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Delle jubilæumsskrifl er måske ikke hell i slil med, hvad man lradilionell kmz vente 
sig af el sådanl. I sledel for al bruge hele bogen til al opremse klubbens historie i de 
85 år, har jeg fremdraget forskellige ling og episoder og derpå kontaklel en del medlem- 
mer, for al de kunne uddybe emneme. Jeg he/bel' på denne måde at have fået så mange 
væsentlige ting frem i klubbens hislorie, at de kan IeRne el billede af Aalborg Roklub. 
En lak Iii aile, del' med tekst, billeder og annoncer sal1ll på en eller anden måde har 
óidragel til, at delle feslskrifl kunne blive en realilet. 

Per Larsen. 



Borgmesterord 
ved 

jubilæet 

I forbindclse mcd Aalborg Roklubs 85 års 

jubilæum den 28. august vii jeg geme 
benytte lejligheden til at bringe klubben 
en hjertelig lykØnskning og til at sige den 
tak for det store arbejde, der er lldført i 

klubben, og for den indsats der er øvet 
på lldviklingen af rosporten og idrætten i 

det he Ie taget i Aalborg. 

Vel kan Aalborg Rokillb se tilbage på 3 

danmarksmesterskaber - alle i letvægts- 

firer 1939, 1962 og 1968 - og på mange 
andre gode resllltater, men det, som jeg 

må lægge vægt på, er klllbbens virksomhed 

som træningssted også for de kammerater, 
som søger motionen uden at tilstræbe rekor- 
den. Det er uendelig mange, der gennem 
årenes IØb har begyndt arbejdsdagen med 
en rotur på fjorden og derigennem holdt 
sig i form og fået den rigtige start på da- 

gen. Jeg har lært roeme at kende som 
aktive idrætsudØvere sådan at forstå, at de 

kan og vii gøre en indsats for sporten, for 
klubben eller for det bestemte formål, som 
de nu vii støtte. Roeme har altid gjort 
noget for sagen - eller i hvert fald har de 
både idé og evne til at bringe et projekt 

- mere eller mindre svømmende - i havn. - 

Jeg ved ikke, om det er morgcnroningen 

Borgmester Marius Andersen. 

som princip, der giver denne sunde, kon- 
tante holdning til tilværelsen. Hvis det er 
tilfældet, er der i hvert fald grund til at 
lykØnske såvel Aalborg Rokillb som Aal- 
borg by lIled, at denne idræt har kllnnet 
udØves her i 85 år. 

Men ikke blot fortiden skal vurderes på 

en jubilællmsdag. Også fremtiden, - og hvad 
siger den? Klllbben har oplyst mig om, at 

medlemstallet er på vej opad, at klubhuset 

skal have en kraftig overhaling, og at jubi- 
læumsdagen fejres bl. a. ved navngivning 
af 4 nye både, to til kaproning og to til 

motionsroning. 

Der er på baggrund af disse aktiviteter 

grllnd til at fejre jubilællm i beviclstheden 

om, at det Friske gå-på-mocl er livskraftigt 
i Aaiborg Roklub, og at klllbben har evnet 

at magte sin opgave ikke blot i de 85 år, 
der er gået, men også vi] kunne det i frem- 
tiden.. 

Jeg håber, at Aalborg Roklub fortsat må 
være en livskraftig og dygtigt ledet klub og 
at den gode sportsånd, som altid har kende- 

tegnet roklubben, også i fremtiden må være 
med til at præge idræltens arbejde som 
helhed i Aalborg by. 

Marills Andersen. 
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Form an dsord 

ved 

jubilæet 

Ved Aalborg Roklubs 85 års jubilæum har 
redaktøren af vorl jubilæumsskrift bedt mig 
om en udtalelse om, hvordan jeg mener, 
at den viI klare sig frem til sin 100 års 

fødselsdag. 

Aalborg Roklub er sin hØje alder Iii trods 
så livskraftig som aId rig før. 

Der er en livlig aktivitet på alle fronter, 
og jeg kunne unde langt flere den for- 
nøjelse at høre til morgenroernes kreds. 

Vel næppe i mange roklubber i Dan- 
mark rØrer der sig et liv om morgenen 
som i Aalborg Roklub. Også om eftermid- 
dagen har vi mange motionsroere, der slap- 

per af efter dagens arbejde. 

Om aftenen præges roklubben af kap- 

roerne, og sidst, men ikke mindst, af yore 
ungdomsroere. 

Bådeparken i orden 

Vor bådepark er på alle fronter i orden, 
selvfØlgelig kunne vi ønske nogle nye bãde, 
fremfor alt nogle lettere både tiI motions- 

og ungdomsroerne, da vorl inriggermateriel 
er 10vIigt tungt at slæbe på for disse to 
kategorier. 

Klubben trives, som jeg kan huske det 
i de sidste 35 år. Der er, og vii altid være 
en stab, der har rok\ubben, som sit andet 
hjem, og omkring disse medlemmer flok- 
kes de øvrige roere. 

Formanden f jubilæumsåret, 
Jens Aage Nøhr Frandsen. 

At sammenholdet i vor klub er i orden 
viser den netop passerede vintersæson, hvor 
en stab af medlemmerne ombyggede vort 
omklædningsrum, baderum og finnebad, 
således at vi nu har de skØnneste forhold, 
"man kan tænke sig. 

Bedre forhold 
For bedre at holde sam men på medlem- 
merne i vinterhalvåret planlægger vi en 
ombygning af opholdsstuen med den for- 
nØdne isolering samt opsætning af gas- 

varme. Desværre bliver vi jo sikkert nØdt 

til endnu en gang at kalde på medlem- 
mernes bistand, men med den klubånd, der 

hersker, er jcg slet ikke i tviv\ om, at klub- 
ledelsen ikke vii kalde forgæves. 

Om fremtiden kan jeg kun sige, at jeg 
ikke nærer den mindste bekymring for vor 
roklub. 

I denne sæson har vi gjort en indsats for 
at få flere medlemmer, og tilgangen har 
været så stor, at det til tider kunne knibe 

med den fornØdne instruktion. 
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Det er givet, at mange af disse unge vii 
blive >>rigtige<< roere, sålcdes at vi aitid vii 

have en stab af unge, som vi kan bygge 

fremtiden på. 

Kloge borgmesterord 

Hvor var det kloge borgmesterord, der IØd 
i vort byråd, at det må være mere rigtigt 

at hjælpe bi. a. ungdommen til en sund 
fritidsbeskæftigelse, end at Øde penge ud på 

narkomaner, og det er da helt klart, at jo 
før de forskellige sports- og fritidsklllbbcr 
får fat på de unge, jo større chancer er 
der for, at de ikke begynder på en syste- 

matisk nedbrydning af sig selv. 

Med disse ord viI jeg gerne takke aile, 

jer har medvirket til, at vi har kllnnel 
udgive dette jubilæumsskrift, som en mile- 
pæl på vejcn til vor klubs 100 års fØdsels- 

dag. 
Jens Aage Nøhr Frandsen. 

GÆLDER 

DET 

OLlEFYR, 

sA ER 

DET: 

Heat-on 
Oliefyr 

vi Jens Aage Nøhr Frandsen 

OLE KJÆRSVEJ 2, AALBORG 
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De 
85 år 
i tekst 

og 

billeder 

En artikel i Aalborg Stiftstidende lørdag 
14. august 1886 var den egentlige årsag til, 
at Aalborg Roklub blev stiftet. Oct hed 
blandt andet: 

Ocr er en stor del af landets ungdom, 
hvem skæbnens lIblidhed har fordømt til et 
stillesiddende liv. Mangelen på den nødven- 
dige legemsØvelse viser sine grusomme kon- 
sekvenser. De blegnæbede, slapknæede, fi- 
lipensbesåede ungersvende, man ser i hun- 
dredvis på Kjøbenhavns og kjøbstædernes 
gader, ere kun jammerlige skyggebilleder 

af, hvad de kunne blive til, hvis de kom til 
at udviklc deres legeme. 

Der er nu rejst en stærk agitation i ho- 
vedstaden for at skaffe ungdommen adgang 
til aile slags sport, og det enorme opsving, 
som sporten tager i KØbenhavn, viser, at 

ungdommen selv fØler, hvor dejligt og Iykc 

keligt det ville være at bygge livet på et 
stærkt lcgeme. 

Det er navnlig rosporten, del' er ved at 
slå sig op til nationalsport, og i KjØbenhavn 
og i de sjællandske provinsbyer har man 
allerede fIere roklllbber. 

Bevægelsen vii også give sig kraftige ud- 
slag ved Limfjorden. Med Aalborg - Lim- 
fjordens dronning - i spidsen, viI der kunne 
skabes et blomstrende sportsliv på Limfjor- 
dens vande. 

Der må kunne gøres regning på tilslut- 
ninger fra Aalborg, NØrre-SlIndby, Nibe, 
LØgstØr, Lemvig, Nykjøbing, Thisted og 
måske fra Mariager, Hobro, Randel'S og 
Frederikshavn. 

Dersom disse byers ungdom tog rospor- 
ten op, kunne der fØjes et smukt led til det 
på skØnhed og fa rver noget fattige liv i 

Nordjylland. 

En realitet 

To dage senere - den 16. august - kunne 
man læse: 

Det glæder os at kunne meddele, at tan- 
ken om indfØrelsen af rosporten også på 

Limfjordens vande har god udsigt til at 
blive en realitet. flogholder G. Vilh. Han- 
sen meddeler os nemlig, at han har sat sig 
i bevægelse for at indhente de nØdvendige 

oplysninger i KjØbenhavn, hvorefter der viI 
blive indkaldt ti] et offentligt mØde for på 
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dette nærmere at drØfte tankens realisation. 

Den 26. august var der indrykket føl- 
gende annonce i NordjylIands Folkeblad: 

.AALBORG ROKLUB<< 

D'hrr, der måtte interessere sig for Op- 
rettelsen af en saadan Klub, indbydes til et 

Møde fØrstkommende LØrdag Aften den 28. 
K!. 9 i Theatrets Forsa!. 

G. Vi/h. Hansen. 

Dagen oprandt, og ca. 60, fortrinsvis 

unge, mØdte frem. 

Efter en del forhandlinger blev det én- 
stemmigt vedtaget at oprette Aalborg Ro- 
klub, og følgende bcstyrelse blev valgt: 

Formand: bankkasserer Stæger. Vicefor- 
mand: bestyrer C. Kjær. Kasserer: køb- 
mand Jacob Schiörring. ProtokolfØrer: bog- 
holder G. Vilh. Hansen. 

Kontingentet blev sat til 12 kr. årligt for 
aktive medlemmer og 2 kr. i indskud. Pas- 
sive medlemmcr 2 kr. 

Derpå indmeldte der sig 29 aktive og 14 

passive i den nye klub. 

Man begyndte meget spartansk med at 
indrette sig i et pakhus ved havnen for se- 

nere at erhverve klubbcns eget beskedne 

bådehus på Brdr. Bendsens Plads. 
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Den første håd 
I september fik Aalborg Roklub sin fØrste 
båd, . Smut<<, der var kØbt af KØbenhavns 
Roklub. Næste år kom kaproningsbådcn 

.Irma<< ti!. Man veg ikke tiIbage for op- 
gaver, der lå lidt uden for klubbens egent- 
lige felt, idet man gay sig i lag med en 
større dilettantforestilling til forbedring af 
klubbens betrængte kasse. 

Blikket blev hurtigt vendt udad mod an- 
dre roklubber, og allerede i 1888 arrange- 
rede den unge klub kaproning i Aalborg, 
hvor foreningerne KVIK og Aarhus Roklub 
mØdte som modstandere. 

Her vandt Aalborg sine fØrste sporer, da 
to IØb for 4-årers inriggere vandtes i bå- 
dene Sport og Hilma. 

Fra nu af gik det slag i slag med sejre 

hvert år, og 1893 vovede man det store 
skridt at tage en dyst med kØbenhavnerne 
i deres egen by. Aalborg vandt et 4-årers 
IØb, hvor DFfR havde udsat en sØlvpokaI. 

Besætningen var fØlgende: Sonne Hansen, 

M. Astrup, A. Pedersen, C. Jensen og N. 
Willemoes. 

Ny formand 
I 1894 skiftede klubben for første gang 
formand. Bankkasserer Stæger forlod byen, 

og formandsposten blev overladt tiI klub- 

Klubhuset mellem broerne. 



bens energiske stifter, G. Vilh. Hansen, der 
fungerede til 1901. Ved sin udtræden af 
bestyrelsen blev G. Vilh. Hansen udnævnt 
til æresmedlem. 

Klubbens tredie formand var overretssag- 
fører Holger Dam, der kun holdt to år til 
1905, hvor den af klubbens to >>storec for- 
mænd, direktØr Holger Christensen kom til. 
Holger Christensen kom til at besætte for- 
mandsposten i ikke færre end 25 år til 1930. 

I mellemtiden var klubben flyttet ud i 

Teglgårdshavnen, og i 1907 kunne man 
flytte ind i et større hus mellem broerne, 
hvor 25-års jubilæet kunne fejres i 1911. 

Tiden, der fulgte efter 25 års jubilæet, 

var kendetegnet ved god fremgang og sti- 

gende medlemstal, mens kaproningen var 
inde i en mindre bølgedal. 

FØrst i 1919 kom der rigtig gang i kap- 
roningen igen, og i 1921 blev klubben num- 
mer to i Dansk Idræts Forbunds jubilæums- 
IØb, hvor der del tog både fra Sverige, 
Norge og Danmark. Ved danmarksmester- 
skaberne i 1921-22-23 besatte klubben hver 
gang andenpladsen. 

Tre nye både 

Da bådeparken kun bestod af to ordentIige 
både, holdt man i 1922 en bazar, der gay 
et overskud på 3.500 kr. - et stort belØb 
på den tid. For pengene kØbte klubben 
tre nye både. 

I 1924 blev klubben sagt op af havnen, 
og som erstatning fik man anvist den nu- 
værende plads vest for jernbanebroen. 

Det gamle klubhus blev indrettet som 
weekend-hus ved Ryå, hvor Aalborg Ro- 
klub havde fået stillet en grund til rådighed 

af familien Scheel, Birkelse. 

Imidlertid skulle der bygges nyt hus, og 

man holdt igen en bazar, der gay et over- 
skud på 7.500 kr. Byrådet bevilgede 5.000 

kr., og andre 5.000 kr. blev skænket af for- 
manden, direktØr K. Christensen. 

Der sku lIe bruges 27.000 kr., og de re- 
sterende 10.000 kr. blev lånt over 20 år i 

Sparekassen. 

Det nye klubhus stod færdigt i 1926, og 
året efter blev 40-års jubilæet fejret med 
en stor middag på Odd Fellow. 
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Kaproningsmæssigt gik det fint. Således 

deltog Aalborg Roklub i seks IØb ved 

kredskaproningen i 1929 i Randers - aile 
IØb blev vundet. 

FØrste hæderstegn 

Âret efter d~)de klubbens form and gennem 
25 år, direkt6r Christensen. Forinden havde 
den populære formand haft clen glæde at 

kunne fejre sit sjældne jubilæum, hvor han 
fik overrakt klubbens fØrste hæclerstegn. 

Direktør K. Christensen er én af de 

mænd, der har betydet mest for Aalborg 
Roklub. Altid utrættelig, aldrig bange for 
at ofre sig for klubben, og der foruden alticl 

runclhåndet. Således blev klubben fIere 
gange betænkt med store belØb, og i di- 
rektør K. Christensens testamente var klub- 

ben blevet betænkt med J .000 kr. om året 
fra 1935 til ] 950. 

