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Generalforsamling i Aalborg Roklub
Tirsdag den 27. februar 2006, kl.19:00

Lokalitet: Aalborg Roklub

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
3. Økonomichefen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende sæson, 2007,  herunder          
                     

                          godkendelse af budget, 2007, og fastlæggelse af kontingent for samme, 2007.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, ifølge vedtægternes § 5.
     På valg er følgende: Økonomichef

    Næstformand
    HR-Chef

7. Valg af to revisorer.
8. Beretning fra Dispositionsfonden og valg af formand for denne.
9. Eventuelt.

Regnskab 2006 og budget 2007 vil være fremlagt i klubben til gennemsyn senest en uge før 
generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt fi re, skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. februar 2007.

Indkomne forslag vil blive fremlagt til medlemmers gennemsyn sammen med regnskab og budget.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Aalborg Roklub
Jesper Poulsen Winther

PS Aalborg Roklub er som sædvanlig vært ved et stykke brød og en kop kaffe
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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:    
 Pt.vakant

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   Michael Richter   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

Godt Nytår, jeg ved godt det er lidt 
sent, men bedre sent end aldrig.

Tiden er nu inde til at planlægge den 
kommende sæson, vi i bestyrelsen har 
nogle ideer, andre aktiviteter vil være 
en fortsættelse af det kendte.

Selvfølgelig er bestyrelsen og 
modtagelig for forslag og jeg ved at 
mange kommer med ideerne når de 
opstår og det er vi glade for. 
AR’s generalforsamling er forestående 
og det er jo et oplagt mulighed for at 
komme med ideer.

De fl este af bådholdene er allerede 
godt i gang med vedligehold af de 
enkelte holds både. Det er dejligt at se 
den aktivitet der bliver lagt for dagen, 
og lige så godt at se at har et hold 
problemer, så er hjælpen nær fra et af 
de andre hold.

Kursussæsonen er begyndt og der er 
fl ere tilmeldte fra AR, men der er stadig 
mulighed for af komme på kursus her 
i foråret – så skulle der være lyst og tid 
henvend til bestyrelsen.

Et af de nye initiativer i 2007 vil 
være at vi prøver at arrangere et 
”herreroklubs træf” idet Kolding 
Roklub også er en ”ren herreklub” 
så det er jo naturligt at vi prøver at 
arrangere noget sammen.
En god rotur og hyggeligt samvær 
– jeg tror at vi i AR kan klare begge 
dele, så vi har taget kontakt til Kolding 
Roklub.

Så sluttelig vil jeg takke for året der 
gået og håber at det kommende bliver 
lige så godt eller endog bedre.

EMNE: JM i indendørsroning
Af Jens Olav Dahlgaard

Jyske mesterskaber blev igen i år 
afviklet den første lørdag i det nye 
år, og igen i år var det også Aarhus 
Roklub, der stod som arrangør, en 
opgave de løste fl ot, så stævnet blev 
afviklet rettidigt gnidningsfrit. Aalborg 
Roklub havde tre roere til start: Simon 
Lyngshede i den åbne herreklasse og 
Irnis Kubat og undertegnede i senior 
B, der er aldersgruppen 19-22. Med 
på trænerbænken var som altid 
Morten Wendt. 
Vi ankom (lidt for) tidligt i hallen og 
havde derfor god tid til at følge de første 
løb, der var juniorløb. De yngste var de 
yngste var junior D (11-12 år) og roede 
500 meter, men allerede fra 15 år og 
op efter skal juniorerne ro 2000 meter. 
Der var mange tilmeldte, og fl ere løb 
måtte afvikles over to eller tre starter. 
I modsætning til sidste år havde Ægir 
også sendt et kuld ungdomsroere, der 
klarede sig med blandet held.
Efter afviklingen af det sidste 
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AKTIVITETSKALENDER

februar:
Tirsdag den 27. afholdes der generalforsamling – der kommer besked vedr. 
klokkeslæt senere.

marts:
Lørdag den 24. marts er der standerhejsning kl. 13 - OBS bemærk tidspunktet

OBS! Med forbehold for ændringer - se opslag i klubben og læs under 
aktiviteter på klubbens hjemmeside
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juniorløb var det blevet tid til senior 
B, der var blevet slået sammen med 
senior B letvægt på grund af hhv. 2 og 
3 tilmeldinger i klasserne. Med kun to 
tilmeldinger betød det, at senior B var 
et internt klubopgør. Med en sluttid på 
6:25,1 – tæt på mesterskabsrekorden 
– slog jeg Irnis, der roede 6:38,2, og 
kan dermed kalde mig jysk mester det 
kommende år. Men en fl ot præstation 
af Irnis, der klart satte sin personligt 
bedste tid. En personlig rekord blev 
det også til for Simon Lyngshede i den 
åbne herre klasse med en sluttid på 6:
40,5. Desværre rakte det ikke til andet 
end en placering som 5 ud af 6, men 
trods alt et tilfredsstillende resultat.

