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- vi  vandt  ikke...
 Odense Sportscentrum vandt Danskernes Idrætspris 

- vi  si’r  tillykke

GAR GeneRAlfORSAmlInG 
torsdag 11. februar kl. 18.30

AR’S ORDInæRe GeneRAlfORSAmlInG 
tirsdag 16. februar kl. 19.00
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AllAn Pedersen
Nørholmsvej 25
9000 Aalborg
Tlf.: 9818 2785

MAds GAdeberG Jensen
Hadsundvej 182A
9000 Aalborg
Tlf: 5355 2125 
materieludvalg@
AalborgRoklub.dk

Formand:	
KArsTen HOlT
Thulebakken 57
9000 Aalborg 
2058 9603 
Formand@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem: 
HenrY KrUUse
Vester Vænge Alle 20 
9000 Aalborg 
4093 3861 
HenryKruuse@
AalborgRoklub.dk

Næstfomand:	
UlrIK sAXAGer
Digtervejen 16 
9200 Aalborg SV 
9818 9063 
Naestformand@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:	
sIMOn lYnGsHede
Mejsevej 3
9400 Nørresundby 
2680 3004 
SimonLyngshede@
AalborgRoklub.dk

Kasserer:	
AAGe VesT PeTersen
Vesterbro 21A, 3.tv 
9000 Aalborg 
2496 0435 
Kasserer@
AalborgRoklub.dk

Bestyrelsesmedlem:	
JesPer FUTTrUP
Nordtoft 56
9000 Aalborg
3065 9100
JesperFuttrup@
AalborgRoklub.dk	

Bestyrelsesmedlem:	 	
JOnAs sVAne
Borgmester
Jørgensensvej 3
9000 Aalborg
Mobil: 2373 7514
JonasSvane@
AalborgRoklub.dk

	

BESTYRELSEN:

MaTERiEL:

Gamle	Aalborg	Roere:	
AAGe nIelsen
Skøjtevej 27 
9230 Svenstrup J 
9838 2417 
jyaanielsen@gmail.com

GaR:

Søsportsvej 8 
9000  aalborg 
Tlf.: 9812 6719

mail@aalborgroklub.dk

www.aalborgroklub.dk

Giro: 9 46 11 59

aaLBORG
ROKLUB:

næste roblad udkommer i marts måned - Deadline 15. februar

MEDLEMSBLaD:
PeTer lAUbeK
Ansvarshavende:
Skydebanevej 30, 
bolig 15, 1. sal 
9000 Aalborg 
9846 0208
peterlaubek@joda.dk

KArsTen HOlT
- se formand

FrAnK r. sØrensen
2924 9077
franksor@stofanet.dk

sTeen VIllAdsen 
2071 5088
Barken 30 B
9260 Gistrup
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 “afsend-
erens” navn, så det er tydeligt hvis 
mening, der gengives. 

TrYK:
NOVAGRAF A/S
Lyngvej 3 . 900 Aalborg
www.novagraf.dk
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Godt nytår til alle medlemmer, 
samarbejdspartnere, annoncører 
og sponsorer.
Aalborg Roklub og vores Universitetsroning 
havde jo fået en DIF jurys bevågenhed – og 
deltog derfor i Sport 2015 i Jyske Bank Box-
en i Herning den 9. januar 2016. Takketalen 
skulle fremsendes til DR Sporten allerede in-
den jul (!) – og måtte max vare 30 sekunder!!! 
Det var en neglebidende spændende aften – 
som de fleste medlemmer sikkert fulgte med i 
hjemme fra sofaen.
Jeg var i selskab med borgmester Thomas 
Kastrup-Larsen og fritidschef Erik Chri-
stensen.
Og jeg måtte da knibe mig selv i armen indtil 
flere gange over, at vi var i selskab med top-
pen af Danmarks sportsfolk, der har trænet 
i årevis for at præstere de resultater de har. 
Man kommer ikke sovende til denne berøm-
melse.
Odense Sportscentrum vandt Danskernes 
Idrætspris og til lykke med det. Universitets-
roning i Aal-borg Roklub er lige så godt et 
projekt i dag, som det var i går. Vi er kun ca 3 
år gamle – og sikken en rejse. Vi kan være su-
per stolte over indsatsen, resultaterne og det 
miljø, der er opbygget. Joh.. Vi har skam en 
splendid roklub !!! At være nomineret til pris-
en er et skulderklap af dimensioner, en salt-
vandsindsprøjtning til projektet, og et klart 
signal til nuværende og fremtidige deltagere, 
at vi har gang i noget stort, der er stærkt på vej 
til at blive endnu større.
Dette blev meget passende understreget af, at 
vi samme dag som Sport2015 – vandt 2 jyske 
mester-skaber, en række anden og tredjeplad-
ser ved JM i indendørsroning !!! Til lykke !!!
Kæmpe TAK til Bjarne for en fuldstændig 
heroisk indsats, trænerteamet og selvfølgelig 

vore uni-versitetsroere. Formidabel indsats. 
Stor tak til vore nære samarbejdspartnere – 
Aalborg Universitet, DFfR og Aalborg Kom-
mune.
Tak til vore øvrige samarbejdspartnere – UCN 
og roklubberne i Aalborg, og selvfølgelig tak 
til vore annoncører og sponsorer, hvis bidrag 
er med til at smøre maskineriet. Skal man by-
gge noget stort, skal man løfte i flok !
Der er fuld damp på maskinen allerede fra 
første dag i det nye år. Klubaftner og gener-
alforsamlinger (GARs og klubbens) er under 
forberedelse. I skrivende stund nyder jeg sta-
dig, at jeg deltog i Bent Bogs Big Band Gal-
lashow i klubben – med både kvindelig og 
mandlig sanger i front. Joh der er stil over det 
bigband – også når der blæses.
Næste klubaften er på trapperne. Allerede 3. 
februar afholdes en rigtig spændende klubaf-
ten, når vi får besøg af ordensmagten i egen-
skab af Tommy Frank, der fortæller om sit 
mangeartede job. Dét kan vi roligt glæde os 
til.
Februar bliver travl. GAR afholder general-
forsamling torsdag, den 11. februar – mens 
klubbens generalforsamling afholdes tirsdag, 
den 16. februar kl. 19. Se indkaldelsen og 
dagsorden andetsteds i bladet. Generalfor-
samlingen er klubbens øverste myndighed – 
og her skal bestyrelsen gøre rede for klubbens 
temperatur og puls. Det er en vigtig aften, der 
traditionen tro finder stor deltagelse. 
2016 ligger åben som en ny notesbog uden 
indhold. Bestyrelsen har naturligvis planerne 
klar for 2016; men de skal udføres af klub-
bens medlemmer. Mød op og få et indblik i 
og indflydelse på den kommende rosæsons 
aktiviteter – og selvfølgelig tage del i det 
rokammeratlige samvær. 
Hold nu godt øje med vores hjemmeside og 
med mails fra roklubben, så du ikke går glip 
af spæn-dende aktiviteter og godt kammerat-
skab.
 Ro motion 
 ER go’ motion – hele året.
 Vi ses i klubben !
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FORSIDE: 
Caroline Wozniacki fik opgaven at 
afsløre hvem, der vandt Danskernes 
Idrætspris 2015.

aKTiViTETS-
KaLENDER:

HUSK SVøMNiNG 
hver søndag fra kl.17 til 18 i 

Sofiendalskolens Svømmehal.
Mød frem og hold svømmeformen 
vedlige, så du er klar til den kom-

mende rosæson.