ßestyrclsen kcnstituerede sig med kØb- 

mand Chr. Springborg som formand, og i 

1931 valgtes bankdirekt~1r Chr. Jørgensen 
til formand. 

Kaproningsmæssigt gik det stadig fint. 

Man engagerede en profcssionel træner, 
Viggo Pedersen, og vandt flere bemærkel- 
sesværclige løb, blandt andet vecl den store 

Alster-Regatta i Hamburg. 
Langtursroningen var i stor frcmgang, og 

klublivet blomstrede samtidig med, at med- 
IcmstaIlet steg jævnt. 

GAR 
1 1936 - klubbens 50. - startede en kreds af 
gamIc mcdlemmcr en sideafdeling af Aal- 
borg Roklub, kaldet Gamle Aalborg Roere. 
1 daglig talc GAR, cler foruden at være en 

forening med kammeratligt samvær også 

har til formål at hjælpe moderklubben så- 

vel økonomisk som med arrangementer. 
1939 blev kulminationen på fIere gode 

kaproningsår, idet klubbens fØrste danske 

mesterskab i letvægtsfirer kom i hus. 

Mandskabet var Sigfred Hansen, Louis 
Schat Petersen, Henning Kanstrup og Jens 

Aage Frandsen med Egon Kanstrup som 

styrmancl. Samme år blev Chr. Springborg 

aller formand. 
Med den 9. april kom en stor fremgang 

for roningen, ikke alene i Aalborg, men 

over hele lanclet. Kammeratskabet styrke- 
des, og selv om der fulgte fern mørke år, 
skete der mange ting i Aalborg Roklub. 

I 1941 blev der oprellet en ski- og orien- 
teringssektion, og i 1942 så det fØrste med- 
lemsblad dagens Iys. 

Klllbhllset for lille 

Trods indskrænkninger i den daglige ro- 
ning steg medlemstaIlet, og klubhuset blev 

for liIle. 
Arkitekt Wilhelm BØgh gay et overslag 

over en ombygning på 92.000 kr. For at 

skaffe de mange penge b1cv der i 1944 af- 
holdt en bazar. Det blev en vældig succes - 

vel en af de største en sportsklub i Dan- 
mark har oplevct. Overskudet blev på ikkc 

mindre end 33.000 kr. 
Et lignende dtcrårsmarkecl i 1945 gay et 

overskud på 29.000 kr., cg da byrådet sam- 
tidig bevilgede 5.000 kr., havde man penge 
nok. Ombygningen og moderniseringen 
blev straks sat i gang. 

1946 stod i jubilæets tegn - 60 år - og 
cia clet nye klubhus stocl færdig til indvielse 

Havnearbejder 
ag anlægsarbejder 

samt 
projektering ag udførelse af 

skaler, plejehjem, 
administra tiansb ygn inger 

ag spartsbyggeri Berg Bach & Kjeld Egmose A/s 

CIVILINGENIØRER OG ENTREPRENØRER 

FUGLEVÆNGET 9 HASSERIS - AALBORG 
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Kong Neptun 

er på 

besøg. 

på selve jubilæumsdagen den 28. august, 
val' del' fest og stemning dagen igennem. 
Festmiddagen blev holdt i Håndværkerfor- 
eningens store sal. 

Efter en lidt vigende interesse for ronin- 
gen lige efter krigen kom del' atter fart i 

det i årene op mod 50'erne. Det hele top- 
pede i 1950, da del' blev roet ikke færre 
end 87.253 km fordelt over 10.798 ture - 

heraf val' 461 ture over 30 km. 

DM i orienteringslØb 

I mellemtiden havde Storgaard Jensen i 

1947 sikret Aalborg Roklub sin fØrstc dan- 
marksmcster i orienteringsløb. 

Kaproerne fik gode resultatcr, og det val' 
især i juniorklassen, at man så Aalborg 
Roklubs navn blandt de forreste. 

Mange tog på langture, og foruden det 

populære Ryå-hus, val' del' adskillige, del' 
stiftede bckcndtskab med Oslo-fjordcn. 

I 1952 kvalifiecrede klubbens senior 4- 
åres inrigger med Bent Petersen, Arne 
Schultz, luul Nielsen, Lcif Smærup og cox 
Erik Hansen, sig til at repræsentere Dan- 
mark ved det internationale europæiske 
kriterium for inriggerbåde i Cannes. Det 
blev til en ærefuld andenplads efter værts- 

nationen Frankrig. 
Op gennem 50'erne faldt interessen for 

roningen lidt, og i 1954 val' antallet af 1'0- 

ede km helt nede på 42.274. Kapronings- 
mæssigt gik det pænt under træneren Erik 
Hansens ledelse. 

I august 1956 fejrede klubben 70-års dagen 

med festmiddag på Skydepavillonen og 
mod tog i den anledning en mængde gayer. 
Den fornemstc val' uden tvivl en 2-årers 
inrigger fra GAR. 

Ny formand 
Efter næsten 20 år som klubbens and en 
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Klubhuset inden ombygningen. 

IIöõI 

Klubhuset efter ombygningen. 

~-'f;~ 
.~,- 

~ ;~. 
tJ 

; -:-._~.- ..~- .;. ".""~~ ~ .... "." ,;:~.;.í 

t~~'r'T~~~L~~'''' 
"-~:':~'~I 

~~=,:~~~ ;:- "- ~=:,., ,,~ ~ ~.~~ 
Klubbens første otter i 1933 med f"lgende besætning: Erik Hofman, Bendt Nielsen, Ras Rasmussen, 

Nielsen Dinesen, Poul Jorgensen, Johannes Bentsen, Folmer Ladegaard, Arnold Larsen, (Pete) Steensen. 
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Olteren 
Kringeling 

ankommer 
under krigen. 

.storee formand måtte medlemmerne ved 

generalforsamlingen i 1958 sige farvel til 
kØbmand Chr. Springborg og goddag til Ib 
Stetter. Under stormende bifald blev Chr. 
Springborg udnævnt til æresmedlem, mens 

fru Karen Springborg blev udnævnt til ek- 
straordinært medlem af Aalborg Roklub. 

Klubkaproningerne blev i 1959 afløst af 
Aalborg Regattaen, der nu er én af de 

største privatkaproninger i Jylland. 
De fØrste år i 60'erne bragte under Poul 

Erik Ehlers ledelse et kolossalt opsving i 

ungdomsroningen, ligesom kaproningen fik 

tilgang af .nyt blode. 

Det gay sig i 1962 udslag i det andet dan- 
marksmesterskab til klubben. Oct var lige- 
ledes i letvægtsfirer, og mestrene var: Kurt 
SØrensen, Leif Niemann, Bent Jørgensen og 
Jacob Christensen samt styrmanden Hen- 
rik Hansen. 

Sam me år blev Ib Stetter aflØst af Kaj 
Munk på formandsposten. 

Herefter blev der en mindre pause på 

kaproningsfronten, dog stiftede en kreds af 

kaproere i 1964 Kaproernes Rejse- og Både- 

fond, der havde til formål at skaffe nyt 
kaproningsmateriel til klubben. 

t_ ..J.._~".,..... 

~.'. 
det er beclst - det er 

BOSCH 
BOSCH AALBORG 

. TELEFON 181400 
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Ved standerhejsningen i 1964 afslØrede 

Kaj Munk et stort billede af Chr. Spring- 

borg, del' kort forinden val' gået bort. Bille- 
det fik meget symbolsk plads på væggen 
til den bestyrelse Springborg sad i i ikkc 
mindre end 38 år. 

Fire nye både 

Aalborg Roklubs 80-års jubilæum i 1966 

blev noget af en begivenhed med navn- 
givning af ikke færre end fire både. En toer 
med styrmand fra kaproerne, en firer med 
stYI'm and fra GAR samt to inriggere, klub- 
ben selv havde indkøbt. Det runcle tal blev 
fejret i samarbejde med ADR - 50 år - 

i 

Kilden. 

Dc nye både havde givet kaproerne, un- 
der træneren Frank Pedersens led else, så 

megen gnist, at de ved standerhejsningen i 

1968 kUnne afIevere en otter og en era vel- 
bygget single seuller til klubben. 

HØjdepunktet blev dog nået på kapro- 
ningsbanerne. Senior A otteren kvalifieerede 

sig som det første hold i klubbens historie 
til det danske landshoId, og ved danmarks- 
mesterskaberne kom det tredje mesterskab i 

hus. Det val' lige som de to øvrigc i let- 
vægtsfirer, og mandskabet val': Martin 
Granding, lens Hansen, Bernhard Ander- 
sen, Per Nygaard og styrmanden Hans 
Jensen. 

Aktiviteten i kiubben fik et stØd frem i 

den rigtige retning, da ea. 80 medlemmer i 

efteråret 1958 samledes om at sam Ie 12 

tons gamIc kiude, hvilket indbragte om- 
kring 20.000 kr. til den slunkne klubkasse, 

samt gjorde de kammeratlige forbindelser 
enclnu >>tættere<<. 

1 1969 fik Aaiborg Roklub i forbindelse 
med indvieisen af Tunnelen som den fØrste 

rokiub i Iandet besØg af årets vinder af 
>>The boat raee<<, Cambridge. Otterdysten 
gik desværre i baijen på grund af for stærk 

sø. - 

Efter otte år på formandsposten hlev Kaj 
Munk ved generaIforsamlingen i 1970 afIØst 

ved rorel af lens Aage NØhr Frandsen. 

-stedet 
hvor 
sportsfolkene 

mødes 

Gaslight 
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inrigger-mandskabet 
i Cannes. 
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På vej frem 
I år er det atter et jubilæumsår - 85 år - 

og det viI selvfØlgelig blive fejret på be- 
hørig vis lørdag 28. august med bådedåb og 

anden festlighed. Men hvad vigtigere er: 

Klubben syncs efter et par stille år atter 

at være på vej frem i aile afdelinger. 

Kaproerne har aldrig haft så mange i 

træning som tilfældet er netop i år. Mo- 
tions- og morgenroerne mØder talstærkt op 

hver dag, og langtursroerne planlægger nye 

og længere togter. Endvidere melder ung- 

domsafdelingen om en medlemsfordobling. 
Så den 28. august kan vist ikke blive andet 

end en rigtig AR-festdag. 
Per Larsen. 

EVENTYR 

EVENTYRUGGOD 

AMA-NOVA 
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Så kører 

NYTÁRSKARRUSELLEN 

To revyharper. 

- På fest- og revyudvalgets vegne vii jeg 

gerne byde jer aile hjertelig velkommen, 
og tak for det store fremmØde. En speciel 

tak vii jeg rette til de .ofre<<, som har givet 
os inspiration og dermed stof til denne 
IiIle anretning, og jeg håber, at disse fejltrin 

ikke bliver mindre fremover. 
- SkuIle en eIler anden fØle sig truffet, 

så tag det med et smil - det gør vi. 

- Med Ønsket om et par timer i hyggelig 
samvær fremfører vi nu: NYTÁRSKARU- 
SELLEN 1953. 

Således 1Ød velkomstordene ved en af 
yore succesrige revyer. En periode i roklub- 
bens historie, som vi er mange, der tænker 
tilbage på med et blink i øjet og et smil 
på læben. En periode hvor Aalborg Roklub 
og Grand, Frederikstorv ligesom var i fami- 
lie, når de vejrbidte langtursroere lod .de 
kunstneriske evner<< få fuld udfoldelse. 

1953 

Hvordan noget sådant egentlig starter er 
svært at forklare, det sker bare. Svaret er 
nok som vor navnkundige Springborg altid 
udtrykte: - Fordi roerne er nogle sælsomme 

mennesker. 

Måtte også prØve 

Der har altid stået et vist ry om roemes 
arrangementer, der oftest var udover det 

almindelige, og vi, der var aktive i 50 'erne, 
var altid lutter Øre, når de .gamle<< udveks- 
lede minder. Man kunne lige som se på 

dem, at der skete noget, når erindringeme 
panorerede, og naturligvis måtte vi andre 
også prØve dette . forunderlige<<, hvorfor 
vi gik i krig med opgaven. 

AIle . indviede<< blev på det strengeste 
informeret om at holde .øjne og ører<< 

stive, og omgående reflektere ved det mind- 
ste fejltrin, der blev begået i klubben. Alt 
kunne bruges, specielt alt hvad vi .ærligt 
og redeligt<< kunne stjæle andre steder fra. 

Vi omformede og fabrikerede stof på 
livet løs, og det viste sig forbavsende hur- 
tigt, at flere af .aktivisteme<< havde det 

rette blod i årerne, bl. a. kunne Geertsen, 
Ole Pedersen og Skrald trylle et væld af 
pletskud på det sanglige område, mens Clif- 
ford og undertegnede holdt os til sketch 

og udstyrsnumrc. Den landskendte tegner 
Fabek trådte bl. a. sine førstc .tegnesko<< 

her, som .kulissemager<< var han uover- 
truffen. 

De tre store 
På skuespiIlersiden kunne nævnes et væld 
af 'pcrsonlighederc, men jeg håber ingen 
fØler sig forbigået, hvis jeg nøjes med at 
nævne .de tre store<<, Lizzy, BodiI og Rap 
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(Kaj Munk). Hvad de betØd for revysuc- 

ceserne kan bedst sammenlignes med 
kendte navne sam Lily Broberg, Bodil 
Udsen og Dirch Passer - hvis man forstår. 

At det lykkedes for os at få 400 menne- 
sker til nærmest at .ligge flade af grin<< 

i op til flere minutter ad gangen, var sli- 

dets kulmination for vi andre, selv om vi 

ikke havde noget til gode på den humo- 
ristiske side. 

Hvad disse .publikummer<< morede sig 

over bare en aften, oplevede vi andre to 

gange ugentlig, hele vinteren igennem. Bare 
dette at overvære en prøveaften, var i sig 

selv et festfyrværkeri, idet vi hele tiden 

omformede og rettede lige til en måned 
før premieren, og hvad det indebar, kan 
ikke nedfældes på papir, det skal opleves. 

Hele revyensemblet. 

Mange succes' er 
Det vii føre for vidt at komme ind på de 
forskellige numre i revyerne, men mange 
husker sikkert endnu succes'er som: Hr. 
Sillersen - Harpeduet - Professor Kinsey - 

Skoleudflugt fra Birkelse - Agten i Harpely 
(en halv time før herrerne kommer). Et 

par af numrene opførtes senere ved klub- 
bens 75 års jubilæum, et enkelt blev endog 
opfØrt i Kilden for et par hundrede men- 
nesker ved en hjemmeværnsfest. 

Aalborg Roklub har altid været med, når 
der sker noget. Ikke mindst når det festlige 

kan forenes med Økonomiske fordele, og 
jeg tvivler ikke på, at også fremtiden viI 
fostre roere, der bestjæles af den .ånd<<, der 
forlængst er blevet nedfældet i den uskrevne 
lov. 

Paul E. Ehlers. 

P. C. Petersen % 
Mineralvej 2-8 . Aalborg . Telf. 121222 

JERN . STÅL. RØR . SANITET 
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. Bogtryk 

Offset 

handels-trykkeriet 
vi A. M. Johansen og søn . Lyngvej 5 

. Tlf (08) 180609 . 9000 Aalborg 

Fra Aalborg-regattaen i 1964. Formanden. Kaj Munk, overrækker vinderpokalen. 
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Bankdirektør Hastrup deber Sejr i 1960. 
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Roeren 
Storgård Jensen bliver 

danmarksmester 

De to sportsgrene, der er nævnt i over- 
skriften, har gennem mange år været snæ- 

vert forbundet i mange af landets roklub- 

ber. Hvad grunden så end kan være, er det 
et fact, at danske roklubber har fostret 
utallige dygtige orienteringslØbere. Egentlig 
er det jo mærkeligt, når begge sportsgrenes 
hØjsæson ligger om sommeren. 

