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Aalborg Roklubs 125 års jubilæumsskrift
Spændende læsning om klubbens 125 år . Gode, sjove 
ro-historier gennem tiderne . Flot teknik i tekst og billeder . 
kort sagt - Jubilæumsskriftet er GULD værd ...
...men for roklubbens medlemmer er prisen kun kr. 125,00
Kontakt et bestyrelsesmedlem eller redaktionen enten pr. 
telefon, mail eller i klubben

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AALBORG ROKLUB
tirsdag 7. februar kl. 19.00 - se dagsorden på side 6 inde i bladet

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



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

2
.............................................................................................................................................................................

Formand: 
KARSTEN HOLT
Nørregade 22 
9000 Aalborg 
5083 6159 Formand
@AalborgRoklub.dk

Logistikchef: 
ERLING STEFFENSEN 
Digevangen 7 
9260 Gistrup 
9831 4468 
Logistikchef
@AalborgRoklub.dk

Næstfomand: 
NIELS ØSTERGAARD 
Rosenvængets Alle 6 
9700 Brønderslev 
9880 0918 
Næstformand
@AalborgRoklub.dk

Rochef: 
FLEMMING DUE NIELSEN
Ridefogedvej 10 
9000 Aalborg 
9818 2102 
Rochef@
AalborgRoklub.dk

Økonomichef: 
AAGE VEST PETERSEN 
Nordvestvej 14 
9000 Aalborg 
9816 7515 
Økonomichef
@AalborgRoklub.dk

Kommunikationschef: 
ANDERS ØROM 
Solvangen 33 
9210 Aalborg SØ 
9814 2797 
Kommunikationschef
@AalborgRoklub.dk

HR-chef: 
SIMON LYNGSHEDE 
Mejsevej 3
9400 Nørresundby 
2680 3004 
HRchef
@AalborgRoklub.dk

BESTYRELSEN:

NØGLE-
PERSONER:

MEDLEMSBLAD:

Morgenroning: 
JØRGEN SØRENSEN 
9818 5893
Motionsroning: 
- se rochef 
Kaproning: 
Se rochef

GAR:
Gamle Aalborg Roere: 
JOHN T. TERP 
Herningvej 43 
9220 Aalborg Ø 
3514 4671 
johnett@email.dkAnsvarhavende:

PETER LAUBEK 
Skydebanevej 30, 
bolig 15, 1. sal 
9000 Aalborg 
9846 0208
peterlaubek@joda.dk

KARSTEN HOLT
- se formand

STEEN VILLADSEN 
Barken 30 B
9260 Gistrup . 
2071 5088
kmsvilladsen@
hotmail.com

MEDLEMSBLADET
udkommer 6 gange 
årligt, ca. den 15. i de 
ulige måneder (januar, 
marts, osv.). 
Det er et debatforum, 
så derfor er artikler og 
indlæg forsynet “af-
senderens” navn, så 
det er tydeligt hvis 
mening, der gengives. 

AALBORG
ROKLUB:

Søsportsvej 8 
9000  Aalborg 
Tlf.: 9812 6719

e-mail: 
mail@aalborgroklub.dk

www.aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Godt nytår til alle medlemmer, 
annoncører og sponsorer ..!

Jeg håber alle medlemmer har nydt 
julen i venners og familiers lag og er 
kommet godt ind i det nye år. De, der fik 
fat i et jubilæumsskrift, har sikkert brugt 
megen tid til at studere klubbens histo-
rik, de gode historier, de flotte billeder 
og den flotte teknik, der præger skriftet. 
Jeg er sikker på, at skriftet vil blive taget 
frem igen og igen, studeret og vist frem. 
Se annoncen andetsteds i bladet hvor-
dan du erhverver dig et eksemplar.
Aalborg Roklub går et nyt jubilæum i 
møde i 2012, idet vort medlemsblad kan 
fejre 70 års fødselsdag. Mon der udkom-
mer endnu et festskrift? Det må tiden 
vise.
Tiden er nu kommet til atter at vende 
blikket fremad. Vi går en ”normal” 
sæson i møde, hvor startskuddet 
udgøres af generalforsamlingen tirs-
dag, den 7. februar, som jeg er sikker på 
vil finde stor interesse blandt medlem-
merne. Se indkaldelsen og dagsorden 
andetsteds i bladet. På generalforsam-
lingen vil bestyrelsen traditionen tro 
sætte endeligt punktum for den for-
gangne sæson og fremlægge planerne 
for den kommende sæson i henhold til 
den ordinære dagsorden. Så mød op 
og få et indblik i og indflydelse på årets 

aktiviteter. OG – man må gerne over-
veje, hvor man selv ønsker at bidrage !
Med Søren ved roret er bådklargøringen 
forløbet planmæssigt. Tak til Søren og til 
medlemmerne for indsatsen.
 Også vintertræningen kører på højt 
niveau. Motionsrummet bliver flittigt 
brugt og husk svømningen søndag kl. 
17-18 i svømmehallen på Sofiendals-
kolen.
Vintersæsonen byder også denne vinter 
på klubaftener af vidt forskellig karak-
ter. Salsa er i fuld sving og snart annon-
ceres tidspunkterne for og indholdet af 
andre klubaftener – herunder IT-kursus 
og besøg på Politigården i Aalborg.
Hold nu godt øje med vores hjemme-
side og med mails fra roklubben, så du 
ikke går glip af spændende emner og 
godt kammeratskab.

Ro motion ER go’ motion – hele året.
 Vi ses i klubben !

Renovering af sauna
Renoveringen af klinkegulvet er nu 
planlagt og aftalt med mureren.
Det betyder at saunaen ikke kan 
benyttes fra torsdag den 19. januar til 
mandag den 30. januar 2012

 Venlig hilsen
 Erling Steffensen og Hans Futtrup
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Besøg på
politigården
Af Flemming Due 
 Nielsen

Aalborg roklub, 
afholder klubaften 
på politigården i 
Aalborg.
Tirsdag den 6. marts kl. 19.00 prc. i 
forhallen på politigården, 
Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg.