EMNE: DM indendørsroning
Af Simon Lyngshede

Status rapport fra et spændende DM.
Efter turen til Jysk Mesterskab i 
indendørs roning, først i januar, 
var turen nu kommet til det 
Danske mesterskab. I år fi k Olav 
og undertegnede selskab af et af de 
nyeste medlemmer i klubben, Irnis 
Kubat, så Aalborg Roklub kunne stille 
op med tre roere. Som altid havde vi 
Morten med, i tilfælde af, at vi skulle 
få brug for gode råd eller opbakning. 
Nu kan man jo så ikke bare bruge løs 
af klubbens midler sådan uden videre, 
så ro-chefen så sig derfor nødsaget til 
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tage med, bare lige for at sikre sig at 
klubben fi k noget ud af sin investering. 

Hovedløbet for alle tre roere var 
naturligvis 2000 meteren, hvor Olav og 
Irnis repræsenterede klubben i Senior 
B og jeg selv i Senior A. Derudover havde 
vi alle tre meldt os til 200m sprint. 

Første løb for Aalborg Roklub var kl. 
14.15, hvor Olav og Irnis konkurrerede, 
mod roere fra Bagsværd, Kvik, Tissø, 
Nordslesvigsk og DSR. Her mener jeg, 
at vi kan tillade os at være stolte over, 
at vi som den eneste klub stillede med 
mere end en enkelt roer. Problemet 
med selv at deltage i et løb, er at man 
ofte, grundet opvarmning, ikke selv 
har mulighed for at se visse løb. Jeg 
kan derfor ikke udtale mig om hvordan 
de to herrer klarede sig, andet end at 
jeg kan se resultatet som alle andre. 

Olav var som altid utrolig stabil i 
sit tempo og ser man på resultatet, 
har han holdt en fornuftig afstand 
til konkurrenterne under hele løbet. 
Desværre var den imponerende tid 6:
20.7 ikke nok til en første plads, men 
det gav en meget fortjent anden plads. 
Mindst lige så imponerende er det at 
Irnis i sit første DM formåede en tid 
på bare 6:34.4. Olav lagde beslag på 
Morten under løbet, så ro-chefen indtog 
pladsen bag Irnis, for at kunne støtte 
ham under løbet. Det blev bemærket 
at Irnis er en yderst stabil roer, der 
holder de hastigheder, der er aftalt på 
forhånd. Med en klippe stabil 500m tid 
på 1:39 roede Irnis sig ind på en fl ot 6. 
plads med en samlet tid på 6:34.4.

En halv time senere var det tid til, 
at de voksne roere skulle på banen. 

Jeg har en dårlig vane med at blive 
overdrevet nervøs før et løb, hvilket 
godt kan give lidt koncentrations 
problemer. Det er her, det er værd, 
at have både Flemming og Morten 
med. Flemming påpeger at han selv 
havde samme problem og det er helt 
naturligt og Morten påpeger stille, 
at det bare er et løb som alle andre 
og at man jo har trænet til det hele 
vinteren. Nervøsiteten forsvinder 
heldigvis ca. 10 sekunder efter at jeg 
har sat mig i ergometret og begynder 
at gøre klar til start. Jeg kan lige nå 
at hilse pænt på de konkurrenter jeg 
genkender fra Jysk Meterskab og så 
er vi i gang. 2000 meter kan virke 
langt, især de sidste 1900 meter. Mit 
problem har altid været at fi nde et 
passende tempo, som jeg kan holde 
stabilt over et længere stræk, men 
denne gang lykkedes det, om end 
ikke helt så perfekt som hos Olav og 
Irnis. På forhånd havde jeg udset mig 
en roer fra ASR, der virkede som en 
jeg skulle forsøge at hænge mig på og 
det fungerede egentligt udemærket, 
selvom han slog mig med 3.3 sekund. 
Det plus den konstante påmindelse 
fra Morten om, at jeg skal huske at 
bruge mine ben, resulterede en tid 
på 6:35.2, svarende til en 11. plads, 
hvilket jeg er meget tilfreds med. 
På dette tidspunkt har vi 
erhvervet os en sølvmedalje og tre 
personlige rekorder, ikke dårligt. 