Nå, spørgsmål til side. Det er orientering 

om orientering i Aalborg Roklub, der er 
sagen her. Vi har nemlig også haft f1ere 

exeelente o-løbere i klllbben gennem 
tiderne. Men først lidt historie: 

ARs orienteringssektion kan spores til- 
bage til oktober 1942, hvor Pov1 Hertel 
begyndte at rØre på sig og snakke om orien- 
teringslØb. 

Allerede 15. oktober stillede 15 roere 
til et af Skiklllbben arrangeret løb i Ham- 
mer Bakker, og her fik AR altså sin .i1d- 
dåb<< lldi orienteringssporten. 

I februar 1943 holdt AR sit fØrste klub- 
mesterskab. Vor daværende formand Chr. 
Springborg havde i dagens anledning lldsat 

en flot vandrepokaJ. ARs fØrste klubmester 

blev den senere så berØmte Aksel Iversen. 
I oktobcr 1943 lldvikler o-sektionen sig 

til ARs orienteringssektion, som straks opta- 
ges i Dansk Ski- og Orienteringsforbund. 
Med folk som Po vi Hertel, SØren Laurit- 

i orientering 

zen, Henning Johansen og Erhardt Johnsen 
i spidsen udvikler denne afdeling sig til at 
blive Nordjyllands, ja, næsten Danmarks 
største og mest aktive orienteringsklub med 
så dygtige løbere som Aksel Iversen og 
Storgård Jensen .i stalden<<. 

Gode resultater 

Det skulle da også blive netop disse to, 
der satte ARs navn på den rigtige plads 

inden for o-sporten. I november 1946 blev 
Storgård Jensen jysk mester. En måned 
efter besatte han sam men med Aksel Iver- 
sen henholdsvis anden- og tredjepladsen 

ved danmarksmesterskaberne. Endelig blev 
de udtaget til landskamp i o-IØb mellem de 

nordiske lande i 1947. 

Og så deeember 1947: - Storgård Jensen 

DANMARKSMESTER I ORrENTERING. 
Således IØd overskriften i medlemsbladet. 
Dette var selvfØlgelig Ski- og Orienterings- 
sektionens hØjdepunkt. Atter var Aalborg 
Rokillbs navn på o-IØbernes læber, der var 
respekt for de gæve sØens folk. 

Omkring 1950 er der desværre tilbage- 
gang i afdelingen. ToplØberne er ikke mere 
så aktive, til gengæld er der mange begyn- 
derlØbere. Der sker lige som et genera- 
tionsskifte, og navne som Alsted, Okkels 
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og SØren Hansen begynder at dukke op. 
Tilbagegangen fortsætter desværre, der er 

ikke nogen tilgang. I årene 1952-62 er 
orienteringssporten så godt som uddØd i 

klubben. FØrst i 1962 kommer der atter 
sving i den, stadig med Aksel Iversen som 
foregangsmand og nu med hjælp af Kurt 
Thomsen. 

Efterhånden drejes i denne peri ode orien- 
teringen helt over på kaproningsafdelingen, 

hvad der jo egentlig er ganske fejlagtig. 

Imidlertid forsØger kaproerne i årene 
1962-70 at puste liv i o-Iøbene, men uden 

store resultater. Og her står vi så i sæson 
1971, klubbens 85. år. 

Trim-O kampagnen 
I efteråret starter AR-roerne den såkaldte 

Trim-O kampagne, som Dansk Oriente- 

ringsforbund har iværksat. Egentlig er det 

Vikingerne, der sætter os i gang. 
På opfordring arrangerer undertegnede, 

mcd hjælp af Per Thordahl 2. påskedag 
1971 det første deciderede klubmesterskab 
i flere år. Chr. Springborgs flotte vandre- 
pokal vandrer endnu, og jo ældre den bli- 

vcr, jo større ære er det at vinde den. 
Vinder i 1971 blev Leo Skovø, og vin- 

der af klasse B blev Tom Holmberg. Hvem 
vinder næste gang? 

Efteråret 1971 skal gerne være den tid, 

hvor orienteringsinteressen i AR igen blus- 

ser op, således at vi kan komme på højde 

med tidligere tider, så andre o-klubber igen 

kan få respekt for roernes evne til at orien- 
tere. Om ikke igen for at få en danmarks- 
mester, så i hvert fald for at få så mange 
medlemmer som muligt ud at nyde natu- 

ren. Ud at orientere. 

Hans Nygaard Pedersen. 

Çft. K.ÛSC{S ~#t#. d/S 
STIFTFABRIK (Etableret 1B511 

FABRIKATION AF BLANKT STAL 

AUTOMATSTAL OG RUSTFRIT STAL 

T R ADO G S ø M I J ERN. 

MESSING OG KOBBER 

* 

VOERBJERGVEJ 25 . 9400 NØRRESUNDBV 
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Fra en hatrned 140 kr. 
til fern nye 

kaproningsbåde 

Konsul Sigurd Müller navngiver Kap 66 i 1966. 

Fern kaproningsbåde til en værdi af ca. 
50.000 kr., der i dag Jigger i vort klubhus 

er hvad der kom ud af, at en flok opstemte, 

men idealistiske kaproere ved en fest IØrdag 

28. november 1964 stiftede Kaproernes 
Rejse- og Bådefond. 

Det såkaldte Kap-fond blev stiftet, da 

den tids kaproere mente, at de havde for 
dårlige både at ro i samt ville vise besty- 

reisen, at det kunne lade sig gøre at skaffe 
konkurrencebåde. 

Da fondet på hin kolde novemberaften 
var stiftet, gik hatten rundt, hvilket ind- 
bragte 140 kr. 

Det var imidlertid ikke nok, og da tøm- 
mermændene var jaget på flugt, lagde ini- 

tiativtagerne hovederne i blØd for at finde 

andre indtjeningsmuligheder, bl. a. ved at 
stille de res egen arbejdskraft til rådighed. 

Kartoffeloptagere 

Oct fØrtc tiI, at man en weekend hos en 
landmand i Barmer ved Sebbersund kunne 
se 30 kaproere Iigge og kravle rundt på 

markerne. De samlede såmænd kartofler 
01'. 

Videre samlede man gamle aviser hos 
klubbens medlemmer, bllndtede dem i killb- 
ben og solgte dem senere til proùukthand- 
leren. Der blev soIgt sodavand efter træ- 
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ningsaftenerne i vinterhalvåret, solgt minia- 
turebåde ved standerhejsningen, arrangeret 
Sankt Hans fest, afholdt jubilæumslotteri 

og mange andre mere eller mindre utra- 
ditionelle ting. 

Fra at være en beskeden hatfuld penge 
i november 1964, lå der ved klubbens 80-års 
fØdselsdag i august 1966 pludselig en toer 
uden styrmand til 8.500 kr. 

Båden blev dØbt af konsul, vinhandler 
Sigurd MüIler og fik det symbolske navn: 

.Kap 66<<. 

Herefter troede mange, at målet var nået, 
men det var blot signalet til noget mere og 
langt større. 

Blod på tan den 

Initiativtagerne havde nu fået >>blod på tan- 
den<<, og da der efterhånden var blevet sat 

system i indsamlingen af penge, tog man fat 
på endnu en båd - og det skulle være en 

otter til aflØsning af >>Kringeling<<. 

Der blev udfoldet mange aktiviteter for 
at skaffe de 18.000 kr., en otter kostede. I 

f1æng kan nævnes: regatta-fester, kap-fester, 
sejrslisten, foldning af 70.000 tryksager, 
samling af aviser, udfØrelse af forskelIigt 
håndværksarbejde - samt ikke mindst besØg 
i byens banker og sparekasser. 

Det resulterede i, at Kap-fondet ikke 
blot kunne aflevere en otter til 18.000 kr., 
men også en cravelbygget sculler til 4.000 

kr. ved standerhejsningen i 1968. 
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Den nye otter. Kap 68. 
ankommer Iii klubben. 

Otteren fik navnet >>Kap 67<< og blev 
navngivet af formanden for Dansk Idræts 
Forbund, grosserer Gudmund Schack, mens 
viceborgmester Marius Andersen gay scul- 
leren navnet .Kap 68<<. 

Stille tid 

Kap-fondet gik nu ind i en stille tid, men 
havde dog året efter ved fØdselsdagsfroko- 

sten i august halvpart i den firer uden styr- 

mand, der fik navnet .Erik Hansen<<. 

Trods kaproerne i 1970 måtte give afkald 
på at arrangere festen efter Aalborg-regat- 

taen, og hvad dertil hØrte af Økonomisk 

gevinst, har der alligevel været så mange 
>>indtægtskilder<<, at der ligger en firer med 

styrmand til 11.000 kr. klar til at blive 

navngivet på 85-års jubilæumsdagen IØrdag 

28. august. 

Foruden at rejse penge til fern nye både 
til sig selv og klubben - samtidig med, at 

lræningen er blevet passet - hvad har kap- 

roerne så fået ud af det? 

Kort og godt et glimrende kammerat- 
skab, som for manges vedkommende vii 
holde resten af Iivet. 

Idette korte rids af Kaproernes Rejse og 
Bådefond har jeg med vilje undladt at 

nævne navne, selv om mange godt kunne 

have fortjent det, men - ingen nævnt, ingen 

glemt! 

Per Larsen. 



"Kloster Kroen" 
c. W. OBELS PLADS . AALBORG 

Kaproerne samler kartoller op, 
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Svaret var: 

X-STYRMAND 
Når man i anledning af Aalborg Roklubs 
jubilæum skal skrive noget om ungdoms- 
roningen i klubben, vii det være naturIigt 
at se lidt på udviklingen inden for netop 
denne gren af rosporten. 

Bortset {ra enkelte større kØbenhavnske 
roklubber har roningen for unge under 
17 år været et ukendt fænomen før krigen, 

enkelte klubber havde forsøgt, men alle for- 
søgene havde tilfældighedernes præg. 

FØrst i 1947 tog udviklingen fart, idet 

DFfR for alvor gik ind i dette nye arbejde. 
Den store interesse, der var blandt en del 
af landets klubber, foranledigede oprettel- 
sen af et ungdomsudvalg med det formål, at 
være klubberne behjælpelige med opret- 
telse af ungdomsafdelinger og uddannelse 
af ledere. 

r Aalborg Roklub var man så småt 
begyndt at tage drenge ind i klubben i 

1946. Drengene optoges på lige fod med de 

voksne, og så længe det kun drejede sig 

om en halv snes stykker, gik det nogen- 
lunde, men efterhånden som tilgangen blev 

større, blev det nØdvendigt med visse ret- 
ningslinier som undervisning, rotider og 
kontingent m. m. 

r 1953 vedtog bestyrelsen, at der skullc 

oprettes en speciel ungdomsafdeling, hvor 
hvervet blev overdraget mig som daglig 

leder. r starten havde jeg to voksne med- 
hjælpere til varetagelsen af den daglige 

roning. Henning Jensen var leder om man- 
dagen, Thorvald Larsen om onsdagen og 
jeg tog selv arbejdet om fredagen. 

luniorråd 
Vi udarbejdede et speeielt reglement for 
ungdomsafdelingen med faste undervis- 
nings- og rotider, betingelser for optagelse, 

kontingentstørrelser, rettigheder og pligter 

m. m. Vi indførte styrmandskursus om vin- 
teren, hvor vi uddannede drengene til båds- 

mænd, juniorstyrmand og konvojledere. 

Endvidere blev der oprettet et juniorråd 
på fern drenge, valgt af ungdomsroerne. 

Juniorrådet, der skulle være bindeled 

mellem de aktive drenge og ledelsen, viste 
sig hurtigt at være en nyskabelse af uvur- 
derlig betydning. 

De indfØrte en speciel rojournal og tog 
sig af det statistiske arbejde med månedlige 
optællinger af roede kilometre. Resultatet 
opførtes på en kilometerIiste, der var 
ophængt i klubben, og lederne kunne her- 
igennem se, hvor aktive drengene var, samt 
ikke mindst se, hvem der ikke havde roet. 

To langture 
Der indførtes to langture om året med 
afholdelse af .olympiske legee på Birkelse 
stadion. Der arrangeredes specielle ung- 
domsfester som fastelavnsfest, set. hansfest 

og forældreaftener to gange årligt. 

Om vinteren arrangeredes gymnastik, 
vandreture og bordtennisturnering foruden 
allerede nævnte kursusvirksomhed. Junior- 
rådet indrettede deres eget bestyrelses- 
værelse på fØrste gal. Her holdt man sine 

mØder, udarbejdede statistikker og plan- 
lagde samt gennemdrØftede fremtidige akti- 
viteter. 

r 1957 var ungdomsafdelingen efterhån- 
den vokset til 100 meget aktive roere, og 
vi havde den glæde i de fØlgende år at 
kunne overfØre fra 20 tiI 30 ungdomsroere 
i seniorafdelingen, hvilket jo er et af de 
største aktiver, en klub kan have, netop at 
få .nyee voksne roere, der i forvejen er 
.flasket ope med roning. 

Da ungdomsafdelingen havde nået en 
sådan størrelse, var det naturIigt, at der 
kunne opstå visse probIemer specielt i den 
daglige roning. Vi glædede os naturligvis 
over at konstatere, at disse drenge havde 
indmeldt sig for at komme ud at ro, men 
det indebar ret ofte mangel på materiel, 
specielt de stille sommeraftener med .bIik- 
vande. Vi indfØrte da roning i hold på tid. 
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HOEH De på smult vande 
- skattemæssigt set? 

30 

Der har i år været meget røre om skattespørgs- 
mål. Der har været sagt og skrevet meget om 
fradragsmulighederne. Een ling synes aile at 

have været enige om: At opsparing gennem 
Iivsforsikring er en af de gunstigste former for 

opsparing, man overhovedet kan foretage, fordi 

indbetalingerne til livsforsikring kan fradrages 
på selvangivelsen. 

Også udbetalingerne er helt skattefri. såfremt de 

årlige indbetalinger holder sig indenfor 3000 kr. 

De ved naturligvis, at gennem livsforsikring 

sikrer De økonomisk Deres familie ved døds- 

fald, men - er De egentlig helt klar over. . . . . 

at tager De skattefordelen i betragt- 
ning, er livsforsikring (jfr. forbruger- 
udsendelserne) den sikreste opspa- 
ring med den højeste forrentning. 

CODAN 
FORSIKRING 
Aigade 31 

. Aalborg . Telf. (08) 124333 



Styrmandsrettigheder 

Noget andet, vi havde noget sjov med, 
var styrmandsrettighederne, idet nogle 

drenge var bådsmænd, andre juniorstyr- 
mænd samt konvojledere. Vi indførte da 

synlige beviser på deres værdighed. Båds- 

mændene bar en gul vinkel, juniorstyrmænd 
to gule vinkler og konvojledere tre gule 

vinkler på venstre overarm. 
I den forbindelse bØr nævnes en ople- 

velse, der fortæller lidt om den friske lind, 
der herskede i hele afdelingen. 

Der var sket dette, at et par af drengene 
havde overtrådt vort reglement pll en lang- 
tur til Ryå, og straffen IØd på 14 dages 

karantæne fra klubben samt fortabelse af 

styrmandsretten resten af sæsonen. 

Da :Ie 14 dage var gået, mØdte de to 
drenge friske og veloplagte til roning, men 

den ene havde ikke taget sine to vinkler 
af, men derimod syet disse korslagte. 

