man vii nu se at 
finde en k(lber. 
Ved kaproningcn i Nyk",hing Mors 
19.6. vindes hovedløbet. 4-årers ju- 
nior, om Kreùspokalen. Det var 
klubbens udmærkede begynder- 
hold: Stenhý'g, J~1rgcnscn. Lang- 
gaard, Kjeldsen, styrmand Chr. 
Springhorg. 
Ved hovedkaproningen i Kl1ben- 
havn i forbindelse med den Nordiske 
ldrælsuge startcuc uel sammc hold j 

seniorlllbet, og blev nr. 3 efter de 
gamic scniorhold fra Arhus og Saks- 
købing. - Et bCl1lærkclscsva..:rdigt re- 
sultat. Den 2g.X. vinder sam me hold 
begyndcrløbet i Løgst0r. saml cn fi- 

rer: G. Jensen, II. Nielsen, J. C. 
Jensen, L. Sørenscn, Chr. Spring- 
borg. 

1922 
I K"benhavn den 1.7. deltog Aal- 
borg i Kal"ebodsl"bet i 4-årers in- 
rigger ng korn ind som en fin nL 2. 

27 
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Kluhhens fwHSlc d.ln!<Okc mcstrc i 1939. Sigfred Ilanscn, Jens Ailgc Nøhr handscn, Louis 

Schat-Pcdcrsen og Henning Kilnslrur saml styrrnandcn. EgOfl Kan!)trup 

:-læste dag - 0reSllndsløbet - blev 

Aalborg nr. 2 med I 4/5 sek. efter 
1I0lbæk. Yed kaproningen i Ran- 
ders den X-9.7. sejrer AR i 4-årers 
junior og fik Damcrncs /Erespokal. 
Næs!e løb nr. 2 i mesterskabet, el 

megct fint rcsultat. 3. løh om Aal- 
borg Pokalen blev AR nr. 2. 
I L'lgstllr deltager klubben i 61,lb og 
vinder 4. Det er det samme hold, 
<leT gcnncmgåcnuc har f~lrt bådcne 

over bancrnc, ncmlig D. Lang- 

gaard, Stenb'lg, Helfred Andersen, 
lIans Kjeldsen og styrmand Chr. 
Springhorg. 

1923 

Ved krcdskaproningcn i Aalborg 
vaT det stormvcjr. og ucrfor val' alt 
chanccroning. 
I KIlbenhavn deltog vi I. juli i Kal- 
vchodsl"hct og Ørcsundsløhct. 
hvor Aalhorg hie\' en fin nr. 2 i 

bcg.gc 1,"0. og crholdt 2. præmicr. 
Ved hovcdkaprollingcn ì Nyborg 
dell S. juli hie\' Aalburg i mcstcr~ 
skabsklbct nr. 2, kun 2/5 sek. efter 

sejrberren. der blev Arhus Roklub. 

2X 

Yed privat kaproning i :-Iyborg del- 
tog vi i 6 lý1h og vandl de 4. 

1926 

Den fllrste singlesculler anskaffes. 

20.6. Kredskaproningcn i Nykllbing 

Mors. I\alborg vandt 2 IIlb, Spurt- 

løbet ng Sandeman Landmandslll- 

het, og tog for førstc gang SanJc- 

manspokalen hjem og holdet var: 

Helfred Andersen, Hans Kjcldsen, 

Poul J<.1rl.!,cnscn. Carl J. Jensen med 
Langaard'som styrmand. Den 4.7. 
afholdtes ved Aalborg Mesterskabs- 
kaproning og vandt ';cr 3 løb: Mun- 
kebjergspokalen, Spurtlllbet og 
l.etvægtsløbet og vandl for de to sid- 

ste, pokaler udsalle af Aalborg By- 
råd. Dagen slullede med aftenfest 
pÙ Odd Fellow, der var meget vel- 
Iykkel. 

1927 
Kredskaproning i Tbistcd den 3.7. 
Aalborg del log i 7 1,,1\1, men vandt 

kun et 2-{lrers - og el seullerlllb med 

Arnold Larsen. Den fllrste sculler- 
SCJL 

1929 
Klubben deltog i Kredskaproningen 
i Randers søndag den 30. juni, og af 
de syv Illb, hvori AR dehog vandt 
den ikke mindre end 5, heriblandt 
Kredsmesterskabet. Klubben del- 
tog for første gang i et 4-årers out- 
rigger løb og blev nr. 2 efter Ran- 
ders. Holdet. der havde vundel 
Kredsmesterskabet, dehog i Køben- 
havn internationalc Regatta og op- 
nåede hædcrligc resultater. 

1930 
Klubbens førs!e oller klloes for 700 

kr. 
Kredskaproning afholdes i LøgSlør 
X. juli. Der vandtes i 4-årers outrig- 

ger og o!ler. 

1931 

Den 4. oktober vandt J. K. 0ster- 
gård, J. Pedersen, Per Schmidt, P. 
Juul lIesselå, cox Erik 1I0fman, 
i\.1aria Kristenscns a:respræmie i 4- 
:lrers inrigger for nyoegynderc. 

1932 
KIllbben hawle hyrct professionel 

træner. Oct var tyskerenlloesehke. 

1937 
Thisted 27.6. Kredskaproning 8løb. 
1 Oller, I firer, Old Boys 4-årers in- 
rigger: Y. Knudsen, C. Jensen, A. 
Larsen, O. QUiSl, SI. Elis Griis. Ot- 
ter mien kamp. 
C;"teborg den 11.7. Junior firer, L. 
Sehat Petersen, 1'. Willadsen, 13. 

Ladegårù, S. Hansen, Y. Smidt. 

1938 
Bags"ærd 193X. Aalborg vinder 
Sebbelovpokalen i Junior firer. 
AR an"e!ler slllvsmed Yiggo Peter- 
sen fra Fredericia SOTTl professionel 

træner. 
lIamborg den 9.7.-10.7. Junior fi- 

rer: .lens Äge Frandsen, .lens Ting- 

skov, Carl E. Stjernquist, Sv. E. 
Steen, Elis Griis, Junior firer: 13llrge 

Christensen, Âge Holm, Poul W. 
Herteil, Folmer Ladegaard, Elis 

Griis, 4 sejre. 3. Senior firer. 2. Ju- 
nior firer. 
Hagsværd Jen 17.7. 2 sejre i firer. 
131lrge Christensen, Àge Holm, 
Poul Hertel, Folmer Ladegaard, 
Elis Cìriis. 
SO"1 den 7.8. 1 sejr i firer, samme 
hold. 

1939 

Viborg. KM i Lctvægts firer. Junior 



firer uden. KM i LC:fVél'gts firer. KM 
i Senior firer. 
Kolding. Sydfynsk K\I, I..elv;cgts fi- 
rer + Junior firer uden. 
Brabrand. I.etvægts firer uden. 
Bagsva.'rd, forfu. 21(jb, ingcn sejre. 
Viborg den ZO.7. .ì 10b. I.etvægts fi- 
rer, Senior firer, KM junior firer 
uden, aile 3 sejre. 
Ilagsværd den 8-9.7. 410b. Junior fi- 

rer, Frederiksdal-Pokalen til ejen- 
dOIll, Junior firer. 
Hamborg den 15.7. 4 l<lb. Yngste 
Junior letv. 
Bagsværd. DM den (,.8. 2111b. Letv. 
firer Henning Kanstrup. L Schat 
Petersen, Jen"s Àge Frandscn, Sig- 
frcd Hansen sf. Egan Kanstrup. 

Norge, Bærulll, cfterår. 2 l<lh, Se- 
nior let\!. firer. Viggo Petersen slut- 
ter. 

1940 

Horsens den I ó.(\. Firer: Henning 
Kanstrup, I.. Sehat Pedersen, Hol- 
len Andersen, Sigfred Hansen, 
Egon Kanstrup. 

1943 
Aalborg Roklubs nye outrigger - en 
firer med styrmand, der er bygget af 
Aeroplaabirk pil Arhus Inrigger- 

Værft, blev transporteret Iii Aal- 
borg på to budeykler. Der var rejst 
slaliv. på de 10 lad, og de raske bude 
kllrte fra Aarhus til Aalhorg uden 
uheld. 
Transportcn vakte naturfigvis op- 
mærksomhed, hvor den kom frelll. 
Båden hlev d<lht "Rex<<. 

1945 

Vihorg. Yngste Junior firer: Karl 
Kristensen, Jørgcn Andersen. Fr. 
Haubach, Poul Erik tvhlller, cox 
130rge Aan1e. 

1946 
Vihorg ved KM. Begynder firer C. 
Clausen Pokal = 25 år. 
Begyndersculler Erik J lansen. Ju- 

nioroltcr. 
Brahrand den 23.7. KM. Begynder 
sculler Erik Hansen. 
Viborg den 4.K ved DM. Junior 

sculler Erik Hansen. 
Brabrand. efterår. Hegynder sculler 
Erik Hansen. 

1950 
Bagsværd. Anden Senior firer. Ju- 
nior firer uden kamp. 
Viborg. Junior firer. Junior firer/ 
DFfR pokal, Junior otter. 
Silkeborg. .Iunior firer, Junior otter. 

Ell <If klubbclls sla.-rkcslt' juniorfirc-r fT,l Sldst I 5(J'crnc. hib McJJgJiml. ('hL Hll'gel.<.. KUrI 
Jannichc og Pelcr Llllhek silmt slyrmandcn h.lTgl~1l Jcn~cn, 

J-...bAo.- 

- 

-- 

Vindcrnc at jUllîortirer lY5H i Odenst". Frits Mcllgaard. Chr. Riegels, Kurt J;lIllliche. Peter , .:lIIbck og forrè.~! s!yrrnandctl lkrrcl Pcdcr~cn. 

1952 
Viborg den 7-K.(\. En sort dag i vor 
historic. Toer udell: Startforbud for 
raeren Jørgen. Senior firer: Skæv 
styring, rorlinen val' i klemme. Firer 
for u-roer; :\r. sidst. 
Hags"ærd dcn 14-15.(\. 211lI,. Senior 
inrigger vinder udtagelsen til Can- 
nes: Bent Pedersen, Arne Sehults, 

.luul Nielsen, LeifSmærup, cox Erik 
Hansen. 
Cannes den 29.6. International in- 
rigger Regatta. AR bliver nr. 2, fin 
præstation, lIvante forhold og mate- 
ricl. 
Hrahrand den lOX DM. Senior fi- 

rer måtte gennem opsamlingsheat, 
hlcv IIr. 4 i finalen. 

1953 

Brabrand 14'(,. 7 II'b. Begynder 

seuller (Ejvind Engelsen), Senior 
otter. Senior firer. Senior firer 

uden. .Junior single sculler (Ame Jo- 
hansen). 

1954 

Brabrand den 13.(,.4 l<lb. Scnior 01- 
ter vandt. 
Vihorg den 27.6. .ì Illb. Senior firer 
KM. 
Brabrand den 11.7. 4 Illh. Senior 
otter'! 
Bagsv;crd den 17-IK.7. .ì JIlh. Ingen 

sejre. 
Silkeborg den 5.9. .ì II'b. Ingen 
sejre. 

1955 

Vihorg den 26.6. 5 loh. Junior firer 
lIled og uden. Senior firer med ng 
mien. Senior otter. aile vandt. 
Brabrand den 9-10.7. 5 Illb. .Iunior 
firer med og udell vandt. 
ßagsværd den j(,-17.7. <; Illh. Jlln;or 
firer med og uden, vandt 2. Senior 
firer \'andtes <If s<lmme hold. 
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Bra brand den 14. 3 I,lb. Junior firer 
vandt. 

1956 

Viborg regalia den 10.6. Junior 
single seuller, Briegel Westmar 
kænlrer. Senior lelvægtsfirer KM på 
en 3. plads. Senior firer KM pii en 2. 
plads. 

Sandefjord den 1.7. i Gorm. Senior 
firer hlivcr IlL 3 og Senior Ietvægt- 

sfifer vindcs. 
Brabrand S.7. Senior lelvægtsfirer, 
sidst. 
Bagsværd den 15.7. Senior firer, 
sidst. 

Silkeborg i seplember. Kanin olter, 
og kanin firer junior singlcseuller. 
ingen scjre. 

1957 

Viborg den 30.6. 4 1,lb. Begynder fi- 

rer og Junior singlcscullcr, og Se- 

nior firer udell og Senior otter. 4 scj- 
rc. 
Brabrand den 13-14.7. 5løb. Junior 
IClvægtsfircr vinder. Senior firer 
uden kamp. Junior firer vinder. En- 
gclscn vinder i sculler. Senior tocr 
Utlen, nr. 2 efter SIlnderborg. Be- 
gynder firer nr. 3. 
Bagsværd den 20-21.7. 410b. Junior 
lelvægtsfirer nr. 2. Senior firer uden 

nr. 3. 
Sorø den IKS. 3 l<lb. Begynder firer 

nr. 6. Anden junior firer vinder. 
Senior singleseuller. I all 14 sejre i 

\957. 
Silkeborg den 1.9.5 sejre af 7 star- 
teL 

1958 
Odense den 22.7. Begynder- og Ju- 

nior firer. Junior firer vinder mien 

knmp. Junior firer vinder D.F.f.R:s 
jubilæumspokal. 
Viborg den 2S-29.7. Junior letvægts- 

firer vinder. Firer for drenge nr. 5. 
Junior singleseuller vindes af Engel- 

sen. Junior otter nr. 3. 4-årcrs inrig- 

geT for drcngc nr. 2. Junior firer vin- 
der. Begynder firer nr. 3. 
Silkeborg den 31.8. Drenge firer out 

nr. 2. Kanin olter nr. 2. Begynder fi- 

rer nr. 4. Senior tocr udell vindes. 
Junior seuller vindes af Engclscn. 

Kanin firer nr. 4. 

1959 

Odensen den 21.7. Begynder firer 

nr. 5. Junior dobbellseuller nr. 3. 
Drenge dobbeltseuller nr. 2. Junior 
sculler nL 2. 
Brabrand den 27-2X.7. Begynder fi- 

rer nr. 3. Drcngc dobbeltseuller nr. 
3. Senior firer nr. 3. 
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JunÎorfircr uden slyrmand i 1962. John Terp, 
S...end J,ugen Carstensen. Vagn -nlidcmann 
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Tre ungc rocre har ct ,!o1,Od1 tag pà dCIl popu- 
lære \-ognrnand Olesen. 

Silkeborg. Drenge firer, Kanin 01- 
ter, dobbeltseuller for drenge, Be- 
gynder seuller, Juninr seullcr. 

1960 
Bagsværd den 10.7. Begynder scul- 

lcr: Knud Rasmussen. 
Odense den 18.7. Begynder sculler 

og Junior scullcr. 
Vihorg den 25.7. Drenge firer, 
Drcnge dohhcllsculler, Junior selll- 
leI' vcd Knud Rasmussen. 13egyndcr 

scullcr \'ed Knud Rasmusscn. Ju- 
nior toer UdCIl, vinder uden kamp. 

1961 

Odense den lX.7. Begynder firer, 
Orengc firer vinder. Letvægts firer, 
Begynder firer, Dobbeltseuller. 
Bagsværd den 15.7. Drenge firer 
vinder. 
Vihorg DM. Begynder firer, 
Drenge firer vindcr. Anden Junior 
firer vimler. 
Silkeborg. Drcnge firer vinder. Be- 
gynder klinkseuller, Drenge dob- 
hcltseuller, Junior firer. Begynder 

firer, Senior tocr IId~n, Senior doh- 
bellseuller. Junior otter. 

1962 

Odense den 17.7. 2 stk. Begynder 
firer I vinder, Junior dobbeltsculler. 
Begynder seuller ved Bjarne Mar- 
tens vinder, Junior firer vinder. Ju- 
nior firer uden vinder uden kamp, 
Drenge firer. 
Brabrand den 30.7.-1.S. Junior firer 
udcn, vinder. Junior otter vinder, 
Bcgynder firer, Begynder otter vin- 
des, Junior dobbellsehller, Drenge 

firer. Anden Junior fircr, Junior 
seuller. 
Viborg den 23-24.7. Junior firer 
mien vinder. Firer for drenge, Ju- 
nior otter vinder, Regyntler otter 
vinder. ßegynder seuller, Bjarne 
~1artcns nr. 2. Junior firer. 13egyn- 
c1er firer vinder, Senior otter. 
Bagsvæn! \4-15.7. 8Slarlcr - 3vin- 
dere. 
Sor<l DM den 5.X. 5 starter - 2 vinde- 
re. D~1 i letvægls firer. 

1963 

Sorø. Senior firer uden, Junior firer, 
Junior firer uden, Ynglige firer, Se- 
nior firer. 
Brahrand. Senior firer uden, Junior 
firer mien, Junior firer, Drcnge fi- 

rer. Senior otter. 
Kj<lrbo regattaen Norge den 1-2.9. 
Junior firer, Senior firer, Senior ot- 
ter. Drengc firer ìnrigger. 



Dr.: l1anskr.: Ir.:I\'ægtslllcSlrc í 1962 Kurt Sørcnscll. I.cif Jørgcrlsen. Henl Niemann, Jacoh Chrí~Ir.:llscn og slynnand IlcllTlk Hansell 

1964 
Odense den 21.7. 2 stk. Drenge- 
firer, l3egynder seuller, l3egynder 

dobbeltsculler, 2 stk. Senior firer, 
den ene vinder j Senior otter. 
Vihorg den 27-2ft 7. Senior fircr 
uden, Senior firer vinder JM. Dob- 
belt seuller blev jydske mestre. Se- 
nior otter vinder JM,l3egynder seul- 

ler, Junior seuller, Drenge firer. 
Drcnge otter. 
Sonl den 4-5.7. Samme lob som i 

Vihorg. Drcngc ottcr vindcr. 
l3agsværd den IX-19.7. Drenge fi- 

rcr. Drcngc ottcr. Ancien Scnior fi- 

rer, Senior otter. 
Brabrand den 23.R. DM. Senior fi- 

rer. Scnior let\'ægt 4-årers, Senior 2- 
årers inriggcr. Senior ottcr. 
Silkeborg den 6.9. Senior firer. Ju- 

nior scullcr. Drengc fircr, Scnior 4- 
iirers inrigger, Drenge dobbeltseul- 

ler, Senior dobbeltsculler. Erik 
I lansen stopper sum træner. 

1965 

Frank Pedersen trællcr. 
Odense 8 lob. Arhus 5 lob, Bag- 
sværd, SorO DM 5 I"b. Silkeborg, i 

alt 29 I,lb med 3 sejre og 7 anden- 
pladscr. 

1966 

Odense den IR-19.6. Viborg den 25- 
26.1\. Maribo den 9-10.7. Bagsværd 

den 16-17.7. Hobro (Fyrkat) den 
21.8. 
Kap-Fondcll ovcrrækker cn nl' toer 
med styrmand til klubben i anled- 
ning nf 80 års dagen. Dcn første i en 

lang række af bÚd-gaver hvoraf den 
største indtil nl1 er otteren ))Kap 
67((. 

1967 
Viborg den 3-4.6. R lob vinder l3e- 
gynder firer (Smækker). 
Odense den 18.6. 1\ I,\b vinder Re- 
gynder firer (Smækker). 
I3rabrand den 24-25.7. 81'lb. Begyn- 
der sculler, Rjarne Pedersen. l3e- 
gynder firer (Smækker). 

SOrt\ den 1-2.7.8 lob. Begynder fi- 

rer (Smækker). 
Ragsværd den 6.R. DM. 4 lob. 13~- 

gynder firer (Smækker). Senior A 

firer (Smækker). 

1968 

Amsterdam den 29.7. 3 landskam- 
pc, Danmark, Holland og Tysk- 
land. Elite Oller. >>Kap 6X" nr. 1\. 

SOrt, den 6-7.7.6 lob - 3 vinder. Se- 

nior A firer (Smækker), Senior ^ 

otter (Kap (7), Senior 13 Otter (Kap 
67). 
Soro den II.R. 4 lob. Vinder DM i 

Letvægtsfirer. Pcr l\'l'gaard. .lens H. 
Hansen, ~1artil1 Granding, Bern- 
hard Andersen. cox Hans JCTlSCIl. 

Viborg den R-'!.7. 7 loh - 4 sejre. 
Senior ^ Letvægtsfirer. Senior A 

otter (Kap (7), Senior Baller (Kap 
67), Senior ^ firer (Smækker), 
D.F.f. R Jubilæumspokal. 
l3agsværd. 5 løh - 3 sejrc, Senior A 

firer (Smækker), Senior A otter 
(Kap 6X), Senior 13 otter (Kap 6X). 

13rahrand den 22-23.7. 2 lob. Otte- 

ren udlages til Amsterdam pÚ 2. 
plads Bagsværd. 

1969 
Rerlin den 17-IX.5. Elite oller nr. 
sidst. 
Ratzeburg den 14-15.6. 4 lob ingen 

plaeeringer. Gilelle oller. Lelvægts 

firer. 

1970 

Horsens den 24.5. 5løh. Letvægts fi- 

rcr vinder. 
Viborg den 1\-7.6. 9 loh. Letvægts lï- 
rer vinder. Senior A otter vinder. 
I3rabrand den 13-14.1\.4 I,lb. Senior 
A firer vinder. 
Ilagsværd DM X-9.S. Letvægts firer 
3. plads. 

Haderslev den IS-16K 4 I"b. Let- 
V;l'gts ottcr vindcr kombincret mcd 
Fredensborg. Den f",ste (elvægts 

ottcr start i Danmark. 

1971 

Ilorsens den 23.5. X I,lb. Senior 13 

otter. Elite firer. Senior B firer, 
Elite toer ITlcd, Elite letva~gls firer, 
Elite ottcr vindcs. 
Bagsværd den )-6.Ú. 5 I{lb. Senior U 

ottcr vinder. 
Rat7ebllrg dell 11-13.6. 6løb. 2 elite 
otter kombineret med Kolding, vin- 
der. 

1972 
Ratzebllrg den 11l-11.6. 2 I,'b. 
Rrabrand den 24-25.6. 3 løb. Toer 
med, vindcs. 

5orødeIl2.7. 11"b. Toer med. 
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1973 

florsens. 2 I"b. Letvægts vinder, Se- 
nior A firer sam me hold, vinder. 
Viborg den 3.6. 2 I"b - 3 medaljer, 
Letvægs firer vindcr, Senior A firer 
vinder, Elite letvægts firer vinder 
aile mcd sal11me hold. 

1974 

!lorsens den 12.5. 9 I"b. Senior R 

Begynder firer, Senior A firer, Se- 

nior 13 otter vanches. Senior A doh. 
belt vindes. 
Viborg den 25.5. 5 I"b. Senior A 

dobbeltseuller nr. I. 
Brabra",l den 22-23.6. 81Qlb. Senior 
R firer, Elite dobbeltseuller nr. I. 
Sor" den 6.7. 8 I"b. Senior R firer 

nr. I. 
Haderslev den 10-11.8. 61"b. Senior 
B firer nr. l. 
Ragsværd DM den 17-18.8. 21"b. 
Senior A dobheltseuller nr. I. 
Amsterdam den 29-30.6. 51"b ingen 

pl<tceringcr. 
Roar Clausen - træner. 

1975 

Viborg den 24-25.5. 10 løb. Senior 
A og Elite, Dobbeltseuller, Elite fi- 

rer, Senior A firer D.F.f.R. Jubilæ- 
umspokaJ. Tocr met! Senior A. :) 

scjrc. 
Horsens den 11.5. 8 IQlb, senior A 

loer med, Dobbellsculler, Elite 01- 

ter, Letvægts firer. 
Ilrabrand den 21-22.6. 11 I"b. Se- 

nior ^ tocr. 
Rrabrand DM den 2-3.8. 91"b. Elite 
dobbeltsculler nr. 1, men ikke i DM. 
Àringer, Norge. 3 I"b. Senior A 

dobbeltseuller nr. I. 

1976 

Horscns den X.5. 5 løb. Senior A 

singclsculler. 
Aalhorg Havn SO() åT. Boat-race 

mcllcm Oxford otter og sammcn- 
llikket Dansk otter. Aalborg - KR - 

Haderslev Ragsværd. Oxford 

vande 
Ilrabrand den 19-20.6. 8 løb. Elite 

dobbeltseuller vinder uden kamp. 
Viborg den 26-27.6. h \"b. Elile 
dohhc'itscullcr vandl. Senior A og 
Elite otter uden kamp. 
Soro den 3-4.7.3 I,'b. Flite dobbelt- 

sculler udell karnp. 
Bagsværd den 17-18.7.5 I"b. Elite 
dobbeltseuller uden kamp. 
Sor,' DM den 8.8. h I"b. Sènior B 

1ctvægts seuller uden kamp. 
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Nej, nu kiln jeg iUe tage mere, ~YIlCS 3'crcn al !'oigc og (ager !'olg til ho\"cJcL BilkJcl cr hCI\(ct 
fra Tunnc1rnatchcn i 1969 mellem AR og Camhridge, Iwor si<islm'vntcs h~<i gik ned cfter f;i 

hundredc mclers rolling. 

1977 
Horsens den 8.5. 5 k,b. Junior A 

toer med, vantiL 
Bagsv<erd den 21-22.5. 31"b. Junior 
A toer med. 
Viborg den 28-29.5. 61,'b + 2 sprint 

500 m, Junior A og Senior R toer 

med. Junior A oller uden kamp. 
Ilrabrand den 18-19.6. 91"h. Junior 
A toer med, Senior Il toer med. 

Amsterdam den 25-26.6. Junior A 

tocr, Senior letvægts. 

!laders'ev den 13-14.8. 81"b. Kom- 
bineret letvægts firer. I'M Leif J"r- 
gcnsen vindcr også dagen efter. Ju- 
nior ^ firer komhineret vinder. 

19711 

Horsens den 4.5. 6 I"b. Senior R 

otter, Senior ß firer udcn kamp. Se- 

nior A firer. 

Brabrand den 17-18.6. 7 I"b. Senior 
B firer uden kamp. også Senior A fi- 

rer uden kamp. 
Som den 17.7. 71"b. Senior B firer. 
Skåne, Hjelmsjon den 15-16.7. 2 

I"b. Ingen sejre. 

1979 

Horsens den 13.5. 6 I"b. Junior A 

singlcsculler, Flemming G. Jensen. 

Viborg den 20.5. 5 lob. Junior A 

singlcsculler, Flemming. 
BagsvæTlI den 26-27.5. 10 løb. Ju- 

nior A singlesculler, Flemming. Ju- 

nior dobbelt firer kombinerel. 
Rrabrand den 23-24.6. 8 I"b. Senior 
ß toer med styrmand. 
Sandvika. Norge. Senior A toer 
uden. Senior A firer med. 
llrabrand I.Y. Junior scullcr. Senior 

Antter. 



1980 
Ragsværd 31.5-I.h. Junior B singles- 

culler. 
Brabrand 21-22.6. Junior singleseuI- 

leT, Senior B Iocr udell, Senior A 

lOCI' mcd, Veteran firer Illcd. Junior 
B firer mcd styrl1land. 
Sorø 5-6.7. Junior singleseuller, Se- 
nior B firer mcd. 
HoIstebro. Senior B firer med. Se- 
nior A tocr rncd, Junior singlcs<:ul- 

leI', Senior A Iocr uden, Senior A fi- 
rer inriggcr komhineret. 

1981 

lIorsens 10.5.. Ragsværd 23-24.5., 
Viborg 31.5., Brabrand 20-21.6. Et 
forbundsmesterskab og 40 sejre. 

1982 

Rrabrand 19-20.6., Sor" 3-4.7.. 
l-loIstebro 24-25.7., Bagsv,nd 31. 7.- 
1.8. .luniorroer Christian Pallesen er 
med på Danmarks junior otter. del' 
vinder ì\'ordisk mcstcrskab i Fin- 
land. 

1983 

Chr. Pallesen bliver Danmarksme- 
steT i Junior scullcr. og filr en 5. 
plads i dobbe1! firer ved Verdens- 
mcsterskabcrnc i Vicky, Frankrig. 

1984 

Randers 5.5. Thor Otter Cup. Kom- 
hincrct veteran vindcr. 

1985 

Horsens 12.5. 5 I"b. Senior ^ vete- 
ran firer. 2 scjre. 
Rrabrand. 7 I"b. Senior ^ veteran 
firer. 
Hoistebro 13-14.7. 1II"b. Senior A 

veteran firer. 2 sejre. 