Her vil der være information om:
 • Politiets opgave i Nordjylland.
 • Rundvisning af vagthavende  
  området samt detentionsgangen.
 • Intro omkring politiets hun- 
  deafd. samt en lille opvisning.
 • Fremvisning af patruljekøretøjer  
  samt udstyr. Herunder våben og  
  indsatsudstyr / dragter.
 • Spørgsmål generelt, samt   
  gennemgang af sag på Bynkevej,  
  hvor pgl. kollega er til stede (sag,  
  hvor g-mand bliver dræbt og to  
  betjente var i livsfare efter 
  knvistik).
 • Kaffe med brød kan købes på  
  stedet. Spørgsmål og debat kan  
  evt. fortsætte her. 
 • Tid: ca. 1½ - 2 timer. 
Nærmere følger i tiden op til. 

Håber vi får en Hyggelig klubaften.

AKTIVITETS-
KALENDER: 	
18.  SALSA kl. 19.00 -  
28.  DM i indendørsroning

 1. Medlemsmøde kl. 19.00:
  Focus på roteknik
 7. Ordinær generalforsamling
  kl. 19.00 - se side 6 
23.  GAR generalforsamling 
  kl. 18.30 - se side 8

 3.-4. Klubtrænerkursus
 7. Besøg på Politigården kl. 19.00
 14. Instruktørmøde P25 kl. 19.00
 24. Rengøringsdag 

  
 1. STANDERHEJSNING kl. 10.00 
 5. Skærtorsdagstur til Ryå
 21.-22. Roskole - hold 1

 12.-13. Roskole - hold 2

 16. Styrmandskursus
 22.-24. “ViRorDanmarkRundt”

FORSIDEBILLEDE : 
Er taget hos Prinfo, Aalborg - lige før 
trykning af jubilæumstryk gik i gang. 
Fra venstre trykker Allan Krigslund, 
Steen Villadsen og brogtrykker Svend 
Johansen. Foto: Peter Laubek.

JANUAR:

FEBRUAR:

MARTS:

APRIL:

MAJ:

JUNI:
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Salsa i AR
Der er stadig 3 ledige pladser på 
Salsa-holdet 18. januar.

Aalborg roklub tilbyder salsa under-
visning. Der er som sædvanlig tale 
om egenbetaling, idet dansen intet 
har med roning at gøre, men rammer 
”rent” socialt. Efter dansen er der Kaf-
febord m.m. 

Første gang vil være onsdag  
18. januar 2012, kl. 19.10 til 20.10.

I skrivende stund er der tre pladser 
tilbage. Understreger, man kommer 
selv med dame, så stor er servicen dog 
ikke. 

Pris for 10 gange ca. 350 - 400 kr. pr. 
par. Der bliver dog ikke danset i uge 
8, og vi er færdige i marts, altså inden 
vi går på vandet i april. 

Interesserede kan rette henvendelse til 
mig, idet der nok bliver ”run” på de 
sidste tre pladser. 

 Mvh. Flemming Due Nielsen.
 ”Seniorsalsero”
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Hermed indkaldes til

Ordinær Generalforsamling 
i Aalborg Roklub 

TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 2012, KL. 19.00
Lokalitet: Aalborg Roklub

DAGSORDENEN  IFøLGE  VEDTæGTERNE:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
 3. økonomichefen fremlægger det reviderede regnskab til   
  godkendelse.
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
 5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende   
  sæson 2012, herunder godkendelse af budget 2012, og   
  fastlæggelse af kontingent for 2012.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, iflg. §5.
  På valg er følgende: 
  Formand
  Logistikchef
  Rochef
  Kommunikationschef
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Beretning for dispositionsfonden og valg af formand for   
  samme.
 9. Eventuelt.
 
Regnskab for 2011 og budget 2012 vil være fremlagt i klubben til 
gennemsyn senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 1. februar 2012.
Indkomne forslag vil blive fremlagt til medlemmernes gennemsyn, 
sammen med regnskab og budget.
 

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen for Aalborg Roklub

Karsten Holt
Formand
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PS: Aalborg Roklub er som sædvanlig vært ved et stykke brød 
og en kop kaffe under generalforsamlingen.

Vedr. pkt. 4:  Behandling af evt. indkomne forslag:
Forslag til vedtægtændring fra Henrik Vejlstrup - læs indlæg side 22.

§11 Medlems pligt
Ethvert medlem er forpligtiget til nøje at sætte sig ind i klubbens love og 
reglementer, og at efterkomme gældende bestemmelser, og stille 8 timer 
om året til rådi~hed for frivillige opgaver, dette udgør et minimum årligt 
bidrag for at opretholde medlemskabet i god status. I overtrædelsestilfælde 
er bestyrelsen berettiget til at formene medlemmet adgang til klubhuset og 
bådene for et nærmere fastsat tidsrum.Ved skader på materiel, grund, hus og 
inventar, foranlediget af grov uagtsomhed, kan bestyrelsen pålægge skade-
voldere at udrede et erstatningsbeløb.
Er der i anledning af.overtrædelse at love og reglement pålagt et medlem en 
bøde eller udredelse at erstatning for påførte skader, kan den pågældende 
formenes adgang til klubhuset og bådene, indtil beløbet er betalt.

Vedr. pkt. 5: I overensstemmelse med vedtægternes prg. 4  
 indstiller bestyrelsen at kontingent forhøjes således:
 Ungdomsroer: Fra kr. 1.000 til kr.1.150
 Underuddannelse: Fra kr. 1.300 til kr. 1.500
 Seniorer: Fra kr. 1.750 til kr. 2.000
 Over 65 år: Fra kr. 1.300 til kr. 1.500
 Passive: Fra kr. 200 til kr. 225

Motivering: Kontingentindtægterne har været faldende de seneste år, mens 
udgifterne har været konstante. For at genetablere balance mellem indtægter og 
udgifter er en indtægtsforøgelse eller besparelser på ca. 40.000 kr. nødvendig. 
Bestyrelsen finder en indtægtsforøgelse mest hensigtsmæssig.