  5. AR Swing & Jazz Band kl. 19.30
   - allle er velkomne
  7. Team Torsdag Nytårstræf   
   kl..20.00 

  2. AR Swing & Jazz Band kl. 19.30
   - allle er velkomne
  3. Klubaften kl. 20.00: “Det går sgu  
   meget godt i Danmark”  
  4. Team Torsdag Træf kl..20.00
  11. GAR generalforsamling kl. 18.30
   - se side 7
  16. Ordinær generalforsamling i AR
   kl. 19.00 - se side 5 

  1. AR Swing & Jazz Band kl. 19.30
   - allle er velkomne
  10. Team Torsdag Træf kl..20.00

  2. Store rengøringsdag kl. 9.00 
  3. Standerhejsning kl. 10.00

flere oplysninger på 
opslagstavlen og

 www.aalborgroklub.dk

JANUAR:

FEBRUAR:

MARTS:

APRIL:

Intet hørt! Intet sagt! 
Kun rygter!
Det er ikke blot mørkt udenfor, i disse de-
cember dage, men også i Aalborgs ukendte 
stolthed, Aalborg Roklub, er det mørke tider. 
Det rygtes, at formanden i en længere peri-
ode, har været i ledtog med Dame Roklub-
ben, om et hemmeligt projekt! Dette projekt 
skulle efter sigende være et forsøg på at parre 
roklubbernes medlemmer, for at avle nye 
medlemmer! 
Et projekt der lader til, at være støttet op af 
universitetsroerne, hvor flere af drengene og 
pigerne har fundet sammen, hvortil dame-
otteren ofte er blevet kaldt ”kærestebåden”. 
Vi er nærmere over i en konspiration mod 
vores kære roklub! Vi må forholde os til re-
aliteterne! Vi er viet til livet i robåden, ingen 
undtagelser! Det er måske også derfor, at ryg-
tet siger, at formanden er involveret i sådan et 
projekt, desværre oplever klubben af og til, 
at medlemmer afgår ved døden, æret været 
deres rotag, og derfor behov for nye medlem-
mer. 
Nå, men vi skal også videre, for der er flere 
rygter i omløb nede i omklædningsrummet. 
Det sidste nye, store rygte, er næsten ikke til 
at tro på. Det virker lidt usandsynligt, men 
taget munden som rygtet kommer fra i be-
tragtning, kan det meget muligt være, nemlig 
at Yankee i egen høje personen, er gået over 
til hyggeroning. Og endda i inrigger, med ko-
nen! Og at han har rådført sig med klubbens 
inrigger kilometersluger, Allan, om hvordan 
hyggeroning bedst bliver udført! Dette 
nye felt for Yankee, ifølge rygtet, er meget 
spændende og interessant at følge med i. Det 
bliver spændende at se, hvad der sker, når 
sommeren kommer tilbage, og bådene skal 
på vandet igen. 

Satire: månedens rygtedannelse
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 Hermed indkaldes til

 Ordinær 
 generalforsamling 
 i Aalborg Roklub 
TirsdAg den 16. februAr 2016 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 2015, herunder godkendelse af budget 2016, og   
  fastlæggelse af kontingent for 2016.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, iflg. §5.
   På valg er følgende: 
   Formand
   Bestyrelsesmedlem med ansvar for Roning
   Bestyrelsesmedlem med ansvar for Kommunikation
   Bestyrelsesmedlem med ansvar for Klubhuset
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Beretning for dispositionsfonden og valg af formand for  
  samme.
 9. Eventuelt. 
Regnskab for 2015 og budget 2016 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 2016.
Indkomne forslag vil blive fremlagt til medlemmernes gennemsyn, sammen 
med regnskab og budget.

Aalborg Roklub er som sædvanlig vært ved et stykke brød 
og en kop kaffe under generalforsamlingen.

 
Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen for Aalborg Roklub
KARSTEN HOLT

Formand
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Tekst: frank r. sørensen
foto: simone læsø

Aalborg	Roklub	fik	flot	start	på	det	
nye	år	med	masser	af	medaljer	i	de	
ædle	metaller	ved	Jysk	Mesterskab	
i	Århus.

Det var tilfredse og trætte universitetsroere 
der sidst på lørdagen den 9. januar vendte 
snuden hjem fra Århus mod Aalborg efter de 
Jyske Mesterskaber i ergometerroning, oven i 
købet med lasten fuld af ædelt metal og bilen 
tæt på overvægt.
- Vi fik hvad vi kom efter, udtalte en tilfreds 
cheftræner Bjarne, der kan føje 2 jyske 
mesterskaber på sin rekordliste, idet Anders 
Boutrup vandt guld i 2000 meter herre og 
Esben Ravn vandt guld i 200 meter sprint. 
Ud over de 2 guldmedaljer, blev det også til 
4 sølv- og 5 bronzemedaljer ved stævnet. Og 
det er da vist meget godt!
Aalborg Roklubs mandskaber havde no-
gle rigtig fine løb med gode resultater, også 
førstegangsdeltageren Kaare Madsen hjem-
bragte en sølvmedalje i Herre B på 200 meter 
Sprint, en meget flot præstation. Det bliver 
spændende at se, hvad han kan præstere når 
der er DM og han har fået styr på starten. 

Hos pigerne vandt Christina Donstrup sølv 
i Dame 2000 meter og en bronzemedalje i 
Dame 200 meter. Hun var oppe mod en af de 
hårde konkurrenter i sin gruppe, Nina Hol-
lesen, der lige er kommet på landsholdet. Det 
bliver også spændende at se, hvad Christina 
kan hente hjem ved DM.
Sprinterløbene var de mest spændende at 
følge. Her var der tempo på ergometrene og 
en rigtig god stemning blandt publikum.Tider 
og placeringer på de enkelte løb kan ses på 
Aalborg Roklubs hjemmeside, universitets-
roning og resultater.

2 X Jm Guld og medaljeregn 
til universitetsroerne

Lørdagens samlede 
medaljehøst:
dame senior A 2000 meter 
Sølv ved Christina Donstrup.
Herre b 2000 meter
Bronze ved Benedek Gaal.
Herre senior A 2000 meter
JM og guld ved Anders Boutrup og
Bronze ved Esben Ravn.
firma stafet 4 x 500 meter
Sølv ved Simon Staal Nielsen, Christian 
Hauge, Dan Dodensig Kristensen og 
Markus Schelske og
Bronze ved Mikkel Paetau, Jacob 
Andersen Molbech, Jesper Quist Jensen 
og Chr. Bager Jacobsen.
dame serie A åben 200 meter sprint
Bronze ved Christina Donstrup.
Herre b 200 meter
Sølv til Kaare Madsen.
Herre A 200 meter sprint
JM og guld til Esben Ravn, sølv til 
Mikkel Paetau og Bronze til Nedim 
Cokljat.