r--~,:- 
~ 

~.~. .~ ~~&t' :a~ 

~.. "'-~~~fæi~ ~. 
~~~~~'~~~ .. , ~- ..q~- l ,....-. 'c 

I. p.'-- ~ -=. 
il'l 

ill 
~ 

'll 

.~. 
~-' 

r 
- - 

I 

,.,-:.;'.~ " '7 
- 

Forllltlnden for DIF. (ìudrnuml Schack, IIJ\"llg.in:r i 1I}6.."; k"procrnc:-. n~-c n;l~..~ih. oflcrcll. 
>>Kap.67<< 

Leer, Tyskland. 4 I"b. Senior A an- 
dell letvægt. 

der. med Frank Pedersen SOIll UU- 
lånt styrllland. 
Sor" 5-6.7. 5 I.,b. 
Holstebro 1'1-20.7. 71"b. C1aus.!ell- 
sell vinder, komhinerct senior ^ 

dobbelt firer. 
Bagsværd 2ó-27.7. ó I.,b. 
Brabrand 13.9.3 j"b. 

1986 

Horsens 11.5. 3I"b. 
Bagsværd 24-25.5. 3I"b. 
Ilrabrand 21-22.6. 5 I,'b. Studenter 

otter vindcs. Veteran tïrcren vin- 
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>>Kap<< 

kommet 
for at 
blive 

AI' 
Niels E. 
Hofman 

Den 28. november I YM blev >>kap- 

focmes Rcjsc- og ßådcfond(( stiftet. 
i forbindclse med den àrlige [csl [or 
kaprncrc. 

Uaggrundcn Var, at klubbens kap- 
roningsmatcriel for sh~rslcparten af 
tlitdens vedkommende var forældel 

og udslidl, hvilkel gav sig udslag i, at 

kaprocrnc vaT ved at hrugc ligc st. 

mcgcn tid pa at rcparere på sturn- 
pernc. S01ll pñ at træne. 

0nskcTnc om nyt matericl vandl 
ikkc genklang i den daværenùc hc- 
styrclsc. h\'orfoT man bcsluttcdc at 
rage sagen i egen h<ind. Det skor- 
tc:de ikkc på pcssimistiskc fOTUdsi- 
gclscr. s:isom: intlationcn g;ír hurtÎ- 
geT end I kan samlc pengenc sall1~ 

men og ligncnde. 

Men aile dissc negative IX1Igcr 

havdc den slik modsattc virkning, 
og lïk miiske kredsen af aktive kap- 
Toere i dc ;h Iii at stâ cndllll mere 
samITlcn. RCl'cptcn VaT: Arhcjd- 
skraft tilhydcs. og I(HHlCII gàr ube- 
skim:t i Kapfonùells kasse. 

AktivitetcTIlc var mangcarlede: 
Ì\lan k{,hte kartofler cngros og 
sll!gte delll videre. og samlidig he- 
nyttcdes lejlighcdcll til al WJ11IllC 

"I 
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folks kældre ng lofter [or gamic avi- 
ser og blade. En weekend var vi 30 

mand ude hns en landmand for, på 

aile fire, at samlc kanofler op, Vi 
[remstillede miniaturebåde i træ 

med årer af knbbertråd og solglc 

dissc ved standerhcjsninger. Vi ar- 
rangerede Set. Hans fesl, a[holdl ju- 
hilæumslotteri og meget mere. 

Resuhatel af disse anstrcgc1ser 

medføne, al Kapfnn"en i august 
19/16, ved klubbens 80 àrs fødse"- 
dag, kunne forære AR en toer uden 

stvnnand. Baden ble\' døbl a[ kon- 
,,;1, vinhandlcr Sigurd Miiller ng [ik 

navnct )>Kap 66{(. 
tvtcd dCIlnc h!id var dct be"ist. at 

hjælp til selvhjælp var mulig. 

Et stort mill 

Der hie\' fastlagl et cndllll swrre 
mál: en otter lil afløsning af dèn 
mere clld 20 ill" gamle >)Kringcling((. 
sorn na'slen var landskcndt pa grund 

af sin la:ngde. Sorn kuriosum kan 
Ili.l'Vncs. at del vcd sideopretningell 
på Bags"ærd S{, ikke vaT muligl at 
tr;l'kkc h~iden S~l langl tilbage. at vi 

kom pÚ linie med de ø\Tige hådc ptl 
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normal vis. ved at regulcrc pÜ de 
furskydelige brocr med startdrenge- 

nc. Først når drengene fandt lid af at 
holde bàden på "krogel ,,:ermere 
styrmanden. istedel for ved roret, 
lykkedes det ~ 

En otter var et stoTt mÚI. men 
kaproningsafdelingen var stærkt h,- 
rende i disse ;ir, med mange aktive 
karroere med et godt kammerat- 
sk..~h og ikkc 11\1ndst mcd ct stærkt 
team af ))hagmænd((, nemlig: Per 
I.arsen. Frank Pedersen og Ole Jen- 
sen. 

Igcn var opfindsomhedcIl stor for 
al fi",1e indtæglskilder: AfllOldelse 
af fl'sler. sejrslister, foldning af 
70.000 stk. tryksager med hillld- 
kraft. gravning af haver, lldf~1re!se 

af [orskellig håndværksarbejde med 
Illcre. 

Med vidnesbyrd nm aile disse til- 

tag hie\" byells hanker endvidere he- 
søglmed et godt resultat. 

:'\U var forholdcnc sàdan, at vi 

ville satse på at stille or i otter i sæ- 

son 1968. og vi var stl. optimistiske at 
bcstillc otteren tiI levering lil stan- 
derhejsningcll IlJÚR. Vi troede imiù- 
lertid ikkc selv pa. at pengene 



kunnl' frcl1lsk;}ffcs sã hurtigl. men 
clef hley indgåct en aflalc mcd håd- 
byggcrcn om fordclagtigc bctalings- 
bctingclscr. At \'i havdc nogct at 
have optimislJ1cn i. visle sig i form 
af. at vi ved standcrhcjsningcn i 
1965 kunne forærc AR en single 

sculler samrncl1 med ottcren. og 
begge både var bctalt. Det Iykkedes 
at få formandcn for Dansk Idræls- 
forbund, (;udmund Schack, Iii at 
komrne og (\(-~bc ottcrcn HKap 67((, 
mens sculleren blcv døht ))Kap 6H<< 

af viccborgmcstcr Marius Ander- 
sen. 

I ligen forinòen vaT Gunnar :\'U 
I [ansco pá bcsøg hos os mcd TV for 
rtt opt age ct indlæg til sportsoricntc- 
ring. Jo - del vaf en SlOT dag mcd 
prcssens bevågcnhcd, og SOI1l følge 
decaf. ell god rcklame for Aalborg 
Roklub. 

"'fed d;Jben af disse I"ide var der 
lagt en linie for navngivningcn. 
F,~rste del af navnct. Kap, cr en for- 
kOrlelse "f kaproningsafdclingell el- 
Icr ))kappernc(<, mcns sidstc dcl af 
nilvllct hCllviser til det årstaI, hvor 
bilde'n bkv d"bl cllcr det ;Jr, hmr 
pcngene blev indsamkt. 

~1ed d!thcn af otteren val' begyn- 
delscn til en af de store sæsotlcr lagt. 
Vi startedc med at vinde det første 
Itlb olleren dellog i, hvilkct varved 
for;\rsrcgattaen pit l.lagsv;crd S". (8 
sckunder Iii nr. 2 '). II"bet af s,"so- 
IICIl hlev vi udtagel til det danskc 
landshold i ottcr, og AR fik el DM i 

Ictvægtsfîrcr, i alt 32 sejre i sæso- 
nen! Sîkkc ct flr. Det kunile altså 
ladc sin (l~~re håde at tra:nc ng at ind- . 

"" 
samlc pengc. 

En stille tid 
Kapfonden gik nu ind i en mere 
stillc tid, mcn havde dog Ùret efter. î 

august 1969, halvpan i den firer 
udcn stynnand, del' bærer navnet 
))Erik llansen<(, 

Indsamlingcn fortsattc frem til 

klubbens S5 års fødselsdag i 1971 

med en fircr mct! styrmand som 
mill. 

Pengene tilvcjebragtcs blandt an- 
der ved; rnontcring af ncrc kilome- 
tcr st,ilrcoler, uddeling af brochu- 
reI', salg af sodavand S,unt ))kaproer- 
nes sp~;reSrSfem((. Del sidslC V(ir cl 
da:kn<1vn for et system, hvortil 1'0- 

eflle hidrog med pengc af egcn Inrn- 
mc. Det nrnfaucdc ffa smÜpengc. 

som Frank Pedersen famlt de særc- 
ste steder, til CI bel"h, der blev op- 
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KOllsul :>'IKurd \-hiller 1l<t\llgivcr en single 
sculler. >>Kap-ó6<<. 

krævc[ af os i forbindelsc mcd hvcr 
regatta. 
FircrclI hlev c1øbt af en tidligere 

""proer i i\R, E. Griis, og fik [rat/i- 
tioncn tro navnct ))Kap 71((. 

En af initiativtagerne til kapfoll- 
dellS Slarl ; 1964, Peler I.i1 II bd . 

dubw sit i 1976 en single sculler, dcr 
fik navnct ))Kap 7()<<. 

" 

IJI 

Næstc båd var igen en single stul- 
IeI'. denne gang ell bád af kunststof. 
Cll carhocraft, til 17.5W kr. llåden 
hlev d~'lbt afvor 1I11værcndc formand 
John Tcrp og fik navnet ))Kap R(J(<. 

Allerede i 1981 hlev Cll dohhclt 
seuller d.,bl af Ib Murk. Tuhorg - 

))Kap81((. 
Dc senere år er pcngcne hlcvct 

tjcnt på salg af: lîggellndcrlag, 

sporlstøj, spoTlsdrik, arbejde ved 
Aalhorgdagcllc samt stadig ikkc 
mîndst ved den ihlige sejrsliste. 

samr in\'csfcfÎllg i ohligalÎoner. 
Pil klubbens "nskesedde1 Iii 100 

!irs jubilæct stud en otter. hvorfor 
kaprofrnc i J9R5 hcsJlJlfcdc <II ydc 
el bidrag hcrlil i form af 50.000 kr. 

Statu, 
En tur i bitdchallen i dag viscr bcdre 
cn mange orù kapfonùens inùsats 

gennelTl den sidste snes fir. mcn lI;h 
man som her gør status. mÜ ydcrli- 

gcre ct aktiv noteres. Et aktiv, cler 
ganske vist îkkc kan gøres op i kro- 
ncr og ørcr. mcn SOIl1 dcrfor ikke er 
rl1îndre værdiflildt, ncmlig det kam- 
mcratskab og den f~'llclse af tilfrcds- 
hed vcd at h;~'vc skaht nogct î fællcs- 
skab. som er fremkorl1met i forbin- 
delse med kapfondcns aktivitcter. 

Det giver el andet forhold lillin- 
gene, nilr man selv har yùct cn ind- 
sats for at tîlvejchringe demo 

.15 



Langtursroning - et ocean af 
spændende og sjove oplevelser 

Af 
1'0ul R 

Nielsen 
),Niltc(( 

Langtursroningcn i Aalhorg Rokluh 
er en del af hovednerven i klllbben. 
Dene er saglllden al forklejne kap- 
roningcn cllcr ungdomsroningcn. 

Uden sidslnævnte blev del' slel ikke 

rekruttcrct nyc Toerc. 
Hvau cr langtursroning'! Lang- 

tursroning cr kaproning i langsomt 

tempo. over længcre strækningcr ng 
i flefc dagc. Formålct cr det sammc 
- en masse frisk Illfl, sol pit kroppen 
og sommc tider ct ordcntlig stril 

saltvand - IHir det hl<cscr rigeligt. 

Del gjorde del ofte, for vi slarlede 
med langtursroningcn tidligt forar 
og sluttcdè sent prl cfteràrct. 

Kammeralskabel blandt langluTS- 

roc Tile cr ct rigt kapitel for sip.. Her 
fik vi en lll<'mrnelig kilde af rige 

mintier at ",sc af. Et hay af spæn- 

dcndc og sjove oplevclscr. 
Ilvor kunile vi hyggc os, byggc 

weekendhlls i fællesskab og sikke 
nogle gevaldige frokosler vi holdl i 

Ry;\-hllSel. Ilvem hllsker ikke, nilr 

Martæng og Preben Broe dækkede 
bon! rned juledug og levende Iys og 
scrvcrcdc Skanscslagtcrcns superbc 
Skippcrlabskovs - sikke lider. 

Eller når vi i pinsen val' en 25-30 
mand pil l"nglUr til Tr"slens Bolig- 
sà var del' liv Î kludenc. Gcrtsen 
sang for os - ))Manden pt! ristelH cl- 
ler kan I huskc. når hall gay: ))Anna 
var i Anders ka.-rl<, den gay dug for 
<ljnene. Ikke sjældenl mr,lle jeg 
rundt mcd lornrnelørklædet for at 

tørre heltclles ""j nc. Helt goõt hlev 

del. nÜr vi Iii sllll fik: "To hvicle liljer 

og en kllækkct sl/ljle((. så var vi aile 
fa'rdige: men så reddcdc Ehlers sÎtu- 
atiollcn ved med mcgcn patos at 
fremsige: ))Kragen kra.-r over Karup 
A og frøernc k\'a.-kker i kærct((. .10 

I<cngere han kom hen i poesîcn. .in 

sHlTre hlev ka'rel, og jo mere 
sp,l'lHllc ble\' gutternc - jn, sk~1nt det 
var del. 

Ocr var mange steder. \'Î kunne 
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Fl afslappct par, Torl'en Broe og Poul R ~il'lscn (Niltc). 

tage på langtur lørdag og s~1ndag. 

(i,,1 val' jo nernt, og så val' del' bal pÜ 

krocn. 
Vi Tllede ogsiì Iii Nibe og lIalkær 

brcdning. her landede vi tæ! ved 
Bagerens sled. oer ble\' serveret 
nogle fine stegte ål. og ofte blev der 
servcret bjesk Iii en rigtig heneret. 

Af og til roelle vi ùen store tur til 
L~'gsWr. der hank vi fundet ct hyg- 
gcligt sted ovre pa Staun hos to 
gamle piger. 

Sikke nogle I"rdag "fIeneI' vi fik 

lIer med masser af hjemrnebag. Vi 
spiste rub og stuh. Som plaster på 
såret hjalp vi pigerne rncd diverse 

Foto: Iialls Worm 

rep. arbejeler. Jeg husker skolelære- 

ren OeTt, Prins Erik og undcrtcgnc- 

de. ordnede pigernes vandværk. sÙ 

fr"erne ikke kunne SV"l11me fra kæ- 

rei og direkte ind i vandrørene. 
Sam me PrÎns Erik var jydsk mester i 

at gå sidclæns med hø i skoene . jeg 
har aldrig set nogel lignende siden. 

Del' val' så mange praglfulde lang- 

turshold dcngang. Sa:rligt husker 
jeg Fantomholdet. Dc gjorde sig 
kendlc over hele Limfjorden rncd 
Iyden af egct tågehorn. Desværrc 
lahle de hornel i fjorden. Det val' en 
sorgens dag i he Ie klubben. 

KÚr man er pft fjorden hvcr dag 



og på langlur hver weekend. sa træf- 

fer man mange herlige typer. nogle 

som var med for f~'rstc gang, og all- 
dre som kunne det hele. Ilvem hu- 

sker ikke: Sorte Hech. Flab Lydolf. 
Sæbc Flip, Clifford. Jljnne, Peda- 

len, Chris. Fredbcrg. Benillo. 
pnug. Dillenlaller. Te~, William. 
Ibsen, Harry - dydige fyre aile sam- 

men - for ikkc at forg\crnmc en \'lr- 
kelig kapacitet på området. Rap. 
Sidstnævnte sad indc mcd en fanta- 
stisk viden om ebbe og nod i Ryå. 
desuden var ban en uforlignelig bol- 

værkskonstruktør. Bryggen ved 

Trøslcns Rolig cr såmænd hans 

værk. 
Nævl1cs skal også de rigtigc lang- 

lursrocrc. RocIe som tog på logter i 

rigtig saltvand. Roere, der viSle 

Maltcscrkorsct i farval1dc udenfor 

Limfjordcn. Nævncs skal Oincscns 

tur, Skagen rundt. Lærer Thomsens 

tur, Fycn rundt. Jens Sigfrcds togt 
langs dens svenske kyst. Norgcs fa- 

rerne, deT gæstcdc ell ven af kluh- 

ben. Jens Lyhne. 

Mange navne 
Sidst men ikke mindst. skal mcv- 

nes nogle af de mange langtuTsro- 

cre, dcr år efter år har met pa Silke- 

borg søerne: Ais. Per Schmidt. Sig- 

fred. Gunnar :"ielsen. Radiller, Al- 
fred, Risgård, Leo, Mosdorf og 

mange flere. Aile brave roere, der 
hvcrt år trodscdc vind og vcjr. og 

kom hjem med friske røde kinder og 
godt hum"ir - rigtigc langlursrocrc. 

Det som nok holdt sammcn ptl 

langlursholdcnc. var vel også. al vi 

havde en del aktiviteter om vinte- 
ren: Gymnastik. madlavning hos 

fn,ken Holsko. oricntering med 
Slorgård - vor danrnarksmeslcr, 
s3ngaftener l11ed G",hlcr - del vaT nu 

mesl for pigernc, for de sang godl - 

vi anure brul11mere var han ikke be- 
gcjstret for: men det gik endda. 

Nu vii jcg slutte med Cll ikke lIvæ- 
sentlig ting for det sammenhold, der 
var. Kan (huske dc gcvaldige fcster, 
vi holdt i bådehallen: "På havcts 

bund(<. ))Fransk artcn<<. )>ì\egcr- 

landsb~'en<( cllcr ))Cirkus Ih(< - hvor 
Peter den Store afbrlld en hjemme- 
værnsøvclse - tog en hvid hest på 

Fjordmarken og trak den ind gen- 
nem forhallcil og inti i mancgcn i 

hådhallen. til en kort optræden i 

savsmuldcl. 

Nä, del var c1cngang 

- TlLLYKKE med de 100 5r. 

~. L- I, 
1 

Slnillil t'()lO~rõlft:n_ Bagers{ fra \CII~Hrc foran RY!I.husCl. \buin Olsen, To} hen Bwe. Thorklld 
l:hrisll'lIsl'lI, Peter \.:lllhck. rorrt:sl Koud lh\egb, PrdH:n Brm', :-..I11h:. Kal \luok ng Vl'TlH'l 

Pl'dcrscn hl[(l: II.HIS \\'(lIIll. 

En hed og helt speciel 
kærlighedserklæring 

Af 
S\/cn 

Gear 
Jensen 

Langtur. Det er ikke bare noget, 

man sådan lige hopper lid i. Ne], 
mine herrcr. det kræver forbered- 

else. programmerci forberedelse. 
Overlader man noget til tilfældighe- 

derne. blivcr det Iloget rod. og det 

var aldrig hlcvet disse sh,nne ople- 
velser og minder for livCI (sum de 
gamic kan snakke). sam det "iller- 
ligt blev. f\linc unge læsere: Iro mig. 

Førsl skal man jo hlive klar ovcr, 
at der ligger en ROKLUB for enden 

af Ryesgade. Det voldte nu intet be- 

svær. da jeg er født i samlllC gade 

saml har hc:nlcyct lO år ptl gadens 

skole Iii stor forlvivlclsc ror mange 

af de ansalle lærerc. 
Derna:st kommer dCI sV;:l'Te: At 

hevæge sig I1cd til klubben. gá inden 

for og blive meldt indo Dcr skulk gå 

mange år. mange golfe !IT. inden det 

skul1c times Illig al rrl oprullet aile 

disse Iyksallgheder for mine øjnc. 
Først en forårsdag i 1950 blev he- 
slutningcn Huffet: leg hlev indmcldt 
- hlev kanin. Oct var godt nok en 
SlOT. gammcl fvr af sla~sclI. Man 
kum l;à instrukíionsholl man hlev 
frigivct - nu l11~ittc mall ro udell vcj- 
ledning. sri slod man der vcd slin- 
gersel1 nogle aftcner og glncde. 
KOIll man med ud. eller hank dc 
gamic nok i sig sclv? Dellc punkl i 

karrieren er lIok dd alvorligsle: AI 
bliyc oplaget i og anerkendt af det 

sommetider rei lukkcde rnsamfund. 
\>1cn det gik sum for så mange tll- 

sinde andre. f\1all dannede hold af- 
tcn chcf aftcn. man gled oven \ ký')- 

bet ind på el fast hold. hvor slam- 
men var - forudcn en sclv: Poul 
Nielsen = :'\'itte. Ole Pedersen - se- 

llere salgschef på URBAN. og en- 
delig Erik M~~lIer Christensen ogs[1 

kaldet Prins Erik i dag med "irke i 

Kreditforeningcll ),Danmark<(. 
Det var allsll holdet, som blev ret 

S:1 faslwmret. Oct var virkelig et 
hold met! disciplin. 

Årci cfler optagelsen. kanintid og 
festlig dÜb. opstod illleresst:11 for 
l<ll1};tllre. 
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Del blev till1lange turc - vel over 
100 i alt. Nok fordi rolivct var hele 

'lor fritid. Der mV'Jdte vi hver aflen. 
derfra udgik vore lUre i soml1lcrhalv- 

aret. 
De f'ITSte mange lure gik til Ryå. 

Huset fik snart navnct; >,Trøstens 

ßolig<<. Det var ikke pjat det hele. 

lIer lcvedc vi cl døgn, her havdc vi 

det rart I1lCÙ os selv og de andrc ro- 

crc. 

Startco var et ritual. 

Der skulle k"bes ind - forsvarligt. 

Nitte var slagter, sâ han Icvcrede 

k"det. Det var ikke el par blMroslle 
skiver indcrlår. i\cj, nej. det var 

hele skinker - nere kilo sk"nt k"d el- 

ler en he! kalvelever, hvoraf der vel 

kunne blive ca. 50 pæne stykker... 

men. men vi havde jo ell god appetit 

pii det hold. Dog.. mell lad mig 

vente l'ncd det. 
Vi 111<1 startc korrckt. - leg var 

ÎmÎdlcrtid "levet ansat pá Ryesga- 
dcs :,kole som vildlcdcncle pædagog 

og havde derfot" rel tidlig fri. Det var 
derfor min opgave at fouragerc. 
Købe kartofler, nuelk, Sol,,,., bffe, 
hHld osv. Nitte kom jo llIed k~kleL 

UÙden kunnc klarg~1rcs. årer lægges 

mL og s'á snart de øvrigc ankom Iii 

kluhhen. varedc det kLin ganskc fil 

minultcr. Îndcn den stolte skude var 
på vandcl. Oct gik som regel smCI"~ 

tefrit. Iloldet og dets samlllcnS~l't- 

!ling var i forvejell ~()dkcndl af lalH!.~ 

tursudvalget. Sf! :'ct var med ~lt 

komme afsted. indcn de mere d,1dc- 

lige TTledlellllllcr indfandt sig og gik i 

vcjcn. K\ln havde vi g;.mskc alvorllgt 

nerverne mien på den lasedc trøje. 
hvis den IHljC og lIIeget slrcngc lang- 

tursehcf var til stede for at be- 

dømIllc vcjrforholdene.. 

SaI11va:r og r:1hyggc 

Del var ahsoilit en streg Î rc.:gnìngcn. 

hvis dommcl\ !~'J(j sàleùes: ))l kan 

lage Jeres cykkr. hvÎs I vii Iii Ry{l. 

SllIl<(. 
1 da~ kan vi let sc. at det var en 

god foranslaltning. For \'Î var jo klar 

til at g{1 ud Î al slags n:jr l1g forcere 

a\k bølgelW:ljdcr. 

Vd ankomJlll'1 Iii hytlcn skuJle 

htldcn Wmlllcs. Ait ba.'res Ind. Del 

val" en ,'onk\ at væfC (~HSr. så k\.lnnc 

lIlan crllhrc de hedste k,~jcr. 

EftCfmiddagskaffc l)g aftellsmad 

var let oycrslflct. \\adcn til førstc 

dag var mcdhragl (ra >>mors k,~k- 

kenH. Ft af de godc minùer er de 

sk~mlle ;Ütcncr. hvor ~k syC\.'rt 1')"n- 

tcde harper Knill p;.\ hCS~lg. Oct \-ar 
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S;i cr dclllgc f~Þjr. ,II vÎ cr dcr. Endnll en gang cr turen gÌlcl til Ry;'i-hYlh:n. 

SalTIV;:fr ng d,hyggc, det var del. 

man i dag kalder sociall sal1n-Xr. '1'0- 

haksrøgen og dc godç historier b~~I- 

gedc til hcnimod kl. 24 i det ret lille 

lokale, hvnr man nc:mt kunile v;:lTe 

en 40 st,kker. 
Eftcr' cO god nats s0YTl vágncde 

man til en ny dag. Fyrcn. der hank 
Illest Iyst - eller ham. der ikkc turde 
sige ncj - hie\' sendt til Birkelsc eher 
1ll0rgenbT<ld. Kaffen var klar, da 

hrødordonanscn rClurncrede, og 

aile fik et solidI morgellmhltid. En 

del reparationsarhejder skulle altid 

udførcs. og de dovne - demo der el- 

sker at Se andre arhejek i timevis - 

10J clsk værcJigt pionertroppernc 
(VOrl hold) 0111 arbejdet. 

Der skulk jo ogsÙ spilles kOrl og 

lages ,,,lbad. :lilåske skulle en 

mindrc kOlllingent fra klubbens ja:- 
gerkorps g''lrc en rask landgang ved 

"llARPEl.Y" for at se, om vore da- 

meI' havdc haft en god og rolig nat. 
Det havde de vist altid haft. Det 

skuHc dcrcs llledhragte vogtcre nok 

M1fgefor.. 

DagcllS midùag 
\1idl [ormiddag hegvlldte tilhcrcd- 
nÎngen af dagc"'ns n;iJdag: Altid to 

retter. Selvfl,)lgel1g havd~ aJ{c hold 

îkke de samll1e frcmragcTHk talen- 

leT fOT - og \yst, til en mere avancc- 

ret madlavning. :vten det bawk 
NITrEHOLDET. 

Dog ha\'ùc vi en gang - skamme- 
ligl nok - disponeret helt forker!. Vi 

~avdc ncmlig i ~amdld bcsteml. at 

clterretten skulk være BUDDING. 
Kvanlum: 5 breve - 5 liter. BASTA, 
Buddingen var god. Den fyldle 4 

\erfade plus r"d sOVS i e\ par kander, 

Da vi havdc spist, vnr ùer ca. I 1/2 

fad lækker budding til rest... Vi smi- 

lier intet væk. En anno!1cckam- 

pagne hley iværksat. og ên l1leldte 

sig: ct ordentlig bn1d af en stor. ny 

rOcr. )>l)et klarer jeg,<< sagde den 

håbefuldc ung.e - kaldet Flemming. 

Hansen ~ senefe titulcret 50111 Ilerr 
"Oil Budillge. Hall lId del hele... 

Bill pii krocn 
Pinscwrcnc slraklC ..,ig ()VCt Ire 

dage. I/øjdçpllnktct \',1[ )ÞLørdag- 

s;lfrcnshallcl<( l'iÍ Rirkc!sc Kro. 

SVif.'rr pylllcde (der gidder r"je!) 

damc:- og hcrrcrocrc indfandl sig 

cflcrh,lnden. ..;om fer~emallcleJ1 

kunnc hringc dcllilgcrnc"'o\'cr !Ien. 

Et år havde mall løst pnlblemel ved 

at lillle ell lille jolle. nærl11cst at sal11- 

Iígnc I1lcd cn forswrret udgave af en 

hatv vatnød. Rorsmandcn sad l11eo 

to àrcr midt i brH.len. og én person 



blc" f<crgct over ad gangell. [)a dct 

så, som en af dc siòste. var før OITl- 

lílltC Yon Bllddingcs !ur. forme-Jig r 

sprang han (pral) ned i báden Illcd 
det result at. at han heskrc" ell jéC"n 

cîrkel med radius 1,50 m. bagovcr. 
ng elegant forsvanòt i òet plumrcdc 
vand. ~1all fik sammcnsat Cll ar- 
bejdsgruppe, SOIll skulfe afg'He om 
man skulle rekvircre en krallvogn; 
mcn inden en bcslutning var truffct, 
dukkede Kong Ncplun von MUllcler 

op fra sit rctte elcmcnt. Han kom cn 
time for sent til pinseballet iføn, 
hvad han hanle Iflllt sig frem til af 
hyttcns overskudslagcr. 

Code milldcr 
Ture til antire destinationcr har OgSéÎ 

været gode minder. Som da vi nåcde 

over den ret så farlige NIBE bred- 
ning og gjorde landgang på kysten 

vcd STAUN. En udsending fra mer- 
mestc gård inviterede hele f10kken 
til afterÍkaffe. 13 i alt. Vi t"mte hele 

spisekammeret. Og som en hjenelig 

TAK fik værtindcll Jlæste <lag en 
S M U K buket blomster huggct i na- 
boens have... 

- 
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Dcr hie\' også roet l<tn~tursroninl; omknng !Irhundl'cdcsklft.;:[ 

Tusinder kunllc fortælle sam jeg. 
Minderne springer frem. Tak til den 
klub, der i ilr bliver 100. En fornyet 

intercsse og varmc for klubbcn blllS- 
sede 01', da n<este led fra denne lille 
[am ilk gjùrdc sin énrrc j AAL- 
130RG ROKLlJ13 og efter en nor- 
male indføring kom ulldcr Frank 
Pedersen's Og ßjarne Pederscn's 
megel kyndigc træning. En træning. 
tier førte til dejlige ture til Spanicn. 

Hl'le langllJr..holdell'r samler III fOlOgr<lfering. 
Tyskland og Canada... Aalbnrg Ro- 
kluh har givct sinc Illcdlellllllcr dej- 
ligc mintier, mindel" lil at Ic"e pll. 
minder at øse at". 

Ell star tilk 
Tak til kluh og lederc gcnnem tidcr- 
nc. der var mcd til at skahe denne 
mcningsfyldte fritid for os. Vi har en 
stor ga.'ld riJ dissc hrave mænd éll be- 
talc af pL. 

Ti/ Iykkc; du kiL'rc gamic. 

Kærlighcdscrkhering 

Det Iyder sOl11metider lidt ansp<endt 

at sige: )ÞI..::n gang rocr alchl fOC[(( - 

men dct passer jo... sÚ hvorfor 
skaTlllllc os ovcr denne kærlighcd- 
serkla:ring. .\Ion ikkc aile langwr...rocrc Kender denne hl.:'frl.:'. Dc! ..ktll1c Viere lIondn.'ndigl,:/1 nil'\.nc n:I\". 

nd Pcter dC"1l Slore 
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Portræt af vores bank. 
~ 

~ 

I :\ndeishilllkell er \"Î ikke hnllge for at \'('nde 
I illgt'lle pii ho\'t'del. h\'is der el' ell god grLllld 
Iii al gore deL Og del' PI' mange gode grllilde tit 
al a'l1dre pii t radii iot1erne i dell dall:-ìke hank- 
\'i..'rden. 

Derfo!' har \"j \"f'ndt op og l1('d pi, \'ore,:.; 

organisat iOIl. I o\'rig! I;Pllgp for c1et bll'\' 
lll()(!t>rlle at rÎ\'(> pyralllider ned. Og defllwc! 
hle\' :\lIdt'l~billlkell Danmarks fOf:->te den'n- 
traleSlorhallk. 

:\'lpd dlTClll rali:-.eringell har llIedar"ejdernc 
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met hiide allsvar og kOIIlpet eneE'. Det har givet 

engagcrede ug J1lOtîverc(le mpdarbejdere, der 

kall og tor tHge hurtig(' heslutnînger pÜ stedd. 
I samtlige 240 afdeliTlger. 

Ikrfor liar De ell god hallkforhilldelse i 

AndelsiJankcll. KOIll selv înu og pro\'. OIIl îkke 
vorcs syn pii tingellt' 
harnwnerer mcgct godt 
med Deres. 

Prøvos! 
~ 

AANDELSBANKEN 
DEN DEe ._E N T R -Á L E 

_S 
T Q R- 

IL A N---'L 
Aalborg-Afdeling: Aigade 41.51,9000 Aalborg, telf. 08 12 25 00 
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Tanker 
omkring 
et solidt 
bolværk 

Af 
.lens K. 

0stcrg<wrd 

kg kom til Aalborg i I YJ I og kelldte 
ikke nogell. da jeg ikke tidligere 

havde været i Aalborg. Ell sølldag i 

apTil mÜned sammc år gik jcg en tur 
lallgs l.ystbMehavnen og kiggede 
ind i Aalborg Rokluh. 

.leg hlev meget betaget af det fri- 
ske liv i klubben og de flolle håde på 
V<1llòct. Nogle dagc senefe kOI11 jcg 
igen og traf min ko\lega Berg Bach. 
tier tidligerc havdc V<eret melilcIn af 
Rokluhben Skjold. 

Vi snakkcdc hht og fast om tingc- 
nc. dels om vort arbcjdc og dels om 
hvord.Hl del cr at v<:ere TOCr. 

kg blev begejstret og meldte mig 

illd. fik allskaffet rot\lj og blev UII- 

dcrvist, sÙ villt jeg huskér af Àgc 
Wind. 

Ret hurtigt kOlll jeg /lied på lang. 
tur - dell første til \Iuldbjergene syd 

for Hals. Forinden miine jeg tage ell 
300 m svømmcpnwc. del forcgik i 

h,'j søgallg og i et ikke helt rent 
Limfjordsvand. 

Svømmcprovcn forcgik en tors- 
dag aflen. og det lidt urcnc vand be- 
virkcdc cl rel lIbchagc1igt mavctil- 
helde. Vi skulle starte nævnte lang. 
tm den følgende lørdag aften. .leg 

vaf endnu ikke hlevet helt kvik og 
var faktisk lidt slap. 

Men tUTen til Hals gik nu megct 
godt, og ret hurtigt, da lier vaT en 
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E( stcmnmgshdlcdc, deT Illå kunile få ,die Jall~lUf~rocr(' op af 1;t:llc~lolcn 

passende vestlig vind. Syd for Hals 
var vi vel ca. 4 km frn land, og jcg 
husker. at Poul Jørgensen. der var 
mcd på turen, spurgte om vi i det 
hele taget n.nmede os land. da der 
nu var en dclmodvind. 

Uventet tog det lidt tid at ro de 

nævntc 4 kill. og jeg husker. at P.J. 
sagdc. at vi ville have haft godt af en 
cognac for at blive strammet op. Det 
var dterhånden blevet lidt kl>ligt. 

selv om det var en af de f,,'rste dagc i 

juli m:ìned, 
Vi sov i telt. og P.J. frclTlstillcdc 

en ut!mærket æggekage og vistnok 
noget mere spiseligt. Vi hank en 
del proviant met! siíledes. at der 
ügså var noget til s"ndagen. 

Vi gik noglc ture i Muldhjergene. 
og hilste på et par gårdejere. hvis 
landhrug forckom os at v~cre nogct 
afsides beliggende. SI>ndag aftell 1'0- 

l:de vi hjcm i sh,nt solskinsvejr 

uden blæ,!. 

1'røstcns ßolig 
I sOlTllTleren IlJ31 kom jeg med ptl 

flerc langturc Leks. til Rytl. hvor 
der nærmcst Birkelse var opført et 
hus for roere til overnatning, kaldct 
'rrøstens Bolig. 

Der var ogs!ì langture til :\ibe. 
Sebbersulld og Gjøl og Oland. 

I Sommcrell )<)32 var vi inde pt.. 

at det efterhtltldell var lith bcsvær- 
ligl at I.egge Iii ved huset i Ryå. 

P.J. og jeg kom da ind pÜ tanken 
om at g,-'lrc ct eller andct for at Ictte 
landgangcrl i Ry.t Leks. at hygge 
lidt bolværk. Delle blev vedtage!. 
og vi mentc. at vi kUIlIle.? udh1rc ar- 
bejdet for 100 kr. Vi fik fat i ca. 26 

stk, (, m lange t[<ep;cle, ca. 20 em i 

diameter. og i en mindre ramhuk 
med el 100 kg ramslag. 

S"ndag morgen dell II. 1l0Velll- 
ber IYJI startede vi til Ryi. kl. 5 

morgell- jeglnn.vi Yarea. 15roere 
- ikkc aile kelldt med entreprenør- 
virksomhcd. og jeg havde f~alct fat i 

ell formand. tier var kendt flIcd ha\'- 
ncarhejdet. og SOIll hjalp os med op- 
stilling af ramhuk 1l1.\'. Vi havdc 
ikkc nogct spil og cj hellcr motor ti] 

hejs af ramslagct, s~ 4 manti flIÚtte 
for Iwert slag tra'kke del IIlIl kg 

ramslag op. vcd hj.clp af to\'e. f~'1r 

næste slag på toppen af pælen. Dette 
arhejde var ret hflT<lt. 

I ]~,bct af :-"Hldagen huggede vi 

forsidcn af pælcne til. sÜledes at vi 

kunne anbringe <1 
elll tykke og 10 em 

yandrcttc planker foran pa.-1cnc ud 

mod vandct. Der b1cv anhragt J 

r<t:kkcr, siiledes at man kUlllle I.l'gge 
til bolva:rkct udcn gene for hådene. 

-II 



Henover toppeo af pælene hlev 
<ler anbragt Illt.:get sVa.~r tý;mmcr. 20 

em bred og 15 elll h<li, ell silkald! 

bolva:rkshamrncr. Vi skulk også 

uddybc, Illen her bavdc vi jo ikke 

det form~dnc grcj. sÜ uddybningcn 
forcgik Il1cd en prirnitiv skovl, tier 
vcd hj,c/p af tnvværk blcv trukkd af 
Toere på den modsattc åbrcd igen- 

I1CI11 åcns bund n;crmcsl bolviCrkct. 
De 100 kr. sing imidlertid ikke til. 
Der blev ell skrækkelig overskri- 
delse. l30lværket kOIll til at koste 
500 kr. 

Uyn bolviCrk 
På gcncralforsamlingcn i Rokluh- 
hen i vinterell 1933 blev dette for- 
hold Hogd kritiscrct, navnlig af ct 

par hankfolk fra Oiscontobankcn, 
dcr vel mere tænkcr i pcngc end i 

teknik og bolværk. 
Efter nogcn diskussion stnd en af 

roc Tile op og sagdc del forløscildc 

ord: >da. det vaT Ill! ikke så gait mcd 
de 500 kr., for hvis Illan f(lr arbcj- 
tlets piihcgyndeIse havdc sag!, at del 
ville koste 500 kr. ville bolværket jo 
aldrig værc hlcvcl byggct<<. 

Denne udtalelse vakte almindelig 
hcgcjstring, undtagcn hos bankfol- 

kcnc. 
For at fft cI hcgrcb om anlægsud- 

giftcrne i l1utidens 1110nt. svarcr 100 

kr. i 1932 til ea. 6.IXXl kr. i dag, og 
5lK1 ~r. i !lJ32til ca. 30.()(XJ kr. i dag. 
S;\ overskridelsen var jo væsentlig. 

I'å pinsetureu til Ry;', i IlJ32 blev 
h(J'v;rrkcr "indvict under sWr fesrÍ\'j- 

tas og bal pà Rirkclse Kro - dell var 
atllOldskro dengang. 

De følgendc ilr val" vi mcget på 

langture. 
En ganskc særlig tur hank vi på 

Oslo-fjorden,i august måned IlJ39. 

Vi havdc domicil på enlillc l~, hvis 

naVIl var >>Dalllllark<( og heliggendc 

ud for Sandvika Roklub. Forman- 
dl'l1 hed Slalilling. der åhcnhart mà 

vær~ ct norsk navil. I foldct vaf tol. 
dassistent Helge Larsen - J1ll i Ka- 
lundhorg - danselærcr Børge KTi. 

stensen, land~retsagfører Just An- 
dcrsen. .lens Age Nohr Frandscn og 
1Illdertegnede. 

Vi ha~'d~ sk~~nne dag.c pii dennc 
lur og ell del selskahelig sa mlllen- 
komst med vore rokallllllcratcr i 

den norske rokluh. 

nill p<Ï lwccllcc 
En afrL'1l vaT vi til hal pà hotellet i 

I)H~hak. Vi havde ~n transportahe1 

radio met!. Der va!" jo mcgcll udell- 
rigspolitisk lIro pÚ det tidspUJ1kt. 

~2 

Fra bygnin~cn at hol"ærkc:t \'t'll Ryá-hu..;ct i 1932. 
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lief cr tlci fa:rdi~l' arhcjdc. 

1 IlJ41 var toldassis!ent Larsen, 
Jens Agc Frandsen og jeg på en tur' 
MOTS rundL Vi lånte en bàd i Thi- 
sted Rokluh. J C\vk<lhiug Rnkluh 
hilstc vi piì Tokamn;cr<ltcr;le i hyclls 
rokluh. og scncrc var vi til en festlig 

aftcll pfl ct af hotcllefllc. 

var lidt sløj. Langturcn var imidlcr- 
tid "estemt og holdel aftalt. I'å trods 
af min kones protest og Olin fehcr 

m. v. tog jeg afst(.~d r~1 turen. Om af- 
tenen d" jeg kom hjem, var halsbe- 
tændelsen væk. 

sri nu har jeg en tcori om, at hacil- 
ler og virus ikke kan tåle den friske 
Iliff. Niir baeilJcr eller virus udsætles 
for den Friske ozon elIer ilt. vnkscr 
disse sÙ voldsOIllt. at dc spra:nges og 
,~de!;:l'ggcs. 

Høj søgang 
f\-1ange af \'ore langture forcgik i h,~j 

s'~gang. na\'nlig i Langcrak ud mod 
llals cller i )>Nihe bredning((, 

Eftel" hjcmturen var vi vel ofte 
trætte og mâske lidt forkomne og 
sYnlc~. at rlU skulle vi ikke pà lang- 
tllr forel,~hig. Alligevcl tog vi pit 

langtur den pagældende s~~ndag. 

~n søndag - det \'ar i 1942 - hank 
jeg halshctændelse og 3(j i fellcr og 

Oplllllncrcndc 
Jcg kunllc skrivc Illcget mere, Leks. 
ogsÚ om en tur pÜ Silkeborgs'1CTtlC. 
Jeg længcs faktisk efter at komme 
pà roturc igen. Det er opmuntrcnde 
at tæuke tilbagc pi, tlct gode kam- 
meratskab i klll"ben. 



Fra Nibe og til Mannheim, der har 

vi roere sendt, og .., 

Fra T'ibe og Iii Mannheim, der har 

vi roefe senùt!! ~ 

O\"cnnævnlc (.'itat fT,\ klubsangen 

<\tltyder, at vore både har V1St \'I,.)rt 

flag og. vor stander også under hem- 

!TIede 
hirnrn~lstrØg. 

Denne. 
spccicllc grcn af roidTa:t~ 

len, d~r kaldcs fcrieroning, hac va:~- 

reI dyrkcI i Aal\)(,rg 
Roklub sidetl 

;\rhundrcdskiftl:l. 

Dc førsle àr efler slifteben i 1886 

arrangcrcdcs dcr tun; til frcmmcdc 

pladser. 1 lXX7 var der udllugl med 

damer pr. damper Iii Øland og i 

1 g<){l pinsctur tíl Liv(l og året cher 

pinselllr Iii Silkeborgsøerne. Klub- 

hen dcltogdcsudcn i O.F.f.R'~ pin- 

selur fra Veile Iii Fredericia i 1901. 

Kluhhens h"lTstc cgcntligc feric- 

langtur gik til Nyk<'bing MMs, det 

;kete i I YO). Det forl,el\es, al holde! 

roede 12 mil den l. dag. 

I àrcnc sidcn haT adskllligc af 

klubbcns roeTe dyrket denne sunde 

og for",'jelige gren a\ roidncttetl, 

der ilr efler ilr har bibragl sine ud- 

øvere mange spændendc oplcvc15cr, 

hvad etlten ,leI har v",rel på Lim- 

fjorden. Oslofjorden eller Rhinen. 

Oplcvebcn af f,ellesskabel, lilli- 

den tit eg.en og kammeratcrs ud- 