Vedr. pkt. 6:  Valg til bestyrelsen:
 I lige årstal afgår: I ulige årstal afgår:
 • Formand • økonomichef
 • logistikchef • Næstformand
 • rochef • Human Ressource chef.
 • kommunikationschef.
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Generalforsamling i G A R 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

i  ARs lokaler på 1. sal.  
      Torsdag den 23. februar 2012  kl. 18.30 

Dagsorden ifølge  vedtægterne:
 1. Valg af dirigent -
  Bestyrelsen foreslår Børge Christoffersen.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen. 
  På valg er kasserer Aage Vest Pedersen, kan iflg. GARs love ikke  
  vælges til GARs bestyrelsen, da Aage har begået faneflugt ved at  
  indtræde i underafdelingens bestyrelse. 
  Endvidere er formand  John T. Terp på valg,     
  Bestyrelsen foreslår Aage Nielsen som ny 2 årig formand.
  Som bestyrelsesmedlem foreslås 2 navngivne medlemmer, de   
  sidste kontraktforhandlinger skal lige afsluttes, hvorefter navnene  
  offentliggøres.
 6. Valg af 2 revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg.
 7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden – 
Skrifteligt - i hænde senest fredag den 17. februar 2012. 
Forslag fra bestyrelsen. Kontingentet  fastholdes på kr, 50.- pr.  år, bidrag til 
jubilæumsfonden sættes op med kr. 25,- til kr. 125,- pr år. Samlet kontingent for 
GAR medlemskab kr. 175,- pr år.

Forplejning: Inden generalforsamlingen serveres den sædvanlige menu:
Kogt torskefilet  med tilbehør

Citronfromage
Kaffe med små kager.

Pris incl. 1 øl og 1 snaps kr. 180,-
Inden generalforsamlinger er der optagelse af nye medlemmer.
Tilmelding senest, søndag den 19. februar 2012, på opslag i klubben 
eller på telefon 60164671.
Bestyrelsen håber på det sædvanlige store fremmøde, der viser, at medlem-
merne står bag, når den igen skal træffe store og tunge beslutninger om GAR´s 
og AR´s fremtid. 

Med GAR hilsen,
på bestyrelsens vegne

JOHN T. TERP
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Steen Christiansen instruerer i brug af 
ergometrets computer.

Af Niels Østergaard                                                                                 
Onsdag den 7. december blev der sat 
fokus på roergometret og dets brug. 
Steen Christiansen øste ud af sin viden 
omkring brugen af ergometrets indstill-

inger. Mulighederne blev gennemgået 
med stor omhu og entusiasme. Endvi-
dere gav Sten et indblik i hvordan man 
læser træningsprogrammerne. Pro-
grammerne hænger på opslagstavlen og 
giver en mulighed for at få en varieret 
træning vinteren igennem. Det både 
hvad angår udholdenhed, men også 
det at øge ens kondition.  Det er vores 
agt at gentage seancen i februar hvor 
der vil blive sat fokus på roteknik ved 
hjælp af video, endvidere vil vi prøve at 
sætte fokus på SPP - træning dvs. Sved 
På Panden i form af indførsel af struk-
tureret træning. Det er vores mening at 
folk gerne vil have sveden frem og vi vil 
derfor overføre de programmer vi anv-
ender i ergometrene, til også at anvende 
den form for træning på vandet, dvs. at 
vi på faste dage vil gennemføre tilbud 
om struktureret træning, hvor der skal 
sved på panden. 

Inspiration til vintertræning
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Vinterklargøring
Af Søren Borgstrøm-Hansen
 Materialeforvalter

På nuværende tidspunkt, 2 måneder 
inde i vintersæsonen, er det som mate-
rialeforvalter, glædeligt at konstatere, 
at vinterklargøringen af bådparken, 
skrider næsten planmæssigt frem. Vi 
må jo erkende at den høje vandstand i 
fjorden, til tider gør adgangen til værk-
stederne umulig.
Status er at outriggere og GIG både 
er ordnet. De inriggere, der har størst 
behov for ny lak, er langt fremme i pro-
cessen. Tilsvarende er ”Langer”, der i 
team torsdags kyndige hænder, skal 
gennemgå en større omkalfatring, er 
også godt på vej.
De resterende inriggere, som står for 
tur, til mindre reparationer har jeg fort-
sat en forventning om, kan være klar til 
den kommende sæson.
 Tak for jeres indsats.

Instruktørmøde
Af Søren Borgstrøm-Hansen

Som bekendt, vil vi i det kommende år, 
arbejde videre med P 25 i en ver. 2,0. En 
version som forhåbentlig, bliver mindst 
lige så god, som den første version. En 
af forudsætninger herfor er, at klubbens 
kompetente instruktører, stiller sig til 
rådighed med at indføre de kommende 
roere, i den ædle rosports teknik.
I lighed med sidste år, vil gamle og 
nye instruktører blive indkaldt til et 
opstartsmøde forud for årets roskole. 
Mødet, der afholdes den 14 marts kl 19 
i roklubben, har primært til formål at 
få rammerne for vores instruktion på 
plads. I hører nærmere.
 Vel mødt/ P 25

Roskole 2012
Af John Fjelsted Larsen

Vi tilbyder igen i år nye medlemmer en 
turbo-start med en startweekend med 
intensiv roskole.  I 2012 er der 2 start-
weekender. Nye medlemmer kan kan 
vælge at starte enten 

21.-22. april , 
begge dage  
kl. 09.00-17.00 
eller  
12.-13. maj, også
kl. 09.00-17.00 

Dertil kommer 4-5 træningsaftener, hvor 
vi finpudser teknikken. Vi laver herefter 
2-3 ugentlige fællesroninger, hvor der 
er faste aftaler med styrmand, så vi kan 
sikre at alle kommer på vandet.
Det er nu du skal kigge rundt i din egen 
omgangskreds efter nye medlemmer - 
giv dem et godt tilbud. 
Interesserede kan læse mere på vores 
hjemmeside www.aalborgroklub.dk, 
hvor man også kan tilmelde sig ros-
kolen.
 - husk, vi ror ikke for at holde os unge, 
 men for at blive gamle. 