Anders	Boutrup,	Aalborg	Roklub,	Jysk	Mester	i	senior	A	
2000	m,	er	flankeret	af	Steffen	Bonde	fra	Odder	Roklub	på	
2.	pladsen	og	til	venstre	Esben	Ravn	fra	Aalborg	Roklub	på	
3.	pladsen.



7AALBORG ROKLUB

generalforsamling i 

der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
TOrsdAg 11. februAr Kl 18.30

i AR’s lokaler på 1. sal
Dagsorden iflg. 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
 6. Valg af 2 revisorer
 7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen 
skriftligt i hænde senest torsdag den 4. februar 2014.

Inden generalfiorsamlingen serveres der den sædvanlige 

menu:
Kogt torsk med tilbehør . Citronfromage . Kaffe med småkager

PRIS INKL. 1 øL OG 1 SNAPS 200,- KRONER.
Tilmelding senest torsdag 4. februar til:

Aage Nielsen, tlf.: 23 37 50 25 eller mail: jyaanielsen@gmail.com
Alternativt  på opslaget i roklubben - listen nedtages også torsdag den 4. februar.

Inden generalforsamlingen er der, hvis aktuelt, 
optagelse af nye medlemmer.

Bestyrelsen håber på det sædvanlige store fremmøde, således den ved, at 
medlemmerne står bag, når der igen skal træffes store beslutninger om 

GAR’s og AR’s fremtid.

Med roer hilsen
gAr’s besTYrelse
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Tekst: Peter laubek

Vi sad alle klistret til skærmen lørdag 
den 9. januar, hvor dr`s show sport 
2015 blev afviklet i boxen i Herning. Alle 
havde fokus på det øjeblik, hvor miss 
solskin Caroline Wozniacki bekendt-
gjorde hvem, der fik danskernes idræts-
pris 2015 . 
de tre nominerede var :
 Aalborg roklub – 
 universitetsroning.
 Odense sportscentrum.
 Team Veteran – 
 København / bornholm.                                                                                                                                     
Her var Aalborg roklub virkelig kom-
met i selskab med eliten i dansk idræt. 
formand Karsten Holt var sammen med 
Aalborgs borgmester Thomas Kastrup 
larsen og fritidschef erik Christensen i 
boxen og meget spændte på om Aalborg 
roklub  skulle vinde finalen om dansk-
ernes idrætspris og hjemføre 50.000 kr. 
til klubben og 50.000 kr. til idrætten i 
Aalborg. det blev et lige ved og næsten. 
Odense sportscentrum slog os med en 
spids, og formand Karsten måtte lade 
takketalen blive i inderlommen. men nu 
kender sportsverdenen Aalborg roklub.
Hvad gik der forud for finalepladsen ?

for måneder tilbage var Hanne og bent 
mølgaard fra Team Torsdag i sommer-
huset i løjtland ved lillebælt. Hanne 
og bent hørte i radioen om danskernes 
idrætspris.  med tanke på bjarne`s  pro-
jekt 888 med universitetsroning  kontak-
tede de  John  Terp, som forhørte sig ved 
dansk forening for rosport.  Herefter 
blev der lagt tryk på årene – flere blev in-
volveret, heriblandt cheftræner bjarne 
Pedersen og universitetsroerne. der 
skulle nu skrues en ansøgning sammen. 
for at komme i betragtning til dansk-
ernes idrætspris skal vinderinitiativet 
have et højt ambitionsniveau – også i ud-

- lige ved og næsten...

Danskernes 
Idrætspris 2015
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førelsen.  det er der ingen i klubben, der 
er i tvivl om er tilfældet.  det gælder om 
at Ar og universitetsroerne skal være 
blandt de bedste.  de ressourcer klubben 
investerer i projektet skal være til gavn 
for rigtig mange unge mennesker og 
dermed til rosportens udbredelse.  sidst 
men ikke mindst skal det være et nyska-
bende initiativ, som kan tjene til inspira-
tion for andre. med Projekt 888 er det 
netop hensigten, at samtlige danske uni-
versiteter skal tage ideen op, således  at 
dansk universitetsroning  kan vinde ud-
bredelse på samme vis som vi kender i 
england, Tyskland og u.s.A. 
der blev formuleret en ansøgning, der 
beskrev flg.:
 Hvad går initiativet med uni- 
 versitetsroning ud på?
 Hvordan kommer initiativet  
 foreningsidrætten til gode ?
 Hvorfor skal dette initiativ  
 vinde Danskernes Idrætspris?
interesserede medlemmer kan læse 
ansøgningen i sin helhed på klubbens 
hjemmeside.
i alt 248 projekter blev indberettet til 
dif !!! en jury blev nedsat, og denne 
jury skar antallet af projekter ned til 
24 – 3 projekter fordelt i 8 regioner lan-
det over. Herefter skulle en afstemning 
blandt landsdelens lyttere finde regio-
nens semifinalist.
med 54% af de afgivne stemmer vandt 
Ars universitetsroning afstemningen i 
nordjylland. 7 andre projekter fra lan-
dets øvrige regioner fandt ligeledes vej til 
semifinalen.
så skulle difs bestyrelse træde i karak-
ter – idet de nu blandt disse 8 projekter 
skulle finde de 3 finalister – Og vinde-
ren. så vejen var lang og spændende og 
mange har været involveret under vejs. 
Vort projekt har fået meget stor bevå-
genhed og opbakning fra det ganske 
land.

i TV udsendelsen fra boxen hørte vi 
hvorledes landets topidrætsudøvere 
måned efter måned træner til smerte-
grænsen for at nå til tops internationalt. 
Vi hørte hvorledes vor egen eskild eb-
besen fra guldfireren dårligt turde give 
sine børn en knuser, når han tog af sted 
til  et  afgørende  internationalt rostævne 
af ængstelse for at blive smittet med 
f.eks. forkølelse.  Her i Aalborg roklub 
spøger vi jo ofte med de udfordringer 
bjarne giver vore kaproere. Koldtvand-
stræning, udvidelse af smertegrænsen 
o.s.v.  der er blandt vi gamle hanelefan-
ter stor respekt for den kæmpeindsats 
som bjarne og hans drenge og piger yder 
på rosportens alter.  en respekt, der nu 
deles af dansk idrætsforbund og dansk 
forening for rosport og ikke mindst fra 
hjembyen Aalborg og Aalborg univer-
sitet.
Vi har i mange år sunget ” Vi har en splen-
did roklub ”, det gælder mere nu end no-
gensinde. stor tak til alle de medlemmer, 
der på forskellig vis har bakket op om 
projekt 888. en særlig tak til cheftræner 
bjarne og hans hustru lotte, samt til for-
mand Karsten Holt, næstformand ulrik 
saxager og økonomichef Aage Vest, der 
må lægge ryg til alle de udfordringer de 
bliver udsat for – dels  af ansvarsmæssig 
og ikke mindst af økonomisk karakter.                                                                                                                                        
et nytårsønske kunne være, at alle Ar 
medlemmer, der har evnen, har pligten 
til at hjælpe, når Projekt 888 fremsæt-
ter ønske om hjælp. det være sig løs-
ning af praktiske opgaver som  bistand 
til at formulere ansøgninger om økono-
misk hjælp, skaffe sponsorer eller på 
anden vis stille sig til rådighed, når der 
er hjælp behov.  Alle har nu set, at Pro-
jekt 888 har vokset sig større end vi har 
drømt om.

