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.............................................................................................................................................................................

Fødselsdagsfrokost 
 
Ja, vores kære gamle klub fylder endnu en gang år, denne gang bliver den 
120 år. Så derfor indbydes alle medlemmer til at deltage i festlighederne 
d. 2. september 2006.  
 
Program for dagen: 
 
Kl. 09:00  Kaffe og rundstykker 
 
Kl. 10:00  Så tager vi en tur på fjorden - forhåbentlig  
  er hele bådparken i brug. Formanden satser  
  på at forbindelsen til vejrguderne er gode. 
 
Kl.12:30  Båddåb 
 
Kl. 13:00  Frokost, menu: Sild 
    Skipperlabskovs 
    Kaffe med småkager 
    En øl/vand og en snaps 
     
Under frokosten vil der være indslag af forskellig underholdende 
karakter samt som en selvfølge uddeling af årsnåle og Schøllepokalen.  
 
Dette kulinariske mesterværk og en hyggelig dag sammen med alle 
vennerne fra Aalborg Roklub fås for kun Dkk 100,00. 
 
Tilmelding til frokosten kan ske på opslaget i klubben. 
 
Pbv. 
Jesper Poulsen Winther  
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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th.        61 12 69 62
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk

Øko. næstform. (kasserer): 
 Henning Andersen  Solhøjsvej 39           98 14 12 15
   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:   
 Gregers S. Gregersen Vesterbro 10, 1.th           98 13 16 22           
   9000 Aalborg           Logistikchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikationschef: 
 Lars Pilegård Larsen Ledavej 81           98 14 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        98 18 13 51 
   9000 Aalborg 
 
Medlemsblad (ansv. red.) 
 Anders Josefsen  Helgolandsgade 66 3.th           
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

Peter Laubek  Åvænget 12, Voerså          98 46 02 08
   9300 Sæby                       p.laubek@privat.dk
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EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

Ja, så er det tid til endnu et indlæg fra 
formanden.
Ferietiden er ved at være overstået, 
så vi er vel alle klar til at tage endnu 
en tørn som aktive roere - jeg ved dog 
at mange har været aktive i ferien.

Vi har fået en ny båd, mange har 
allerede prøvet den, men jeg vil gerne 
opfordre til at endnu flere prøver. Den 
kan som bekendt roes, som både en 
4-med styrmand og en dobbelt 4-med 
styrmand.
Jeg synes ikke I skal gå glip af en tur.

I bestyrelsen har vi mange aktiviteter 
på bedding, en del har vi uddelegeret 
til en arbejdsgruppe, andre tager vi os 
selv af. Dog skal der lyde en opfordring 
til at komme med ideer til, hvad vi kan 
gøre bedre, ting som ”mangler” at 
blive taget hånd om, eller om vi skal 
fortsætte som vi ”plejer”.

Bestyrelsens ambition er, at vi skal 
have en klub, som til enhver tid 
opfylder de ønsker, som medlemmerne 
har.

Vi har i år deltaget i to arrangementer, 
Karneval i Aalborg og Grøn Koncert, 
hvor medlemmer af klubben har 
deltaget som hjælpere, og dermed 
tjent penge til klubben. En stor tak 
skal lyde fra bestyrelsens side til de 
aktive deltagere.

Jeg har en ide om at disse to 
arrangementer kan udvikle sig, således 
at AR vil kunne tjene endnu flere 
penge næste år. Begge arrangementer 
har i år været udbudt med meget 
kort varsel, men jeg har fået tilsagn 
om, at vi næste år får bedre tid til at 
organisere os.

Jeg har et lille hjertesuk. Vi har et 
udmærket blad, men der mangler 
somme tider stof.

Jeg ved, at der er en masse aktivitet 
i klubben, medlemmer er på ture i 
det daglige rofarvand, eller på ture 
udenlands eller bare udenfor daglig 
rofarvand. Jeg mener at disse ture 
berettiger til en beskrivelse i bladet. 
Ligeledes bør der være ”ældre” 
medlemmer, som kan fortælle om 
klubben og deres ture i ”gamle” dage 
– der er jo nye medlemmer, som ikke 
kender alle historierne og gerne vil 
høre dem.