DM i indendørs-
roning 2012
Til alle som har leveret en god vinter-
træning, så er der hermed mulighed 
for, at deltage i DM i indendørsron-
ing. Det foregår d. 280112 i Bagsværd. 
Interesserede bedes rette henvendelse 
til undertegnede. Deltagelse kræver 
selvfølgelig en passende træning og 
niveau. 

Mvh. Flemming Due Nielsen.Rochef
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Kursus-
tilbud
Af Simon Lyngshede

Der afholdes lørdag den 3 marts til 
søndag den 4 marts klubtrænerkursus 
i Aalborg Dame Roklub og Aalborg 
Roklub. Kurset er første del (Modul A) 
i Dansk Forening for Rosports uddan-
nelses program for klubtrænere.
Man kan læse mere om kursets indhold 
på roning.dk 
http://www.roning.dk/Uddannelse/
Traeneruddannelse/Modul%20A%20
Roteknik.aspx
Kurset følges op af modul B i april (14 
–15. apr. 2012), der forudsætter at man 
allerede har gennemført model A.
Da der er begrænsede pladser bør man 
henvende sig hurtigst muligt, dog senest 
1. februar.

Hvis kurserne har interesse, eller har 
man spørgsmål bedes man henv-
ende sig til Simon Lyngshede, email: 
HRchef@AalborgRoklub.dk, eller tele-
fon 26803004

Bemærk at bestyrelsen forventer at del-
tagere i kurserne stiller sig til rådighed 
i forbindelse med uddannelse af nye 
medlemmer.

Rodragt efterlysning
Klubben har 3 rodragter (de der meget 
tætsiddende dragter) hvor der på ven-
stre side af brystet står: “Prospect”
Dragterne plejer at ligge i et skab i 
bestyrelsen - men skabet er tomt.
Jeg har fundet en af dragterne i omklæd-
ningsrummet.
Der er to dragter der mangler - ligger du 
inde med en af dragterne må du meget 
gerne aflevere dem igen. 
 mvh. Jens Brandt

Grafisk produktion
med fokus på miljø

Brochurer, magasiner, foldere og løsblade
Rapporter, bøger, kataloger og forretningspapirer

Print, kopi og variabelt tryk
Plakater, skilte, roll-ups og banner

Design og web-løsninger

LYNGVEJ 5  ·  9000 A ALBORG  ·  TLF. 98 18 98 99  ·  W W W.PRINFOA ALBORG.DK
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Højvande
Af  Peter Laubek

Foto: Peter Simonsen og
 Peter Laubek 
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Højvande
Tidligt lørdage morgen den 
10. december blev redak-
tionen ringet op af formanden. 
Højvandsalarm. Karsten Holt, 
Peter Gadegaard og Henrik 
Steen Pedersen var de første på 
pletten og fik sikret portene og 
det flydende materiel.
Det viste sig at fjordvandet dels 
blev presset ind ad portene og 
dels kom ind bag Berlinmuren 
via et afløbshul i robassinet. 

Steff og mandskab har nu frem-
tidssikret at dette ikke sker 
igen.
Da pressen nåede frem - der 
kunne cykles lige til hoved-
døren - godt nok med under-
benet i frisk fjorvand. Det tog 
morgensløvheden. Billed-
serien, der stammer fra efter-
årets 2 oversvømmelser viser 
omfanget.
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Præsentation af Jubilæumsskrift

Formanden Karsten Holt fremviser stolt sit oplæg for en 
beundrende bladredaktioen

Medlem af redaktionen Peter Laubek, præsen-
terede på redaktionens vegne det smukke 
jubilæumsskrift på et møde den 20. december 
i klublokalet .

Trods kort varsel var der fremmødt 
rigtig mange medlemmer, gæster fra 
naboklubber, SIFA og byråd til præsen-
tationen af klubbens 125 års jubilæums-
skrift.
Hermed bringes redaktionens præsenta-
tion af jubilæumsskriftet ved sammen-
komst i klubhuset 
tirsdag den 20. december 2011

Som med-
lem af 
redaktions-
u d v a l g e t 
er det 
blevet min 
opgave at 
præsentere det seneste skud 
på Aalborg Roklubs historietræ.
Først en stor tak til klubbens bestyrelse 
for, at de har vist redaktionsudvalget 
den store tillid, at betro os den opgave 
at skrive AR`s 4. jubilæumsskrift.
Udvalget består af Steen Villadsen, 
John Terp og undertegnede. Omslaget 
er tegnet og bagsideteksten forfattet af 
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Vagn Thidemann.
Det flotte skrift er blevet til i tæt samar-
bejde med bogtrykker Svend Johan-
sen, uden hvis hjælp både fagligt og 
økonomisk vi ikke kunne præsentere 
dette smukke hovedværk over Aalborg 
Roklubs historie. Skriftet er et flot eks-
empel på, hvor vidt bogtrykkunsten er 
nået siden Gutenberg. 
For at vise, at roklubben er på forkant 
med udviklingen, har Karsten Holt 
og Jens Brandt sikret at klubbens sam-
lede historie kan afspilles fra DVD, 
der er placeret bag i jubilæumsskriftet. 
Der udover at rumme samtlige 4 Aal-
borg Roklubs jubilæumsskrifter inde-
holder en billedkavalkade fra klubbens 
hverdag og festlige lejligheder.
I skal vide, at der ligger rigtig mange 
mandetimer bag udvikling af dreje-
bog, samtaler, indsamling, scanning, 
udformning af indlæg, opsætning, 
trykning og hvad der nu skal udføres 
af opgaver fra kølen bliver strakt og til 
søsætningen af skriftet i dag.
Udvalget har mødt stor velvilje fra alle 
de roere vi har henvendt os til m.h.t. til 
løsning af de mange opgaver.
En kendsgerning I også bør være 
vidende om, er at vort udgangspunkt 
for skriftet var 64 sider. Da vi lavede 
de første beregninger på hvor meget 
det indkomne materiale ville 
fylde kunne vi godt se, at det 
kneb med at krympe stoffet 
til 64 sider. Ved redaktions-
møde ude hos Svend Johan-
sen vred vi os noget i stolen. 
Svend havde allerede givet 