- lige ved og næsten...
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Cheftræner	Bjarne	orienterede	ved	årets	nytårs-
parole.

Tekst og foto: frank r. sørensen 

- Målene for 2015 blev næsten nået, det 
gik som forventet med tilfredsstillende re-
sultater og masser af omtale. Sådan indledte 
cheftræner Bjarne Pedersen nytårsparolen for 
projekt 888 søndag den 3. januar i klubbens 
opholdsstue.

God støtte fra sponsorer
Herefter kunne de cirka 30 fremmødte, kap-
roere, bestyrelsesmedlemmer og andet godt-
folk lytte til cheftrænerens gennemgang af 
sæsonen 2015 og de resultater, de gæve kap-

Nytårsparole med gys og forventninger

roere har hentet hjem fra kaproningsbanerne i 
Danmark og ved deltagelsen i European Uni-
versity Rowing Games i Holland. En sæson 
der er gået stærkt med god støtte fra mange 
sponsorer, der har bevirket at Projekt 888 har 
kunnet gøre det, de har gjort.
En af de gode nyheder er samarbejdet med 
Roklubben ægir. Kaproerne fra Aalborg 
Roklub må nu benytte ægirs lokale med er-
gometre og det bekommer morgenmotioni-
sterne rigtig godt. De skal nu ikke mere stå i 
kø for at få den eftertragtede motion i Aalborg 
Roklubs motionsrum.

Projekt 888 i fire grupper
Projektet for 2016 er bygget op over fire grup-
per. Elitegruppen, der har til formål at skabe 
vinderteams. Basisgruppen, hvis mål er at nå 
til finalen ved deltagelsen i European Univer-
sity Rowing Games. Rekrutteringsgruppen, 
hvis mål er at vinde Universitetsmesterska-
bet ved DM den 17. og 18. september. Sid-
ste gruppe er Motionskaproere, der ingen 
målkrav har.

Ny træningsmodel
I år kommer træningen til at ligge anderledes 

Et flot 2015 resultatmæssigt, 
for projekt 888, danner funda-
ment for det nye år med et 
endnu højere ambitionsniveau 
og bedre resultater.



11AALBORG ROKLUB

for de nye universitetsroere der skal rekrut-
teres til de otterhold, der skal kæmpe om 
sølvpokalerne ved Aalborg Regatta 2016, der 
finder sted den 17. juni. 
De to pigeottere fra henholdsvis University 
College Nordjylland (UCN) og Aalborg Uni-
versitet (AAU) skal begge trænes i Roklub-
ben ægir, hvor de to drengeottere fra samme 
to universiteter skal trænes i Aalborg Roklub. 
De nye og kommende universitetskaproere 
fra begge universiteter er inviteret til et intro-
møde i klubben den 9. marts og her, håber vi, 
der møder mange op som traditionen byder 
og de gode rotakter kan fortsætte.
Udover også at deltage i Copenhagen Har-
bour Race den 15. oktober, vil kvinderne 
forsøge at slå en 100 km rekord. En match 
vi kommer til at høre mere om når den tid 
nærmer sig.

Danmarks Idrætspris 2015
Efter en gang gys og koldtvandstilvænning i 
den kolde Limfjord med efterfølgende sauna 
sluttede formand Karsten formiddagen med 
at takke for en god sæson, der forhåbentlig 
lørdag den 9. januar bliver kronet med Dan-
marks Idrætspris 2015 i BOXEN i Herning, 
hvor Aalborg Roklub var blandt de tre nomi-

nerede til prisen. Og når dette roblad går i 
trykken, så ved vi om Karsten fik prisen i hus.
Formanden ønskede også held og lykke til det 
mandskab, der samme dag, den 9. januar, skal 
til Århus og kæmpe om JM i ergometerro-
ning.

Nej,	det	er	ikke	fotografens	briller,	der	duggede	
da	der,	vistnok	for	første	gang,	er	set	personer	
af	det	modsatte	køn,	også	kaldet	hunner,	i	her-
resaunaen.	Det	var	linsen	på	kameraet	der	ikke	

kunne	tåle	varmen.

info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup 
Sørensen

VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10
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Tekst og foto: Peter laubek

Admiralholdet, klubbens store kulturbærer, 
still going strong.
Ved årets julestue var Admiralholdet 
repræsenteret ved Holger Tromholt, årgang 
1923, Freddy Schnoor, årgang 1928 samt 
topgast Fritz Ploug, årgang 1948. Der var af-
bud fra Ove Thomsen, årgang 1920 og Jør-
gen Havemann, årgang 1944. Sidstnævnte 
havde overdraget en flaske god juleportvin til 
Holger Tromholt, der fordelte den ædle drik 
til de gamle rosvende.
Pottemesteren, alias Povl Wendt var som van-
ligt mødt op før fanden fik sko på, for at sikre 

den rette temperatur i Saunaen når Lørdags-
morgenbaderne mødte frem af vintermørket  
i den tidlige morgenstund. Af øvrige morgen-
duelige skal nævnes honette folk som Børge 
Christoffersen (LMB`s museumsdirektør), 
Ole Kristensen (Morsingboen), Jens Fauer-
holt, John Terp og robladets udsendte. Des-
værre mistede  LMB det trofaste medlem 
Søren Hæk, der afgik ved døden i februar 
sidste år.
Julefestlighederne startede traditionen tro 
med julebad og efterfølgende sauna og sol 
fra ”Die Sonne”. Trods autoriseret el – instal-
latør Freddy Schnoor`s utallige advarsler om 
”Lebensgefahr” vovede Pottemesteren pelsen 
og riggede Die Sonne til i saunaen. Da den 
fik de 220 volt skete miraklet , 6 af de 8 rør 
i Niels Peter Risgaards elektriske vidunder 
lyste op på de vinterblege kroppe.
Selvfølgelig skulle Børge C. og Ole K. prak-
tisere ”Julevikingefærden” i Limfjorden”.
Provokeret af omstændighederne måtte 

68. julestue!

