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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th.        21 66 72 62/40 40 45 23
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk

Øko. næstform. (kasserer): 
 Henning Andersen  Solhøjsvej 39           98141215
   9210 Aalborg SØ            Okonomichef@AalborgRoklub.dk

Næstformand:   
 Steen Christiansen Ny Kærvej 20           98 16 55 49
   9000 Aalborg           Naestformand@AalborgRoklub.dk

Rochef:
 Flemming Due Nielsen Ridefogedvej 10            98 18 21 02   
   9000 Aalborg           Rochef@AalborgRoklub.dk
Ungdomsleder: 
 Pt.vakant

HR-chef:    
 Reno Bitsch Steinke Brohusgade 2A, 2, -16       22 44 07 80
    9000 Aalborg           Reno@AalborgRoklub.dk

Logistikchef:   
 Jørgen Sørensen  Flintevej 33           98185893           
   9000 Aalborg           Logistikchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikationschef: 
 Lars Pilegård Larsen Ledavej 81           9814 6881
   9210 Aalborg SØ           Kommunikationschef@AalborgRoklub.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Jørgen Sørensen              Se logistikchef
    

Motionsroning: 
 Steen Christiansen             Se Næstformand 

Kaproning:   
 Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade 11A  98 16 42 64
   9000 Aalborg           morten.wendt@mail1.stofanet.dk

Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Michael Richter  Skelagervej 155 st.tv        98181351 
   9000 Aalborg 
 
Medlemsblad (ansv. red.) 
 Anders Josefsen  Helgolandsgade 66 3th           
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

Peter Laubek  Åvænget 12, Voerså          98460208
   9300 Sæby                       p.laubek@privat.dk
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EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

Ja så er det tid til at sætte sig til 
tastaturet og forfatte et nyt indlæg.
I skrivende stund er vi nået gennem 
mere end halvdelen af sæsonen – de 
fleste er vendt tilbage efter ferie og 
klar til et ny strabadserende periode. 
Derfor til alle velkommen hjem fra ferie 
håber I har haft en god tid, samtidig 
vil jeg gerne benytte lejligheden til 
at byde velkommen til vores kaniner 
årgang 2005, de har allerede været 
aktive længe nu. Jeg vil gerne rette en 
tak til først og fremmest mine kolleger 
i bestyrelsen, men også høj grad til 
alle I øvrige medlemmer som hver især 
bidrager til at AR er en velfungerende 
roklub. Der er siden sidste skrivelse 
fra min hånd sket mangt og meget. 
Jeg vil nævne nogle af aktiviterene og 
hændelserne.

Først skal nævnes at kapafdelingen 
har været til 8 Grand Prix i Viborg, 
resultater m.v. kan læses senere 
i bladet, ligeledes har AR været 
repræsenteret i Sorø, også mere 
senere i bladet.
I flæng af øvrige aktiviter kan nævnes 

adskellige ture for både det ene og det 
andet hold i klubben, mange af disse 
ture har været ”udbudt” af et fast 
rohold – men alle har været inviteret 
til at deltage. 
De ture som jeg har deltaget i har 
alle været en succes både romæssigt, 
men i lige så høj grad socialt. Når vi 
nu er ved det sociale ved jeg at Steen 
Christiansen barsler med et indlæg 
om vores fantastiske Skt.Hans Fest. 
Ligeledes nærmer tiden sig for årets 
kanindåb – jeg vil tro Reno har et 
indspark om dette. Fødselsfrokosten 
er jo også på trapperne – lad os alle 
varme op i år, således at næste års 
130-års dag bliver en super fest.

Til det lidt mere alvorlige, der har 
gennem det meste af denne sæson 
været problemmer med motorbåds 
sejlads til gene for vore roere og 
selvfølgelig også for dem fra de andre 
klubber. 
Herfra skal lyde at selvfølgelig skal 
motorbåds folket have lov at nyde 
deres sport, men de skal gøre det i 
respekt for øvrige brugere/trafikanter 
på fjorden. Se i øvrigt senere indlæg 
o.s.v i bladet. Dette år bliver året, 
hvor vi vil udvide vores altan til gavn 
for de som har været på vandet og de 
som kommer i klubben for at nyde det 
sociale. 
I skrivende stund er vi ved at få 
udarbejdet tegninger, hvorefter vi får 
brug for en hjælpende hånd fra alle de 
af vore medlemmer, der har evner og 
lyst til at arbejde med det praktiske.
Det nye møblement på altanen bliver 
selvfølgelig bibeholdt. 
Sluttelig vil jeg ønske alle en fortsat 
god sommer med mange herlige 
stunder på og ved fjorden.
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AKTIVITETSKALENDER