Ved spørgsmillet om hvad dette skulle 
betyde, IØd svaret: - X styrmand (forhen- 
værende styrmand) - og så var alt glemt. 

AflØsere 

Som aflØser på posten som leder overtog 
Martin Olsen jobbet bistået af Kurt Thom- 
sen, og begge viste, de kunne føre tradi- 
tionerne videre, så der op gennem årene 
stod respekt om dette arbejde. 

Det skal her i jubilæumssæsonen være 
mit Ønske for klubben, at ungdommen i 

Aalborg fortsat må have et fristed, hvor 
den kan få fri udfoldeIse, modnes og blive 

voksen. Med den nye leder, Hans Jensen, 
ser jeg med fortrØstning fremtiden i møde. 

Paul E. Ehlers. 
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Aile roere får tanket op hos: 

G U L F Service Station 
vI S. J. Carstensen 

HOBROVEJ 396. SKALBORG. TELEFON 124708 

Benzinautomat i døgndrift 

Alt i udstyr til bilen - Autogas - Bilvask - Smøring 

Bilreparation samt i tilgift byens bedste service. 

Kong Neptun og hans lølge på vel tII Aalborg Roklub. 
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En model af del nuværende klubhus. 

Tanker om 
klubben i anledning 

af jubilæet 

Ligesom vi ved roklubbens forestående 85- 
års jubilæum kan glæde os over vigtige for- 
bed ringer i klubhuset, fejrede vi klubbens 

60-års jubilæum med indvielse af et helt 

ombygget og udvidet klubhus. 

Allerede i krigens sidste år blev der ar- 
bejdet med planer til et nyt klubhus, fern 

gange så stort som det gamle. Men da man 
i november 1945 satte spaden i jorden, var 
det til et mere nøgternt projekt, afpasset ef- 
ter de Økonomiske rammer og under det 
største besvær med at skaffe aile slags 

materialer på grund af byggerationeringen. 
Byggeriet omfattede udvidelse af både- 
hallen og omklædningsrummene med bad 

og sauna, der var noget helt nyt i Aalborg. 
Hertil kom overbygningen med klub- og 

gæstelokaler, samt bestyrelsesværelse, værk- 
sted og robassin, som en kØbenhavnsk klub 

en kort tid havde været ene om. 

lndvielsen 

Det var med virkelig glæde og stolthed vi 

holdt indvielse i august 1946. 
I de forlØbne 25 år er der ikke sket væ- 

sentlige forbedringer før de i vinter fore- 
tagne byggearbejder med udvidelse og mo- 
dernisering af badeforholdene samt varme- 
installation i omklædningsrummet, og det 

har jo været særdeles påkrævet i mange år. 

Der er formentlig enighed om, at disse 

arbejder, som yore kammerater har udført 
i deres fritid og uden betaling, ikke kan 
Ønskes bedre, men aile er vel også enige om, 
at dette ikke er nok. 

Når vi derfor nu skal styre mod klubbens 
IOO-års jubilæum, vii der være mange Øn- 
sker at opfylde. Det vigtigste må vel være 
at få garanti for, at klubben kan blive på 

det nuværende sted uden risiko for, at pla- 

ner om havneanlæg, broforbindelser o. lign. 
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gør f1ytning nØdvendig på et uheldigt tids- 

punkt. 

Motionsrum 
En udvidelse og modernisering af klub- 
lokalerne er meget påkrævede. Med den 
stadig længere fritid vii det være rimeligt 
at forvente, at f1ere og f1ere unge vii være 
i klubben, såfremt lokalerne indbyder til 
det. Allerede til den kommende vinter vii 
der være varme på I. sal, så det vii jo være 
et skridt på vejen. 

Dådehallen er overfyldt - og der er for 
kort afstand mellem bådene til skade for 

disse og ulempe for roerne. Der bØr være 
en adskilt afdeling for kaproningsmatericI, 
og det vii formentlig også være Ønskeligt 
at få anskaffet specialvogne til let transport 

fra og tilbage til hallen fra slingersen. Her- 
til kommer motionsrum, og et svØmme- 
bassin i græsplænen sku lie vel heller ikke 

være nogen uoverkommelig anskaffelse. 

Der er ingen tvivl om, at rosporten, med 
de enestående muligheder, som Limfjorden 
byder, fremover viI være den ideelle for 
en stigende del af byens befolkning - der- 
for bØr der sættes ind på at skabe de bedst 

mulige forhold i klubben. 
Vilhelm BØgh. 

GØL 
pølser 
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Båden er Ir ukket 
på land. 

og der er tid 
til et hvil. 
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for Maja (2-årers inrigger, tilhørende Aal- 
borg Roklub) for turen: Aalborg-Skagen 
og retur i tidsrummet 24. juli til 31. juli 
1926. 

Deltagere: Vilh. Christensen, K. Nielsen, 
Dinesen og K. H. Steensen. 

Kopi 
af LØrdag 

Vejrudsigten, lummert, udsigt til torden, 
strømmen imod, en svag brise. Afgang kI. 
20,05 med Pete (K.H.S.) på pligten, Mæg- 
ler (V. Chr.) på tag og K.D. (K.N.D.) som 
styrmand. 

Vesterladen passeres kI. 21,15. Lyn i 

sydØst og det trækker op til uvejr. Himlen 
bliver efterhånden fuldstændig overtrukket 

logbog 
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og Iynene kommer nærmere. Pludselig er 
uvejret over os. 

Det regner nu ganske kolossalt, at vi 

beslutter at søge land for at slå lejr. Vi 
lander 2 km øst for Stranderholm og det 

er et hårdt job at få bagagen båret i land, 
da fØdderne bliver stikkende i mudderel. 
Teltet bliver rejst og vækkeuret stilles til 

kl. 3,00. Roet ca. 14 km. 

SØndag 

Brrrrrrrr. Så tørner vi. Det er Pete, der 

vræler. Det regner endnu og vi får morgen- 
kaffe pro termos og smØrrebrØd. Stuver 
båden og pakker klunset, der er dyngvådl. 

Strøm og vind er imod. 
Vi passerer en galease, som er sunket og 

begge master med sejl rager op over van- 
del. Ved ankomsten til Hals kl. 7,30, erfa- 
rer vi, at sejleren er Vega, på vej til Aal- 
borg med is fra Norge, der er blevet væd- 
ret af et andet skib under tordenvejret den 

foregående aften. 
Lodserne er lidt betænkelige ved vores 

fortsatte færd, da barometret nu er faldet 
fra regn til storm. Vi tager dog af sted, 

men desværre viser det sig, at der er for 
lidt vand over Normandshage. To mand er 
.havheste<< og en skubber på, og således 

når vi brændingen. 
Der står flere rækker brådsØer, og de 

er ikke ganske små. Vi drejer båden ret 
mod sØerne og med nogle raske åretag 

slæber vi os igennem uden at få spor vand 
indenbords. 

Vi fØlger kysten ca. 500 meter uden for 
brændingen. Der trækker mægtige torden- 
byger op og sØen rejser og bliver krappere. 

Til tider må vi falde af for de værste bølger 

for at undgå at få vand indo Kl. 14,00 pas- 
serer vi Hou. 

Er inde i Aså for at få kaffc samt tømme 
båden for vand og kl. 19,30 indtages aftens- 

maden i Voerså. Da vi denne gang skal 

gennem brændingen, er denne så kraftig, at 
vi tager tre-fire sØer indenbords. Der er 
nu bråd på sØerne og vi beslutter at gå 

inden om Stensnæs fremfor at gå længere 
til søs. 

Kl. 22,00 har vi fået nok og går i land 
ved Lyngså, hvor vi slår lejr. Vi går straks 
til kØjs godt trætte efter den 21 timer 
arbejdsdag, som har givet 53 km. 

Mandag 
Efter strabadserne i går holder vi blå 

mandag til kl. 9,00. Der er hård modstrØm, 
så vi når fØrst Sæby kl. 13,00. Efter Dine- 
sen har vandret op på politistationen for at 
få logbogen stemplet, sætter vi kursen mod 
Frederikshavn, hvor vi ankommer kl. 17,00. 

Her indtages aftensmaden i Sejlklubbens 
pavillon. 

Ankomsten rapporteres telefonisk til yore 
respektive hjem, og der sendes nogle brev- 
kort til venner og bekendte. Afgang kl. 
20,00 og en time senere går vi ind i 

Strandby havn. Teltet rejses, og vækkeuret 
stilles til kJ. 5,00. 

Tirsdag 
Står alligevel først op kl. 8,30. Vinden er 
nu nordØst, svære sØer med bråd. Fiskerne 
fraråder start, og da vi fra land betragter 
en fiskerbåds bevægelser i sØcn, beslutter 
vi at gå tilbage til Iejren. 

Nordjyllands Bogtrykkeri og Offset 
SANKELMARKSGADE 9 .9000 AALBORG 

TELEFON (08) 121675 
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Lejren ligger næsten på byens strøg, så 

vi mangler ikke selskab. Lutter elskværdige 

mennesker. 
En gammcl mand, der for 50 år siden 

har ligget soldat i Aalborg, er begejstret 

over at træffe ~ bekendte<< fra hovedstaden, 

og tilbyder os grønsager og kartofler til 

middagsmaden. Eftermiddagen ford rives 

sam men med .den indfØdte befolkning<<. 

FØrst ved 19,OO-tiden har vinden lagt sig 
så meget, at vi atter kan sætte kursen mod 
det store hav. 

Et par timer senere lander vi i Albæk. 
Maja hives op i klitterne, og vi begiver os 
ind i landet med køjeposerne på nakken. 
FØrst stØder vi på et FDF-feriehjem, hvor- 
fra der Iyder sang af klare pigestemmer. 
Mægler styrer lige mod dØren med os andre 
i hælene, men bliver standset af en mand, 
der henviser os til badehotellet. Vi havde 
nemlig besluttet ikke at sove i telt for at 
spare tid med at slå lejr og bryde denne 
op igen. 

Vor tid er begyndt at blive kostbar på 

grund af vejret. 

Onsdag 

Da vi kommer ned til stranden, ser vi, at 
der står en del sø. Brændingen under land 
er ret kraftig, idet vinden er stik nord. 
Styrmanden må derfor med ud at holde 
båden op mod sØerne, indtil vi får vand 
under årerne, og med nogle kraftige tag 
for vi igennem. 

Vi slipper dog ikke helt skadesløs ud, idet 
flere sØer bryder ind over fordækket. En 
enkelt endda ind over skvatbordet og gør 
pligten morgenfrisk. 

AIt syncs at have sammensvoret sig imod, 
at vi når vort mål. SØen er så krap, at 
styrmanden ikke kan få tid til at trække 
sko og sokker på, men må pænt sørge for 
at holde kursen i det skrappe element. 

Nu sætter det i med en silende regn, der 
lægger sØen en del, ligesom vi stadig kom- 
mer mere i læ af landet. Langt borte .ser 
vi stokmilen, og omsider passerer vi stadig 
i silende regn Klitgården. Det går stadig 

langsomt på grund af den svære modsø, 
men endelig passerer vi Fyrtårnet på yder- 
molen, og vi er i Skagen. 

Båden hales op ved redningsstationen, og 
da vi er en smule forkommen sætles kursen 
straks mod Hotel Royal, hvor vi indlogeres 

af en særdeles hjælpsom vært, der senere 
fortæller, han i næslen en time har set os 
ase med at nå ind i havnen. 

Logbogen forelægges det elskværdige 
politi, hvorefter mandskabet får landlov. 

Grenen besØges, og vi bliver enige om, 
at hvor gerne vi end ville, kan vi ikke nå 
at runde Grenen og besøge Vester vov vov. 

Om aftenen er vi til dans på Clausens 
hotel i stiveste landgangsdres. 

Torsdag 

Kl. 7,00 drikkes der morgenkaffe på veran- 
daen og kort efter stuves Maja atter. For 
fØrsle gang under turen er solen kommet 
frem, og da vi glider ud af havnen skinner 
den næsten fra en skyfri himmel. Strøm- 
men er sydgående, så alt er lutter idyl. 
Vort mål er at nå Voerså, ca. 75 km. 

Albæk passeres kt. 12,30 efter 2Yz times 
roning - ca. 18 km - men pludselig vender 
strømmen, og der må atter hives kraftigt 
i årerne. 

I. L. MOOSDORF 
AALBORG TRAoVAREFABRIK OG SMEOEVÆRKSTEO 

Fremstilling af: 
INDUSTRIHEGN - LAGER og PORTE samt alt i 

TRAD- og SMEDEARBEJDE 

Håndværkervej 11 
. 9000 Aalborg . Telefon (08) 121088 
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Det er ikke meningen at gå ind i 

Strandby, men et eller andet drager os, og 
der er mange mennesker på kajen for at 
tage imod. Fiskerne er vældig interesserede 
i at hørc om opluren, og først kl. 16,00 

sætter vi af mod Frederikshavn. 
Vejrel holder finl, og strømmen er ophøn. 

Landskabet skifter karakter, allerede fra 
Albæk er klitternc ophØrt, og inde ved 
Frederikshavn er det nu marker og agre, 
der når helt ned til Kattegal. 

Kl. 17,00 fortøjer vi i Frederikshavn, men 
bliver kun et kort Øjeblik, bl. a. for at sende 

postkorl. 
Ved 19-tiden passerer vi Sæby og korl 

efter ser vi en solnedgang, der kan måle 
sig med de smukkeste, man ser i Orienlen. 
Hele himlen er purpurfarvet, og Sæby og 
Frederikshavn ses som silhuetter mod denne 
- det er ganske pragtfuldl. 

Det er omtrent mØrkt, da vi passerer 
Lyngså og kort efter går vi i land ved 
Voerså, hvor vi slår lejr for sidste gang. 
Vi har på otte limer roet ca. 75 km. 

Fredag 
Vi indtager kaffen i den dejlige krohave, 
og daser lidt og kommer fØrst af sted 

kl. 11,00. Vinden holder i N.O., strømmen 

er imod, med hØje lange dØnninger. Hou 
passeres ved 13-tiden og vi er i Hals to timer 
senere. Går op i by en og køber koteletter 
og laver stuvede grønærter til. Bedre mid- 
dag har vi ikke fået længe. 

FØrst ved 20-tiden ror vi fra Hals i 

stærk modstrØm og forsøger at nå Eng- 
holmstrand, inden det bliver alt for mØrkt. 
Det er sejt at ro i det slille vand. Båden 

er så død, imod bevægelserne på Kattegat. 
Vi kan ikke finde broen ved Engholm 

strand, da det er ret mØrkl. 
Kl. er 23,00 inden vi er der. Udasedc 

lager vi kØjesækken på nakken og går ind 
til den f1inke vært hr. Jørgensen, som vi 
af erfaring ved aItid tager godt mod roerne. 
Vi bliver ikke skuffede. 

LØrdag 

TØrner ud kl. 7,00, drikker morgenkaffe 
og sætter kursen mod Aalborg. To timer 
senere fortØjer vi ved vor landgangsbro. 

Båden spules og tørres af.' 

Vi har haft en sommerferie, som vi aldrig 
vii glemme, og som helt igennem blev en 
fornØjelse for os aile i kraft af det gode 

kammeratskab, der til aile tider og under 
aile forhold gjorde sig gældende. 