Lørdags-
morgen-
badernes

Traditionen	tro,	så	fik	Povl	Wendt	tændt	flam-
merne	på	Friesengeisten
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redaktionens udsendte også opleve skiftet fra  
”Die Sonne” og saunaens 90-100 grader til 
Limfjordens 8-9 grader.
Efter den store renselsesproces entrede mand-
skabet  den julepyntede  opholdsstue med 
svævende nisser og et smagfuldt dækket ju-
lebord.
De færreste er klar over, at forberedelserne 
til dette sagnomspundne julearrangement 
starter et år i forvejen, hvor der bestilles bord 
til planlægningsgruppen på Kontiki Bar og 
efterfølgende evaluering på Smedekroen. Her 
lægges der slagplan for indkøb og arbejdsde-
ling. Eksempelvis importeres udenlandsk 
spiritus ”Friesengeist” fra vort naboland mod 
syd. Indkøb af Gammelost  er en tillidssag, 
der tidligere blev varetaget af Smeden, men 
nu er blevet en fællessag. Fremstillingen af 
de eksklusive Smedeæg  varetages med stor 
succes af Ole K. Lørdagsmorgenbadernes 
indkøbsudvalg kræver mange års erfaring 
og stort mod og kan derfor ikke delegeres til 
hverken kaniner eller studenter.
Når listefører Povl Wendt stiller med  ”Rul-
len” , kaldes der til orden og så er der navne-
opråb og afkrydsning.  Af ”Rullen” frem-
går navne og mødestatistik tilbage til 1947. 
Herefter sørger Børge C. for at regalierne fra 
museumsskabet: ”Lydhammeren, Tågehornet 
og Bådsmandsfløjten”  er på plads.
Lyset dæmpes, herefter rettes focus mod  pot-
temester Povl Wendt, der antænder” Friesen-
geisten” i de opstillede skibsdrengeglas. Ved 

synet af de blå flammer indfinder julestem-
ningen sig umærkeligt.
Herefter indtages der sild, rullepølse, kryd-
derfedt, juleleverpostej m.v. alt sammen skyl-
let ned med Rød Aalborg og godt dansk øl. 
Herefter breder nostalgien sig i lokalet. Det 
svirrer med gamle rohistorier og indimellem 
får den aktuelle politiske situation en kritisk 
behandling.
Herligt  at denne meget specielle afdeling i 
klubben lever i bedste velgående. Stor tak til 
de agtværdige medlemmer, der stadig holder 
denne tradition i hævd.  

ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk

Garanti for kvalitet

Fritz	Ploug	og	Freddy	Schnoor	overvåger,	ar	Ole	
K.	får	serveret	Smedeæggene	på	rette	vis.

Under	Holger	Tromholts	årlige	juletale	overrakte	
han	en	flaske	portvin	og	en	julehilsen	fra	

Jørgen	Havemann
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Jeg en 
Jeg er en and. Min verden er Aalborg 
Roklubs robassin. Jeg er ikke alene, jeg har 
to medænder. Vi er skabt af Jacob, om end 
ikke i hans billede, så dog ud fra hans tank-
er. Vi er skabt til et liv i vand, vi er skabt til 
overlevelse i Aalborg Roklubs robassin. Vi er 
skabt til det våde element, vi er skabt til altid 
at flyde ovenpå. Vi er forsynet med en ballast, 
så vi umuligt kan kæntre, selv i malstrøm og 
tsunamibølger.
Vi har en mission. Vi skal altid flyde med 
strømmen, det er vort formål med tilværelsen. 
Vi er skabt for at indikere hastighed. Vores 
cyklus i bassinet måles i antal omgange, og 
tiden pr. omgang (t/o) viser årekraftens på-
virkning af vandmasserne. Bevæges ingen 
åre gennem vandet, ligger vi stille i en dva-
lelignende tilstand. Det generer os ikke, men 
her ser vi frem til aktion, vi venter på be-
vægelse og fremdrift. Ved maksimal årekraft 
(4xå) og en rytmebevægelse på 100% opnår 
vi den absolutte nydelse. Dog må vi kalkulere 
med en usikkerhedsfaktor i forbindelse med 
rytmen, der kan medføre det særlige kick, der 
kan opstå ved en veloverstået uforudset hæn-
delse. Turbulens stræber vi dog ikke efter i 
det daglige. Vi foretrækker jævnt træk og en-
sartet rytme.
Jeg hedder Vagn. Mine medænder hedder Pe-
ter og Finn. Vi er ikke ens. Vi burde ud fra 
et videnskabeligt synspunkt være skabt fuld-
stændig ens og have været hinandens klonin-
ger. Men det er vi ikke. Vi er alfa-, beta- og 
gammaer. Hver af os har særlige kendetegn, 
og hvad mere er, vi har forskellige tempera-
menter. Tro det, hvem der vil, når I ser os. Vi 
burde være skabt til teknisk samarbejde og vi-
denskabelig analyse, men vi har en genetisk 
fejl. Vi konkurrerer indbyrdes. Vi planlægger, 
lægger fælder og lokker hinanden. Vi konkur-
rerer.
Episode: Der kommer liv i vandet, vi be-
væger os alle tre med strømmen. Finn tager 
straks føringen, mens jeg lægger mig i hans 
kølvand. Vi er begge koncentrerede, og jeg er 
opsat på at følge med. For koncentrationens 

skyld er vi begge udstyrede med høreværn, 
så vi ikke distraheres i farten fremad. Peter 
søger inderbanen og er intenst lyttende, han 
uden høreværn af hensyn til mulig kommu-
nikation. Peter skvulper lidt fremad, men er 
mere fokuseret på social kontakt: Er der liv 
uden for den afstukne bane? Finn tager straks 
yderbanen, hvor der tilsyneladende er mest 
fremdrift, mens han forsøger at overbevise 
mig om inderbanens fortræffeligheder: inder-
banen er kortest. Men yderbanen er hurtigere. 
Listen lykkes ikke, og jeg tager retning mod 
midterbanen for at undgå gnubberi. Peter er 
landet på bredden, halvt ude af det våde ele-
ment. Han har fået kontakt og lytter intenst. 
Kommunikation er kilde til meget godt, og 
der er fremdrift og nyskabelse at hente. Plud-
selig sætter Peter i et vildsomt spring, delvis 
hjulpet på vej af en springflod fra den ham 
nærmeste åre. Han hvirvler af sted og er hur-
tigt ude af syne. Peter er gået under bræd-
derne, men vi halser hurtigt efter. Allerede 
ved tredje åretag er Peter på banen igen flere 
meter foran vi andre. Men nu tirres Finn til 
en kraftpræstation og accelererer hastigt i 
det oprørte vand, mens jeg roligt, men stabilt 
holder midterbanen.
Melding fra konkurrencesamfundet: ”Dan-
mark vinder 3-2 (avisoverskrift). Særligt én 
duel endte med at blive kampafgørende i det 
litterære arvefjendeopgør mellem Sverige og 
Danmark”, meddeler pressen. Hordan gik det 
i fodbold? Samfundet er fuldt af konkurren-
cer. Vild til vands: Studenterroerne i Aalborg 
klarer sig fortræffeligt. Og old boys-roerne! 
Bassinroerne rører årerne, så vi ænder ikke 
flyder i dvale for længe. Fremdrift skal der til. 
Jeg takker min skaber for, at jeg er en and. I 
vand.
 Vagn, p.t. and.
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Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Aalborg Roklub 
med 6 øre, hver gang du tanker benzin eller diesel. 