Klokken 17:15, ca. 30 minutter 
forsinket startede 200m sprint. Løbet 
inddelt i let og tung, dvs. ikke noget 
med Senior A og B. Ud af de syv 
deltagere i den tunge klasse, leverede 
Aalborg Roklub de tre, tilsvarende tre 
fra Bagsværd og så en enkelt deltager 
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fra Odder. Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at jeg havde set frem 
til 200 meteren, da det er den eneste 
distance, hvor jeg kan slå Olav. 
Mit overordnede mål var dog, at ro 
hurtigere end Eskild Ebbesen, der 
skulle ro samtidig, men i letvægt. Da 
sådan et ergometer ikke er specielt 
stabilt, når voksne mænd beslutter sig 
til at undersøge hvor hurtigt man kan 
ro 200m, blev Morten og Flemming 
placeret, så de kunne holde forenden 
på plads. Efter lidt over et halvt 
minut er de 200m overstået. Den 
mindste roer i feltet, Irnis sluttede på 
34.9s, som nummer 7, Olav indtog 4. 
pladsen med en tid på 32.8s og med 
en tid på 31.5 indkasserede jeg selv 
2. pladsen. 31.5s er i øvrigt præcis 
samme tid som Eskild Ebbesen. 

Med seks personlige rekorder og to 
sølv medaljer, håber vi at klubben 
føler, at det har været pengene værd 

at sende tre roere til DM. Under alle 
omstændigheder er det i hvert fald rart 
for os deltagere at se klubbens navn på 
start opstillingerne og resultatlisterne. 

Kort om selve arrangementet. Som det 
første bemærkede man, at arrangørene 
havde opsat 40 ergometre, fremfor de 
10 sidste år. Ideen var at DM skulle 
afholdes over en dag, fremfor to, og det 
lykkedes da også, men på bekostning 
af overskueligheden. Mange løb blev 
afhold samtidigt, og det gik lidt ud over 
publikumsvenligheden, især når en 
person der kom ind som nummer otte, 
lige pludselig står på som vinder af et 
løb. Desuden virkede det også som om 
at kommentatorene selv havde svært 
ved at holde styr på 40 deltagere. 
Alt i alt var det nu en glimrende tur 
og et godt arrangement, selv om vi nu 
ser frem til at det endnu engang er 
Kerteminde der afholder det næste år, 
de har nemlig styr på sagerne.  
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EMNE: Runde fødselsdage
Af Redaktionen

Redaktionen og klubben vil gerne sige 
tillykke med fødselsdage til følgende 
fødselarer:

Svend Langer 70 år torsdag den 11. 
januar

Per Nygaard   60 år torsdag den 11. 
januar

Ole K. Kristensen 70 år torsdag den 
8. februar

Lars Henrik Topp 60 år søndag den 
11.februar

Oluf Jørgensen 60 år søndag den 11. 
februar

Brian Byskov 40 år tirsdag den 2. 
januar 

EMNE: Julestue
Af Børge Christoffersen  

Der var massiv pressedækning ved 
morgenbadernes julestue den 19. 
december 2006 på de følgende sider 
vises et par billeder fra ceremonien.

Efter badet (for nogles vedkommende 
i fjorden) blev ceremonien indledt 
med, at pottemester Jensen serverede 
Friesengeist med ild i. http://
www.friesengeist.de/

Før indtagelsen blev salme nr. 1 
”Da hønsehuset brændte” behørigt 
afsunget.
Traditionen med denne julestue blev 
startet i 1948 – så det var 59. gang, 
den blev afholdt. Der fi ndes en rulle 
med tidspunkt, sted og deltagere, som 
omhyggeligt er blevet ajourført hvert 
år.
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Følgende personer deltog i cermonien:
Freddy Schnoor, Anders Enghave, 
Jørgen  Havemann, Gunnar Toft, 
Børge Christoffersen, Ole Kjeld 
Kristensen, John Terp, Søren Hæk, 
Poul Erik Christensen, Ove Thomsen 

og undertegnede. Desuden var 
der afbud fra: Holger Tromholt og 
Formand Heilesen.
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Standerhejsning
Lørdag den 24. marts 2007

Kl. 13:00

Aalborg Roklub indbyder til Standerhejsning.

Samtidig er der dåb af Aalborg Roklubs ny båd.

Efterfølgende er AR vært ved et mindre 
traktement.