Dette var alt for denne gang 
– glæder mig til at se Jer alle til 
fødselsdagsfrokosten.
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AKTIVITETSKALENDER

august:
d. 27. 12:00 8GP - Bagsværd

september:
d. 2. fødselsdagsfrokost
d. 9. 12:45 Aalborg Regatta
d. 16. 13:00 Danske Mesterskaber - Bagsværd
d. 23 .11:30 8GP - Brabrand

OBS! Med forbehold for ændringer - se opslag i klubben og læs under 
aktiviteter på klubbens hjemmeside
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EMNE: Aalborg Roklub   1886 - 
2006 - Ej blot til lyst !
Af Peter Laubek

Aalborg Roklub blev stiftet i Aalborg 
Teaters rampelys lørdag den 28. 
august 1886. Altså i disse dage for 
120 år siden. Initiativet blev taget af 
kommunebogholder C.V.Hansen.

I disse år var roning ved at blive en 
populær sport især for bymennesker.
En anekdote fra stiftelsesdagen 
fortæller, at kommunebogholderen 
mødte fabrikant Kjær hos deres fælles 
barber. Her siger han til Kjær: ”De 
kommer vel i teatret i aften?” -  “Ih 

ja – lød svaret – Den forestilling vil 
jeg ikke gå glip af !”  Den stedlige 
barber grublede over,  hvad det kunne 
være for en forestilling. Ham bekendt 
blev der ikke spillet på teatret den 
pågældende dag. Men en kendsgerning 
var – Aalborg Roklub blev stiftet på 
Aalborg Teater for 120 år siden.

Siden har Aalborg Roklub manifesteret 
sig som en af de mest traditionsrige 
klubber i Aalborg. Der er vel kun 
Aalborg Boldspilklub, der kan hamle 
op med AR i alder og traditioner.
Rigtig mange unge Aalborggensere 
og andre har haft deres idrætsliv i 
Aalborg Roklubs regi  og,  klubben 
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har fostret en lang række af dygtige 
lederskikkelser, der har gjort sig 
bemærket såvel på kredsplan som på 
landsplan.

Ligeledes har klubben gennem årene 
haft held til at fastholde en stor del 
af medlemmerne lang tid ud over 
deres idrætsaktive alder, hvilket har 
betydet, at klubånd og klubkultur er 
overleveret fra generation til generation 
med de sammenstød og konflikter, der 
hører til, når generationer brydes.
Man kan så filosofere over, hvad det 
er, der fastholder medlemmerne i så 
mange år, som det er tilfældet. Mange 
i 50 år og mere:

Kan det være Vilhelm Bøghs 
dejlige klubhus, der oser af ” Herre 

– Roklub” med en mandehørm i 
omklædningsrummet, der kan få selv 
den mest mandhaftige ADR kvinde til 
at falde i svime !

Er det synet i bådhallen af vor dejlige 
flåde af in – og outriggere, der stadig 
– trods glasfiberens fremtrængen - 
med sin duft af maghogny og Hempels 
nr. 10, fremkalder lysten til at komme 
på fjorden og mærke årens gang i 
vandet !

Er det det sociale samvær med 
rokammeraterne på bænkene i 
omklædningsrummet og de små 
grønne håndslukkere og byens bedste 
sauna, der trækker !
Måske er det mindet om suget og 
forventningen, der opstår, når man er 

Foto: Anders Josefsen
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i gang med at læsse kaproningsbådene 
på traileren dagen før, det går løs på 
Sorø, Brabrand eller Bagsværd sø!

Er det erindringen om de 
træningsaftner med ”Barbervand”  
hvor alle 8 mand fik dyppet åren på 
samme tid hver gang, og der var fuld 
skub på åren, og ”skivet” flyttede sig, 
som det skulle – efterladende den 
rigtige kølvandsstribe, og der faldt et 
par rosende ord fra træneren!

Kan det være den uundværlige daglige 
rotur om morgenen, eftermiddagen 
eller aftenen sammen med gode 
kammerater!

Eller er det forventningen om fremtidige 
eller minderne om forgangne langture, 
der holder en fast !

Er det utopi at tro, det måske 
kan være forventninger og stor 

lyst til at være med til at præge 
Aalborg Roklub gennem deltagelse i 
bestyrelsesarbejde, trænergerning, 
instruktion, vedligeholdelse af såvel 
flydende som fast materiel – eller 
klubhuset!

Der kan således nævnes en lang række 
årsager til, man er medlem af Aalborg 
Roklub og fastholder medlemskabet 
så længe, man kan fatte en åre.