Første gang du har tanket 500 liter, får Aalborg Roklub en ekstra bonus på 
250 kr. Det koster dig ikke ekstra – OK betaler hele beløbet. Har du et OK 
Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale.

Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på www.ok.dk

 Få et OK Benzinkort 
 og støt Aalborg Roklub
hver gang du tanker
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VI er oppe på  
tangenterne ...

Bliv inspireret på 
www.novagraf.dk

Målgruppe og budskaber design og udformning

elektroniske medier tryksager

øvrige medier salg

Forhal males
Tekst og foto: Peter laubek

De to friske maler-
pigerAnja og Mette
fra malerfirmaet
Anton Lassen /
Fauerholdt i fuld
gang med at male
forhallen og vind-
fanget.
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Vinterklargøring 
2015/-16
Tekst: Allan Petersen

Efter standerstrygningen den 25 okt. er det tid 
for klargøring af bådene til næste sæson.
På den ophængte tidsplan kan I se, hvornår, 
de enkelte både skal klargøres. Der er intet til 
hindring for at rengøring med vand og sæbe 
samt adskillelse af båden foretages INDEN 
båden skal i værksted.
Hvis en båd er færdig før tiden, så meddel 
det  til  den, der skal have båden i værkstedet 
efterfølgende.
Hvis der er problemer med at holde tids-
planen, vil jeg gerne have besked.
Tidsplan: Se skemaet i højre spalte.
Hvis  der mangel på materialer eller re-
servedele så kontakt mig på telefon 98182785 
eller mail allanp2911@gmail.com.
Der er ingen ansvarlige til TERP, LAUBEK 
og STøCKEL , så hvis der er nogen, der vil 
påtage sig  opgaven med at klargøre disse 
både så kontakt mig.

Generelt for ALLE både:
1. Grundig vask og rengøring, før lakering.

2. Lakering af bundbrædder, midterlangrem,
  ræling,  det nederste af roret og eventuelle
 lakskader indvendig og udvendig.

3. Efterse skinner og sæder for  skader.

4. Udretning af splitter til fodspark.
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Runde
fødselsdage:
Klubben og redaktionen ønsker 
hermed tillykke med fødselsdagen til 
nedennævnte medlemmer: 

Hans Worm 2. januar

Poul Erik Trolle 6. februar
Torkild Carlsen 16. februar
Børge Christoffersen 3. marts

Bjørn Hamann Jensen 5. marts

Jonas Svane - medlem	af	
bestyrelsen - 10. marts

25 år:

75 år:

- vi si’r TILLYKKE

70 år:

50 år:

Tekst og foto: frank r. sørensen

Aalborg har i århundrede været en kendt og 
respekteret by, men så sandelig også en by 
man frygtede. På den anden side af Lim-
fjorden, er Lindholm Høje et synligt bevis på 
vikingernes frygtede togter rundt i Europa. 
Med deres eventyrlyst og frygtløse krige-
riske mentalitet, plyndrede de alt, hvor de 
kom frem.
Vikingerne fascinerer os stadig, bare kig ind 
i vores elskede Aalborg Roklub. Her bruger 
vi stadig Limfjorden som udgangspunkt for 
vores togter, når sølvpokalerne skal erobres, 
og det har vi faktisk altid gjort i de snart 130 
år, roklubben har eksisteret.
Kigger vi tilbage og bladrer i en flot billed-
bog, ”Aalborg Vikingernes by”, udgivet i 
1992 af fotograf Jens Jørgen Jensen, så kan 
vi på side 44 se klubbens gæve ”Vikinger” fra 
dengang. Det er tre billeder med Frank Pe-
dersen (71 år) som styrmand i en otter, Frank 
Pedersen ved båden og de unge ”Vikinger” i 
sauna. Og bladrer vi lidt videre i bogen, så er 
der på:
Side 104 en af vores gamle og nuværende 
vikinger, camoufleret som barsk soldat med 
moustage og et barskt blik i øjnene. Rigtig 
gættet, det er såmænd klubbens cheftræner 
for projekt 888, Bjarne Pedersen, hvis krige-
riske vikingeappetit efter sølvpokaler slet 
ikke er mættet endnu. Bare se på de sidste tre 
års resultater for universitetsroningen, projekt 
888 – The Viking’s is back in Town!

The Viking’s is back in Town!
”Aalborg	
Vikingernes	by”	
er	en	flot	bog	
fra	1992	fyldt	
med	farvefotos	
der	på	flotteste	
vis	skildrer	
livet	i	og	omkring	
Aalborg	dengang.

Side	104	viser	en	af	de	brave	vikinger	fra	Aalborg	
Roklub.

Side	44	er	go’	reklame	for	Aalborg	Roklub.



19AALBORG ROKLUB

Poul Erik
Trolle
70 år
Poul Erik blev medlem af AR i 1977, og 
allerede i hans første sæson kom han på dybt 
vand, idet han var så letsindig at tage med de 
garvede roere: Per og Ib Nygaard, Poul Fogh 
og Jens Thomsen på en langtur, der ambitiøst 
var planlagt til at gå Vendsyssel rundt ! 
Efter at have passeret Thyborøn og roet et 
stykke nord på, måtte man på grund at vind-
forholdene, opgive Vesterhavet og returnere 
til Limfjorden. Poul Erik blev imidlertid ikke 
afskrækket af oplevelsen og forblev roer.
I 1986 var det så tid til at tage en tørn i be-
styrelsen, først som kontingentkasserer og 
senere som næstformand øko ind til 1991. 
Karrieren på de bonede gulve toppede så i 
1996 med formandsposten i GAR, en post 
han bestyrede på bedste vis i 4 år.
I den ”gamle” Aalborg Regatta medvirkede 
Poul Erik  i den faste stab af officials, og var i 
mange år  tidtager for løbene.
Da halvdelen af veteran otteren i 2011 fandt 
på at ville på ferielangtur i det Svenske, om-
kring øerne Orust og Tjörn,  lod Poul Erik 
sig igen lokke ud på dybt vand. Der var så 
”underbar” en natur og så ”bra” et rovand, at 
turen blev gentaget i 2013 af samme hold.  Så 
kom der en dårlig skulder, efter lidt styrtløb 
ned af en stige, i vejen foreløbig for videre 
deltagelse i disse dejlige ture.
Den dårlige skulder har også lagt en dæmper 
på Poul Eriks aktivitet som morgenroer de 
sidste år.
Morgenroningen er ellers blevet dyrket tro-
fast gennem adskillige år, med værdsætning 
af de andre skæve eksistenser, der dyrker 
vores sport så tidligt på dagen. Selv i motions-
rummet er Poul Erik set med sved på panden. 
Bliv ved med det !

 Tillykke på vegne af de ”ø-kuller”  
 ramte rokammerater  på veteranotteren.
 Niels Erik Hofman.