August:
Lørdag d.20  Kanindåb
Lørdag d.27  Fødselsdagsfrokost; fællesroning i AR med indledende   
morgenkaffe kl. 9.00 og fødselsdagsfrokost kl. 13.00
Søndag d.28 Korttursstyrmandskursus

September:
Lørdag d.10  Kl. 13.00 Aalborg Regatta med efterfølgende Regatta fest i Ægir 
kl. 19.00
Lørdag d.17  GAR - Jubilæumsfest - 70 år; kl. 19.00 med grill og jazz
Lørdag d.14  DFfR-Nord Løvfaldstur – Arrangør Sæby Roklub.
Søndag d.25 DFfR-Nord Løvfaldstur – Arrangør Sæby Roklub.
Søndag d.25 Endagstur mod vest i Limfjorden kl. 9.00

Oktober:
Lørdag d.29 Standerstryning

OBS! Med forbehold for ændringer - se opslag i klubben.
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EMNE: Otter grand prix i Viborg 
Af Morten Wendt

For andet år i træk deltager Aalborg 
Roklub med et hold i Otter Grand 
Prix. 8GP er en turnering bestående 
af tre regattaer, hvor de deltagende 
hold inddeles i divisioner med seks 
klubber i hver. Hvert hold består af ni 
roere, som tilsammen skal danne dels 
en otter, dels en firer, dobbeltsculler 
og to singlescullere, således hver roer 
skal ro to løb.
Ved hvert løb i de tre regattaer tildeles 
point efter placering.

Sidste år – som var første gang AR 
deltog – vandt vort hold divisionen, og 
er derfor i år rykket op i 3. division.

Som forberedelse til årets turnering 
samlede vi i vinter en flok interesserede 
roere bestående af sidste års hold 
samt en del forholdsvis nye uden 
outriggererfaring. Gennem systematisk 
træning ved ergometerroning, løb 
og styrketræning, er det lykkedes at 
fastholde et stabilt træningsniveau 
med stigende formkurve.

Vintertræningen blev ved 
sæsonstarten afløst af vandtræning 
med Flemming Due og undertegnede 
som instruktører i motorbåd. Ved 
træningen deltager også Daniel fra 
Hadsund samt Annie fra Ægir.
 
Årets første 8GP-regatta fandt sted i 
Viborg i juni.
I forhold til holdet fra sidste år foretog 
vi op til Viborg et par udskiftninger. Et 
par af de forholdsvis nye har ydet en 
flot og stabil træningsindsats, hvilket 
er blevet påskønnet med en plads på 
holdet.

Holdet til første regatta bestod af 
Anders Josefsen og Anders Gliese i hver 
sin singlesculler, Peter Christoffersen 
og Jens Brandt i dobbeltsculler, Jens 
Olav Dahlgaard, Simon Lyngshede, 
Jesper Winter, Steen Christiansen 
og Henrik Christoffersen i firer med 
styrmand. Disse dannede tilsammen 
også otterholdet.

Sammenlignet med sidste år, hvor 
holdet vandt 13 af 15 løb, forventede 
vi som nyoprykkere til en højere 
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division, at resultaterne ville være 
mere beskedne. 
I Viborg viste det sig da også, at vi 
mødte nogle stærke og godt roende 
mandskaber fra de øvrige hold i vores 
division.

Resultaterne fra Viborg:
Singlesculler (Anders Gliese) nr. 2, 
singlesculler (Anders Josefsen) nr. 
3, dobbeltsculler nr. 4, firer nr. 3, og 
otter nr. 3.

Resultaterne er tilfredsstillende, i 
betragtning af deltagelse i en højere 
division og med mange forholdsvis 
uerfarne på holdet. Løbene i Viborg 
viste, at vi deltager i en jævnbyrdig 
division, hvor alle klubber gerne vil 
markere sig.
Dette afspejles i den samlede stilling, 
hvor alle hold ligger meget tæt. AR er 
efter første afdeling i Viborg placeret på 
en foreløbig 4. plads med 40 point. Der 
er dog kun 4 point til førstepladsen.