Jeg talte forleden med Martin Olsen ( 
Martæng ). Årsagen var, at vi i robladet 
efterlyste indlæg til bladet. Som altid 
er Martæng klar til at yde en indsats. 
I den forbindelse kom vi til at tale om 
en rokammerat, der blev 70 år. Vi har 
begge kendt ham i mere end 50 år og 
drøftede, hvad det egentlig betyder 
rent menneskeligt, at man gennem 
rosporten kan fastholde samvær og 
kammeratskab gennem så mange år. 
Ingen tvivl om, at det for mange af 
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os er disse livslange, livsbekræftende  
venskaber, der er en væsentlig årsag 
til, vi stadig holder fast i åren.

En gang roer altid roer.

I anledning af de 120 år har jeg kigget 
lidt i klubhistorien og her konstateret, 
at historien gentager sig. Klubben 
har haft medvind og kriser. Der har 
altid været perioder, hvor det har 
været vanskeligt at rekruttere folk 
til klubledelsen. Ungdomsafdelingen 
har haft sine op - og nedture, det 
samme gælder medlemstallet. 
Kaproningsafdelingen har skrantet og 
der har været gyldne perioder. Alt det 
kan man læse om i tidligere udgivne 
skrifter og skal derfor ikke gentages 
her.

To  ting har dog været nogenlunde 
konstante – og overlevet de 120 år . 
”Aalborgroernes lyst til at feste” og ” 
Klubkonservatismen ”. 

I mange år var der ingen i det 
glade Aalborg, der kunne feste som 
Aalborgroerne. Der gik frasagn 
om klubfesterne. Der blev spist, 
drukket, holdt taler, sunget og delt 
æresbevisninger ud samt danset 
til levende musik til den store 
guldmedalje. Nogle påstår at de 
mange ægteskaber mellem ADR piger 
og rosvendene fra AR var en naturlig 
følge af disse fester. En ordinær 
fødselsdagsfrokost varede sine 5 timer 
ved bordet før dansen kunne trædes.
Festerne i dag er vel moderet og 
tilpasset tiden – men lysten til 
festligt lag er der stadig og lysten til 
selskabeligt samvær med pigerne fra 
ADR er usvækket. Ved 100 års jubilæet 

udtrykte ”Sam” det så glimrende i den 
til lejlighed forfattede festsang:

Aalborg i jubel, Aalborg i fest.
AR er ældst og AR er bedst !
 
Så var der lige den med 
klubkonservatismen. Den blomstrer 
i bedste velgående også her i 
jubilæumsåret 2006. Aalborg Roklub 
er vel landets sidste regulære 
herreroklub.

Der har altid været overvægt af ”Gam-
le reaktionære” der ligesom Holger 
Danske tilsyneladende slumrer i det 
daglige; men dukker der nye ideer 
op og folk, der forsøger at ændre på 
klubånd og traditioner -  så vågner 
de reaktionære kræfter op til dåd og 
spænder bælte.

Da man moderniserede klubhuset 
til 60 års jubilæet, gøglede klubbens 
kreative medlemmer  røven ud af 
bukserne i flere år for at skaffe penge 
til byggeriet, med det resultat at de 
af de velærværdige konservative blev 
beskyldt for i højere grad at være 
gøglere end sportsfolk.
 
Senere da klubbens udmærkede 
arkitekt Vilhelm Bøgh afleverede det 
flotte klubhus, var der selvfølgelig 
også kritik. Det var efter krigen blevet 
moderne med lampeledningerne 
hængende løst ned mellem lampested 
og lampe ligesom hvide opalglaskupler 
var den store mode.
En kreds af klubbens reaktionære 
stamme rettede i den forbindelse en 
sønderlemmende kritik af lamperne, 
der blev sammenlignet med svangre 
kvinder, der var blevet halshugget 
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- og ledningsføringen – den var helt 
hen i vejret, og så var ledningerne 
oven i købet hvide. Der var et medlem, 
der tilbød at tage sin MPèr ned fra 
sømmet, sætte sig på en taburet i 
klubben og til de øvrige medlemmers 
fryd – skyde hele skidtet ned!  Man 
kan ikke ligefrem sige tonen var mere 
urban i de ”Goe gamle dage”.  

Da det daværende jubilæums-
festudvalg, der i væsentlig grad 
bestod af klubbens reaktionære 
honoratiores, påtænkte, at der skulle 
bæres smoking til jubilæumsfesten, 
lød der et ramaskrig fra klubbens 
unge – nu havde de fået nok. Ved 
seneste generalforsamling havde de 
fået ørene tudet fulde om, - at fik 
vi for mange lærlinge ind i klubben 
ville disse kunne blæse klubbens 
økonomi omkuld og nu kom så den 
med smoking !