holdenhcd og Slyrke, gl;cdcn over 

naturen, sdve roningen og langturs- 

bådcns sødygtighcd - altsammen 

ingred1en~er. der gàr op i en højcrc 

cohed og g0T fcriclangturen til no- 

get hell specielt. 

Følgcndc citatcr fra gamic logbø- 

geT kan forhÜbentlig skærpc intcrcs- 

sen hos kluhhcllS tlll\',crcntle 
,lktivc 

mcdkmmcr for sc1v at pH-we f~llc- 

langturcns mulighcùcr. 

AALllOR(i - SILKEBORG 
OG IU'.TUR 

pr. 
Kaproningshaad 

192(, 

FOfslag IiI Logbogcns Na\'C1 

14 DagL' uden Kraveh'Jj. 

14 Dage i aaben Baad. 

5 Mand i en Baad. 

l\1angc Dages Slæb mcd faa hcrligc 

Dagc: i Lejr under Himmdbjcrgct. 

p"ler dco S<or" mi. hlov" pi, ,\001',"'0. ,\" "t.'''gw ""d ud 1'"'01-' 
11'1;1 m"d 1'<" \'<,g.,,,d. 

J"nsTholl1Sl'Il. i'O\1\ Eri\... TH)Ik'.. Poul [);lhll'ogl1 og 1\1 :"Jy~";lTd 

Turens Dcltagcrc 

Ilvis jeg cogang, 
skal lide Druknc- 

dv'Jdcll. vii jeg sc Solnedgangcn oveT 

)uul".,cn. 

l)en idcc!c ~\'laade at tilbTingt.~ ~tn 

SOn\merferie paa; b;lrc vaT det 

))g,ræmt<< lllCcJ al dct Rcgn\'cjr: del 

vaT ))\I,.l11ipcnta, 
~it;!/l Moodl hH'J!CfJ-'iCn 

si.l.!rl. O. 
H~tJrìk."clI 

fuld Udhyttc ~f TUTen havdc jcg., 

~køllt vi trods cncTglsk S\"\gell ikke 

fandt "Spllrvogncn<, og ,)[:.ncho(:r- 

nc~ Ilule.', 

Af Former tor Langturc vinder Ro- 

Langturcnc PrisCll. 
Saa\cdcs som 

dcn~c. tier skiftcdc fra skumk!;cdt 

Hav Iii stille Søer: fra l1ade Enj\e Iii 

:...kovomkransct Vand. Tvlåt1c m'ang.c 

Aalhorgrocrc faa en TUT J\lagcn ill 

\"(IT. 

"'go. 1'olll J,n!:('/l.\cn 

En rOtliT til Stlkchorg, en af D;ln- 

marks 
Stllul-;.\.;.cstc Fgnc, sam men 

meu sine heoSlc Kammcrater. 
i lid 

sIgn K~y Julll. 
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Ogstt cnlandevcJ kan t'orccrcs i en 4';\r<:rs jnrj~l:r. 

hcrligSlc Vcjr, man kan t;cnke sig. 
er vel nok dell ideelle Maade al lil- bring~ sill sOOlmcrfcric paa. 

!>igfJ. Knurl Ko/m:ltl. 

ROlLlrcn op au (ìudcJlaacll og gcn- Clem Silkeborgsøcrnc. 
Aftncrnc i 

I.cjrcll vcd Foden af llil11rnc/hjcr_ 
get. lid mod JUll! S(1, l1aar Solen gik 
!leu, cr Oplc\'c1scr. 

SOI11 man aJdrig v;1 gJcmmc. 
sipJI_ K. .4, ,Vie/se". 

Rorurcn til Silkcborg. 
SOTll jeg del- tog i i aile 14 dage. VaT inrcrcssallt og fig paa Oplcvebcr. r\'1inder om dcr hcrligc Friluftsliv s,JmmcTl mcd 

KarnIllCfi.Hcr, vii jeg l<.engc hevarc i 
ErindringcrI. 

,igl/. .'Ù'(.wd I Pedersen. 

Statistisk Af(Jeling 

Dc r r<ledes 566 kIll. 
Ocr loges 141. 7hH 

"'lrelag. 
Der k'lnes 11.1.5 km paa hven S;ede. 

Baadcn h/e'o' trukkct ca. ì km grun- dt'l rail I.avv:lllde. 

Uddra.~ ha logbogen: 
Lørd:J/: den 3117.26. KI. 7 hegYlldle vi fCIII Iykkclige. 

!;lIlgsonn at sarn- Ies; hh'f is;eT ble\' InOdlagcl mcd: .>lIar du husker aT faa det n.g det 
ml'd<<. og KI. 7.15 kUllde Olllklæd_ ninJ~c.:n 1~l.:gYJldl'. DCT bIt'\' loher cil 
og fra Lbaden, og Bukkl'ne kJeune sig la:ngcre og I;t:ngcfl: ned i de 

~~ 

!'!!I 

- ~ 

gamic Glllvbræddcr. men Jige fllr T\'ærslangen paa Bukkene naaede 
Jorden, \'cd :ll deT bkv anhrag( 
ßrød i Raaden til 

Aflenkaffen. raable Slyrmanden, 
K. A. Nielsen: 

"Fal. I"ft<<. og Cl Minllt efter tl,'d Raadcn paa Vander. lITre og firc((. Kolman og Henriksen, >>c! og to((. Pedersen og J~lTgcnsen. og et 0jch- lik efler "ro væk<< og KI. 7.35 gled 
Baaden ud pan Fjordens l3Ianke Fladc. hilst af nogle faa venner og mange SkclHikcrc, der raabte: "Skr;v snarr rfa soerne. f11èn ikkc cf- ler Penge<<. Pilldselig '''d el m;eglig Rr~'l (ra .,trc<{; vi maatte Înd igcn, !hi 

hele hans Forrl1ue laa i Skabct, Illen cndl'lig KI. 7.45 gled ),K 2<( inù un- der Pontonhrncn. Baadcn glcd Task af SCed mcd Strøm og Vind agreT indo Da de tlesle illlel h"vde faael nl'd Iii Aflen. grllndel paa Afrejsens Spænlfing. blev der ved ."Slrander- holm(< holdt ))vel roet((, og ct let m'{illid indtogcs. Da Maden var ra. get af ))}.30rcJcI(( gled ),K 2(< aHer frernad rned raske Aarelag. slyrkel som vi Vi" af Bmd med Bøffer. Skinkc. Fisk 
nl.ln.. og KI. 1OAO meldles der '>Ilals naael". KI. II servercdcs Kaffen under \1anncn i japansk Slii. og KI. IIA5 SOl' aile s,'dt. KI. 12 hUTles de Kendte Toner af: dæ vif saa gerne mcd raa 110/- 

del<<. og da en stcl11te i met!, hlr:v han reI uparlamCl1tarisk 
atbrudt I1lcd ct: >>Du er jo mcd paa Holder((. Musikken slammede fra Afholdsho_ 

lellcl. hvor Lier Var Hal. men aJh.~ 
hank Rygrad og Viljestyrke Iii al gaa i Seng i Steùet for Iii Bal. 

i:'~ 

[)AGBOGSOIYfEGNELSE 
for roturcn: 

BASEL - DÜSSF/.DORF 
15/7 - I/ii- 19.19 

Distance: 600 krn. 
ßaad: 2-Aarers Cnrigger )>f\,laj;:!((. Aalhorg Rokillb. 
Deltagere: Ch. Norden Andersen. Holger Algreen-Ussing. Berg Bach. 
aile Aalborg Rokluh. 

Mainl. den 2417. 39. Vi fik da Hvile- dagen overSla"el - del hold I lidl 
haardl, og ,'i hIe v klar over. at vi ikke egnede os s;crligl Iii al daskc ol11kring 

SOIl1 Turis(cT. Vi k,~rte mcd 
AlllObllS ad den nye Reichaulobahn til J leidelberg. I Heidelhcrg Spisle vi paa ))Pcrkc()(~ SLunt fore tog senere de lradilionelle lJdtlugter Iii Hirsch- gasse (rnensur) og Iii Königsslllhl 

med Tandhjulsb""e". 

Vi overv:erede fra KJ. ca. 211ì123 de 4/5 af en ))SkærsoTllrnernats_ 
ùr"m(( spiller i den gamIc Siotsw 
gaard. DCI VaT megct bcragcnde 
OmgiveIscr 

- men vi VaT IncUe og li- dende. Charles havde Vahler under Fuden, Bolger ElcfanrbclI og .icg var nH\~lr<et og s,,;vnig. KI 24 Jau vi i 
Lullen. 

Turen til .\'1ainz i Gaar er den længsle Dagsrejse. vi kornmer ud 
for, vi har nu tilbagelagt 

(.'<1. 340 km af de ialt Ca. !JOO 
km. som er lurens Progrcull. Vejre! \.ckslcde 

Illed Regn og Sol - mesl del forsle. Un- (krvcjs gjnrdc vi Land,gang j 
Worms. h;-or vi fik os el krus 01 
samt ell Pølscmad. SCllcrc paa Dagen gjorde vi LlI1dgang i Oppen- heim for ar smagc Vinen. Vi Var i 
Oppenheim Sam men med 7 lyske Roere f,a Darmsladl (deraf 10 pi- 
ger). 

Bacharach. 
Tirsdal: ."Iorgen den 2517. 39. Vi fik. sum pJanlagt, en Iille streg p(la, in- den vi gik Iii Klljs . for en Gangs Skyld senl. - Vi kom dog hjem _ pæm - l1Ied hinandcn under Annc- Ill'. 

Det viste sìg at være meget mere Belrieb i Byen. end vi havde licnkl os - el Mylder af glade Mennesker. Vi beS(lglc "Alles Haus". >>AII Kiil- nischer Kursólal(( lInd >~Pf;ilzgrafcll.s_ 
chcnkc(" hvnr vi dansede met! to C11- gclske TelefoJ1lllisscr og luftcdr: vort cngdskc w del gik ligc Stta godt SOIll deltyske. 



Vejrel er iøvrigl ikke særligl godt 
- i Gaar og i Dag en hel Del Regn. 
Men det Tager os en ßajer. 

ZUni W'ohJ 

Wilh. Wasulll. 
\\!cingllt und \VejngrosskeJ/crc:i. 

Hesitzer des ",'cinglltcs Schloss 
Fiir,<ren!>erg am Wwin. 

Ruderklub Rheinania. Koblenz. 
Hen 2517. 39. Vi ankom hertil KI. 
19.45 Aften efter en Tur med en Del 
Besvær paa grunt! af mcgen Sø fra 
passcrcndc Fanøjcr hlandt éllldct. 

KI. 13.30 lagde vi fra Uaadhuset i 

Bacharach. Holgcr og Charles ro- 
coc. Vcjrct var graat og køligt dcs~ 

værrc. men <.leis vaT <.leT for os aile 
nok at tage Yare paa mcd HCllsyn Iii 

baadens Fan og lvlanøvrering. og 
de Is saa Vinbjcrgcnc ogsaa slllukke 
ud i Graavcjr. saa tUTcn blcy ikkc 
ensfofmig. 

Vi passerede I.orelei KI. ca. 15. 

Paa Grund af Illange Farwjer og del 

smallc Fan'and. oplcycdc vi ell crIer 
vore Tanker kolossal S~1gang. Dog 
som før, ))Maj.a(( tog praktisk talt in- 
leI Vand indo 

Da vi var vel forbi l.orelei be- 
gyndtc Rocrnc at snakkc om Mad. 
og Styrmanden lovede Mad i Uop- 
pard - godl og vel ca. Halvdelen af 
den ca. 50 km lange Slrækning fra 

Racharach til Koblenz. 
Yed Landgangen <leT V,H vi n;CT 

ved al sætte Raaden til. Vi hawlc 
lagt Iii ved Uredden. hvor der fand- 
les el Slags Slæbesled af Slen - nær- 
mesl en Rampe. Vi var aile tre kom- 
lI1et i Land og skulde nctop til at 
trække Baaden OPl da søerne fra en 
hurtiggaaende Damper i nogle 
spændende Minlltter truede med at 

knuse Raaden. Det Iykkedes 'l< ved 
forcnedc Anslrcngclser og ved at 

gaa i Vandel til ßæltesledet al holde 

Baaden nogenlllnde klar. En særlig 

stor S" kaslede den dog helt op paa 
Land, men til all lIeld, var del cl 
Par Skinneben imellem Raaden og 
Stenenc i Slæhestcdct. saa Baadcn 
tog ingcn Skade. 

Vi blev af den Oplevelse en Erfa- 
ring Tigcrc - Eftcrhaandcn var vi \led 
al faa den Opfattelse. at alt hvad vi 
hie v fyldt med af Snak Olll farlige 

Ting, var Ovcrdrivclser - eller kun 
farlige for Folk, der ikke var saa for- 
trolige med en ßaad og S{~. som vi. 

Som sagt. vi var nær vcd at sluttc 

Turen i Uoppard. Efter lidl Mad og 
en Snaps m.\'. fortsattc vi til Koh- 

lenl, hvorlil ,'i ankom KI. 19.30. 
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B!ldcn cr trukkel pá land. og der er tid till'! h\-il. 

Aalborg-Skagen retur 
i en 2-årers inrigger 

At" 

K. Nielsen 
Dillcsen 

& 
L0RDA<; 
VcjTudsiglcn: lummcrt, udsigt til 

torden, stH~rnmen imod. cn svag 

brisc. Afgang kl. 20.05 med Pele 
(K.II.S.) på pliglen. Mægler 

(V.Chr.) p{' lag og K.O. (K.N.D.) 
som styrmand. 

Vesterladen passeres kl. 21.15. 
Lyn i Sydilst. og del Irækker 01' til 

lIvejr. Himmclcn hlivcr eftcrhrmden 
fuldslændig overtrukket, og Iynene 

knmmcr Ilærmcrc. Pludselig er 
u\'cjrct over os, 

Oct regner IlU ganskc kolossalt, 
så vi besluttcr at søge land for at slã 

lejr. Vi lander 2 km ØSI for Slrander- 
holm, og det er et hårdl job al fa ba- 

Logbog for Maja (2-årers inrigger. 
tilhørende Aalborg Rokillb) for 111- 

ren; Aalhorg-Skagcn og retuT i tids- 

rllmmel24. jllii Iii 31. jub 1925. 
Dellagere: Vilh. Christensen. K. 
Nielsen, Dinesen og K. H. Steen- 
sen. 
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gagen biiret i land, da fødderne bli- 
vcr stikkende i mLldderet. Teltet bli- 

ver rejst, og vækkeurel stillet til kl. 
3.IXJ. Roel ca. 14 km. 

SONDAG 
BerTer. Så tørncr vi. Oct cr Pete, tier 
vræler. Det regner endnu og vi får 
morgenkaffc pr. termos og smØrrc- 
b",d. Stuver biiden og pakker klLln- 

set, der cr dyngvådt. Strøm og vind 
cr imod. 

Vi passcrcr en galcasc. sum er 
sunkcI og bcgge master mcd scjl ra- 
ger op over vandet. Vell ankomstcn 
til Hals kl. 7.30, erfarer vi, al sejle- 
rell er Vega, på vej til Aalborg med 
is fra Norge, dCT cr blcvct vædrct af 
ct andet skib under tordenvcjrct 

den fOTl~g;icnde arten. 

Lodserne er lidt betænkclige ved 
vores fOrlsatte færd, da bammetret 
flU cr faillet fra regn Iii storm. Vi la- 
ger dog af sted, men dcsl,,'ærrc viscr 
det sig, at der er for lidt vand over 
NOfmélndshage. Tn manti er >>hav- 

heste<< og en skLlllber pii, og således 
når vi hrændingen. 

Der st;ir flere r:ekker brådsøer, og 
de cr ikkc ganskc sma. Vi drcjcr hå- 

den rei mod søcrnc. og mcd noglc 

raskc årctag slæhcr vi os igcllllcm 
uuen at få SpOT vand indenbords. 

Vi f,'lger kysten ca. 500 meter 
LIden for brændingen. Der trækker 
mægtigc tordcnhyger op. og søen 
rejscr sig og bliver "rappere. 

Til tider må vi falde af for de vær- 

ste bølger for at L1ndgå at fii vand 
indo KI. 14.00 passerer vi Hou. 

Er inde i Aså for at fä kaffc samt 

tømme båden for vand og kl. 19.30 
indtages aftensmaden i Vocrså. Da 
vi de,;ne gang skal gennem br:endin- 

gen, er denne så kraftig, at vi tagcr 
tre-fire søer indcnhonls. 

Der er nLl bråd på ,,,erne, og vi 

beslutter at gå inden om Stcnsnæs 
frcmfor at gå længcrc til søs. 

KI. 22.00 har vi fitet nok og g,\r i 

land ved Lyngså, hvor vi sliir lejr. Vi 
går straks til k<'js godt lr:elle efter 
den 21 timers arbejdsdag, som har 
givet 53 km. 

YlANDAG 
Efter strahadserne i går holder vi blii 

rnandag til kl. 9.00. Der er hiird 

modstrørn, så vi niir f"cst Sæby kl. 
13.00. Efter Dinesen har vandret 01' 
på politistationen for al fii logbogen 

stemplct. sætlcr vi kurscn mod Frc- 
dcrikshavll, hvor vi ankommer kl. 

17.00. lIer indtages <lftcnsmaden i 

Sejlklllbbens pavilion. 

Ankomstcn rapportcrcs teleto- 
nisk til yore respektìve hjem, og dcr 
sendes nogle hrcykort til vcnller ng 
llekendte: Afgang kl. 20.00 og e;, 
timc scnerc g~r vì ind i Strand by 

ha\'fl. Teltet rejses, og \'ækkcuret 
stilles til kl. s.m. 

TIRSDAG 
Stitr alligeve1 f"rst op kl. ~.30. Vin- 
den er nu 110rdt)st, s\'ære søcr med 
bråd. Fiskerne fraråder start, og da 
vi fra land betragter en fiskerbitds 
llevægelse i "'en, beslllller vi at gå 
tilbage tillejren. 

I.cjrel1 liggcr næstcn på byells 
str"g, så vi mangier ikke selskab. 
Lutter elskværdige mcnncsker. 

En gammel rnand, der for 50:lr si- 
den har ligget soldat i Aalhorg, er 
bcgejstrct over at træffe ))bekcndtc<< 

fra hovedstaden, og tilhyder os 

gn)nsagcr og kartoncr til middags- 

madcn. Eftermiddagcn fordrives 
samlllen med )>den inctfødte hefolk- 
ning<<. 

F"rsl veel 19.00-liden har vinden 
lagt sig så meget, at vi alter kan 
sætle kursen mod det store hay. 

Skal De holde fest? 
Mad ud af huset 

Flex-middage 
Receptioner 

Møder og kurser 

",.";""':"""';'1;:"; 

.5i~ 
- sä lad os 

servere eller. levere 
hele Skydepavillonen 

_I!å et sølvfad! 

~---- 

RESTAURANT 
SKYDEPAVILLONEN 
& AALBORGTÂRNET 
9000 AALBOAG . TLF. 08 12 04 88 

... 
'il 
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- altld på tappen 
, i aile festlige 

anledninger.. . 
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Pã vej ud af haHlcn i hcdcrikshavll ~l<1ja IIlcd Vilil Chri!'ICIISl'I1, :\lcl"L,l Dincsl'n og K II. Sh:l'nscn 

Oi\'SDAC; 
Da vi komnlcr oed til stranucn. ser 

vi, at deT står en del SlL 

Urændingcl1 under land er rel 
kraftig. idet vinden cr stik flord. 
Styrmandcn mlt dcrfor med ud at 
holde båden op mod søcrnc, indtil vi 
får vand under årcrnc, og mcd DOgie 

kraftige tag for vi igcnncIll. 
Vi slipper dog ikke helt skadesløs 

ud, idet flere S('Jcr hrydcr ind over 
fordækkel. En enkelt endda ind 

over skvatbordct og gOT pligtcn 
morgcnfrisk. 

All synes at have sammells\'oret 
sig imod, at vi nàr vort mÜI. Søen er 
sa krap. at styrmandcn ikke kan fà 

lid Iii at Irække sko og sokker på, 
men mà pænt s,,1rge for at holde kur- 
sen i del skrappe elemen!. 

Nli sætter ùet i meù en silendc 

regn, der lægger søen en del. ligc- 

som vi stadig kommer mere i læ af 
lande!. ] .angt borle ser vi Slllkmilell, 
og omSl(.ler passerer vi stadig i si. 
lende regn Klilgårdell. Det gAr Sla. 
dig langsornt pÙ grund af den sva.:rc 

modsø, men enctclig passcrer vi Fyr- 
tàrnct pft ydermolen. og vi er i Ska. 
gen. 

ßåden hales op vcd redningsstati. 

onen. og da vi cr en sl1lllle forkol1lnc 

sættes kursen straks mod Ilotel 
Royal. hvor vi inctlogcres af en sær- 

deles hjælpsom v<ert. ùcr scncre for- 
tæller. han i mcstell en time har set 

os ase mcd at nil ind i havnell. 
Lllgbogen forelægges det c1sk vær- 

dige politi, hvorefler mandskabet 
fàr landlov. 

Grenell besøges, og vi bliver 
enige om. at hvor gerne vi end villc, 
kan vi ikke nå at runde Grenell og 
hesøgc Vester vov vo\'. 

Om aftenen er vi Iii dans pa Clau- 
scns hotel i stivestc landgangsdrcss. 

TORSDAG 
KL 7.00 drikkesder morgellkaffe p;ì 

ycrandacn og kort cftcr stuvcs tv1aja 

attce. For f"Hste gang undcr Wrell er 
solen komrnct frem, og ùa vi gliùer 

lid af havnen skinncr dCIl næsten fra 
en skyfri himmcl. Strømmcn er syd- 

gående, så all er lulter idyl. 

Vort mål cr at nft Voerså. ca. 75 

kIll. 
Albæk passeres kL 12.30 efter 

2 1/2 times roning - ca. 18 km - mcn 
pludsclig vender strømmen, og der 
må atter hives kraftigt i årerne. Det 
er ikkc ITIcningcn :1t g(1 int! i Strand- 
hy, mcn et eller andet drager os, og 
der cr mange mcnncskcr på kajcn 

for at tage imod. Fiskerne er vældig 

interesscrede i at høre om optllrcn. 
og forst kL ](d)() "etler vi af mod 
Frederikshnvn. 

Vcjret holder fint, og strøtTll11cn 

er oplH1r1. Landskahet skifter ka- 
rakler, allerede fra Alb,ek er klit- 
tl:rne ophørt, og intlc ved Frcdcriks- 
havn er det Ill! marker og agre. dcr 
n;Ìr helt ned til Katlegat. 

KI. 17.(Kl fortlljer vi i Frederiks- 
havlI. men bliver kun et Kurt ,.,jc- 

blik, bLa. for al sende poslkort. 

Vetl 19-1iden passe-rer vi Sæhy. og 
kort cfter ser vi ell snlncdgang, der 
kan rnàle sig mcd de Sl11ukkcstc, 

man ser i Oricntcn. Hclc hirnlcn cr 
purpurfarvet, og Sæhy og Fredcriks~ 

havn scs SOI1l silhuettcr mod denne - 

del er ganske praglfuldt. 

Oct cr orntrent morkt, da vi pas- 

serer l,yngséÎ og kort cfter g,h vi i 

land ycd VocrsiÎ, hvor vi sl;)r Icjr for 
sidste gang. Vi har p;í oUl: timer roel 

ca. 75 km. 

I.KEDA(; 
Vi indlager kaffen i den dejlige kro- 
hílvC, og dascr lith og knTT1mcr f~"rst 

af sled kl. I UXL Vinden holder i 

N.O., stn"mmcn er illlod rned hVljc 

lange d".,nningcr. HOll passeres ved 
IJ-tidcn, og vi cr i Iials to tiTller sc- 

nere. Gar op i hycl1 og k~"bcr kote- 
letter og laver stuvcdc gn.,nærter til. 
Rcdre middag har vi ikke f!tel l;cnge. 
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Flnsl ved 20-liden ror yi fra I lals i 

stærk modstr"~111 og fors~~gcr at nà 
Engholm slrand, inden del bliver alt 

for m,lrkt. Del er sejl al ro i del slille 

vand. hfldcll er så død, imod hcv;c- 
gelserne på Kattegat. 

Vi kan ikke finde broen yed Eng- 
holm strand. da del cr reI m~'rkt. 

KI. er 23.lK! inden vi er der. 

L0RDAG 
Tør!ler ud kl. 7.00, drikker morgen- 
kaffe og sætter kursen mod Aal- 
horg. 

To timer scncrc fortøjcr vi ved 
VOl' landgangsbro. 

Bådcn spules og wrrcs af. 
Vi har haft en somtTlcrfcric. som 

vi aid rig vii glemme. og som hell 
igcnncm hlev en fornøjclsc for 05 

aile i kraft af del gode kammeral- 
skab, der Iii aile lider og under aile 
forhold gjorde sig gældende. 

/î 
Ffa hygning:cn af bolv;crht vcd RY!I-hu!'ocl i 1932 

1\.111rgclIH,dcll i 1929 Vilh. Chri~It:I\:-;CI1. SÎf:urd t\.hillcr. K. II. SICCIlSCII, :\icbcrl I)Îm:scn OJ; 

Lud\'i~ J\HgCIlSCI1 

At 
POllt 

Jørf!eu.'H>l1 

IlvornfÌr l11orgcnroningcn startcdc i 

Aalborg Roklub. er jeg ikke klar 
over - men dcnnc aktivilct tog Cl 

4S 

v;c1digt opsving i tyvcrne og steg 
yderligere i 30.erne og frernerler. 

~\'t()rgcnholòcne startedc sam re- 
gel kl. 5.45. Af kendle hold skal 
~lævncs: C.\\'.Ohels-mcstre. O.Por- 
to-holdet, ~'1orgenrødcn, Rcimcrs- 

mindc. Discontobankcn, Land- 
mandsbanken, Jysk Andel, Radil- 
ler-holdel, Siaglerhoidel, Rerg 

Raeh.s hold, Admiralsholdet. ad- 
junkt L)'ng's gymnasichold og Soda- 
yandsholdel. Aile holdelle hank 

r 
,\ 

~ 

. . 

hyer især deres karaklerislika. Ek- 
scmpelvis skal nævnes Sodavands- 
holdel, der hyer morgen ved Eg- 
holmskosten inotog cn dansk vand - 

rned påfølgende ræb. En riluel 
handling, der kunne h,lres helt illd 
Iii skydeballell eller Iii Lindholm 
kirke - all efler vindrelnillgell. 

Før krigen bød den daglige rolur 
veslpå på mange forskelligartede 

opkvelser. Her skal nævnes de to 
badeanslalter med diverse slørrelser 
af havfruer og havmænd, saml pas- 
sagen udfor den militære skvdeba- 
Ile, hvor der på lrompel ble~ blæsl 
>>holo indc(( når vi skulle passcrc. 

Da der blev for mange pauser for 
soldaternc, mcdførte sencrc for- 
hélndlinger en omlægning af vor 
Illorgenrutc. 

I el par år havde vi en aftale med 
Aalborg I lavnevæsen om udlægning 

af en ponton fra den nedlagle POIl- 

tonbro inden for sejlrulen ved Eg- 
holmskostcl1. Dcngélng var vandct 
som regel klart, og flere af mandska- 
herne tog en hurtig svømmetur fra 

pontonen. DC[ var også pligl iii, al 

hver hold skulle pumpe el besleml 
antal pumpeslag for at holde ponlo- 
nen tlydende i hcle sæsoncn. 

Sid,1 i 30.erne fik vi en br;endefy- 
reI sauna, der skulk lælldes op hvér 

morgen kl. 5.30, og samlidig skul1c 

tier saves hrændc tiI den næste dag. 

Hvert hold 109 en 1,,," en uge ad 
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Nr.100 1986 45. ÂRGANG 

AALBORG ROKLUB 
o 

1986 
100 ARS JUBILÆUM 

Bestyrelsen og 100-års udvalget har følgende oversigttil 

arrangementer i jubilæumsåret: 

Søndag den 13. april: 
100 års standerhejsning. 

Torsdag den 28. august: 
Reception og bådedåb i AR 

Ira kl. 12.00 til ca. 16.00. 
Lørdag den 31. maj: 

Roernes Motionsstævne 
i Aalborg. 

Lørdag den 30. august: 
Klublest ude i byen. 

Lørdag den 7. juni: 
Veteran kap-Ianglur. Lørdag den 20. september: 

Aalborg Regatta i AR-regi. 

Fredag den 11. juli: 
JNK ungdomslangtur 

til Ryå i AR-regi. 
Lørdag den 25. oktober: 
100 Árs standerstrygning. 

Ultimo 1986: 
Udgivelse al AR's 100 års skrilt. 



f,-11l1l6-1986 ~ 

,'n~\, ~p' 'IOOÅR~ 
.~. AALBORG ROKLUB 

SØSPORTSVEJ 8 ' 9000 AALBORG 
TLF, 0812 6719 

STIFTET 28. AUGUST 1886 

Medlem af DFfR under DIF. SIFA Aalborg 

B EST Y R E L S E N: 

Formand: John T. Terp 
Hernlngvej 43,9220 Aalborg 0, III. 08156247 
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at fredag den 18, juli drog kap-afdelingen Iii Hol- 
slebro, - Eller hvad undertegnede så - ja, så er 
der fremtid i afdelingen, 
Men afdelingen VII JO nok selv berelle om lu- 
ren. John Terp, 

at miniroerne har holdt sommerferie og starter op 
igen mandag den 4, augusl 1986, hvor vi hå- 
ber på storre Iilslutning, 

Frank Pedersen, 

al D,F,t.R, fra 2, juni 1986 har fáel ny adresse og 
tit. nr., og det Iyder som folger: 

Dansk Forening for Rosport, 2880 Bagsværd, 
t1f, 02440633 
Konlortiden er: Mandag-torsdag kl. 10-15, 
Fredag fra kl. 10-13, 

al der lørdag den 20, seplember er regalia, 
Selvfolgelig skal DU dellage i årels regatta" 
AALBORG REGATTAEN" AALBORG RE- 
GATTAEN", AALBORG REGATTAEN", 

al det eller henslilling fra Kajakklubben ikke er 
tilladt al gå afklædt på allanen. 

at Esben Schou, klubbens lobende lalent, vandt 
årets DANA marathon over 42 kilometer. 
Lobet foregik i september máned i Frederiks- 
havn, 

al planlægning af ungdomslegene i 1987 er star- 
lei op. Legene laves for ronings vedkom- 
mende i samarbejde med Ægir og ADR, 
Program met for ugen er: Langlur, kaproning, 
havneorienteringslob, Bernhard Andersen 
meddeler del1e efter at have værel III mode 
hos SIFA, 

at beslyrelsen har besluttet al sælge klubbens 
lastbil, i stedet købes en trailer sammen med 
ADR 

at MINI-roerne den 17, oklober har vinleraktivile- 
ter i roklubben Iirsdag og lorsdag kl. 19,00 
samllordag kl. 13,00. 
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FRA KLUBLIVET 

RECEPTION 
Torsdag den 28. august - AR 100 ár. I dagens anled. 
ning var der indbudt Iii reception, og mange var mødt 
trem lor at gratulere. 

Blandt de mange repræsentanter 'fa de kommunale 
myndlgheder, naboklubber og mange nye og gamle 
mad/emmer. 

Fem báde blev navnglvet En smgle sculler, blev 
dobt al en tId/igere Aalborg-roer, Flemmmg Geert 
Jensen, og 

lik navnel "JUBk Fiemmmgs lader. Ge- 
ert Jensen, lulgte elter ved at dobe endnu en single 

sculler "PASSIV 86". 
GAR kom med 10 både. En 4 árers innggel, der af 
Jens Trngskov Ilk navnet "GUNNAR SCHEUR". - 

Carl Fr. StøckeJ gay en 2 árers inrigger navnet 
"AIS". - Niels Enk Hoffman gav den sidste og stør- 

ste båd, en oner, navnet "KAP-l00". 

Et wkelrgt goclt indslag var da Bjarne Petersen og 
lem mand Ira Jægerkorpset - Ira en hellkopter lad s;g 

droppe ned i ljorden De lem "jægere" svømmede 
ind tiI >>slingersen<<, hvor Bjame overrakte John Terp 
en gammel klubslander. 

Der blev holdl mange hyldest taler. inden der blev 

trakferet I bådehallen, hvor MS. var dækket op med 
bunkeratfækkerie~ 

VETERAN KAP.LANGTUR 

Den 7-8. juni val del Ilvllg aktivitet I Ryá-hytten. 
Tidligere Aalborg kap-roere - fortrinsvis udenbys fra - 

indlog hyllen og havde en Iin week-end. 

60 Iidligere AR kap-roere havde låellilbudel. men kun 
de 20 gjorde brug al del. 

Fodboldstanderstrygnings.fest 

Den 25. oktober bJev der tradillonen Iro spillet lodbold- 

kamp mod Ægir i forbindelse mad standerstrygningen i 

AR. - AR's luniorer skulle have Indledt mod Ægir's junio- 

rer, men kampen måtte desværre aflyses da Ægir ikke 

kunne stille hold. De má jo åbenbart ikke være 11 dren- 

ge. men hvad - det Sf jo de rnindre klubbers vilkår. 

på Irods at ihærdig opvarmnlng med Gammel Dansk og 
Ilgnende labte ADR's plger med 2-0. Et uforklarl1g! ned. 
erlag i en kamp som ellers b"d på klumpvis god! splL 

Máske den hårde opvarmning havde læret lor meget på 

kræfterne. - I dagens sidste kamp, som var herrekam- 
pen. lik AR revanche Ira sidste års nederlag Det blev III 

en kæmpeseJr pá 7-0 mod et ellers godl spillende ÆgII 
mandskab. som gang pá gang mátte se slg lolall udspll- 
let al stormtropperne Ira AR Del var en kamp som ledte 

tankerne hen på landsholdets sejre over Norge, lrland 

og Uruguay. Var sejren bleve! tocllre! havde vi krævel 
holdet på lorslden al Aalborg Slllls!idende. Det relte 
styrkelorhold mellem de 10 klubber kom tll udlryk i den 

kamp. - Om aftenen var der i forbindelse mod stander- 
strygnlngen lest med spisnlng i AR Denne les! var I Ilg- 

hed med eltermiddagens kamp arrangeret al kap-udval- 

get Pá kap.udv. vegne Lars Frrsk. 

JNK UNGDOMSLANGTUR 
"OPLEVELSER" - "UDFORDRINGER" 

INATUREN 

Aalborg Roklub (AR) 

Blarne Pedersen (AR) 

Fre..lor.son. den 11. 12. og 13 )uI11986. 

Afgang den 11. jul1 kL 16.00 Ira Aalborg 

Roklub. 

Omkring Aalborg. 

Aalborg Roklub senest 1. ju111986. 

Se bllag(madpakke\11 Iredag a<<en). 

Kr. 150. - puoer. 
Sondag den 13. lull kL ca. 16.00 

.~: .~, , 
, , 

Arrangør: 

Ansv. leder: 

Tldspunkl: 

Sled: 

TIJmeldlng: 

Medbringes: 

Pris: 

Hjemkomst: 

- 

Krops- og naturoplevelser 
Grænseoverskridelser 

Krav/konsekvens - Førstehjælp 
Tovværksarbejder - Opgaveløsninger 

Orientering - Bivuakering 
Primltiv madlavning - Miljøansvar - O.S.V. 

MEDBRINGES: 
Sovepose med vandtæt overtræk. - Regn- eller over- 
Irækslol. - Varmt tøj (Ikke det smarte). - Små sko der 
kan tåle vand. Eventuelt løbesko. - Eventuelt gummi- 
støvler. - Liggeunderlag. . Uldne sokker. . 1 par slid- 

stærke lange bukser. - 1 stk Q 
skarpsleben kniv/dolk. - 1 par ar- 
beldshandsker. - 1 s!k. landborste. 
- 1 stk. kompas. - 1 slk.lommelygte .0(,' 

_:..x.. 

med reservebatterier og -pærer. - U'(jl,J\.( 
, 

. 

1. slk. een-gangs-lighler. - 1. slk. 
stearinlys. - 1 rulle toiletpapir i 

plastpose. . 1 god portion humor 
samt badeloJ 



Søndag den 2. november 1986 i Lundby Bakker blev 
AAGE NIELSEN kårel som klubmester I orienlenng på 
distancen 4.5 km i tiden 53.24. 

Kaproning 
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Bygholm regattaen 
Sondag den 11. maj deltog kap-afdellngen I årets lørste 
regatta. Bygholm. Efter en træningsaktivitet, som over- 
sleg lorrige sæson på dette Iidlige tidspunkt, havde vi 

med stor optimisme anmeldt Michael Christensen i 1 x 

senior AI, Claus Jensen 09 Michael Christensen i 2 x se- 
nior AI og Lars Fnsk Og Enk Basse i 2 x senior A II, saml 
Michael Christensen, Claus Jensen, Michael Due 09 
Enk Basse i 4 x senior A 

Tilmeldingen viste, at der ikke var nogen der turde være 
modstander i 4 x senior A, 09 da 10 mand blev forhindret 
pa grund al henholdsvis en skade og eksamen, var vi 
kun 4 mand, der log til Bygholm - nemllg Michael, Chr., 
Claus, Erik 09 lrooner Flemming Due. 
Delle bewd at Claus sku lie have tdladelse al konkurren- 
Ierne Iii at ro 2 x i båd senior AI 09 senior All, men del 
var dog ikke nogel problem 

Den første, der skulls i kamp, var Michael I f x. Efter en 
)ævnbyrdlg start målte Michael mldtvejs erkende, at 
konkurrenterne var ì bedrs træning 09 resullatet blev en 
3. plads. 

DObbellsculleren I senior AI med Michael og Claus blev 
noterel for en 2. plads - slået al heatels vlnder Ira Oden- 
se. 
Umiddelbart elter delte lob sku lie Claus igang igen i 2 x 

senior All mad Erik. " Erik málte konstatere. at de lunge 
roere var for slærke, 09 lage Iii takke med en 4. plads. 

Erik Basse. 

Danmarksmesterskaber 
13. september 1986 
Arets OM blev afholdt í Brabrand lørdag den 13. sep- 
tember 1986. 

Aalborg Roklub havde Idmeldl tre både. I Junlorklassen 
skulle Andreas Kappel og Jens Chr. Simonsen ro 2 x. 
Hos seniorerne var Erik Basse IlImeldt i 1 x lelvægt, 
mens Mads Moigard og Michael Christensen skulle ro 
2'sr uden. 

.Ved ankomsten Iii Brabrand om !redagen blev VI modt af 

en meget kraltíg vind på langs al banen - en krafllg mod. 
strøm, som var lige ved at tage model ira as. Dog - vares 
aftenbon blev hart - for om Jordagen var der kJart 501- 
skinsvelr og meget Iidt blæsl. . Siadig en del modstrøm, 
men idealt rovand. 

Den forsle der sku lie i kamp var Erik. I 1 x letvægt var 
der nemlig 12 tilmeldte. så del var nodvendigl mad ind- 

ledende heats, Heldigvls undglk Erik at møde Bjarne EI- 
tang og Lif Kruse, så elter sejr i indledende heat var Enk 
klar Iii finalen om eftermiddagen. 

Den første al vares både. som skulls ro finale var vares 
talentfulde juniorer. I 2 x var der tllmeldt 4 hold, og elter 
en f10t flghterindsats blev Andreas og Jens nr, 3. Med en 
hlle smule held havde de snuppet 2. pladsen, men all,- 
gevel el udmærkel resultat al Andreas og Jens. 

Herelter var det Enks lur, og eltersom de to første plad- 
ser var "besat på forhånd" af Kruse og Eltang, var det 3. 
pladsen, der sku lie kæmpes om. Desværre blev del en 
Hoisiebroroer, der blev 3'er, men en 4. plads var også 
lilfredsstillende. 

Sídsle hold på vandel var 2'er uden med Mads og M,- 
chael. Her var der 4 hold lllmeldL I delte lob havde Ro- 
loreningen KVIK sammensat el hold, som viste sig de 
ovrige klart overlegne, men Mads 09 Michael fightede 

det bedste de havde lært og blev noleret for en 3. plads. 

All i all en udmærket dag for Aalborg Roklub med en 2., 
3 og 4. plads. Lad os håbe, al successen kan gentages 
næsle ar . gerne med f1ere deltagere Ira Aalborg Ro- 
klub, - Lad det sidsle være en oplordring Iii at f1ere dyr- 

ker kaproning. Erik Basse. 

G.A.R. 

Gabestokken genoplives 
Vi bringer en kliché af den berygtede gabeslok. VI håber 
íkke vi lar lejhghed Iii at se den oltere I delte blad, idet el- 
hvert medlem, der pa den ene eller anden måde har lor. 
brudt sig mod reglemenlet eller "oparbejdet.. kontin- 
genlreslance, ubarmhjertigt vii blive hængl ud her. 
Dette være meddelt III "skræk og rædsek 

En >>vis bankdirektør<< har udført denne 
havnemanøvre i 100 året 1986. 

Pá veterankap-Iangturen tillad en >>vis malermester., sig 

a/ bruge de/ næslen nye plankeværk som brænde Iii bå- 
leI. 

PágæJdende mâ hererter imødese at erstatningskrav. 

der mmds! svarer tiI nyværdien al plankeværket. 
Bestyrelsen. 

Bestyrelsen haT konstateret at æresmedlem Frank Pe- 
dersen ikke har be/all kontmgenl siden 28 augusl 1986. 
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En hvÎlkl'll $OIJ\ hdsllllorgcn mdlcrn kL 6.00 o~ Id. H.OU, 

gangen. Oette fungerede Iii alles til. 
fredshed, og ved fælles hjælp og 01'- 
findsomhed var der brændsel nok 
under hek krigen. 

I'lver dag fra kl. 5.45 . 9.20 kom 
eyklende H3 morgenduelige roere, 
der gennem et eneståendc sammen- 
hold og samarbejde sikrede, at aile 
hver dag kom 1';\ fjorden. 

Dc forskellige hold havde i for. 
hindelsc med diverse forsømmclscr 
indf"rt indviklede b"desystemer. 
Pcngene blcv anvcndt til en stor- 
sliiel afslutningsaften. Dette er I de 
samme år hlevet lavet om til en fæl- 
les morgenafslutning ved hjælp af 
friske morgenfruer. Disse fruer 
kommer med glædc, da de har set, 
hvilken god virkning morgcnronin- 
gen har hafl på den mandllge part. 
ner, dcr hver morgen kommcr hjem 
nybarbere!. renvasket, frisk og vel. 
oplagt til dagens gerning. 

Jeg tror, aile er med på, at selv om 
delundertiden også blæser lidt. s;\ er 
morgenillflcn noget helt specielt. 

Dc mange pragtfulde morgener især 
i begyndclsen og afslutningen af sæ- 

sonen. hvor vi oplcver at se solen 
komme h"jere ng højere på himlen. 
Oplevelsen af det afvekslende fugle. 
liv I'll fjorden er et kapilel fnr sig. 

En till"ber, der blev oplagel på 
Admiralsholdet, fortalte, at. han - 

under sit ophold på sydhavsøerne, - 

havde roet med en læge, der havde 
betroct ham, at for hvcr dag han fO- 
edc, var der ikke nogen garallti for. 
at han forlængcde sit liv - men hall 
fik garanteret ct bedre Ii\' - og er dct 
i grunden ikke derfor, vi Ür cfter år 

mødcr om morgenen ved fjorden. 

-- - 

Morgenrøden stråler 

sam for 100 år siden 

At 
Berg 
Bach 

.leg er f,\dt og opvoksel i AalbOlI; 
tæl ved fjorden, hvor mln far var fi. 
skchandlcr ved stralldcn vcst for 
Toldboden. Her ved fjorden ved tï. 
skehavllcll og vcd kul- og tømmcr- 
pladserne mellem Vendelbogade og 