Næste opgave i 8GP-sammenhæng er 
Bagsværd den 21. august. 

Som følge af ferie har træningen 
i sommer været noget 
usammenhængende – på trods af der 
har været trænerbistand til rådighed 
på alle aftalte tidspunkter.
Hvis vi skal kunne lave noget 
fornuftigt i Bagsværd – og senere – så 
kræver det et stabilt fremmøde, også i 
dårligt vejr.
Efter Bagsværd venter Aalborg-
regattaen 10. september og endelig 3. 
afdeling af 8GP i Brabrand ugen efter.

Vi er i øjeblikket i gang med at sætte 
hold til Aalborg-regattaen – vi vil 

gerne have så mange som muligt til 
at deltage, hvad enten det er i inrigger 
eller outrigger.

EMNE: Ilddåben
Af Simon Lyngshede

Så har jeg været til min første regatta, 
eller jeg deltog i Aalborg Regattaen 
sidste år, men det er nu en anden 
oplevelse at tage når man drager ud 
og besøger fremmede vande. Den 
11. juli drog vi af sted mod Viborg 
for at deltage i første del af dette års 
Otter-Grand Prix, der blev afholdt i 
forbindelse med Viborg Regattaen.

Vi ankommer til Viborg i god tid før 
vores første løb, masser af tid til at få 
bådene gjort klar, se sig lidt omkring 
og opbygge yderligere nervøsitet. Mit 
første indtryk er, at vi må være de 
sidste deltagerer der ankommer. Der 
er både og mennesker over alt og det 
virker næsten uoverskueligt at finde 
plads til vores både. Mens vi gør vores 
både klar ankommer der stadig flere 
og flere mennesker og både. Til trods 
for den ikke eksisterende plads foran 
roklubben i Viborg, lykkedes det 
alligevel for alle at finde tilstrækkelig 
plads. 

Peter og Jens beslutter sig til at sætte 
dobbeltsculleren på vandet, bare lige 
for at blive bekendt med søen. Vi 
diskuterer hvorvidt vi bør tage en tur i 
fireren, men konstaterer, at det er for 
meget besvær og vil komme til at tage 
for lang tid, da der en masse andre 
der enten venter på at komme ud eller 
som lige har roet deres første løb og nu 
gerne vil ind igen. I stedet snuser jeg
lidt rundt på bådpladsen. Jeg kigger 
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på menneskene, de mange både og 
bliver en smule nervøs. De fleste har 
nyere både end vi har, de fleste ser ud 
til at være i bedre form end os. Måske 
skulle vi alligevel være gået på vandet 
for at øve. Jeg prøver at få mig selv 
til at indse at en halv times ekstra 
træning nok ikke ville gøre den store 
forskel og går tilbage til de andre, det 
er alligevel blevet spisetid. 

Det er ved at være tid til at vi skal 
ud i otteren, ikke et løb jeg har været 
specielt nervøs over, mere spændt. 
Da vi efter lidt opvarming, begynder 
at bevæge os ned mod start, melder 
nerverne sig alligevel. Jeg kan ikke 
undgå tanker som “Hvad hvis jeg ikke 
kan klare det”, “Bare jeg ikke går død 
halvvejs ned af banen” og “Dem i de 
andre både, de ser godt nok store ud.”. 
På det tidspunkt er det naturligvis 
altsammen ligegyldigt, jeg må bare 
ro det bedste jeg har lært og tro på at 

det er bedre end hvad de andre hold 
kan præstere. Allerede ved 500 meter 
mærket føler jeg at vi har roet i en 
evighed, men så lige pludselig, der er 
den, målstregen, vi har lige passeret 
den. En tredje plads er ikke dårligt, 
ikke i forhold til vores forventning. 
På vej er jeg lettet over hvordan det er 
gået, på den anden side var det ikke 
otteren jeg var bekymret over, det er 
løbet om et par timer.