roklubben en sponsorgave af dimen-
sioner – storsindet som han er lod han 
os løbe linen ud – på samme favorable 
vilkår. Som I ser blev de 64 sider til 136 
sider + omslag. Såmænd blot en udvi-
delse på 112%
Bag de mange artikler i skriftet står en 
lang række af klubbens medlemmer, der 
gennem tiden har været ansvarlig for 
ledelsesopgaver i klubben. Alle indlæg 
er båret af kærlighed til rosporten og til 
Aalborg Roklub. Stor tak til alle bidrag-
sydere.
Det har været redaktionen magt-
påliggende, at komme så tæt på klubhis-
torien som muligt. 125 år er jo et langt 
spænd, hvilket betyder, at de første 
mange år ligger udenfor mands minde. 
Men mange af bidragsyderne har mere 
end 50 års medlemskab i klubben og har 
familiære relationer, der rækker tilbage 
til 1920 erne. Dette skrifts indhold er i 
store træk samtidshistorie – altså jeres 
historie, fortalt af klubbens medlemmer. 
Der er 2 slogans, der gennem årene har 
passet godt på Aalborg Roklub: ”Ej Blot 
Til Lyst”, der henføres til klubbens stif-
telse på Aalborg Teater i 1886 samt: At 
Gavne Og Fornøje” der blev hensigtser-
klæringen for klubbens medlemsblad 
fra starten i 1942. 
Af skriftet vil det fremgå at udover det 

Thorkild A Kristensen, Vagn 
Thidemann, Bent Bog Chris-
tensen, Bent Mølgaard, Hans 

Futtrup og Erik Myrhøj studerer 
det nye skrift.
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rosportslige – er festligt, socialt samvær 
et vægtigt indslag i klublivet.
I lighed med 100 årsskriftet, har det 
været et kardinalpunkt, at skriftet kan 
bruges som opslagshæfte, når der søges 
efter specielle større hændelser i klub-
historien. Derfor er alle 125 år med i det 
kronologiske tidsbillede. Ellers har der 
været fokus på de seneste 25 år og som 
traditionen byder, er der en udførlig 
beskrivelse af hændelser i jubilæum-
såret frem til i dag. 
I vil opleve nogle særdeles kreative 
billedkollager, hvor Steen Villadsen har 
leget med de indkomne billeder og sat 
dem op på særdeles spændende måder. 
Vi har i videst muligt omfang forsøgt, at 
finde fotografier, der ikke tidligere har 
været benyttet. 
I Hans Edvard Nørregaards nye bog 
om Limfjorden skriver han: Limfjor-
den blotlægger historien ved selve sin 
eksistens. Ved at være en levende strøm, 
der løber fra i går, løber igennem i dag 
og forhåbentlig løber i morgen.
Fjorden er et sind med en sammensat 
karakter ! Mon ikke alle vi gamle roere 
kan støtte ham i den beskrivelse !
Indholdet i dette jubilæumsskrift vil 
afsløre hvor meget vi gennem tiden 
har været underlagt Limfjordens luner. 

Smukke solnedgange ved 4. 
kost, aflysninger af Aalborg 
Regattaer p.g.a. hårdt vejr, 
herlige roture i medvind og 
medstrøm, oversvømmelser i 
bådhal, omklædningsrum og 
bestyrelseslokale o.s.v
Udover Limfjorden, har vort 
smukke klubhus dannet 
rammen om den klubånd og 

kultur, der gennem årene har udviklet 
sig i Aalborg Roklub. 
Af artiklerne fremgår det indforståede 
sprog og kammeratlige mobning, der 
udvikles gennem de mange timers 
samvær på fjord, å og hav samt klub-
livet i øvrigt.
Når en forfatter i sit indlæg skriver, at 
noget var ” Vandvittigt” er det ikke sik-
kert det er en stavefejl. Her har redak-
tionen i mange tilfælde måttet vurdere.
Man behøver jo blot at kigge på ” 
Bådskjoldene ” i klublokalet, med de 
mange spøjse navne som Nitte, Radiller, 
Kanolle, Smækker og Kringeling. Bag 
hvert et navn skjuler der sig en rosvend, 
der på en eller anden måde har gjort sig 
bemærket ved en udmærket indsats for 
klubben. 
Af indholdfortegnelsen fremgår de 
mange forskellige områder, af klublivet, 
der omtales i skriftet.
1.Er man interesseret i klubhistorie – 
hvad skete der i 1911 ? Så går man ind 
under Kronologisk tidsbillede 2011: 
Klubben fejrer 25 års fødselsdag. Byens 
absolutte spidser fabrikant C.W.Obel, 
konsul Strøyberg og fabrikant Kjær 
bliver æresmedlemmer.
2. Er det virkelig sandt, at Aalborg 

Bogtrykker Svend Johansen og 
Holger Tromholt får en passiar 
under præsentationen af jubi-
læumsskriftet.
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Klubbens økonomichef Aage Vest 
måtte tage sig til hovedet, da han 

næsten blev løbet over ende af 
kunder til det nye jubelskrift. Men 
som bekendt er han ikke manden, 
der vælter i modvind, og slet ikke 

når der kommer penge i AR`s 
kasse, så han red stormen af !