K. Nielsen Dinesen. 

A lie roernes frisør 

PaulN.Jensen 
VINGÀRDSGADE 17 

AALBORG . TELEFON 128284 
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For første gang 
o 

pa 
rolandsholdet 

Sæson 1968 startede i september 1967 med 
træning 4 gange ugentlig. I januar 1968 

blev det sat op til 5 gange ugentlig og 
så endelig i marts måned kunne vi afhente 
den ny otter. Så snart fjorden var isfri 

indledte vi træningen på vandet i firere og 
otter med følgende besætning: 

I. Tommy Møhler 

2. Mogens Pedersen 

3. Svend Johansen 

4. Martin Granding 

5. Jens .Sigfred<< Hansen 

6. Jens Erik Nielsen 

7. Niels Erik Horman 

8. Bernhard Andersen 

cox, Hans Jensen 

Ved standerhejsningen den 7. april blev 

otteren døbt .KAP 67<< af D.I.F.'s formand 
Gudmund Schack. 

Til Bagsværd 

Efter meget intens træning, på Limfjorden, 
med det bedst tænkelige vejr, hvor træ- 
ningsprogrammerne strammedes hver fjor- 
tende dag, drog vi med god samvittighed 
til forårsregatta på Bagsværd sø. Trænings- 

fliden blev her belØnnet med en sejr på 

tre længder over DSR. 
Efter dette blev der i krogene talt om 

Aalborgs otter som aspirant til trelands- 
kampen i Amsterdam. I Viborg gentog 
otteren succes'en, og så kom der for alvor 
gang i snakken og skriveriet om lands- 
holdsplads. Træningen til Brabrand regat- 

taen, hvor udtagelsen skulle finde sted, blev 
stram met så meget, at flere på holdet 
udtalte sig om, at nu var Frank blevet 
tosset. Vi knoklede vandet tyndt lige til 
Brabrand regattaen, hvortil vi ankom tre 
timer før vi skulle roo Båden blev rigget, 

og vi kørte ud til skov og strand, hvor vi 
så gik en lang tur for at få nerverne under 
kontrol. 

Landsholdsplads 

Er aile klar . . . RO!!! Og hvilken start, vi 
fulgtes til 500 m med Skjold, Roskilde og 

KR. Så kom der virkelig skred i båden, 
og ved 1000 m havde vi en mindre spurt 
(Frank's special!) Nu fØrte vi med en 
længde, dette må Bernhard have syntes 

var for meget. Han fiskede Iidt i det og 
tabte åren med det resultat, at vi i et nu var 
på en .sikker<< fjerdeplads. 
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En kaproer på testcyklen. 

Bernhard bed nu tænderne sammen, og 
de andre hjalp til, og efter endnu 500 m 

roning var vi på andenpladsen efter Skjold. 
I mål 2,8 sekunder efter Skjold i tiden 

5.53.8. Vild jubel. 

Til Amsterdam 
Efter at have sagt farvel ved lufthavns- 

bussen til en af vore fan's, Maren, kØrte vi 
til lufthavnen for at blive f1øjet til Køben- 
havn. I lufthavnen var det meste af ung. 
domsafdelingen mØdt op for at gøre os 

opmærksom på, at de selvfølgelig Ønskede 

os held og lykke samt så, at vi kom hjem 
med førstepladsen i behold. 

Velankommet til Schiphol-Airport blev vi 

afhentet af hollandske ledere og kØrt til 

Motel Amsterdam, hvor vi blev indlogeret 
på tresengs-værelser. Vi drog til Bosbaan 

regaltabane for at tage banen i øjesyn, oh, 
hvilken pragtfuld bane omkranset af træer 

og med tilskuertribune til 10.000. Næste dag 

28. juni gik med rigning af olteren, samt 
træning formiddag og eftermiddag. 

Den store dag 

Det blev IØrdag 29. juni, dagen hvor selve 
landskampen skulle være. Vi fik udleveret 

vore landsholdstrØjer. Dc hvide bukser 
havde vi fået overrakt af klubben inden 
afrejsén over en kop kaffe, hvor davæ- 
rende formand Kaj Munk Ønskede os held 

og Iykke. 
KI. 16,35 gik starten. Vi startede så voId- 

somt, at vi fØrte de første par hundrede 
meter, men så var det også slut med kær- 
ligheden fra tyskerne og hollænderne. Det 
gik bedre med at fØlge med vore lands- 
holdskolleger fra Skjold. Dem kunne vi 

lige holde, således at ved 1000 m fØrte 
vi foran Skjold med 0.01.17 min.! 

Det var ganske vist svært for mig at se, 

da der var fire baner mellem Skjold og 

as. På det tidspunkt var de andre ca. tre 
længder fra os. Ved 1500 m var stillingen 

den, at vi var sakket agterud med I længde 

til Skjold, og således var stillingen i må1. 

HumØret i behold 

Trælte, men dog med humØret i behold, 

fik vi båden på plads. Efter at aile var 
kommet nogenlunde til sig selv udvekslede 
vi de medbragte askebægre med Holland 2. 

SØndag den 30. juni deltog vi i et otter- 
løb, men blev desværre slået ud i de ind- 
ledende heats. 

Resten af dagen gik med rundtur og 
pakning af båd og bagage. I Kastrup var 
der en del besvær med at få aile roerne, 
dog især Mogens og Martin, frikendt af 
nogle af landsholdskollegerne fra Lyngby 
Dameroklub, men vi nåede dog velbehol- 
dent til Aalborg en dejlig tur og en ople- 
velse rigere. Hans Jensen. 
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Den møreste 
filet og 

det bedste 

inderlår 

heribyen 
harvi 

hånden på 

V I ø N S K E R KLUBBEN TIL LYKKE MED DE 85 ÁR 

Alfred Christensen 
Leo Quist 
Poul R. Nielsen 

ROKLUBBENS SLAGTERE 
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Morgenstund 
har 
guld i rnund 

det vii aile morgenroere bekræfte. At mØdes 

med kammeraterne, lægge båden ud fra 
slingersen på den blå fjord, i hvis små- 
bølger solen spejler sig, sætte kursen mod 
Egholm forbi A.D.R., Kajakklubben, Sejl- 
klubben, . Vestre Bådehavn<< med dens man- 
ge skibe og i nord Andels Cementfabrikken 
med skorstenenes imponerende røgfaner og 
mod vest de milevide grønne marker, se 

Limfjorden dele sig og Egholms kendte 
kyst, .Kosten<< og .Kronborg<< dukke frem, 
alt imedens du ivrigt trækker på åren og 
fØler velværet stige i dig, til styrmandens 
.velroet<< forkynder, at .Kosten<< er pas- 
seret - det er optakten til den helsebrin- 
gende og afslappende motion, som morgen- 
roning er. 

Båden vel vendt 
Båden vel vendt, nydcr vi på hjemturen 
synet af fjordbredderne med de travle 
søsterbyer, passerer en mod erne, vestgående 

coaster, men må iØvrigt trække hårdere, 

Et par at de mange >>morgen- 

triske.. tirere i 1928. 

nu da strømmen er imod, således at vi 
rigtigt glæder os til styrtebadet, da vi igen 
lægger Iii ved slingersen. Med blodet hur- 
tigt pulserende efter dette, lader vi solen 

fuldføre aftørringen udenfor bådehuset i 

gode kammeraters muntre selskab. Det er 
veloplagle og glade, vi går dagens gerning 
i mØde. 

.ENGANG ROER - AL TID ROER<< - 

vort gamle slogan - passer ikke mindst på 

morgenroerne, hvoraf mange har roet hver 
sommer i 30-40 år og bringer følgende, 
blandt lidt ældre roere kendte hold i erin- 
dring: .Sodavandsholdet<<: Aage Schultz, 

I. P. Langdahl, Laue Holm, vinhandler 
Jørgensen, . Morgenrøden<<: K. H. Steen- 
sen, Vilh. Christensen, Harry Rasmussen, 
Bass Hansen, Ejner Davidsen, tid!. .Soda- 
vandsholdet<<, K. 0rnbo, Steenfeldt og Dine- 
sen, hvoraf de tre sidstnævnte .seniorer<< 
stadig nyder rosporten daglig. 
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Morgen,,,den 1929: VlIh Chrislensen, Si~urd Müller. K. H. Steenacn, 
. 

K. W. Dinesen og cox: Ludvig Jorgensen. 

To bankhold! 

To bankhold - et fra day. Diskontobanken 
med C. O. Christiansen, fuldm. Rasmus- 

sen, HØyer m. fl. . Reimersmindee, .Jydsk 
Andele G. Daugbjerg. Endvidere Arnold 
Larsen, .Smækkere, Pelle, Hans E. Jensen, 

Laur. Sørum, O. Dawids, Vilh. BØgh, Berg 
Bach, Eigil Johansen, Hermansen, Pout Jen- 

sen, Aage Thomsen, Schølhammer, Ras 

Rasmussen, Thordahl Jensen, Sigfred Han- 
sen, Alfred Christensen, Nøhr Frandsen, 
Leo Quist, Gunnar Scheuer, N. Chr. Ander- 
sen, Gilfeld, og fIere, hvis navne .ikke 

huskes i Øjeblikket. - Fra ki. 5,30 morgen 
svinger disse morgenfriske .skeernee og 
nyder det dejIige bad bagefter. Ikke så sært, 
at de trods de forløbne årtier .still are 
going stronge. K. Nielsen Dinesen. 
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Holdel, der i 1969 vand! Tunnelmatchen over Cambridge. Fra venstre: Jens Hansen, Niels Erik Hoffman, Bernhard Andersen, Mogens Pedersen, Oluf Andersen, Svend Johansen, Marlin Granding, Hans Jensen og Tom Holmberg. 
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Utallige er de revyer, sam roerne har opfort gennem tiderne, og Iwad enten de har været 
for at skaffe penge til en slunken klubkasse eller blot for at fornøje, er de altid blevet en 
dundrende succes. Her ses persona let fra revyen i 1925. 

Roernes 

American Tingel Tangel 

i oktober 1925 
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HUSET I 

RYÀ 

samt: hvordan vi fik 

vort nye lokum 

Frit skrevet efter hukommelse. Personer og 

navne, der vii fremkomme i skildringen, er 
autentiske, og ansvaret er mil. 

leg er nØdt til at starte fra begyndelsen 

for at få en smule ud af denne historie 

om Huset i Ryå. 
På en pinsetur til Ryå lige efter krigen 

så jeg huset for fØrste gang. Det var ikke 
noget oplØftende syn, græsset var en meter 
højt, dØren stod på klem, skodderne blaf- 
rede i vinden, bolværket var skredet ud 
i åen. 

I huset var der en dynge halm i den ene 

ende, to trætte primus'er, do. sorte gryder 
stod på et kØkkenbord, der hvor kaminen 

nu står. Ingen ruder i vinduerne, og for 
at gøre det hele fuldendt var tre af bjæl- 

kerne, der bar det halve af huset, knækket. 

En skØr idé 

Nu havde vi på det tidspunkt en langturs- 

chef, der hed Gregers Daa SchrØder. Buf- 
fas og han havde fået den skøre idé, at 
jeg skulle være langtursroer. Vi roede van- 
det i åen tyndt. Så os gale på huset, og gik 

i .flæsket<< på Gregers med forslag om at 
få det i brugbar stand. 

lohan og lens Kjær og undertegnede tog 
op til huset for at studere de knækkede 
bjælker. lens cg lohan var fagfolk. 

Dc rystede på hovedet, men med lidt 

dunkraft, tre nye bjælker, megen slid og 
et slemt ord var den i orden. 

Vi gav den alt hvad vi kunne, også 

madrasser og hynder i stuen samt petro- 
leumslampe - det er min mors bryllups- 
gave, den ville hun gerne skænke. Efter et 
råt overs lag kunne vi gøre det for 1.500 kr. 

Vi søgte foretræde for bestyrelsen og 
tilbØd at få huset gjort i stand med nyt 
tag, kØkken med alt tilbehØr, køjerum, 
varme og gardiner. 

Bestyrelsen med Springborg i spidsen så 

lidt på os og kom med pengene - .KanoIle<< 
var kasserer, men han var jo på vort parti. 

Det nye lokum 
SchrØder og Buffas gik i krig med at kØbe 

ind - vi skulle jo have noget for pen gene. 
leg var imidlertid så uheldig at ryge ind i 
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Del færdige Ryå-hus. 

en rafleturnering med en lille trind mand, 
der også var roer, og som var ingeniør i en 
flygtningelejr ved RØrdal. 

Mens han sled med 20 flØdeboller, røg 
jeg 10 store cigarer, og ind imellem slud- 
rede vi om, at vi for en billig penge kunne 
få kØjer, borde, lister til loft. Tre billæs 

forskellig gas. Det gjorde vi. 

Buffas, svigerfader, Jønson, leverede hver 
gang bilerne. Men da vi skulle kØre det ud 

af lejren, var der én der sagde: - Vi har 
intet We. Vi kikkede hårdt på den e.B.'er, 
der stod ved porten og sagde brutalt: - 

Du skal komme op på kontoret! 

Han strøg i en fart, os ned ad bilerne, 
op med hans tyskerskilderhus, og vorl lokum 

var på vej til Ryå. 

Der kom nu rigtig gang i byggeriet, vi 

savede og drak bajere og havde det vid- 
underligt. Vi lavede køjerum, pejs og kØk- 

ken, loft, fik kaminen på plads, sat vin- 
duer i, malet og gjort fint, nye brædder 
på terrassen, Javet jordvoJd - det var Hans 
Bastian, han var også bedst på friland. 
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Over aIle bjerge 
Vi samlede let 30-35 mand lØrdag.sØndag, 
og aile var i arbejde, men de er jo nu over 
aile bjerge, eller også er det deres sØnner, 

der nu går i forreste række nede i klubben. 
Ehlers, Bob, Gertsen, Harry, Prins Erik, 
Risgård, Pedalen, Kris, Peter den Store, 
Fredberg, Kys Hans, Bro, Sæbe og Skole- 

læreren. 

Kaj Munk var også en fin håndværker, 
og som han siger: - Ingen nævnt, ingen 
glemt. Selv sagfØrer Just fik vi til at male 
hus. 

SØndag 21. august 1949 kunne vi slå 

dØrene op - når vi holdt ved dem - og 
inde et dejligt hus - i hvert fald i yore øjne. 
Der var en mængde gæster, vel omkring et 

hundrede. 

Gaver i massevis, bl. a. fra ADR, fra 
kæreste hr. guldsmed, vi fik alt i spise- 
bestik - nyeste sølv, Niels Peters have- 
møbler - af de gode, sorte gryder og gayer 
fra GAR, som var os en god makker. Dc 
gay også madrasserne, og sam me dag blev 



Frank og Tove forlovet, mens vi salute- 

rede så det føg. 

Nogle år senere 

Nu gik der nogle år, men i 1961 kom Per 
Sehmidt på sin stille måde og siger: - ViI 
I have noget gas til Ryå, så kan i finde en 
butik nede i Bispensgade. Der var lige det 

vi skulle bruge, selv glas, et stort bord og 
træ i massevis. 

Preben rapsede så meget, at man skulle 
tro, vi havde lært ham op. 

Martæng var jo tømrer. Ham fik vi fat 
i, for nu skul1c det være rigtig godt. Oles 

far var murer. Han lavede ny kammervæg 
og ny skorsten samt sang og fJøjtede, så 

det var en Iyst at være der. J a, og ikke 

at forglemme, vi fik lagt Iys indo Det var 
krybskytten William, der fik det arbejde, 
selv om det godt kunne knibe med at finde 
i seng om nalten. 

Tiden gak. Ryåfarerne skiftede, men det 
sidste, der er lavet ved vort gamle klub- 
hus - for det er det jo, det vi kalder Ryå- 
huset - er vel nok det bedste, der er lavet 
til dato, godt håndværksarbejde og smart. 