Så kære medlemmer og bestyrelse I 
kan glæde jer over her i jubilæumsåret 
2006 altså 60 år efter ovennævnte er 
alt næsten ved det gamle med hensyn 
til aktion og reaktion - ja det vil 
sige at traditionelle gamle navne på 
bestyrelsesposter godt nok er blevet 
ændret af en flok revolutionære i en 
Task Force, der forvekslede gode gamle 
Aalborg Roklub med en moderne 

tidssvarende virksomhed, hvor rationel 
drift og rettidig omhu prioriteres over 
uskreven klubånd og tradition. Det 
lykkedes endda samme Task Force 
ved en form for paladsrevolution at 
få generalforsamlingen overbevist 
om, at fagre nye verden er til gavn 
for Aalborg Roklub. Men – men - nu 
er der en flok af den gamle stamme, 
med Holger Danske ånden, der er 
vågnet op og med en adresse til 
bestyrelsen i seneste roblad råber 
vagt i gevær. De kan meddele, at det  
tilsyneladende ikke er gået op for ret 
mange hvad  HR – chef  i en roklub 
som vores, er for en størrelse. De 
navngivne foregangsmænd foreslår 
derfor, vi går tilbage til de gode gamle 
stillingsbetegnelser.  

Lyder det lidt ligesom dengang ved 
generalforsamlingen i 1969, hvor et 
ungdommeligt element i sin naivitet 
foreslog, at AR og ADR skulle 
sammenlægges, hvortil ærværdige 
Poul Jørgensen manede den vildledte 
i jorden – med et : ”Skal vi nu til at 
spilde tid på den debat igen – den 
havde vi også i 1946, og da fik vi 
heldigvis godt og grundigt afvist det 
tåbelige forslag”. Derfor er vi stadig 
ren herreroklub – og det skal vi blive 
ved med !”
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“Vi har en splendid roklub, og den 
er vidt bekendt – fra Nibe og til 
Mannheim.” Sådan lyder det i vor 
udmærkede klubsang. Vi vakler ikke 
i troen på os selv. I Aalborg Roklub 
lader vi os ikke påvirke af, at en række 
nordjyske roklubber har fornemmet 
tidens trent og har succes med udvidet 
samarbejde med dameroklubberne, 
fælles ungdomsafdeling, indførelsen af  
plasticscullere og kajakker og dermed 
styrket ungdomsroningen. Estimerede 
roklubber som Hadsund og Skive 
Roklub har strålende erfaringer med 
at kombinere forlæns- og baglæns 
roning uden det har svækket 
interessen for baglæns roning – måske 
endda tværtimod. 

I Aalborg Roklub ser det faktisk ud 
til, at nye initiativer på dette område 
har svært ved klare sig – er det mon 
fordi det strider mod traditionen – og 
vender den forkerte vej? Vi har altid 
set tilbage – skal vi nu til at se fremad? 
Er der noget at sige til, man bliver 
forvirret!

I de gamle roannaler kan man læse, 
at Aalborg Roklub viste vej – det var 
Aalborg Roklub, der kom først med 
minironingen, det var ofte fra AR, der 
kom inspiration på kaproningsområdet 
i det nordjyske. Ligeledes har AR 
altid været særdeles synlig i Jyllands 
Nordlige kreds, når der skulle tages 
nye initiativer.    

Hvordan er situationen i dag – her ved 
120 års jubilæet ? 

Vi var en flok naive sjæle, der 
af klubbens bestyrelse blev sat 
til at opstille en målsætning for 

klubbens fremtid og formulere de 
organisatoriske værktøjer, der skulle 
til – for at få moderniseret  klubliv 
og bestyrelsesarbejdet. Det var som 
bekendt ikke muligt at få samtlige 
bestyrelsesposter besat. Ligeledes 
gennemgik vi en kursusrække på 
Aalborg Katedralskole under ledelse af 
eksperter fra D.F.f.R. Hvad fik klubben 
ud af disse anstrengelser ?

I seneste nummer af robladet kan 
vi læse den glædelige meddelelse, at 
virksomheden Aalborg Roklub er på 
vej til igen at blive Aalborg Roklub 
– med sine mange gøremål udi den 
ædle rotradition. Vi må alle håbe den 
påstand holder !