Roklub har ligget der hvor man i dag 
bygger Musikhuset – så slår man op 
på side 84 og læser Gregers artikel fra 
Bådhus til klubhus. Her findes svaret.
3. Hvordan er det gået til, at der kom 
kajakker i AR – man slår op på side 74, 
hvor Henrik Sørensen. har skrevet en 
udmærket artikel om den forkætrede 
afdeling.
4. I en klub med en gennemsnitsalder på 
60 år, er det så muligt at blive medlem 
der fra det 10. år ? Læs vedtægterne på 
side 132
5. Har AR haft medlemmer, der har 
været medlem af klubben i 70 år ? Hvad 
gør man – slår op på side 90 hvor Børge 
C. har skrevet artikel om klubbens ” 
Gyldne Bog”.
6. Hvor mange DM har klubben egentlig 
vundet ? Har vi haft roere med ved EM, 
VM og OL? Mon ikke også der findes 
svar på det ! Læs Morten W. artikel 
om kaproning eller sæt DVD`en på og 
studer 100 års skriftet. 
7. Har Fjerritslevbanen leveret tørv til 
opvarmning af Trøstens Bolig ? Læs 
Martængs indlæg om Trøstens Bolig.
8. Er der er blevet serveret semuljevælling 
til GAR`s generalforsamling. Læs Povl 
Wendts tårepersere på side 110.
9. At klubben har haft en medlems-
fremgang på mere end 16 % 
siden 100 års jubilæet – læs 
medlemslisten side 131.
10. Hvad hed den formand 
for AR, der avancerede til 

industriminister ?Læs Kronologisk tids-
billedeside 24.
Tænk sig – al den viden kan erhverves 
til special price for medlemmer – 125 kr.
125 års rohistorie fortalt af klubbens 
vise mænd, et hav af flotte billeder fra 
regattaer, langture og motionsture og 
ikke mindst et stort fællesbillede af de 
mandlige deltagere fra jubilæumsdagen 
sammen med klubbens Maskot Mølle.
Alt sammen indbundet i Malteser-
korsrødt bind og illustreret af Aalborg 
Roklubs svar på Bjørn Nørgaard, nemlig 
Vagn Thidemann, der også er forfatter til 
de bevingede ord, der står på bagsiden. 
Det var også Vagn, der illustrerede 100 
årsskriftet. Han har lovet også at stå til 
rådighed i 2036.
Det smukke jubilæumsskrift blev som 
nævnt præsenteret for Aalborg Roklubs 
medlemmer kort før jul som afslutning 
på 125 års jubilæumssæsonen. Stor 
tak til Svend Johansen, Prinfoaalborg 
for det flotte bogtrykhåndværk og de 
storslåede betingelser han har givet 
klubben. Ligeledes stor tak til GAR 
Gamle Aalborg Roere, der har støttet 
projektet økonomisk.
Ikke mindst stor tak til John T. Terp og 
Steen Villadsen for tæt og godt samarbe-
jde under løsningen af opgaven.
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Af Redaktionen

Klubben og redaktionen onsker 
hermed tillykke med fødselsdagen til 
nedennævnte medlemmer:

Jan Dahlslund den 24. januar.
Poul Berg - Mortensen den 22. februar.
Henrik Bach Pedersen den 8.marts.

Jens Christiansen 3. januar.

Anders Quistorff den 8. marts.

Per Nygaard den 11. januar
Oluf “Daffy“ Jørgensen den 11. februar.
Lars Henrik Topp den 11. februar

Erling “ Steff “ Steffensen 23. januar.
Povl Wendt Jensen den 26. januar.
Peter G. Thomsen den 1. februar.
Ole Christiansen den 5. februar.

Svend Langer den 11. januar.
Ole Kjeld Kristensen den 8. februar.
Martin “ Martæng “ Olsen den 8. marts.

Svend
Langer
fyldte 75 år den 11. 
januar 2012.
Svends interesse 
for rosporten blev 
vagt som forælder 
til Helle, der roede 
i ADR. Interessen 
var så stor, at både Svend og hans kone 
Elin søgte optagelse i henholdsvis AR 
og ADR.
Svend blev optaget i AR den 19. 
april1991 og har således været medlem 
i snart 21 år.
Lige så længe har han været medlem af 
Team Torsdag, hvor han har deltaget 
særdeles aktivt i alle gøremål.
Svend har endvidere på bedste vis 
varetaget forskellige tillidshverv i klub-
ben og på roholdet.

Ole Kjeld
Kristensen
“Morsingboen”, 
fylder 8. februar 
75 år. 
Ole der på det sport-
slige område havde 
en mangeårig kar-
riere på Aalborg 
Changs 1. hold i crickethold. For en halv 
snes år siden blev Ole medlem af AR. og 
specielt Team Torsdag, hvor han er et 
skattet medlem. Holdets hushovmester 
og ekspert i italienske rødvine samt fast 
leverandør af æbler og hasselnødder i 
sæsonen.                              Team Torsdag

Runde
fødselsdage

50	ÅR:

60	ÅR:

65	ÅR:

70	ÅR:

75	ÅR:

40	ÅR:

TILLYKKE
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Ole Christiansen, 
Peter Thomsen og 
Erling Steffensen 
fylder alle 70 år 
i februar måned. 
Som  praktiske og 
gudsfrygtige men-
nesker afholder 
de fælles fejring 
af fødselsdagene 
den 2. februar, 
Kyndelmisse! I AR 
lokaler.
Redaktionen har tildelt mig en halv side 
til at beskrive deres virke for og i Aal-
borg Roklub (!). Det rækker kun til deres 
CV.
Efter anciennitet: Ole Halvflaske Chris-
tiansen. Indmeldt i de glade tressere 

med motions - men især langtursroning 
til Gøl og til Ryåhuset. Hele året blev 
huset besøgt, om vinteren med futtog. 
Oles karriere i klubben toppede med en 
bestyrelsespost som langturschef. Privat 
traf han som andre sit livs udkårne, 
Hanne, i ADR. Og han er stadig gift 

Tre gange 70 hos eftermiddagsroerne

Povl
Wendt
Klubbens junior-
revisor har nået “ 
Støvets År “. Det 
skete den 26. januar. 
Siden Povl Wendt 
blev meldt i klub-
ben sidst i 80 erne 
har han været særdeles aktiv på mange 
planer. Team Torsdag, Kapafdelingen, 
Speaker ved Aalborg Regattaen o.m.a. 
I dag er Pottemesteren særdeles aktiv 
“Lørdagsmorgenbader “. Ved festlige 
lejligheder har han mange gange sat fut 
i fejemøget med sin optræden - dels som 
korsanger for Karl Johan og dels i duet 
med Børge C. 
 Hjertelig tillykke med dagen
 Rokammeraterne

Martin 
Martæng
Olsen
fylder den 8. marts 
75 år. 
Martæng hvis med-
lemskab rækker til-
bage i 50 erne, var 
midt i 60 erne leder af klubbens ungdom-
safdeling. Senere blev det langtursron-
ing, der blev Martængs foretrukne. I de 
sidste mange år har Martæng været fast 
mand hos eftermiddagsroerne.
 