Ungdomsroerne på Søsportsvej holdt julefrokost i AR den 21. december. Som det ses på billederne 
bærer fl ere af de unge gentlemen slips. En tradition vi ellers troede var ved at uddø. Det viste sig 
også, at fl ere af AR`s deltagere ikke rigtigt kunne kunne klare teknikken med at binde en rigtig 
slipseknude. Heldigvis kom Svend Langer forbi, da de stod og baksede med slipsene uden for 
køkkenet. Han gav dem lige det kulturelle løft, der skulle til for at binde en anstændig slipseknude. 
Redaktionens udsendte medarbejder kunne konstatere, at slipsedrengene efterfølgende ikke havde 
problemer med at score de kønne ro - piger.

Ungdomsroernes julefrokost
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EMNE: Jubilærum
Af Redaktionen

Nedennævnte blev i uddrag fremført af 
redaktionen ved jubilæumsfrokosten. 
Formanden anmodede om, at det blev 
trykt i klubbladet. Dette sker hermed!

JUBILÆUMSCAUSERI !   
På en stille lørdag eftermiddag hvor 
man står alene i bådhallen falder 
blikket på navnene på de gamle 
rokammerater, klubben har hædret 
ved at navngive klubbens både efter 
dem. Det er faktisk en smuk tradition, 
at klubben på den måde hædrer 
medlemmer, der har udøvet en særlig 
indsats i klubbens tjeneste. En stor 
del af dem havde deres aktive tid helt 
tilbage i 40 erne, hvor det også var 
almindeligt at man hed noget specielt 
i klubben. Navne som Radiller, 
Kringeling, Fantomet, Ras, Skrald og 
Rap lyder stadig velkendte i mange 
medlemmers øre.

AIS - opkaldt efter herreekviperings-
handler N. Chr. Andersen, Gent på 
Vesterbro – en af dem, der trak det 
store læs ved de berømte revyer.

KANOLLE – opkaldt efter K.E.Nielsen, 
mangeårig kasserer i klubben og 
tildelt D.F.f.R`s ærestegn.

SMÆKKER - navnet kom af at Arnold 
Larsen var linoleumspåsmækker. I 20 
og 30 erne var han en særdeles aktiv 
kaproer  og senere langtursroer. Hans 
største indsats var vel nok, at han var 
med til at starte huset i Ryå, Trøstens 
bolig, samt et mangeårigt virke som 
dommer ved regattaerne. Tildelt 
D.F.f.R`s ærestegn.

SKRALD -  hvis borgerlige navn var 
Thordahl Jensen. Han var klubbladets 
første redaktør, og sammen med 
Ras medejer af Skipper Clements  
Magasin.
En af hovedkræfterne bag de berømte 
basarer.

SIGFRED – opkaldt efter malermester 
Sigfred Hansen, der sad på den 
letvægtsfi rer, der vandt det første DM 
til klubben i 1939. Han var kaptræner 
under krigen og initiativtager til 
medlemsbladet i 1942.

LANGER -  erhvervsleder og en af 
klubbens mæcener.

SCHØLLE – opkaldt efter klubbens 
mangeårige gravør Carl W. 
Schølhammer, der i sin ungdom var 
træner for Fredericia Roklub inden 
han fi k sit mangeårige virke i Aalborg 
Roklub. 

BERG BACH – kaproer, civilingeniør 
kendt af de fl este Aalborggensere og 
en af ingeniørerne bag Limfjordsbroen 
og en af pionererne fra det berømte 
rohold ”Morgenrøden”.

ERIK HANSEN - Frank Pedersen`s 
forgænger som kaproningstræner i 
50 erne og 60 erne. Var selv skrap 
kaproer i mange år. Som træner var 
han manden bag en række dygtige 
juniorfi rere og letvægtsfi reren, der 
vandt DM i 1962.

STETTER – gammel kaproer, tidligere 
formand for klubben, formand 
for Nordjyllands Erhvervsråd og 
en af initiativtagerne til Food Fair 
– fødevaremessen, hvor klubben 
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hentede stor succes ved at eksercere 
med otteren Kringeling for en 
tusindtallig skare på en fl åde midt 
på fjorden i projektørlys. Stetter tog 
siden springet fra formand i klubben 
til  konservativ industriminister. Ideen 
nu givet videre til Jesper.

NITTE – opkaldt efter Poul R. Nielsen, 
slagfærdig slagtermester, der i en 
årrække var kendt i langturskredse 
for sine fantastiske fortællinger og 
hjælpsomhed overfor det svage køn. 
Hvem roede jævnligt til Staun, vest 
for Nibe for at ordne vandværket hos 
to enlige søstre. Hvem andre end Nitte 
kunne fi nde på at lade indfangne mus 
fra Trøstens Bolig via fanglinen løbe på 
visit i pigernes både, når de holdt rast 
på vej til Harpely. Nitte var vel også 
en af de mest effektive husforvaltere 
klubben har kendt.  