Radehusvej, hvor også Aalborg Ro- 
klub havde sil bådehus, lilbragle jeg 
næsten al min fritid, rÇ)r og mens jeg 
glk i skole. 

~1in færdcn ved og pr, vandct var 
dog indtill924, da jeg kom på Poly. 
teknisk L.æreanstall, udelukkende 
allvcndt på fiskeri og scjlsport. 

I København. som I11cdlcm af 
Oanske Sludenters Roklub fra 

1927, deltog jeg I motions. og kapro- 
ning. 

7ïdJigc morgcnlimc:r 
I 1930 korn jeg Iii Aalborg som 
ingenÜ1r ved hygning at' Limfjords- 
broen. Her I Aalhorg Rokillb raede 
jeg lidt kaproning: I."gsl<lr. Nykø. 
bing Mors, meo alleredc rra 1932 - 

da var jcg blevet gift - og sidell haT" 

jeg kOllstant og udelukkendc værct 
111Orgenrocr. ~Iitl tid til familic og 
mit job passe de til dc tidligc mor- 
gentilller. 

Der var mange andre. der havde 
del på samme Illtldc - i~wrigt også i 

dag. 
Navnlig i besættelscsårcllc 1940- 

45 var det en vederkvægelse ptl krop 
ng sind hver <.lag at nyde ct par timcr 
på og ved vander. i hadct og på kaj- 
kantcn mcù et hândklæde om livet i 

samvær med rokammeratcrnc. 
Her era rokluhben. I1vol" vi ingL'lI- 

sinde blev kantrolleret af Iyskerne, 
havdc vi p:\ vore ture god lejlighcd 
IiI at f"lge lyskernes akliviteter pÜ 

nyvepladserne ved Rødslc!. og 
Vamlnyvepladsen vest for roklub- 
hen, samt skihstrafikkcll i den intire 

havll mod ,1St. 

>>iWorgcnrøden<< 

Vi morgenrocre, dengang SOI1l i 

dag, 15.20 dellagere. nød det for. 
troligc samvær og gcnsidige kamme- 
ratskab. SOIl1 tiden og forholdcnc 
skable. 

)>Morgcnr~'<.ien<( blev et bådhold 

romantisk henæ\'l1l. Navnct kunile 
ogsft opfattcs som omfattcndc hele 

Illorgenfoergrllppcn. leg tror. at 

den poplllære Laue Holm. bier :If 
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(leT hie\' Og~,'l dyrkct llIorgcl\roning Î UN6. Her cr del Aagc .Jcnsell, Axel Hofman. Nicb Hjort. August Hjtlrt og $tyrmamkn Willcll10CS def Cr 
ptll:jordcn 

-:'J;;~j 

det rnilitære hvcrvningskontoT. mcù 
sit kuglerunJe. nlJkindedc ansigt 

(lg sit ahid form~jeligc og maritimt 
jovialc væsen mÚ være del virkcligc 
image af >IMorgcnrødcn<<. 

Aagc Schultz, del' hvcr morgen fYM 

rcue or i VOl' sclvhyg.gcde saunaovll 
met! affaldstr;:c. granskallcr. sum 
hall tidligt, som oftcst spljttcrn~'gcn. 

savcdc i passcndc stykkcr. f\.fen fOTø 

udell hall val' lidligere formand i 

klubbcn. herreek viperingshandler 

Chr. Sprinbnrg (Kringeling - vi har 
en splendid). asslJrandør Nielsen- 
Dinesen, korndirckh;r Kn. Ørnho. 
villhanùlcr Christensen. snwrek- 
sporlør Anker Stenfe/dt. k"hmanJ 
Einar Davidst.:n og tlcrc andre. 

T\1cn deT cr jo gftct mange aT sidell 
hinc dagc. og m~Jngc morgcnrocrc 
har dcltagct i en korterc cllef læn- 
gcrc ra'kkc sæsoncr. 

),f\1orgcnnH.lcn(( kan stadig i dag 

va're en passcndc hcnævnclsc af 
morgcnroningcll. som i 19S5 haT 

ol1lfattct 30 Il1cd1emmcr. Nogle rocr 
hvcr :,,~gncdag. :tnLlTe 2 .dagc om 
ligen og noglc mere sporadisk. 

\1cn hvcr morgen kl. 06,IX) er 
porfenc f1hllc. Iys og salina 1.;('I1UI. og 
sÙ møder man. 

Ilvert bàdhold til sin tid. Her og 
f~Hst her - ikkc hjctllmc i scngcn - af- 
gores. Olll vcjret skullc forhindre w- 
ren p" fjorJen. l1\'ad de sj;eldent 
g'~r. og skulk del skc. har vi jo H)- 
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bassinet og den dcjligc salina og 
gode omklædningsforholJ, 

Oct parlamcntariskc dcmokrati 
trives side om side med den opll'ste 
enevælde, men sædvanligt kommer 
aile modte pá vandet. 

))Slagferholdef(( j dag Ñfoosdorfs 
2,árers holJ. 

>>Æblehuldet<< i dag det ældste 4- 
;Irers meJ 2 reserver ' her er jeg 
med. 

))Hcrrnanscn-holdct((, ))Apotc- 
ker-holde\<< eller I U L, 4-ârers. 

))Arkirt:krcrncs(( hold. 4-ñrcrs. 
med Miltersen. 

Mental forfrisknin" " 

En morgcntur i rokluhhcn cr en fl'- 
sisk og mental forfriskning. Vi går 
frejdigt Jen kommende dag i mode, 

tvlorgcnrocrnes aktivitcts hetyd- 
fling for klubhcn cr: 

I. For det f,lrste, at Jen fast holder 
et betydeligt an tal medlemmer. 

2. Som folger klubbens Ii, og di- 
rekte og indirckte stabiliscrcr status 

og orndømmc. 

3. For mig selv i min h"je alder er 
det mig k;rrt. at jeg veJbli,cnJe kiln 
færdcs p~\ og ved fjorden - sum i min 
tidligere levetiJ, 

4, Kammeratskabet og den friskc ' 

tildrîg plartc . omgangswnc. 

5. ~ævnes skal det da også, at de en, 
kelte l11orgcnroerhold oftc arrange- 

rer årlige roture. Leks, til Ryá, 
Egense og (iuJenåen. 

.10 - kammcratskabd trives ogsà 
ud ovcr morgcnroningen. 

Af morgcnrocre sæson ltJgS har jcg 
på min personlig liste folgenJe 

mcd nutnrc på listcn i hådhallcn: 
3 ' Poul Jorgensen 
5 - l3erg Bach 

24 - O\'e Thomsen 
124 - AnJers Enghave 
69 - Gunnar Toft 
13 - lIeilesen 

III - H, Tromholt Christensen 
19, N, P. Risgaard 
16 - Chr. Hcrmansen 
2S - elfl T. Thomsen 
96 ' H. Foss Petersen 
42 - Knud s''mcrgaard 
55 - Børge Christoffersen 
20 - Leo Quist 
S I ' Otto Schütt 
84 - Hans Erik Miltersen 
65 - Carstenllolt 

126 - Preben Olesen 
S3 - Lars Topr 
93 ' L. PilgaarJ Larsen 
26 - Thorkild Christensen 
27 - John Terp 

140 - Sv. Arne Jensen 
Hl5 ' William DoeJle 

11 - AlfreJ Christensen 
43, J. p, Moosdorf 
97, K, Jannieke 
52 ' I3rint Risgaard 

- Ulrik Steen ~orJhagen 
lOS, Jens Chr. Tborhauge 
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Stcmningsbillr.:dc fr<l havm:n ollll..rÎllg f~HqC 'vcrdcnskrig. 

Roning, sauna og 
plæneforestilling 
T\tan har værct s!i vcnlig at hede Illig 

furtæUe lidt om )>Eftcrmiddagsrocr- 

nc<<, $0111 IlU i 38 sæsoncr har kl,wct 
Klistcrfjordcns slcmmc vande. (Her 
skal det dog ligc siges, at vi ùe første 
år kunne baele i fjorden, og at 

mange focre omkring kosten har 
filet sig en god svømlllctur). 

I 194~ fik fabriksmesler Axel Pe- 
dersen fra C. W. Obel A/S overl;:lt 
nogle af sine kolleger til at melt!e sig 
ind i AR. Hall val' srI\' Tocr fr<t 

>>Kvik<<. Dc fik sat el bådehold sam- 

men, og del er bell klart, at det kom 
Iii al hedde ,;robaks-holdel<<. Kort 
tid cftef hlcy jcgoptagct SOIl1 fast re- 
serve pii delle hold (efler nogle be- 
givcnhcùsrigc åT sorn morgcnrocr 
på ))Cirku:-l-holdct<<). Det mcdførtc 

bl.a., al jeg megel hurtigl fik anti- 
pati mod tobak, og at jcg ikke har 

røget sidell! 
I 1950 kom el nyl hold til nemlig: 

dcrn-holdel((, ),Skruc- og gevilld- 
holrtet<(, ),]crnsp!IT1CTIlC<( cllcr))Ori- 
gînalernc<<<< (k:.crt barn har o.s. v.), 
Det var fern raske fyre fra S. C. S,,- 

rensen A/S med Kaj \lunk i spidsen 
(den senere st, beHlmle >>Spule- 

Kaj<<; vcd det at han var sii dygtig tîl 

al spule båden n;\r vi kom i land). 
Der kom stadig nye hold til. Jeg kan 
nævnc: "Taxamctcr-holdet<< 

)>Dcgnc-holdct<< - ))Oldc-holdct<< - 

)d{engl~rings-holdet<< - >)Stral1d\'a~ 
sker-holdet<< m.m. Sidstn:.cvntc fik 
vi heldigvis kun at se én gang. Dct 
var en eftermiddag vi opdagede en 
sÙkaldl ),Stré1lldvaskcr<< i vandovcr- 
naden ud for Limfjords-v;crflet. Vi 
tïk ell linc 011I hans cne arlll og fik 

ham trllkket ind til slingersen. 

Programmet for eftermiddagsro- 

ningen var i starten h'llgende: 

I. \Ian starlede pr;ccis kl. ló.10 (i 
dag Ití.20) minus 1<1. og s<l.) 

2. Efter hjemkomsl bad - evt. sauna 
(finne-bad SOI11 del hed den gang). 

1. PI;cllcforcsliliing, hvis vejret var 
godt. 
;;d pkt. I: Da roernes anlal aid rig 

har VincI over 15, var der allid både 
til rådighed af forskellig art. 
ad pkt. 3: Efter hadet iførte llIali sig 

et hiindkl;cde, evt. holdt sammen 
med en klemme, og gik s" ud til 

kluhhens >>pl:.cne<<. hvor det kærc 
mcdlcm Vagn Skovgaanl (af mari- 
time grunde kaldet ))S''lgaard<<) ser- 
veredc en "Sa:-kkc-hajer<(. (Ja - ja ~ 

>>Sa;kke-bajcr<< sclvfølgelig. fordi 

han altid havde dem med i en sa:k~) 
P~i ))rl,cnen<< slappedc man sá af og 
dnMtcde dagens hegivenhedcr. 

Det med "Sække-hajcrc<< var nu i 

tlere âr kun om fredagen; men illfla- 

-.~ -:: -~ 
-=-- 

A( 
Klllid 

Hansen 

tionen har nllllledført. at det cr hver 
dag~ 

I forhindelse I11cd omtalel1 af sauna- 
og plæ.neforestiliingclI 1lI~ vi ikke 

glernme >l1,''lrdagsbadernc(<. Enlillc 
tlok roere. nled stærk tilknytniTlg til 

bryggcrict ))l)rhan<(. hvor dc bl.a. 
var optaget i den cksklusivc orden: 
))Dansk 01.- og P,'llst.>samfllnd<( 

Illed forvalter Kai Carstcnsen i spid- 

sen. Det var for. k~nlag hlev en al"- 
bejdsfri dag, at vi ved 15-tidcn 

la:ndte op i den primitive ovn Illcd 
staver fra Illedbragte hvidt",ls-fade. 
De brætll.lle godt. for de var behand- 
let Illed heg pit indcrsidcn. Forudcn 
brændsel gay ))Urhan<< ogs;i gratis 
bajere. og delll haT de forøvrigt gi- 

vet AR i tusindvis af i ~rcncs 10b, 
gratis hajere altså! 

Eftcrmiddagsroerne nød OgS?1 
godt af denne speciellc service. .leg 
vii tro, dct begy'ndtc i 1')49-50. mell 
hvorniir del boldt 01', kan jeg ikke 
huske. 

Sam me ))Søgaard<< hidrog i~'lvrigt 
ogsa p;i andcn m;:hle tilmcdlemmer- 
nes underholdning. (Jennelll ell 
korlere Im;ckke (1967-72) frernstil- 
lede han et skrift kaldct ))Pisse- 

kosten(< (opkaldt efler "kostell<< vcd 
Fgholm). Del Var en salirisk berel- 
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ning Olll sæsnnens forløh llIeù lekst 

og Illorsomme tegninger. 

Ft leksl-eksempcl fra 1972: 

En af vore store sculler-roere 
,)Dinesefl-Iatlgtag<( havdc Cll sol- 
skinseftenniddag - i det s;edvanlige, 
goùe ),Sække-~~I,<-Iag - placeret sin 
spidse, kantcde bagdel i en af klub- 
bens flugtstolc, da han med él bog- 
staveligt" talt gennemhn1d stolesa:- 
dets Iydmur, og met! voldsOI1l fart 
scnùtc sin hag mod jordcn. Brøk- 
dele af et sekund eher sad han 
uhj;elpeligt fast i stolens sl"lkon- 
struktioll, pakket sammen som en 
frossen a:lling (der hænger med ho- 
vedet nedad '). Det er hell klan at 

en sfldan situation kræver konduitc 
og handlekraft hos ùe TlIedlcl1Imer, 
der overv;crcr cpisodclI. 

nEftcr først at have overhevist sig 

om. at ingen flaskcr var væltet. 
sprang ))Spulc-Kaj,< til og fik met! 
stort hesvær ,)Dincscn-Iangtag<< 

samt hailS bag og hængcparti lid af 
klemmcn. Samtidig blev der på livet 
Iv'S givct kllnstigt ~ndcdræt til de 

I1Icdlemmer. del' varved at kvælcs 
af grin, 

Om aftenen var del' stor uckym- 
ring i det Dinenskc hjem over, hvad 
del' kUlllle v:rrc sket. hvis )'partiet<( 

var kommet i klemme ~ 

Et andel eksempel: 

Da "Olde-holdel<< blev omtalt førstc 

gang i >>Pissckostcn,< i !lJóH, hlev de 

pra:selltcret således: "Vi har i fir fflet 

et ))Olde-hold<( hcstiìcndc af en 
grusbllnkc (A. Steenfeldt), en fllg- 
lerede (K. Ørnbo) samt en daarlig 
middag (K. Dine' - sen)' 

Den dagligc rolur var normalt pà 
4 km, mCII dct hælH.ltc da. at vi kOIll 
ptt langtur, bl.a. forclog vi i dagene 
25.-26. sepl. 1970 el vellykket besøg 
til klllbbens hilS i Ryå. Det var den 

gang 0mho sammcn med to andre 
hlev selH.1t til k~,blt1alldcn i Birkc1sc 

efter forskelligt til ahenens under- 
holdllillg. Da han kOIll tilhagc for- 
talte han. al k~'hmanden straks 

hank gcnkendt ham til trods for. at 

lÌl't V<lf 25 Ùr siden han hanlc va:ret 
de!" sidst. K~.,hmandeJl hawlc sagt: 

)>f'\;1- er De nu der igen - jcg cr snart 
træt af Dcres rcnderi !~!(( 

Også Egholm har i ;hcncs lob \I;c- 
ret målct for hyggcligc lIdtlugtcr. li- 

gesom eftermi{hlagsrncfnc har del- 
taget i klubhens lO-km-lotteri-tLJre. 
Aï \.i l11cd SlOT cncrgi har tagct Vorl'S 

part (If den ~hligc b~Idc-rengøring cr 
velkcndl. 

Ocr er ingcll tVÎ\'1 om. at cfter- 
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Eftcrmhldagsroning kiln dyrkcs Î næstcl1 har figur. 

Men den kan sandc1ig ogs{1 dyrkcs flied ovcrfrakkc pi!. 

middagsroningen viI fortsa:Uc til 

glæde for håde rocre og kluh. Der 
drysscr af og til et nyt medlcm ind, 
ng hvis hall dter noglc ~irs pnwetiù 
har kræfter og nerveI' til at fortsætte. 

vii han blive taget til seriøs bchand~ 
ling af formændene (af praktiske 

grundc og for at undgå alt besværet 

mcd valg og bcstyrclsc 111.\'., er aIle 

cftcrmiddagsroerc ogsà formand!!!) 

Så frem til den årlige 
bestyrelses- middag 

At' 
Ih 

Sccrrer 

Min elllre i klllbben fandt sted vcd 
statlderhejsningcn i 1947 - den ~rligt 

tilbagevcndende festlighed - hvor vi 
hcjscr dell lille stander. som skal 
vaje over kluhhuset hele sæsoncll. 
Om cfterårct er der kun trævler lil- 
hagc. Bàde roc rile og dcrcs familier 
forstår at få ell dag ud af sæsoncns 
Úbning. ~1an nyder at ses igen og 
Iw~rc nyt 0111 hinandens hørll og til- 

va.-relse. 



Efler vintercn er det en berll- 
sende oplevclse al stå ved tærsklcn 
til en ftrslid med frisk luft ug rnasser 

af motion. Dengang var vi ikke til at 
skyde igcnnem. Formanden holdl 

en flammcndc laIc om. hvilke geval- 
dige illdsatser medlemmernc skulle 
gøre i den tilstundcnoe sommer. Se- 

nere gik del op for mig. at w.lcrnc 
havde en forbl<lffellde lighed med 
hinandcn fir cfter tIT. men vi syntcs 

jo alligevel, de val' inspirerende. Vi 

svor, at vi ville leve op Iii det hele. 
:v!åske glemte de fleSle det allerede 
na:sle dag. men nogle gjorde dog et 
alvorligt fors<lg p;\ at efterleve de 
g,odc forts<ctter. 

Forud for standerhejsningell var 
del' lIdf~)ft ct ka:mpearbejdc med 
rengøring af kluhhusct og klarg~~- 
ring af hådene. Vinducrne val' ny- 
pudsedc. og gulvcnc skinnede af 
remis, og gæsteTlle og medlcm- 
mCTllc gik en rundtur for at se alt 

eflcr i s~lmlllcile og glædc sig ovcr 
det nye, snm val' kommet til. 

McdlCl1lstilvIcn 
Noget af det mere spændende val' 
medlcmstavlen i htldehusct. På den 
slod vi opf'lrt i rækkef'llge efler an- 
eiennitct. .leg kan huske. at ,'or for- 
mand gennem mange <:'l,r - ChI'. 
Springborg - stærkt ~Hlskede at blive 

klubbens medlem nr. I. DCI Iykke- 
des aid rig for ham at n~i I;cngere 
frcm end til andenpladsen. For 

netop i denne pcriotle hank kluh- 

hen ct overordcnllig livskraftigt 

;:rrcsmedlcm i Aage Schult...... også 

kaldel onkcl Aage. I dag er klub- 

hens medlcm nr. I Arnold I.arscn. 
som har va:ret roeI' i merc end 50 år. 

Lige ved siden af ligger Dal11crncs 
Roklub. Delle naboskab er dcr i 

tidens I(-"Jb kommet megen sjov og 
adskillige ægteskabcr ud af. De to 
klubber har aHid haft e\ n:crt samar- 
bejdc Olll mangc initiativer, men til 
daglig val' hcrrerocrne hestemt ikke 
velkomne i damernes hllS. Der rand- 
les dengang en dørklokke, vi skolk 
ringe pi'l, og først efter indgående 

forhør Olll ærindcts karakter fik vi 

undertiden bcvilget adgang. 

ylen pà dcnne særlige forårsdag. 

når damcrne hejsede deres stander - 

sOIl1 regel en time efter os - val' for- 
bindels'cn s:crdeles hjertclig. :\llr vi 

han.lc drukket pOTtvin og spi~t smii- 
kagcr hos os selv. sivede vi ovcr til 

dem og tog ivrigt del i dcrcs tilsva- 

rende festligc sammenkolllst. Stelll- 
ningen hie; eflerhånden så h<li, al 
ingen kunne IH~re, hvad talerne sag- 
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hlflll<IIHkn, Kaj ~111n", afslwcr lllimh:Îo[OI kluhllt:1l <If Chr. Sprlll~h{)q.',. 

dc, men del var ogS:l teml1lclig UIl- 

derordnet. Sjovt var dct. 
Livet i kluhhèn er mangesidct. men 
hovedsagen er sclvfølgelig ronill- 
gen. som dyrkes under mange for- 

mer. ~1in store interesse hlev kapro- 
ningcn, SOI1l jeg trods min relaliv 
h~~je alder, nåedc at ffl forTH~jelsc af 
i mangc !Ir. Aften efter aÍlcn træ- 
nec.!c ~'i p!1 fjordcn, og stcmningcn 

fra c1cngang gleml1ler jcg aid rig. Et 
kaproningshold og dets tr<cncr kOIll- 
mcr hinanden tæt inti pÚ livet. og 
man kender efterhållllen de andres 

og sine egne svaghcdcr og styrke IiI 

mindsle detaljc. S;'ilreml man ikke i 

forvejen har den livshuldning aldrig 

at give op. lærer man den til fulde på 

kaproningshanen. 

I\àr jeg tænker lilhagc p;j mit 
mode med Aalhorg, mimics jcg 
mange godc venner og ka1l11llcrater. 
Dct er ullluligt at umta1e aile. men 
jeg kan ikke beskrive min kontakt 
men rokluhben udcn at furtælle om 
VOl' mangcåTlge formaml ChI'. 
Springhorg. også kaldet )>Kringe- 

ling<<. 

Han val' en stràlcnde Icder og kluh- 
bens naturlige midtpunkt. t\led sin 

livsglæde og sill cvige oplimisme. 
form{lede han at salllie unge og 

gamic omkring sig. Han slog tOIlL'1l 

an og var cn vældig taler i tide. og nu 

og cia ogsii i utide. Af ydre val' han 
ikkc særlig imponerende. mell hall 
gnislrcdc af temperamcnt og Val' en 
særdcles farvcrig personlighcd. sum 

val' kendt i rokredse ovcr hele land- 

ct. 

Chr. Springborg havde i tidens 
I,~h skabl mange traditioller, ng 
hlandt dem varden Úrlige middag. 
som han holdt for 5in nyvalgtc bcsty- 

relse i villaen p~1 Klostcrmarkcn. 
Den míddag gik dcI' sagn lHn. Oct 
hævdcdes, at den var ell af gruntlclle 
Iii, at del' aHid var kandídalcr nok Iii 

hcstyrelsen, og del val' hesva'rligt al 
f,; de gamic h,eldt lid. 

Storc /Órvclltllingcr 
Forvcntningell val' In'ert är stur, 

og vi glædcde os tang tid i forvcjcll. 
Pii dagcn l110dle vi op i vorl sliveste 
pulis og hlev 1H'~jtidclig modtaget af 

den indforskrevne stucpigc i sort og 
hvidt og at" ;rg.teparrets ærcfrygtind- 

gvdellde store hUIH!. :\ve beslvrel- 
. . . ~ 

sömcdlcrllmer hlev f~Ht rllndt i 

husd at" v;eTten. og i k;l'lderen fik vi 

forcvist romaskincn. som sÙ ganskc 
impollcrcnde lId. men som ,>Kringe- 

Iing<< formcntlig sj<.cldellt hrugte. 

'iJ 



Iler cr dCI også på sill plads med 
ct par ord om fru Karen. Ilun vat" en 
sod og v~nlig kvinde og tyuetigt nok 
og forståeligt nok lidt skræmt over 
disse 12-15løsslllpne m<l'nd. uer illd- 
vaderede hendl's hjcm. HUll Var for- 
mentlig telllmclig. uintcresserct i ro- 
kluhhen og roerne, mcn hvert !ir var 
der smukt PYlltel op mct! blotllstcr i 

kluhhens farver, og hordet i dell 
store spiscstuc var pyntet med kluh- 
hens stander. Ilun var sin matld ell 
stdh:nde sWtte. 

lImlcr Illiddagen forsogte for- 
mandcll at ]ærc os gode manêrer, 
Leks. hvordan man ~lrikker Hldvin 
p~ en dallllct mäde. lwordan man 
indsnuscr duftcn og t!rikker beher- 
skel. .leg har ham Illist;cnkt for at 
fors~lge al hindre 0$ i at drikke for 
Illegct. Det var i sig sel\' ill1ponercn- 
de. al han havde rad Iii al holde 

denne slore Úrlige fest, for roere cr. 
n{lf de kOIllJller sarlllllcn. n~l'stcll 

umættctige. Der var naturligvis ko- 
gckolle i k"kkenel. en si.crdcles ruti- 
Tlcret damc, og den efleste gang hun 
i sit lange kogckondìv havde bereg- 
IlCt for lidt. val' til sÜdaTl en middag. 
Vi tld dCIll sirnpelth~n ud af huscl. 

l1øjnecle aftenen 
Efter middagcTI gjorde Karen 
Springhorg altid cl fors~lg p!l lige- 

SOIll at højnc afrenen, Ilun satte sig 
til f1yglet og spillede, og vi kunne 
b[\ùc få Chopin og. i\1oJ.an. thlcn at 
stIre Ilogen Hlf jcg lIok antydc. at del 
var at kastc perler for svin. Under 
middagen havdc vi filet en dcl ill- 
dcnhnr<!s, og det kulturelle indslag 

mundede lIværgeligt ud i. at >)Krillge- 

]ing<( ovcrtng kdelsen ng slog lonen 
an, Foruden at elskc al holdc talcr, 
holdt hall ogs~í af at synge. S,lmåtte 
frll Kart.:n akkompagncrc til >)Man- 
den P,-l risten<,. )) Røvernc fra Rol<!<, 

og de Iystige rocrsange. 

Pt. sin vis Var )>KI'ingeling<< en all1- 
hiti'lS matH!. Vi vidste aile sammcn, 
hvor I!.CfIlt' han ville have v;crct Rid- 

der ;;r Dannehro1!., og i mange tlr 
gjorde vi os umage t~)r at få 

~ 

ham 
h:t'dret. Del Iykkcdes dcsv<t'rrc 

ikkc. Val' hall gtlct ind i anden for- 

ctlingsvirksolllhed. hank han Ilok 
ind],~gt sig slnrrc socia] ærc, tllt"1l at 

hall "algtc at kaste glans over ro- 
klubhcll heviscr vel. at han ogsií var 

.et st\'kkc af en idealist. I tans drctl- 
cedë'. raskë - t1lÙske ind Îmc1krn p;"I- 

laget lIluntrc v~ncmáde - litlaltc os 
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aile, bådc unge og gamic. - Derfor 
tvang vi ham også til at fortsætte me- 
gt.:t længere, end han sel\' '-lilskede, 
ror vi kunnc ikkc forestillc os k]llh~ 
ben udcn Chr. Springhorg som for- 
mand. 

AR's FORMÆND I 100 ÅR 

Rankkasscrcr 
Sl<rger 

G. Vilh. Hansell 

Iiolger Dam 

K. Kristensen 

Chr. Springborg 

Chr. Jørgensen 

Chr. Springborg 

Ib Stetter. . . 

Kaj Mllllk 
Jens Aagc N'lhr 
Frandsen 

Tom Ho]mherg 

I-fans Jcnsen 

.IohllT. Terp 

lXXIl-1894 

IX94-1901 

1901-1905 

1905-1930 

1930-1931 

1931-1939 

1931-195X 

1958-1962 

1962-1970 

1970-1<J73 

1973-1<J77 

1<J77-1<J84 

19X4- 

h.>lk af hans slaes. folk som uden 
vcdcrlag g'lr en ka'mpeindsats for at 

frcmclske og hevare et lIIenncskc- 
venligt idr;t'tsmilj~~, honorercs ikke 

eher fortjcneste. De er samfunds- 
st'Hter, som ingen hy kalllllH.lvære. 

JL'IlS Aagc :\~lhl' Frandsen 
. formand 11)70-73. 

GAR - er mere end blot 

en klub i klubben 
Disse Ire bogst3\'cr st!lr for forenin~ 
geJl ))Gamle Aalhorg Roere<(. Som 
der står i GAR's formålsparagraf er 
foreningens form?ll dels at v<ere hin~ 
deled Illellelll Aalborc Roklubs 
;t'ldre medlcmmer ng de;ved hevare 
interessell for dennc ng dels at st~Htc 

roklllhben ,"kotlOlnisk og på andcn 
m~íde. 

Foreningen hlev stiftct vcd en 
s<lnlll1enkolTlst I det dava:rende 
))Kildcn,( den 3. .ÎulIi 1935 pà initi~ 

ativ af den setlcre mangeåricc for- 
mand i roklubhell. køl;mand Chr. 
Springborg. Den f,....rstc bestyrelse 

kOll1 ti] at besttl af: Chr. Springhorg 

(folllland). Sehalldorf! og C. G. 
\toosdorf. KOlltingentet bìe\' sat s!l 

h"jl SOIll Iii kr. 2.110 :lTligl. Det 
forsle den nye heslyrclsc fik ;IHatl- 
gcret var en Old 130ys rolur til Rytl- 

hu~l't i augllst satllmc fir. 
f\lændctlc slarledc i robÚde fra 

klubhusel kl. Hog damerne og hørn 
i JIlotorb;'íd kl. 9. F:.cllcs frokost og 
kaffL'bonll1lt'd mcdbraglt.: madpak- 

ker ved RyA-hllsel og dereher hyg- 
geligt sarnva:r med bornc~olympiade 

elc. Iii kl. 17. hvor hjelllluren be- 
gyndle. Denne Rya-Iur ble\' en arlig 
tilhagevcnucncle begivenhed indlil 
19:ì9. cia krigen og tyskcflle salle en 
stoppcr for Ry!l-ture. Disse hlev i de 
f"lgende ilr afviklel som cyklclure 
eller pro hcstc\'ogn ))ud j det hUI<'. 

Nyiormand 
Vcd genera]forsamlingcTl i 1939 

trak Chr. Springborg sig tilbage som 
formand og nyvalgt blev C. G. ~loos~ 
dorL SOIll et kurÎosuIll skal her næ\'- 
Ill'S den første llIr. den nye formand 
stot! sorn arrangor af. Oct v.H <.:n af~ 

telltur mcd d,lTller pr. rutehil til 

Swvring Kro, hvnr dcr h]ev servc- 
ret: Sildcanretning. wienerschllit- 

leI. salt mad og osteanretning alt 
dette inclusive k'lfsel, musik og an- 
dcn underholdning kostedc kr. 3,25 
(tre kroner og femogtyve øre). 
I mange {ir holdt vi gcneralf(}rsam~ 
ling p~i I-Intel Kong Frederik. hvor 



i'"oll1lanJel1. Ih Stelter. hyder vdkollllnelltil en (ìAR-sammellkomsl. 

forta:ringen altid var; Sprængt okse- 
bryst med spidskill a la (iylden- 
spjæt. 

Langturen til RyÚ-huset var vel 
;"mmerens højdepunkl i hverI fald 
for børnenc. som Sammcn med 
deres mødre ankolll s..mdag morgen 
- og dcrcfter gik festkomitecll i gang 
med at lave den årlige >>Olympi- 

ade((. hvor der var præmicr IiI aile. 
Tur til G<ll med Illadpakke. koner 
og børn. Ocr Val' stOT tilslutning og 
til stor glæùe upførlc \'i en storsláet 

revy pa krot.:ns lidt vakclvorne scene 
med en ligestl vakeivoTcn kakkcl- 
0\'11. som v,l'Iteùe, da forcstillingens 
højtbelalte (2 "I) dansepar foldede 
sÎg ud i )>Sv<tnens c1øù<<. 

Hørnenc morcdc sig dejligt, men 
de fors(od vel ikke helt situationens 
alvor. Det val' l10k mere flovt for de 

voksne. ùer grinede h,,)jlydt og slog 
sig ganskc uhi.Clllmet p?i l!irene. 

Under krigcn foregik yore udflug- 
ter mesl pa eykel eller Iii fods. En 
gang flottcdc vi os med hcstc}<",retøj 
(charabang) til Lundbykral og slut- 
tede af med en aftenfest i Skovkro- 
en. som 1ft del'. hvor )>Eternittell<< se- 

nere udvidede fabrikken. - Del var 
nogct om )>gamle dagc<<. Del' fore- 
gàr heldigvis en masse i GAR, og vi 

har v,eret heldige med de skiftende 
belyrelser. så GAR stadigvæk lever 
op til sit gamic mot tn. 

I 1946, den J. marls. holdles 10 
års jubila:umsfest i Kilden. del' Yar 
mcgen diskussion i bcst)'relscn om 
denne fest, så derfor sketc det med 
et halvt års forsinkclse. Ligcledes i 

1946 forærcde den daværendc ne- 
styrelse Aalhorg Roklub en ny bild 
til60 Ilrs juhilæel, mcn da der var for 
ffl penge i kasscn. mÜttc man ud 

med )>Tivcl1<( hlandt medlcmmernc. 

Oct skal rctfærdig\'is indnllT1mes. 
at bcstyrclsen selv lagde fillt for met! 
det den gang svim1endc hel~..,b 

J75.00, og reslen af hcløbel hlev d" 
~)gsá bragt ril n:jc. s,ì [oklubben fik 

hådctl med et års forsinkclse. 

Plt generalforsamlîngcn i llJ4S 

h;:I\'(1e vi det sàkalùtc >>lITlgdomsop- 

rOr(<. Oct ble\' startet af CÌunnar og 
Ajs. SOIl1 mente, at der ~ketc for lidt 
i GAR. Resultatel ble" en ny besty- 

relse lIIed (Skrald) sorn formand 
sanH GUllnar. Ajs og KUsler i besty- 

relsen. 
Ajs Vilr dog ikke ny i hcstyn.:lscll. 

men han havde àbenhart ikkc fun- 
der gdMr for sine ide~r i den gamIc. 
Resultatet hie". sum altîd mcd >)nye 

kostc)>. st~Mrc aktÎvitct med bl.a. 
lIùtlugtcr tîl kaproningsstæ"ncr. 

indførelse af det arlige juletra' for 
medlel11mcI1l~s bv'iTll o.s. v. 

7f}år 
119561yldte Aalhorg Roklub 70 fll. 

og deone begivcnhcd hIe" af GAR 
ft:jrct vcd at forære klubben en to 
~Jrc,,:-; inrigger. "'Iell denne gang \';lr 
pengene til stedc. stl del volùte ill- 
gt:n prohlcmcf. 

J 1960 fyJdle GAR 25 !lr. og del 
skulle selvf<'lgelig fejres pi', beh"rlg 
m:'ídc. Feslen blcv holdt i KOnlf);lg- 
l1ihllsets lokaler. Der val' nH-l<.h ca. 
tOo mcdlcllll11cl' og damcr. og det 
ble\' en af de hell store (;AR-afte- 
nl'f meet tall:f o~ sange og en gc\'al- 
dig st~f7lning under midd:lgcll og riJ 

hen p[1 dc Sill;} timer. 
tv1ange viI sikkert cndnll crillùre 

den pragtfuldt: fane. fOTcningen fik 
overrakt fra foklllbbcns hestnelst:. 
og som II> Stelter o\'crraktc (/;\'01' cr 
den forrcstell blcvct <If!) 

I 1961 fik (òAR igcll ny formand. 
idet St(1ckel o\'crtog posten. 1l1L'1l 

dell gamIc hcstyrclsc havde Illcd gc- 
ncralforsamlingcfls rilsl1l1fling d<'g 
sikrct sil!.. at kOrTllllendc hcst\'rclser 
ikkc hl~v )>hængcndc<< for 'Lengc. 
iùet man ha\'de f<'tet vcdtagct t:n In\'- 
,l'ndring som ptlb,"ld. at ct bestyrel. 

sesmcdlem ik ke m;trte siJdc mere 
end to pcriodcr à 2 Ür. Allcrcdc 
sammc år til roklllhbens 7S fIrs juhi- 

la'um. var der igcn s[lillangc pengc i 

kassen. at del kunne blivc til ell nv 
b':íd. dc..:f1 hIe\.- dog. pÚ grund <If /en:-- 

ringsvanskc..:lighcdcr fra I );lgst(1r. 
først i1f1cverct til klubhen i fnr;ìrct 
1962. 

S5 



//øst/Ja/ 
Med Ehlers og Swckel SOIll fore- 
gangsllIænd hlev i 19(,,\ del f"rsle 
tHISlhal afholdl hos S"ndergaard i 

Lillcnndc. Denne fest har siden Va-- 
rei en ådig lilbagc\'endcndc hcgi- 

vcnhcd. og den er udell tvivl, del af 
GAR's arrangcmcntcr. der vindcr 
swrst lilslutning. \1angc GAR. 
IIlcdkmmer (og forøvrigr ogsa ro- 
kluhhens) glicder sig i lang lid Iii 

nWlllet pâ Krislenstrupgaanl. I 1<)65 

hlev Sigfred formaml, og han gik 
straks ))j krig<< for at sknffc midlcr til 

endnu cnny bâd Iii roklubhcn. 

Pà gcncralfofsamlingclI i IIJ()t) 

frcmkoill han IlIcd forslag om én 
gangs ckstra kontingcnt på kr. 25.~. 
Delle blev vedlagel, sll allerede 
samme ;iT, ,'ed klubbens SO !Jrs juhi- 
læurn. kunnc GAR igcn ovcrrække 

ell ny h?id. denne gang en 4 árcrs 
outrigger. 

F/ere mc:d/c:mmcr 
(ìAR startedc met! 16 mcdlclllmcr 
og har i <.lag ca. l50, men der kan 
værc mange flere, der er sikkcrt en 
del 1l1lV~CrCnùc og tiùligcrc Toere, 
SOrn har alderen og anciennitetcn til 

al hlive GAR-medlern. Til dCIll vii' 
jcg sige: Meld jcr ind, I vii g/æde jer 
sclv og gavne jcres gamIe kluh. 

Juhllarernc ;irg..IIlg. jlJ66 fra venstrc: PCI' L::bscn, Olaf Andcr!i.cll, Poul H. Hansen, Jørgen Peter ~1oo<;dorf. Knud S'lndcrgilard, Carl Joh,lTI Thomsen, POll I t\h'I~;tard. Eigil Johanscn, Vilhdm B"gh. Oskar Dawids. N. ChI'. Andersen og LtUrits S,Hum Sam! formandcn TOlllllollllbcT!~. 

Den rornantiske forbindelse 

At' 

ETik 

Ilormiln 

I anledning af klu!>hens JOO ;irs dag 
CI" jeg hll.'\'ct opfordrd til at fort~l'IlC 
0111 kluhbcli \)g dalllcrokIuhhcn i ti- 
dCIl sidst i t)'vcJ'Ile. 

Jcg hIe" IIIcdIcm i !lJ28 - vi val" ca 
(10 [lYC 1111'dlt.'I1lIllCI'. der hle\' ind- 

nwld!. 
1);1 \'i var hIc\'ct 1I1ldl'rvist lil- 

stra:kkl'ligt. tïk \-i lov til al lage r;ì 

S() 

fjofùen, men ikke udell for Nordell 
eller mien for R"rdal - dog tïk vi lov 
Iii al lage Iii Ry:' - hvor vi havde en 
dl'jlig hytte med kujcr. SOJ1l vi be- 
nytlcdc næstcn hver weekend. 

Vi stl sclvfølgclig eflcr damerocr- 
Tle, når vi mødte dem ra fjon.lcn. og 
n!Ir vi tog til RyÙ, gjorde vi orhold 
\'(:d , lalager. Of; dee gjorde darncrnc 
ogsÚ. og på den mflde lærtc vi hinan- 
dell at kende, Vi fonsatte or til hu- 
set. men daml'fI1c roetie helt op til 

slottl'l Skeisgiirdcll, hvor dalllcrnc 
slog lejr ptl'- 

en plads. dcr kaJdes 

>,Torrepladsel1<<. 

Hvcrl fir tog vi til Ryf! i rinsell. og 
del gjorde damerne ogsÜ. 1. pinse- 

ùag vm der bal om aftellcn p{1 Ved- 
Sled Kl"o. hvor vi ùansede mcu da- 
merne. og del kUllne ikkc undgås. 
del' ble\' kllytlct mange vClIskaber. 

Vi fulgle sclvfølgclig damernc Iii 
>->T~lrrcpladsen<< og log så tilbage til 

hylten, Næste morgen. 2. rinsedag. 
var deT f;rlles kaffebord i haven r" 
Vedsrcd Kro. 

ImoturbÚÔ 
Der var også old-boys WI' til RyÙ. 

Iwor m,rndelle rnedc, og damerne 
mcd børnL'nc ankom i mOlorbÜd. 

Efter at have spist ng var udhvÎlet 
hegyndle vi med Olympiade - der 
var æggevæddcløh, sækkcvæddeillo 



sal1lt tovtrækning 111.01.. og efter en 
hyggelig d;lg log vi hjem til klubbcn. 

I protest 
Ocr var nptaget mange nye med- 

lemmer i dal1lcroklubben, og de nye 

mcdlcmmcr viIJe ikke 1"0 j de gamIc 
rodragter. der var rned skørtehuk- 

ser. hluser med lange ærl1lcr og 
lange sorle stH'JInper - det var alt for 

vannI. Der vaT en del protester i he- 
gyndelsen, men cflerhilllden blev 

den nye dragl godkcndt: ßlusen 
éihen i halsell, korte hukser samt 
sl1lå sokker. UIUSCTnc vaT udcn ær- 

mer, det var mere behagcligt. 

Mange /ÒrJovet 

Vi kOIll næsten hvcrt år til kapro- 
ning i krcdsen. og <.Ier vaT altid hold 

med fra damerokluhhen. så vi nær- 

mest hørte samlllell. 

\1ange blev i de iir forlovel eller 
gift. Jeg husker cn fest kluhben 
holdt i Kilden. hvor der var l1lægtig 

stemning. Hen pft aftenen hIe" der 
sagt i h"jttalcren.;l1 de. der var ble- 
vet gift med en dameroer. skulk ud 
pii d;lnsegulvel, og det blev helt 
fyldt. så begge klubber har haft gavn 
af samværet. 

. "S1~ 'I. 

1-' 

..,;~?"~ 

.' 
~_.,......~~ ~ 

Alkrede fra Slarlen V:lT del alrnilldt'llgl, al darncfIle hlev invi!eTcl mnl OrnhoTd, 

P:\ turene Iii Ryå lavede vi selv 

vores Illad pft en primus og havde 
det dejligt. og del var billigt. men vi 

hank heller ikke så stor k1l1. som 
der gives i dag. Oct kOllstalcrede jeg 
i sommer. hvnr jeg på en s~'ndag 

kom ned i kluhhen, hvor aile hådene 

var hjernme, det lod sig ikke gore da 
jeg var akliv i klubben. Dengang var 
der rift om hådene til weekenden. \'i 

skulk hestillc häden i forvejcll vcd 
illdtcgning i en protokol. sÚ det er 
s,"ugeligl. at de unge i dag tager pÙ 

ture i bilm.lll. 

Lang alderdom sammen ønskes 
Ntlr jeg sum formand skal skrive om 
forholdet til ADR. og det sker her 
først i novcmher måned, jrl. s~i er 
del Ilaturligt at tage udgangspunkt i. 
hvad der er skct i vores 100 .Irs sæ- 

son. samt de foregàende Úr. hvor jeg 
har va:ret formand. 

Tiden der ((1T. m3, andre ligcsnrn 

tage sig af at skrive Olll. 
leg er dog igenncm mil 25 :.\rigc 

Illedlemskab af AR vidende om. at 

der tit og ofte med held. har værel 
fraterniseret mcd ),fjenden((. Dette 
er ,in i sig selv en handlîng, der i krig 

. 

og kærlighed ofte straffes. mcn i 

ovennævnte tilfældc skulk straffen 
så være den stribc af ægteskaheT. 

der er indgået igennem de sidstc 71 

;h. For s5 lang tid siden er det. at 
>)Darncrrlc<< f"lrs[c gang rCtJutc os p?l 

(h,rene for at kOlllrne ind i vores 
hU5. men den 29. juni 1<)15 kom af- 
slaget iii Frk. Lconore Bcrglilld i 

form af vcdlagtc brev. underskrcvet 
af dav;:crende formaml K. Christen- 

sen. 

:'\U i IlJX() hruger I>Damcrne<< 

mere raffinerede metoder, ide! de 
har andel i Aalborg Rokluh: men de 
skal. p:ì det niveall der er lagl op til. 
være særdeJcs velkotTlllc i h~lde 1'0- 

hassinel og llIotionsruJ11met. Derfor 