For undertegnede, er det store 
jubilæumsønske for klubben, at man 
fremover i større grad får lært at bruge 
alle de udmærkede kompetencer 
klubbens medlemmer råder over på 
en mere hensigtsmæssig måde.

Der kan nævnes række eksempler på 
velvilje fra medlemsside til at hjælpe 
med løsningen af diverse opgaver. Vi 
her medlemmer, der gennem lang tid 
har tilbudt at medvirke til  reetablering 
af ungdomsafdelingen. Der har været 
kompetente folk involveret i at støtte 
bestyrelsen med hensyn til reparation 
af gulvet i bådhallen, nyetablering 
af trappe til balkonen, roskole, nyt 
kajakreglement o.s.v.  Hvis omtalte 
medlemmer ikke snart kan se, der 
sker noget på de områder de viser 
interesse for og er involveret i – så dør 
engagementet stille og roligt.
 
Da vi tilsyneladende ikke kan 
eller vil begribe, hvad Task Force 
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gruppen mente med at klubben 
har brug for folk, der har overblik 
over de kompetencer som klubbens  
medlemmer samlet besidder og ikke 
mindst lærer at bruge dem og indser 
vigtigheden af at kommunikere med 
medlemmerne og tage beslutninger 
på medlemmernes vegne - skal der 
ganske rigtigt ske noget på dette 
område snarest – ikke mindst af 
hensyn til den siddende bestyrelse. 
Vi må ikke bruge flere kræfter på gold 
snak om klubbens organisationsplan 
og projekter, men i større grad støtte 
bestyrelsen i udførelsen af dens 
opgaver. 

Set fra medredaktørstolen, der ganske 
vist er placeret ”Norden for lov og ret”, 
sidder vi stadig i hængedyndet og 
kan forudse, at de kendte problemer 
igen dukker op til kommende 
generalforsamling.

Det er en kendsgerning, at det  ikke 
lykkedes at implementere alle de 
gode hensigter, der ligger i den 
gældende organisationsplan. Det 
er stadig bestyrelsen, der skal være 
såvel initiativtager til og ligeledes 
forestå den praktiske gennemførelse 
af diverse aktiviteter. En alt for stor 
opgave at pålægge enkeltmedlemmer, 
og som man bør kunne organisere 
sig ud af. Det store spørgsmål er så 
- hvordan får vi medlemmerne i tale og 
til at tage et medansvar?

Undertegnede foreslår derfor, at 
gruppen, der står bag opfordringen 
til bestyrelsen om, at vi går tilbage 
til den gamle organsationsplan og 
får den frisket lidt op  – i samarbejde 
med bestyrelsen kigger den gældende 

plan igennem endnu en gang. 
Det kan godt være at titlerne som 
logistikchef, kommunikationschef 
og human ressourcechef virker som 
en rød klud på mange især ældre 
medlemmer, men læs lige hensigten 
og stillingsbeskrivelserne igennem 
igen -  inden I forkaster dem – de er for 
gode til, man bare kasserer dem. 
Vi ” SKAL ” have spredt den samlede 
arbejdsbyrde ud på flere hænder/
hoveder så det bliver mere overskueligt 
for den enkelte, uden der skal være 
tvivl om, at det er bestyrelsen, der 
delegerer og overordnet er ansvarlig. 
Måske skal vi endda genoverveje 
om ikke tiden er moden til, at der 
skal udløses en eller anden form for 
brugerbetaling, for de medlemmer, der 
ikke ønsker at medvirke ved løsningen 
af de løbende opgaver, der er knyttet 
til vedligehold af materiel og klubhus. 
Enhver kan jo se, der ligger betydelige 
vedligeholdelsesopgaver og venter på 
at blive udført. Vi må konstatere, at 
der bliver længere og længere mellem 
de medlemmer, der af egen drift går i 
gang med at løse påtrængende opgaver, 
der skal løses hvis klubben fortsat 
skal fremtræde som veldrevet og i god 
vedligeholdelsesstand. Der er vitterlig 
medlemmer, der hellere vil betale ved 
kasse 1 , frem for at gå med dårlig 
samvittighed over, at de ikke har tid 
eller lyst til at påtage sig de opgaver, 
der følger med medlemsskabet. 