KAJ MUNK – opkaldt efter Rap,  
også et af fyrtårnene i klubben. 
Mangeårig langtursroer, og veteran 
på Team Tirsdagsholdet. Redaktør for 
klubbladet og i en årrække medlem 
af bestyrelsen. Afl øste Stetter som 
formand.

BØGH – opkaldt efter Vilhelm Bøgh, 
arkitekten bag et af Danmarks 
smukkeste klubhuse.

Ovennævnte er blot et udpluk af de 
ældre berømtheder:

Her ved fødselsdagsfrokosten har 
vi så valgt at gengive lidt af den 
mere letbenede del af klubhistorien. 
Koncentreret om perioden fra 40 erne 
og fremefter – uden dog at gå helt frem 
til vor tid. Hovedsageligt den periode 

hvor omtalte hædersmænd huserede 
i klubben.
----------------------------------------------
--------------------------------------------------
Efterfølgende er udpluk fra ” Har I hørt 
” fra klubbladet, der på en eller anden 
facon fortæller, hvad der dengang 
optog klubbens medlemmer:     

Har i hørt ( under krigen )

At det plejer at være skik og brug, når 
man tager på langtur til Gjøl skal man 
have stegt ål. Men da ålene svæver 
oppe i fantasipriser, der ganske 
overstiger en roerportemonnæs 
ydeevne anbefales dagens ret, der 
består af fl æskesteg og frugtgrød til 
3 kr. 

At på oldboysturen i 1942 meddelte 
Moosdorf, at de mødte den udsendte 
”Proviantbåd”, der lå med alle sejl 
oppe, men p.g.a. vindstille ikke kom 
ud af stedet. Der var kun et at gøre. 
To både blev spændt for sejleren, og 
således gik det op gennem havnen til 
”Syrens Hul”, hvor vi lagde bi og lod 
den medbragte proviant vederfares 
retfærdighed.

At den årlige rengøringsfest  - når hus 
og både er rengjorte og klar til den nye 
sæson -  afholdes i restaurant Kilden. 
Fællesspisning, sild og skipperlabsko
vs,orkester.  

At materialeforvalteren har udregnet 
reparationspriserne for scullerne pr. 
kilometer. Delfi nen ligger i spidsen 
med 2 øre pr. km. herefter Hajen med 
1 øre og Makrellen med 3⁄4 øre pr. km. 
Af 2 åres inriggere fører Spoven med 
3 1⁄2 øre pr. km. Kliren og Tejsten med 
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hver 2 1⁄4 øre. Af de 4 åres inriggere 
fører Hejren med 7 øre, medens Alken 
kan klare sig med 1 1⁄2 øre pr. km. Af 
outriggerne ligger Stumpen i spidsen 
med 11 øre, derefter Aalborg og 
Stregen med hver 4 1⁄2 øre. 

At redaktøren glemmer, for han hørte 
det udmærket den aften, at den æske 
North State og Likøren blev bortloddet 
med bestemte formål og giverne havde 
udtrykkeligt forlangt, at overskuddet 
ved bortlodningen af cigaretterne 
skulle indgå i fonden til en ny otter 
og for likørens vedkommende til 
udgivelse af et sanghæfte. 

At roklubben afholdt skiveskydning 
i Palads – Salonen i Vesterå. Højeste 
antal point på en enkelt liste blev 
opnået af sidste års topscorer, Erik 
Hofmann med 260 mod 174 sidste år. 

At GAR`s årlige sommerudfl ugt med 
damer nu igen står for døren. Vi mødes 
på C.W.Obels plads medbringende 
cykle, dame, madpakke og godt 
humør. Af hensyn til de uerstattelige 
cykeldæk er cykelturen ikke gjort 
lang.

At atter i år skal vi fotograferes. Vi 
beder alle medlemmer såvel unge som 
gamle møde søndag den 8. august kl. 
13.30 (1943) 

At klubben afholder torskegilde i Kilden 
7. november kl.17.30 med damer. 
Nu skal vi have gilde, men dersom 
færdselsforbudet stadig består, mødes 
vi kl. 9 i Kilden og drikker morgenkaffe 
sammen, så danser vi til Olavs Band 
og spiser torsken kl. 12. Husk smør og 
brødkort. 1943

At sæson 1943 trods modgang med 
spærreområder og afl ysninger viser 
medlemsfremgang. Medlemstallet steg 
til 278 aktive, 24 ungdomsroere og 
149 passive og der blev roet 68.295 
km. 