 Hjertelig tillykke Martin
  Eftermiddagsroerne.
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med hende. Uddannet som kleinsmed, 
men med et stort talent for det spro-
glige. Hans venner søger på tolvte år at 
få ophævet hans roforbud.
Peter G Thomsen. I klubhuset findes 
ikke en ledning, en kontakt, et relæ en 
pære, et stik som Peter ikke har rørt 
ved. Peter er klubbens elektriker Han 
begyndte i halvfjerdserne på eftermid-
dagsholdet, dengang kaldet Jernholdet 
med korte roture efter arbejdet. Peter 
fulgte trofast holdet med langture til 
Silkeborg, Ry og Hadsund. Karrieren 
stadig på højdepunktet som bestyrer af 
holdets øl – og gavekasse. Du kan altid 
få et godt råd om indkøb og brug af alt 
inden for elektronik af Peter.
På Erling Steffensens kort i kartoteket 
står der: ingen rettigheder. Hvordan 
det er derhjemme, ved vi ikke, men i 
AR har han ikke brug for det formelle. 
Alting klares ved en hyggelig snak og 
forsigtige forespørgsler og et stykke 
grundigt forarbejde. Startede i klubben 
som logistikchef!  Formand for frivilligt 
arbejderforbund i AR (FFAFAR). Alle er 
med. Resultater som veranda, køkken, 
mast og kran kan beses. Modstander 
af traditioner; derfor er eftermiddags-
holdet nu et formiddagshold.
For fanden da: 
STORT TIL LYKKE TIL JER OG TAK.

Toer med styrmand?
- svar på mail ...
Kære rokammerater
 
Fornemmelsen af at en fremmed tager 
billedet og gør sig den ulejlighed at 
viderebringe det er helt rar. Jeg mindes 
en anden gang hvor et hold unge ef-
terskolepiger på vej mod Silkeborg 
i kanoer komplimenterede Aalbor-

gensernes  roning, hvortil Jørgen Peter 
svarede, at vi da også havde øvet os en 
50-60 år!  Nå - det er Erik Skov som cox 
og Jørn har taget. Jeg havde lige fået 
rettet min håndstilling af styrmanden, 
der døjede med at klare synet af afstan-
den fra årens kant til lillefingerens side. 
Det gode menneske havde selvfølgelig 
ret og jeg har skævet til den lige siden. 
Heldigvis - dengang vidste vi jo ikke at 
teknikken skulle mangfoldiggøres ved 
Elselskabets mellemkomst.
 Rohilsen fra 
 Bent Christensen
 Bavnevangen 19, 
 9210  Aalborg Sø
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Undgå ventetid 
- bestil tid

9812 8699
9812 8284

www.lassen-eriksen.dk Vingårdsgade 17 · 9000 Aalborg

NØRRESUNDBY BANK
Torvet 4 · 9400 Nørresundby · Tel. 98 70 33 33

Bliv FRIKUNDE
Hvis du samler dine og familiens 
bankforretninger i Nørresundby Bank, 
kan du blive FRIKUNDE og dermed 
opnå rabat på en lang række af 
bankens serviceydelser. 

Kontakt din lokale afdeling af 
Nørresundby Bank og aftal tid til 
personlig rådgivning, hvor du kan 
høre mere om FRIKUNDE.  

Læs mere om alle fordelene på 
www.noerresundbybank.dk.
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Indsendt af Henrik Vejlstrup

Baggrund:
Ligeså længe som jeg har været medlem 
(>40 år) har der været et problem med 
at holde på årets kaniner efter at de er 
blevet frigivet. Det der sker er at når 
en nyligt frigivet kanin kommer ned 
i roklubben for at ro er der ingen at ro 
med. Det nye medlem går så hjem fra 
roklubben uden at have været I stand 
til at ro. Når det er sket et par gange 
kommer det nye medlem aldrig tilbage.
Ved mit korte tale til receptionen den 27 
August 2011 nævnte hvor vigtigt det var 
for nyligt frigivne kaniner at komme ud 
at ro inden nogle hold er blevet etableret 
og hvor lidt det tog i mit tilfælde — Jens 
Fauerholdt tog mig ud at ro 2 gange! Det 
var nok — jeg forblev.
Jeg ved at i løbet at årene har der været 
forsøgt forskellige programmer, som 
skulle hjælpe med at holde på de nye 
medlemmer.
Da jeg var i DK 12011 lavede jeg en lille 
undersøgelse. Jeg havde Juli/August 
2004 udgaven af robladet med — på 
side 13 er der en liste af de 27 nye 
medlemmer. Da jeg gik igennem 2011 
medlemslisten på computeren i roklub-
ben var der ikke en eneste af de 27 fra 7 
år tidligere tilbage!.
Selvfølgelig er der der andre årsager 
end den enkelte jeg nævnte til at med-
lemmer melder sig ud.
Nogle medlemmer at min årgang har 
udtrykt Når vi er døde så kan roklub-
ben godt dreje nøglen om fordi efter os 
er der ingen til at føre det vider..