vii vi i AR hilbe. at bilde Aalborg 
Dalllcrokiub - Aalborg Kajakklub 
og vi fftr gliCde af ),forllOldct<<. 

SOIl1 samarhejdet og forståeJseil 

har udviklet sig de sidste par Úr, ser 
AR frem til fortsat gode relatioJler 
til ADR og dermed klubbens IIled- 
!emmer. 

KUll forJovclsc 
Vi tror på en meget laIlg forlovebes- 
lic!. for ellers kom pigerne vel ikke 
mcd en bel kurvfuld Iml'lldelldc 
kærlighed 1;1 Hncs JO(} ;'ir!'; recep- 
tion. men noget egcIlllig ægtcskah 

kOIllmer der nok ikke lid af fnrhol- 

det. slct ikke dter at vi har set os 
selv i de spejll' ADR klllll med Iii 
f~'dselsdagen 

. 

SOI1l formaml for Aalhorg Ro- 

kluh srr .leg frem til ct samarhcjde 

med Aalhorg Dame Rokillh. hase- 

reI p;\ gcnsidig respekl og forståelse 
de 2 klllhher imellclll. Kall de kom- 
mcnde hestyrl'lser biheJlOlde det. cr 
;\1{ sikker pfl.;ll ~al1larhejdcl hliver 
udhygget uden. al de 2 klllbber mi- 
ster dcres personligc idcntitet. 

Sidstna:\'nte (for jeg er mcgel \'ig- 

tigL For hegge kluhhcr har en Illcgcl 
brig tradition hag :-;ig. og srI v om ti- 

derne skifter. har d utal af Ul1~C 

IIIcnncsker fàct en >/n1opdragclse;; i 

de 2 aldrcnde kluhher. og ingclI har 
vel lagel skade af de forkelligl' re- 
gelsæt, der har v;crel opstillet og 
kontrollcrcL mcd skiflellde nidka'r- 

hed. af de forskelligc hestyrclser. 

K;uc ADR 
.leg viI. som formaml for ;\alhorg 
Roklub. slulle mcd at '''l5kc Jcr til- 
lvkke met! de 70 Ùr. som I fvldle i iil". 

(;g st't håhe på. at vi fÚr ell 1';lIg aldcr- 
dnm SalllI11Cn. 

Mecl hØjdgtCl."C 
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KnuJ Storgaard. Aksel Ivcr-,ell ng Svt:r1 <ìccrtscn har lid Iii en skãl dtcr cl vel ovcrsdclløb 
i Jl.).l.L 

. 

Dansk mesterskab 
- men tillands 

Af 
KlJl1d 

Storgaard 

i 
\ al1kdning af Aalhorg Rokl\\hs \00 
Úrs hcsl;tcn. l'I" jcg hlc\'ct opfordrel 
Iii at skrivc lid I om kluhbcns f~~rstc 

og cncslc (?) Illcstcrskab lillanus. 
;'\itlf man fÚr en s:ldan opfordring, 

siger man Iii sig srI\'. ja del kan till 
da saglcns klare. men ntlf llIall sii 

forst hcgyndcr at lænkc lidl nær- 

mere over det, sÓ cr dcl jo over:1X iir 

sidell. det skctc. siì mange tin!.!. er 
q;cl1tlig ikkc til at huskc kiart. 

. 

~kn nu tit del cgcntlig.c. Dan- 
I11Clrksmcsterskahct i oricl1tcrings- 
I~,h dell 2Ú. oktl)hcr IlJ-l7 i Rye S,m- 
dcrskov. 

II\"ofntlf vi. d.v.s. S\'l~T1 (ìct:nscn. 
Aksel Iversen. Ih Stetter og jcg star- 
t('dc ffa Aalborg i Ih's hi!. kan jcg 
ikke errindre. Men jeg kan huske, vi 

ell solklar morgen hlev k,,,"t ud til 

starbtcdel. dell \'l'stlige ende af Rye 

S,HHkrskov, T\/Il'dcns jcg stnd l'g. 

venteùe ptl. al vi skulk stane. kom 
Gunnar ))Nu<< fra Slart. slopped(' og 

5~ 

sagdc tilmig: nSkal jeg fort;.l'lIc dig 
lidl om I,,'het?(( hertil måttc jeg jn 
svare: ~)Nej tak((. ng (ìllnnar sagde. 

at han helieI' ikke vidste ret megct. 
Jcg hlcv kaldt frcllltiJ start og fik ~lld- 

leverct mit I,lbskort, der viSle sig at 

v;ere ct atlasblad. 1:40.000 ,;,ed 

hortr<lderede vejc og stier for ikke 
at gllrc I"bct alt for let. 

Vi skulle selv prikke ind p;ì kor- 
let. og efter at dette var gjort om- 
hyggeligt. var det met! at kigge ptl 
kortet Ol.!. tilrcttelæ~ge sil vcjvalg til 

I. post.' Oet var lidt SV<crt at ':ese 

dclle kort. idct ''''jdckurver. vcjc 

og ~tier er i sort. skovcn hrun og 
vand og väde oTllr~dcr blÚ. Jeg fandt 
dog frem. fik posten straks, indteg- 

nede post 2 og begav Illig pÙ ve j. 
Undcrvcjs passerede jeg en slor vej. 

SOIll jn ikk~ var markcrct på kortct. 
men som kUlllle anes at have V~l'ret 

pà det oprindeligc knrtm<lteriale, 
smll val' hrugt som grundlllatcriale 
for det udkverede I'lhskort, Post 2 

\'ar der også straks. og så \'ar del 
med at kOlllme videre mod post J. 
Pfl dCllnc str~l'klling skul1c man ud- 
enolll et priv:tl om'-rådc. S;1 der \'ar 
egentlig ikke mange v~jvalgslllulig- 

hedcr, I11CIl det gik godt. Fra post 3 

skulk man et kol"t stykkc tvunocn 
. ~ 

rule tit t't dyrespring genJlclll ct 

hegn, sorn gik lva-rs gennelll sku- 

vetl. Vcd dctte nHlnstcrkorl stod 

dansk Ski- og Orienteringsforhunds 

daværende formalld Axel Lundqvist 

og legncde Înd. N;:'h man har lidt 

held i det. SOIll jeg syntes, jeg l1avde 
dcn dag. tog jeg Cll lillc chance til 

post 4 og gik (I"b) koml'asl"b di- 
reklc pil poslen. Del gik god\. - Del 
sallltl1e gjorùe jeg til post 5, ell 
strækning p<:Ì 1600 m, men her VaT 

der flere tcrrængenstandc og detal- 
jer til at korrigere kursen chef. Post 

5 15 1'5 cn bakkckam. og post 6 Iii 
ogslt oppe på cn bakkc. og imcllelTl 
disse poster skulle man først ned, 
cnten over en sWr hakke ug op til 

post 6. eller IIlndl dCIl store bakkc 

og op til post 6. ßanclæggercn 

havde scl nOl!,1c gå syd om dellne 
hnkke og mente, at det var hell for- 

kert, mcn cfter tiderne at dømmc 
mÜtte han setlere inùnmul1e, ;'It 

denne omvej vaf tidsmæssig det 
samme $0111 at mase sig up over hak- 
ken og ned igcn. Jeg brugh~ igell den 

dircktc kompaskurs og kllfrigcfcdc 
ved kortlæsning. og post 7 var der 
Ogstl straks, Jeg f'llte selv, at jeg 
havde Jllbct et rct godtillb og IlU var 
det s.å blot om at komme til miUct. 
som jo dcngang næstell var det 

sammc sum en post. lvlillet fandl jeg 
stf<lks, og da jeg kom i màl Sind sid- 

ste års danmarksmcster Olaf An- 
dersen og tog imod Illig og fortalle. 
at jeg havdc Illbct ~ minUller hurti- 
gere end han. Først på dette tids- 
punkt gik det rigtigt op for Illig. at 
der var ell recl vinderchance. 

Star aplcvclse 
Ehcr løbsafsiutningell var dcr 

middag på hotel Himmelbjerget og 
her var der præmicovcrra:kkelse. 

Hcr gik dct vel cgcntJig fllrst OJ' for 

Illig. hvilkcn præstation jeg den dag 

havdc udhirt. som den h.'rste pru. 
vinsÎancr at vindc herrernes Dall- 
marksmestcrskah Î oricTlteringsl'lb. 

Hvad dellc mcsterskab har bcty. 

dct for klubbco. cr lidt sv,crt al sigc. 

men jeg tror dog, at det var Illcdvir- 
kcnde til. at klubben fik Illedlclll- 
Iller håde som O-I,"hcrc og roerc. 

For Illig personlig var det en slor 
op1evclse og gla:de al sc den op. 
mærksolllhcd dette mesterskah gav, 
og jeg ("lite dengang, <It man gjorde 

fOf meget ud af mig. jeg hank jn 
bare 1ç,)bct. sf! goùt jrg kunne den 

dag. 



Del er blcvcl inn ;It hlhc lanj!1. S:.lcdes OgS!1 i AR Her $C$ s)'V k:d('KC maralhonløherc 

Jell!'> Brandl. John Terp. Klaus KflUd!'>CfI, Esben Schou, !\lichacl Due, bgil J.H:ohsl'n og 

llenrik .IclIScll. 

Orienteringsløb 

kan dyrkes af aIle 

Af 
Aagc 

Nielsen 

For nogle viI den første reaktion må- 
ske ,,<ere: Jlvad har o-ll1b med en ro- 
kluh at g~~re'! .fa, mere end man i 

førstc omgang skulle tro. 
Forhistorien cr i mcget korte træk 

følgcndc: Efler nogle enkelle 1<lb ar- 

rangerel af allelikklubbcn i itrene 

mellem århundredskiflel ng fwste 
vCTdcnskTig, blc\' ôeT igen stiHc om- 
kríng O-I<lb. Nogle af disse løb val' 

mien kort og poster, men kun tlled 

målel opgivet. Men i 1939 oplog Kø- 
benhavns Skikillb o-Iøb pit sil pro- 
gram og arrangcredc et âhent løh, 

I de f<llgende àr var c1el í lwj grad 

atlelik - ski- og roklubber som log 

o-Iøb 01'. med formål al forl;cnge 

sæsonen, l:l1er bruge det som vinter- 
aktivitet. Sa:sonen gik da {)gså den- 
gang fra cftcrår til fnråT. 

I Aalborg Roklub oprelledes en 

Orienterings- og Skisckt\un allerede 
i 1941. (Så vi haregenllig45 årsjllbí- 

l;cum i år.) Og í 1942 blev man eníge 

J 

om at henlægge orienlcringsspnrt 
undcr skiforhundet, og man dan- 

nede Dansk Ski- og Orienterings. 
forbund under Dansk Idræts For- 
bund. I oklober 1943 blev AR opla- 

gel i forbundet. Sektionen AR fik 

en god start. for allercde i 1947 

Knud SlOrga:ird kikkl.'r kort I ]947. 

vandl vi cl dansk mcslcrskah i o-Iob 
ved Storgaard Jensen. og vÎ opnåcdc 

f1ere gode rcsultatcr, Sencre er del 
gået or og ned for sektionen, 

Delt i to 
I deeember 1950 ,'e,!Iog forhllnuets 
repræscntantskabsllløù~, at dele 
forhundet i to, det skere i ~~\'rigt i 

Roforeningen Kvíks lobler. og 
Dansk Skíforbllnd og Dansk Oríen- 
teringsforbllnd så dagells Iys. I dag 

er der stadig 9 rokluhher, SOIll er 
medlcm af forbllndel. 

Oa jog i 1970 blcv medlelll af 
kluohen. var oricnteringssektionen 

vcd at kommc til liv(.' efter en lætl- 

gere dvale-tilstand. Det var især 

Ilans l'\ygaard og Per Thordahl. 
som havde ærcn for delte. Rcsulta- 

tet var sà godt. at vi val' 17 I"here. 
del' i 1971 deltog i det inlerne klllb- 

mestcrskah, som Ilans og Pcr havdc 

tilrettelagl i Stendalen i Raid Skov. 

Sidenhen cr del gttet op og ned IIIcd 

akt\v\tcterne i sektionen. og i de sid- 

ste 3 iil". hvor jeg har Sliict for sekti- 

oncrnc, har jcg haft svært vcd at 

hol(k aktiviteterllc i gang. noglc af 
de gode I"bcrc har kastet sig over 
maralhonh5h til fordel for o-I~,h. 

>>Stifi/J(lcrfølclsc<< 

Noget af det der tiltalcr Illig ved 0- 
lob cr dcnne ))stifindcrhllelse". gl;:c- 

den ved at I;cse og sammenholdc 

kort og natur. og finde postell der, 

hvor man også mente. dl:n skulk 

\'ærc, Jeg har også opdaget, i en 

klilplanlage i Thy. al aile buske. 

tr;cer og klítter ligner hínanden. og 

at bancla:ggcrc ng jcg ovcrhovcdet 
ikke val' enigc om h\'or posterne 

skulk være, S!I cftcr nogle timers s0- 

gen malte jcg m:ljes m~d 6 tld af 9 

pOSler. 

Ell fordel 
Ligc såvcl SOIll rosportcn har giVe( 

Illig mange dcjlige oplevclser, sÙ har 

o-sporten ùet ogsÜ, og så har orien- 
teringssportell måske den fordc\ 

frern for foning, at man, uden at 

skulk \Ta:nc hjcnct uti af live\. og,så 

i de ældre årgangc har rtIulighed for 
jævnbyrdig konkurrence, ford. del' 

er langt tlerc klasseindddinger. For 

dig. 50111 holtler af néltllfcn, cr ùer 

derfor ingen undskyldning for ikke 

at pn.we ct nriellteringsløb, 
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Dcr blcv virkt'lig slflt"! p;i slortrornrnc for ..Rocrnes dlerårsmarh:d<<, Iler sradsercs deT pi' Vesleroro 

Bazar fik øget sammenholdet 
- samt pengene i klubkassen 

Bazar. n~L ja. del kClldcr vi. Tt>Jll. 
hola og hnoer af forskcllig slag~. lidt 

hjcllllllcstrikkcr og hjcmmchagt . 

siídan sagde man p[l rcklamebu- 
rcallef. lhl jcg spurgtc om tit: ville 

ordnc d~1l del af arhcjdct. der skullc 

skaffc publikul11. 
Vi fnrcslog udscndclscn af fol- 

dere Iii aile husstalHk i Stnraalborg- 
ng del val' dyrt. Når del sii ogsÜ 

skulk r,'lgcs np af lcmrtlclig mange 
anTlOllccr. \'inlÌucsudstillingcr i hy. 
ens forrctl1ingcr. og Iwad "i cllcrs 

kUlllH.' findc p;'í som rcklamc. Ffler- 
h[lIldcn hlcv Otto B. (tcgncn.'n) da 

klar ovel'. at \'i sigtcdc langt IH'jcrc 
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enù til en almindelig tantcbazar. 
Den nat. vi rl'jstl' hell' tahernaklet 

i håndværkerforcnings sale, vnr 
bogslavcligllalt. aile klubbens med- 
lemmer i gang. Over hundrede men- 
Ilcskcr m,jdtc op og mcdhragte 
l11adpakke samt værktøj. Vi havde 
ncmlig kun én nal til at få det hele på 
plads. 

DCI vOIr dejligl for dc, der ha\'lle 
sat det hell' i gang - og mindst lige så 

sjovt for aile de ,wrige. der flligle 

ideen op ved at lægge krop og 
hjcrne til for at få det mest millige 
ud af foretagendct. 

Oct var sport. det her. 

t\.tånedcr h.1[ havde grupper af ro- 
ere V;l'ret i aktivilct l11ed frcmstilling 
afspil og boder. pnwer, administra- 

tion. og l11egcl llndel, 

En fÒrretning 
Det var jo ell forretning der skulle 

oprettes for klln tre dage, sa del' Var 

ingen lid at spilde. Alt var delt op i 

arbcjdsgrupper med sjakbejs i spid- 

sen, som så utlvalgtc sinc medarbej- 
dcre, ellten det nu drcjede sig om en 

smed, H,mrer, eleklriker, maler 

o.s. v.. og var der ikke nok faglærtc. 
så visle det sig, at mange havde 
lalenl iii al fi",!e på ulradilionelle 
måder at fii tingcnc lavet pit. 

F.eks. lød ordren Iii en gruppe: 
lav ct elcktrisk spi!. som cr nyt og 
spændcnde, og som fftr folk til at he- 

tale. bare for at få lo\'. Gevinstcn 
skal være det mindslliltrækkcnde. 

Eller en Iille scene i ci tell med 
smil, korte forcslilltnger, eller find 
pà noget til den storc scene. der ska- 
ber liv i lokalel. og som cr cn scnsa- 

tion. 
.Jeg ville gcrne fortælle om aile de 

forelagender. der efterhånden blev 
Iii i klubben f,\f slagel skulk SI<I - 

men, del er nok en for lang historic. 
Ilele rokluhhcn var længc i fOT\'c- 



Jell ét stort alelier eller værksled, 

hvnr de fleste af rocrnc val' involve- 

rel i ct rileI' andcL Vi mndtog hcsøg 

af pressen. for at vise dem lith af 

vore forbcredclscr og skabc for- 
hflndsintcrcssc for "Rocrncs cftcr- 
årsmarkcd(( og rygtcrnc hrcdtc sil:!.. 

Hiird konkurrcncc 
Del er klart, at der var spælldillg på 

for aile de impliccrcdc, og konkuT- 

rellcell var h,lrd ill1ellell1 de forskc1. 

ligc arbcjdsgruppcr om, hvcm del' 

kunile klare sill opgave både godl og 
billigl. Sagen er jo dell. at jo færre 

udgiftN . jo Sl,'rre chancer for el 
godt ovcrskud, sfl dcI' hley pællt 

spurgt hos de forskelligc mcstrc og 

chefer. om klubbell kunne k"be sa. 

gcrnc til en fordcJagtig pris (vi bad. 
prineipielt ikke oll1lloget gratis). Al 
vi s;\, i mange tilfældc, fik matcri- 
a1erne forærct, er en anden s.ag,. leg 
tfor flok. at del' havdc bredt sig en 
del velvilje hos folk for os. Og så var 
det vel ogsil sådall at vi aile havde en 
særlig trang til at holdc sarnmcn. 
imoù hesættelscsmagtcn. holdc fest 

og tænkc ph nogct andct. 
Vi startcdc offcntligt mcd at sælge 

lodsedler for at skaffe kapital. Ge- 
v\nstcrnc \'aT f. eks. 1 cotton coat. 112 

kasse cigarer. I par sko, 100 cigarel' 
ter O.S.\'. altsammen ting sllm var 
svære at skaffe. 

Vi solgle 1500 lodsedlcr i løbet af 
kort tid, og til det var der selvf,~lge- 

lig også en masse Toere i gang. 

............, ..~..~ ..~.. " "'C 

hJrsidt'1l af progr<lmmcl. 

Ãbningsdagen oprandt og folk 

str(:1mmede til, s;ì stærkt, <It vi af og 
til mÚlle lukke d,'rene, for at skaffe 

pi ads sft de kunne fa brugt de res 

penge. Boder, karussel. tomhola, 
kastcspil, dansegulv - alt var i fulelt 

sving. Syngepigerne havde forestil- 
linger solgt forud. ùc havde forres- 
ten stamk undcr. Üef lwcT\'ærcde 
den ene forcstilling chcr dcn andcn, 
og gav øl til ))personalct<<. Dt: ))0n- 
dige(( dansepiger med làrkortc rocr- 
hcnsving vakte stor juhcl. Vi undgik 

at fii Wehrm<lcht illtl, ved at fortælle 

dCIll, at ),fcstcl1<< var privat. 

Træ/Cc, mcn gladc 

Eftcr 3 dages stærk aktivitet hanlc 
vi 35.000 kr. i kasscn til vores hyggc- 

fond. Vi var tr;:CltC, men glade. også 

hcstcmte vÎ sVlrmc at lavc dct sammc 
igen næste år. 

Og så gik hele dCl store cirkus i 

gang igcn. ~lcn. nu havdc vi ell 
masse erfaring at hygge på, så vi 

havde tid til at udspekulere nye mÚ- 

der atlrække pellgene uti af folk på, 
for dCl gjorde vi skamløst, men, vi 

gay dcm ogsÜ noget for pengene. 

Denne gang gik del ogsä. Nu var 
krigen slut, og der var kOl1ll1lcl i alt 
tiS.lKIO kr. i byggcfolldens kasse. 

Sc på vores dcj\ig~ store kluhhus, 
det cr rcsultatet. 

Oct V,lT godc dage, ug vÎ lærte 

hinanden at kenùc ptl cn ny m;ide. 

Generatiollskløften var gjort bety- 
dcligt smallerc. fordi vi hank- V;l'ret 

tl{ldt til ut trækkc på sammc ham- 
me!. For nok var del' konkurrcnce. 
mcn også hjælpsomhed I1lcllcm de 
forskellige arbejtbgrupper. 

En ting, sum vi gamic glæder os 

over cr. at se. hvordiln den nye ge- 
neration også har fundel ull af. at 
ùet kall Va're godt ngsfl for én selv. 
at yde noget mien anùell hctaling 
end dcn gla:de og tilfredsbed. dcr 
ligger i ,It slå et slag for kluhhcll. Og 
så har mall vel lov til at va're lith 

stolt af Tesultatct. 
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Oc püpula:rc syn~cpigcr bllvcr pra:SclIlCrCI f~H forcslillingcn. 
.' ..... 

Klar til at springe på 
Nytårskarrusellen 53 

AI 
roul E. 
Ehlers 

- Pâ fcst- og rcvyudvalgcts vcgnc vii 
jeg gerne byde jer aile hjertelig vel- 
kommcl1. og tak for det store frem- 
,,,,'de. En speeiel tak vii jeg relic Iii 

de ~)ofrc((. SOIl1 har givet ös inspira- 
tion og deemed stof Iii dcnnc Iille 

anrctning. ogjcg háhcr, at dissc fejl- 
tein ikkc hliver mintlrc fremover. 

- Skulk ell eller .HlLlen f~11c sig 

ITuffet. så tag del mcd el smil - del 
g~'r vi. 

- ~1cd ønsket om d par tÎmer i 

hyggclig samvær frcmf"fcr vi nu: 

NYTARSKARRlJSELI.EN 1953. 

Stllcdcs J",d vclkomslordcIlc ved 
en af vorl' sllcl'csrigc revyer. En pe- 
riotic i rokluhhens historic. SOIll vi 

cr mange. da t;cnkcr tilbage pft tncd 
ct blink i ,-'jet llg cl smil pfl læhcn. 
En periode hVOT Aalborg Roklub og 
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Grand, Frederikstorv ligesom var i 

familic, nÙr de vejrbidrc langwrsro. 
ere lod )>dc kunsrneriskc cvner(( få 
fuld udfoldelse. 

IIvordan noget sådant egenllig 

starter cr SVtt..'rt at forklarc, dCl sker 
bare. Svaret er nok som vor navn- 
kundige Springborg altid udtrl'kte: - 

fonti roerne er nogle sælsommc 
mennesker. 

Målle også prøve 
Dcr har altid stÙet ct vist ry om roer. 
nes arrangell1cnter, dcr oftest var 
udovcr def eJlmindeJigc. og vi, tier 

var aktive i 50"erne var altiù lutter 
ore, når de )'gamlc(( lIdvckslede 
minder. t\lan kunnc lige som se pâ 

dem. at der skcte noget, når crin- 
dringernc panorcrede. og naturlig- 
vis måltc vi andre ogsil pn:1\'e dette 
)lforunderlige((, hvorfor vi gik i krig 
mer! opgaven. 

Aile ))jmJ...'icdc.. hIe v pii dct stren- 
gcstc informerct om at holde )'øjne 
og 0rer(( stive. og omgltende rellek- 
tere vcd det mindste fejltrin. der 
blev begÚel i klubben. All kunne 
bruges. specie It alt l1\'ad vi >1ærligt 

og redeligt<< kunne stjæle antire ste- 
der fra. 

Vi omformede og fabrikerede 
slOf på livet IllS, lIg del viste sig for- 
bavsende hUTtigt. at flere af ))aktivi- 
sterne(( havde det rcUe blod i ärer- 
ne. bl. a. kunne Geertsen, Ole Pe- 
dersen og Skrald lrl'lle et væld af 
pletskud på del sanglige område, 
mens Clifford og undertegnede 
holdl os Iii sketch og udstyrsnumre. 

Den landskendte tegner Fabek 
trådte hI. 3.. sine første ),tegnesko<. 

her, som ),kulissemager<< var han 

uovcrlruffen. 

De tre store 
På skllespillersiden kunne nævnes et 

vælt! af })personligheder<<, men jeg 
hÚber ingen føler sig forbigåel, hvis 

jeg nøjes med at nævnc ,)dc tre sto- 
re<<, Lizzy, Bodil og Rap (Kaj 

:\Illllk). Hv"d de betlVd for revysuc- 
ccserne kan bcdst sammenlignes 

med kcndtc r1a\'ne som Lily Uro- 
berg, Bodil Udsell og Direh Passer- 
hvis man forstår. 

Al del Iykkedes for os al fä 400 
mt'nne~ker til na:rlTIcst at ,)Iiggc 

flade af grin(( i op til flerc minutter 
ad gangen, var sliddets kulmination 
for vi andre, selv om vi ikkc hank 
noget til gode pà den humoristiskc 
siùe. 

I {vad disse puhlikllIllmCr(( mo- 
rede sig over bare en aften, ople- 
vede vi antlre to gange ugcntlig. he Ie 

vintcren igcnnem. Bare deltc at 
OVCrværc en prøvcaftcn. var j sig 
selv et feslfyrværkeri, idet vi he Ie li- 
den omformede og retteòe lige lil en 
milned før premieren, og hvad del 
indebar, k,.n ikke nedfældes på pa- 
pir, det skal opleves. 

Mange succes'er 
Del vii fllre for vidt at komme ind på 
dc forskellige numre i revyerne, 
men mange husker sikkert endnu 
sl1cces'er som: Hr. Sillcrsen - Ilar- 
pecJud PrUfeSSllT Kinsey 

Skolelldflugl fra Birkelse - Aften i 

Harpell' (en halv lime flVr herrerne 
kommer). EI par af numrene opfør- 
tcs sencre ved kluhhens 75 års jubi- 
I'cllm, ct enkell hlev endog opfw! i 

Kildetl for et par hundreùe mcnnc- 
sker \'cd en hjemmeværnsfcsl. 

Aalhorg Rokillb har allid ..æret 

med, når der sker lloge!. lkke 
mindst ni'tr dct festlige knn forenes 
med ~'konomiske Cordele, og jeg 
tvivler ikke pii. at ogsÚ fremtiden vii 

fostre rocrc. der hesjælcs at" den 
))fllld((, tier forlængst cr hlevct ned- 
fældct i den uskrevne lo\'. 



Et hus fyldt med mænd er bedre 
end et hus fyldt med penge 
Et hils med mænd er bedre end el 
hils fyldt 01' med penge. (Arabisk 
ordsprog). 

I lRR6 begyndte klubben meget 
spartansk mcd at indrcttc sig i et 
pakhus ved havnen for senere at er- 
hvcrvc sit cgct bcskcdnc bfldehus - 

et skur, der kunne rumme 2 - 3 

bade. Huset blev placerel pa bank- 
kasserer Rassels plads ved Ponlon- 
bruen. Steuet er scncrc hlcvct hc- 
tcgnet som Bn'drcnc Rcntzcn's 
plads. Her havde klubben til huse i 

II !It. 

I juni IR<J3 måne man dog llyne 
hådehuset 40 alen tilhagc. Hcrfra 
flynedes klubhuset, der i ,wrigt ikke 

var særlig luksuriøst udstyrct, i 1897 t\alborg Rokluhs gamic klubhus hH århllll<.Jn:{J<,klfh:l, 

Iii Teglgårdsbavnen. hvor del fik en 
lemmelig afsides beliggenhed. 

I april 1'102 bemyndiger Aalborg 
Roklub formanden overretssagf"rer 
I I. Dam Iii al overlage, for klubbens 
regning, ellån på indlil 2000 kr., der 
forrenles og afdrages af klubben 
mcd sädan rente og sådannc afdrag 

som formanden med den eller de på- 
gældende långivcrc måttc forcncs. 
L,incts provcnu anvcntlcs til er- 
hvervelse af aklier i aklieselskabel 
Aalborg Bådebus. I'onnanden be- 
myndiges Iii at deponere disse aklier 
som håndpanl hos den eller de på- 
gældende liingivere saml Iii yderli- 

gere om ønskes al give pågældende 
làngiver I. prioritcts pantcrct i 

samllige Aalborg Roklubs tilh,,- 

rende dfekter. særlig bade og årer. 
(eitat) IlldvH.:bcn <If del nYl' kluhhus mellen1 broC'TIH:'. 

Nyl bådelws 
1907 blev arel, hvor klubben kunne 
flyttc ind i ct nyhyggct. rUlnmcligt 
bådehus på pladsen mellem broerne 
- nedenfor Badehusvej. lIer var der 
rigeligl med plads Iii klubben~ biide. 
Del nye klubhus forårsagede en be- 
tydclig fremgang mcù hcnsyn til 
bäde meùlelllstal ng roture. 

Prcssell nmtaler i 190R. at for;\r og 
dlerar har Aalhorg Roklub mange 
fortr;rdeligheder med bådehuset. I 

år cr ùer såledcs slået cirka et halvt 
hundredc rudcr ind. Dørcllc cr 
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br;rkket 01' og delvis "delagt, lige- 

som tier er begÙet forskellige småty- 

verier. Roklubben udlover den 16. 

februar 19118 en god dusør for anvis- 
ning af gerning~mallden. Sagen er 
anmeldl til politic!. men del star 
magtesl~~s overfor sligt. Ak - ja - hi- 

storien gentagcr sig - også i de gode 

gamic dage val' man hes\'a~ret af ty- 
\'eri og hærva:rk. 

I 1024 ble\' klubben sagl 01' af 

Ilavnen. Pla,!'en skulle bruges til 

den n\'e Limfjonlshro. Som crstat- 
ning fik man anvist den nuværcnde 
pla~is \'est for Jernbanebroen. 

En kreds af klubbens langlursro- 
erc fik den glimrcnde idé. at ncd- 
hrydningsmaterialerne fra det 
gamle klubhus skulle bruges Iii at 
()pf<~re ct weckendhus ved Ryå. og 
stiftede interessantselskabet liS Rv- 
åhuset. Huset - sencre kendt SO~l 
)}Trostens llolig(( - skullc opf~1res i 

Rævekra!. umiddelbart ned til Rvii. 
hvor familien Scheel. l3irkelse. ;'e- 
derlagsfrit havdc slillet en grund til 
rådighetl for kluhben. 

Imidlerlid skulk tier bygges et nvt 
klubhus, og man holdt en storstilct 

basar, der gal" et overskud pii 7.5(KJ 
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kr. ßcstvrelsen ansøgte hvrùdet om 
cn hcvilíing pit to.ooo kr" til byggc- 

riel. ßyrådet afslog og hcnviste sa- 

gen til Havncn, da man mcntc. 1'0- 

klubbcn h0fte herunder. 

Ilavnen hevilgede en gave på 

3.0lK) kr. Der skul1e hruges 27.000 
kr. Iii hyggeriel. og heslyrelsen 

havde kalkulerel med el sparekasse. 
Iltn på 5.OfXl kr. med 51 X) kr. i afdrag 
arlig!. Til lrods for al medlemmerne 
ogs;\ ha"de sam leI et pænl bel0h 

sammen. manglcde del' stadig cirka 
5.1XX) kr., fl" man kunne komme i 

gang TTled byggerict. 

P~í den ekstraordinære gencral- 
forsamling den 3. februar 1926 med- 
delle fon;;anden. direkll" K. Chri. 

stensen, al han skænkedc 5.1X)[) kr. 
Iii hyggerie!. En meddelclse der, 
if"lge prolokollen, blev modlaget 
med vild juhe\. Heslutniogen om 
hyggcricts igangsa:tning blcv lagcL 

Hercfter gik det stærk!. Den 9. juni 

var der r~jsegi1de p;\ del nye h;\de- 

IlUs. Den 29. august oprandt som 
den SlI"Sle dag i kluhhens 40 ;\rige 

historic: Indviclsen af det nJ'e killo- 
hus, der hlev helegnet som et af de 

smukkcstc i tandet. Monumental - 

SOTTl nogen sørnanoskirke med tårn, 
hovcoskih og sidcskihc. Et hyg- 

ningsværk, del' satte sit præg på den 
vestlige havnefront. 

Da formaoden, direkl"r K. Chri. 
stensen den 5. april fejredcs vct.! cn 

stOI' fest i anledning af. at han bavde 

va.-ret formand uafbrudt i 25 år. 
skænkede han atter kluhben 5.000 
kr. mcd den motivering, at det val' 
hedS! for kluhhen at være gældfri. 

En storstilet gavc, del' på en for 
kluhhen hehagelig m;\de bragte or- 
den i dens økonomi efter det store 
kluhhushyggeri. 

SlOr frcmgang 
Med 9. april 1940 kom der Slor 
fremgang for rosporten. Trods \'~er- 

ncmagtens pàhudte indskr<cnknin~ 

gel' med roforblld mellem hrocTIlc 

m.V., steg Tllcdlemstallel. og klllb- 
huset blev for lille. 

Et idé.forslag fra el af kluhhens 

medlemmer, arkilekl Vilhelm BlIgh 

viste, at et nyt klllhhus ville koste 
2S0.1XX) kr.. men da Ha"nen ikke 
kunne love nogct bcstcmt om, hvor 
la'nge kluhhcn kunne blive hoendc. 
tunk hcslyrelsell ikke give sig i lag 
med dette slorsWcde projekl i he- 

ton. sten og tra:-. 
ViI helm h~1gh udarhcjdede heref~ 

tel' forslag til en 001- og tilbygning tit 

("j 

DCII1)T klllhhus i Vcstrc Bådcha\"ll 

ï 

Rejscy;ildc pa ud\idclscn af klubhuSCl i 1946. 
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Klar Iii q;IlHktheJ'.;,nín~ 11960 

/~ 

92.1XX) kr. Dette forslag hlev vedta. 

gel. 

For al skaffe de mange penge hie" 
der i 1944 alllOldt hasar. Det hie" en 
kæmpe-succcs - vel en af de størstc 

en spoftsklub i Danmark h"vde 01'- 
leve!. O"erskuddet hlev p~ ikke 
mindre end 33.000 kr. 

EI Jignende cflerårsmarked i 1945 

gav ct overskud på 29.000 kr., og da 
bvr"del sanllidig hevilgede S.OOO 

k~.. ha"de kluhhen penge nok til al 
pÙbegynde moderniseringen af 
kluhhuse!. Den 14. fehru", ble" der 
holdt rejsegilde, hvor daværendc 

formaml Chr. Springhorg takkede 
aile der ha"de vdel en indsats. Ocr 
skal' nævnes arkilekt Vii helm UI'gh, 
Berg Haeh samt Sagosuppeholdels 
brygmester Gunnar Scheller, ùer 
gjorde dagenuforglemmelig for del- 

tagerne med sin hclt specicl1c rejse- 
gildepunch. 

Jubi/æcts tcgll 
1946 stnd i jubilæets legn, og det 
moderniscrede kluhhus stod næstcn 
færòigt tir inòvielsc på Sc1Vè jubilæ- 
umsd71gen den 2H. august. Hclt fær- 
digt hie\' kluhhusel fl^,st i 1947. Ud. 
formningen og indretningen af kluh- 
huset er i S{(lre træk, som vi ken del' 

klllbhusct i dag, n\cd robassin. or- 
holdsstuc, g;cstckahyt m.v. 

Del Val' i uvrigt Vii helm Høgh, 
del' et par ill' sene~e, val' arkitekt på 
Ægir's kluhhus, der dengJng blev 
byggct iii Arhc.iderncs Roklub. 



I Kaj Mllnk's forrnandstid sidsl i 

60crnc bcgynJlc de fç)rstc sh~rrc rc- 
noveringsarhcjdcr ph klubhusel og 
slæhcstcclct. 

I 70crnc under Tom Holmberg og 
Hans Jensen fik klublokalerne og 
omklædningsfacilitctcTnc en til- 
trængt ovcrhaling. Det var i øvrigt i 

dcnnc periotic hrandmyndighc- 

derne beordrede IleI-Bar og Gæsle- 
kabinen lukket. 

Her i 80erne cr modcrniscringen 

fortsat. Beslyrelseslokalel er blevel 
isoleret og rcnovcrcl. Instruktions. 
lokalel ved robassinel er klargjort til 

hclårsopvarmning. 

Endclig arhcjdcs clef met! udvi- 
delse af bådehallen og en tilbygning, 
def skal indrcttcs som styrkctra.:- 
ningslokalc. Sidstnævntc skal stå Iii 
rådighed for Aalborg Damerokillb 
og Aalborg Kajakklob. Endvidere 
er der truffet aftale med ADH om, 
at robassinct bliver f,cllcscJ'c. El kik ind Î b{ulchallclllllcd k;tproning!'.lx\dclll' i 1973. 

Har virket sam en hel magnet 

At' 

Peter 
Lafl/Jek 

Aalborg Hokillbs KlobhllS, denne 
r"d/hvi,k arkitekttoniske og by- 
platlll1æssigc perle, der i mere end 
50 år lad sig beskue fra Kastelvej 

mcd sin fine bcliggcnhcd for enden 
af Ryesgade, har virkct SOIll en mag- 
net p<i mange Søsporlsinteresserede. 

Desværre har omlægning af vejfø- 
ring og ændringer i arcaludnyttelser 
langs havnefronten sva:kket kluhhu- 
sets dominans. Vi har efterhåndcn 
vællilet os til den lidt mere tilhage- 

lruknc lilværelse bag rækker af mo- 
tor- og sejlb!lde. Ell placcring. tier 
hell ,ikkert har belydet nedgang i 

antallet af impulsive medlcmmer, 
hvis interesse for roklubhen hliver 
vakt ved Iystcn til at kigge indenfor i 
del srnukke klubhus, 

Klubhusels belydning for klubli- 

vet kan ikke ovcrvurdcres. Vi ved, 
at hver gang klubhens facilitcter i 

lalld er blevet forbedrel, har del be- 
tydet fremgang og øget aktivitet. 
Mange af klubhens lraditioner er 
belingel af klubhuset. 

Hvcm vii undvære de traditi- 
Ollelle f"dselsdagsfester i bildehal- 
len? Dcr er i årenes h,b afviklel 
mange spændende fester aile præget 
af ùen aktive medlemsskares eViler 
og fantasi. 

Kan I huskc Vagn Thidemann og 
Flemming Johansen. der havde 
skabt kulisscrnc til del Icgcndariskc 

),Cirku~ Ib(< - det var ùcngang, Ib 

Stetter var cirkusdirektør. 
Erilldrer i Peter Sigfred og 11011- 

ga, der dansedc mavedans i manc- 
gens savsmuld til Küster's sopran- 
Døjrc og Hcnmw Phfinner's smæg- 
lende toner? Peter den Storc afslut- 

tede forestillingell ved via t"orhallen 
at trave ind i manegen mct! en at" 

vildhestene rra Fjordmarken. At 
Peter optràdte i hjemIl1cværnet's 
kampuniform gjorde ikke oplevel- 
sen ringerc. 

Dc særlige afdclingsfcster pfl I. 
sal er også en ullltale v<.rrd. 

Den helt speeielle ,pænding, der 
var i luften, nar man som lJ-roer el~ 

ler kaproer for første gang, med 
følte trin - trådte dansen med en af 
harpcrne fra ADR til ))SiIllOilY and 
his All Slar's - med Ehlers, Thom- 
sen cller f\1artæng sum mikrofonfor- 
fører. Samme fortættede stemning 

fornemmcs når Rap, Leo Quist og 
Karl Johan m.fl. fører an ved 
GAR's candlelight-aftener, blol 
spilles der her på flere slrenge. men 
harpernc cr de sammc. 

Sàdan kunne der n;evlles adskil- 
lige eksempler pÙ fOfnøjelige akti- 
vilcter. der har givet kluhhuset en 
eenlral plads, nàr vi skal genkalde 
oplevelser og episoder fra klublivel. 

Aalborg Roklub's bestyrelse har 
allid fors"gt al skabe tidsvarende fa- 
ciliteter til sine medlemmer og der- 
ved fremlidssikret klubben. 

Aktuelt skcr det ved det igangva:- 
rende hyggeprojekt, hvor bàdchal- 
len uclvides med ca 70 m2 og der byg- 

gcs afdeling til styrketra:ning på ca. 
100m'- 

En helt afg"rende ændring i for- 
hold til traditiollel klllhpraksis er, al 
klllbben f,ir fælksfaeiliteter med 
Aalborg Kajakklub og Aalborg 
Dame Rokilib. El spændeode ek- 
speriment der stilles store forvent- 
ninger til. 

He/-Bar 
Eller hvad med klllbbens illtime 
sted Hel-Bar, hvor salonroernc 
havde skabt en hel specie I eksklusiv 
klubslemning. Et sted hvor kun de 
>'optagne<< fik lov at svingc med de 
hilndlavedc keramiske ølkrlls med 
initialer, og hvor bartcnderen med 
stor virtuositet hetjente kllappernc 
på byens smllkkesle sollvbeslåede 
kasseapparat, der virkcde eftef 
princippel: Nflr pcngenc i kassclI 
klinger o.s. \'. 
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hllsidcn af klubhladcl i 11.).15 

Har ofte været ude i hård søgang 

men hver gang redet stormen af 
Sigfred Hansen fik i 19-12 overbevisl 
generalforsamlingen om nudvcndig- 

heden af. al k\ubbcn fik et med\ems- 

blad. 
Medlemsbladel havdc v;eret et 

ståcndc crnnc under ))Evcntuclt(( 

gennem III aT. 

Bladels formål skulk v;ere gen- 

[lcrn mcddclclser og artiklcr. at "gc 
interessen for kluhhcn og arbcjdet 
dcrncdc under mllttoct >>at gavllc og 
fornøjc<<. 

I april 19-12 udkom del f",slc 
med\emsblad med Thordahl Jensen 
(Skrald) som den f""lc ansvarsha- 

\"cndc rcdakhM. 

Del skulle vise sig. al ARs mcd- 
lernshlad i en årrækkc. i udstyr og 

illdhold. blcv el af lalldsdelcns for- 

nemstc. 
Som forlldset af Sigfred llanscn 

Ill.n. 
fik klubbIadcI - speciel! i krig'- 
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ftrcne - særdeles stor be\ydning S0111 

Tlll.:ddelcisesmiddcl og for bcvare1- 

sen af kontinuitc.ten i kluhlivct. 
Da roning cr en sæsonsporl. har 

c1er i årencs I,"~h værct annonccrct 

0111 utalligc aktivitcter i vintcrhalv- 
årct. 

Medlcmshladct har i sOJ11lllcrhalv- 

årcl naturligvis v<eret prægct af 110- 

vcdaktivitctcrnc: LangtllTsroning. 