At robladet i februarnummeret i 1944 
kunne fortælle hvorfor kajaksporten 
er så pragtfuld en sport som den er. 
En af hovedgrundene er vel nok, at 
der indenfor de af sikkerhedsmæssige 
grunde afstukne grænser næppe er 
nogen sport, der giver sin udøver så 
megen frihed og selvbestemmelsesret 
som kajaksporten; det er ikke en 
sport for slavenaturer eller kæft, 
trit og retningsfolk ; næ sådanne 
passer bedre i Roklubber og lignende 
Galajslaveforetagender.

Ovenstående er et uddrag fra Aalborg 
Kajakroklubs medlemsblad for 
december. Vi skal nok holde ” Kæft, 
trit og retning ”. Hvordan skulle vi 
” Slavenaturer ” turde indlade os i 
nogen diskussion med denne stolte 
” Pagajrytter ”. Han har talt - vi vil 
mindes.

At i april 1944 meddeler 
justitsministeriet at der dispenseres 
fra forbudet mod lystsejlads i danske 
territorialfarvande for rosport, 
herunder også roning i kanoer og 
kajakker o.l. småfartøjer. Disse 
fartøjer må ikke medføre sejl og de må 
kun sejle fra solopgang til solnedgang 
og kun i en afstand fra kysten indtil 
2 km.

At klubbens navnkundige formand 
købmand Chr. Springborg erhvervede 
sit kælenavn ” Kringeling ” i forbindelse 
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med de berømte basarer i 20 erne. 
Her var han en slags varietedirektør 
og bestyrede blandt andet et lille 
museum, der bar navnet ” Kringeling 
Museum ”. Dette museum var noget 
ganske særligt. Her kunne man f.eks. 
se ” Verdens mindste Krokkodil ( En 
krukke med dild). ” Verdens første 
hagesmæk ” opfundet af Kong Savl., ” 
Den fl yvende hollænder ” ( en hollands 
ost, der hængte i en snor).

At i Aalborg Roklub roede man 
ortodoks roning, der foregik i tre 
stød med stive arme indtil 1932, hvor 
klubben hyrede den tyske træner 
Horsche, der så indførte Fairbanks 
System med mere vandarbejde i stedet 
for det meget kropsarbejde.

At det kom som en bombe, at 
bestyrelsen meddelte den 23. april 
1944 at otteren skulle væk fra 
klubben. Årsagen var at fl ere bådhuse 
var blevet sprængt i luften rundt om 
i landet. Beslutningen fi k alvorlige 
følger for kaproningen i klubben. 
Træner Sigfred Hansen var ikke taget 
med på råd. Beslutningen blev ikke 
uden konsekvenser. Kapafdelingen 
mistede træneren og alle seniorerne.

At man i robladet januar 1946 kunne 
læse, at et dejligt år er gået. Ganske 
vist fi k vi ikke ris til jul, hvad der jo var 
en stor skuffelse for mange, men vi fi k 
noget meget bedre – Friheden. Og var 
det ikke et godt bytte !
   
Og så lidt ”Har I hørt” fra 
efterkrigsårene :

At damen med det sorte hår, der 
bortførte mit halve hjerte i Hvalpsund, 

bedes, hvis interesse haves for resten 
- indgive ansøgning under billetmærke 
5291 Onkel Janus. Spøg frabedes. 

At Smækker alias Arnold Larsen i 
et interview i robladet i 1946 gjorde 
opmærksom på, at de unge kom alt 
for let til de mange goder, vi nyder i 
klubben. Når vi dengang skulle lave 
et eller andet dernede, mødte vi alle, 
men nu mener man, at når der betales 
kontingent så går det hele af sig selv. 
Lyder det bekendt her i 2006 ?

At festudvalget også kaldet ” 
Karneudvalget ” under Støckels 
ledelse har indrettet hotel ” Cecil ” som  
vaskeægte urskov til årets karneval. 
Det bliver en fest, der overgår alle 
tidligere fester i Aalborg roklub.

At Aalborg Roklubs karnevaller gik 
festligt til. Nielsen Dinesen fortæller 
at charmen ved disse fester for fastens 
afslutning ligger deri, at man for 
en aften optræder incognito og ved 
hjælp af en passende forklædning 
og maske narrer de øvrige deltagere, 
hvilket afstedkommer såvel intime 
oplevelser som komiske forviklinger. 
En rokammerat tabte så fuldstændigt 
sit hjerte til en meget slank lille dame 
– der ved demaskeringen viste sig at 
være 35 år ældre. ( 1946 )  

At Peter den Store på sin ferielangtur 
med robladets redaktion, var iført 
korte tyrolerbukser, der gjorde ham så 
babyagtig, at han under et besøg med 
holdet hos nogle gæstfrie mennesker 
på Ærø blev lagt i seng sammen med 
husets børn. Geertsen og Sir Clifford 
opdagede først miseren da de ved 
afskeden holdt mandtal.
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At Aalborg Roklub i 1948 var 
provinsens største roklub med 337 
aktive medlemmer, 24 ungdomsroere 
og 135 passive .