Mens vi venter på at skulle ud i 
fireren rigger vi otteren af og lægger 
den tilbage på traileren, den skal vi 
ikke bruge mere i dag. Der er lidt tid 
til at slappe af, få noget at spise igen, 
og snakke om hvordan det gik, inden 
det næste løb. Det også en ventetid der 
opbygger nervøsitet over hvordan det 
mon skal gå. Det er generelt ikke gået 
så godt som vi kunne have ønsket os, 
båden er ikke i balance og vores tag 
er ikke helt ens. Under træningen har 
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vi ind i mellem været lidt for tæt på 
vandet og det bidrager til frygten for 
om vi mon vælter midt i løbet.

Da vi endelig sidder ude på søen er 
der en række forskellige holdninger til 
hvordan vi skal håndtere løbet. Måske 
skal vi bare satse på at komme over 
målstregen, måske er det bedste at 
starte langsomt og hvis det går godt så 
øge tempoet?
Heldigvis skærer Olav igennem og 
resultatet bliver at vi sætter så højt 
et tempo som muligt igennem hele 
løbet. Nervøsiteten hjælper mig til at 
være fokuseret da vi ligger klar ved 
start. Vi sidder helt stille og venter 
bare på “Attention, Go”. Vi har den 
langsommeste båd og har derfor fået 
et lille forspring, men på vej ned af 
banen bliver vi uundgåeligt hentet af 
de nogle af de andre både. Det er ikke 
til at se hvordan vi ligger i forhold til 
de både der har hentet os,
kun styrmanden ved hvor de er, men 
vi kan se de resterende både ud af 
øjenkrogen. Spændingen er helt 
fantastisk, kan vi holde hjem, hvor 
meget hurtigere er de andre, kan vi 
måske holde en fjerde plads. Mit i al 
spændingen registrerer jeg en eller 
anden råbe noget med vi går op i tryk. 
Det må være Henrik, han er styrmand, 
det er ham der bestemmer, men jeg 
tror faktisk kommandoen kommer 

fra Steen eller Olav. Det kan også 
være ligemeget nu, bare vi er enige. 
Vi forsøger at øge trykket i vandet, jeg 
tror det lykkedes. I hvert fald glider vi 
over målstregen på en, for os, meget 
overraskende tredje plads.

Stemning er helt fantastisk, både i 
båden på vej ind, men også blandt de 
andre da vi kommer i land. For mig 
er følelsen af at have gjort noget man 
for bare et par timer siden troede var 
umuligt kun overgået af reaktionen 
fra resten holdet der står og tager i 
mod os. 

Båden bliver hurtigt lagt op og vi 
skynder os tilbage for at se de næste 
par løb. Vi kan ikke gøre andet end at 
sætte os, se de restende løb og slappe 
lidt af. Resten af dagen kan jeg ikke 
undgå at være glad, jeg er stolt af 
min præstation og ser allerede frem 
til næste regatta. Vi er ikke blevet 
slået helt ud som frygtet, og det står 
rimelig klart at hvis bare passer vores 
træning kan vi klare os endnu bedre 
på Bagsværd i august. 

Det er klart at vores humør og 
begejstring over regattaen i Viborg er 
præget af at det gik langt bedre end 
forventet, men for mig har atmosfæren 
ved regattaen også gjort et stort 
indtryk. Alle går glade rundt, de fleste 
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en smuler nervøse, men alligevel kan 
de ikke vente til det bliver deres tur på 
vandet. Det er umuligt ikke at tænke 
“Bare det var mig der skulle ud nu”, 
når man ser en båd på vej ned mod 
vandet.

Jeg tror at en regatta kan få 
konkurrencemennesker op i de fleste 
af os og alene spændingen ved at vide 
at om lidt er det din tur på vandet, 
retfærdiggøre hele turen. Lad det være 
en opfordring, når muligheden byder 
sig, så tag chancen. Kæmp for at 
komme med til en regatta, det skylder 
i jer selv som roere.

EMNE: Deltagelse i Aalborg regatta 
d. 10.09.05
Af Flemming Due Nielsen

Kaniner og erfarne roere har nu 
mulighed for at deltage i vores regatta. 
Der vil d. 01.08.05 være opslag på 
klubbens kaptavle vedr. tilmeldinger. 
Vi vil derefter se på mulighederne for 
at blande holdene bedst muligt.

Ved tilmelding: skriv navn og klubnr.