Børge
Christoffersen
70 år
Den 3. marts når Børge Christoffersen Støvets 
År.  Børge fremtræder stadig som  en velholdt 
rosvend, der nyder sit otium i fulde drag. Vi-
kingebader, morgenroer, Silkeborgfarer  og  
medlem af den eksclusive ”Lørdagsmorgen-
baderklub” . 
 Sammen med fru Inger, der  er Aalborgpige  
og mangeårigt medlem  af det jubilerende 
ADR  har parret leveret  to ægte kaproere til 
klubben. Nemlig  Henrik og storebror Peter. 
Sidstnævnte  kunne så sent som i august 2015 
sammen med Jens Brandt hente sejr hjem i 
dobbeltsculler ved OPEN NORDIC MA-
STER REGATTA på Bagsværd. 
 Siden sidst i 60 erne hvor Børge gjorde sin 
entre i klubben har Børge varetaget en lang 
række tillidsposter i såvel  AR som GAR. 
Klubben har gennem årene i stor udstræk-
ning trukket på Børges faglige ekspertise  
indenfor budget / regnskab og  finansiering.  
Børge, trives som en fisk i vand, når han ved 
GAR generalforsamlinger  svinger dirigent-
hammeren.  Utallige er de hændelser Børge 
kan berette om fra tiden som hovedkasserer 
i GAR.  Det er aldrig kedeligt når Børge 
underholder med beretningen fra dengang 
GAR`s bestyrelse  ved 50 års jubilæet lejede 
Hals – Egense færgen. Eller om besøg hos 
N.P.Risgaard i dennes vinforretning m.h.p. at 
få eftergivet kæmperegning, hvilket lykkedes 
v.h.a. frk. Andersens servering af Singapore 
Gin Sling og en kammeratlig samtale.
Når GAR kalder til fest, kan vi være sikre på, 
at Inger og Børge er aktive deltagere, hvis 
de da ikke er på krydstogt, flodsejlads eller 
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i kinesiens land.  Vi er flere, der erindrer at 
Smeden og Børge ved 125 års jubilæums-
festen sponserede et kineser - Rolex ur og et 
kineserslips i klubbens farver. Undertegnede 
måtte i hård konkurrence med Karl Johan 
bøde over 600 kr. for slipset. Kunne glad vise 
Børge, at der stod ægte silke bag på slipset, 
hvortil Børge svarede, at der også stod Rolex 
på uret.
Børges klare stemme er heller ikke ubekendt, 
når der festes i klubben. Sammen med Potte-
mesteren kan Børge fremføre ”Flade Jensen”, 
så der ikke er et øje tørt. I øvrigt er Børge den 
eneste i klubben, der har sin egen sang, der 
ved festlige arrangementer fremføres med 
stor patos af Bent Bogs Swingorkester.
Da klubben fejrede 125 års jubilæet i 2011 var 
det helt naturligt, at trække på Børge`s viden 
om prominente medlemmer i klubben gen-
nem de mange år. Han fik derfor den svære 
opgave at  gøre rede for Aalborg Roklubs 
”Den gyldne bog”, der omtaler medlemmer 
hundrede år tilbage, samt føre den a jour.
Til slut skal det bemærkes, at  hos Børge er 
der ingen tvivl om, at AR er en ren herreklub 
og det skal den blive ved med at være, men 
man fornemmer en vis forstående holdning 
overfor de  ungdommelige otterpiger  Bjarne 
har slæbt til huse.  
 Stort rosportsligt  tillykke med de 70 år
 på rokammeraternes vegne
 Peter Laubek

Torkild 
Carlsen 
70 år
I 1946 kom fødselstallet i Danmark op på 
96.111, det højeste fødselstal nogensinde. 
70.000 personer fra denne årgang kan fejre 
deres 70 års fødselsdag i år.
Torkild er med i årgang 1946 og kan således 
fejre sin runde dag den 16. februar. 
Han blev medlem af roklubben som 16 åring 
i 1962 som ungdomsroer under Kurt Thom-
sen’s ledelse. Torkild havde ham som lærer 

på Hobrovejens skole. Kurt var i 60’erne en 
meget afholdt leder af ungdomsafdelingen og 
man måtte på en venteliste for at komme ind 
i roklubben.
Som 17 åring blev man døbt, og så måtte 
man drikke bajere og komme med til vel 
nok Aalborg’s mest omtalte fester. Bådhallen 
blev ryddet og pyntet op og Herman Phän-
ner’s 5 mands orkester leverede musikken til 
dansen og med en anden lærer som forsanger: 
navnkundige ”Sildekurt”. Torkild var voksen-
roer i en kort periode inden han stoppede, idet 
han kom i tømrerlærer og fik andre interesser. 
Torkild virkede som tømrer i nogle år men 
søgte ind til Politiet for at begynde en ny kar-
riere. Han boede en del år i København men 
kom tilbage til Aalborg som betjent. I start-
en af nullerne kom han på vandet igen men 
nu som kajakroer i Limfjordens kajak-klub. 
Han blev glad for fjorden igen men for 5-6 
år siden fik han en tennisalbue og kunne ikke 
ro kajak. Torkild fik hjælp af sin gamle kam-
merat i form af Henry Kruse, som mente, at 
baglænsroning i Aalborg Roklub var en god 
medicin for hans skade. Det viste sig at være 
rigtig, hvilket Torkild er evigt taknemmelig 
for. Han blev af Henry anbefalet et hold af 
hel- og halvgamle særlinge – eftermiddags-
roerne – og da Torkild selv mente, at han var 
af samme type, ville det sikkert gå godt. Det 
har han fået ret i! 
Man siger, at en dårlig præmiere giver en 
god sæson. Dette erfarede Torkild også, idet 
han indtil flere gange efterlyste et girokort til 
indbetaling af kontingentet uden at det skete 
noget. Midt i sæsonen fik han af klubben ro-
forbud på grund af manglende kontingent-
indbetaling. Det skal man ikke gøre overfor 
en gammel ”panserbasse”. Sagen blev løst 
og Torkild er faldet godt til og er glad for at 
møde op i klubben. Han har roet flot i sæso-
nen 2015, idet han kom på over 800 km på 
vandet. Til foråret glæder han sig til, at kom-
me til Grækenland igen på rotur med folk fra 
Aalborg Roklub. 
Formiddagsroerne ønsker dig hjertelig 
tillykke på din 70 års fødselsdag  16 febr. og 
vi glæder os til mange gode stunder sammen 
med dig.
 På formiddagsroernes vegne.
 Henning 
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Peter
Thomsen
in memoriam
Peter Thomsen døde fredag, den 4. december 
2015 omgivet af sin familie.
Han var et skattet medlem af roklubben og vi 
vil huske ham som en god kammerat og ham, 
der tog sig af installationerne i vort klubhus. 
Der er ikke en ledning, en kontakt, et relæ, en 
pære eller et stik, som Peter ikke har haft fat 
i - han var roklubbens elektriker. Peter blev 
medlem i 1965 og det var ham en stor glæde, 
at modtage 50 års nålen til vor seneste fød-
selsdagsfrokost.
I halvfjerdserne var han med på det såkaldte 
jernhold, der som mål havde korte roture efter 
fyraften. Peter forblev tro mod holdet, der se-
nere fik navneændring til eftermiddagsroerne. 
Som årene gik, blev hovedparten af holdet 
pensioneret fra det civile arbejdsmarked og 
så kunne man lige så godt ro om formidda-
gen: tirsdag og torsdag formiddag. Man måtte 
derfor igen ændre navn til formiddagsroerne, 