kttproning. L1llgdomsroning, III 0- 
tionsroning og. fcricroning.. 

R.edaktiom:n hilr i tlcrc olllgallgc 
hafllìl tUJ$e i lokakrll<.: liver hal1en 



. 

Redilkwr PC-fer l.<tuhck. 

I vinterhalvårct cr spalterne præ- 
get af indlæg og annonccr om orien- 
lerings!"b, skisporl. fodbold, h~nd- 
bold, gj'mnastik og s\'ømning. Af 
ikke idrælslige aktiviteter skal næv- 
ncs: madlavningskursus, revy, ba. 
saT. musikaftener. sangkor, mando~ 
linkursus m. v. 

Ocr har endvidere i hladers 44 
Úrigc Icvctid været mange spæn- 
dende indlæg og artikler om killb- 
ben og dens virke. Specie! giver en 
lang rækkc person-interview i for- 
bindcIse med flldsclsdage og jubi. 
læer en virkelig fin haggrllnd for al 
forstå traditioncns hctydning for 
k!llb~nden. 

Af de mere cller mindre fasle ru. 
hrikker i hlader sk:iJ n;cv"es: Klubli- 
vet, G.A.R.-siden - (den mcd ege- 
bladel) og >>llar I hort<<. 

~ 
Y~....-~ 

r'r- 

Rcd<lkl~~r Kaj \-funk. 

Rcùaktw Flcmrnlllg. GCCIl Jensen. 

Rt'JakMr Ibll:. Worm 

Kluhhladet har va:ret hcldig Ill~d. 
al der allid har været en talcnlfuld 
og intcresserct rcdaktion, samt en 
urrIJlig [nlfas( kreds af aI11l0flL'~1rer. 

som âr chef ár har sH,'Jttet bladl't 
med <lIlIlOIlCcitH.lta:g.tcr. 

Trolls ovenn~l'vntc har bladet alli- 
gcvel i ~\rcnes løb Vinet L1de i alvor- 
ìîg økonornisk s~~gang. Rcdaktv1- 

rerne hitr derfor forsøgt aile Illuligc 
krlllllspring for at klare ska:renc: ap- 
pcllcret til mcdlellltT1ernc om at give 
bladbidrag, hegrænsning af nlllllrc 
og siJetal. fa:rre fotns - Fabek leve- 
reele tegningernc uden hercgning, 
undladelse af farver. fotokopi i ste- 
det for bogtryk. mindrc formal 
o.s.v. Rohladet har dog hver gang 
redet stormen af og cr vendI tilbagc 
i en statH.hud. tier hâde er tidssvéj- 

rendc og følgcr traditioncn. 

Medlernsbladets bladsrnørere 
1942-1')44: 

Thordahl Jensen. ansvarsha\'cnde. 

1944.1946: 

Sørcn I.. Lauritsen. i:lI1svarshavcndc. 
Svend Gcertscn. F. 0stcrg;ird Larsen. 
Peter Borup. (ìunmlr l\ïclscn. 

1946-1947: 

Pdcr Borup. ansv~nsha\'cnde. 
Gunnar :\'iclscn, Svcn Gccrtsen. 

1947.194S: 

Sven Gccrtscn. ansvarshavendc, 
Peler Borup. Poull.auritsen._ 

1948-1949: 

Poul Lauritsen. ansvarshavende. 
Clifford Jet/sen. 

1~4~-1951: 
SVCl1 ('~ertsC'lI, ~l1l:-;\'<lrshavt:lldc. 

POlill ,auritscn. Kaj í\1unk. 

195)-1962: 
K<tj í\lunk, ansvarshavcndc. 
Poul I "aurilscll. Frede Fahck (tegner). 
Christian ørsn~s. 

1962-1970: 

Peta Liltlb~k. ansvarshilvcnJc. 
Hans \\'orm. Erik Kjær, Jørgcn Jul11. 

Per Lmsen. 

1970.1<J72: 

I:rnst n. Kristensen. ansvarsh.lvendc. 

Halls r\yg{lTd, Hans Kurt Gade. 

1972-1975: 

Per Llrsen. <lnsvarsh.lvendc. 
John N"rgárd, I{ans Nygård. J~ns Chr. 
Jensen. 

1<J75-19H2: 

Karstcn Holt. ansvarshavcndc. 
John :'-J~'rg?lrd. Jcns Chr, Jenscn. Klaus 
Fristrup. Leif II. Janlbscn. Ilcnrik 
Jenscn. Hemmillg Gccrt -knscn. ~icls 
l)llrin Jacohscn. 

19S2-1984: 

Karstl:llllnlt. ansvi:lI'shavcndc. 

Esbcn SchOll. hcddy Nielsen. 

19S4-1<JS5: 

FrcdJy Nielsen. ans\'ar~havendc. 

I<JS5-1<J86: 

f'lenrik Jcns(.'n. ;\nsvi:lrshavcnde, 

Kar!'itcn Holt. 

1()f'\6~ 

John ~~"gård. ;Insvarshavc/lde. 

(,7 



25 0 " 

ar sam .. .... 
L' 

, ~ 

ARs I ~ 

~. 
I....., 

- 

første- 
. 

1":; 
! ',' 

. 

. "f' 

mand 
~. 

," 
,~ ~,;f 

Af 
Fri/nk 

Pedersen 

Aar 1903. Onsdagd. 
3"'0 April. Kl. 9 

Aften aOwldt Aalborg Roklub efter 
lovlig I ndvarsling, sin aarligc Genc- 
ralforsélll1ling paa Grand Iiolcimcd 
D.agsordcn: 

I. Hcretning 0111 Virksomhcdcll 
i 1902 

2. Frcmlæggelsc af Rcgnskabct 

.J. Valg af Bestyrelse 

Under punkt 3 oplyses, I stedet [or 
Klubbens tidligere Material[orval- 
ter Fabrikant eand. pharm. K. Niel- 

sell, del' cr fratlyttct Bycll valgrcs 

ccnstcmmigt Dircktør cando pnlyt. 

K. Christensen. 
Ved den ordinærc gencralforsam- 

ling den 5. april 1905 fik K. Chri- 
stensen 17 stemmer til valg til hcsty- 

rclsell og den 7. april konstitucrcdc 
dc nyvalgte sig. med dircktl'tT K. 
Christensen som formam!. 

Del hie\' til 25 år som formand for 
Aalborg Roklub. K. Christensen 
dcltagcr i sit ~idstc bcstyrelsesmødc 

den 30. maj 1930. Aile er rn<1dl. og 

man bchandlcde )>Rcglclllcntct<(. 

I ;JudiCIIS 
Dirckl~H K. Christensell n.~Jser 

noglc dagc scncrc til K0henha\'n for 

at kOlllllll' i audi~ns hos Hans l\1aj(.> 

stæt Kong Chrislian X. Anl~ùniIl- 

6H 

Relieffct af K. Christensen i hallen. 

gen val' at takke for dekorationen 
>)Ridùer af Dannebrug((. Del nâ- 
edes ikke, dagen [,Ir - den 14. juni, 
under et be";g p'\ Gurre i ]\;ordsj;el- 
land. d<1de K. Christensen. 

Det er forstAeligt, at klubhen d- 
tel' at have været pra:gel af K. Chri- 
stensens lederskah i så mange <'ir 

ikke uden videre kunne slippe tan- 
ken om hails nær"ærelse. 

I bestyrelsesprotokollell dell 2. 
marts 1931 kan man læse: Dn,ftdse 
om a[hnldelse af klubaften, allgå- 
ende et relief af Dir. K. C. 

Mindcplade 
Vcd den ordinære gencralforsam- 
ling den 10. marts 1931 under punkt 

II, EveIlluelt' Springbnrg omtalte 
mindepladen for DiL K. Christen- 
sen. - Anbefa1ede et relief i kobber 
fra Kugelrnann. Vejg;:lard. 

rra et bestyrelsesm<1de atnoldt en 
mamlag først i juni Ia:ses: Forman- 
den og na:stformanden har heset 

rnillderelieffet over a[d<lde Dir. K. 
Christensen, der afslNes den 15. 

dennes. og fundet det [uldt ud til- 
fredsstillcn<le. 

I hoct cfter cnkcll frll ~L Christc- 
sen oprcttes ct legat. hvor Aalhorg 
Rnklub nyder godt af ell árlig por- 
tion piì ca. 1000 kr. i 15 iir, som slut- 
tede i 1950. Et værdi[uldt mimIc. 
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De mcnnesker SOI11 skal ud gcn- 
nem d<1ren fra Aalborg Rnklub, kan 
ikke undgà at se det omtalte relief. 
det hænger Iige over chHen. Man 
skal ikkc være kunstkender for at 
hemærke ell vis udstråling cller per- 
sonlighcd. som kommcr til udtryk 

fra den sorte metalplade. 

Kllnstllcrcn 
Mesteren dler kunstncren val' blik- 
kenslager og kohhersmed Laurits 
Charles Kugelmann. F<1dt i K,;ben- 
havn den 5. september lX72 og ud- 
l;en blikkenslager dell 2. november 
1891 i Glnstrup. 

Dell 7. januar 1924 l<1stes n,c- 
ringsbrc\' som hlikkenslagermester 

med adre"e: lIadsllndvej 42, Vej- 
gaard. Nogle af Kugelmanns arbej- 
der scs i Nørrc Tranders Kirke. 
Ansgars Kirke og den romersk~k.a- 

tolske Kirke. Pnrtrætrelief[er [indes 

blandt Oere, af afdode branddirek- 
t~'r Færch. og <IT. Lassen, på en min- 
desten i Asaa. Kugelmann dor piI 

GlIndnrfslllnd dell 5. maj 1945. 

Aner man ChI'. Springhorg sum 
drivkraft bag delte relief? Aalborg 

Roklllb har et sj;cldent klenodie - 

forstft tlet ~ 

Oplysningerne om Kugclmann 
stammer fra Aalhorg Stiftidentle. 

6.8. 1979, a[ Viffert 1.arsen. 
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Kaj Munk overrækker Frejapokalen til del vindende mandskab i drenge-firer. 
Holdet bc~tod af: 

1. Svend E. Tideman, 2. Mðr1in Granding, 3. Jens FcJuerholdt, 4. Henrik Lyng 

cox.. Hans Jensen 

Det går 
stadig strygende... 

4FAUERHOLDT 
JENSEN aps 

MALERMESIRE 

GL. STRANDVEJ 9 
. 9000 AALBORG 

. TELEFON 127008 

69 



I i 

I I 
I I 
, I 

I ! 

I I 

III III I! 
.T 

I 
. 
. 
. 
. 

~~--T7""~ ~u ___ .' ---.Ii ~. ~,;L..""'~ '.', -- 
~ 

,f.?.~..... ~. .-" ,- 
- 

~-.. ,... -,.:;10: ....-:::;, 

,- -... ~ '~ 

UngdOlnsroo.:rnc Ilcllnk B. Pedersen og Stig Ing~rslcv rncd 100 árs standeren 
... 

J. 

~i 
II 

~ 

. 

1 

Fern nye både ti1350.000 kroner 
blev navngivet på den store dag 

Af 
Peter 

Laul>ck 

Sá oprandt den dag. som vi aile 
havdc set hen til med store forvcl1t- 
ninger - klubbens UK) iirs flldsclsdag 

dell 28. august med reception - stå- 
ende taffel og bådediib. 

Dc val' der aile. der ovcrhovcdct 
ba\'de mulighed for at slippe fra job- 
het - rnedlemmcr, rcpræscntantcr 
fra nahnkluhbcrnc. krcdsen. [oven. 
neT. forrctningsforhindclscr - de 
kom med jettly fra liSA. med heli- 
kuptcr fra Flyvcstatiotlcn. mcd tog 
fra Køhcnhavn o.S. v. ~ del' vaT stu- 
vcndc fyldt mcd gratulantcr i vort óO 

Ür gamIc klubhus. 

7() 

I bådhallen ha\'dc klubbens slag- 

tcrrncstrc Nitte alias POlil Robert 
Nielsen og Leo Ouist dækket MS, sii 
del Vaf del mcst vclassortcrcdc far. 

wj. der er set siden Noahs Ark. Aile 
kluhhcns fcinschmeckcrc: Moos- 
dorf. Brim. Per Kok, Alfred Slag. 

ter. Peter Sie!(frcd, Karl Johan, Ole 
C. og Iwad de IlU hedder. sva:rmcdc 
omkring arken. 

Ocr ble\' holdt taler i lange baner 
- den Ia-ngstc stod fOfm<lIH.lcn for - 

men 100 år cr ogs1t lang lid. Da for- 
mandrn ~)pdagcde. at selv de gamle 

kultivcrcdc ka:mpcr: Radillcr. Berg 

Bach, Hofman og r-..'lullch J~ugcnscn 
hegyndte at trippe. tog hall ct par 
hurtigc árctag og nåcdc op til Iluti- 
den. Sà vaT del. hall brændte den af 
mcd nahokluhhcn. hvis fOCfe 
ventlte forkert i bådcnc og be\'a'- 
gcdc fHerne SOtll nwllcvingcr - det 
lettede p" benwjet. 
Leo \1ollcr. SIFA's rorgængcr. 

måttc brugc aile sine rctoriskc evner 
samt lidt til - bl.a. skilte han mikrn- 
fonen ad - for at fastholdc imcrcs- 

sell, hus de fcststcmtc (ocrt:. lier 
som Adam i Paradiset bcfandt sig i 

en verden af fristclscr med Acken p!i 

den ene side og Syndtloden 1''' den 

allden. 
Trods nJllrke skyer og en klllig 

vestenvind hlev vÎ mien for p;~1 hàdc- 
pladsen udsat for den helt store 
ábenharing. Fem sIllukkc fartøjcr là 

på rad og ra:kkc. del' val' alt ligc fra 
singlesculler Iii oller - for .1:iO.OOO 

fOTllcmt skibsh<indværk. 

ß;ïdcdåbcn 
Oagcns højdcpunk val' sa ahsolut 
bådcd;'ibcll. Flemming Gecn Jen- 

sell. tier fornylig sad i ùen danskc ot~ 

tel', deT vandl bronze i V\.1 i Not- 
tingham ~ cr tidligcrc Aalhorg-roer. 
men stiller flU or for Hag.sværd - 

lagde for I11cd at navngÎvc en smuk 



klinkbygget single sculler >dubi<<. - 

Ilans fader, Svend Geer! Jensen, 
fulgtc trap ved at navngive den næ- 
stc single sculler >)Passiv 8(w. Det 
var nctop sonnen, dcr blandt klub- 
hens passive medlemmer ha\'(1c for- 
<1nlcdiget indsarnlingen til den 
11.(J()O kr. dyre båd. Som GAR's 
formand Kaj MlInk lIdtrykle det, da 
han redegjorde for st<mcforenin- 
gens smllkke jllbilællmsgave. 2 både 
Iii 130.0()() kr. - Først faderen, s~ 

"lnnen og derefter... i hver! tilfælde 

t"orstod (ìAR-formanden med sæd- 
vanlig autoritct at :-;kahe den rette 
ånd, da Jens Tingskov og Carl 
St"ekcl hædrede 2 af klllbbens 
)>glllddrenge<< nemlig Gunner 
Scheller ng Ajs - ved at opkalcle 

henholdsvis en firer og en to fIrers 
inrigger efter demo Niels Erik Hof- 
man - en af hovedmændene hag kap- 
fonden slllttede ved at døbe klub- 
hens nye tlagskib, en otter >)Kap 

!(){k 
5 nye smukke h~de til klllbben - all 
hctalt - der er stadig stil over gamic 

AR. 

OverraskcIser 
Ocr val' flere ovcrraskelser - det 

lød som et skybrud - men viste sig at 
være en at" tlyvestationens helikop- 
tere. der langsoml c1ukkecle ud af de 
bly~tllnge skyer - og ud for slinger. 

sen droppede den ell f10k frøm,end i 

fjorden - hvorefter den forsvandl 
vcstoveT. Det viste sig, at det val' 
klubbens tidligcre træner Bjarne 
Pedersen. der sam men med kam- 
merater fra ja~>gerkorpset på denne 
speeielle milde ville Iykønske killh- 
hen - hvilke! konkret skele ved, at 

Bjarne lld af den dyngvåde frll- 
mandsdragt Irak en gammel killb- 
slander, der hlev overrakt Iii for- 
mand John Terp. 

God opIevcIse 
Det var en god oplevelse at g;; 

rund! i klllbhusel og hilse pÚ aile de 
gamic rocre - pragtfuldt, at de stadig 

kan findc ned i klllbben n~r signal- 
f1agcne vcjcr fTa flagmasten. Kaj 

MlInk og Svend (ieer! lIdlrykle det i 

deres taler: Killoben bar givetvi ro- 
ere sri mcget - det g"r den stadig - vi 

skal bare finde dcrnctl. Del cr stadig 

en positiv oplevelse. at nHH.Ie gamic 

kammerater. at fornemme atmosfæ- 
ren i vor smllkke hall - skarp! iagtta- 

get af Kringeling og Dirckwren - 

man tager lidt mere forsigtîgt ptl 
svingd~Hene Iii klubhells hjcrte - bt!- 

C1.~~~ 

.~ 
\ 

I': 

hHinanden lor GAR, Kaj \1unk, p;'i lah:rslolt:ll. Bag ham scs S\'cnd Gt'l.'rI knscn. der nan)- 
gJ\' ell sill~1c sculler "Pass!\' ~(l<<. 

...I 

-tfJ 
. iii :: 

II'. .... 

Niels Erik Ilofm.111 hi..[,kl itf Bernhard AIHkrscl1 na\"ogivcr dCJlIl)"c oller >>Kar 11K)". 

a 

dehallen - hvor del' trods plastbàdc- 
nes indtrængcn stadig cr den sk~'nne 
s,.,ùe duft af mahogni og Hcmpcls 
h;;dfcrnis Ilr. 10. 
Sp,'rg aile de gamIc. dcr i dagcns all- 
lcdning dnkkede op: Storgärd, vur 
danll1arksl11ester i oriclltcring, .Iuul 

- gar\'ct kaproer fra .:'{)"efllc. 0slcr- 
gt'ird -Ianglursvctcran. \Vorrn. Kan. 
sIrup - fOrh. kapslyrm,end, Ove 
Thol11,;clI og Jells Kjær forh. rnatcri- 
aleforvaltcrc og lllangt.: flere, jcg 

lror, dc ~igcr Jet Si.lIlItIlC: >>En gall}!, 

roeI' a/tid rocr<(. 
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Flèm111in~ Gccn Jcw;,cn navngivcf en klinkbyggct scullcr ,,juhi.c 
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Tak for aIle de dage, der svandt: 
- For AR er ældst - AR er bedst 
l..,rdag den 3D. august deltog 2-3()D 

festklæùtc rocre og indbudtc i år- 
hundrcdels jubilæulllsfcst på restau- 
rant Skydcpavillonen. 

Ved indgangcn blev gæstcrnc 
Tllodtaget I11cd rcjstc årcr og Ic- 

vcndc 11111sik, der Ilk\' leverel af 
Aalborg Tyrolerorkester. hycns top- 
orkcstcr. KluhhcTls formand. John 

Terp. b.,d fesldcllagerne velk"",- 
men og. oricntcrcdc om aftcncns pi'l- 

[,""kte fork\b - blaodl alldet. at det 

vaT h'Jrstc gang i hundrcdc àr, at da- 

rncr fik rnulighcd for at O\'Cf"ærc 

ovcrrækkclscn a{ ærcsbcvlsl1ine,cr. 

og al del vii varc 100 aT inden ~det 

skcr igcn. Dcrcftcr O\'crloù John 

Tcrp ordel Iii aftcncns toastmaster, 
Pl.'r Larsen. der iklædt dcgant hvid 

smoking. slyrcdc aflcncns \'idere 

forl,'h. 
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Et virkeligt godt in,blag i feslar- 
rangementet var. at Sky"epavillo- 
ncns sk,~nnc kvindcligc værtinde 

fortalte forsamlingcn, t~vorlcdcs ju- 
hilæulllsmiddagen var blevct tilhe- 

redt. f\.liddagcn bcstod af: 

MlDDAGEN: 
IJa/.:scfarserct ørredfi/et med rejcsa- 

lilt. ....aLlce :l11dalausc og hjcmmcbagt 

thires. 

Ka/vefilét mcd sa/at apex. gclé. 

pom. crollgctter, pom. pcrsille og 
fl0des<lllce. 

r...lJOmhc;ì la Aalhorg Rokluh. 

Hereil c.1rn\'iIJe ad /ihicum. Dc.çscre- 

nn. Kaf{c/'cc med hjcmnH:~hil,!!t 

k rafJsckagc/.:on[ck c. 

Nil/mild: Klilr "'P/K' mcd boiler. 

Spcciclt værtindens u1rende heskri- 

velse af fIç~dcsJ.ucens 12 timcr langc 

frcl11stillingsproces gjorde indtryk 

på selv de swrstc grova:dt:n.:. Ovcr- 
tjent:rt:n oricntereùe om aftencns 

vine. de sÜkaldtc tårllvine, der dog 

var af fransk hcrkomst. Altsallllllcn 
I11cdvirkende til at helc llliddagsl11c- 

nucn hlev en nydclse for bäde '1jC og 

gone. - Yor gamic lJ-chef. POlil Erik 

Ehlers. 10" sin fyldige r0st Iyde ud 

ovcr forsamlingcn 50111 forsangcr til 

klubsangen >) Vi har en splendid ro- 
kluo<< satte h.Ul gang i fcstlighc- 

dernt:. 
Dc officielk lalere var værksteds- 

assistcnt, byrådsmedlelll Ivan Gilli. 
amsen. der hragtc Aalborg Uyrads 
lyk"nskning tíl kluhbcIl, saml rc- 
præ,entant fra Dansk Idr,"ts For- 
bund. politia~sistent Niels Jørgt:n 
Krogh. sum mcdhragtc Iykønsknin- 



ger Ira DIF sam I lornundets nordjy. 
ske amlskreds. Sidsl men ikke 
mindst skal næ"IlCs Aalhorg Damc- 
roklubs charmcrcnde formandindc. 
Anne ~lnric Brøndum, der :\hcnt 

erkendte Aalborg Dame Roklub's 
mangcårigc amhivalcntc kærlig- 

hedsforhold Iii Aalborg Roklub. 

l-Iædersbevisninger 

Uddelingen af hædcrshcvisningcr 

hlev aftcnctls hovedbegivcnhcd. her 
mærkcdes klub-historiclls \'ingcsus. 
da kæmper som J. P. Munch J"rgen. 
sell. N. Chr. Andersen og Ajs fik 

o\'crrakt hyer sin 55 ;Îrs niil og Eigil 

Johansen fik 40 :irs nÙlcil. ~ævllcs 
skal dog også de mere 1Il1gdommc- 
lige clclllcntcr som Leo Ouist og 
Poul Mølg~rd med }S àrs lIàl. Frank 
Pedersen }(J års lIål. Karl Johan 

Thomsen og John Terp 25 års nål. 

Vel roet 
gamle 
dreng 

John N'Hg~trd og Espcn Schou 15 

i'lrs n~1. Michael!)ue ""ielsell. Klaus 
Knudsen. Anùers Gregersen. Jør- 
gcn VcstcrgéÍrd Jensen og Carl Emil 
Rasmussen. der aile fik JO ~rs IIttlell. 

St<lrst hædcr tillaldl dog den 
gamic I11csterrOCT og forhcl1v..eTcnùc 
formaml, Jells Aage Nøhr Frand- 
sen, hcdre kendt sorn Radiller samt 
klubbens mangeårige træner og ro- 
professor Frank Pedersen. Under 
stor applalls udnævntc John Tcrp 
disse hædersmænd til ærcsmedlem- 
mer al Aalborg Rokillb. Radillcr 
k\'itterede for hædercn ved at for- 
t;clle en herlig hcrctning fra cnlang- 
tur Iii Nyk"bing Mors. hvor han 

saTllmen med Sigfrcù Hansen og Al- 
fred Slagter hanlc en utrolig ople- 
\'clse på Hotel Dania. I1vor de nær- 
hanle forgyldl en nygill brud - 

skæbnen ville heldigvis nogct andet. 

Mclodi: Oppe p:í bjerger ses vi igcl1.. 

Rosportens k"lvandslriher n~r 
langt agterlld gcnncm hundrede år. 
Hvirvler af stømmcns dybe gem 
pragtfllide mindcr frem. 
Aalhorg i juhel. Aalborg i fest. 
AR er ældst og AR er hedst. 

Tak for de dage, lIer ~.vandt hen. 
Vel roel . gamle dreng. 

Sammcn vi så, når solen brød 
l110rgenens dis. og gay dagen glød. 
Sam men vi n~1d den stille frcd, 
nâr den i vest gik ned. 
Aalborg i jllhcl. Aalborg i fes!. 
AR er ældst og AR er hedst. 

Tak for de dage. der svandl hell. 
Vel roel . gamle dreng. 

Fjorden. hver enkelt vig og bugl; 
har vi erohret p~ I<mgturs-togl. 
Tændte vort vaJ'me venskahshå1. 

ved cl forj:cttet lT1~1. 

Aalborg i jube!. Aalborg i fest. 
AR er ældsl og AR er heds!. 

Tak for de dagc. der svandl hen. 
Vel roet - gamic drcng. 

prank Peùersen rcplicerede for 
h;cder.sbc\'isningcn \'l:d prl sin s:ed- 
vanligc ~pcciellc (læs charmerelldc) 
facon at kriliscn: del llu\'a'rcl1lh: ud- 
delingsprillcip. h\'ol' det er gamic 

Ill<t'ccncr. def f;"iT ha'dcrcn i en al- 

der. hvor de ikkc har hrug for den. 
Frank mente ha'dcrhc\'isningeTllc 
og mcdaljerne skulk tilùclcs dt., 

unge slraks ved indllleldclscn - dcr- 
cfter skullc de graù\'is inddragcs \lcd 
forsømmelighcd. Dcs\';l'Trc hlev 
Frank afurudt i sin teoretiskc redc- 
gørclse af et rnedbragt stopur. idet 

der af toaslmasleren var tildclt be- 

grænsct taletid. 

Æ.'rcstegn 
Undcr slDre klarsal\'cr blev kll1b- 

hcns ærcstegn uddt.:lt til Erik Hof- 

man, gaml11el kaprocr. der gcnnem 

s"nncn ;S:icl, Erik (lIof) har sikrel 
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Sammcn vi trænct har med f1id, 

styrkedc hlev vi til kappeslrid. 

Ilændle det vi fik ncderlag. 
vandt vi dell næstc dag. 

Aalborg i juhel. I\alborg i fesl. 
AR er ældsl og AR er heds!. 

Tak for de dage. der svandt hen. 
Vel roct - gamic drcng. 

Tak for l1\'ad dll har skabl og gjort, 
det 50111 du gay os, \'ar godt og stort. 
Hos dig blev drengelle til m;cnd; 
manden hlev drcng igcn. 
Aalborg i jl1hcl. Aalborg i fesl. 
AR er ældsl. og AR er hedst. 
Tak for de dage. der svandl hen. 
Vel roct - gamic dreng. 

Sam- 

7} 



arvdølgcn. Berg Bach. all-round 

foer. som har roet fra Nihe og til 

t\.iannhcirn - mcn vel hedst er kendt 
for den .)jerndisciplin(< han gcnnem 
en mcnncskealder har tilfort lllor- 
genroningen. Hans Jensen. mesterw 

styrmand. tiùligere formand for 
klubhcn og en af hovedkra:ftcrnc 
hag aftenc,;s arrangement. ~iels Pe- 

ter Risgård, der gennem årcne har 
vist san;tlige kluhbens afdclinger in- 

teresse. del værc sig nÚr kaproernc 
skulle h,we hj,elp meu transport til 

regattaer udenhys. når bcstyrelscn 
skal hal'e Icknisk og økollomisk 
hjælp i forhindclse mcd kluhhusct, 

cller lI;\r GAR stil.. til "IS pit Lim- 
fjordclI. Som del hie" næ"nt på fcst- 

"ftcnell - han har holdt skov1e1l un- 
der os i mere CIH..I 30 år. 
Schøllc-pokalell hlev givct til Mi- 
chael Due ~icJscn for vcludÜHt ar- 
beidc i klllhhens tjcneste. Jllniorro- 
erne Jens Chr. Simonsen og An- 
urcas Kappcl fik hvcr en kluhtTllje 

for en god s;con. 

Tak for sal1gcl1 

Aalborg Stiftstidcndes sportschef 

havdc til ICJlighcdcn fmfatlct jubi- 
Ia-ulnssangcn )IVel roet - gamic 
drcng<< - IIlcge[ aprOpl)S pÙ mc/odien 
>>Oppc på bjerget((. Sangen blev en 

træffcr. del' lItvivlsomt vii blive fast 

programpunkt vcd fremtidens 1'0- 

fester. Tak fof' sangcn Sam. 

Eftermiddagsroernc havde også 

frcmMillet cl iJldslag ).Den gamle ro- 
ers sang<<. del' medvirkcde til at fast- 
holdc den fcstligc lunc. 

Juhilæumsmiddagen sluttedc med 
den helt store ).happening<< hvor aile 
- hattcmagcrl:. ministre. socialpæ- 

dagoger. dirckt"Hcr. sko1cla:rcre og 
sekretærer - ja. aIle st~'u.:nde pâ stolc- 

ne. svingende Oleo klubstalH.lcrc og 
dannehrogstlag afsang kluhbens nye 
fancsang mcd en s~ldan illderljghl'd 

Of! styrkc at b\"ens vartegn - Aal- 
hZHgÚlrIlel - sv'ingcde m(:;'1 

hattell, 
som del ikke har gjort, sidell gamic 
Barnes sad ved rord i e1evatorsto- 
len. 

Vel roct 
Herllll'd vaf den oficicllc del af ju- 

hil~l'umsarranl!emcntct (werSlrlct. 
Fitlll Magnus~en's orkestl'r spilledc 

op til fæl1esdalls. der med forskel- 
lige imblag. fint failit i tr:'ill med den 
lyslige stcmning aile hef<.indt sig i. 
Klnkkc'l1 2 trak Magnus stikket til d- 
guitarell ud. Del" hie\' sel"vcrel !lat- 
lllad l)g ,'cd .1.-.1 tidcn gik dc sidstL' 

7-1 

,. 

, 

", 
o 

... ~ 
- 

~ ~ 

.n 
'-"''''1 / 

, 

+- 

p 

)". ". 
- ','. 

.~1 

.", 

Klubbell';' nye a:re:o.IlI('(l!em. hank Peder:o.cn, t,lgcr for .<;i~ af rctlCTrlè vcl! lOll {us rl'ccptÎoncn. 
hokoSlhordcl V;lr Ilk~t anrcttct pit en gammel ~.<ir<..'rs IOrÎgg.cr "t-.1S,< 

Hyldest 

tilAR 
AJeJ.: Pomp and circumstances... 

iJbYllgl'~ sr;kmk 

(.lanl'!.indlcdl1itl~. hVllr dCI \'ilil's Ill"ll fJ.Jf. 

(11-': kash:s mcd sCflwntmcr. Ucr mIl n~sà sk(K)ál<.:\. 

\1;1nkanllg,,!lla.u:mcJo<.hc(1) 

Sving med rncrnes fanc. 
fyldmcd gl;cde dit bryst, 
AR har jllbilællm, 
hæ\' med jllbel din r"st. 
Fcstlig skal det da klinge, 

lad til loftet det niL 

..I. Flag for r\R viI vi svinge. 
I vor hyldcst skal få .I. 

\lLLLE\lSI'II 
(. vi ~kråkr. larrncr o~ vift.'r flIcd ndr.cnl.) 

ilK) år der IIU gãet, 
I er yngre end flIT. 
:\Iange knubs har I fåel, 
alligcvcl siger I: Vi tør! 
Frcmtiden, úet er vores, 
hàde ruller IlU frcm. 
./.AR cr en vindcr 
>>De andrc<< kan godt gfJ hjem ./. 
MELLFMSPll, 
(.visl(r)àlcrij.!l'n-larmcrl'v"'''ludl. villt'r. 

mcnsviladcTllJltilfil1illcn) 

Sving mcd roernes fane. 
hold med swhhcd den op, 
AR har jubil'elltll, 
endcfig er I ))grown~up((. 
Festlig skill dct I1U klinge, 
lad til loftet dCI l1å: 

..I. AR skal Ja:nge leve. 
I ct hurra skal få ./. 



hjorn. If Xl :Irs jubilæet pà Uakken 
var forhi. Aile Var enigc om. at dCI 

hank \'<.eret en uforglCll1mdig aften 
- Iwjagtig sr, god sum vi havdc for- 
\'C'rllct - sum Sam udtryktc del j jubi- 
læurnssf.ingl:n: 

Aalborg j juhcl. Ail/hurg i {est 

AR cr ;cl<lsr og AR cr I>c<lsr. 

Tak for de dagc. del" ~\'iHJ(J( hen. 
Vel roct gamIc drc.:ng. 

Gave/iSle for JI}{J års sæsonen. 
Gavcrnc cr npført i vilkårlig ra:kke- 
fl'lge. 

Nibc Roklub 
Randers Roklub 
Aalborg Oame Roklub 

Ba:rurn Roklub. I"orge 
Anja. Felix og Dagmar. Stade 

Roklubben ÆGIR 
Vctcranklubben !E(;IR 
Aalbor!!. Kajakkluh 
Roklubben Skjold Kbh. 
Aalborg Gymnastikfofcning 
Sejlklubben I.imfjorden 
Thomas Pedersen 
HERA 
Ry" 
Privatbankcn 
Andelsbanken 

E. Str"rn Ilansen 
Ilandeisbanken 
Borgmcstcn:n 
Sparekassen i\ordjylland 
Sparekassen i\nrdjylland Vest 
Den Danske Provinsbank 
Den Danske Bank 

4. ~lagistrat 

Aalborg Hasn 

Pokalcrnc \ar ht:n1l't frern Iii r..:ccptioncn 

To V<t'glÎgc rcccptiollslø\"cr. lens Peter \1oüsdorf og Brînt Ris~<lard 

D!F Nnrdjydsk Kreds 

DlF 
NAGI 
Falek Nordjylland 

SIFA 
Jyllands ~ordligc Krcds 

Arnold I.arsen 
Strandpasillonen (kysten) 

Irma Hanscn 
Aalhorg Tennisklub 
Aalborg Holdklub (AaB) 
Atlctkluhbcll Jydcn 

Badrnintonklubben Triton 
Jydsk I'ritfald Cellter 
SUlldhy Ilvorup Sejlklub 

AaH Ishockey 

Golfklubbcn 
Aalhorg Fodsports Forcning 

Aalborg Rytmisk 

SportsgymlHlstikforcn illg 

Aalborg SVI'mmeklub 
Aalborg Skl'jteillberforcning 

Aalborg Vandskikluh 
Aalhorg Idrocls Gymnastikforening 

Aalborg Sejlklub 

"am. Slnell H,ck 
Gcrhardt KI(wc Jacohsen 
Petcr Hanscll 
Henrik Jensen 
Vita Jensen 

Illga og I'oul Erik Bruun 
Annçlise Askehavc \lornmsen 
Gamic Dame Rocre (GDR) 
Aalborg Sllspejdere 

AR's cftermidtlagsroere 

.lens Pcdersen, Jonna Peitlerscn og 

Annelte Koch 

Rosa Jensen 
F.igil og Ellis Jacobsen 

Grete og Knut! Block 

Charlotte. lannie. Lise I.ottc og 
Gilte 
t\-logens og Tommy i Koldillg 
Johs. Belldtsen 
Bussborg Johansen 
i\iels Erik Ilofman 
I ngrid Svendsen 

N. ehr. Andersen (A IS) 
Eigild Johansen 

H. Tromholt 
John T. Terp 
i\lorgcnroerne i AR 
Charlotte Ocstcrlag 
Ragnhild og J(lrgen 

En >>gammel ro'cr(( 
GAR 
Blomst 1Ilien afscndcr 

Kr. 750.- uden afsender 

AALBORG ROKLUB 

.~ é~ í9 ~\; i 
/ 

I .1 \' / 
.\ 'I 
\~. Ii 

\\ '/ \ý, 
f} 

Indb }j(~lse til 

lO,l ~S 
JWi IlÆU1V\ 
1~86-l98(Ç 
ø " 
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hlrmam.lcn, John Terr. på lalcrstolcn vcd 100 års rcr.:cptioncn. Bag ham scs Tom Holmhcrg. 
def slyrcde bcgivcnhcdcrncs gang 

lOO-årig har ikke 
kappet sine rødder 

Af 
Jolin 
'li:rp 

Torsuag uen 2S. august 1986 fik jeg 

ell tilkcndcgivclsc. SOI11 jcg scncrc 
haT tænkt I1lcgct over. Del vaT for- 

mandcll for Oansk Forcning for Ho. 
sport, Jyllanus l"ordlige Kreus, Jells 

Jensen der sagdc: )~~'lan kan tydeligt 

se, at Aa//Jorg l~oklu/J ikke har kap- 
pet sine r"ddef OVCT(( 

D~l Jens Jensen mente mcd dissc 

orù VaT. at så Illan~c ældrc rncdlclIl- 

mer. ja. man kan 
~ 

vel i den forbin- 

deist' godt (illade sig al sige gamic 
rncdlctlllllcr. vaT Im,.,dt or for at 

V,Cfe rned Iii al holdc AR's stolte 

traditioncr i live. 
For dell cnCslc kotltakl Aalborg 

Rokluh har l11et! fortidcn. cr de IlU 

100 ;higc traditollcr. SOIll skiftcndc 

medlcml11l'r har båret vidcre. Gill 
dissc traditiuner mà hlivc håret vi- 

dere frern de n;csle rnangt: ]()() Ùr. 

Samfllndet har ~cndret sig. og viI 

fOrls;rtlc rned at ..entire sig. det kan 

Aalburg Rokluh ikke gørc mcget 

'cd, h"jsl skubbe lith tiluu,iklillgell 
i den retning vi unsker. og lid skal \"j 

g~'rc. \kn vi kan faslholtlc forhin- 
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dclscn t;l fürtiden gennem traùiti- 

onerrlc. hlandt andet tror jeg, må- 
ske ud fra andre rnoti\:cr end tidli- 

gcn.~. at vi igcn viI komrnc til at se 

langtllrshold som )>Mokkaholdet(( 

og andre ro l.imfjordens vande 

Iy"dl. 

AR har jo de seneste or kunnet 

konstatcrc. at rnorgcnrollingen. cf- 
lermiddagsroningen og den almin- 
dcligc Illotionsroning har stnhilisc- 

rel sig. ja. den er nænnest vokset. 

Motionsroning 
I det kOITIITIcnde sélmfllnd med flerc 

biler. btlde, sommerhuse m.\', skal 

Aalhorg Rokluh, som uen ahid har 

gjort. fimle sine nichd og dermed 
udnytte ud,iklillgen. Det mener jeg 
for øvrigt. nt vi allerede er godt i 

gang med. Jeg tror. at AR vii oplevc 

en stigende skare af unge menllc- 
sker. som storl set kun vii komme Iii 

al ro i outriggede báde, eller da del 
IlU er Limfjordcn. til tider i gighåde. 

Dc fieste af disse vii målrettet gå d- 
ter kaproning. Nãr de hliver ældre 
vii de sUi sig på ell form for motions- 

roning. SOI11 vi kellder st! godl j dag, 
ncmlig morgenroning. eftermid- 
dagsroning samt roning om aftcnen. 

Ud af ell fiok Kaproerer kUllne uet 

tænkes. at del' også var nogle. tier 

for en kortere eller I;cngere tid "ille 

slá sig på langtursroning, idet den 
rigtige form for langtursroning jo 
også er noget der krævcr god rotekw 

nik. sammcnhold og godt kamme- 
ratskah. 

Instrukwrcn. som vi h~nder ham 
for år tilhage, Iror jeg pÜ skal have 
et hredcre fagomräde~ s:lledcs han 
kan virke snm r!tdgiver og igangsæt- 

tel', håde hvad angår roningcn, men 
også rådgivning OITI en positiv frilid. 
Leks. ophold i naturen m.V. 

V<cn/igt minde 

Aalhorg Rokluhs 100 års sæson er 
afsJuttet. og med delle JOO iirs skrifl 

er der sat et værdigt minde. 
Selve sæsonen har båret præg af 

afviklingen af en række 100 iirs ar- 
rangemcnter. og de har alle, ud fra 
de givne forudsætninger, vceret vel- 
Iykket. 

leg vii her indskrænkc mig til at 
sige tak til ue hestyrelsesmeulem- 

mer. lIdvalgsmedlelTllTler, tidligere 

Illedlernmer. nuværende rnedlem- 
mer og aile anure, uer har hjulpet 

til. 

Aalborg Roklubs fysiske rammer 
er i Ion årel 1986 blevel lid vide I meu 
omkring 170 m'. lleraf 100 m' Iii 

motionsrum. dette f1lotionsrum skal 

"i dele med AOR og Aalborg Ka- 
jakklub. I skri,ende stund er uer la- 

vet ell overcnskomst de .1 kluhher 

imellem. Sit vi ser frem til samarbcj- 
uet og hiiber, at aile parter filr noget 
godt ud af del. Ogsa "ores bådpark 

er blevet a'jourftlrt, og her er der 
særligt lagt vægt p;\ motionstlàden. 
se1vom det også er blcvet til en ny 

ottcr til kap-afdelingen. 

Yores forhold Iii de "vrige klub- 
her på Søsportsvej er ekscmplarisk. 
vi må dog indrømme at ADR ))Har- 

perne(( stàr vorl' hjerter nærmest, 

men hcldigvis er der en >,Iillc(( gul 

klllo imcllcm, og den kan vel holde 
liut afstand. 

Ser vi p[1 fremtiden. si1 starter re- 
sten af Aalborg Rokluhs Ii" i dag og 

vores mini- og ungdomsroere er 
frcmtidens >>Poul Jørgensen(( eller 
hvad aile de gamic kæmper nu hed- 

der. Eller sagl på en anden måde. ue 

kotllmenùe G.A.R. medlemmer 
(Gamic Aalborg Roere). 

Selvom vi er en garnme1 klub så er 
von sind ungt, og dermed vii vi altid 

være istand til at starte nye initia- 

liver og tiltag. Jeg er ogsá sikker pii, 
at vi 1~-1bende viI sc üg h"....rc om s;\- 

datllle fra Aalborg Roklub. 

God vind [remover ~ 
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$cks jubilOHcr vcd {~l{ts.e1s.da~s.froko...lcn í 1960. jellS 1\;Jgc Køhr Frandsen, Sigfred ",!fN.'Il, Kas R"slllu.......cn. Ib Slcller, Cltr. Sprin~horg llg 

~. Chr. Andcr!"ocn. 
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VI GI'R EN HAND 

,., 

I'll ERHVERVS11VEI' 

På med "anten 
- hvis Dc ikke allerede 
cr kunde has as, sit cr 
tiden måskc inde til at 
vælge en bank, dcr tror 
på frcmtiden. 

AL7ID MED' 8'11EDE1 

~~g~~~~9~)~~~.~~~ ff9JJ 
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Samlet oversigt over sejrsskjoldene, 

der er ophængt i klubbens hall 

CENTRALFORE:--IIMiEI' F. 

lYIlSKE ROKl.llBBER . 020800 
Vcjhy Petersen. C. Erich~cn 

Axel lIofman, f\', !ljnTL A. Pedersen 

KOI.D1NG .OÓ0712 

H. J. Hansen, H. C. Christiansen. 

A.O Damborg, M. Jensen, 
Th. E. Olsen. 

1I0RSF.:--IS.060712 

II. J. Hansen. M. Petersen 
JlIl Thor~cn. 

AAI.BOR(; 
L1~IFlORDSJ>OKALEI' - 050714 

Bækmark, J. Nielsen, Prosch Jensen. 

Fr. Jensen. M. ~fullcr 

AAUIORG - 260714 
Chr Hansen, E ABert, Jcrmark, 

L1~IFlORDSPOKALEI' - 
1111715 

Christoffersen, P. Heindorff, 

O. SV'lnhcdc.llardcr Chrislcn:>,cll, 

C. Kjcldgaard 

K0BFf'HA VN. 2000 m senior 
IH0715 

H. J. Hansen, tv1. Petersen. 
Jul Thorsen. 

:--IYK0ßIM; ~fORS - (~X17l6 

Hanicr Chri<:;tcnscn. H. Svanhcdc. 
I L J Ham.en. t-.1. Peterscn, 

J. Thorsen. 

NYK0BIl'G ~fORS - 15U717 

r. c. Povbcn, R. V. WnfS0C 

H. Andersen, H. Svanhcdc. 

C.llnlm. 

VElLE - 290717 

II. Andersen, R. V. Wors~'c, 

P. Berg. H. Svanhcdc. 

C. .4...llolm. 

VEll.E - 290717 

II. Anderscn. R. V, Wors\~, P.Uerg, 
11. SvanherJe, C. A. 1101111. 

1.0GSTØR KREDS K. - 210718 

Chr. ~arcussen, 

A. II. Kjær. C. A. lIolm. 

KØBENHA VN - I. I'RÆ:VflE 
21KI719 

H. Svunhedc, Chr. Marcussen. 
C. A.llolm. 

K0BE:--IIIAVN 
010722 

KALVEBODSL0BET 
0211722 

K0BENilAVl' - 2. I'RÆ~flE 
200719 

RAI'DERS 
DANSK MLsn.:RSKAB 

090722 

AALßORG - I. PR.n,flE 
270719 

II. SV3nhede, Chr. \tareusscn. 

C. A, Holm. 

03f~)22 - 1.. R. 
030922 -1.. R. 
030922 - 1.. R. 

mmn-l..R. 
AAI.BOl\(; - 2. PHiFMIL 

270719 
RANDI;,RS -lIX0722 

W. Slcnl"'gh, II, Anderscn. 

THISTED - KIU.:DS K. 
220619 

BilSS Hansen. HelL Andersen. 
Chr. Sprînghorg. 

Ol){)722 

J. l..mgg{Hd, II. Kjcldsen, 

ehr. Spnngborg. 

TIlISTED - KREDS K. - 220,,19 

HdL Andcrscn. S. Ko{oed, 
Chr. l\-1arcllssen, H. SVi.lnhede, 

C. A.Holm. 

THIS'll':!) -11001123 - Kraft mod Smile 

TIIlSTED - lXJoon - Kraft morJ Snille 

nnSTFD -00002:\ - Kraft mml Snille 

TIIlSTED - (]()()023 - Kr<lfllllod ~nillc 

RA:--IDERS - 200,,20 

E. Slcnl1\'g. Ailge Hanscn. 
E Johanscn. C. A. lIoll1L 

ehr. Springhorg. 

K01lEl' II A V:--I 