At klubbens usandsynlig populære 
formand Chr. Springborg forleden dag 
var hos tandlægen - men et skilt på 
dennes dør fi k ham dog til straks at 
vende næsen mod hjemmet igen. Der 
stod nemlig: Den næste dør. 

At GAR`s juletræ på Grand virkelig er 
en træffer hos roernes børn: Far hvor 
mange gange skal jeg nu sove inden vi 
skal til juletræ i roklubben.
1950

At Irma Køb har foræret sin gamle 
cykle til Harpely. Den er nydelig at 
se på og er holdt i en afstemt rustrød 
nuance – nærmest den kulør pigerne 
iklær sig når Nitte fortæller et af sine 
små søde godnat eventyr i Harpely

At Fantomet som svar på 
kommunelærer Østrups beklagelse 
over de få tilbud om feriepladser i år 
- har tilbudt at tage et københavner 
”barn” i ferien. Han stiller dog som 
betingelse, at vedkommende skal være 
en velskabt, kvindelig gymnasieelev.

At skræddermester Torben Karlsen har 
forrygende travlt med at tage vat ud af 
skuldrene på folks tøj. Dette skyldes 
”Thorkild Livrems ”s tale i folketinget 
om, at de bredeste skuldre skal bære 
de største byrder. Ja – Fantomet er 
altid heldig.

At instruktør Stolk er blevet tilbudt 
stillingen som løjtnant i Kvindeligt 
Brystværn, efter en højtstående offi cer 

har haft lejlighed til at høre hans 
myndige og klare stemme lyde ud over 
fjorden: ” Træk til brystet, folkens ”.

At Aalborg Dameroklub i sit 
medlemsblad udtrykker glæde over, 
at klubben har haft usædvanlig stor 
tilgang af ” gode kraftige kaniner ”. Vi 
forudser et stort besøg på ”farmen” i 
de kommende måneder.(1950)
At Fabek, klubbladets mangeårige 
tegner, har fået en masse forespørgsler 
om, hvem der står model til hans 
glimrende pin – up girls, der fi gurerer 
i robladet med mellemrum. ” De 
ligger i min pen ”  lyder det klubbens 
populære tegner. Men han vil ikke ud 
med hvor han har købt pennen.

At Sigfred Hansen`s søn Peter er 
begyndt at gå i skole. Og noget af det 
første læreren bad ham om var at tælle 
til 20. Det foregik på følgende måde: ” 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10, knægt, dame, 
konge”.

At når du skal bedåre din pige med 
roser - så tag lige og køb dem hos 
Verner i Slotsgade – lad være med at 
plukke dem i Nitte`s Parkanlæg. Skal 
pigen absolut se roklubbens roser 
– så tag hende – pigen – med ned til 
roserne og ikke omvendt.

At det ikke er for at fremme drikkeriet 
vi har skabt den smukke (Hel) bar (Kaj 
Munk). Hvorfor ikke ? (Per Schmidt 
- Fona)

At Aalborg endelig har fået en mand i 
folketinget (1964)

At den schweiziske bankverden 
endnu engang har tappet klubben for 
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bankfolk. Denne gang var det Bansø 
og Negro ( Erik Brøndum C.).

At Yankee – også kaldet Bjarne 
Pedersen – modtog 2 skæpper 
blandsæd af Vestervig Roklub for at 
komme for sent til opgøret i 4 åres 
inrigger. (1965)

Med disse ord vil vi fra redaktionen 
ønske klubben hjertelig tillykke med 
de 120 år.