Håber  ovennævnte ” Jubilæums-
indspark ” sammen med artiklen 
i sidste nummer af robladet  ” 
Virksomheden Aalborg Roklub”  kan 
virke befordrende på den videre debat 
om klubbens fremtid. 
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EMNE: Tur til Ry - Motionstævne
Af Jesper Poulsen Winther

Ja, jeg er glad for, at jeg ikke som 
andre roere fra AR møder store 
forhindringer, når turen foregår uden 
for dagligt rofarvand.
Undertegnede og en lille ”flok” fra AR 
havde besluttet sig for at deltage ved 
DFfR stævne i Ry Roklub.
Ankomst fredag eftermiddag/aften, 
vi fik indrettet en lejrplads, sammen 
med ADR ( lille forhindring ), det kan 
jo give problemer, men vi slap.
Efter alle havde fået rejst de respektive 
telte, var der almindelig hygge med en 
øl eller et glas vin.

Lørdag morgen, ja, vi var jo kommet 
for at ro en tur, så efter indtagelse af 
morgenmad meldte vi os ved ”bordet” 
for udlevering af både.
AK og VE – de kære roere fra AR skulle 
vente i to timer før, der var en båd klar, 
jeg tror vi skulle have været hurtigere 
til at indtage vores morgenmad ( lille 
forhindring ).

Ventetiden blev dog kort, da Ry i deres 
gemmer fandt en gig4X+, AR har 
aldrig reageret så hurtigt, som da den 
blev annonceret – vi roede i gig4X+.

Udbuddet af ture var tre forskellige, 
så vi lagde ud med den lange, en 
dejlig tur rundt i Juelsø, vi fik set 
Himmelbjerget fra vandsiden.
Da vi vendte tilbage til Ry Roklub 
holdt vi en mindre pause og indtog en 
gang frokost.

VI havde meldt os til en ny tur om 
eftermiddagen, uden at vide om vi 
kunne være så heldige at få samme 

båd, eller vi skulle ud i en 4-åres 
inrigger. 

Mens vi ventede på at få udleveret 
en båd til den nye tur var Simon 
så heldig, at han vandt en præmie i 
løbende udtrækning som foregik.

Nå men tilbage til det vi var kommet 
for, vi fik endnu en gang lov til at tørne 
ud i gig4X, så denne gang kombinerede 
vi den korte og den mellemlange tur. 
Vi skulle jo have en mulighed for at se 
hele farvandet, når vi var kommet så 
langt hjemmefra. 
Man kan kun misunde roklubben i 
Silkeborg og Ry deres farvand, de kan 
altid finde et sted med læ og roligt 
vand, samtidig med at de har en flot 
natur.

Efter dagens strabadser var det tid 
til et bad og omklædning, således 
at vi kunne være rene og pæne til 
aftens fest, det var en anden grund 
til at vi deltog. Rygtet lød at der fra 
”campingpladsen til badefacilliterne 
var ca. to kilometer, dette havde ikke 
hold i virkeligheden.

Aftenens fest var vellykket, der var 
ingen fra hverken AR eller ADR der 
kom i uføre eller opførte sig så de ikke 
kunne være deres klub bekendt.

Søndag morgen var det tid at vende 
næsen hjemad, også det forgik i god 
ro og orden, som man kan forvente af 
roere fra Aalborg, vi skal jo rose os selv 
en gang imellem.

Jeg tror at alle der deltog har haft en 
rigtig god tur, oplevet et nyt rofarvand, 
mødt gamle bekendte fra andre 
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På det øverste billede er det fra 
venstre: Bent Boghandler, Børge 
Christoffersen, Peter Sigfred, Karl 
Johan Thomsen og Jørgen Peter 
Moosdorf.

Midterste billede: Børge Christoffersen 
og Peter Sigfred.

Nederste billede: Børge christoffersen 
og Poul Erik Christensen.

klubber og stiftet nye bekendtskaber.
Jeg kan kun opfordre alle til at deltage 
når DFfR næste gang indbyder til 
Motionsstævne, det er turen værd.