EMNE: Sankt Hans aften i AR
Af Sten Christiansen

Torsdag den 23. juni 2005 tilsmilede 
de danske vejrguder for en gangs skyld 
Danmark og dermed også AR, hvilket 
var totalt glædeligt og uventet. Dette 
resulterede en stor tilstrømning af egne 
medlemmer samt medlemmer fra vore 
to naboklubber, ADR og kajakklubben.

Der var taget lidt højde for evt. godt 
vejr, så ADR´s grill var lånt i tilfælde 
af godt vejr. Vi havde dog ikke regnet 

med at så mange kunne finde vej til 
roklubben denne fine sommeraften, 
så lidt panik blev der i kulisserne. Vi 
måtte skaffe ekstra borde, stole m.m. 
alle så ud til at hygge sig trods lidt 
kø ved grillen og kamp om pladser 
ved bordene, men så vidt vides fik 
alle vist spist og hygget, nogle holdt 
længere i sommernatten end andre. 

Da de sidste mange års Sankt Hans 
vejr ikke plejer at være solskin og 
godt vejr, havde vi ikke turde satse 
på det store arrangement, men været 
ydmyge og lavet et mindre bål og 
samt undladt at indkalde en båltaler, 
hvilket i bagklogskabens klare lys 
jo så absolut havde været dejligt 
at have haft så fantastisk en aften.

I det store hele kan der konkluderes, 
at vi havde en dejlig, men travl 
aften (der var lige øl nok, så der 
er ikke gammelt øl i AR pt!).

EMNE: Roskolen
Af Simon Lyngshede

Vi er nu nået til det punkt hvor vores 
forårets kaniner har gennemført deres 
obligatoriske instruktion og blot 
mangler at akkumulere kilometer 
og erfaring så vi kan få dem frigivet. 

De fleste startede d. 24. og 25. 
april, men vi har samlet lidt flere op
i løbet af maj måned, for at 
undgå at interesserede har måtte 
vente for længe på, at der kunne 
organiseres instruktion. Resultatet 
er at vi nu har instrueret 20 
interesserede og her af har ca. 15 
efterfølgende meldt sig ind i klubben. 
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Som planlagt undgik vi at belaste 
de enkelte instruktører mere end 
højest nødvendigt, bl.a. igennem at 
mange har stillet sig til rådighed. 
Vi har dermed også forsøgt at 
sikre at vores kaniner har fået en 
bredere omgangskreds i klubben, 
hvorvidt det så er lykkedes vil jeg 
lade være op til den enkelte kanin. 

For at sikre at vi ikke ville tabe nogen 
på gulvet har vi igennem juni og juli 
haft et tilbud om roning mandag og 
onsdag, som alle har benyttet sig af. 
Det tilbud vil naturligvis fortsætte 
igennem august måned frem til 
korttursstyrmandskursus d. 28 
august. Dette har bestemt været et 
vigtigt element i dette års roskole og 
noget jeg kun kan anbefale at man 
gentager for det næste hold kaniner. 

Personligt har føler jeg at årets 
roskolen har været en stor succes. 
Det har udelukkende været glade og 
veloplagte mennesker jeg har mødt til 
instruktion hver uge og at så mange 
er blevet hængende i klubben tager jeg 
som et tegn på at det er lykkedes os 
at vække en interesse for rosporten.

Der skulle i denne udgave af 
robladet have været et indlæg 
om roskolen, set fra kaniners 
synspunkt, dette har desværre ikke 
været muligt grundet deadlinen for 
indlæg. Vi håber at et sådan indlæg 
vil finde vej til næste nummer. 

EMNE: Sorø regatta 
Af Morten Wendt

Den traditionsrige Sorø-regatta 
bliver større og større for hvert år. I 
år var ingen undtagelse, idet 1.300 
roere stillede til start i perfekt rovejr. 
I år blev tillige afviklet nordiske 
mesterskaber for junior og senior 
hvilket var medvirkende til den store 
tilslutning.

Regattaen kandiderer nu til titlen 
som nordeuropas største. Alene 
lørdag formiddag skulle der efter 
planen afholdes 82 indledende 
løb før finalerne kunne gå i gang, 
hvilket tidsmæssigt var umuligt. 
Kvalifikationsssystemet blev derfor 
ændret, således man ikke roede efter 
det internationale reglement, men efter 
det danske, således opsamlingsløbene 
blev sparet væk. Alligevel var der løb 
på vej nedover banen næsten hele 
weekenden.