010721 

K0BEl'IIAVN - 2. PRiE~IlE 
()(KI02I 

NYBORG - 080721 

W. Stcnh\'gh, II. Andcr~lI, 
J. Lmgg;lard, H. Kjcldscn, 

A.OrJgaard. 

I'YK0BII'(; ~fORS - I'XU>21 

V. Slcnbi.'g. Aage Jurgensen. 
Lan~aard, Kjeldscn, 

ehr. Spring borg, 

K0ßENIIAV:--I 
J(XHí21 

I'YBORG MLSI i:I{SKABET 
080723 

\V. Stcnl"K-.)gh.lI. Andr.:rsell, 

J. Langgaard, II. Kjekbcn. 

A. OdRaard. 
1.0GST0R - 280821 

G, Jt:mcn. H. 1'\iclsen, 

J. c:. Jenscn, L Søn:nst::n, 

Chr. Springborg. NYIlORG - IlE(;YI'DERL0B 
080723 

Med tak for Ifill 

Aarh\l::' Rokluh, 
1.0GST0J{ - 280821 

V. Stcnbøgh, A, JørgclI!-cn, 

J.l.angg;"ml. H. Kjcldscn, 

Chr. Springhorg. G0TEBOR(; 
NORDISK MESTFRSKAB- 1.10723 

Med tak for lán 

Aarhus Roklub, 
0RESUNDSI.0BET 

020722 
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I .W;STØR - 060724 
II K(JrI~ga"rd. I\age Nielsen. 

I,:,. S~m::llscn, Axel Jensen, 

Hails Kjc1dscll. 

LØGSTØR - 060724 

Aug. Odgaard, Hans Kjcldscn, 

H. KortcgaimL 

HOBRO - 210625 

Aug. Odgaard, HilnS Kjcldscn. 

E. Knrtc~aard. 

HO/lRO - 2j()(,25 
Arnold Larsen, Arnold Jensen, 

frcdc Mathiesen. J lclfr....d Andersen. 
Carl Schull/.. 

1I0BRO - 210625 
Ailge Jacohsen, LudvigJ~.~rgcnscn, 

Poul Jørgcn5t:11. van Deurs. 
Aug.Odgaard. 

~YKØBING :VIORS - 
2(KJ(,21> 

J. Langg;ird. IIclfrcd Andersen, 
lIans Kjl.:ld.,cn, Carl knsen, 

"nul j{trgt'nscrr. 

~YKOßl~(; :VIORS - 2(XK,26 

J, Langgaard, IIclfrcd Andcr~cn, 
Hans Kjcldscn. Carl Jensen. 

Poul JMgcnSCl1, 

AAI.BOR(j .04072ó 
KortcgailnL Axel Jensen. 

Aage ~iclscn. Chr. Springborg, 

Lmggaard. 

AALBORG - 040721> 

J. LanggànJ. Hclfrcd Andersen. 
Ilans KjcldsclI, Carl Jensell. 

Poul Jørgcl1<;cll. 

AAI ,ßORG .. 040726 

Poul Kinch. Arnold Larsen, 
HelfTt:d Anderscn. 

AALßORG 
DAN:V1ARKS:vIlòSTERSKAB 

{)..H1726 

~1ed tilk for I!ln 

Holhæk Rokluh. 

TI IISTI'D KREDS - 030727 

JaçohsclI. Krust:, Kllhlrnann, 

Pl:dcrsell, Holm. 

TIIIST!'.D KREDS - 0.10727 

Aug. Odgárd, P. h,rgenscn, 
C. A.llolm. 

THIS lED - 030727 
Arnold Larsen. 

FURFSØEN - 150721, 
fl.1. J'trgcnscn, P. J(trgen\cll. 

A. LUSCH. C Jensen, II. Kjchlstll. 

~YK0BI~G MORS KREDS 
24()(12S 

Aug. Odgård. HailS Kjeldscn, 
Oillescn, 

RA~lJIòRS KREDS - ,IKló29 

K. l-<ingherg. J. B. Chnstensen. 

K. Werner. 13, Moncnsen. 
Chr. Jacohsen. 

RA~DERS KREDS - ,001>29 

A, Larsen, P. Jwgensen, P. Smith. 

K. Kolmann. C. J~'rgensclI. 

RAKD!'.RS KREDS - ,IXló29 

:\. Larsen. P. Jørgcnscn, P. Srnîrh, 

K, Kolmanll, Iioiten Andersen. 

RANDERS KRU>S ,IXK,29 

E. lIofman,;\I. K, Jensen, J. Bentzen, 
110gh Friksen, Hollen Andersen. 

L0GSTØR "OTIFR" - (K,0730 

E. Hofmann, K. DineserL 
K Rasmus~l1. II. Jensen 

J. Bendtscll, p, JWgenscTL 

,\. Larsell, H. Bendt, K. SrecnsL"1l 

IW;STØR "FIRER" - IK,0730 

J. Bendtsen. P. h,rgcnsen, 

A. Larsen, R. IkTldl, K. Steensen. 

~YKØBING MORS - 07(19'0 

J. van Deurs, P. h-'lrgenscn. A, LHsen. 
Berg Bach, C. J,'rgcnscn, 

NYKØBI~G MORS - 070<ßO 

J. van Deurs, P. h,rgem.cn. A. L~Hscn, 
Berg Bach, C J'Hgcnsen. 

SKIVE KREDS - 2Mló,1 

E, Krogh. E. Dit\'ldsen, 
C S, Sorensen. S. V. Andersen. 

R, IknJe. P. Jørgensen. A. Larsen. 
J. van Deurs. II, C. ~1;-HlscTl. 

SKIVE - L I'RÆ'MIE - 2XOI>" 

F. Krogh, E. Davidscn, 
C. S. Swensen, S. V. Andcrs~n. 

C. J~'rgens~n. 

SKIVE - 1. PRiEMIE - 2X0631 

R. Bendt. P. J~'rgcnsen. A. Larst=n. 

J. van Deurs, H. C. ~lad$cn 

SKIVE - L I'RÆMIE - 2Xll63 I 

Nielsch, Klein, Griis, 
~il'1sl."n. Møllchavc. 

LEMVIG KREDS ~ 26{)632 

V. Sleellf-trup, l\. C. Andcr~en. 

V. Smith. K.llolten :\ndcrscn. 

(ì. J~Hgenscll. 

L!òMVI(; KRI'.DS - 2('{ló32 

V. Knudsell, K. I'\lcJscn. f)ill~scn. 

A. LUSèl1, O. Quist, E. WInther 

LßIVIG KREDS - 2W632 
E. Hofmann.:'oJ. K. Jensen, 

S. A. Chri~tensen. 

I.EMVIG KREDS - 2(j()(,.12 

II. ø. Jensen, P. JørgcllSen, F. Holle, 
S, V, Andcrsen, K, SteeTlscn. 

LEMVIG KREDS - 260632 

B.lholbye, H, Schou, E. R~.,naa, 

E. Hofman, K. Sll'cnscn, 

AAI.ßORO - 250Cl33 

E. lIofmilnn. N. K. Jensen. 

B. IlaugaanL 

AAI.ßOR(j - 250633 

G. Olesen, '\. R. Joh<lOsnn. P. Hertel. 
L. Schat-Pctcrscn. E. Griis. 

AALBORCì - 250633 

H. H:Jns~n. S. Hanst'n. P. \Villadsen, 

F. Lulegaard, V. f\:iclsen. 

AALBORG - 250633 

V. Knudsen. Th. ~1clbillle, 

A. Larsen. O. Quif-t, V. Ni~lsctl. 

AAL/lORU - 2501>" 

A.l'\ictzsch-Jt:nsen.II. Petersen, 

N. C. Andersen, K. lIolten Andersen. 
S. A. Chrislcm.en. 

1I0BRO - 241ló34 

A. Frier. K. Holten Andersen, 
.I. van Dems, A. r\ictlsch, A. KÜstcr. 

HOBRO - 240ó34 

H. HansclI. S. H.H1scn, P. Villadst:n, 

F. l~Hlcgaard. A. Kii!>tcr. 

I IOßRO - 2406,4 

II. Hansen, S. Hansen, P. Villadscn, 

F. Ladegaard, A. KÜslcr. 

I10ßRO - 2406,4 

A. Frier. K. Hollcn-Andersen. 
R. Rasmussen, A. If"gh Frikscn, 

V. Smith, r\, K. Je1l51:11, J, van [)eur~, 
A. "lczsch. A. Kuster. 

1I0ßRO - 24n6,4 

V. Knudsen, Th. \1elhallc. A. Lusen, 
O. Ouist, '\. KUsler. 

IIOBHO - 241ló34 

J. van Ocurs, K. r\ørgaard. O. Sørenscn. 

A. Buus. $. Hansen. 

1I0BRO - 240034 

O. Rit\"nkilde~I.arsen, O. Olsen 

Th. Jen!ioen. E. Ingernilr. E. Griis. 

BA(;SV,ER 50- 150734 

Ilans Jensen. Sigfred Hansen. 
Poul Willadsen, F. Ladcgaard, 

Axel Kuster. 
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L0GSl'0R - 2,06J5 

<1. Olesen, B. Gertz. P. Henel, 
L Schat-Petersen. V. Smith, 

L0GSl'0R - n06,5 
J. Welling. K. A. Chri~(t:men. 

W. Poulscn, A. Boelsmann, E. Griis. 

IJAC;SV Æ-RD S0 - 141m5 

c. Holtcn*AnderserL S. HansclI, 

P. Willadsen, F. Ladcga~\rd, 

A. KÜslcr. 

IlAGSV ÆRD S0 - 130i35 

G. Olesen, B. Ladcgaard. P. Hertel. 
I.. Schal-Petersen, A. Küsler. 

L0GST0R - 230635 

C. Holten-Andersen, S. Hansen. 

P. Willadsen, F. Ladcgaard. A. KÜstcr. 

L0GST0R - 230635 

E. Hoffmann,~. C. AndcT!>CIl. 

J. Bendtzen. S. Andersen, A. Kuster. 

L0GSl'0R - 2,0635 

<1, Olesen, ß. Ücr1l. P. Henel, 
L Schat-Petersen. C. Holten-Andersen. 

V. Smith, P. Willadsen, P. Ladcgaard. 

1\. Küsler, 

L0GSl'0R - n06J5 
G. Olesen. B. Gertz. P. Hertel, 

t. Schat-Petersen, C. Iloltcn-Andcrscll. 
S, Hansen. P. \Villadscn, F. Ladcgaard. 

A. KÜstcr. 

IlAC;SV Æ-RD S0 - 12lm6 

W. Poulsen. E. Hcgnhøj, J. Welling. 

A. Boclsm:lllll, E. (,riis. 

IIA[)SU~D - 2106:\6 

W. Puuben. E. Hegnlwj. 1. Welling. 

A. Boelslll:llln. E. (ìl'iis. 

IIADSU~D - 2106J6 

(ì. Olesen, P. \Vi\\i.\lisen. P. Hertd. 
I.. Schat.Pctcrsen, B. I.adegaard. 
S. Hansen. K. Hollen-Andersen. 

r:. L1degaard. V. SrnitlL 

IJA(;SV Æ-RD S0 - 120736 
C. Holten-Andersen - B. 1.adcgaard, 

S. lIan~n, r:'. Ladej.!aard, 

S. A. Christensen. 

llADSUND - 2((16:16 

B. Ladegaard. S. Hansen. 
C. Iiolten-Andersen. F. I.adeg<lard, 

S. A. Chrislensen. 

l'HISl'ED - 2706J7 

I.. Sehat-Petersen. P. Willadsen. 
C. Holten-Andersen, E. lIegnehøj. 

O. Olesen. B. Chrislensen, 

B. Ladegaard. S. Hansen, V. Smilh. 

TIIISTED - 270637 
V KIll,d'en. C. Jen,en, A. Larsen. 

Ü. Ouist. E. Griis. 

(;OTEBOR(; - JUI'IO" FIRE" 
110737 

L. Sehat-petersen. P. Willadsen. 

B. I.adcgaard. S.lIansell. V. Smith. 

IIADE"SLEV - 2606J8 
Jens Age Frandsen. Sv. E. Steen. 

e. E. Sljcrnquist, jellS TingskO\'. 
Poul V. HeTtel. Aage Holm. 

Børgc Christcnsen. F. l.t1de~aard. 

A. KÜsICr. 

H;\DE"SLEV - 26()6JH 

Jens Age Frandsen. .lens Tingsko\'. 
Carl E. Stjernquist. Svend L Sleen. 

A. Küster. 

V!ßORG S0 - m073H 

Jens Age Frandsen, .lens Tingsko\', 
Stjefll4ui!a, S\-'. E. Steen. E. (ìnis. 

VIBORG S0 - m0738 
.lens Age Frandsen, Jens Tingskov. 

Stjcrnquist. S\"o E. Steen, E. (ìriis. 

VIBORG SO - OJ07.1H 

Børge Christc:nscn, Age Holm. 
Poul V. Hertel, r:'olrner I.:ldegaard. 

A. KÜsler. 

VIBO"G S0 - m073H 
frandsen, Steen, Stjernquist, 

Tingskov. Hertel. Holm. B. Chri!\otcnscn, 

Lade~aard. Küster. 

VIIJOR(; S0 - IH073H 
BI-'Jrge Christcllscl1. Aage Iioim. 
PoulHertel, Folmer Lade!lård. 

A. KÜster. 

VIIlORG S0 - OJ073H 

Frandsen. Tingskov, Stj('rnqui~t, 

Steen. Griis. 

IlAMIJOR(; INTERNATIOI'ALE 
RUIJER-REGAITA 

VIERER :VllT STEURMl\I'N. 
(1)0738-1110738 

Frandsen. Tingskov, Stjernquist. 
Steen. F. Griis. 

HAMIlORG I~TERNATIONAl.E 
RUDER-REGAIT'\ 

ERSTER JU~(;:V1ANN 

VIERER MIT STEUERM,\NI'_ 
(~)07J8 - \1111738 

ß(-,rge Christensen, Aagc Holm. 
Hertel, l.adegilard, (jriis. 

H;\MllORG I~TERI'ATIO~Al.E 
RUDER-REGATlA 
IJRITIER SENIOR 

VIERER MIl' STEUERM'\I'N. 
lIolm, Hertel, Ladegaard. 

Christensell. Griis. 

BAGSVÆRD S0- 17073X 

Christensen. Ifohn. fiend. 
l.adcgaanL (ìriis. 

llAGSV/UWSç1-171173H 
Christensen. Holm. Herll.'J. 

Lldegaard. Griis. 

SORO - 0708J8 

Chnstellscn.lfolrn. Hertel. 
LHlegaard. Griis. 

VIBORG S0 - 0207W 
Frandscn. Sleen. Tingsko\'. 

S. Hansen. 

VIBORG S0 - ()2073~ 

n. K?1\!-trup. L Schill Pctcrscn. 

.lens Age Frandsen. S. Hansen. 
cox. E. K;lllstrup. 

IJIERUM II'TERNATlONAl.E 
KAPROI'I~G 

SEI'IOR-LETVÆ(;T 
IKKKlJ9 

II. Kanstrup. L. Sehat Petersen. 

.lens Ail. Frandsen. S. Hansen. 

E. Kanstrup. 

VIIJOR(; S0 - ()207J~ 

Tingsko\'. Holm. Hertel. 
Steen. Cinis. 

B,\GSV tERD S0 - 06083~ 

II. Kilnstrup. Scl1at PcterscH. FrandsCT1. 

S. Hims'.'n. E. Kanstrup. 

llAC;SVAèRIJ SO -lNlm'J 
Frandsen. Steen. Tingskov. 

Ilansell. Griis 

BA(ìSV ÆRD Sø - 0807:W 

II. Kanstrup. Sehat Pedersen. 

Frandsctl. S. 11.111scn. F. Kan"trup 

IIAMIlO"(; 
II'I ERN'\TIOI'ALE 
Rt.;DER-lll,(;ATL\ 

LEICIITER-JUI'GMAI'~ 
VIERER - 15073'J 

Kanstrup. Seh. PctcrSCrl. 

Jells Aage Frandsen. S. Hanscn. 

E. Kanslrllp. 

KOLDII'\G - 250639 

Tingsko\'. Frandsen. Stccn. 

S. Hill1scn. 

KOLDI:"lCi - 2:illfl3'} 

Tingsko\'. B Christensen. P. lIertel. 
Sv. E. Steen. E. Grits. 

HORSE~S - 1f.~,.IIJ 

II. Killlstrup. L. S. Petersen. 
Holten-Andersen. S. Hansen, 

I.:. Kanstrup. 
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VIBORG 
KREDSMESTI,RSKAß 

OUTRIGGER I.ETV ÆGT - 070740 

II. Kanstrup, Sehat Petersen. 

Hol\en-AnrleT~cn. Sighed {lansen. 

E. Kanstrup. 

VIBORG 
KREDS:vIESTERSKAB 

OUTRIGGER - SE1'IOR - 0711740 

Kanslrup. Sehat Petersen, 
Ilolten-Andcrscll, Sigfrcd Ilanscn, 

E. Kanstrup. 

VIBORG - 050742 
h1rgcn I_'~ko NIelsen, J. M. Christensen, 

Jells JCII!\.cn. Werner Nielsen. 

cox. Henning Christensen. 

VIBORG - 050742 

Kurt Hansell, Ting5kov, A. Olsen, 
Erik Hansen. E. Holten lIansen. 

VlBOR(, - 0511742 

Ole Olesen, Carl 0stbcrg Jensen, 

Iversen, Cìr<ln:rholt, II.K<lllstrup. 

VIBORG - 050742 

lørgen lenst:n, h"Jrgcn Chnstcmcn, 
IJcnning Christensen, Egon Kanstrup. 

cox. L Johansen. 

Sll.KUIORG 
LETVÆGT "FIRER.. - 06{~)42 

Niels (ìravcrhoh, Erik lIallsell. 
Axel Olsen. Helge Knudsen, 

cox. Egon Kallstrup. 

SII.KEIlOR(; 
BEGY1'DER OUTRIGGI'R 

060942 

J,'rgcn Christensen, Erik Ham,en. 
Axel Oben. Fgoll Kanstrup. 

cox. Ilenning Christcn:-cn. 

SILKEBORG 
SI:-JGLE SCUI LI'I( - 060942 

i lclge Knudsen. 

VIBORG 
f'IRER UI STYR\IA:-JD - 040741 

J. Chrislenscl1. Erik H;ll1sen. 
Werner Nielsen, E. Kanslrup. 

HADI'.RSLEV - 250644 
Niels Gravcrholl, Axelln:rscn, 

:'-lids I,:. Kristcnsen. Erik HansclI. 

ODI'SSE - 060~44 

Ur<lvcrholt. Iversen, 
Kristensen. Hansen. 

IIADERSLI,V - 250644 
Graverholl, l\'er!>Cn. 

N. E. KrislclI~l'lI. I;. Hansell. 

VIBORG - UI0745 

.h,rgt'll Andersen. Frederik 11,1Ilbak, 

Pout E. ~tøllcr, CHI Chrislensen. 

RANDEi{S 
20 KM DISTANCE KAPR01'I:-J(; 

(XIIXI45 

Aalborg Rokluh. 

VIBORG - 010745 

Christensen, Andersen, 
I....wbak, t-.tøller, E. Kanstrup. 

VIBORG - (1401\46 

Enk L. Nielfoen. Carl Chrislellsen, 
K:IY Kjær Pedersen. K. J. \tøller :--Jiclscn. 

VIBORG - 300646 

O\'e Bertelsen, Svend (ìertsell, 
\h,'lIer :--Jielsen. K;'IY Petersen. 

Verner Blokhus. 

VIBORG - J\Xl64ó 

Berlelsen. Chrislensen, Rilsmussen, 

<Jensen, ~'h,ller, Ilansen, 
Pelersen, Møl1cr Nielsen. 

Verner Blokhus. 

VIBORG - 300616 

O. fkrleben, C. Christensen, 

K. K. Petersen, K. J. M~,llcr Nielsen, 

VCHlCf Blokhll';. 

AARIltJS 
IlEGYNDU{ SCUI.L1,1( - 2501\46 

Erik Ilansen 

AARHUS 
ßE<;Y1'DER FIRER - 250846 

Erik Lie Nielsen, C. Christensen, 
Kjæf Petcr!'>cn, M"ller ~ïelsen, 

Ells Griis. 

AARIIUS 
YNGSTE JUNIOR f'IREi{ 

2 PRÆMIE - 2501\46 

Erik Lie 1'\iclscn. Carl Christensen. 
Kay Kjær Petersen, C. J. ~h~lIer N"iel!>en. 

cox. Elis (ìriÎs. 

AARlIlJS 
SINGI.E SCULI.ER - 250H46 

Erik Hansen. 

VIBORG S0 
SI:-J(;LE SCUI.LER -1I40H46 

Enk Ilansell. 

SILKEBOR(i - 01l~)46 

Erik I.ie :"-lidscn. Carl Chrislcnsen, 

Kay Kja:r Petersen, K. J. Møller ;-.lielscn. 

ElisGrii!>. 

SILKEßOR(i -OmJ46 
I::rik Hansen. 

AARIIUS - KAJ\I:-J OTrER 
31OH~7 

.I"rgenllegt:l!und, Frùdt.: ~tathiassell, 

Ivan Thorhauge, Knud Kjær Pctersell, 

Kllud Lcmb, Peter V. Jensen, 
Ih Stetler, Freddy Schnoor N., 

cox. Ih'rge ,\arúe. 

AARIIUS 
SE1'IOR FIRER - 11O~47 

Carl Christensell. Bent Rarnskov, 
Erik Lie ~iclsen, Karl J. M. Nielsen, 

cox.. E~~ll\ Kanstrup. 

AARIIUS 
SINOLE SCl;U.ER - 1!0847 

Erik llamen. 

SILKEBORG 
SI1'OLE SCL;LLER - 07m47 

Erik Ibnsen. 

SILKEBORG - KANI1' FIRER 
070947 

Ib Stetter, Knud Lemh, 
Freddy Schnoor Nielsen. 

Sørcn l.. Lauritsen, cox. B~'Tge Aar0C. 

SILKEBOR(; - KAJ\I:-J OTTER 
07OY47 

Jorgcn HegclunJ, Frode Mathiasscll, 

IViln Thorhauge, Knud Kja:r Pelersen, 
Knud Lemb. Pcter W. Lemb, 

Ih Stelter, Freddy Schnoor Nielsen. 

('ox. BMgc AilH1l~. 

SKA:-IDE!{BOR(; - 200M8 

K. K_ PetersCll, Orla Lorentzcn, 
Ib Stetter, Jens Kvist, K. Pclerscn. 

VIBORG S0 - 260648 

K. K. Petersen, H. Carlsen. 

J. Thorhauge, Ib Stetler. K. Petersen. 

VIBORG S0 - 270648 

Petersen, Lorenlzell, Stelter, 

Kvbt, P. V. Jensen. Carlsen. 

Thorhauge. Lauritsen. P. Aarø. 

SKA1'DERBORG - 2(J064~ 

K. K. Petersen, Lorelltl.en, 
Steller, K\'isl, K. Petersen. 

SKA~DF.RBOllG 
SE1'IOR SIMiLE SCULI.I'R 

2lXI64R 

Erik I bnf.Cn 

IlRABRAND S0 - 140849 
Jens Chr. Olesen, Kvist, Stell~r. 

E. Hansen, E. Kanstrup. 

BAGSV Æ.RD S0 - 1 !ll649 
Leo Ollist, S\'. Christensen, 

Clement vunl':grnond. Jorgcn I'elt::rscn, 

Prcbt.:n r..-h11Ier. 

BAGSVk.RD S0 - 120649 

Len Quist. Svcnd Chrislcllscn, 

Clemenl van Egmond, Jørgell Petersell. 
Prehen Møller. 
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SILKEHORG - KAt'I~ OITER 
O~09.t9 

Hans Chr. Nielsen, Kaj ~1unk, 
Carlo Munk, Erik Christensen. 
Erik Hansen. Poul Sørcnscn, 

W. Dalsgård, Ilarry Ilan!'.cn, 
Svcnd Gccn~cn. 

SILKElJORG - KAt'I~ FmER 
04094t) 

Hans Chr. Nielsen, Kaj ~1unk. 
\VîlIiam Dabgård, Harry Hansen, 

Svcnd Gccrt'!>cn. 

lJAGSV ÆRD - 110649 

Carl Christensen. KvÎst. Stetter, 
Ham.en. I.:. Kanslrup. 

VIBORG - 030749 
QUisl. S.Christcnscn. S'Hcn Hansen, 

Oluf Stollslrup. .lens Olesen, 
Poul Slcnbøg, Clemenl van Egmond, 

J"rgcn Pedersen, PrchcTI Moller. 

VIBOR(; - 030749 

Quisl, Christensen, I~gmond. 

J. Petersen. Pre hen Møllcr. 

VIBORG - 030749 

C. Chri..tcn~en. Quist. Slettcr . 

E. llanscn. E. Kanstrup 

SILKElJORG 
ßE(;Yt'DER fIRER - 040949 

Ollis!. Christensen, Egmond. 
J. Peterscn, P. ~'løllcr. 

SILKEBORG - 030950 
Leo K"isl, ChrislenScn, Slcnbøg. 

Jells Kvist. W. Dalsgård, Erik Vogler. 
Knud ~øller. Erik Lie Nielsen. 

Preocn Møller. 

IJAGSVÆRD - 050650 

Quist, Christensen. K. ~løller. 
J. Petersen, Prebcn \1øller. 

SILKEBOR(; -O.l(N,O 
Kvist, E. Christensen, Stentx'g, 

J. Kvist. Dalsgaard. Voglcir. K. f\1øller. 
Erik Lie t'ieben. P. Møller. 

SILKFBOllG - 030950 
Erik Ilansen. 

VIHORG - 09U750 
L Quist. S. Chrit;tcmen, n. Gregersen. 

J. Kvist, Ib Stetter. Erik Lie t'icIseTl. 

K. \løller. J. Petersen. E. K<lnslrup. 

VIHOR(; - IMJ750 

Quillt. S. Christensen. K. Møller. 
J. Petersen, cox. E. Kanslrup. 

BAGSVÆRD - 160750 

Qllist. S. Christensen. K. M~'lIer. 
J. Petersen. cox. E. Kanslrup. 

BAGSV iLRD - 040650 

Quist. Christemen. 
~h,llcr, Petersen. 

VIHORG - OX0750 

Gregersen. Kvist. Stetler. 
Lie ~ielsen, E. K,lIlstrup. 

BRABRAND S0 - lH0650 
Leo QlIÎSt. S\'end Ch.islellsen. 
Knud M~,ller. Jørgen Petersen. 

VIlJORG - OX0750 

Lars Okkels. qle Lynnerup. 
William Dalsgaard. Erik Vogter. 

Svend CìertsCIl. 

lJRABRA~D S0 - 170650 

Ouist, Chrbtcnsen. ~\lh'lIer. 

Petersen. cox. Prehen Møl1er. 

HAGSVÆRD - 160750 

Qui!òt, Christensen. \løller, 
Pelersen, E. K<lnstrup. 

BRAHRAND - 170650 
Hans Aisred. Ole: I.ynnerup. 

W. Dalsgilard. Poul SWensen. 
S\'end Gcrtsen. 

VIBORG -010751 

SNell Hansen, POlll Stenhr.'Jg, 

Carl Johan M. Nielsen. F.rik l.ie t\idscn, 
Egon Kanstrup. 

BRABRAt'D.OH07SI 
S,'rell IlanseTl. Poul Stenhøg. 

Carl Johan \1. Nicben, Erik Lie ~ielsen. 
Egon Kanstrup. 

ßA(;SVÆRD - 150751 

Søren H.lnsen, Erik Hansen, 
lUlil Nieh:.en, Erik Lie Nielsen. 

Egon Kanstrup. 

ßA(;SVÆRD - 120X5I 
Sf Men Hansen, I:,rik Hansen. 

Juu! Nielsen, Erik Lie l\'icIsen. 
Egon Kanslrup. 

lJRABRAND - 070751 

S"ren Ilansell. Erik IlanseTl, 
JUlil f'ielsen, Enk Lie l\iclsen. 

Egon Kanstrup. 

BAGSV ÆRD - 140652 

Bent Pedersen. Arne Schultl 
luul ~ielsen, Leif SmiCrup, 

r:rik Hansen. 

CA~t'ES - O()(X152 

Bent Pedersen, Arne Schultz, 
luull'\iebcn. LeifSm;~.'rup. 

Erik Hansen. 

HEI.Slt'KI - HEL\INGI.ÜRS 
XV OLYMPIA - OI.YMPISK FAKKEL 

270M2 
Sigfred Hansen, Henning P. Dahl. 

ChI'. Hermansen, S~'ren L. I.aurihen, 
S\'end Gertsen 

IlRAIlRA~[) - REG. SCULLER 
140653 

Ejvind Engelscn. 

BRAIJRAt'D 
FIRER FOR Ut'G[)O~IS 

140653 

2. pra:Illlc. 

BRAlJRAND 
SENIOR OITER - 140653 

Ejvind Engelsen. Arne lohiil1sen. 
Lei Quisl. Karl J. \'1"llc::r t\iebcn. 

Benl Pedersl'n, Leif Smil'rup. 
JULII "'iclscn. Erik Lie Nicbl'n, 

Torhen Brne. 

BRAlJR,\t'[) 
Slò~IOR I.JI{Ul ~1. STYRMAt'D 

140653 

l1ent Pedersell, Leif SIIIi.l:rup. 
.Iuul :">Jil.'lscn, hik Lil.' :">Jidscn. 

Tnrhell Broe. 

IlRAßRAt'D 
JUNIOR SIt'GI.E SCCl.l.Ul 

140653 

Arnl.' Johansen 

BRABRA:'\lD 
SENIOR FIRER lJ. STYRMA~D 

140651 

Bent Pedersen, Leif Smærup. 
lUlil Niclsl.'n. bik I.le t\iclscn. 

BRA BRAND 
JUNIOR FIRER - 2. PLADS 

1 JOõ54 

Bent Lie Nielsen, Brigcl Westrn,H. 
Peter CJlTisteTlsen, Poul Jensen. 

cox. Torhen B. Chrislensen 

ßA(;SViERD - 170754 

Bent I.ie ;'>.liclsell.l1rigel Westmar, 
Peter Christensen. POlll Jensen. 

ßRAßRAt'[) 
OlTER - AARHUS - KREDSM. 

270654 
Poul knsen. Peter Chrislensen, 

Arne Schultz, Knlld Nielsen, 
Benl Pedersen, Leif Smærup. 

JULII t'lelscn, Erik Lie Nielsen, 
Bent Andersen, 

VIIlORGS0 
SEt'IOR FIRER - KREDSM. 

270654 

Bellt Pedersen, Arne Schultt., 
.111I11 :">Jielsl~n, I.df Smõt'rllp, 

Vagn (ì. .Jensell. 

VIBOR(; 
JlJNIOR FIRER lJ. STYR~tAt'D 

260555 

Poul Hr.'Jgh Kllllllsen. Brigcl Weslmar, 
Eivind Engelsell. Poul Jensell. 
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VIßORG 
JUNIOR FIRER \1. STYRMAND 

260655 
Poul Høgh Knudsen, BTigel Wcstrnar. 

Eívind Engd~cn, Pou! Jensen, 

Torhcn Broc Christensen. 

VIBORG 
SENIOR FIRI'.R \1. STYRMAND 

21>0655 

luul Nielsen, J~'1rgcn Petersen, 
Quist. Lie Nicbl:ll. 

Torbcn Broc Christensen, 

VIBORG 
SEI'IOR fiRER U. STYR\lA:-ID 

21>0655 

Juul Nielsen. Jorgen Petersen. 
Quist, Lie Nielsen. 

VIBORG 
SE:-IIOR OlTER. 26Ü655 

Knudsen. Wcstmar. ":ngdscn. 
P. lem.en. luu! ~îclscn, 

JWgcll Petersen, Quist,l.ie Nielsen. 
Torhcn Broc Chistcnsen. 

BRAßRA:-ID 
JliNIOR FIRER M. STYR\1AI'D 

(~X)755 

Knudsen, Wcstmar, Engc:lscfl. P. Jensen, 
cox Tnrbcll Broc Christensen. 

BRAßRAND 
JU:-IIOR FIRER U. STYR\lA:-ID 

llKJ755 

Knudsen, Wcstmar. 
I:,ngdscn. P. Jensen. 

HA(ìS\'ÆRD 
A:-IDE:-I SE:-IIOR fiRER 

11>0755 

Knudsen, Wcsunar, Engcbcn. 
P. Jensen. Brnc Christensen. 

lJAGSVÆRD 
JUI'IOR fiRER U. STYRMAND 

Knudsen. \Vcstmar, 

Lngdscn, P. Jensen 

BRAßRA:-ID 
JUNIOR FIREll M. STYRMAND 

140855 

Knudsen. Westll1af. Engclscll, 

P. Jen<;,t'lI, Bruc Chris(~nscll. 

BAGSVÆIW 
JUNIOR FIRER M. STYRMANll 

170755 

Knudsen, Wcstrnar, Engelsen, 

P. Je:nscll, Rroc (:tuistcnscn. 

VIBORG - 050556 
Pok,llen. 

VIBORG Sø 
FIRER U. STYRMA:-ID. .,(10657 

Len OuiSL Brigl'l WestmJT. 
Eivind Engelsl'l1, Erik Lie .\Iiclscn 

VIBORG 
JUI';IOR SINGLE SCUI.I.ER 

300óS7 

Eivind Engel\en. 

VIIlOR(; 
ßEGY:-IllER FIRER. 300657 

Peter Lauhck, KUrl Janniche, 
ChL Riegels, [7rits T\t Nielscn, 

Jørn Jensen. 

VIBORG 
SE:-IIOR OTll'.1l .300657 

Peter Lauhek, Kurt Jannkhc, 
Chr. Riegels. Frits ~1. l"ielsen, 

Eivind Engclsen, Hrigcl Westrnar, 
Leo üui~t, Erik Lie iSiclsen, 

Enk Hanscn. 

ßRABRANDS0 
JlJ:-IIOR I.ETVÆGTFlRER .130757 

Pcter Laubck. Kurt Jannichc, 
Chr. Ricgcls, FriiS ~1. Nielsen. 

ßRABRAND 
SEI';IOR FIRER lJ. STYR\IA:-ID 

180757 

I.enQuist. Brigel Westll1ar, 
Ei\'ind Engclsen. l-:rik Lic Nielscn. 

BRABRAND Sø. 1407S7 

Fi\'ind Engelsen 

BAGSVÆRll 
J\.I:-IIOR LE1V Æ(;TS FIRER 

2m1757 

Peter Lauhek, Kurt JJnniche, 

Chr. Riegels, Frits M. Nielsen, 

cox. J0m Jensen. 

VIBORG 
4.I:-IRIGGER FOR DRENGE 

29065X 

Erik Mortcnsen, Peter Aksel ~ielsen, 
Chr. ~lortensen, Petcr H. Hansen, 

wx. Henning Pflug. 

SOIWSO 
2. JU:-IIOR FIRER. 1808S7 

Peter Laubck. Kurt Janlliche, 
Chr. Ricgels, Fnls ~1. Nielscn. 

cox, J{:lrn Jen!'icn. 

OIlENSE 
JlJ:-IIOR FIRER 

Pcler Laubek. Kurt Janniche. 
Chr. Ricgels. hils~. f\'ielscn. 

cox. Bertel Pedcr,:>cn. 

ODE:-ISE 
JUNIOR fiRER U. STYR\lANll 

220l)5X 

Peter Lauhck. KUrl Janniche. 

Chr. Riegcls. Friis \1. Nielsen. 

VIBORG 
JlJNIOR LE1V k.GTS FIRI'.R 

~1. STYR\lAND - 2~065S 

Pe:fcr I.aubek, Kurt Jannichc. 

CIIT. Riegels. Frits M. f\'iclscn, 

l'ox. Oertel S, P('ders~n. 

VIIlOR(; 
JUNIORFIRER.2H06S8 

Peter J ,ituhck, Kurll.1nnichc, 
Chr. Ricgels, Frits M. Nielscn, 

cox. Hertel S. Pcelcrsl'[l. 

VIBORG 
JUNIOR SI:-IGLE SCUI.I.ER 

2<XJ65H 

Ei"ind Engclsell. 

VIBORG 
JUNIOR TO'ER U. STYRMAND 

2601>60 

S\'end Jørgcn Carstenscn. 
Thorkild Kristensen. 

ODE:-ISE 
DRENGE F1RI'Il. 180661 

Jacoh Christensen. Leif Niemann, 
Bent Jørgcnscn. Kurt Sorensen. 

cox. John KindbergJ<:llsen. 

ßRABRA:-IDSØ 
BEG YI'DER OTTER. 250661 

Tom A.l'\ielsen, Henning P!e':>r1er. 

f\'icb Jorgcll Andersen, 
Vagn Thielemann :"lielsen, 

Svclld Jørgen Carstensen, 
John TIlerp. Jørgen Juul Pouben. 
Pout Andersen. cnx. Ilans Worm. 

ODENSE 
ßEGYNDER FIRER. 180661 

f\'IELS J{Hgen Anderscn. 
Vagn Thidemann Nielsen, 
Svend Jørgcn Carstensen. 

John Tcrp, cox. Bent Børge ~tadsen. 

VIßORG 
BEGYNDER FIRER. 060861 

Jørgen luu! Poulsen. 
Vagn Thielemann ~iclsen. 
Svend Jørgen Carstensen 

John Terp. cox. B''Tge t\-tadsen, 

VIBOR(; S0 
DRENGE FIRFR. 060861 

Jaçob Christensen. Led I\lcman, 
Bent Jørgensen. Kurt Sørcnsen. 

cox John Kindhcrg Jensen. 

BAGSVÆRDSØ 
DREI'GE FmER. 150761 

Jacob Christensen, Bent JørgcTlscn, 

I ,eif Nicmann, Kurt Sørcnscn. 

cox. John Kindhl'rg Jensen 

VIBORG S0 
AI'DEI' JlJNIOR FIRER. 060861 

J"r~en Juul Poulsen, Vagn Thideman, 
Svelld J. Carslensell, John Terp, 

cox. Belll ßør!!e ~1adsen. 

ODENSE.170662 
Jørgen Juul POllb~n, Vagn Thideman, 

Svend J. Carstensen. John Terp. 
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OllENSF - 
170óó2 

Jacob C11fi~tcll:->cn, LClf NielTlann, 

Bent Jç,rgcllscn, Kurt SNcllscn, 

st. HC'lITik II<lnscn. 

ODENSE - J70662 

Pe[er Lauhck, Bjarnc Pedersen. 

ODESSE - 17(~,62 

Bjarnc \tartCTlS. 

üDENSlè - 170ó62 

Jørgcl1 .Iuhl, Vagn Thidcmitnll. 

Iknl hngt::ll!'>clI, John Terr, 
sl. I lOTs! Schultz. 

VIßORG - 
2306Ú2 

lwgen luhl. V<l/lll ThiJcmann, 

S\'o J. Carstensen, John Terp. 

VIBORG - 240662 

Jacob Chri.,tcllscn, LClf "leman. 
Bt:nt J~Hgl~mcn, Kurt Sørcnscn, 

lNgell lulll, Vagn Thidcnlilnn. 

Sv. J, Car~tt:n~en. John Tcrp. 
IlnTsl Schultz. 

VIBOR(ì - 2~0662 

j'Hgcn luhl, Vagn Î'hidclIl<ltlll, 

SV..I. CilrSICmCIl, John Tcrp, 
st. Hor~l Schult/., 

VIBORG - 24U662 

henh Chri'::>tclIscn. LcÎ( !'Icman. 
Benl J,~rgenscn. Kun S"n.:nsl:l1. 

sl. IIcnrik Hansen. 

V11l0R(; - 240hh2 

frank SMcnscn, 11cnning Pl~sner, 
Frede lIansen, ;.Jicls RokkJær, 

J;tcob (:hrÎstensen, Lei!' ~it-mann. 

Bent J~Hgcn~cn. KlJrI Sorensen. 

st. lIorst Schuill. 

BRABRA'ID SO - 070762 
Jørgen luh!. Vagn Thidcm:lnn. 
S\'o J. Carslcnsen, John Terp. 

BRABRAMJ S0 - 070762 

Jacoh Christensen, Leif ~ieman. 
Bent Jwgrl1scn. Kurt SøTl=n~cn. 

Jørgcn luh!. Va~n Thidcmann, 
Sv. J. Carsli..'oscn. John Terr. 

~t. ! lorst Schultz. 

VIBORG S0 - 240662 

BjitTile t\la rtt: 11'). 

BRA BRAND S0 - 0707h2 

Peter I.aubek, ßjarne Pcder~en. 

BRAßRAND - Ot'10762 

Frank Rainer Sorensen.llel1llJng plcsnC'r. 

f7redc Hansen, Niels Rokkjær, 
Jacob Christensen. Leif Niemann. 

Bent Jorgellsen, Kurt S~Hensen. 

(OX, Horst Schulz. 

BA<;SV/Um - 150762 

JNgen Juh!. Vagn Thidemann, 

S\'. J. Chl'lstcnsen, John Terp 

B,\GSV/um - 150762 

Jørgl'n Juu!' Vagn ThidcmiHlfl. 
Sv J. Carstensen, John Terp. 

I hm;.t Schull. 

BRABRA'ID - OH0762 

J~'jfgcn Juul, Vagn Tbidcmann. 
S\'o J. Carstensen, John Terr, 

Horst Schulz. 

BRABIC"NIJ - 0807h2 

Jacob Christensen, Leif Nit:m,lIl. 
Bent Jwgenscn, Kurt Sørellsen, 

st. lIenrik Hansen, 

BAGSV Æ'_RD - 14U762 

John Kindberg, :v1ichacl Richter, 

Erik Kja:r. Jens Ilcgndal Hansell. 
Hcnrik Wille. 

BAGS\.' fERD - 
D-lOXb3 

Jwgcn Juul Poulsen, Vagn Thidel1lilflll ~., 
Sv. J. Carstensen. ßjarne Pedersen. 

Ilennk Hansen. 

IlAGSVÆRIJ - 1407h2 

Jacob Christensen, l\iemann. 
Bellt Jør~ensen, Kurt Swensen, 

lkmik Hansell. 

SOR0 S0 - 050R62 

Jacob Christensen, :'\lÎCIll<lIlIl. 

Benl J~Hgensen, Kurt S"rensen, 

Ilellnk Hansen. 

BA(;SV ÆRll S0 - 140762 

Jwgen Juh\. V<lgn Thidemanll, 
S\'. J. Carstensen, John Terp, 

Horst Schultl.. 

SOH0 S0 - 0508h2 

Jorgen Juhl, Vagn Thidemarlll. 
S\'o J. Carslem.c:n, John Terr. 

Ilorst Schuili. 

SOROSO 
SENIOR fiRER lJ_ STYRMAND 

{)S()M} 

Jørgcn Juili. Vagn ThiJemann. 

Sv. J, Carstensen. BjilflH.~ Peden,en. 

BRAIlRAND - (Xm63 
hank Søren'iocll. frcde Hansen. 

:"Jicls Erik PeJ~rscn. t\1icl1ael Richter. 

OllENSE 
YNGI.IN<;E fiRER - 210664 

Jcns fauerholdt, Bernhardt Andersen. 
Chreslcn Schmid!, Martin (ìrandlllg, 

Stig t\'iclscn 

VIßOR(j - 2S0h{~~ 

Pl~r l':ygàrd, I ,cif I Llnsen. 
Chre!:ift':n Schmidt. t>.-Iartin Cìranding. 

Stig ;..Iit.:1scn. 

(K)(K~>4 

For 5. maj pokalclI. 

ODF.NSE 
SDlJOH FIRER - 21OM4 

Vagn 'nlÎdelllann. Bj,nne I\.'dersen, 

Sv. J. CHstenscn, K. S,uenst"n. 
Erik Steen. 

VlßOR(; 
JYSK \f1SIT.RSKAB 

SENIOR FIRER \!. STYR\IA'ID 
2706(yl 

Vagn Thideman. ßjarne Pedersen. 

S\'. J. C;Hslen~en, Kurt SWensen. 
Erik Steen, 

VIBOR(; SO - 2&)(,(,4 

Jacoh Chrish.:nsen, Erik Thnm'icn. 

l\. E. Pedersen. John Terr, 
Vaf!1I Thil;elnillln, Bjarne P('der~en, 

Sv. 1. Carstensen, Kurt S~Hensen. 

cox, Frank Pedersen. 

SOR0 RrGA ITA - 050764 
Jens Faucrholdt. Bernhard Andcrsen, 
Prchen S"rensell, Ilcllrik I.. SWensen. 

Per ;..Iygård, Leif Hansell. 
Chresten Schmidt. t\lilrlin Grandlng, 

')~. Stig l\lclscn, 

BRABRAND - 110765 

Hans Olaf I-bnsen, Mogcm P~lh:rs~n, 

Anders Schou Olesen, Svend E. Thidcman, 
Jens Erik l\icbcn. Oblf Andt:rsen, 

cox. Peter Andersen. 

ODENSE 
BEG YI'DEI, l'IREH 

J. E, l\iclsen, Jens Fauerholdl, 
:"'oJ. E. Pedersen, Bernhard Andersen, 

cox. Erik Steen. 

SORO SO - OHOH65 

Peter Laubek. Bjarne Pedersen, 

S\'o J. Carstensen, John Tar, 
Per l.arsclI. 

VIBORG S0 
BrGYNDER SIN(;!.r - L I'RÆMIE 

250666 

l\icls Henrik A'iol..',lIlnus ~Îc1sen. 

VIBORG SO 
JUNIOR SCULLER - 26066h 

l\lcls lIenrik l'ìelsen. 

\IARIBO S0 
ANDEl' JUNIOR rIREIl 

100766 

Jens Filll~rh()lt. Jens Erik :'-lielsen 

Bernhardt AnderscTl. hank Pedersen. 

SOll0 RE(;ATlALN 
(120767 

Jens Hansen, J. E. :"olielsen, 

Bernhardt Andcrsen, cox, Ibus Niels-en. 

SOR0 RLGAITi\EN - 010767 
Jens Hansen. J. E. t'idsell, 

l\, E.llofman, Bernhard Andersen, 
Ilans JellScn, 
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IlAGSV /ERI> - 06()867 

jellS llanscn. J. E. Nielsen, 

~. E. !lofman. Bernhardl Andersen, 
I t<tTl~ Jensen. 

VlI\ORG - O:\(K)(,7 

Jells Hansen. 1. E. Nielsen, 

N. E. lIofman. Bemhardt AlHh.=r,:>cn. 

lL1nsJcn~cn. 

IlRAIlRANI> - 2j(l6ó7 
Jens Han,:>cn. J. E. Nicbcn, 

:--.I. E. lIofman, Bernhardt Andcr~cll. 
Hans Jensen. 

BAGSVlJ:I<D SO - 060SÚ7 

Jens lIilnscn, j, E. Nicbcn 

1'. E.llofman, Bernhard Andersen, 
Hans Jensen. 

IlRAIlRANI> - 2j()(,(,7 

Bjarnc Pedersen. 

OIJENSE - 180ú"7 

Jens "ansen, J. E. Nielsen. 

N. I:. llofm<ln, Bernhardt Andersen. 

llalls Jensen. 

VIBORG - 0306h7 

Bjarnc Pedersen. 

IlA(;SV.>ERn - Ij0767 
Jens Hansen. Niels Erik Hofman, 

Jcns Erik :--Jiclscn. ßcrnhiHdl Andersell, 
H;lns Jensen. 

BAGSVlFRD ~060X{,7 

Svcnd JOhilllscn, Mogcns Pedersen, 
Jwgl'n I.:gholm. 

ODLNSI:, - I.sO(~17 

Bjarnc Pedersen, 

SOR0 REGAITAEN - 020767 

lens Ibnscn. N. E. Hllfn,an, 
J, E. Nicbcn. B, Andersen. 

Ilan~Jcnsen, 

BA(ìSVÆRD - 25056S 

Jçn~ Frik Nielsen, Jells fl"n~n. 
Niel~ Enk Ilofman. Ucrnh;lrd ,\ndl'rs('n. 

cox. lloms .Jensen. 

BAGSV /ERD S0 - 250:;tíX 

Tommy ~h,ldcr. .lcns Hansen. 
Mogcns I\.'dersen. J, E. J'\'iebell. 

$vcml J()hdn~n. N. F, Hofman, 

\brtlrl GrandlllJ!.. Bcrnh, AIH.h:rscn. 

cox. f l,lflS Jensen 

BA(iSV/FHD Sø - 25056X 

Tommy \-h1hkr. \logens Pedersen, 

S\'clld Johansen. Martin Grandll1j!.. 

cox. Ilnrsl Schult.!. 

BAGSV tERn S0 - 260j68 
Oilif Ander~en. Hans Nygård, 

Per ~ygârd. I ,df H,IIl'iCn. 

Tommy \1øhler. Svend JohanseTl, 
Mogenc:, Peder~en, \'lartin Granding, 

cox. HQf'St Schultz., 

VIBORG Sø - 
OS(~"'>!; 

jellS r:rik t\'íelscll. Jens Hansen, 
ì\ieb Erik Hofm;lll, Bernhardt Andersen. 

cox. Ilans Jènsen. 

VIBORG - 08066S 

BjiHne Pedersen, 

VIIK}RG - 090ÓflH 

Tommy \luhler, ~lo~ens Pedersen, 
S\'end Johamen, \lartin Granding, 

cox. Horst Schultz. 

MESTERSKAB 
LETVÆGTSFIRER - ()(XXIó8 

VIBORCì - (ll)OÓÓ8 

Bjarne Pederscn. 

ßRAIlRAI'J)-2JOMS 
I'omrny t>.-lohler. Jells Ilansen. 

t-.-logens Pedersen, Jens E. t\iclsl'n. 
S\'cnd Johansen. Niels E. Ilotmann, 

MartIn Cìranding, Bernhard I\ndcrsen. 
l"OX. H,lllS Jensen 

VIIlORG - 
OS(~>óS 

Oluf Andersen, llans Nygàrd. 

Karsten t\iebcn, Per Nygård. 

Tommy ;..1"h1er. Svend Johansen. 
Mogen~ Pedersc:n. Martill (ìranding, 

eox. I lorst Sl:hultl.. 

SOIU:l RE<;AT!'A!'.I' - (l[X106S 

Jen~ Hansen. JellS Erik Nielsen, 
I\lels Erik lIofmann. Bernhard Amkrscn, 

cox. Ilans Jenscn. 

VIBOR(; - O'Xló68 

TOlllmy \h-1hler. Jens Hanscn, 
\logens Pedersen. J. F. t\icben. 

S\'end Johansen. 1'\'. E. Ilofm<ìIlTl. 
t>.-hrtin Gr;:mding. Bernhard Andt;rsen. 

l:OX. Hans Jensen. 

ßA(ìSV..FRD - 2U[)7ÓS 

Jen~ Hansen. J. Enk Nieben, 

~. E. Ilofmann. Berllhard Andersen. 

cox. Hans Jensen. 

VIBORG - mOhf>l; 
I Ltns ~yg:Hd. Lcif \lamen. 
Oluf Andersen. Per ì\ygård. 

cox. J~~r~en Lgholrn 

SORO I{f':GA'ITAE:\ - (}{)()()(lX 

Jens I~, ~le\sen, Jens Hansen, 
Niels Erik 1I0frnilnn. Bernhard Andersell. 

(Ox. Ilam Jensen, 

SOR0 - OmX~,q 

Tommy \ll1hler, Jells Ilansell. 
l\lngens Pedersen. Jens E. Nielsen. 
SvendJohansell. N. E, Ilofmillln, 

"-Iartín (ìrandíng, Ikrnh;lfd Andersen, 

cox. Hans Jensen. 

ßA(;SViERD - 21076K 

Jens Hansen. Jens Frik ~icJsen. 
I'\'îcls Erik lIofmann, Bernhard Andersen. 

cox. Ilans Jensen. 

SOR0 - (J(XX168 

Per f\'ygãrd. H,lIls I'\'ygård. 

Oluf Andersen. Carstcn t\ielscn, 

Tommy \h,hler, Svcnd Johilllsen. 

Mogcns Pcdl'rsell. Martin Granding, 
(ox. Horst Schullz. 

SORØSØ 
IJAN:YIARKS:YIESTRI' 

LETVÆ(;TSFIRER - 1 JOS6S 

Per :\ygård, Jens Hansen. 
\1artlll Granding. Bernlwrd Andersen, 

cox. Hans Jensen. 

BAGSVÆRD 
SENIOR A-TOEH - 190769 

Svend Johansen. \logens Pedersen. 

cox. Tom Karlsen. 

VIBOR(ì 
ELITE FIRER U. STYRMAI'D 

OXOótí9 

Jens II. Ilansen, Marlin Granding, 

l\ids Erik Hofman, Bernhard Andersen. 

VIBOHG 
SEI'IOR II OITI':R - OS()(,69 

Leif H,JIlsc-n. Ole Christen~n, 
\ l"ns Kurt (ìade, Johnny Chrblenscn, 

RO;lr Cl<wscn. } Icnflk Vcjl!>trup, 

Knud lIougárd, \logens Pedersen, 

cox. Leif .Iørgenscn. 

SOR0 - 110868 

njêlrne Pedersen. 

SOR0 - 110868 

Tommy ~h,hler, MOj!ell:'; Pedersen. 

cox. JNgetl Eghohn. 

IIAnERSI.E\' 
SENIOR B UITER - 030Sh<J 

Lei! Hansell, Hans K. Gade. 
Lell' Jacobsen. Knud lIougånl. 

Ove Bech Nielsen. Johllny Chrislcnsell. 

Henrík Vcjlstrup, Roar Clausen, 

cox. Leif Jørgell',en. 

ßRAßRAI'IJ 
SI':NIOR A FIRER - 140670 

Hans Kurt (ìadc, GeT! Jacuhsen. 

Iknrik Vejlslrup.l.eif .I<1cobscll. 

cox. Torn Karlson. 
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lJRMJRA:-:D 
U.IIE LETVÆ(;T fiRER - 141~,ï[) 

Roar Clausen, Hans :-.Jygard. 

Oillf AndersC'll, Per J'\yg;írd. 

(ox. Leif Jwgcnsl'Tl. 

VIBORG 
EUTI'. LITV/H;T - 070670 
Roar Clausen. Ilans :'>Jygi'ml, 

Gluf Andersen, PCI' l\'ygård. 
(OX, L<"lt' Jwg,cllsen 