Det kunne jo nok smerte lidt, da de 
begyndte at tage vor gamle skæve dØr 

væk. DØren peb lidt, det gjorde vi også, 

og vort dejIige vindue, som Buffas og jeg 

brugte en hel sØndag til at sætte på plads. 

Nu er der isoleret overalt, også i sove- 
værelset. Bjælkerne er gemt inde i væggen 
- hvor skal yore mus nu løbe om natten 

cg dratte ned i soveposerne. Men alligevel 

viI jeg sige til jer, som har lavet huset: - 

Som det står i dag, har det aldrig været 

bedre. 

Med hilsen og tak fordi jeg fik lov til 

at skrive denne >>ejenstil<< og læse de gamle 
roblade samt dermed oplcvede det hele 

endnu en gang. 
Medlem no. N. . . . 

(NB, jeg har lovet Nitte ikke at sætte 
hans navn under. Red.). 

For førsle gang kan flagel 
gå Iii lops i Ryå. 
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Danmarksmestrene I 1939: Slgfred Hansen, Jens Aage Nehr Frandsen, Louis Scatt-Petersen samt 
Henning og Egon Kanstrup ved en regatta i Hamburg. 
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Danmarksmester 
i letvægtsfirer 

i1939 

RedaktØren af nærværende har bedt mig 
fortælle lidt om klubbens fØrste DM, som 
til trods for tidligere meget fine kapronings- 
hold fØrst hjembragtes i 1939. 

Delle gamle letvægtshold bestod af Hen- 
ning Kanstrup, Louis Schatt-Petersen, Jens 

Aage Nøhr Frandsen, Sigfred Hansen og 
cox Egon Kanstrup. 

Henning og Egon Kanstrup er brØdre, og 
det er bemærkelsesværdigt, at de begge 

midt under den hårde træning bestod real- 
eksamen med gode resultater, de var altså 

kun 17 år, men er vel nok blevet noget 
ældre siden. Henning var elektriker, læste 

senere til ingeniØr og er nu vistnok ansat i 

N.E.S.A. Bror Egan fortsalle sin karriere 
i roklubben som styrmand og blev senere 

en anerkendt og berygtet træner i vor klub. 

Louis var holdets humørmand, som med 
sine vittigheder og små sjoferter forstod at 
holde humØret oppe, når det kneb, han 
dØde desværre nogle år senere af en uhel- 
bredelig nyresygdom. 

Problembarn 

Jens Aage var holdets problem barn, som 
sine rige evner og gode boldØje til trods 

aldrig rigtig lærte at styre 3' åren, han sagde 

ganske vist, at den var skæv, men? Han 
blev soldat samme efterår (husk: Garder), 
og hans kondi var så fin, at han med fuld 
oppakning kunne løbe fra en general til 
hest. 

Han er nu avanceret til formand i klub- 

ben, så ham er det gået godt. 

Nå ja, vi roede altså også, fra januar til 
oktober, gjorde forfærdelig meget ud af 
teknikken, og vor navnkundige træner Viggo 
Pedersen (tid\. Fredericia) sØrgede også for 
vor kondi, ikke så meget med vægtløftning, 

som med knaldhård roning og løbetræning. 

Vi startede både her og der (fra Ham- 
burg til Oslo og alt mellemliggende), vandt 
og tabte med næsten samme sind, for vi 
vidste, at vi kunne vinde, kun svipsede det 

ved udtagelsen til NM, hvor vi blev slået 

med en spids af KVIK, som blev udtaget, 

men som senere tabte til Norske Studenter, 
som vi igen slog meget stort ved en kap- 
roning i Bærum - ak ja. 

En leg 

Selve DM var en leg, med fØring fra start 
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Iii må1. 5ä let er det, Iidt foran i slarlen og 
så holde forspringel. 

leg skal undlade at laic megel om den 
hårde lræning, både leknik og kondi, for 

det er nogel alle roere ved er en nØdven- 

dighed, for at nå topresullaler indenfor 

al sporl, kun vii jeg lige nævne, al den 

helt rigtige rytme i vores bãd først ind- 

fandt sig efter DM, hvilkel visle os, at der 

skal arbejdes meget og længe før del hell 
rigtige indfinder sig. 

Vores periode som kaproere er en lid, 

vi aile nØdig vi! undvære, vi lærte at selv- 

disciplin, sammenhold udadlil samt Iyst til 
i den daglige træning al yde det bedste 

man formår, er en forudsælning for, al 

sporlsmænd når gode resullater. 

Delle gælder forøvrigt også dagens ger- 

ning. 

Sigjred Hansen. 

Seirsmasten for lIest seire i 

nordjysk kreds i 1962 lilfaldt 
også Aalborg Roklub. 

~ 

-sakker 
De 
bagud? 

eller skaffer De Oem 
økonomlsk forspring 
med en bankbog i 

. . . 

BANDELSBANKEN B 
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Fra en af 30'emes populære idrætsdage, hvor roeme altid vakte opmærksomhed med deres 
del af optoget. 

DEN 
R/GTIGE 
BANK- 
FORB/NDELSE 

ANDELSBANKEN 

JÌ! 
CENTRAL-TRYKKERIET 
Indehaver: Paul Lauritzen 

Danmarksgade 7-9 . Aalborg . Telefon (08) 121700 
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Den mangeårige form and 
Chr. Springborg på lalerslolen. 

GAR 
Disse tre bogstaver står for foreningen 
.Gamle Aalborg Roere<<. Som der står i 

GAR's formålsparagraf er foreningens for- 
mål dels at være bindeled mellem Aalborg 
Roklubs ældre medlemmer og derved be- 
yare interessen for denne og dels at støtte 
roklubben Økonomisk og på anden måde. 

Foreningen blev stiftet ved en sammen- 
komst i det daværende .KiJden<< den 3. 
juni 1935 på initiativ af den senere mange- 
årige formand i roklubben, kØbmand Chr. 
Springborg. Den fØrste bestyrelse kom til 

at bestå af: Chr. Springborg (formand), 

Schandorff og C. G. Moosdorf. Kontin- 
gentet blev sat så hØjt som til kr. 2,00 år- 
ligt. Det fØrste den nye bestyrelse fik ar- 
rangeret var en Old Boys rotur til ryåhu- 
set i august samme år. 

Mænnerne startede i robåde fra klub- 
huset kl. 8 og damerne og bØrn i motorbåd 
kl. 9. Fælles frokost og kaffebord med med- 
bragte madpakker ved ryåhuset og derefter 
hyggeligt samvær med børne-olympiade etc. 

til kl. 17, hvor hjemturen begyndte. Denne 
ryåtur blev en år1ig tilbagevendende begi- 

venhed indtil 1939, da krigen og tyskerne 
satte en stopper for ryåture. Disse blev i 

de fØlgende år afviklet som cykleture eller 
pro hestevogn .ud i det blå<<. 

Nyformand 
Ved generaiforsamlingen i 1939 trak Chr. 
Springborg sig tilbage som formand og ny- 
valgt blev C. G. Moosdorf. Som et kurio- 
sum skal her nævnes den første tur, den 

nye formand stod som arrangør af. Det 
var en aftentur med darner pr. rutebil til 

Støvring kro, hvor der blev serveret: silde- 

anretning, wienerschnitzel, salt mad og oste- 

anretning, alt dette inclusive kØrsel, mu- 
sik og and en underholdning kostede kr. 3,25 

(tre kroner og femogtyve Øre). 

I 1946, den 3. marts, afholdtes 10 års 

jubilæumsfest i Kilden, der var megen dis- 
kussion i bestyrelsen om afholdelse af den- 
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ne fest, så derfor skete det med et halvt 
års forsinkelse. Ligeledes i 1946 forærede 
den daværende bestyrelse Aalborg Roklub 
en ny båd til 60 års jubilæet, men da der 

var for få penge i kassen, måtte man ud 

med .riven<< blandt medlemmerne. 

Det skal retfærdigvis indrØmmes, at be- 
styrelsen selv lagde fint for med det den 

gang svimlende belØb 375,00 kr., og resten 

af belØbet blev da også bragt til veje, så 

Roklubben fik båden med et års forsinkelse. 

På generalforsamlingen i 1948 havde vi 

det såkaldte .ungdomsoprør<<. Det blev 

startet af Gunnar og Ajs, som mente, at 

der skete for Iidt i GAR. Resultatet blev 

en ny bestyrelse med (Skrald) som for- 
mand samt Gunnar, Ajs og Küster i be- 
styrelsen. 

Ajs var dog ikke ny i bestyrelsen, men 
han havde åbenbart ikke fundet gehØr for 
sine ideer i den gamIc. Resultatet blev, som 
altid med .nye koste<<, større aktivitet med 
bl. a. udflugter til kaproningsstævner, ind- 
fØrelse af det årlige juletræ for medlem- 
mernes bØrn o.s.v. 

BUS BORG 
- et godt mål, 

når det 

gælder 

moderne 

herretøj 

-' -I.- 'cRa o 

I Lill 
g.] ____.-.__ 

::..-.-~_. 
'Þ. . 
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70å,. 
I 1956 fyldte Aalborg Roklub 70 år, og 
denne begivenhed blev af GAR fejret ved 
at forære klubben en to årers inrigger. Men 
denne gang var pen gene til stede, 5å det 
voldte ingen problemer. 

I 1960 fyldte GAR 25 år, og det skulle 
selvfølgelig fejre5 på behørig måde. Festen 
blev holdt i Kompagnihusets lokaler. Der 
var mØdt ca. 100 medlemmer og darner, 
og det blev en af de helt store GAR-afte- 
ner med taler og sange og en gevaldig 

stemning både under middagen og til hen 
på de små timer. 

Mange viI sikkert endnu erindre den 
pragtfulde fane, foreningen fik overrakt fra 
roklubbens bestyrelse, og som Ib Stetter 

overrakte (hvor er den forresten blevet af?) 

I 1951 fik GAR igen ny formand, idet 
Støekel overtog posten, men den gamIc 
bestyrelse havde med generalforsamlingens 
tilslutning dog sikret sig, at kommende be- 
styrelser ikke blev .hængende<< for Jænge, 

idet man havde fået vedtaget en lovændring 
som påbØd, at ct bestyrelsesmed1em ikke 

måtte siddc mere end to perioder à 2 år. 
Allerede samme år til roklubbens 75 års 

jubilæum, var der igen så mange penge i 

kassen, at det kunne blive til en ny båd, 

den blev dog, på grund af leveringsvanske- 

ligheder fra LØgstØr, fØrst afleveret til 

klubben i foråret 1962. 

HØstbal 

Med Ehlers og StØckel som foregangs- 
mænd blev i 1964 det første hØstbal afholdt 
hos SØndergaard i Lillevorde. Denne fest 
har siden været en årlig tilbagevendende 
begivenhed, og den er uden tvivl, det af 
GAR's arrangementer, der vinder størst til. 
slutning. Mange GAR-medlemmer (og for- 
øvrigt også roklubbens) glæder sig i lang 
tid til mØdet på Kristenstrupgaard. I 1965 

blcv Sigfrcd formand, og han gik straks .i 
krig<< for at skaffe midler til endnu en ny 
båd til roklubben. 

På generalforsamlingen i 1966 fremkom 
han med forslag om at en gangs ekstra 

kontigent på kr. 25,-. Dette blev vedtaget, 
så allerede sam me år ved klubbens 80 års 

jubilæum kunne GAR igen overrække en 

ny båd, denne gang en 4 årers outrigger. I 



1969 blev StØckel igen form and, og det er 
stadig ham, der står på .kommandobroen<< 

iGAR. 

Dette var et kort resum6 af GAR's histo- 

ric, der er utallige ting og oplevelser, som 

burde have været med. 

Her tænker jeg på aile de mange sam- 
menkomster vi i årenes lØb har ùeltaget i 

i GAR. Aile de mange hyggelige .torske- 
gilder<<, og generalforsamlingerne, som er 
noget for sig, det er vist ikke i ret mange 

foreninger, der er en stemning og .oppo- 
sitionstrang<< som i GAR. De mange sam. 
menkomster fØr og under krigen, hvor bl. a. 
Lars Christensen med sine tryllekunster var 
med til at sprede hygge og stemning blanùt 
bäde børn og voksne. Der kunne nævnes 

mange .gamle<< roernavne, som har været 

med til at præge GAR, men sktille hele 

GAR's historic trevles op i enkeltheder, 
ville det fylde hele roklubbens jubilæums- 
skrift. 

Flere medlemmer 

GAR starteùe med 16 medlemmer og har i 

dag ca. 150, men der kan være mange f1ere, 

der er sikkert en del nuværenùe og tid- 
ligere roere, som har alderen og ancienni- 
teten til at blive GAR-medlem, til dem vii 
jeg sige: meld jer ind, I vii glæde jer selv 

og gavne jeres gamle klub. 

Har GAR sin berettigelse i dag? En del 

af de unge vii vel nok mene nej, vi kan 

selv. Men jeg tror, det er en lidt forhastet 

dom, som de fleste af dem viI ændre med 

årene. Gennem samtaler med roere fra 
klubber over hele landet har jeg mange 
gange mærket, hvor misundelige de er på 

Aalborg Roklub, som ikke alene har ùe 

unge, der gennem kaproning m. m. er klub- 
bens ansigt udadtil, men også en stab af 
.gamle<< roere, som i sam men hold med og 
kærlighed til ùeres gamic klub gcnnem 
årene har støUet og hjulpet efter evne. 
Og det tror jeg i høi grad, vi kan takke 
GAR for. 'Skrald., Tordahl Jensen. 

Kaproernes drøm under Iræningen. 

- det fønner sig at gå tif 

FONA 
- ih, de er så f1inke. . . 
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Danmarks- 
mester 
i letvægtsfirer 

1962 

I mange år har Aalborg Roklub givet sig 

af med kaproning med mere eller mindre 
held. Således bØr det vel også være, hvis 
spændingen og interessen skal holdes ved- 
lige, men ligesom soluret, der kUn tæller 
de lyse timer, har roere også en evne til 

bedre at huske de for dem lyse timer. 
Således hØrer sæsonen 1962 til nogle af 

de lyse. 

Erik Hansen, der havde forestået trænin- 
gen siden 1950, havde samling på tropperne, 
som bestod af 24 mand fordelt i 4 firere fra 
drenge- til juniorklassen (nu senior A), samt 
en dobbelt og 2 singlescullere. 

Aile indstillet på at yde deres bedste. 
Det viste sig da også, at dterhånden som 
kaproningerne blev overstået, hjembragte 
vi pæne sejre og placeringer. 

God drenge-firer 
I 1961 havde klubbens drenge-firer været 
så god, at den havde vundet næsten alt 
hvad den deItog i. Mandskabet var nu i 
1962 vokset op i begynderklassen, på nær 
1 'en Jacob Christensen som endnu var så 

ung, at vi måtte søge dispensation for hans 
deltagelse i lØb på 2000 m bane. 

Resten af mandskabet bestod af Leif Nie- 
man, Bent Jørgensen, Kurt SØrensen og 
styrmand Henrik Hansen. 

Det er ofte således, at et godt drengehold 

som rykker op i yoksenroning ikke kan 
klare sig. 

AnderIedes var det med yore .drenge<<, 
de formåede også at klare sig i begynder- 
klassen. 

Efterhånden som dette mandskab havde 
lagt alle begynder-firere bag sig, samt været 
med til at vinde flere otter-IØb, var det 

blevet klart for Erik Hansen, at dette mand- 
skab måtte være lidt mere end et sædvan- 
ligt begyndermandskab. Det sad bI. a. in de 

med en for begyndere meget fin teknik 
parret med vilje til at skulle have noget ud 
af ethvert IØb. 