Aalborg Roklub deltog med Anders 
Josefsen, som i singlesculler over 1000 
meter skulle have sin første start ved 
en regatta udenfor Otter Grand Prix. 
Som medhjælpere og årebærere deltog 
Simon Lyngshede og undertegnede.
Hensigten med at deltage var 
dels en påskønnelse af en stabil 
træningsindsats, dels at lære.
Og vi må sige, at formålet blev opfyldet 
– i lørdagens løb lærte Anders at man 
skal høre godt efter hvad dommerne 
siger…
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I søndagens løb vandt Anders sin 
klasse i fin stil.
Ved regattaen deltog mange roere fra 
bl.a. Norge, Sverige og Finland.Også 
Olaf Tufte, som er Norges olympiske 
guldvinder fra Athen 2004 samt 
verdensmester, var til start i flere 
løb. Ud over at vinde, gjorde han 
sig bemærket ved at træne på 
spinningcykel mellem løbene. Ideen er 
hermed givet videre.

På ovenstående billede ses Olaf Tufte efter deltagelse i finaleløbet. Man skulle tro, at han har intensioner 
om, at stille til start i næste års Tour de France. Måske er det Bjarne Riis som han er  i telefonisk kontakt 
med på ovenstående billede?! Nedenstående billede viser Anders Josefsen th. efter sejren i Sorø.
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EMNE: GAR-Aalborg Roklubs 
moderselskab 
Af Michael Richter

Datoen 3. juni 1935 er en milepæl 
i AR´s historie. På denne dag 
stiftedes i det daværende “Kilden” 
“Gamle Aalborg Roere”, GAR, af Chr. 
Springborg, Schandorff og Moosdorf.

Foreningens formål var og er stadig 
at være et bindeled mellem Aalborg 
Roklubs daglige virke og de lidt ældre 
medlemmer og samtidigt være en 
støtteforening til det betrængte (!) 
datterselskab.

Der har igennem tiderne været mange 
arrangementer for klubbens ældre og 
yngre medlemmer samt disses damer 
(kærester og koner) og fælles børn. 
Der har været ture til hytten i Ryå, 
til Gøl, Lundbykrat og Støvring. Og så 
var der festerne på Kristenstrupgaard. 
I de senere år har GAR udnyttet 
klubbens smukke lokale til Candle 
Ligth Evenings og der har været 
spændende og kulinariske retter fra 
ind-og udland med musikledsagelse. 
Og så har vi sunget!

GAR har gennem sine 70 år leveret 
både og andet materiel til klubben. 
Disse ting er dyre, men beregnende 
og bedrevidende formænd har 
altid forstået at liste pengene 
op af lommerne af de forarmede 
og forgældede pensionister og 
efterlønsmodtagere, som udgør 
størsteparten af medlemmerne. Det 
første kontingent var 2 kroner. Nu 
skal man betale 150 kroner. Se bare!

Vi er for tiden ca. 75 medlemmer og 

skaren er støt voksende. Mange unge 
står på spring og nogle overvejer endda 
at skrive en ansøgning om optagelse. 
Vi har gjort dem opmærksomme 
på, at vi har samme procedure som 
udlændigestyrelsen.

GAR holder 70 års fødselsdags fest 
lørdag d.17 september kl.19 med grill 
og jazz.

Herman Phanners Danseorkester 
findes desværre ikke mere. Nu spiller 
New Orleans Music.

Læs i øvrigt Peter Laubeks artikel i 
klubbens Jubilæumsskrift om GAR og 
dens formænd. 

EMNE: Turen går til Silkeborg 
Af Jørgen Peter Moosdorf

Turen går til Silkeborg- skrev Knud 
Boye i 85 års jubilæumsskriftet i 1971 
- og det gør den stadig. 
I 1974 kom jeg med som Benjamin 
på holdet, som bestod af Ais, Sigfred, 
Radiller, Skrald og slagter Alfred.
Jeg havde i nogle år roet morgenroning 
med flere af dem, og hvert år hørt om 
deres meritter på den årlige langtur, 
så stor var min glæde, da de pludselig 
manglede en mand, og jeg fik 
tilbuddet. Det tog jeg imod, og har i år 
roet turen for 31.gang.