IIADERSLEV REGATlAH, 
omKl7o 

VIBOR(; SO 

SEl\IOR A 01TI:1{ - OW6ïO 
Vihorg - A,t1horp. - Iloblchro - Kolding 

Fn.'ddy A. Jensen, I'deT A. I\l"lkr, 
$vcnd .Iohan~clI. ]ørgcn (ìraucngàrd. 

\1ogl'n~ Pedasen, Tommy rvh,hkr. 
Ilcnrik Vejls1fUr. Aalhorp. 
Bjarnc Pcder~en. Aalhorg 

cox. llans Jensen, Aall'lOrg. 

(lOOOìS 

For slabsl;cgt: Halvig ~løller's 
mindcpokal. 

RAT7.EßlJR(;ER Rl:DERREOAITA 
E1.1TE ACHII'.R (II) -OOIKl7I 

Intern 15 Ruder Regatta. 

BA<;SVÆRD - 050671 
Pout Dahl Fogh, Dille\' Thyescll. 
ßj~'rn Slgvardscn. S~'rcn Boyc. 

~fiçhacl Hcrmilllscn. Jens TIHlmsen. 
IIclgc Olesen, I'\lds ~talhicscn, 

cox. Hans .Jenscn. 

HADI'.RSU..V 
FUTF F1RER:V1. STYR:VIA~D - lXXJ071 

t\alborg/Aarhus 
Tom I Inlmherg - I.co Skovø. 

IIADFRSI.FV 
ELITE OTTER - ()(~ml 

A al borg/ Aar h usfl'lorscn~ Knill i ng 
Tom Ilohnherg. Leo SkOh1. 

Frank Pedersen. 

lJRAlJRANIl 
ELITE TOER - 271~,71 

Tom Holrnbt'rg. '-l'll SkUVI1. 

cox. t>.tortell Lund 

BRAßRAND - 300772 

Tom Iiolmherg. I.eo SkOV\l. 

cox. Erik Lund. 

SORO 
ELITE LETVil'GT I-IRER - nl~m3 

Leif J\lrgensell. Aage f"ieben. 
H<lns Nygård. RO;H C1.Hlsen, 

cox Ilcnnlllg Nielsen. 
. 

VIBORG 
SI'.NIOR I.ETV il'CiT f'IRER - lXl()(173 

l.eif J\'r~ellsen. Aage I\iebcn, 
Hans I\yg;ird. Roar Clausen. 

CO.\. l!enning Nielsen. 

VllJORG - 030673 
I.eif J\~rg('mell. Aa~e ~iclsCll. 
Ilans Nygárd. Roar Clausen. 

cox. f1ellllÎn~ :--ìiciscil. 

VIBOllG 
ELITE LETV/E(;T FIRER - (~ll~173 

Lcif Jwgl'llscn. Aage t\ïclsen, 
11.lIls t\"ygård. Roar C1au....cn. 

l.'OX Hi:'nning :"-lieben 

SORO 
SI'JIOR A - IlOIlBII I-SCCI I.FR 

()(J[)074 

.knsCtll'. .Jenscn. AR 
Poul Ilenriksen. Ægn. 

lJRt\lJRt\'J1l 
Slò'JIOR A -I.FTVAè(; I.-SCllLl.ER 

{)(KKJ7ì 

I.cif JIlrgcllscll. 

SORO 
SENlüR B-f'IRER - ()(xm,1 

\-lich.lclllcrl1l<lrlseTl. Tnrhell rristrup, 
Karstcnllolt, Lelt' hHgcl1scn, 

cox. Ih l.arscH. 

IIAIlFRSI.I'.V 
Scnior B-FIRER - ()(XKI7~ 

~Iich<lel Ikrman..ell. Torbcn I-"ri"lrup. 
Karsten lIolt, Leìf hHj!cnscll. 

cox. III I.arsen 

BAGSVÆRI) 
DOßßELT SE'JIOR A - lXXlfl74 

JensChLJenSl'n. AR 
Poull knriksen, IEgir. 

VIßOR(ì 
Senior A.FIRFR - 

O()(J(J7S 

l.eif JI,rgensell. Michael lIermansell. 
Torbcn Fristrup, Hans I\ygård. 

cox. Ih Lar~l'n. 

VIBORG 
SE'JIOR I\-TOER - (X10075 

Tnrhcn j:rislrup, .\lich<1clllcrm"fl~ell. 

cox. Ih Larsen. 

'1IlOR(; - SE'JIOR A-J)OIlBELT - (I0lKI75 

Jens Chr. Jcmcn, I\R 
POlllllenribell, Ægir. 

VIBORG - LUTE FIRER - (I(~XI75 

Ilans ~yg"lr(1. Leif hHgensen. 
Ih I'\yg:ml. Poul f'ngh. 

cox. Per .\h11Ier. 

VIlJOIW - ELITE TOER - OOlXI75 

Torhcn Fristrup. .\lichacll krrnalhcn, 
cox. Ih Larsen 

BA(;SVÆRD 
SENIOR t\ TOER - 310575 

Torhcn rri!'>tl'\lp, Michael Ilerrnan..clI. 

cox. Ib Larsen. 

Bi\(iSVÆRD 
SLNIOR A TOER - (IID!>7; 

Torhell Fnstrup, .\lichacl Hcrrn,lllscn. 

U)\,. III I.ar:-.en. 

BRABRANJ) 
SE:-:IOR A-DOBBELT. IIIXX175 

Ji:'ns Chr. I krrn;iIlsen. AR 
Poul Henril..scIL Ægil. 

BRABRA'JI) 
ELITE FmER .llIlIXI7; 

JensChr, Jl'nsl'n. Poul Ilcnrik$en. 
1\tichael Ilcrmansl'll. Torhl'll Frislrup. 

CO\ Ih I.ar~cn 

VIBORG 
LUTE - J)OIlBU. F 

Jens Chr, Jensen. 
POlll1 knribell. 

SI'NIOR A 0 n ER 
Bernh,.ll'd t\nder~en. f\"lcI.., Errk lIofman. 

Leif Jor~cns('n. Torhcll frislrup. 
~IJChaclllcrmansen. Fkmrning I'\icbl'n, 

jellS S,odorff. KI,ILIS rristrup. 
cox. Carqcn ;\nder~l'n. 

ELITE ,\ OTTER 
Bernhard Andcr..el1. f\ieb F.rik lIofl11<1n. 

LeI!' J'Hgcnsen. Torhen Fri~trllp. 
.\lichilr.:lllcl'lll;HlSCIl. Flemming Nír.:lsl'n. 

JellS Saxtorff. .lens ChL Jensen. 
cox C,tfSlt'l1 A nder"clI 

SORØ 
EUTE J)OIlBELT-SCtlU.ER - lXXK!76 

.JellS ChI' Jcnsl:l1. A R 

I'oull kllliksl'n. Æglr. 

SORvl 
SENIOR Il LETV/EGT - IX II II 17(, 

Lelf Jørgell<;.en. 

VIBOI{(; 
SE~IOR B LETVÆGT - ()(HXI77 

I.ell Jorgenscn. 

VIIl(l\{(; 
YNGLINGE OITER - O()(XI77 

Ih l.ar..en,llcnrik Ahel, !'lcrnlllin~ kn..ell. 
Lars .\10rlensell. "1.llIs Knudsen, 

Jwgcn V Jensen. Pdcr ØSkrg;lrd. 

Eshr.:n Schou, cox. ;\llllcrs Gregersen. 

VIBOI{(; 
YNGLlN(;E TOER M STYR\IAND 

(XKHI77 

Kern Ehlers. KI;\Us Frr~trup. 
cox Car..lcn Andersen 

VIBORG - SENIOR B TOER M. 
IH~XI77 

Kern Ehler~. Klaus Fistrup, 

cox, C<nsten Ander"r.:I\. 

SOR0 - SlòNIOJ{ Il TOLR \1. 
()(HXI77 

KelTl Ehlers. Klau..l-"ri"lrllP. 

cox. Carskn Andersl'n 

BRAlJRi\'JD 
JUNIOR 101'R .\-1 - I(,-IX - IJlH~177 

Kern Ehkrs. Klaus Frislrup, 

cox Car..lcll Ander..cn 

SORO - SL'JIOR Il 1.1..1 V - lXXJliÏ7 
Lr.:if J\~lgl'n"l'n. 

R7 
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BADOVERSIGT 
SINGLE SCULLERE 

ßådnavn Særkende IJllhsâr OJ; gudrædrelhådh)'gger 
Fimm....ierinw 

"Y".ærdi 28/8-86 

JA<iUAR Klinkbyggct 07!04-6H - Ark. Vilh. Bøgh Ukcmll 
Tra: E. EJllling, L~'gst~lr 

~ 

33.0IKI.- 

110GII Klinkhyggct 1975, b!IJbyggcr E. Elming Ukcndt 
Træ E. Elming. LØgstM 33.CIIKI.- 

:-IIlTI-: Klinghyggct 01104-62. direktør Ib Stetler Ukcndl 
DHR godk. E. Elrning. I.ØgsHlT :nIKJO.- 

JlJßl Klingbyggct 2,S/OX-X6 - Hemming G. Jensen AR's banker 
Tex Odder Inrigger Værft )).IKIO.- 

KAI'6H Crave! 07/0.1-68 - Viceborgmester \1arius Andersen Kap fOlH.let 

Træ. H5 kg Henry Larsen, Køgc 37.IKIO.- 

KAP76 Cravel !lJ76 - Peter Laubck K,lpfondet 
Tr;c. 75 kg Henry Larsen. Køgc )7.OIKI.- 

KAI'HO Crave! 30/H-HO - John T. Terr Kap fonde! 
Plast. 85 kg Carbo Craft. Engl.tJId )).OIKI.- 

H5 Crave\ 09i04-72 - Laurits SýlrUITl (i.A.1{ 
Plast.60kg Ern packer 17.200.- 

S0RUM Cravel 26/08-72 - dircktoc E. Ilastrup Provin:<ohankcll 

Plast. 70 kg Empackcr 1721111.- 

SCI10LLE (11) Cravel 04/04-76 - arkilckt Vilh. H~'gh Ukcndt 
Plast. 60 kg Ha~le. tîdlîgere Empacker IS.IKIlI.- 

MARENll Crave! l1kendt Ukcndl 
Plast Empackcr 17.2IKJ,- 

I'ASSIV Hf> Cravcl 2S!OS-S6 - Flemming G. Jensen Pas~îvc mcdlern. 
Plasl Henry l.arscn. Køgc 1.\.000.- 

DOBBELSCULLERE 
ßådna'in Særkende nåbsâr (~~udfædre/hâdh)~er 

Finansit'rinw 
nY"I,ærdi 28/8-86 

JENS Cr,l....clbyggct 1979 - bankdirektør E. I lastrup Ukcndl 
I>SIGFRED(( Træ.outr. Ilcnry Larsen, Køge 45.IKIlI.- 

KAPSI Cravelhygget 29/0X-81 - s;,dgsiTlgeTlî~1r Ib \1ørch KapiTuhorgf. 
Træ, PutT.. 75 kg Henry l.arsen. Køge 45.IKKI.- 

Få mere ud afbudgettet 
med 1òtaIrådgivning 
i Den Danske Bank. 

- 

.. . 

DEN DANSKE BANK 
VI ser på Deres økonomi med nye ~ne. 

H9 



FlRERE m. STYRMAND 
Rádnav" Særkende nàbsår OIl 

~udfædre/bàdb)'~lI"r 
Finansieringl 
n~'værdi 28/8-86 

SEJR Cravel,oulL 05/04-59 - HankJirckt~'r I-lastrup Ukcndt 

Tr;c, 70 kg Anton Nielsen, Kcrtcrnindc 7IUXIO,- 

URRA~ >>2<< Cravel,OUlf. Køht brugl Î 19XOfor kr. 3.XOO,- Aalborg Roklub 

Tr;c, 85 kg Henry Larsen ca. lWil 70.IKIO,- 

SMÆKKER Cravel. outr, 2X/OK-66 -~. ehr. Andersen G.A.R 
Tra:, 75 kg Ilem)' I.arscn, Køge 70.IXIO,- 

KAP71 Cra....e!. OUIL 1971- ElisGriis Kap (ondet 

Tr;c, 70 kg Henry Larsen, Kogc 7IUIIKI,- 

ßERA Cravel.ollir. 28iOH-X2 - Fabrikant N. P. Risgaard ßERA 
Tr;c, 78 kg Ilcnry Larsen. K~'gc 70.00Q,- 

LAr-;GER Klinkb. 8 b. 2X/Ox-ó6 - Fabrikant l\'. P. Risgaard Tcstamcntcrct 
Tree E. ElmÎng, Løgstør. bgIll. 654 70.01111,- 

fRD-I Klinkb. 7 b. 04/1l4-76 - Borgmester R. Christiansen Ukcndt 

Træ. Ill. luger Jørgcn Andersen 70.11110,- 

GUr-;NAR KllIlkb.7b. 2X/mH~ó - Jens Thingskov (ì.A.R, 
SCHEUER Tra:. u. luger .hngcn Ander:-;en, Lynge 72.243,- 

(;.A.R. Klingo. gig 23/06-80 - Gros~ercr E. Davidsen GAR/Ucrg Uach 

Tra:,7b. Karlisch & Sørensen 6O.1I01l,- 

RADII.LER Crave!. gig 25/0H-HO -ma1crmcster Sigfrcd Ilanscn Ukcndt 
PI"Sl Empacker 60.01111,- 

~1Ir-;1 82 Crave1, gig 04/04-H2 - hankdircktør Eigil Haslrup Provinshank/ 

Tra:, 55 kg J~'rgen Andersl:l1, Lynge DFfR 
75.1IIKI,. 

fvllr-;I R4 Crave!. gig Ol/O-t-H4 - rcidmand Kjcld Andersen AR/kornmunen 
tric,55kg .h1rgcn Andersell, Lynge 75.1I00,- 

MS Klinkh. Sb. 11/04-48 - Konsul M. ~Iüller ~l. Müllerl 
Tra:,f.tollc Karl Poulsen. b'gstør, bgrn. 426 1m. Stuhr 

711.0IXI,- 

FlREREu. STYRMAND 
ßådn3\'11 Særkende OàbsÄr og ~udfædrefbådblggcr Finansicrinw 

nyværdi 28/8-86 

SKJOI.D Cravel.ollte. 1971- Frank M. Pedersen Kap fondet 

Træ,SO kg Anton Nielsen 1951 65.IKI0,- 

ERI K IIAr-;SEN Cravcl.oule. 1969 - ingeni,'r Jørgcn Andersen Kap fondet 

Træ, 75 kg Henry Larsen. Køgc 65.(KKJ,- 

E/D rigget 

OTTERE 

nádna\'n Særkendc Oàbsår (~~udfædre/bádby~~r Finanslcrinw 
n)'\'ærdi 28/S-Sl. 

KAP67 Cran'l 08/04-6."'\ - DII:' Glldmund Schack Kap fonelet 

Tra', S3 kg llenry Larsen. Køge 135.1IIKJ,- 

KAP 100 Cr;J"d 2S;'OS-Hó - Niels Erik Hofman Kapfondct/ 
Tra.' , 

H5 kg Karlisch (FISO) kommullcn 
D5.IKIO.- 
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Arnold Larsen, dcr her sc!'. sammCfl rm:d formillldcll, Ifalls JCflSCtl, ('hr. Pa]lt:sclI og :\icls Peler R.isgaard. h;tr nelo!> navngin:l en ny h;\d 
>>Bcrí.l<<. 

TOER u/m STYRMAND 
ßàdna\"n Særkende l>åbsår OJ: ~udfædr('/bádh~-~er I-ïnansiering! 

"p:ærdi 281H-H6 

SKRALD Klingh. 7 h. 26/06-62 - k{~bmand Ilolgcr Thordal (ì.A,R, 
Træ, met! luger E. Elrning, L~'gst~"Jr. hglll. 51.)2 56.500,- 

RB68 Klinkli. 8h. .10/0:'-69 - ascssor S\'o ~torils T,'jlJld:><.lml. 6X 

Tr<l~ E. Flrning. LøgstØf, bygm. 6SX :;7.000" 

>>80<< Klinkh. 8h, 28/08-66 - sncdkcr! lansell. A. R. A. R.s dnftTllidlcr 
Tra: E. Flrning, Løgst"r. hygm. 655 57.l,IKI,- 

KANOLLE Klink!>. 8 h. 02JO.l-78 - \tiltcrialist G. Scheller Ukcndt 
Træ J"rgcn Andersen. Lyngc 57.800" 

>)AJS~( Klinkh. 7 h. 28/08.86. Carl St<'ckcl G.A.R. 
Tra.:.lHicn luger Jørgcn Andersen. Lyngc 56.081.. 

KAP66 Cravel,outr. 28/08-66 - Konsul Sigurd f\.1Lillcr Kap. fonder 

Træ. m. stYI'm. Henry Larsen. Køge 51l.IXIIl,' 

AKTIV Cravcl,olltr. 1977 - Torn 110lrnberg Aalh. K. AkllV I-' 

Træ, m. styrmand Ilcnry Lar~en, Køgc 51l1l01l,' 

SHiFRED Cravcl.olltr. 1979 - depol Tuhorg - I lam Jensen Tub. fondct/AR 
Træu.styrm. llcnry Larsen. K~'gc 48.IX)Il,' 

BEMÆRKNINGER 
!ladn.m Særkende llàhsàr og ~udfædrl'ibådh)'gger .ïnansirrinJ::! 

np-ærdi 2H/K-H6 

BERAII Sellller. 3liO)-S6- fabrikant:--1. P. Risgaard HERA 
Plast Hassel (Henry Larsen). Køgc 14.llfXI,- 

l;ds<.lt SOlti præmie til >>J{o~rncs ~lotionsst;t'vne 
31. Maj 8()" og vundet af Grell;] Rokluh. 

KRINGELl:-l(; II Otter 1973 - Poul J"rgcnscll Kap fonde! 
træ l\Thus lnrigger V,t:rft 1957/5S 135IHKI,. 

I 19S6 for;l'rcl til ÆGIR mod at de indcn for 11h ,'II' laver 
h~lllcn kampklar. Bcna:gtellde skal den lilba,!:!c til ^<tll~. 

Roklub. 

:"JB: Sarntligc >>ny va:rdi<( prber er Illcd årcr. 
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ROSTATISTIK 
i sæson 1944 

NAVN 

Svcnd Aage S,'rcnscil 
Knud Bjerregaard 

Hans Beier 
Jørgcn Jensen 
Axel Siert 
Peter BnTup 

Peter Bøgh 

Grcgcrs ()ail Schroder 

Chr. ~ielscn 
Sørcll L Lluritsçn 
>>(ìæstcf<< 

Roher! ~lortel1scll 
Kurt Gissclfddt 

Verner Blokhus 
0stcrgaard l.arscll 
Roher! Nielsen 
CHI Christensen 
II> I:ogstrup 

Torhcn Karlsen 
IIClns Sylvest Knudsen 
h'T!!Cn Andersen 
Jol1s. Fogh Smcnscll 
Poul Erik \h,llcr 
F.gon Kanstrup 
Erik J Jansen 
Burge Grc~crscn 

Gunnar Nielsen 

[ill]! 
,,5 

_ 

~;~ 
"E"'i :!" !!- 
'" '"' c ~ c Co 

""; -(:: .0( ð 

15lH1 90 14 

1487 63 17 
1415 67 14 

1237 S4 11 

IIS9 96 6 

1II1l3 39 II 
9')7 1111 111 

974 63 9 

940 79 II 
911 45 9 

SliD 121 2 

876 22 111 

S63 109 
S59 96 S 

856 71 9 
831 71l 9 

813 91 6 

SO? 8f, 9 

790 52 6 
733 (,\ 111 

731 94 
7117 32 II 
ó'il S2 1 

654 SI 
632 SO 

626 67 6 

622 41 5 

Invester 
i lidtguld 
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Del færdigc Ry;J-tllls Î 1932. 

Kaj Kja.:r Pedersen 61S 55 6 t\fogcns Krogh 241 41 

Mogcns Andreasen hl6 (>S 5 K. A. Nichcn 240 17 

Koud Storgaard Jensen 59') 94 I Ras Rasmussen 239 IS 

Egon Iianscil 596 4S 8 Jørgen Larsen 23.5 24 

(:arIOdgaard 56S 79 2 POlil Rahmbcrg "J 47 .;..~... 

Niels Gravcrhohll 567 M t\'icb Kristensen 227 3:1 

Vl'rncr :'>Jiebcn 545 6S 2 Aksel Gandrup-Knudsen 224 2 

Per F1cmmi!lg S~m:nsen 545 54 5 Erik Jcnsen 213 21l 

Knud Sand 531 40 6 Erik Jensen 212 27 

Chr. Kousgaard 526 16 6 Verner Kauffeldt 2 III 19 

Karl J. Moller .525 5(, 5 Bent \Vohlert 212 31 

Frederik Hallbak ~ielsen .524 6:1 Poul Jørgellsen 209 .50 

Jens Kjær 519 13 7 Svend C1auscll 206 :16 

Axellvcrscn 502 (11 Knud 0rnbo 202 45 
Kaj Skogbcrg 486 38 7 Arno ~ladsen 201 40 
Peter i>vtalthe 477 40 5 Martin Pdersen 196 43 

Sommer Larsen 473 52 5 Edvanl Kjcldsell 193 23 

B_ OIlCrSIH>lll .173 86 2 Laue Jlolrn 191 45 

Peler Laursen 472 31 5 Johs. RingstH'ml 18.5 :16 

S\'en Gerten 45S 62 2 Fredc Christensen 184 20 
Børge Aarøc 453 H 4 Ilolgcr Winther 184 20 
J~ngcn Christensen. Nr. S. 449 6.1 Fgon Sorensen 183 21 

Janus 1'hygesen 43.5 24 6 Olfert Espersen ISI 2:1 

jellS Petersen 429 6J :1 Kjeld Hcin Andersen ISO 26 

Frhardt Johnsen 428 39 3 Osker Lund 178 12 

H. NavTlwf[ Pederscn 41.1 32 .5 Robcr( G~lh'er 177 2 

Henning Kanslrup 402 .56 .lens østcrgaard 176 25 

C. II. Preisz 401l 40 Niels Erik Christcnsen 175 43 

Ilt:lge Andersen 3S8 40 3 Waller (ìuldager 175 I 

Thorvald Abildskou 353 -17 2 Svcnd Gundorf 175 39 

Ifans l\ielscn 347 32 3 Erik Ilofman 175 43 
Svcnd Anderscn 328 6Ú I JacobJcnscn 175 38 

Holger Jacobsen :127 23 5 ChI'. Springborg 172 41 

Bjørn Andcrsen 321 40 I Sigurd Stabell 171 28 
J knning :-.tarcher 321 30 4 Hc::nning ß"dkcr Jcn~cn 169 21 

Ankcr Stecnfcldt .10ì 70 Poul Ring 167 12 

$vend Kvist 297 34 2 Ejnar Sv. Jensell 166 13 

Hugo Lund 2'i1l 14 2 ßørgc Jørgcnscll 165 28 
Riis Jorgenscn . 2R9 41 2 Verner Jensen 160 21 

1'\. Chr. Andcrsl'n 286 28 I Carlo Bygum 158 21 

Knud Thomsen 285 40 2 Aage Schult!. 158 36 

Thomas J enscn 280 47 2 (ìoTTn Wuidemillln 153 2.1 

t\'. (). \hl1 have 2ìX 26 I Jorge!l Ais 149 24 

Klldsk Jensen 272 31 2 JCIlS E. Nielsen 149 25 

Ifarry Danielscn 2ìO r 3 Iiolger S~Mcnscn 149 34 ..' 
PCI' (.iUdl'llp 270 43 I Svcnd Mariagcr 147 18 

C. P. Ostergaard 2óì 52 Knud Jcnscn 1-l3 29 

T~'gl'r OI[CrSlnlm 250 27 2 Erik Christensen 142 III 
Sigfrcd J lansen 2.Jú .10 Aagcllolm 141 12 

(,yndorf-Ilansen 2-l2 4> 2 Ol;:lf Gotlieb r-.lichelscn 141 27 

I 
1 
.1 

2 
3 
I 
:1 

2 

2 

I 

2 
2 
2 

I 
:1 

1 

1 

3 
2 



Erik S~lrellsen 

A. Tjcgvad Niclsen 

Chr. Christensen 
Poul E. Larsen 
llusted J'lrgcnscn 
Peter Ilansen 
Jurgcn Jensen 
Kllud Larsen 
Carl Johan Samson 
He1dorf K,1I1strup 

H.l.índahilloisl 
Poul Pedersen 

Thordal Jensen 
Axel Peterscn 
Henning Ciusmer 
Ole Aagaard 

Ilenning Berg 

O"c Ertelscn 
Knud Kjær Pedersen 

Harry Bein Andersen 
Poviliertel 
P. Chr. Chrislensen 

Volmer Poulsen 
Lars Holsl 
Svcnd i tcsscl 

A. L. Pellc 
Børge Christensen 
~Iunch Jørgenscn 

Anders Siclscll 
JcnsJcnscn 
UlfThavscn 
Robert í 101m 

Tage Gielfcldl 
Ole \Ilkkcbcn 
Louis Schat-Petersen 

SV. Pallisga;:m} Jensen 
Valentin Thomscn 
Poul Elin 
Arne E. Anderscn 
Kaj Jacobsen 
Klaus Knch 
Andre<ls Thomsen 
Sv~nd Aage Iversen 
Ib Christensen 
Finn Nielscn 
Knud \lathiascn 
Tage Christensen 
Berg Bach 
Erik Jespersen 

A. Juul Pedcrsen 
Erik Sax'l 
J,~rgen Christcnsen 
(h'e Krislensen 

Chr. l.und 
Ilugo Dreyer 
POIlI tvladsen 

Svend f>.louritzen 
Bent T\'idsen 
Bank Rasmussen 

Knud Møl1er 
Brink Jensen 

l'ans I.erche 
Henry Chrisltnsen 
HansJepscn 
Hans P. \V. HonOl'é 

Ilenrik Haxthauscn 
Erik H\'ldahl Jensen 
lngcm<.\nn Andersen 
1..lngberg Jcnsen 
Eduard Quist 

Juhan E. Ander:;cn 
Jan ~lerhll1d 
Ilcnning Boldscl1 

I'cr Sørènsen 

140 
13X 
137 

137 
132 
130 

130 
130 
128 

127 
123 

122 
121 
121 
119 

116 
116 
116 

116 

114 
114 
112 
112 

III 
110 

IllJ 
109 

llJ8 
108 

107 

lOi 
106 

105 

105 
103 
1112 

101 

100 
99 

Y8 
94 
1.)4 

1.)3 

91 
91 

90 
89 
88 

88 
X8 

8x 
85 
X5 
S5 
0" 0.' 
83 
83 
xO 
XO 

79 
78 
7X 
77 

76 
76 
75 
75 

7,\ 
74 

74 

7J 
7" .' 
12 
72 

22 
30 
18 
17 

11 
16 

24 
17 
32 
30 
24 

24 
31 

26 
14 

17 

29 
113 
20 
23 
21 

6 
2X 
25 

13 
25 
18 

27 
13 
6 

17 

IX 
14 

21 

22 
23 
19 

23 
21l 

IX 

II 
9 

19 
18 
21 

9 

15 
21 

18 
19 

19 

4 

17 
16 
19 
7 

19 

6 
17 
15 
14 

15 
19 

17 

'13 
16 

9 

13 
IX 

II 
18 
5 

U 
5 

2 

.... -..... 
jìl!.fim,~-, 

" 

_~ 
_ '_ 

_ ............_.J 

- 

-. 
- 

Kanindâb 11935. 

I 

2 
I 

I 1934 brllglt~ man f~HS[C sakn som olllkla:dnillgsrum, 

Poul Erik Hansen 71 13 Arne l\it7_<;ch JClIsen 53 2 

Kurt llansen 69 15 Troels Petersen 53 II 
Ole H. t\-1alhi~lscn 68 6 Harry\Vitlllar 53 III 
(hlaJcIISen 67 II Valentin Thomsen 51 2 

1.,lIlrits S~Hcnscn 67 14 Arne Andersen 50 10 

Chr. Kjcldsen-Poulsen 66 12 Vii helm lløglI 49 II 
Vagn Larsen 65 15 Regnar Iiolm 49 10 

P"llc Dvrc (,.I 13 ViII)' Nielsen 49 I 

Schand~)fph S~lrellsen 62 1.1 Erik IgleTllosc 4X 9 

Knud t\-Iadscn 61 llJ Ilcrholdt i\h,lIer 4X 2 

\Verner Rugild 61 12 Dirch Pcrcrscn 48 9 

Schaal JCllsen 60 15 $v. J. Sk"ttc 48 III 

Carl Esko Nielsen 60 14 Ejnar TI;olllscn 46 3 

Per Schmidt (~J 16 Gunnar Dalsgaard 45 X 

Karl Frandscn 5X 14 B~lrgc Kri~tensen 45 10 

A, Chr. Struchmann Sf! 12 J,,'rgcn \Vílladsen 45 .3 

I'ollen Andersen 57 3 Svcnd Tlwlllsen 42 9 

Jells \\'. Bach 57 10 hithioi' Zcuthcn 42 8 

'rl1lHkiid MomÎt1.tn 57 14 
Chr. poulsen 41 8 

IbC<lrlson 56 10 
frode Jensen 40 10 

Frodc Lange 55 II 
Anion T\'iclscn 55 12 Svt'I1lIZ. Hansell 39 7 

Jens Tillgskov 55 8 Poullh'ycr 39 8 

Knud B. hederiksen 54 11 Carl JOhéJJ1 I klstrup 38 8 

Jørgen Esko ~ielscn 54 3 Dahl Peterscn 38 6 
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Ileimer Weikop 3R 9 

Egon Bendixen 37 9 

POlll Utoh H~lI1sen 37 g 

Axel Th. PcdersclI .17 9 

Ilclmuth Simonsen 37 9 

Mogcns S~1rCI1SCn 37 g 

Ilans Jensen 36 S 

Poul Worm 36 7 

Bjørn Reimer 35 7 

Erik Dam 33 (, 

Jens Aagc Frandsen 33 7 

Johs. J\hiller Jensen 32 7 

Kai Poulsen 32 7 

Ilerluf Willumsen 32 S 

Mogens Chrislensen 31 6 

Georg Flensborg 31 7 

P. Aage Rasmussen 29 6 

Poul Hj~ns[e\' 2S 7 

Kaj Ove Andersen 27 6 

Hans J~1rgensel1 27 6 

(Ienning Johansen 26 6 

Carlo Petersen 26 4 

Frode B. Christensell 25 5 
Viggo Stcnstrup 25 6 

Knud Erik Ilovcdskoli 24 4 

Relit Olesen 24 5 

Frank Tolbod 24 5 

Mogens (ìlerup 23 5 

C. O. Schou 23 5 

POlll Tingskov 23 4 

Viktor Andersen 22 4 

Svend Jensen 22 4 

Johannes Olesen 22 4 

Finn Ancher Pederscn 22 6 

Carl F. Stûckcl 22 5 

Jens Adler Svanhollll 22 3 

Poul Nil~lsen 21 5 

J. Stærfeldt 21 4 

PoulWaahen 21 5 

Knud Mikkelsen 19 4 

K. W. f\iclsen Dinescll IS 2 

POIlI Fclsen 17 3 

Orla f\'ic1sen 16 3 

Gotlieb Olesen 16 3 

Børge SøreTlscn 16 4 

Sv. Flcnshnrg 14 2 

Otlo J~)fgt:flscn 14 4 

Arnold Larsen 14 3 

Gerl f\orman Nielscn 14 4 

Svcn Erik Stecn 14 3 

Robcrt l"oppenhcrg 14 3 

Carl Westerberg 1.1 3 

Per Bass Ilanscll n .3 

Henning Uoelsman 12 3 

Alfrcd Chrislcnscn 12 2 

Gunnar fhughjcrg 12 3 

Roger Larsen 12 2 

Børgc Nielscn 12 

Urh.lll Nielsen 12 2 

!.eif Pelersen 12 3 

(jcorgJunkerho 11 2 

Renl Reimer 11 3 

Bji.lfIle Andreasen III 1 

llolger Boie Ileivang III 2 

Eri/"; Kculsl"11 III , 
" 

Axcl KÜs[er III 2 

BWgl" PClerscll 9 2 

Carl II. 11t..'nningsen S 2 

Johannes Jenscn ~ 2 

Jens Madsen ~ 2 

Kaj Nil'lst"1I ~ I 

H. Elimar 7 , 
" 

Bjerring S~~renscn 7 2 

WIily Ralgast 6 

94 

Jolls. Riering Sørensen 
Ebbe Larscn 
Ilelmer Nielsen 
Ose.lr Dawids 
ElisGriis 
Knud Ilansell 
J\1arius J"rgcnsen 

$v. fo..lcrtz Nielsen 

4 

3 
3 

() 
5 

'i 
4 

4 

4 

4 

4 

Viggo Skov Olesen 

Holmberg Nielsen 
Karl Erik Stjernequist 

Árs()\./crsigr 1944 

Samlel finial km 
Antal ture 
Antal ture over J(J km 

65345 
7719 

423 

~1cd (ormandcn, Chr. Springhorg, sum >>scyrm:tnd<<, ankommer lien nye otter "f\:nngc:ling<< 

under krigcn III Aalhorg. ller cr den usæJ"anligc trJn')pml kommcl til Vcslcrhro. 

U dmærkelsestegn 
til AR-medlemmer 
DFfUs ,"rcsteg": Erik Lie Nielsen 1964 

Chr. J"1rgcnscn 1916 Leo Qvist . . 1964 

Chr. Springborg 1<)16 Svend Carstensen 1965 

K. A. Nielsen 1946 Vagn Thidemann Nielsen 1965 
A mold I.arsen 1951 Bjarne Pedersen 1%5 

K. \\'. Nielsen Oinescn 1955 Jacob Christcnsen 1966 

Kaj Mlink 19711 Niels E. Pedersen 1966 

I'"rank Pedcrsen 1974 John T. Terp 1966 

Bernhard Andersen I96H 

D/Fs a.rcstcgn: Niels Erik Hofman 1968 

K. ChrÎstcnscn 1927 Hans Jensen 1968 

('In. Springhorg 1947 Jcns Hanscn .. . 1%8 
~logcns Pederscn 1968 

Erik Steen 1968 
{jelm;erkcJ.ltcste,gn Tommy M,;hler 19711 

li'r kiJprocrc (sr,I\'): Ollif Andersen 1971 

I'ollil-lertel 1947 Svend Johansen 1971 

Sigfred Ilansen 1947 Hans ~ygaard Pcdcrsen 1971 

Nohr Frandst:n 19-17 Leif R. Clausen 1971 

LouÎs Schat Pedersen 1947 LeiI' Jørgensen 1977 

JIIIII Nielsen 19:11 Jens Ch" Jensen 1977 
Egon Arne Kanstrup [951 

Erik Hansen 1964 DDfU,/ederpris: 
l'e1er Laubek [<)64 Poul Erik Ehlers 1985 
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Et stC'llIllingsblllctle (il~èl fra N\lrrl':\ulldb~sl{kn_ Ocr ('I' kn:dskJprollin~. o~~ [II højrc: 10.,111 man aile pOlllOIlC'tllC III dell ~arnk rOlllonbro 
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Uddrag fra klubbens gyldne bog 
Ek\,triiordin:crt I1K'(llelll: 

Fru M'lTie Christensen, dircktør 
Walther LangeL rru Karen Spring- 
borg. 

Livs't'arigt mc:dlcm: 

Overingctli'H P. V. Christcnsen, 
R. at D. 

IErcsmcdlcmf1Jcr: 
Fahrikant ChL Kj<<'r, tabrikant C. 
W_ Obel, komllluneboghoider G. 
Wilh. lIansen, apoteker J. J. StH'- 
yberg, hogholder p, H. Koch, kon- 
Sill M. MÜller, konsullm. Stuhr (R. 
af I).), (hrekt,,, Joh. Dyhr, bankdi- 

rekwr ChL Jørgensen, køhmand 
Chr. Springhorg. Arnold Larsen, 
Lauritl. S,1J"U01. Komi 0rnho, Knud 
N. Dinesen, Jens Age !\:øhr Frand- 
sen, Frank :-"larx Pedersen. 

il.::rcstcgn j gllld: 
Chr. Springhorg. 

IErcstt'gn: 

K. Christensen, IIe1tred Andersen, 
Arnold Lnrsen, Kaj Pries. Frode 
Nielsen I fans Kjeldsen, Pou! J~,,"- 

gensen, Chr. Springborg, Chr. jør- 
gellscn. K. \V. Niclsen Oinesen. 
Sigfred Hansen, K, A. Nielsen, 
T;;.ge Gielteldl. Gunnar Nielsen, 
,Ie,;s Kj'er, Jens '-yehe {Oslo, :\or- 

- 

- 

-"'-- - 

- - --=--:::.-- 

- -=- 
.....- 

gd. Grc?gcf:-i Daa Schrøuer. , l. 
Thordal Jensen, N. Chr. Andersen, 
Aage Schultz, Pou/Erik Fhlers An- 
dcr'scn. Erik tvhlller Christensen. 
Erik Karl Hansen, Kaj Munk, Ib 
Stetter. POlil ))Nittc<< Nielsen. Frank 
fvfarx Pedersen. Tom l'olmherg. 
Erik Hofman. Rerg Bach. Nieb Pe- 
ter Risgailrd. HailS Jensen. 

50:iTS mcdlemsskal, i A R: 
IY71: LauritzSørum. -IY72: Arnold 
LarscII, Knud Ørnbo. - 1~75: Knud 
~iclsen Dine~en. K. A. f\'iclscn. 
Poul J<lfgensell. - In,,: Erik Hof- 
man. - IY80: (ìunnar Scheller. Berg 
Hach. - 19",: Oskar Da\\'ids, J. P. 

,\fullc!l Jorgensen. N. ChI'. Ander- 
sen. - IlJX); .lens Aage N~lhr Frand- 
sen. 

55 /irs meeJ/cITJ."ò.'Kall j AU: 
1965: Aage Schultz, - I ~76: Lauritz 
S"'rulll. - IY77: Amold Llr.\cn. _ 

19XII: Knud Nielsen Dinescn, K. A. 
:\'ieJscn. Poul Jorgcnscn. - I <JSJ: 

Erik Hofman. - I~X5: l3erg Bach _ 

I'JX(J: N, ehr. AlldeLscII - J. P. 
~'lunch .hngellscn. 

óO ;Jrs medlcm"kal> i AU: 
19X2: Arnold '-arsen, - I~X5 K. A. 
Nielsen. PoulJorgcnscll. 

Uâ.ïrhejilc(.1f' IJeml1;ml AI/dascrr 

Få mere ud afbudgettet 
med Totalrådgivning 
i Den Danske Bank. 

~. ~ 
DEN DANSKE BANK 
Vi ser på Deres økonomi mcd nye ~ne. 
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DISTANCE KAPRONING FOR 2 ÅRERS BÅDE - DFtR. 
Dato Km Tid Mandskah 

11-1I9-lnK 15 I time 13 min. 45 sck. Arnold Luscn. POll I Jørgcnscn - cox. Chr. Springborg 

OK-{f)-1929 15 1 time IX min. 19 sck_ Poul Smith - Knud Kohlman. cpx, N. P. Rænum 

24-IIK-1930 IS 1 time 12 min. 42 :->ck. N. K. Jensen - S. V. Andersen -cox. V. Nielsen 

1933 15 Ilime 17. min. 05 sck. J. van DeuTs - Rasmus Rasmussen ~ cox Peter Laursen 

193_5 15 1 time 16min. 15 sck_ Jacob Welling - Arne Boelsmand - cox. Gottlieh Olesen 

1936 15 1 time 21 min. 27 sck_ Jacob \Velling - Arne Boclsmand - cox. Gottlieb Olsen 

19-119-1937 15 Itime 13mÎn. 45 sck. J. Tingskov - P. Willadsen - cox. E. Griis 

23-f)9-194I 15 1 limeO? min. 26sck, Axel Iversen - Jens Tillgskou - cox. Egon Kanstrup 

1IJ-(J9-1942 15 I time 13 min. .14 sec. Axel Olsen - Hclge Knudsen - cox. f lenning Christensen 

12-{f)-1943 15 1 time IXmÎn. IOsck_ 1'orbcn Carlsen - Jørgcn Jensen - cox. f Icnning Christcnscn 

1II-(1'J-1944 15 1 timcOR min. IIIsck, Paviliertel - Jørgcn Jcnsen - cox. Jens Kjær 

2()-()9-1945 15 II;mc 17m;n. 52sek. PouJ Erik M(~JJcr ~ Verner Nielscn - cox. Knud Storg<J<lrd Jenscn 

2K-f)9-1946 15 1 time Ilmin. 35 sck. Erik Lie Nielsen - Carl J. M.l'\ielsen - cox. Jens Kjær 

27-(~)-1947 15 11ime 12 min. 25 sck, Erik 1.ie ;.Jidscn - Carl J. M. ;.Jielsen - cox. Jells Kjær 

15-(J9-1951 15 I time 17 min. 22 sck_ Juul ~ielsen - Erik Iiallsen - COx. ßent Andersen 

l3-(J9-1952 15 1 time 14 min. 25,ek_ Juul :-.lielsen - I.eif SmæTllp - cox. Erik Ilansen 

1O-(J9-1955 15 11ime 12 min. Eivind Engelsen - Brigel Westmar - cox. Torbell B. Christensen 

1957 15 I time II min. 53sck. Kurt Janniche - Frits f\.1. Nielsen - cox. Frank Pedersen 
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Fra ell af .1\l'crnes popul.~:r~' idra:1sdagc, hvor roernc ;lltid \""kCe opmærk-.olllhcd med dcres del af oplogct 
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DISTANCE KAPRONING FOR 4 ÅRERS BÅDE - DFfR. 
J)ato Km Tid \1andskah 

28-09-1941 20 1 time 42 min. 54 Sock. Erik Hansen - Erhard John:-;cn- (iullIlar t\'icrsi.~n - Ih'lrgc I.adcgaard 
- CO.\. Robert Göhkr 

27-09-1942 20 1 time 30 min. 05,ek_ Hans Jepsen- Jørgcll Chri~tenscn - Uørgc Christensen - Poulllcr[cl. 
cox. Egon Kanstl'Up 

26-m-1943 20 1 time 33 min. 09,ek_ ßjørn Andersen- Sven Gccrtscn - Gunnar Nielsen - Erhardt Johnscll. 
cox. Henning Christensen 

13-09-1945 20 I time 30 min. 52 "k_ 
POlll Verner Blokhus - Verner ~iclscn - Jens Petersen - Erik Hansell 
cox. Erik Jacobsen 

22-(fJ-1946 20 1 time34mÎn. llhek_ 
Carl Johan M. :"-Jiclscn - Erik lIilflSCIl - S~'Jfcn I.. Lauritsell- Erik Lie Nicbcll 
cox, B~Hge Aawt' 

26-119-1947 20 1 time 361111n. 3llsek. IlenningJohanscn - Kaj Kja:r Pedersen - (ìullnar ~iebclI- SNell L Lauritzen 
cox. Enk Hansen 

21-1~)-1952 20 
1 time 39 min. 15 sck. Svcn Ciccrtscn - Kaj ~lul1k -Juul ~it'Ist'11 ~ Erik Lie Nielsen 

cox. V,lgn G, Jensen 

17-{)9-1955 21l I time 36 min. Arèllt Plesner ~ Jørgen Pedersen - Ole hcllscn - POlil Jcn~cn 

cox,llarr)' ~iclscll 

Aalborg Roklub's aktive medlemmer 
NR_ NAY!\; 
(XIOI 

(H)()2 

OlXß 
0004 
0005 
(Xl06 

0007 
0009 
0010 
0011 

(Xll2 
0013 
0014 
0015 
IKH6 

0017 

lHHS 
0019 

0020 
0021 
(Xl22 

002} 
0024 
0025 
IXl26 
0027 
(XI2S 
01129 

0030 
oml 
Om2 
IXl33 

IXß4 
(Xß5 
(HJ36 

om7 
oms 
Oll39 

Arnold Jensen 
Poul J~lrgcnsen 

Erik Ilofman 
Berg Bach 

J. p, Munch Jørgensen 

l'\. Chr. Andersen 
Jens Áge Nøhr Frandscn 

Carll'r. Siockel 

A. E. Christensen 
Eigil Johansen 
Holger l!cllesen 
1b Gunnar Stetter 

Kllud J lansen 
ChI', Ilermansen 
Kaj :'>lunk 

Poul Erik Ehlers 

N. P. Risgaard 

Leo Quist 
Poul Molgaard 
Torhen Broe Christensen 
Frank Petersen 
Ove'I11Omsen 
Peter H 

_ Hansen 
l'horkild A. Kristensen 

John Terp 
Karl Johan Thomsen 
Niels Erik Ilofman 
Niels E_ Pedersen 
Per Larsen 
Erling D_ Christensen - 

Jorgen Bondgaard 

Ole JenseIl 
I-fans Jensen 
Jens Fauerholdt Jensen 
Pcr Nygaard 

Peter G. Thomscn 
Ernst Olav KristeIlsen 
Oluf Andersen 

IXl40 

0041 

0042 
[Xl43 

()(l44 

0045 
004(, 
0047 
0048 
0049 
IKl50 

0051 
[X152 
(XIS} 
(H154 

0055 
0056 
00';7 
(XI5S 

IXI';9 

0060 
0061 
IXl62 
lX)(,3 

OOM 
OO(J'i 

0066 
0067 
IXI6S 
(H169 

0070 
0071 
IXJ72 

(HI73 

0074 

007S 
[KI7(, 

(XI77 

Bernhard Andersen 
Knud S,'ndergaard 
Jorgen 1'_ MoosdOff 
Søren Hoye 
Svcnd Johansen 
Ilans Nygaard 

I'ovl Molbæk 
Knud Verner Pedersen 

Roar Clausen 
Kjeld ßussborg Johansen 

Hcnrik Yejlslrup 

Urint Risgård 

Tom Holmberg 
I'oul [)ahl Fogh 
Børgc Christoffersen 

Aage Nielsen 
Jens Thomscn 
lJlf Ilastrup 
Benl Christensen 
Ib Nygaard 

Leif Jørgcnsen 

Jens ChI". Jensen 

Torben Fristrup 

Karslcn Holt 
Jørgen Rasmussen 

Flemming Due Nielsen 
Keld f.und Christensen 

Gunnar Toft 
John Nçlrgaaed 

Jens Saxtorff 
Carl Emil Rasmussen 
Niels L. Christensen 

Eshell Schou 

Jail Christiansen 
Poul Erik Trolle 
Ihlrge M_ L. Glud 
.lens Brandt Pedersen 

Klans Knudsell 

IX17S 

Im9 
mso 
OOSI 

OOS2 

(XIS3 
(X187 

(XISS 

(XIS9 

0090 
OWl 
O(N2 
OO'!3 

lHl94 

OO'!'; 

OOl)6 

OW7 
OW8 
OW'! 
0](10 

tllOI 
0103 
OIOS 
OJfJ6 

0107 
OIOS 

0109 
OlIO 
0111 
0112 
0113 
0114 
0115 

Ollf, 
OilS 
IH20 
0122 

0123 

Hjarne Pt'derscn 

Otto Grønhorg Sehull 
Poul Kroon 
Lars l!cnrik Topi' 
Hans Erik ~1jlterscn 
Jørgen Veslerg. Jensen 
John Jensen 
Christen M. Schmidt 

Martin Olsen 
Kjeld Buus Jensen 

I.ars Pilegårcl Larsell 
Ole Christiansen 
Erik Hassing Poulsen 
Hclge poss Pedersen 

Kurt Jarmichc 
(;erhardt Klove Jacobsen 

Michael Due Nielsen 

Anders Gregersen 
Peter Gadcgård 

Michael Christensen 
John Nielsen 

William Docile 
John Brinkmanll 
Jens ChI". Thorhauge 

Claus Bratshjerg 

Claus Rogild 

Hnlgcr T. Christensen 

Peter Jørgensen 

Erik Basse Kristcnsell 
Lars Anders Frisk 

Henrik Gadegaard 
:'>lads Molgård Andersen 
Jacob Haagcrup 
Lars \V. Ilanscn 
Anders Enghavc 

Prcben Olesen 
Per Thomsen 
J~lrn Nissen 
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nt' to Il)'C mo(ionshàdc "Ai.,,, og >>Gunner Scheller" deT bIt'\' l1a\'n~i\'t't på 100 ãts-dagcn 

0125 Djon Andersen 
0126 Jesrer :-'1adsen 

Ol27 Svcnd Arne J~nscn 
Ol2X S,lren Hæk 
0130 Michael Richler 
0J31 Nib Andersen 
0132 ì\1ogclIs Olsen 
0134 Finn 0s1 Andersson 
013:) l.assc Jørgcll~cn 

0136 Thorkild W. Pedersen 

0137 Peler Wulff 
o 13X Andreas Karrel 
0139 Morten \Vendl Jensen 
0141 MOrlenll:t'k 
0142 Jens ehr. Iloist 
0143 Torbcn Pedersen 

~ 
Vurdering at vjrksomhedens 
nuværende torsikringsbehov. 

Sammenligning med de 
eksisterende torsikringer. 

BALTICA 
ERHVERV 

Vesterbro 46 
9100 Aalborg I- 

T If. 08 12 01 77 

I 

'JR 

0]44 
0145 
0146 
0147 
0148 
014'J 
0150 
0151 

0152 

0153 
0155 
0156 
0157 
0158 
0160 
0161 

OIM 
0165 

0166 
0167 
0168 
0169 
0170 
0171 

0172 
0173 

0174 

0175 
0176 

Oln 
Ol7R 

0179 
OIRO 

Hcnrik Bach Pedersen 

Rene Daner Petersen 
Søren Petersen 

Sørcn Ovcscn 
Jacob Munch Nielsen 
Anders Holsg. Larsen 
Kristian Frodc Frandsen 
Søren Riemann 
Anders Vcggcr 

Rolf Thomas Iversen 

Peter .Iud Kristensen 
Ole Brunsmose 
Jacob Herholdl rroberg 
Lars Frederiksen 
Jespcr Skatka Jensen 
Stig lngerslev 
Janus Lyngbye 

Martin Gramling 
S'~ren I1røndal f\løn.:k 

Torben Knudsen 
Anders Dancker 
Henrik Laucrsen 
Johnny Rimmen 
Peter Jessen 

llellrik Raùsted Madsen 
Sture Radsted Madsen 
Kim ßj'1r1l Larsen 

Han, ElIggrob 

Peter Christoffersen 

all' wulr Jensell 
Jesper Meldgaard 

Frits Sorensen 
Relit f\h,lgård Andersen 

AALflORG ROKLUBS 

FANE 
Fanen er [orsynet mcd 

rølgellde skjolde: 

Anlborg Konfirmnlioll.shjidp 

Tak [or velvilligt assistance 
(ingen .1rswl). 

2. pra.'mic 

Idm'lsugcn /933. 

/dr;elsugcn /934. 

1. priCmie 
MriClsugcn 1935. 

1. præmic 
IdfiL'tsugen 1936. 

IdriccslIgen 1938. 

ldræts!lgcn 1939. 

Anlborg Hyl"b /942 
1. priCl1Iie kl. R. 

Iloldvinc!er H 

S. V. 2l./1.43 
1. /lOldpr. kl. B 

A.I.K. oriclJrerings/øh 

/2./2.4.1 

D. V. I.. 
1. præmic orientering,<;/øb 

A.I.K. - Hold 
H10klllls 1947 

Aalborg Hokillb 
/886 - 28;8 - I9IÎI 

Med wk fra 
Vansk Idriels Forbund 

Jf)() ;lr.s fesl 1986 

28 aug. reception i AN 
30. aug. fest SkydepnviJJonen 

'" 
- J 

Sl..:mllin~:;.hilk<.k fra en lrænlngsaltcn p;ì l.imfjOiden 



Klubsangen 

Vi har en splendid Roklnh 
og den cr vidt hckcndt, 
rra Nibe og Iii Mannheim 
der har vi Roere sendt. 
En tre hundred \1and 
Klubben '<elle kan. 
og vi roller bcdsl paa Land. 
For vi cr Rocre, for vi cr Rocre. 
og aile gaar Illcd Rokasket, med Ro- 
kaskel. 
for vi cr Roerc. for vi cr Roerc, 
altid fair og up (0 date. 

ogdr.:rfor: 

Ikp. Ikp. Hl'p. for vi skal Vi<;l~ 

vi cr gutter i vor Baad 
(sikkcn cn Baad), 

n:t og rank vi siddc mila, 
klar n:d .'\<lI'('Tl. pas 1111 paa! 

A,If(; rcjs' Lad ga<l! I.ad falde! 

Klar - TO va:k! 

Udgivcl med SI~Hlr.: rfa: 

Sarm'lrkClldc Idra'tslorcningcr i Aalhorg 
Span:kasscll ;...'ordJylland 

Det Ohclske Farnilicfond 

<ìamle A.llborg Rocrc 
Kap-fonden AI{ 

A_ \V Milling 

Anllonc~Hcrnc 

(.J'.) 
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