DM forude 
På et eller andet tidspunkt må Erik Han- 
sen have set muligheden - ved at sammen- 
ligne præstationerne med de bedste letvægts- 

firere - med vor begynder-firer - for at 
hjembringe et dansk mesterskab i letvægt. 

Kunne vægten bringes ned til det lov- 
befalede 67,5 kilo i gennemsnit, så det 

lovende ud. 
Typisk for Erik Hansen blev det hele 

gjort færdigt meget stille, fØrst ved anmel- 
delserne blev det klart, at Aalborg Roklub 
blandede sig i letvægts-firer. 

Roforeningen Kvik, der vel egentlig var 
favorit til tit len, har nok ikke bekymret sig 

særligt over den for dem ukendte Aalborg- 
firer. 

Mesterskaberne foregik på SorØ sø 5. 

august 1962. 

Yore favoritter skulle starte kI. 14,50 

mod Kvik,Skjold, Fredericia og Kerteminde. 
Selveste Gunnar Nu Hansen skulle sørge 

for at fylde æteren med begivenheden. 
Det var tilfældigt, at jeg var i nærheden 

og overværede, at Gunnar Hansen skaffede 
sig oplysninger om mandskaberne for at 
have noget stof at gå ud fra, bI. a. at Kvik 
var kendt for at være det bedste. 

Gunnar )>Nu<<'s brøZer 

Da IØbet var startet, hØrtes heller intet om 
Aalborg, men Gunnar Hansen fortalte om 
Kviks fine placering, vi andre kunne efter- 
hånden se bådene og morede - nej, glædede 

os over, at Aalborg sikkert var i spidsen 

med en stil, der var en fryd for øjet. 

Pludselig bliver Gunnar Hansen klar over 
sammenhængen, skynder sig at fortælle, at 

nu kommer Aalborg meget stærkt - går 
forbi Kvik og vinder. Det gjorde Aalborg, 
og dermed det andet danmarksmesterskab 
i klubbens historic. 

Frank Pedersen. 
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Roernes 
efterårsmar ked 

Bazar, nå, ja, det kender vi. Tombola og 
boder af forskellig slags, lid! hjemmestrik- 
ket og hjemmebagt - sådan sagde man på 

reklamebureauet, da jeg spurgte om de ville 
ordne den del af arbejdet, der skullc skaffe 

publikum. 
Vi foreslog udsendelsen af fQldere til aile 

husstande i Storaalborg - og det var dyrt. 
Når det så også skul1c fØlges op af temme- 
lig mange annoneer, vinduesudstillinger i 

byens forretninger, og hvad vi ellers kunne 
finde på som reklame. Efterhånden blev 

Otto B. (tegneren) da klar over, at vi sig- 
tede adskilligt hØjere end til en almindelig 
tante-bazar. 

Den nat vi rejste hele tabernaklet i 

håndværkerforenings sale, var bogstaveligt 

talt, aile klubbens medlemmer i gang. Over 
hundrede mennesker mødle op og med- 
bragte madpakke samt værktøj. Vi havde 

nemlig kun én nat til at få det hele på 
plads. 

Det var dejligt for de .der havde sat 

det hele i gang - og mindst lige så sjovt for 
alle de Øvrige, der fulgte ideen op ved al 
lægge krop og hjerne tiI for at få det mest 
mulige ud af foretagendet. 

Det var sport, det her. 
Måneder før havde grupper af mere 

været i aktivitet med fremstilling af spi! og 
boder, prØver, administration, og meget 
andet. 

En jorretning 
Det var jo en forretning der skulle opret- 
les, for kun tre dage, så der var ingen tid at 

1944-45 

spilde. Alt var delt op i arbejdsgrupper, 
med en sjakbejs i spidsen, som så udvalgte 
sine medarbejdere, hvadenten det nu dre- 
jede sig om en smed, tømrer, eleklriker, 
maler o.s.v., og var der ikke nok faglærle, 
så viste det sig, at mange havde talent IiI 

at finde på utraditionelle måder al få tin- 
gene lavet på. 

F. eks. lød ordren til en gruppe: lav el 
elektrisk spi!, som er nyt og spændende, 
og som får folk til at beta Ie, bare for at 
få lov. Gevinsten skal være det mindst til- 
trækkende. 

Eller en lille scene i et telt med små, 
korte forestillinger, eller find på noget til 

den store scene, der skaber liv i lokalet, og 
som er en sensation. 

leg ville gerne fortælle om aile de fore- 
tagender, der efterhånden blev til i klub- 
ben før slaget skulle stå - men, det er nok 
en for lang historie. 

Hele roklubben var længe i forvejen él 
stort atelier eller værksted, hvor de fleste 
af roerne var involveret i et eller andet. 
Vi mod tog besØg af pressen, for at vise 

dem Iidt af yore forberedelser og skabe 
forhåndsinteresse for > Roernes efterårs- 
marked. og rygterne bredte sig. 

Hård konkurrence 
Det er klart, at der var spænding på for 
aile de implicerede, og konkurrencen var 
hård imellem de forskellige arbejdsgrupper 
om, hvem der kunne klare sin opgave både 
godt og billigt. Sagen er jo den, at jo 
færre udgifter - jo større chancer for et 
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j 
De populære syngepiger bliver præsenleret for forestillingen. 

godt overskud, så der b1cv pænt spurgt hos 
de forskeIlige mestre og chefer, om klub- 
ben kunne kØbe sagerne til en fordelagtig 
pris (vi bad" principielt ikke om noget 
gratis). At vi så, i mange tilfælde, fik mate- 
rialerne foræret, er en anden sag. leg tror 
nok, at der havde bredt sig en del velvilje 
hos folk for os. Og så var det vel også 

sådan at vi aIle havde en særlig trang til 

at holde sammen, imod besættelsesmagten, 
holde fest og tænke på noget andet. 

Vi startede offentlig med at sælge lod- 
sedler for at skaffe kapital. Gevinsterne var 
f. eks. 1 cotton coat, Yz kasse cigarer, 1 par 
sko, 100 cigaretter o.s.v. altsammen ting 

som var svære at skaffe. 
Vi solgte 1500 lodsedler i IØbet af kort 

tid, og til det var der selvfølgelig også en 
masse roere i gang. 

Abningsdagen oprandt og folk strØmmede 

til, så stærkt, at vi af og til måtte lukke 

dØrene, for at skaffe plads så de kunne få 

brugt deres penge. Boder, karussel, tombola, 
kastespil, dansegulv - alt var i fuldt sving. 
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Syngepigerne havde forestillinger solgt 

forud, de havde forresten stamkunder, der 

overværede den ene forestiIling efter den 

anden, og gay Øl til 'personalet<<. De 
'Øndige<< dansepiger med lårkorte roerben- 
sving vakte stor jubel. Vi undgik at få 

Wehrmacht ind, ved at fortæIle dem, at 

.festen<< var privat. 

Trætte, men glade 
Efter 3 dages stærk aktivitet havde vi 
35.000 kr. i kassen til vores byggefond. Vi 
var trætte, men glade, og så bestemte vi 

sØrme at lave det sam me igen næste år. 
Og så gik hele det store cirkus i gang 

igen. Men, nu havde vi en masse erfaring 

at bygge på, så vi havde tid ti! at udspe- 

kulere nye måder at trække pengene ud af 
folk på, for det gjorde vi skamlØst, men, vi 

gay dem også noget for pen gene. 
Denne gang gik det også. Nu var krigen 

slut, og der var kommet ialt 65.000 kr. i 

byggefondens kasse. 



Se. på vores dejlige store klubhus, det 

er resultatet. 

Det var gode dage, og vi lærte hinanden 
at kende på en ny måde. Generations- 
kløften var gjort betydeligt smallere, fordi 
vi havde været nØdt til at trække på samme 
hammel. For nok var der konkurrencc, 
men også hjælpsomhed mellem de forskel- 
lige arbejdsgrupper. 

En ting, som vi gamle glæder os over, 
er at sc, hvordan den nye generation også 

har fundet ud af, at det kan være godt, 
også for én selv, at yde noget uden andcn 
bctaling end den glæde og tilfredshed, der 
ligger i at slå et slag for klubben. Og så 

har man vel lov til at værc lidt stolt af 
resultatet. 

>Ais<<, N. Cllr. Andersen. 

Schrøder præsenterer -Dr. Skæg". 

Gælder det kød, så: 

Erik 
Mortensen 

>>KØDHALLENu 

BOULEVARDEN 32 
AALBORG 
TELEFON 120435 
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Danmarks- 
mester 
i 1etvægtsfirer 

1968 

Efter turen til Holland i otter trænedes der 
videre i otter og firere. Ved den internatio- 
nale SorØ regatta, hvor både sen. A og sen. 
B-otteren samt sen. A firerne vandt, gik det 
videre til den internationale Bagsværd 

regatta. Her kom så chok'et ovenpå de 
mange toppe på træningskurven, ingen 
medaljer eller førstepladser var med hjem fra 
denne regatta. Det var en helt ny fornem- 
meise, da vi kom hjem fra Bagsværd, val' 
sp~jrgsmå]et, hvordan får vi et DM. 

Et par fra otteren havde længe gået med 
tanker om at lave en letvægtsfirer. 

Stroken, Bernhard Andersen,S. Jens 
.Sigfred<< Hansen, 4. Martin Granding fra 
otteren shanghajede Per Nygaard, som det 
år roede langtllrsroning, og undertegnede 
skulle så styre trods en vægt på 60,3 kg. 

Det første problem val' at de tre fra otte- 
ren vejede hver gennemsnitlig 5 kg for 
meget. Dette problem gay anledning til, at 
man kontaktede bokserne for at få at vide, 
hvad man skulle forctage sig. Opskriften 
val': hold op med at spise i 2-3 dage he It og 
holdent, drik så lidt som muIigt. Når så 

dagene val' gået, skulle man bare spise 

Danmarksmestrene 1968: Hans Jensen, cox. Bernhard Andersen, Martin Grandlng, Jens Hansen og Per Nygaard modtager en erkendtllghed Ira klubbens tidligere lormand Ib Stelter. 
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bananer, grapefrugt, tomater el. lign. De 
tre fulgte forskrifterne, og vægten bra- 
gede ned mod de 70 kg. 

Nu meldte der sig et nyt problem, for 
sultne som de jo trods alt var, var de 

meget let at irritere. Samtidig den helt 

enorme konditionstræning som vi var nØdt 

til at gennemføre, for Per Nygaard kunne 
blive hevet op i den udholdenhed, som de 

andre havde fra olteren. 

Gik ned 

Nogle gange måtte vi indstille træningen, 
når det halve af træningsprogrammet var 
gcnnemfØrt, da en af de sultne ikke længere 
kunne holde sig oprejst i båden. 

Vi var nu klar til at dragc af sted til 
SorØ for at gøre all for at vinde DM. 
Yore konkurrenter fra Vordingborg, Ros- 
kilde, Kvik og KR spærrede øjnene op, da 

vi gik på vandet. Dc var vant til at se en 
and en letvægtsfirer fra Aalborg som klarede 
en fjerdeplads sæsonen igennem. KR var 
favorit, da de havde vundet hele året med 
Vordingborg som nr. to. 

Vi gik til start, og der blev sam altid 
gasset lidt til de andre. Per fik at vide, at 
hvis han hang fast en eneste gang i afvik- 
lingen ville vi kvæle ham. Det havde han 
under træningen haft en del problemer med. 

Begyndte at sejle 

Vi røg så fra start med Vordingborg i fører- 
position og de andre både på linie. Vcd 
500 m begyndte bäden for alvor at sejle, så 

ved 1000 m havde vi I Yz længde med KR 
som nr. to. Nu skred det for alvor og vi 
Øgede støt og sikkert forspringet, ved 1500 
m var det 2Yz længde. 

Vor normale afslutning var 30 .Bøfc, 

~aler1JZester 

SIGFRED HANSEN 
0NSKER OGsA >>GLÆDELIG JUL<< 

TELEFON (08) 13 8443 

>>GENT<< 
vi CHR. ANDERSEN 

VESTERBRO 56 - 9000 AALBORG - TELF.121249 
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men jeg så på Bernhard, og var klar over, 
at det gad han ikke, så vi nØjedes med 
at banke 10 stærke af ved mål. 11 sek. eller 
3 bådelængder var vi i mål fØr K R. 

Efter at have passeret målstregen og var 
drevet af, skreg Per: - Jeg hængte ikke fast 

en eneste gang. 
Vi roede til medaljebroen og fik over- 

rakt mesterskabsplaketterne samt BT-poka- 
len af Kaj Munk samt lykØnskninger af 
D.f.F.R.'s formand Carl Ettrup. 

Så tilbage til bådepladsen, hvor Frank 
og de andRe var klar med lykØnskninger 

og is. 

lnvitationer 
Afslutningen på DM foregik i flere tempi, 
først stod der i aviserne, at holdet var 
sprængt på grund af vægt, det var det nu 
umiddelbart efter middagen i Sorø. Vi 
modtog en invitation til GAR's fØdselsdags- 

frokost j kJubben, hvor vi modtog et sæt 

flotte manehetknapper samt en trænings- 
dragt plus 2500 kr. til det overskredne bud- 
get til kaproning. Til sidst kom så invita- 
tionen fra borgmesteren, hvor aIle DM- 
vindere fra byen blev hyldet samt modtog 
en sØlvske med byvåbnet. 

Hans Jensen. 

Fra Aalborgregatlaen I 1961. Smedemester Georg Gundersen overrækker medaljer efter sejr i otlerløbel. 
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Flere og flere drikker PARK, fordi den er 
fra Nordjylland (det er vi glade for) - 

- men de fleste drikker den, 
fordi den er god (det er vi stolte over) . . . 
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Turengår 
til Silkeborg 

Gennem mange år har det været skik, at 
et par hold ældre roere fra AR gjorde 

farvandene omkring Himmelbjerget og Ry 
usikre nogle sommerdage, og om disse holds 

fremfærd skal i det følgende berettes. 

Traditionen - for en sådan har det udvik- 
let sig til at blive - er vel oprindelig startet 

af Per Schmidt (Fona), Birger Mortensen, 
Tordal (Skrald), N. Chr. Andersen (Ajs) og 
Henriksen; ved frafald senere suppleret med 

vor populære formand samt historiefortæl- 
leren og slagtermesteren Alfred Christensen. 

Turene har i udstrækning, varighed og 
hele deres gennemfØrelse holdt sig inden- 
for faste ram mer med klimaks i Silkeborg 
Roklub, hvor Per Schmidts kulinariske 

evner år for år skaber først forventning og 
siden fryd hos de forvænte deltagere. Det 
fortæl1es, at Pers engelske bøffer og stegte 
ål simpeIthcn ikkc overgås. 

Endnu et hold 

For 6 år siden kom endnu et hold til ver- 
den bestående af Dinesen, Siegfred Hansen 
og K. A. Nielsen. Delle hold supplerede sig 

året efter med Mogens Nielsen (søn af 

K. A.) samt ßoye og årsagen til udvidel- 
sen var denne: Dinesen er som bekendt 

begavet med særdeles gode talegaver - så 

gode, at Siegfred og K. A. mente, at også 

andre skullc have glæde af den stadige 

ordflom - og det var jo ligesom lidt lettere 
at bære, når der var flere .lidelsesfæl1er<<. 

Da Mogens blev gift og fik andre lyster, 

blev Gunnar Scheuer fundet værdig til 
optagelse på holdet, og da Dinesen sidste 

sommer sammen med sin kone besØgte 

deres datter i USA - gik man expektance- 
listerne igennem, og udtrak Tage Gielfeldt 

og Jens Tingskou blandt de mange ansØ- 

gere. 