Anno 2005: Holdet bestående af: Karl 
Johan Thomsen, Børge Christoffersen, 
Poul Erik Christensen, Peter Sigfred 
og John Terp (indkaldt fra Grønland), 
samt undertegnede.
Vi mødte lørdag d.18 juni ved Karl 
Johan og Eva, til et veldækket 
morgenbord i haven. Efter indtagelsen 
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af kaffe og rundstykker + diverse, 
kun en ENKELT til de 2 chauffører, 
gik turen sydpå, med første stop på 
Rindsholm kro, det har vi gjort alle 
mine 31 år, og jeg lærte det jo af de 
“gamle”, her indtager vi så lidt væske 
mens regnskabet bliver lagt på bordet. 
Der er provianteret til 6 mand i 4 dage 
- samt betalt hytte og leje af både i 
Silkeborg, så det er en større sag. 
Det trækker lidt ud, så værtinden 
må hidkaldes atter engang - omsider 
lykkes det at få pengene krattet ind 
- og så skal der vælges kasserer for 
resten af turen, det bliver igen i år Karl 
Johan - han forlanger straks 300 kr af 
hver til fælleskassen.

Vi har i årenes løb boet på Ry hotel, 
Laven Camping, lejet hus på Dynæs 
samt lejet villa på østsiden af Laven 
sø. De sidste par år har vi boet på 
Skyttehusets camping i Svejbæk og 
dertil gik turen også i år.

Vel ankommet til Silkeborg Roklub, 
må vi konstatere, at der atter i år er 
Jazzfestival - hvor uheldig kan man 
være! Vi sender straks 2 chauffører 

med vores bagage til Svejbæk, vi andre 
ordner bådene, og skynder os over i 
Jazzteltet en times tid. Kl. ca. 15 ror 
vi fra Silkeborg - efter et enkelt stop 
undervejs når vi frem, og indkvarterer 
os i “Birkely” - en stor hytte, beregnet 
til 6 mand. Efter aftensmaden 
- biksemad med spejlæg, er der 
tradition for kaffe med flødeskum i. 
Men da Børge sidste år var en time om 
at piske en 1/4 l. fløde med en gaffel, 
skulle han i år medbringe hjulpisker 
- det gik noget lettere, så den er nu 
indgået i vores køkkenredskaber. 
Efter en dejlig lang dag og aften gik 
nogle i seng inden de sov, og andre sov 
inden de gik i seng.

   
Søndag - efter et godt morgenmåltid, 
er det tid for dagens højdepunkt - 
hvem skal du ro med? 6 små sedler, 
godt pakket sammen, indeholdende 
bådenes navne + nr. bliver uddelt..... 
og ak, alle har været uheldige med 
lodtrækningen.
Omsider begiver vi os afsted til bådene 
med vores pikpak og køletasker. Målet 
i dag er Knuds Sø hvor frokosten skal 
indtages. 
Da bådede med turlederen 
(undertegnede) gør holdt før Knuds Sø 
for at få en forfriskning, undrer det,
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at selv efter en halv times venten, 
er båd nr.2 ikke kommet til syne. 
Efter en kort rådslagening, beslutter 
vi os for at ro tilbage, for at se efter 
dem - vi havde jo vores anelser - og 
ganske rigtig, de var gået i land syd for 
Himmelbjerget. Efter at have forklaret 
mandskabet, hvor galt det kan gå når 
man sætter sig op mod turlederen og 
begår mytteri, gik vi så igang med den 
forsinkede frokost, hvor Bacon og 
spejlæg indgår som en fast del.

Efter en middagssøvn, går turen 
tilbage til Birkely.

Vel ankommet går man så i gang med 
smagsprøverne af diverse bittere og øl. 
Nogen skal jo lave maden, så Poul Erik 
og jeg går i gang med aftenens menu - 

som består af millionbøf m/ spagetti, 

- det kan laves på to måder fandt vi ud 
af, men efter en del diskusion enedes 
vi om at samarbejde, og resultatet blev 
rost meget. Efter Rødvin er det dejligt 
med kaffe, så Børge måtte atter i gang 
med hjulpiskeren - han blev helt ferm 
til det inden vi skulle hjem.