EMNE: Silkeborg langtur igen - igen!
Af Jørgen Peter Moosdorf  

Turen startede ved turlederen lørdag 
d. 24. juni kl. 8.00 ved et veldækket 
morgenbord.
Holdet bestående af Poul Erik 
Christensen ( Smeden ), Bent 
Boghandler, Peter Sigfred, Børge 
Christoffersen, Karl Johan Thomsen 
“ Styrmand “ og undertegnede, mødte 
alle op i reglementeret rodragt, vi 
skulle jo nødig bruge unødig tid med 
omklædning. Kl. 9.30 startede vi mod 

Rindsholm Kro, som er første stop på 
turen, her var vi ventet, og uden tøven 
kommer fruen med 6 velskænkede 
fadøl, og 6 af de små. Herefter var det 
regnskabets time, atter i år holdtes 
budgettet på 1000,00 kr. pr. mand. 
Men så snart Karl Johan blev udnævnt 
til kasserer, opkrævede han straks 
500,00 kr. pr. mand, til det løse som 
han sagde. Til hans ros skal siges, at 
vi ikke senere skulle til lommerne.
Næste stop var Silkeborg Roklub, 
hvor tre mand blev sat af, og de øvrige 
kørte til Skyttehusets Camping med 
bagagen. Da vi atter var samlet, roede 
vi til Svejbæk og blev indkvarteret i “ 
Birkely “, som som vores hytte hed.
Her blev vi nu ikke længe, for atter i år 
var vi så uheldige, at Silkeborg Boat 
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Jazz Festival var samme weekend. 
Så efter omklædning til civil, kørte 
vi ( Taxa ) til Silkeborg Roklub, hvor 
kaproerne her tjente en skilling ved at 
stille grill til rådighed. Man havde selv 
kød med, men købte salat, brød og vin 
på stedet.

Vores rokammerat Carl Lynge, som er 
flyttet til Ry, havde vi også sat stævne, 
og også sørget for billetter til Hjejlen kl. 
21.00. Vi sad på dækket sammen med 
et 14 mands Hollands Jazz Orkester. 
Det var en dejlig oplevelse.

2. dag var søndag. Efter morgenmad 
og lodtrækning om pladserne i bådene 
roede vi til Knuds Sø ved Ry, her har 
Carl bygget hus tæt ved vandet, og 
inviteret os til frokost. Efter denne - 
og en middagssøvn, gik turen atter til 
Svejbæk. I alt en tur på 30 km. I øvrigt 
i bar overkrop i det gode vejr.
Aftensmaden var i modsætning til 
sidste år, fremstillet af Poul Erik. Blot 

skulle der koges ris, men da hytten 
kun var beregnet til 6 personer var der 
kun en 4 liters gryde til rådighed. Da 
Poul Erik ikke syntes vi skulle sulte, 
var den i det mindste til de 1,5 kg. løse 
ris som han hældte i, men ænderne 
omkring os havde da mad til nogle 
dage.

3. dag mandag blev desværre en 
ufrivillig hviledag, da regnen stod ned 
hele dagen. heldigvis havde vi proviant 
nok med til også at klare det.
Om aftenen fik vi traditionen tro 
engelske bøffer med diverse, og kaffe 
med Karl Johans mandelhorn. Efter at 
have klaret verdenssituationen fandt 
vi vores senge.
4. dag tirsdag var jo hjemrejsedag, 
så efter igen en uheldig lodtrækning, 
roede vi til Hattenæs, hvor frokosten 
med de sidste æg og bacon blev 
indtaget.
Herefter til Silkeborg - bådrengøring 
m.m., og hjem efter en rigtig god tur..

Har du været på en interessant 
rotur, eller har du noget andet 
på hjertet så skriv et indlæg 
til robladet (se deadline og 
mailadresse side 19).  
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EMNE: Ny klub-uniform
Af Jens Brandt 

Der er sikkert en del der har bemærket 
at klubbens 8GP hold er begyndt at ro 
i en ny klubdragt.

8GP holdet og nogle få andre 
medlemmer har netop modtaget 
denne nye klubdragt eller rotricot fra 
JL Racing i USA.

JL Racing laver nogle af de bedste 
rotricoter man kan købe og derfor blev 
de valgt. Der er desværre ikke helt 
enket at bestille disse dragter for man 
kan ikke blot bestille en ”Large” eller 
”small” rodragt – der skal nogle flere 
mål til, helt præcist skal JL Racing 
have 4 mål: højde, vægt, brystmål og 
livvidde, det betyder så også at man 
får en rodragt der sidder rigtig godt.

Rodragten er lavet af et coolmax 
lignende stof der tørre utrolig hurtigt. 
Rodragten er med klubnavnet trygt på 
ryggen og med hver roers eget navn på 
brystet.

Hvis der er interesse for det vil der 
senere på året blive lavet endnu en 
fælles bestilling. Der er lidt svært 
at sige hvad dragten koster for det 
afhænder af dagens valuta kurs, 
fragtpris og importtold -  men prisen 
vil nok blive omkring kr. 550,-

Hvis du her interesse i at komme med 
i næste bestilling, så skriv til klubbens 
mailadresse.