hvilket Peter ikke var tilfreds med - efter hans
mening, skulle vi fortsat beholde det gamle 
navn.
Peter havde i en lang årrække en meget be-
troet post, som ansvarlig for holdets øl- og 
gavekasse. I samme periode stod han for ind-
køb m.v. til vor kaffe efter vore korte roture.
Peter var altid hurtig til omklædning og hvor 
blev han så af! Jo - han stod ude på roklub-
bens slingers og ventede med sin åre - klar 
til at indtage sin faste plads: nr. 1. Det med at 
styre, var en opgave for de yngre på holdet. 
Dog - når han blev presset tog han tjansen ved 
styresnoren.
Den forgangne sæson var ikke Peter’s. Han 
ville helst blive på land - skulle ordne noget 
elarbejde i klubhuset. Vi havde nok bemær-
ket, at han døjede lidt med bl.a. vejrtræknin-
gen men det viste sig, at være langt mere al-
vorligt. Efter 2 hårde måneder på sygehuset,
gav han op.
Medlem nr. 11 er gået bort og kender vi Peter 
ret, er han i gang med en ny rokarriere på den 
anden side.
 Æret være Peter’s minde.

 På formiddagsroerne’s vegne
 Henning 

MINDEORD:

BREDEGADE 8 . AALBORG . 70 13 00 33

Som medlem af 
Aalborg Roklub 
får du

10%

FOREVISNING AF KLUBBLAD MED NAVN NØDVENDIG

PÅ KØB AF BRILLER, SOLBRILLER OG KONTAKTLINSER

-  så kom ind til os 
 og få en snak med

Vil du også se bedre ud..?

Steen
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g at  robladet har fra forhenværende redak-
tør Jens-Peder Vium modtaget et billede af et 
vindende AR ottermandskab fra Viborg Re-
gattaen i 1955. Styrmand ombord på Kringe-
ling var klubbens nuværende medlem nr. 1  
nemlig Torben Broe. Det øvrige mandskab 
var Poul Høgh Knudsen, Poul Jensen, Ejvind 
Engelsen, Brigel Westmar, Juul Nielsen, Jør-
gen Petersen, Leo Quist og på stroken Erik 
Lie Nielsen.  

g at på redaktionens fjern-
skriver er der lige indlø-
bet følgende fra Pittsburg i 
U.S.A. ”Det Bjarne har sat 
gang i er helt fantastisk. Hvis 
det var i England, ville han 
for længst være blevet adlet 
af dronningen. Han ville jo 
så være Sir Bjarne Pedersen”, underskrevet 
af Henrik Vejlstrup medlem nr. 16. Til ori-
entering for nye medlemmer er Henrik stadig 
aktivt medlem af klubben trods bosiddende i 
U.S.A. Det er en mangeårig tradition, at Hen-
rik ringer hjem til klubben den 24. decem-
ber, og der udveksles julehilsner med gamle 
rokammerater.

g at mellem jul og nytår  skulle outrigger-
en ”Due” til reparation på værft i Hamborg.  
Flokken af hjælpere fik klar besked på at hol-
de kæft og høre efter de ordre, der blev givet 
fra cheftræneren, da båden skulle bæres ud 
fra bådhallen. Der blev taget fat på den an-
viste båd, og ordrerne blev fulgt til punkt og 
prikke.  Da outriggeren var udenfor bådhallen 
blev der  pludselig beordret ”Omkring” og or-
dren gik så den modsatte vej ind i bådhallen 
– da kneb det med at holde kæft.  Det var den 
forkerte båd. Due lå på hylden nedenunder.

g at  Due har været skadet i mere end det 
sidste år. Endelig lykkedes det at få en aftale 
med det tyske værft  i Hamborg om repara-
tion. Der blev lånt trailer af ægir og mand-
skab bestående af Sir Henry, Ulrik og for-
mand Karsten Holt skulle transportere  Due 
sammen med sculleren Ems til Tyskland. Vor 
allesammens cheftræner, der ikke overlader 
noget til tilfældighederne, fulgte nøje via te-
lefon, hvor langt man nåede med transporten. 
Han fik sluttelig at vide, at trioen nu havde 
afleveret  outriggerne i Thy-s –land.  Man 
håbede så på at cheftræneren ville falde til ro 
og ikke bemærkede, at der manglede en kon-
sonant. m.m. Undervejs viste det sig nemlig, 
at det tyske værft havde en medarbejder på 
ferie i Danmark, og han var villig til at over-
tage traileren og køre bådene til Tyskland. 
Først forlød det at han var i Holstebro, men 
kort tid efter viste det sig, at han holdt ferie i 
Hurup Thy. Så  Henry, Ulrik og Karsten kørte 
til Thy –s - land og afleverede bådene  der. 

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG
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Vingårdsgade 17  ·  9000 Aalborg  
Tlf. 9812 8699  ·  www.lassen-eriksen.dk

Få gode råd gratis

KIG IND og få gode råd  

og en snak om dit hår  

- så kan vi i fællesskab 

 finde en frisure dit  

hår kan “bære”  

- og som samtidig 

 passer til dit tempera- 

ment og dit an sigt!

Det kan være svært for  

dig at  vurdere hvilken  

frisure der passer til  

netop din hårtype og  

dit ansigt  - derfor  

stiller vi vores  

ekspertise GRATIS  

til rådighed for dig. 
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Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

Nørresundby
Sundsholmen 39 

DK-9400 Nørresundby 

Tlf. +45 9632 6000

Aarhus: 
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus 

Tlf. +45 8610 6655

Vejle: 
Karetmagervej 10A
DK-7100 Vejle
Tlf. +45 7642 5100

Glostrup: 
Fabriksparken 56

DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 4457 9300  

El-Service
Hurtig udrykning * Topkvalificeret  
mandskab * Grundigt kundekendskab
Solceller
Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og 
installation * Gratis rådgivning  
Airport
Landingslys * Docking system * Fjernstyring 
og overvågning
Automation, Industriel IT & Tavler
Højteknologisk avancerede løsninger*  
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted
Trafikstyring
Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvik-
ling * Kompromisløs funktionalitet 
Alarmanlæg 
Ansvarsbevidst opgaveløsning * 
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Entreprise
Operationel projektering * Hurtige og præci-
se arbejdsgange * Grundige eftertests
El-Tavler
Specialdesign af alle typer tavler * Serie-
produktion * Integreret med Automation

Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og 
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, El-
Service, Airport, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

Generalforsamling i AR 16. februar 