Mandag efter morgenmad og 
lodtrækningen, skulle vi (for vort 
hold), i uudforskede bredegrader - 
vi roede mod Silkeborg og mod vest 
- forbi de 4 “Paradisøer”, hvor vi 
fandt alle tiders lejrplads - hvor både 
frokost og middagslur blev afviklet. 
Tilbageturen foregik som alle de andre 
dage, med bar overkrop. Vi var rigtig 
heldige med vejret.
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Mandag aften er jo den sidste, så 
her serveres 200 gr. engelske bøffer, 
(bestilt og købt ved den rigtige slagter), 
desserten er is, og så må Børge endnu 
engang i gang med hjulpiskeren, og 
som som sædvanligt var der konfekt 
og mandelhorn fra Karl Johan.
Tirsdag - morgen - rengøring - 
lodtrækning, og så afgang mod 
Silkeborg, hvor vi ankommer kl. ca. 
16 efter en dejlig langtur.

Birkely er bestilt til næste år.

Mange rohilsner fra Jørgen Peter 
Moosdorf
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Fødselsdagsfrokost
Lørdag d. 27. august.

Mød op kl. 9.00 til morgenmad hvorefter 
der er fælles rotur.

 Båddåb kl. 13.00 med efterfølgende frokost 
på første sal. 

Pris 110 kr inkl. en øl + en snaps 
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Det er lettere at snakke økonomi med en, man kender - for begge 
parter. Hos os har du en fast rådgiver, som efterhånden får et godt 
kendskab til dig og din økonomi. Det sparer mange forklaringer og 
betyder, at du altid får en seriøs personlig rådgivning.

Hos os får du din egen faste rådgiver
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-at Børge Christoffersen har bevilget 1 
million til forskning i fede spisefisk. Da 
tirsdagsholdet hvert år har problemer 
med at skaffe de nødvendige blankål 
til efterårets ædegilde - var det måske 
en ide om man genoptog “ Tømrer 
Hansens forsøgsfiskeri efter “ Fede 
Limfjordsål “ med ståltrådsruser sat 
ud for enden af slingersen. 
Man kunne så evt. tale med Børge 
om fondsmidler til etablering af 
forsøgsfiskeriet - måske kunne der 
også blive tale om udvidet forskning - 
nemlig om årsagen til at “ Rød Aalborg 
“ tager den fede smag fra ålene - en 
viden der måske kunne overføres til 
andre fede spisefisk.

-at det i år er 50 år siden Arbejdernes 
Roklub i Aalborg - I dag Ægir- 
erhvervede sin første otter og dermed 
indledtes de første dyster mellem 
Aalborg Roklub og ARA ( Ægir ) i 
denne bådtype.

-at det var interessandt at vide om 
den mangeårige tradition i Aalborg 
Roklub med de såkaldte “ Nicknames 
“ føres videre af klubbens yngre 

medlemmer. Gamle AR - roere vil 
nikke genkendende til navne som: 
Fantomet, Nitte, Halvflasken, Peter 
den Store, Provsten, Rap, Kringeling, 
Ras, Skrald, Kanolle, Radiller, 
Sæbekongen, Smækker, Verner Vind, 
Hornblower, Diller Daller, Stemme, 
Ajs, Prins Erik - rækken er næsten 
uendelig - sidst men ikke mindst 
Martæng.

-at Peter Laubek, der gennem årene 
har ført en omtumlet tilværelse i 
klubben som kaproer, redaktør, 
passivt medlem, aktivt medlem (med 
laveste kilometertal), fondsansøger, 
kajakfortaler, klubhistoriker, 
midlertidig kommunikationschef m.m, 
nu af en enig GAR bestyrelse er blevet 
ansat som informationschef (på prøve)! 

REDAKTION:
Anders Josefsen (ansv.) & Peter Laubek    
Medlemsbladet udkommer 6 gange årligt, 
ca. den 15. i de ulige måneder (jan, mar, 
osv.). Det er et debatforum, så derfor er 
artikler og indlæg forsynet ’afsenderens’ 
navn, så det er tydeligt hvis menig, der 
gengives.

KONTAKT:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000  Aalborg
Tlf.: 9812 6719
e-mail: mail@aalborgroklub.dk
www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

5. september 2005
materiale SKAL sendes til 

roblad@denvers.dk
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