Se evt. mere på www.JLRacing.com

Foto: Anders JosefsenModel: Jens Brandt
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at klubbens kunstner medlem Erik 
Brøndum udstiller nye finurlige billeder 
i Galleri Baghuset. Ferniseringen 
finder sted d. 23. september kl. 11 - 
13. Udstillingen slutter 21. oktober.

at Peter den Største fra Team Tirsdag 
har fået påbud fra Søfartsstyrelsens 
direktorat for sikkerhed til søs og 
ikke at udsætte sig for tunge løft, da 
man har konstateret, at Peter har en 
såkaldt “Springfinger”. 

at GAR`s formand har en fortid som 
“Hjælpemejerist” med speciale i 
skimmeloste. Der arbejdes nu i GAR`s 
bestyrelse på at formulere et koncept 
til efterårets candlelight aften med 
rødvin og skimmelost a la Richter`

at det er ikke en lynlås vor ærede 
formand har fået påmonteret kraniet 
med henblik på af - og påfyldning. 
Det er såmænd en række sting 
efter et slagsmål med riggen til den 
klinkbyggede singlesculler “Jubi”, der 
ikke finder sig i hvad som helst ude på 
fjorden - ikke en gang fra en formand.

at Store Broe. der de seneste år 
virkelig er kommet ud af skabet igen - 
fylder 70 år. Et stort tillykke fra Team 
tirsdag.

Billede: Erik Brøndum. Tittel: Lille mand i klemme 
for tryghedens skyld.

De syv sting, som 
formanden fik efter 
sit lille uheld, blev 
taget med et smil 
på læben:)
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at klubbens 8+ tirsdag d. 8. august 
2006 var flyvende på vandet. 
Årsagen skyldes tilsyneladende 
dameroklubbens ”Gitte”, som skabte 
den balance i båden som igennem 
længere tid har manglet. Der skal 
åbenbart kvinder til for at mændene 
opper sig:) 

at Jacob Munch Nielsen endnu ikke 
har offentliggjort det 8+ hold, som 
han efter sigende stiller med til dette 
års Aalborg Regatta - de er åbenbart i 
hemmelig træningslejr.

at Torben Broe blev 70 år den 
8. august 2006. Dagen blev om 
formiddagen festligt fejret sammen 
med Eftermiddagsroerne i klubbens 
lokaler. Torben, som hører til klubbens 
absolut elite af gamle roersvende og 
som nu er nr. 2 på medlemslisten, har 
fejret mange triumfer i klubben, dels 
som en super kaproningsstyrmand 

for de vindende Aalborg-hold, og 
efterfølgende som langtursroer- og 
chef i klubben gennem mange og 
absolut fornøjelige år. Torben er de 
sidste par år kommet rigtig godt i gang 
som aktiv roer til glæde for de gamle 
venner, han roer sammen med, men 
absolut også til glæde for ham selv. 
Der skal fra alle klubbens medlemmer 
og bestyrelsen lyde et stor tillykke med 
fødselsdagen.

at Jensen The Greatest, fagforenings-
bossen, har indledt forhandlinger 
om at indkøbe intet mindre end en 
original London Taxa. Han har aldrig 
brugt at bukke i sit arbejdsliv. Så han 
ønsker at kunne gå lige ind bag rattet 
uden at bukke sig.

at Team Tirsdag her i sommerperioden 
har lagt kommandoen “ fra borde “ på 
hylden. Styrmændene beordrer nu 
“kravl fra borde”. 

at når sommerens vellevned ophører 
forventer man at kunne gå tilbage til 
kommandoen “fra borde”. 

Foto: Carl Emil Heidemann. Eftermiddagsroerne synger 
alt hvad de kan for Torben Broe. De ved godt, at der 
venter en lille én til at smøre ganen med efter sangen:)

Foto: Peter Laubek
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at formanden ifølge sig selv ikke 
har taget skade af sit forsøg på 
scullerroning. Nogle vil mene, at der 
kun kunne være sket en forbedring 
- dette er heller ikke tilfældet.

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

15. september 2006
materiale SKAL sendes til 

roblad@dAalborgRoklub.dk

Foto: Erik Brøndum. Sjældent billede af Torben som 
kaffedrikkende langtursroer i nyere tid.



...............................................................................................................AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD B

Retur adresse:
Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
9000 Aalborg