Herved skete den udmærkede ting, at 
tmen gennemfØrtes i 2-årers både, og ved 
en stadig omflytning i bådene skabtes der 
et sjældent godt klima med dejlig roning 
i et vidunderligt sommervejr. 

Begge hold, såvel .de gamle<< som .vi 
unge<<, har i de mange år tæret hårdt på 
Silkeborg Roklubs gæstfrihed, og vi er alIe 
Ho]ger Christensen og Tage Hammer samt 
Silkeborg Roklubs bestyrelse megen tak 
skyldig for lån af både, der altid har været 
i orden. I enkeIte tilfælde har vi kunnet 
benytte D.FJ.R.s udstationerede båd. 

Starten i Ry 
Vor tur i 1970 startede med afgang fra de 
hjemlige kØdgryder fredag aften sidst i juli, 
og i to biler kØrte vi - med en passende 

pause - ti1 Ry, hvor vi som altid indloge- 
rede os på hotelIet. 

Værten her, Thomas Kjær Nielsen, har 
en fortid som overtjener på .Phønix<< og 
er derfor kendt med ånd og tone, så vel- 
komsten plejer at Iyde omtrent således: 

- Nå, kommer I nu igen, I sjovere - og 
så er det som at være om ikke hjemme så 

dog blandt ligemænd. 

Efter lørdag morgens frugale morgen- 
måltid, hvor Gunnar - som aItid - lavede 
vrØvl over, at der ikke var fedt på bordet, 
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eller at det fedt, der måske var der, ikke 

var sådan, som han var vant til hjemme 
fra Heuvig, kØrte vi Iii Silkeborg Roklub. 
Medens den mere arbejdsomme del af 
mandskabet klargjorde bådene og begyndte 

stuvningen, gik holdets kasserer K. A. og 
Sigfred deres sædvanlige fouragcringstur, 
hvorefter man vovede sig ud på Remstrup 
å's vande. 

Efter ca. I Yz times roning nåede vi Klü- 
vers kanal, der danner inusejling til Bril- 

Ierne: to små sØer, der næsten altid er ufor- 
styrrede og som omgivet af høje bØge er 
en herlig idyl. På delle dejlige sted indtog 
vi en beskeden forfriskning fra den med. 
bragte kØletaske - skarn få den, der tænker 
ilde herom - og som altid tilforn afsang 
vi >Lille sommerfugl<<. 

~porvognen 
. 

Således forfriskede koncentrerede vi os 

om den ædle roidræt, og for så rutinerede 

roere varede det ikke mere end yderligere 
en ca. I Yz-~times tid, hvorunder vi passe- 

rede Svejbæk Færgekro, som vi altid - jeg 

gentager altid og også denne gang - roede 

forbi; inden vi begyndte den årligt tilbage- 
vendende diskussion om, hvor >Sporvog- 
nen<< ligger. >Sporvognen<< er selvfØlgelig 

ikke nogen sporvogn, men. Silkeborg 
Roklubs lejrplads i nærheden af Himmel- 
bjerget, og på denne plads skulle froko- 
sten indtages. 

Trods diskussion og megen tale for og 
imod dette eller hint sted, fandt vi ret som 
altid, og den oppulente frokost, dagens dou, 
blev trods mange gode råd til den med. 
bragte chef, de la cousine, spist, kritiseret 
og fordøjet, acompagneret af et par af 
BrØndums de små . . . samt kaffe - og 
hvilken kaffe du laver, Sigfred. 

Således styrkede på såvel sjæl som legeme 
begav vi os atter ud på sØens vilde voyer 
og passerede Himmelbjerget. 

FØrste langtur 

På vejen mod Ry undte vi os en liden for- 
frisknings- og hvilepause, men da en enkelt 

af holdets nye deltagere - det var forøvrigt 
hans fØrste langtur nogensinde - trods mere 
end 25 års medlemsskab - Ønskede yder- 
ligere at forfriske sig - blev det tydeligt 

Sâ er der lid til skalning. Billedet er hentet Ira en langlur med "Sir Walther<< Braage, ..Als-, Jens, 

..Kan'olle. og Gunner. 
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gjort ham klart, at det jo ikke var en bygge- 
plads han bevægede sig på samt hans dags- 

ration i båden virkelig var opbrugt. 
Af hensyn til den pågældende skal jeg 

ikke her nævne navnet, men den anden 
nykommer på holdet gjorde sig berettiget 
populær hos visse af de ældre deitagere 
ved rundhåndet uddeling af Paragana- 
cigarer. 

Vel ankommet til Ry Roklub blev båden 
hastigt ordnet på græsplænen udenfor klub- 
huset, og vi ilede med temmelig forsigtige 
skridt under hensyntagen til vor fysiske til- 
stand - mod hotellet, idet vi aile glædede 
os til det varme bad; men god morgen, 
badeværelset var låst, aflØbet stop pet og 
byens blikkenslager bortrejst på ferie. 

Etagevask 
Det blev altså etagevask, og indtagelsen af 
dagens middag skete i afslappet tilstand 
sammen med gæster, der i en årrække havde 
glædet os med deres gæstfrihed i et dejligt 
sommerhus ved MossØ. 

De knallerter, som aftenen i forvejen var 
ved at drive en tiI massemord, hørtes over- 

hovedel ikke denne aflen eller nat, til trods 
for at de udslandselig blev startet og gasset 
op. Selv loggangen mellem Silkeborg og 
Skanderborg, der - efler Tages opfattelse, 
den foregående nat var passerel direkte gen- 
nem hans værelse, hvor hans nat og mor- 
gen var hengâet med al læJJe, om der gik 
lige så mange tog mod vest som mod øst - 

var denne nat så litll generende, at Tage 
faldt i sØvn på et tidspllnkt, da anlaJlet af 
Øslgående tog var i overvægl til fordcl for 
de vestkØrende, hvorfor Tages store pro- 
blem den næsle morgen var, om han ikke 
burde sætte sig i forbindelse med den lokale 
slalionsforstander for ad tjenstlig vej al 
få denne misere rettet. 

Vel opstået sØndag morgen indkØbtcs 
samtlige sØndagsaviser, båden blev trans- 
porteret over landevejen Iii Ry MØlle Sø, 
og i den bedste del af de farvande vi fær- 
dedes i roede vi - som altid om sØndagen 
på vor ferielur - til et sled, hvor der var 
skygge for de som Ønskede dette og sol 
for naturisterne - et sted der rummede 
mange minder for veleranerne - bl. a. for 
den, der altid fraråder at drikke sodavand. 
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Mandag morgen igen fra Ry, forbi gårs- 
dagens rasteplads, videre op ad åen, der 
på dette stykke lØber igennem et herIigl 

landskab udenfor de store færdselsruter og 
mærkværdigt uberØrt i sine Iinier, ud i Mos 
sø - et veritabelt hay midt i Jylland - til 
KlostermØlle i nærheden af Gudenåens 
udlØb i søen. Klostermølle er en af resterne 
af munkenes virksomhedsområde, da Cister- 
eienserne sad i 0m kloster og er nu en 
papirfabrik, som vi ved velvilje fra ejerens 

side fik lov at besc. 

Tidligere år har vi som regel foreeret den 

sma lie Salten å for at komme ind i Salten 

LangsØ, hvor alle til sØen stØdende arealer 
er fredede og al landgang forbudt, men. . . 

En >>katastrofe<< 

På vejen hjem fra Mos sø var vi udgået 

for forfriskninger, varmen og tørsten var 
krævende, og dter at have gjort landgang 
samt vandrct et godt stykke vej mod 

Emborg, hvor en af holdets deltagere 
påstod at der fandtes en klosterkro, befand- 
tes denne at være lukket og nedlagt. Det 
var der en, som måtte høre meget for. 

Imidlertid var der på vort hold nogle 
kulturpersonligheder, som absolut ville se 

0m klosters ruiner, hvilket de fik lov til. 

Imens fandt andre holddeltagere en veri- 
tabel smugkro - adressen udleveres på for- 
langende tiI personer, som ikke vii mis- 
bruge den - og vi fik tørsten slukket. 

Tirsdag var hjemrejsedag, og da turen 
tiI Silkeborg i løbet af dagen var overstået, 

bådene rengjort og vi selv spulet i dejligt 

varmt vand i roklubbens herlige baderum 
kom afslutningen, hvor kassereren præsen- 
terede os for turens mere barske kends- 
gerninger: - Penge. Dette fandt sted på 
SiIkeborg Roklubs balkon vis a vis .Hjej- 
lene, .Ternene, .Mågene og de Øvrige him- 
melbjergfarere. 

Hjemturen foregik - bortset fra en bøf- 
pause - så gnidningslØst sam muligt, og 
yore Iykkelige hustruer mod tog os med 
åbne arme, glade for igen at se os 501- 
brændte og med blink i øjet. 

la, jeg kan jo kun tale for mig selv. 

Men iØvrigt: - Tak for turen og på gen- 
syn i Ry. 

Knud Boye. 

74 

Medlem nr. 1, direktor Aage Schultz, 
døber en ny inrigger. 



Spredte 
bemærkninger om 
kaproning i anledning 
af 85 års dagen 
I Aalborg Roklubs love ~ I står: Klubbens 
formål er at give sine medlemmer adgang 
til at udØve rosport: 

Nu er det så mærkeligt, at rosport er 
næsten ligeså mangeartet som del' er med- 
lemmer, idet hver enkelt dyrker den ud fra 
sine bevæggrunde og forudsætninger og 
kun får netop det ud af at deItage i rosport, 
som man evner at lægge i den. 

Ordet .SPORT<< kunne man vel nok have 
undværet i forbindelse med roning og erstat- 
tet det med .TDRÆT<<, som efter mine 
begreber er nærmere den form for legems. 
bevægelse, som vi kalder roning, end sport. 

Når mennesker, som ikke kender til 

roning skal udtrykke sig, er de altid klar 
over, at vi 1'01' i .kaproningsbåde<< og de 

tror, at alt hvad vi foretager os har med 
kaproning at gøre. Sandheden er, at også 

langt de fleste roere ikke har noget kend- 
skab til kaproning og heller ikke, i deres 
tid, opnår at kende noget til det. leg viI 

tro, at kaproning ligesom kapløb må være 
noget af det første, mennesker har fundet 
på at kappes om. Mon ikke fØrste gang 
to fortidsmennesker mØdte hinanden fly- 
dende på træstammer, har den ene skullet 
vise, at han kunne opnå større fart end den 

anden? 

Stadig en del rØre 

Da roklubberne for omkring 100 år siden 
begyndte i Danmark, varede det helIer ikke 

længe, før kappeslriden val' taget op, som 
en vigtig del af formålet og anseelsen. Op 
til i dag skaber begrebet kaproning stadig 

en del rØre om sig, noget man kunne undre 
sig over, da kun omkring 1/30 eller mindre 
af roerne beskæftiger sig med kaproning 
efter reglementet. 

De største begivenheder indenfor roning 

er kaproningsstævner. Møder og kursus, når 
det drejer sig om kaproning, er altid meget 
besØgt. 

Hvad er da dette kaproning for noget, 
som til den ene side er ukendt for langt de 
f1este roere, men til den and en side opta- 
gel' andre i en grad del' nærmer sig fana- 
tisme. 

Sam fanaliker kan jeg svare: - Del er 
den mest besværlige og bedste idræt, jeg 

kender. 
Efter at have arbejdet praktisk med kap- 

roning i over 30 år, ses det tydeligt, at 
udviklingen i de sidste 10-15 år igen har 
ændret en del på roteknikken, materiellet 
og træningsmetoderne. 

Må følge med 
Således er det nødvendigt for kaproerne, 
klubberne med lederne hele tiden at følge 

med og tilegne sig det nye. 
Med hensyn Iii klubberne, har det i de 

senere år undret mig, at de ikke mere selv 

er i stand til at oplære medlemmer, så disse 

bliver sagkyndige nok til at forestå oplæ- 

ringen af de nye medlemmer, da så mange 
roklubber legner sig for kaproning. 

Det må være enhver roklubs almindeligc 
faglige beskaffenhed, at være i stand til at 
give sine medlemmer indsigt i de færdig- 
heder som rigtig roidræt kræver. (Tkke a! 
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forveksle med kaninoplæringen, som intet 
har med roidræt at gøre i den form den 
gennemfØres i disse år). 

Man kunne tænke sig kaproning som et 

fag, der skulle læres, hvor man havde fast- 
lagt hvad der skulle opnås af viden og 
kunnen, f. eks. de fØrste 3 år for derefter 

som mulighederne viser sig, at gå videre. 
Sandt at sige er kaproning ikke noget man 
opnår at blive udlært i. Efterhånden som 
man opnår større og større færdighed og 
kendskab tiI kaproning, må man erkende, 
at stoffet også formår at blive større og 
større, det bliver faktisk umuligt at ind- 
hente. 

En vis anstand 
FØr i tiden var kaproning forbundet med 
en vis anstand, det var ædel kappestrid, 

det var båden der sejrede, den blev frem- 
hævet med navns nævnelse og modtog 
sØlvplade (ægte) til at fæstne på rygstØdet 
til styrmandssædel. Siden da er der IØbet 

meget sand i vandet, det er blevet så 

som så med den ædle kappestrid. 

Når jeg i disse år ser elite-roning i Dan- 
mark og skulle glæde mig over, at unge 
mennesker stadig kan fanges af at prØve 

kræfter, oplever jeg mere og mere, at tak- 
tikken skal ØdeJægge roidrætten. 

Når bådeholdene har mØdt hinanden et 

par gange, og det er Iykkedes det samme 
hold at sejre med en vis overlegenhed, er 
det ikke så ualmindeligt, at de tiIbage- 
blevne skifter bådtype og- eller kombinerer 
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med andre kammerater. Efterhånden er der 
i værste fald kun én båd tilbage i hver 
type, og når vi således har udkrystal- 
liseret de 23 bedste roere i landet - hvad 
så? 

Er det klubberne, lederne eller de 
udØvende roere, der ikke mere kan tage et 

resultat efter fortjeneste - for derefter at 
forsøge at forbedre det, eller er det vejen 

frem, at finde et nemmere sted at komme 
igennem? 

Fremtiden 
Hvis vi tænker os, at nutiden er begyndelsen 
til fremtiden, kan vi allerede nu ved at 
iagttage begrebet kaproning se lidt ind i 

den nærmeste fremtid for denne idræl. 

Indenfor dansk kaproning har man i de 
senere år gjort forskellige ting for at sti- 

mulere klubbernes og roernes Iyst til kap- 
roning. Der blev givet visse lettelser ved 
bestemte bådeindkøb, der blev udskrevet 
JØb i mange nye klasser og bådtyper for 
at tilfredsstille klubbernes Ønsker. Der 
eksisterer fonds, hvis formål er til gavn for 
kaproningen. Det kan endda lade sig gøre 
i dag at låne outrigget materiel ved 

D.F.f.R., og i de seneste år har vi fået 

landskampstævnerne at se hen til. Alligevel 

er det som om alle disse vel mente forbed- 

ringer ikke er blevet forstået de rigtige 

steder. 
Jeg vii Ønske for Aalborg Roklub, at den 

til stadighed formår og forstår, at give unge 

roere indsigt i og respekt for den bedste 
idræt - kaproning. Frank Pedersen. 



'-~~'---.'.01 ~ 
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I'orskellige morsomme 

gamle klicheer 

som vi ikke kender 

teksten til, men som vi 

alligevel tager med. 

Du kender måske 

historien 

bag billedet. . . 
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Fra bygningen af Ryåhuset i 1932. 
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