Redaktionen ved

Anders Josefsen og Peter Laubek

Tegning: Vagn Thidemann 
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at der fra forskellig side lyder, at man 
for at sikre den tidligere roklubejer til 
enhver tid kan komme tørskoet til og 
fra klubben overvejer, at udstationere 
en kajak i formandsboligen.

at roklubbens Gas og Wassermestre 
Erik og Steff anbefaler, at 
medlemmerne foretager styrkeprøver 
i motionsrummet eller robassinet 
og ikke på brusearmaturerne som 
de to kompetente herrer netop har 
renoveret.

at eftermiddagsroerne efterlyser en 
velholdt og veltonet trækbasun som 
fast inventar i klubben. Det har 
nemlig vist sig, at arbejdet med at 
klare de forskellige reparationsopgaver 
i klubben skrider lettere fra hånden 
når Bent Bog med trækbasunen gør 
opmærksom på What A Wonderful 
World roklubben egentlig er.

at Ole Engen kom for sent med at 
reparere fl isegulvet i Finnebadet. 
Arbejdet er nu udliciteret til 
Ældresagen, der repræsenteres af 
Store Bro og Martæng.

at Svend Langer kan forvente at 
blive kaldt til høring i bestyrelsen 
når han vender tilbage fra Ægypten. 
Manden har ikke skrevet sig i 
langtursprotokollen inden han begav 
sig ud på Nilens vande.

at Kong Neptun virkelig havde 

lagt sig i selen i forbindelse med 
fejringen af Per Nygaard fødselsdag 
i roklubben. Hallen, bådhallen og 
omklædningsrummet var garneret 
med frisk tang ligesom robassinet og 
åre - graven var fyldt op med fjorvand. 
Ligeledes var der lagt op til at blæsten 
skulle gå frisk over Limfjorden s vande 
- endda så frisk, at der var tale om 
stormende kuling med dertilhørende 
højvande. Heldigt, at de fl este af Per`s 
nærmeste har det maritime i blodet og 
ikke giver op for bollemælk.

at Bent Mølgaards vandtætte skot 
ikke holdt vand i forbindelse med 
stormfl oden 12. januar. Nu bliver 
det spændende at se om Bent, 
der er af håndværkerslægt tager 
udfordringen op og konstruerer et 
skot, der kan sikre tørre gulvtæpper 
i omklædningsrummet næste gang 
naturkræfterne raser og fjorden får 
storhedsvanvid.

at det ganske rigtigt var silhuetten af 
klubbens “ Handyman “ Roar Clausen, 
der sammen med solnedgangen 
over Egholm prydede forsiden af 
decembernummeret.

at Smeden ved årsskiftet 
afhændede familiefi rmaet Gerhard 
Christensen`s Maskinfabrik og 
nu skifter direktørtitlen ud med 
konsulent. Altså fra arbejdsgiver til 
arbejdstager. Spændende at se hvad 
der sker hvis Smeden bliver valgt 
som medarbejderrepræsentant i 
sikkerhedsudvalget.

at Ole ( stadig aktiv smed ) fra 
team tirsdag overvejer om han skal 
lægge træningen om eller skifte 
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Nilles Busrejser ud med et andet 
rejseselskab. I hvert tilfælde kunne 
han konstatere, at ekskursioner på 
seneste rejse til Pragh, der i brochuren 
blev omtalt beliggende i gåafstand - 
oplevedes som liggende 7 - 8 km. fra 
hotellet.  

at den uhyre positive omtale af GAR`s 
formand i seneste nr. af robladet 
har medført, at Michael overvejer 
muligheden for genvalg.

at de klude, som materialeforvalter 
Jørgen Sørensen har placeret i bådene 
er såkaldte “ Harpiksklude “, der skal 
benyttes til aftørring af bådene efter 
slibning.

at “ Dypper “ alias Jens Erik Nielsen, 
der til dagligt doktorerer i hovedstaden 
- kaproer fra de gyldne 60 ere var på 
træningsvisit i juleferien.

at redaktionen har fået forelagt et 
billede til optagelse i bladet. Billedet 
viste en nedlagt kæmpeelg placeret 
mellem klubbens gamle træner Bjarne 
Pedersen og Niller alias Niels Erik 
Pedersen. Geviret var af en sådan 
størrelse, at vi måtte afslå, at gengive 

det i robladet, men opfordrer de to 
mesterskytter og trofæ - jægere til at 
vise billedet frem på opslagstavlen i 
forhallen.  

at en tidligere roklubejer overvejer at 
gå i gamle agtværdige Knud Blocks 
fodspor med hensyn til at sørge for 
Aalborg Roklubs udenomsværker 
ser anstændige ud. For tiden er det 
værre ned end en “H...kasse” der har 
været i havsnød - for nu at bruge det 
maritime udtryk, der blev anvendt i 
f.m. ovennævnte problematik. 

at AR’s revisor, den agtværdige Børge 
Christoffersen har holdt revision 
af deltager antallet til svømning. 
Rapporten foreligger ikke på 
nuværende tidspunkt. Forlydende 
vil vide at revisoren ønskede større 
aktivitet.

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.
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Aalborg Roklub
Søsportsvej 8
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www.aalborgroklub.dk
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