For at hindre sådan skumre udsigter i 
at gå i opfyldelse er det nødvendigt for 

medlemsskaren I Aalborg Roklub at gå 
igennem en attitude ændring — så her 
er mit forslag:

Ændre §11 Medlems pligt
Ethvert medlem er forpligtiget til nøje at 
sætte sig ind i klubbens love og reglementer, 
og at efterkomme gældende bestemmelser, og 
stille 8 timer om året til rådi~hed for frivil-
lige opgaver, dette udgør et minimum årligt 
bidrag for at opretholde medlemskabet i god 
status. I overtrædelsestilfælde er bestyrelsen 
berettiget til at formene medlemmet adgang 
til klubhuset og bådene for et nærmere fast-
sat tidsrum.Ved skader på materiel, grund, 
hus og inventar, foranlediget af grov uagt-
somhed, kan bestyrelsen pålægge skade-
voldere at udrede et erstatningsbeløb.
Er der i anledning af.overtrædelse at love 
og reglement pålagt et medlem en bøde eller 
udredelse at erstatning for påførte skader, 
kan den pågældende formenes adgang til 
klubhuset og bådene, indtil beløbet er betalt.

Med andre ord ikke alene forventes 
det af et medlem at han skal betale sit 
kontingent men også at give 8 timer om 
året til frivillige opgaver (såsom at ro 
med nyligt frigivne kaniner)

Dette forslag vil nok .være en hård pille 
at sluge - roklubben kan ikke fortsætte 
med “business as usual. 

There is not “I” in a Team!

Forslag til ændringer af vedtægter:
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g at de 2 gamle kaproere Jytte fra ADR 
og Freddy Schnoor fra AR, der mødte 
ved kaproningsfesten i Silkeborg i 
1947 kunne fejre krondiamantbryllup 
i december med hilsen fra dronning 
Margrethe og stor fest. Aalborg Roklub 
ønsker hermed stort tillykke med dagen.

g at de Peter Simonsen har mistet nøg-
lerne til sit skab. Nøglerne var påmonte-
ret et gult navneskilt.

g at Bent Mølgaard, Jørgen Hyhne, 
Ole Morsingbo Kristensen og Svend 
Langer har trukket Team Torsdag dren-
gene ud i et større renoveringsprojekt 
m.h.t. R/B Langer. Skørterne er trukket 
af hende - så det bliver tale om en kølha-
ling af de helt store.

g at det viser sig, at der er fejl i de fød-
selsdatoer, der er opført i klubbens 
medlemsliste. Erfarer I fejl, så kontakt 
venligst bestyrelse/redaktion - så vi kan 
få fejlen rettet.

g at klubben måske skulle investere i et 
par waders - således man nogenlunde 
tørskoet kan klare de praktiske opga-
ver der er forbundet med vinterens høj-
vandsdage.

g at robladet efterlyser meddelere fra 
flere af de forskellige grupperinger i 
klubben. Fotografier af arbejdet med 
slibning af både, meddelelser fra besty-
relses - udvalgsarbejde m.v. 

g Berigtigelse:
Jeg har med stor interesse læst beretningen 
om roturen i vindstyrke 12 i robladet for 
nov/dec. mdr. på siden: har i hørt...... 
Roturen har sikkert givet en oplevelse 
udover det sædvanlige - måske lige i 
overkanten af det tilrådelige. Besæt-
ningen havde heldigvis medbragt rige-
ligt med fornuft, idet man valgte at 
gå i ”nødhavn” og efterfølgende køre 
båden hjem til roklubben på bådtraile-
ren. ”æres de som æres bør” for denne 
beslutning - og hvem var så disse rokam-
merater. Efter en grundig research, som 
var nødvendig, idet undertegnede ikke, 
som beskrevet, var en del af dette beslut-
somme team,har meget pålidelige kilder 
oplyst, at båden blev sat i vandet af føl-
gende: Steff - Bent bog - Leif sømand - 
Anders brovagt - Jens morgenmand.
Jeg skal derfor høfligst anmode redak-
tionen om en berigtigelsen, således at 
”hæderen” tilgår de rette rokammerater.
 Med venlig hilsen
 Henning Andersen

REDAKTION:
Peter Laubek (ansv.), Karsten Holt, 
Steen Villadsen & Mikkel Gade. 
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 mening, 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. februar 2012
materiale SKAL sendes til 
roblad@AalborgRoklub.dk



LABELS B

Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 89000 . Aalborg

w w w . s t r o e m h a n s e n . d k
E k s p E r t i s E  ·  E r f a r i n g  ·  E n t u s i a s m E

Service
Hurtig udrykning · Topkvalificeret mand-
skab · Grundigt kundekendskab 
 
Kommunikation
Integrerede totalløsninger · 
Unikt designede omstillingsanlæg · 
Præcis rådgivning og support

Airport og AGL
Driftssikre lufthavns- og terminal-
installationer · Airfield Ground Lighting · 
Design og salg af AGLsigns’ navigations-
skilte  

Automation & Industriel IT
Højteknologisk avancerede 
løsninger · Intelligente nyskabelser · 
Sikkerhed for drifts- og produktions-
optimering

Tavler
Specialdesign af alle typer tavler · Stærk 
serieproduktion · Projektering integreret 
med Automation

Trafik
Innovativ trafikledelse · Smidig projekt-
afvikling · Kompromisløs funktionalitet

Sikring
Ansvarsbevidst opgaveløsning · 
Flersidet tryghed · Diskret effektivitet

Entreprise
Operationel projektering · Hurtige og 
præcise arbejdsgange · Omhyggelig 
dokumentation og grundige eftertests

Nørresundby:
Sundsholmen 39

9400 Nørresundby
Tlf. 96 32 60 00

Århus:
Sintrupvej 19A
8220 Brabrand

Tlf. 88 82 62 63 
 

Horsens:
Kattesund 13

8700 Horsens
Tlf. 75 62 21 61

Vejle:
Karetmagervej 10 A

7100 Vejle
Tlf. 76 42 51 00 

 
Rødovre:

Krondalvej 8
2610 Rødovre

Tlf. 44 57 93 00


